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Em nosso artigo de hontem, regis-
tando os grandes progressos dos ita-
lianos no Isonzo, com a conquista
dos montes Sabotirio e San Michelc
e com a occupação da cabeça da pon-
te que atravessa o rio em frente de
Gorizia, assim escrevemos: "Gorizia

está, pois, grandemente ameaçada; e,
si bem que não se desconheça a dif-
ficuldade de atravessar um rio, cuja
margem esquerda os austríacos de-
tendem até um pouco abaixo dc Gra-
disca, certamente o exercito pèninsu-
lar, estimulado pelos seus recentes
êxitos, ha dc achar o meio dc trium-
phar de todos estes embaraços."
Poucas horas depois de escriptas es-
tas palavras, um communicado of fi-
ciai italiano annunciava que as tro-
pas peninsulares tinlíam entrado em
Gorizia, onde os italianos fizeram
dez mil prisioneiros. Da lueta que
devia ter precedido esta victoria ne-
tihims pormenores chegaram ainda ;
ella devia, comtudo, ter sido viole.i-
ta, a julgar pelos esforços anterior-
mente empregados pelos austríacos
para se sustentarem naquella impor-
lante posição. A queda de Goruía
era, todavia, o prêmio que justamen-
te devia ser concedido aos italianos,
em paga do ardor com que elles vi-
savam desde muito tempo aquella

praça. Era esta a sexta tentativa que
elles faziam contra aquella posição,
não tendo sido felizes nas anteriores.
Gorizia fo^ investida pela primeira
vez, de 29 dc junho a 5 de jullio de
1915; segunda vez, de 18 de julho a
28 de agosto do mesmo anno; tercei-
ra vez, de 16 de outubro a 5 de 110-
vembro; quarta vez, de 9 de novem-
bro a 16 de dezembro; quinta vez,
dc 13 a 17 de março do anno corren-
te. Em todas essas investidas, ita-
lianos e austríacos soffreram perdas
enormes; actuaimente, Gorizia já
quasi não tinha unia casa de pé; só
O sub-solo fofa aproveitado para as
fortificações e para a installação de
obras dc defesa. O que ainda prote-
gia a cidade eram os montes frontei-
ros que lhe dominavam os accessos
com a sua artilharia; desde que esses
montes cahissem em poder dos :ta-
lianos, Gorizia estava condemnada.
Assim, a queda da cidade, depois da

occupação do Sabotino c do San Mi-
chelc, pouco surprchendeu os que
com attencão seguiam os áconteci-
mentos.

Também 110 artigo de hontem,

prophetizando a conquista da velha
cidade onde repousam os restos mor-
taes de Carlos X, escrevíamos: "Ex-

cusado será pôr em relevo o que a pos-
se de Gorizia asseguraria aos italia-
nos; ella dar-lhes-ia o domínio total
do valie do Isonzo c uma base de
operações, para futuros movimentos
na direcção dos Alpes Julíanos e do
alto Save." De facto, Gorizia tem
importância capital, como chave de
communicação da accidentada região
em que se desenrola uin dos episo-
dios da conflagração européa. Situa-
da na margem esquerda do Isonzo,
assegura o dominio do rio, sobretudo
possuindo já os italianos numerosas
posições a montante e a juzante de
Gorizia. Ponto de entroncamento de
linhas férreas, está ligada a Udine,
a Monfalcone-Trieste, a Adelsberg
(Fitimc-Laibach) c a Tolniino. Pelo
dominio da ctimieira dos dois valles
do Wippach e do Idria, abre passa-
gem para a Carniola, que é uma das
províncias mais ricas da Áustria. Si-
tuada a 38 kilometros de Trieste, a
que está ligada por duas linhas fer-
reas (Monfalcone e Dornberg) é
uma exccllcnte base para as opera-
ções que os italianos futuramente
venham a tentar contra a rival de
Veneza. A tomada de Gorizia é, -para
os italianos, um bom augurio; ella
significa que a campanha do Isonzo.
vai tomar um novo caracter, e que,
no problema da conflagração euro-
péa, novos elementos vão entrar em
jogo. Justifica-se, assim, o enthusias-
mo que o brilhante feito de armas
despertou, não só entre os italianos,
como entre todos os alliados.

Prosegue a offensiva dos italianos
no sector de Gorizia

As forças do general Cadorna tomaram o aero-
dromo de Atsovíiza - Continua a passagem das
tropas reaes no Isonzo - Os exércitos de Víetor
Manuel destruíram poderosos entríncheiramentos

inimigos no Carso
Os russos conquistaram a estação

de Kryplin, na estrada de ferro
de Stanislau a Nadvorna

Chegou a Brest um novo contingente moscovita -
Os alliados fazem um lento e paciente esforço no
Somme; onde se assígnala o progresso dos franeezes
- Os teutões retomaram a obra de Thiaumont
Os íefegrammas do «Correio Pauíístano»
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Iniütro dos Negócios Extrangel

ros, pediu ao ar. Pago, embaixador amo

k pairo oriental da g
O CASO DO CAPITÃO FRYATT

LONDRES, lü — O concio de Edward
Grey

pediu a
ricaiiu, uue trunamitllsse ao governo de
Berlim o mais formal protesto da Ingla-
terra acerca da exe.cuc.8p do capitão
Fryatt, commandanto do navio brltannl-
co*"l'russels"", dizendo (íue ella constituo
um verdadeiro assassinlo Judiciário de
uni subtílto do Reino Unido, prisioneiro
de guerra perpetrado pela Allomanha,
com ylolafiüo manifesta do direito das
gentes e dos usos e costumes de guerra.

As infor-nusõos chegadas ao conheci-
mento do governo brítannico mostram
cpie o processo de julgamento do capitão
Fryatt foi feito em circumslaiicias taes
que attlngom gravemente a honra das
autoridades allemãs. lOllas sabiam que
t;.V neto era injustificável e desejavam vi-
vãmente obter o facto consunimado nn-
tos de explodir a logilima indignação que
tal eundemiia.jão provocaria fatal mente
na Grã-liretanha.

Os seguintes factos provam aufíicíen-
tf»n*i.*"ií-- "tto nr\©«-lt> ¦*->*>- -Cl i

lio) As autoridades allemãs arranja-
ram-ae de modo que a embaixada dos
listados Unidos não tivesse tempo de in- ',

tervir efflcazmerite.•l.o) Escolheram um officiai que devia
defender aquelle commandante, em vez
dc deixarem A embaixada norte-america-
na essa escolha.

3.0) Approvaram inconvenientemente
o proei sso.

-l.oj Fizeram executar a sentença com
a mesma pressa.

Lord Grey diz tambern que o pretexto
Invocado pelos allemães para Justificar
essa precipitação, 11 saber, que era impôs-
sivel reter por mais tempo os offieiaes e
a tripulação do submarino, cujos testemu-
nhoa eram importantíssimos, 6 um aeon-
teclmento sem procedentes.

Também o facto da noticia da execu-
ção sú ter sido oommunleada a 28 de ju-
llio passado e verbalmente, A embaixada
norte-americana, pôde ser interpretado
eomo uma manifestação da repugnância
quo sentiam as autoridades allemãs em
dar a conhecer officialmente a sua inauei-
ra de proceder,
ENTRE OS BELGAS E OS

AMjEMAES NA ÁFRICA

HAVRE, 10 — O cronel Tombeur in-
ferma que as perdas allemãs na África,
no combate travado a 13 do corrente,
excedem de trezentos homens, sendo fel-
tos prisioneiros üti soldados.

O inimigo, diz o mesmo officiai. reti-
rcu-se precipitadamente: cm direcção a
Saint Micliel, abandonando as posiçõos
da collina Maria.

A parle noroeste da África oriental
estft completamente limpa de allemães,
que fogem em direcção de Tttborá, Oa
belgas os perseguem.

A SITUAÇÃO GERAL

PARIS, 10 — Prosegue o nosso lento
e paciente esforço no Somme, ondo as
tropas franeezas continuam a fazer pro-
gressos.

Aa acções franeezas, irrompendo dc
.Maurcpas, ao su!, c o nosso avanço ao
norte do bosque do Hem-Elory. inqule-
tam o inimigo.

Este tentou uma violenta reacção, cu-
joa effeitos conseguimos annullar.

O combate .travado, continuava, A nol-
te, ao norte do bosque de Hem, defron-
te de Remblais, na linha que vai para
Combles, com vantagem para as nossas
tropas.

Na frente do Mosa, o inimigo, repe-
tindo os seus ataques com Incrível vio-
lencia o absoluto desprezo pelas perdas,
conseguiu rotomar pe na obra de Tlitau-
inont.

E' significativa a circumatancla de, de-
pois de cinco mezes o moio de lueta, o
objectlvo que dá logar a combates encar-
niçados seja nao Verdun, mas a retoma-
da de alguns metros quadrados de terre-
no ..'¦' • ¦ ¦ ¦

As noticias das outras frentes de ba-
talha são altamente satisfactorias.

A magnífica victoria dos Italianos e o
notável suecesso do exercito de Letchln-
sky concorreram consideravelmente cm.
beneficio das operações geraes dos allia-
dos.

Tondo cada uma das potências da "tn-
tente" contribuído para obter vantagens,
todaa tem também justos direitos aos be-:
neficios.
A NEUTRALIDADE BRASILEIRA —

MAIS UM ARTIGO DO SR. OM-
VEIRA LIMA

RECIFE, 10 (A) — "O Diário" publl-
ca mais um artigo do sr. Oliveira Lima
sobre a nossa neutralidade,

Nesso artigo diz o seu autor quo 00-
nhece a violação dos dlroltos dds noutros,
praticada pelos Impérios eentraes, o que
encontra a sua correspondento do lado
doa alliados.

A' Bélgica Invadida, talada e inoendla-
da, contrapõe-se com cguaea direitos a
aer respeitada a Grécia mlliturmontè oc-
cupada, coacta e humilhada, c que sú não
aofírou ainda todoa os horrores da guer-
ra, porque, invocando sempre a sua neu-
tralldado, se tem submettldo, som pro-
testo armado, â vontade dos mala fortes,

ENTRE OS RUSSOS E
TEUTÕES

LONDRES, 10 — Communicam
para esta capita! que jis tropas du
general ITétcKitzky. commandante
da ala esquerda moscovita, ameaçam
a ala direita e a retaguarda das .for-,
ças do general von Bòthmer. Ao
mesmo tempo, o general Sakharofí
dirige-se contra a ala esquerda teu-
tônica, que está exposta ao fogo dos
russos, devido á situação do terreno.

Está confirmada a informação de
que os austríacos obrigam os prisio-
neiros russos a fazer pesados servi-
ços e a combater nas suas fileiras.

O AVANÇO DOS RUSSOS
PETROGRAD, 10 — (Officiai) — At-

tingimos ii. margem direita do rio Koro-
piec, onde ropellimos o inimigo, apode-.
rando-nos depois de uma série de alturas
ão oeste de Velcsnloup o ao sul, ate» -a
Dnn.tP._KOliro-o--3iiUii.tor, em que os aUsvro-
allemães causaram avarias antes da sua
retirada,-

Repellimos dois contra-ataques do inl-
migo e fizemos 420 prisioneiros.

Na região do Tysmienitza, progredimos
em direcção a Stanislau.
A ARREMÈTTIDA DOS RUSSOS

.PETROGRAD. 10 (Officiai) r-
Capturámos a estação dc Kryplin,
que fica na estrada de ferro entre
Stanislau e Nadvorna.

DOIS BRAVOS AVIADORES
RUSSOS

PARIS, 10 — Telegraplum de
Petrograd para o "Matin":

"O bravo aviador, alferes Tisven-
ke, e o seu companheiro tenente
Kondriunskou, depois de muitas fa-
çanhas, foram attingidos quando
voavam sobre as linhas allemãs, sen-
do obrigados a descer.

O apparelho incendiou-se pouco
antes de chegar ao chão, parecendo
que os dois aviadores morreram.

Minutos antes do accidente, o ai-
feres Tisvcnke derrubara uin aero-
plano, typo '.Albatroz'.'.

QUEDA DE GORICIA
Brilhante victoria das tropas italianas

• Kegosiio da colônia em S. Paulo

À grande batalha
OS SUCCESSOS DOS INGLEZES ,

LONDRES, 10 — A nordeste de 1-ozié-
res, avançamos UOO metros do fundo sobre
500 do largo. Destruímos alguns canhões e
dopositos de munições do inimigo.

Os nossos aviadoros Incendiaram um
trem que se approxlmava com reforços.
Os aeroplanos Inimlgea têm desenvolvido
grando actividado no serviço do observa-
ções, procurando evitar combate, maa,
porsoguidos pelos nossos aviadores, muitos
delles têm sido destruídos.

O BOMBARDEIO DE ROTTWELL
PARIS, 10 — Um avião francez, tripu-

lado pelos aviadorOB militares Bacon e
Emmanueli, bombardeou o grando depo-
alto de munições de Rottwell, no reino dc
Wurtomberg.

NA FRONTE FRANCEÜA
PARIS, 10 — Ao norte do Somme, reoc-;

cupamos inteiramente a trincheira ; aoi
norte de Balssen.ondo os allomaes tinham
conseguido tomar pé. Capturamos nesse
sector uns concoonta soldados inlml*
gos.

Continuamos a progredir ao norte do
bosque de Bomondo, onde se desenrola
um.vivo combate, que se inclina a nossoi
favor.

Na margem direita do Meuse, nos bo--
ctores de Thiaumont, Pleury, Vaux, Cha-'
pitre e Chonols, é grande a actividade da
artilharia, mas nfio se registou acção ai-
guma de infantaria»

No resto da linha de frente reina rolatl-
va calma.

A LUCTA NOS ARES
LONDRES, 10 ~- Tem havido

grande actividade aérea em toda a
frente occidental, nestes dois últimos
dias.

O grande raid francez contra Rot-
tweil e Metz teve resultados eríor-
mes.

Em Metz foram mortos duzentos
soldados.

Além disso, a linha férrea princi-
pai soffreu enormes avarias.

Os franeezes derrubaram seis ap-
parelhos allemães e apenas perderam
dois.

O espectaculo presenciado em Rot-
twell, ao explodir o grande paiol, que
ali havia, foi horroroso. Numa área
de muitas dezenas de kilometros
sentiram-se os effeitos da exolosão.
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A sympathlca sociedade "Dante Alll-
ghlerl" está-se preparando para comme-
morar a tomada de Goricla. O pavilhão
Italiano foi exposto na fachada da seda
social.

Assignado pelo sr. Caetano Tope, fot
expedido o seguinte telogramma ao ge-
noralisslmo Cadorna:

"Socletã "Dante Allghierl", Interpreto
italianltã connazlonall residentl Uraslle,
esultanto eleva lnno gloria arml trlonfa-
trlcl ora sempre."

*
Poi também enviado para Roma esta

despacho:
"Ministro Real Casa — 1'rodigl romã»

namento lmmortal! compiuü noatro arml
atürano ammlrazlone mondlalo sul cam-
mino vittorloso d'Italia, Comltato Dante
innegglando fiducioso maggior fortuna
pátria dello pátrio pro3enta devoto omag-
gio Re esorcito glorioso. — Ciaetano Pepo,
presidente."

*
A directoria da "Lega Lombarda" re-

solveu festejar a victoria italiana com
uma festa intima, que so realizará sab-
bado, X noite, ficando desde Já exposto,
na sedo soelal, o pavilhão tricolor.

¦*-

O commendador Crespl suspendeu os
trabalhos de sua fabrica ás 12 horas, do
modo que os operários pudessem festejar
n. victoria dos italianos.

¦*

O sr. condo Dali'Astc Brandolln, con-
sul da Itália nesta capital, liontem depola
úa manifestação da colônia, dirigiu ao rol
Vlctor Manuol o seguinte telograrnma.:

"Sua Maestá 11 Re'— Fronte Italiano.-
— Colônia italiana San Paolo in grandio-
sa dimostrazione pluudendo conquista Uo-
rizia augura complmento destini Itália
saluta esorcito vittorloso. — Console ge-
norale, l'all'Aste."

Os tefegrammas
üo "Correio Paulistano"

VICTOa MANUEL III

A cidade apresentou hontem um aspecto de prestito, na melhor ordem c harmo

fostlvo. Logo pela manhã, nas ruas cen-
traes, todas as casas commerciaes italia-
noa embandoiraram as suas fachadas.

Motivou essa larga expansão, que repor-
cutlu cm todos os bairros da capital, so-
bretudo no Braz, a queda de Goricla, a
forte praça de guerra quo os austríacos
debalde procuraram defender com todo o
ardor.

Oa estabelecimentos commerciaes das
firmas Italianas fecharam-se ás 15 horas,
afim dc que os patriotas do reino penin-
aülar pudessem prestar o seu concurso A
grando passeata levada a effeito no cor-
rer do dia.

Oa aubàitos de Vlctor Manuel, lncorpo-
radoa e precedidos do varias handaB de
musica, percorreram, em vivas enthusias-
tlcoa fi. Italia, o triângulo e as prlncipaes
ruas da cidade, cumprimentando na sua
passagem os cônsules doB paizes alllados
bem oomo as redacções doa Jornaoa.

O lmmonao prestito, ao chegar A pra-
ça Antônio Prado, era constituído de ml-
lhares de pessoas. De espaço a espaço.dea-
tacando-so no melo deasa multidão com-
paota, que fremia de enthuslamo, rebri-
lhavam os estandartes daa aocledades Ita-
lianas locaea, hem como ob dlstlnctlvoa

que levavam no peito Innumeros patriotas.
A' nossa redacçllo foram erguidos va-

rios vivas. Noa consulados e redacçOes, va-
rios oradoroB, externando o júbilo e os
sentimentos do que se achava possuída a
colônia Italiana, produziram enthuslaatl-
eos discursos, exaltando a dedicação, o

valor, o olvlsrao, daa tropas peninsulares
e terminando oom saudaçUes A Italia e A
imprensa,

O» oradores foram delirantemente ap-

plaudldos. Salvas de milhares de palmas
e os sons guorrelros da Marselheza coroa-
ram sempre as suas ultimas palavras.

Dopols da passeata polo centro, o gran-

nla, proseguiu no seu itinerário,

Durante a tarde e ft noito novos pres-
tltos, sempre precedidos do bandas de
musica, percorreram a cidade, em accla-
maçõos vibrantes. O ardente patriotismo
dos hravos filhos da península vibrou
o dia Inteiro em todoa os pellos Italia-
nos; o importante feito de armas deu

azo a que os membros da operosa colo-
nla, expandindo a sua larga alegria, de-
ruonstrassem maia uma vez Ineffuscavol-
mente a sua solidariedade A acção das
tropas peninsulares. '

Nessas expansões sempre reinou en-
thusiasmo comniunlcativo, em que pare-
cia vibrar inteira a alma da colônia ita-
liana domiciliada em S. Paulo.

COMO SE DEU A TOMADA DE GO.
RIO A

ROMA, 10 "As noesas tropas entraram
na praça de Oorieia, já de madrugada.

Hontem, depois da concentração inten-
sa do fogo da artilharia italiana, a nos-
sa infantaria completara a conquista da
altura do Oslavia e Podgora, varrendo
os ultlmos destacamentos Inimigos quo ea»
tavam dissimulados nessas posições.

As trincheiras o as cavernas estavam
cheias de cadáveres.

Em toda a parte, encoatravam-se ar»
mas, munições o material de toda a es»
peclo abandonados polo adversai-lo, no
sua derrota completa.

Os nossos destacamentos, na aldeia de
Pavia, passaram a vau o Isonzo, onde o
inimigo fizera saltar pontes, entrinchei-
rando-se na margem esquerda.

Em sua perseguição, foi immediata-
mente lançada, alGm do rio, uma colu»
mr.a de cavallarla o de bersagllerl cyclls»
tas.

Trabalhando alegrenlente, as nossas in«
fatigaveis tropas e a engenharia, sob o fo-
go da artilharia austríaca, lançavam pon-
tes, e restauravam as que haviam sido
damnificadas pelo inimigo.

No Carso, repelimos liontem novos ata-
quês dos austríacos, contra o cume de San
Michelc, e oceupánios outras trincheiras
perio da alicia de San Martino.

O numero total de prisioneiros, até
agora feitos, ultrapassa do dez mil, mas
outros continuam a afflulr X estação ds
concentração.

Ainda não 6 possível avaliar a totalida»
rte da presa, que d considerável (a) —
Cadot-nn."

A DEFESA DO BAIXO ISONZO
ROMA, 10 — A Áustria pediu o coneur.

so dos búlgaros e turcos, para auxiliar a
defensiva do baixo Isonzo.

OS PRISIONEIROS AUSTRÍACOS
ROMA, 10 — Os prisioneiros austríacos,

feitos na praça úe Gorizia e 1103 combates
travados nas auas immcdiações foram Já
retirados para pontos seguros.

AINDA A TOMADA DE GORIZIA
LONDRES, 10 — Os Jornaes desta ma-,

nhã publicam longos despachos sobre a;
queda de Gorizia, pondo em evidencia O
valor da artilharia italiana e a tactica do
goneral Cadorna.

A occupação de Gorizia, nos círculos
militares 6 tida como o inicio da marcha
sobre Trieste, que dentro de pouco tempo
se encontrará sob os fogos rta marinha e
do exercito italiano.

O SERVKJO TELEGRAPIIICO DA!
GUERRA CONTINU'A NA l.a PAGINA.,
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SENADO

CORKEIO PAULISTANO - Sexta-ietra, ll de agosto ke 1916
A conflagração enropéa

Um voluntário francez

REUNIÃO KM 10 DB AGOSTO

Presidência do sr. Gustavo de Godoy
*A's 18 lioras, feita a chamada, vorifl-

oa-se a presença dos srs. Carlos do Cam»
pos, Gabriel do Rezende, Gustavo do Go-
doy, Lula Plza, Aurclia.no do Gusmão,
Albuquerque Lins o Rodrigues Alves.
Deixam de comparecer, com causa parti-
cipada, os srs. Dlno Bueno, Pinto Fer-
raz, Fontes .Tunlor, Eduardo Canto, Igna-
cio UchOa, Joaquim Miguel, Jorgo Tibi-
Tifift, Guimarães Júnior, Nogueira Mar-
tina o Oscar do Almeida, e sem partlel-
pação os srs. Lacerda Franco, Padua Sal-
los, Bento Bicudo, Fernando Prestes, Luiz
Flaquer, Pereira do Queirós*, o Hercula»
no de Freitas. .

Justando presentes apenas sete srs. se»
«adores, deixam do ser lidas as aotas da
sessão o reuniões anteriores.

Não havendo numero legal, deixa de
haver sessão. Levanta-se a reunião, desl-
gnada para 11 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação de projeetos, Indicações
c requerimentos.

CÂMARA

REUNIÃO EM 10 DE AGOSTO

Presidência do sr. Campos Vergueiro

A' hora regimental, feita a ihamada.
verlfica-so a presença dos srs. Accacio
Piedade, Cazemiro da Rocha, Américo
ío Campos, Augusto Barreto, Olaro Co-
;ar. Francisco Sodrê, Guilherme Rubião.
João 'Martins, 

Veiga Miranda, Machado
Pedrosa, Joaquim Gomide, Alcântara
Machado, Frottas Valie. Pereira dé Mat-!
tos, JosC- Roberto, José Vlconte, Jullo
Cardoso, Júlio Prestes, Laurlndo Minho-
to, Campos Vergueiro, Mario Tavares,
Raphael Prestes o Carvalho Pinto.

Tendo comparecido apenas vinte etres srs. deputados, doixa de sor lida a
acta da sessão anterior.

O SR. l.o SECRETARIO it conta do
íegujnte

EXPEDIENTE

Officio do sr. l.o secretario da Assem-
blêa Legislativa do Estado do Amazo-
nas, communicando a installacão da l.a
sessão ordinária da 9.a legislatura. —
inteirada, agradeca-se.

Idcm do mesmo, communicando ailekjão da mesa que vai dirigir oa tra-balhos daqueila corporação. — Inteira-
da, agradeca-se.

Idcm da Câmara Municipal do Concel-
cao de Monto Alegre, pedindo a creaçãodc um districto do paz, com o denomina-
cao de Cayru', na povoação do Patrooi-nio do Pitangueiras. — a' Commissãode Estatística.

O SR. PRESIDENTE — O nobre do-putado sr. Almeida Prado communica
que, por motivo Justo, deixa de compa-recer hoje.

Feita a segunda chamada, verifica-senSo ter comparecido mais nenhum ir.deputado, deixando de comparecer coralausa participada os srs. Amando de Bar.ros, Antonio Lobo, Coriolano do Ama-ral, Darlo Ribeiro, Thomaz de Carvalho,Gabriel Junqueira, Almeida Prado e Pro-copio de Carvalho, e sem participação os«rs Abelardo César, Alfredo Ramos,Bales Júnior, Azevedo Júnior, Arthur1
tor.ní"% 

Aacanl° Co**'!*'6'*'*. AtalibaLeonel, Erasmo de Assumpção, GabrielRocha, Rodrigues Alves, Trajano Macha-ío, Rodrigues do Andrade, Olavo Guima-.ães, Paulo Nogueira, Pedro Costa, PU-nio de Godoy, Theophilo de Andrade, VI-cente Prado o Wladimlro do Amaral.

Bfio.Lcvanta.no a reunião, designada pa-ra ll a mesma

ORDEM DO DIA
2.a discussão do projectò n. 2, deste«nno, autorizando o governo a mandar*Z,tTMT U„m edmcl0' nara cadela e fo-

Novo, L ;° 
d0 mun-c-P-° de CamposNovos do Paranapanema.

regressa a 8, Paulo
O que nos conta o joven heróe da grande guerra

Todos eram jovens?«— Nflo. De todas as edades, Eu era
um dos mais mocos.

Quaes as armas quo emprogavam7•— Fuzil, punhal, baioneta, •rranaaas
de,mão, bombas, o pequono canhão 88,
do tiro raplto, crapouillot, canhfio-re-
volver, torplllos aorlohnos e ¦ utras.Havia alguma aecstto de aeropla-
nos?

Nas trincheiras, não. Ha em Bòl-
fort, multo perto dc Thann. Mas con-stantomente passavam por nôa os aero-
planos francezés.

•— E Inimigos?
Tan*.bem.

—— E quando foi ferido?A 81 do junho. Achava-mo na trln-
cheira, combatendo, depois de havermos
passado tqdo .um dia de bombardeio mui-
to Intenso. A's 7 horas, ja noite, umabomba do adversário explodiu perto.Cahimos oito companheiros feridos.

Ninguém morreu?
Nao, Recolhidos aos hospltacs, to-

dos so rcstaboloceram. Eu fui o mais
gravemente ferido,

Onde recebeu o estilhaço?Na perna direita, o maior, que mefracturou os ossos, seccionando-me osmúsculos; na esquerda, perto do p{, re-cebl tambom pequenos ferimentos.
—- Foi logo removido?•*—, Telephonaram lmmediatamente pa-ra o posto de soecorros, Momentos de-

poi» era eu para ello conduzido.Ficava perto?
A uns «juatro kilometros.

•— E dahl?
Levaram-me, num automóvel daCrue Vermelha Americana, para Moosoh,

pequena cidade da Alsacia, onde mo ãe-morei alguns dias; depois fui ter em Bus-sany, que fica mesmo na fronteira entroa Franca o a, Alsacia; om seguida leva-rom-me para Rcmiromont, ondo passeitres mezes no hospital de sangue, qiio foraImprovisado. num antigo collegio de me-ninas.
ferido — -Ahi estava Ja bem longe da linha defrente?

Nio muito; a uns quarenta kilome-tros. Quando as noites eram calmas, ou-via-se perfeitamente, ao longe, o troar daartilharia.'
Dahl para onde íol?Passados trea mezes, segui para osul da França, para. Marselha, em cujacidade me demorei também troa mezes nohospital de sangue 8. Sebastião, um anti-

go collegio de Jesuítas,
E como fez essas viagens?Muito bem. De estação em estaçãoéramos convenientemente examinados poruma junta medica. Cada ferido, segundo

a gravidade do seu estado, levava uma íi-cha presa ao casaco. As brancas, designa-
vam ferimentos leves; as azues, graves;as vermelhas, multo graves. Nessas fl-ohas.ia escrlpto o tratamento ja íelto eo a fazer, do modo que por ellas se orlen-tavam perfeltamento os proflssionaes, quenem precisavam Interrogar os pacientes.—i Quanto tempo estove doente?Onze mezes de hospital.

E quando foi reformado?Findo esse tempo. Segui entfio paraParis, onde estive com minha familia du-ranto uns quatro mezes.
Como c agora a Cidado Luz?
E' a mesma. Apenas a noite e que

Iso 
nota alteração na sua vida mundana.O moral do povo « excellente; o enthu-
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O Jovcu André Louls Auuueítre,
nas trincheiras frnnecins

Onze de Agosto
AS SOLENNIDADES DE HOJE — NAFACULDADE, NA FLORESTA E NOMUNICIPAL

Promovidos pelo Centro Acadêmico"Onze do Agosto", reallzam-so hoje os
grandes festejos cm commemoração dafundação dos curso.; jurídicos no Brasil.

E' essa a festa magna de toda a classo
acadêmica, na qual tomarão parto os alu-
amos de todas as nossas escolas superlo-
ves.

A's 12 noras, rcalizar-sc-ú, na Faculda-.
de do Direito, uma sessão solenne do Cen-
iro Acadêmico "Onze de Agosto", presi-dida polo sr. dr. Azevedo Marques, o na
qual serão inaugurados, na galeria dos
directores da Faculdade, os retratos dos
srs. dr. João Mendes de Almeida e dr.
Herculano do Freitas,

Fará o discurso official o qüartannlsta
Moraes Mattos.

Essa solennldado será abrilhantada por
uma secção da banda da Força Publica.

A'3 15 horas, no campo da Floresta,
ricamente ornamentado com flores natu-
raes, realizar-se-á o sensacional match de
íoot-ball entre os scratchs dos estudantes
das escolas superiores do Rio e seus colle-
gas de S. Paulo.

Comparecerão a essa festa, tomando as-
sento na tribuna official, o sr. presidente
do Estado, os srs. secretários, dlrectores
das escolas superiores, lentes da Facul-
dade de Direito, presidentes dos grêmios
acadêmicos e demais pessoas gradas.

Tocará uma secção da banda da Forca
Publica.

A" noite, Luclen Guitry, gloria máxima
do palco fiuncez, dará gentilmente no Mu-
nlcipai um espectaculo de gala em home-
nagcin ft classe acadêmica, gosando os srs.
estudantes do abatimento de 40 o|o cm
todas as localidades.

Para essa recita extraordinária íol es-
colhida a admirável comedia "Primero-
uc", de Calllavfit e Roberto de Fiers, quo
lü na temporada passada tanto interesse
o enthusiasmò despertou na nossa popu-lação, o na qual Guitry, no papel do Car-
dinal Mêrarice, tom incontestavelmente
uma de suas melhores creaçoes.

Tocara na esplanada do Municipal a
banda completa da Força Publica, gentil-•monte cedida pelo sr.. dr. Eloy Chaves,
secretario da Justiça e da Segurança Pu-
bllca..

Conformo noticiámos, regressou a S.
Paulo o Joven André Louls Aumaitre,
que estcye durante troa mezes nas trln-
cheiras, batondo-so valontemento pela
sua pátria. Com o sympathico moco, queainda traz Indelével numa das pernas o
estigma dos fragmentos de uma Bran&da,
entrOtíveinos hontem uma longa pales-
tra, da qual reproduzimos alguns topi-
cos.

Perguntamos-lhe de onde seguira paraa guerra em quo ponto so encontrava
antes de partir para as linhas de fogo,
onde, graças & sua boa estrella, ÍOra pou-
pado pela morte.

Encontrava-me em S. Puulo. Perten-
ela X classe 11)10, e que íóra chamada
com alguma anlecipaçfto. Apresentet-me
logo, seguindo para a Europa a 20 de
janeiro do anno íindo.

Onde desembarcou?
Em Bordeaux. AU, com a nota pro-

vlsorla que me fornecera o cônsul fran-
cez nesta capital, me apresentei as auto-
ridades locaes. Em seguida, conferidos os
meus papols, embarquei para Paris, onde
me demorando ali uns oito dias em com-
panhla do minha mãe.

Depois...
... segui para a apprendlzagem.
Apprendlzagem?

—- Sim..Oa voluntários, antes do mar-1 slasmp, geralcharem para a. fronte, demoram uns 4 ou ,_ QUanuot mezes em exercícios, afim de ae ades-
trar no manejo das armas.

De modo que esteve esse tempo...... nao. Quatro semanas depois da
minha entrada no regimento, eu era do

! 223.a de infantaria, com sede cm Autun,
no Saone et Loire, foram rlqulsitados vo-
luntarios para preencher 05 claros das 11-
nhas do fogo.

Apresentou-se entfio?
Logo. Segui no dia seguinte.
Para onde?
Para Thann, na Alta Alsacia. Ali

nos alojamos nas trincheiras na coto "425"
quo e formada de pequenas montanhas,
constituindo admirável ponto estratégico.
Do alto delia dominava-se todo o vallc
do Thure, tendo-so aos lados Cernay e
Mulhouse. Essa cidade, em quo ficámos
localizados, foi tomada aos allemfies logo
no principio da ruptura de relações entre
ambos os palzes Umitrophcs. Atê hoje,
como sabe, mantemol-a om nosso poder.A que corpo do exercito pertencia?Ao sétimo, sob o commando do go-neral Manduit.

Em que dia chegou ás trincheiras?l.o do abril.
r— Estevo em batalhas constantes?
¦— O bombardeio troava, tremendo e

inenarrável, dia o noite.
Via-se o inimigo da sua posição?Perfeitamente. Estavam as tropas

adversai-las a uma distancia de 50 a 70metros, na base da colllna.
i— Como eram os trincheiras?

Vallas profundas de dois metros eom
um ou pouco mais de largura. Nessesenormes buracos vivi por tres mezes.Durante esse tempo defendemos a posl-ção lançando uma multidão de balas so-bro o inimigo.

Qual ê a vida da trincheira?Combate-se todo o dia. Quando obombardeio ô muito intenso recolhe-se
a gente para o fundo da valia e ahi, em-
quanto ficam uns poucos de inferiores desentinella e emquanto os canhões atroamo ar furiosamente, doscança-se, escrovora-se cartas para a familia, jogam-so ascartas.

E a refeição?
lia- lioras certas; come-se de prefe-renela X noite.
E a bola e feita mesmo no acam-

pamento?
Não; a alguma distancia. Cada um doesoldados , a horas certas, vai ao local em

que ella 6 feita o tral-a para cerca de
quinze camaradas. Esse serviço reveza-so diariamente, sendo que todos prestamo seu concurso com a máxima alegria;n." linha da, frente a egualdade, como afraternidade sao absolutas.

A alimentação era boa?Muito. Apenas íalcava água.
i— Porque?

Porque a que havia não podíamostomar. O rio que perto passava estava co.i-lliado de cadavores. Em compensação,
pnra matar a sede. tínhamos cada um dsnós um litro de vinho.

Diga-me. O tamanho dessa trla-cheira,..
Ohl enorme! Vul do Nieuport aSaint Louls; mede, talvez, com pequenasinterrupções, cerca do 700 kilometros.Mas nfio ha sú essa. Delia a Paris con-tam-se muitas outras. A' proporção quese avança ou se recua vão-so encontrando

pontos em que se pode fixar com resla-tencia, enfrentando o adversário comafoiteza.
E o descanço?
Nas trincheiras trabalham-se 4 diaae desoixnçam-so outros 4. Para o repousobusca-se um Bltio mais ao abrigo dos

projectls da artilharia inimiga, a umadistancia de alguns kilometros.Triste essa vida...
Pelo contrario, alegre. Ninguém

pensa na morte. Ao barulho infernal qu»ensurdecc, palestra-se alegremente, atira-se com desassombro. Demais, o enthu-slasmo ê immenso; o moral, admirável.Quantos homens havia na cOte425?
Meia companhia; 150 homens. Ti-

nhamos ordem do nfio atacar. O nosso
papel era apenas o do defender a posi-Cão sem ceder ainda que nos deixasse-
mos matar; o que Importava era não rc-, troceder, como não retrocedemos.

Quando deixou Paria 7Em julho, afim de embarcar paraca.
Ainda uma pergunta. Nfio tem ago-ra mais devores militares?
Nenhuns. Fui reformado n. 1, comessa regalia e o direito de receber uma

pequena pensfio vitalícia do governo fran-cez.
Foi condecorado?
Penso que receberei a medalha ml-lltar, por ter-me apresentado como vo-luntario e ter sido ferido no posto de com-bate.

Assim resumimos a palestra que entre-tivemos com o bravo mancebo, que íol uindos primeiros a regressar do tremendoconflieto europeu..

—i

|isi| le PoÉgal
O sr. cônsul de Portugal pede-nostornemos publico o seguinte:
"Os cid«idãos portuguezes com

menos 45 annos de edade, residentes
nos Estados de S. Paulo e Matto
Grosso, que tenham sido julgadosincapazes do serviço militar ou isen-
tos definitivamente desse serviço porincapacidade physica, ou que, sendo
militares, tenham passado ou ve-
nham a passar á situação de reserva
ou de reforma, também por motivo
de incapacidade physica; ou que,tendo sido recenseados, por qualquermotivo não tenham sido inspecciona-
dos, são, por este meio, prevenidosde que devem comparecer ás juntasdc inspecção de revisão para as quaesvão ser convocados cm Portugal, nos
termos dos decretos ns. 2.287 e'2.406,
dc 20 de março e 24 dc maio ulti-
mos, por meio de editaes aífixados
nas regedorias das parochias civis,
por onde foram recenseados.

No caso em que os referidos indivi-
duos não possam comparecer ás refe-
ridas juntas, serão considerados aptos
para o serviço militar e deverão com-
parecer, 110 prazo dc 180 dias, a con-
tar da data em que foram convoca-
dos, na sede do districto de recruta-
mento, por onde forem recenseados,
afim dc prestarem juramento de fide-
lidade.

Aquelles que assim o requeiram ao
Ministério da Guerra poderão pres-tar esse juramento perante os consu-
les portuguezes 110 Brasil, devendo,
para esse fim, comparecer neste coií-,
sulado ou nos vice-consulatlos em
Santos, Jaboticabal, Franca, Botuca-
tu', S. Carlos do Pinhal, Ribeirão
Ireto, Iguape, Araraquara, Soroca-
ba, Corumbá e Cuyabá, dentro do
prazo dc 180 dias, já indicado, to-
mando estas repartições a seu cargo
a remessa ao seu destino dos reque-
rimentos dos interessados, conjun-
ctameute com a dos termos de jura-mento de fidelidade.

Serão considerados refractarios os
indivíduos que não comparecerem a
prestar juramento dentro do prazoindicado, e como taes serão, emquan-
to durar o estado de guerra, julgadosnos tribunaes militares e condemna-
dos á pena de um a tres annos de
presidio militar, além de lhes serem
applicaveis as penas vigentes parao estado de paz.

Os decretos a que nos referimos
estão affixados á porta deste consu-
lado.''-

i circular Sousa Dantas
Da nossa edição da noite, de hon-

tem!
N&o é meramente recreativa a

funeção de representante diplomati-
co ou consular de um paiz. Affirmal-
o também não tem nenhum sabor de
novidade. Por desgraça, entretanto,
no que respeita ao Brasil, salvo casos
honrosos mas não muito vulgares, os
nossos ministros e cônsules na Eu-
ropa são mais facilmente encontra-
veis nos boülevards de Paris do que
á testa de suas legações c consulados.
E' um velho thema que de tempos
em tempos volta, á baila, já nas colti-
ninas da impíbnsa, já ria tribuna do
Congresso.

Mas quando se fala na ausência
dos elegantes funecionarios dos seus
postos, surge sempre uma voz para
defendel-os e proclamar que o gover-
no não pôde transformal-os em agen-
tes de negocio, uma vez que tal attri-
buição não lhes compete.

Ha, porém, uma grande distancia
entre isso e o papel que cabe aos
cônsules de zelar pelo nome c pelos
interesses da pátria nos logares onde
estiverem destacados.

E bem o compreliendeu o eminen-
te e joven ministro interino das Rc-
lações^ Exteriores, sr. Sousa Dantas,
expedindo uma circular, que c um
ensinamento e cuja fiel observância
só fruetos salutares . pôde acarretar
em beneficio dò, desenvolvimento das
nossas relações internacionaes e em
beneficio da nossa economia e das
nossas finanças.

Commettendo aos cônsules uma
série dc serviços dc alcance evidente,
longe de diminuil-os, a chanceliaria
os torna úteis e procurados c lhes dá,
ensejo de offcrecer constantemente
attestados do seu esforço e dedica-
ção.

Esse bem por um lado. Por outro,
a propaganda do Brasil, tão descura-
da e mal feita, para não dizer aban-
donada nc momento em que delia
mais carecemos, ha dc tomar uma
feição pratica e proveitosa, graças
aos relatórios consulares.

Taes documentos, que os Estados
Unidos è outros paizes com tanto
desvelo organizam e divulgam, são
considerados, até agora, uma quasi
excrescenciá. em nosso meio.

Porque? Só por deplorável in-
advertência ou incúria, pois são po-
sitivos os benéficos effeitos por elles
produzidos.'As 

instrucções do sr. Sousa Dan-
tas são pretíeitos de patriotismo que
abrem líov-jÉs liorizoutes á nossa cx-
pansão econômica.

Fazendo "com 
que os nossos repre

sentantes, além das suas funeções
puramente burocráticas, tenham a
incumbência de colligir dados exa»
ctos que possam interessar aos ramos
agrícola, commercial e industrial do
Brasil, remettendo-os até diariamen-
te, si possível, ao Ministério; recom-
raéndando-lhes que, para obtel-os, se
ponham em contacto com os museus
e agremiações, offereccndo em per-
muta publicações officiaes brasilel-
ras, referentes a assumptos economi-
cos; recommendaiido-lhes que procu-
rem conhecer, com a maior precisão,
os ramos cm que o paiz da sede do
consulado negoceia com o Brasil c
estudem os preços e condições de ca-
da artigo e os meios de sc desenvol
ver e crear mercados de consumo pr»
ra os nossos produetos; indicando-
lhes varias outras pesquizas sobre
fretes, impostos e estorvos de quaes-
quer natureza, o illustre ministro
consubstancio*,!, numa synthese cri-
teriosa, ura, programma de trabalho,
que, si fôr á risca executado, deixará
o seu nome assignalado entre os dos
maiores collaboradorcs do nosso pro-
gresso e da nossa grandeza.

De facto, no instante afflictivo cm
que todas as attenções se voltam, ap-
prehensivas e alarmadas, para os es-
tragos que crises suecessivas vão
causando á economia nacional, é~con-
solador o gesto de um homem de go-

Festas do JSom Jestts
dc JlotiU Alegre

O movimento de passageiros para Mon»
te Alegre, por occasltto das festa» realiza-
das nos dias U e 1 do corrente, íoi do
9.742 passageiros de ambas aa classes.

A Companhia Mogyana fez correr noa
referidos dias 20 trens extraordinários
para Monte Alegre, sendo um trem de
Campinas, 15 de Amparo, 3 de Soccorro
e 1 da eBtaçao Dr. Carlos Norberto,

Comparado ò movimento deste anno
com o do anno passado, foi do 3.152 o
numero de passageiros transportados a
mais no corrento anno.

SPORT
TURF

ATE AS
CREANÇAS
Sabem qual é o me-
dicamento de inteira
confiança para dar-
lhes saúde e robustez:

A incomparavel

EMULSÃO
DE

SCOTT
Recusem-se os

Substitutos
n s*n fl

CHRONICA
RELIGIOSA

O I>IA
S. Tiburció o Santa Sujaarina; martyrcs.
Tiburcio o Gliromaclo, sou pae, foramconvertidos pur S. Sebastião.
Intimado por Fabiano, juiz, a caml-nhar com os pí-s nu's sobre uin brazeiro,

persignou-so e, obedecendo, disso ao mes-mo tempo: "Apprcndei, juiz, que o Deusdos christãos é o unico e verdadeiroDeus."
Fabiano, attribuindo esto prodígio Amagia, mandou decepar-lhe a caberá.No mesmo dia, Susanna, virgem romã-no, recusando-se a acceitar por esposoOalero Maxlmlnno, filho do imperadorDeocleclano, pera guardar castldaüe, foisubmettida a cruéis torturas, sendo de.cn-Pitada em seu pulado, no anno 295.
EXPEDIENTE UO AKUiUiisviXDV

ProvisSo do oratório particular, paraa parochia de Villa Mathlas, a favor de
José S, Alves Mira o Justina Martins.

Liem, de oratório particular, para a
parochia de Villa Mathlas, a favor deAgostinho Joso Ribeiro Guimarães e d.Maria Carneiro de Vasconcellos.

Idem de provisão annual, a favor ãacapella do Bom Jesus, no bairro dé Cuia-
ba, filial fi parochia da Penha.

Ao requerimento do revmo. conego
Adoniro Krauss, vigário do Bella Vista, foidado o seguinte despacho: — "Nao consta
quo o revmo. padre Antonio Corrêa te-
nha sido nomeado coadjutor da paro-chia."

A secretaria do arcebispado com-mímica aos revmos. capcllães, cujas pro-visões estão terminadas, que, para terem)
uso de ordens nas suas respectivas capei-lanias, deverão reformar as suas provisOcs.

EM VIAGEM
Hegressou do Rio o sr. conego Mar-condes Pedrosa. director archldloccsano

da romaria X Appareclda.
 Seguirão amanhã para Campinas,

o rovmo. conego Rodrigues do Carvalho,official da Cúria Metropolitana, quo aliropresontará o sr. arcebispo de S. Paulo»
na sagração do sr. bispo titular de Sebasto,e para Lorena, o revmo. sr. conego dr.Martins Ladeira, secretario do arcebispo-
do afim do pregar na festa do Espirito
Santo.

verno, que, como o sr. Sousa Dantas,
enfrenta resolutamente um problema
de alta transcendência c, encontran-
do os meios de resolvel-o, os empre-
ga sem vacillaçÕes, no terreno pra-
tico.

O seu grande serviço merece mais
do que um simples registo c de um
pallido applauso; faz jus á gratidão
geral, porque a todos attingirão os
proveitos ifn. aua obra bémfázeja

Em Guaratiipetá
TENTATIVA DE INCÊNDIO DO NOVO

PREDIO DA ESCOLA NORMAL
GUARATINGUETA', 10 — Pelo trem

nocturno, chegaram da capital o sr. dr.
Virgílio do Nascimento, segundo delega-
do auxiliar, seu escrivão o os peritos srs,
dr. Sampaio Vianna, Moysés Marx e o
photographo Lacerda Queiroz, que vie-
ram a esta cidade para proceder a Inque-
rito sobre a tentativa de incêndio hon-
tem verificada no novo edifício da Esco-
Ia Normal.

Pela manhã, a autoridade e peritos en-
caminharam-se para o edifício, onde eo
entregaram a minuciosas pesquizas, quosô as 12 horas suspenderam, para o almo-
ço, regressando logo ao local das dillgen-
cias.

Atê esta hora, ao certo, nada transpi-
rou sobre a impressão que a autoridade
e peritos receberam, relativamente a es-
te grave acontecimento; também não so
sabe se ja formaram algum juizo ou con-
clusão a respeito do que observaram.

O inquérito policial está prosegulndocom rigor.
 Os peritos regressaram a capital,

pelo trem rápido, levando os apontamen-tos necessários ao laudo ciuo tfim de apre-, sentar.

CONFEltENCIAS RELIGIOSAS
O sr. padre dr. Theophilo Levignanl Inl-ciou hontem, fla 10 horas, conforme notl-ciámos, a sério de conferências religiosas

na matriz dc B. Geraldo.
S. revma. falara hojo o amanhã, Xmesma hora sobro assumptos do actuall-dade.
A concorrência tem sido numerosa.

ARCEBISPO DE OLINDA
Seguiu hontem, a bordo do "Ruy Bar-

bosa", para a sede de sua archldioccse,
afim de tomar posse, o sr. d. Sebastião
Leme, arcebispo de Olinda.

O seu embarque estevo muito concor-rido, acoiiipnnliaiido-o os srs. monsenhor
Pio dos Santos e dr. Mello e Sousa, repre-
sentantes das archidlocescs do Rio o S.Paulo, respectivamente.

ARCEBISPO METROPOLITANO
E' esperado amanhã do regresso do Rio,o sr. arcebispo metropolitano.
Em sua companhia viaja, sou secreta-

rio particular, padre Luiz Rlzzo.
ADOBARÃO NOCTURNA DO SS.

SACRAMENTO

Fundada om 15 dc agosto de 1015, naegreja do Coração de Maria, celebra 110
dia 14, sou l.o anniversario, a Adoração
Nocturna Brasileira.

A's 21 horas de 14 do corronto serã
exposto o SS. .Sacramento, íi adoração dos
fieis, em geral até ao dia 15, pela ma-
nhã,

V. ORDEM TERCEIRA DE S.
FRANCISCO

Santa Clara — Sendo amanhã a festa
de Santa Clara de Assis, a primogênita da
2.a Ordem Franciscana — a das Damas
Pobres ou Clarissas, fundada por S. Fran-
cisco do Assis em 1912, haverá na egreja
da Ordom, missa e communhfib ás 8 ho-
ras e á tarde, apôs os actos religiosos, em
louvor da excelsa padroeira da Ordem o
do Brasil — a Immaculada Conceição,
será dada a benção e absolvição geral aos
irmãos.

Cinco Domingos dus Chagas •— Princi-
pia no próximo domingo, a devoção dos
6 Domingos em honra das Chagas de S.
Francisco, precedendo a respectiva festa,
que será a 17 de setembro.

Os actos religiosos dessa devoção, EerEo
na missa de 8 horas e ás 10 horas, anten
da bençam.

Os flols que tomarem parto nessa de-
vocão e commungarem nos cinco domln-
gos consecutivos, lucram indulgência pie-
naria, cumprindo as demais condições,

VARIAS
Segue para o Rio da Prata, no próximo

sabbado, o jockey e entraineur Gorman
Fernandez, quo Irá adquirir para o tur-
íman sr. Guilhermo Pratos tres parelhel-
ros do excellentes flllaçOcs.

Estes anlmaes estarão aqui em fins do
corrente mez.

FOOT-BALL
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SPORTS

ATHLETICOS
HoJe,"'AS 20* (Triieia lioras, na sfide so-

elal, reune-sc uma assembléa gorai extra-
ordinária da A. P. S. A.

ASSOCIAÇÃO DOS CHRONISTAS
.SPOBTlVOS' Antes do a-nnunclado match dos estu-

dantes paulistas e.cariocas, a realizar-se
no campo du Floresta, haverá, hoje, nesse
mesmo local, um encontro entro o team
representativo da "Associação dos Cliro-,
nlstas Sportivo:*," c o "Rachou Team".

Sobro o* valor-dcsta ultima equipe nadu
diremos, visto como 03 seus membros com-
ponentes são jogadores por demais conlie-
cldos nas rodas sportívãs da PaullcCa,
onde tém brilhado em vários encontros.

Em relação ao tcam da " Associação dos•Clironlstas", já não poderemos dizer o
mesmo, pois que C- um ..conjuneto formado
lia pouco o ainda algo heterogêneo.

E,' de inteira justiça, entretanto, que re-
conheçamos neste grupo do esforçados
rapazes um notável progresso quo se
vem accentuando dia a dia, dando-nos a
esperança de que, multo em breve a "As-
üoeiaçãci" ser-\ possuidora de um team a
altura do seu nomo c do seu prestigio.

O encontro do hoje, que por todos os
motivos deverá ser empolgante, vai, mai.s
unia véz, pOr em cheque os recursos das
(luas sociedades, proporcionando, ao mes-
mo tempo, aos amadores do foot-lmll um,-,
boa hora dc Intensas emoções,

Os dois teams estão organizados da ma-
nelrá seguinte:

Associação dos Chronlsliis
Deldúqtio

Lu'lu' — Pannaln
TKidro — Itheiiifrank — Rezende

Laraya — Cdmillo — Arthur
— Qodlnho — Fleurji

"Rachou Team"
Tusso

A7alllm — Juiio
Leme — Assunipgão — Léssa

Amorlm — Renato — Castilho
— Cortez — Toledlriho

Reservas da "Associação":
Mondcgo, Caldas, Passos o Prado.

MATCH INTER-ESTADUAL
Acadêmicos cariocas versus acade-

micos paulistas
No grottnd da Floresta realiza-se

hoje, ás 16 horas, o annunciado ma-
tch intcr-estadual dc íoot-ball, entre
os academicos do Rio c de S. Paulo,
pnra commcmoração da data de onze
de agosto.

O jogo será certamente cheio dc
interesse, pois, embora não consti-
tuam clubs regularei, entre os alu-
mnos tias escolas superiores, tanto
do Rio como dc S. Paulo, encontram-
se foot-ballers dc valor, que forne-
cem elevens dc grande cfficicncia
sportiva.

Pelo menos, o scratch paulista,
queé o que conhecemos mais de per-to, c uma equipe que púde medir-se,
sem grande risco dc iusitccesso, com
qualquer representação dos nossos
clubs de foot-ball.

O team acadêmico de S. Paulo es-
tá. assim organizado:

Coni l.cc.sssv —Agenor Telles, da
Faculdade de.Direito.

Full-backs — Carlito Aranha, da
Faculdade de Direito, c Henrique
Lefévre, da Escola Polytcchnica.

Halí-backs — Mario Pastana, do
Mackenzic Collegc; Oetavio Egydio,
da Faculdade dc Direito, e Cândido
Moraes, da Escola de Pharmacia.

Forwards — Dcmosthcnes Corrêa
dc Sylos, do Mackenzic Collegc;
Fritz dc Sousa Queiroz, da Eaculda-
dc de Direito; Maurício Monteiro, da
Faculdade dc Direito; Oscar de Al-
incida, do Mackenzie Collegc; Luiz
do Amaral, da Escola Polytechnica.

m>

Chronica soda
ANNIVERSARIOS
Passa hojo o anniversario natalicio

do sr. dr. Carlos Garcia, recentemente
eleito deputado ao Congresso Federal.

A h. oxc, apresentamos aa nossas foll»
citações.

*
Festeja hojo mais um rlsonho nata»

llolo o galanto o intelllgente Brono, pri-mogonlto do nosso prezado companheiro
do trabalho Joüo Silveira Júnior.

*
Fazem annos hoje:

< A menina Nina, filha do sr. dr. ArthurFajardo;
a menina Yolanda, filha do sr a Ma»cedo;
11 menina Angelina e o menino Manu-*!fillios do sr. Manuel Luiz Ferreira, com'nicrclanto nesta praga;
a menina Zulcika, filha do sr. Allpio doAmaral;
a senhorlta Alfredina, filha do finadocapitão Alfredo Reis;
a senhorlta Maria EIvira, filha do sr.Luiz Nogueira;
a senhorlta Noemia, filha do sr. dr. Al-fredo Lopes B. dos Anjos;
a sra. d. Gcorgina Tibiriçá Paes de Bar-ros, esposa do sr. dr. Gustavo Paes deDarros, terceiro escrivão do appellacOc.do Tribunal dc Justiça;
a sra. d, Sophla Salles Coutinho, viuvado dr. José Bonifácio de Oliveira Conti-

nho; ¦
a sra. d. Sydno R. Avcllar, esposa dosr. Silverlo Avellar;
a sra. d. MarJetà Pederneiras Vampré,esposa do sr. dr. Enjolras Viim-iré, cliniconesta capital;
o sr. Pioriano do Amaral Júnior, aca-*demico de Direito;
o professor Luiz Gonzaga Pinto c Silva;o sr. Francisco M. de Medeiros;
o sr. Aneslo do Almeida Leito;
o sr. Alfredo da Costa.

* *
Faz annos hoje a venerahdá senhora
Ambróslhá, Fonseca, mão dos srs. Leo-

lioldo Fonseca, guarda-livros; Arribroslo oFrancisco Fonseca, funecionarios da in»
gléza; VirguIIna, Josephina, «albina a
Isaura, o sogia dos srs. Studario Cardoso,chefe do escriptorio da Fiação e Teecla-
gem Estamparia Yplranga; Manuel Mot-tn, da typbgraphla Duprat o Comp., eGustavo Bresser, capitalista e proprleta-íio nesta praça.

NASCIMENTO
O lar do professor Salvador- Ovltlio deArruda, director do grupo escolar da

Cunha, o de sua exma. esposa, sra. d,
t.tilza Sérroni, professora do grupo esco»ln.- do Villa. Bella, acha-se cm festa como nascimento do mais um filhinho, quereceberá na pia baptismal o nome da
Oviillo.

CLÜB INTERNACIONAL
Prumctto revestir-se do maior brl»llianlismo a festa quo esta fidalga asso-

fiação offcrece ás familia dos réus sócio,*,
no próximo dia 20 do corronte.

Além da "matinée", especialmente do»dicada ás crianças, que terão, mais uma
vez, eneejo do mostrar a sua graça,executando as landas danças .Mlnueto,
Gavote e Furlana, á noite, haverá unia"soirée" dançante, quo terá a mesma
animação das anteriores.

A dircctoria do Club pede, por nosso in-
termedio, aos srs. sócios fazerem compa-
recer seus filhos, quo tomam parte 1111»
q-.ellas danças, hoje, ás 11 horas e meia,
110 salão do club, para o ensaio.

Além dessas, será também ensaiada a"Polònalse".

CHA'-C0NCERTO

OS NOSSOS BAIRROS
BRAZ

NASCIMENTO
Acha-se enriquecido o lar do sr. Manuel

Monteiro, com o nascimento do um filhi-
nho, que na pia baptismal, receberá o
nome dc Alberto.

FALLKCIMENTO
Finou-se hontem, ás 5 horas, o estima-

do moço Cassiano Pinto, filho do Br.
Francisco A. Teixeira Pinto.

O enterro realizou-so hontem mesmo,
ás 17 horas, para o cemitério dn Araçá,
sahindo o feretro da rua Vasco da Cama,
14, com grande acompanhamento. •

PARA O INTKKIOR
Acompanhado de sua exma. familia,

seguiu hontem para Campinas o sr. A.
Ribeiro.

THEATRO COLOMUO
Comniunica-nos o sr. Francisco Leva-

to, gerente do Theatro Colombo, que
amanhã, 11, estréa-so 110 palco a atalhada
artista hèspahhola Conduta Ibanez.

PONTE PEQUENA
UMA XOVA OBHA DOS SALESIAXOS

O Oratório Festivo da Ponto Pequena
é unia nova obra iniciada pelos boneme-
ritos padres salesianos, a qual vai toman-
do grando desenvolvimento.

Achando aquelles operosos educadores
quo o actual Oratório Festivo, que func-
clona 110 Lyeeu do Coração dc Jesus, era
Instifíiclente para recolher, todos os do-
minges o dins santos, as Innumeras crian-
ças que freqüentam as aulas de catecismo
dali, resolveram crear um líovo Oratório
Festivo na Ponte Pequena.

Aproveitaram para isso uni terreno per-
tencento ás damas e ao vigário do Santa
Iphigcnia, monsenhor dr. João Pereira
Barros, os quaes num bello gesto dc carl-
dade consentiram quo os .salcsianos ali
edificassem um Oratório Festivo.

Para esso novo cmprehendlmento, ío;
escolhido um operoso salesiano — o
revmo. padre Sebastião Ortoleva, quedesdo logo, com actividade c cnthusias-
mo, iniciou o sou trabalho.

A primeira cousa que aquelle salesiano
fez, foi adaptar o local convenientomon •
to para dar accommodaçõcs a qualquernumero de fieis que há fossem assistir
ao Santo Sacrifício da missa"

Mandou construir um alpendre, todo
dc tijolos, o com uma bancada fixa. Nes-
se alpendre ha logar pnrn duas mil pes-soas assistirem ás cerimonias religiosas,
tendo mil assentos.

Por oceasião do espectaculo ou do qual-
quer outro divertimento é aproveitado o
mesmo local, depois do convenientemente
adaptado.

O ultimo melhoramento ali Introduzido
foi a installacão dc luz clcctrica.

Tudo isto fez o director daqueila nova
casa saleslana, eom donativos quo para
esse fim angariou.

Cresce dia a dia a affluencia do ciian-
ças áqucllc Oratório Festivo, que hoje
tem uma freqüência de mais do 500 crian-
cas do amboa os sexos, sendo na sua to-
talidade paupérrimas.

E', pois, uma grandiosa obra aquella
da, Ponto Pequena, a qual incalculáveis

Muito animado o concorrido estevo 9
chá-concerto, hontem realizado no vasto
salão do "Trianon".

Sabbado, após o especlaculo, haverá
um "souper", com alguns números da
canto e dança.

DR. OSWALDO CRUZ
Acccnluam-se as melhoras do eminen.

to «cientista brasileiro, sr, dr. Oswaldu
Cruz, direotor do Instituto do Mangui-
nhos e prefeito do Petropolis.

O dlstincto clinico paulista sr. dr. Ce»
lestino Bourroul, quo telegraphára ao
professor Carlos Chagas pedindo noticia?
do illustre enfermo, tevo a seguinte res-.
posta:"Estado regular. Esperanças melho»
rar,"

NEUROLOGIA
Falleceu ante-hontem, ás 18 lioras, no

bairro do Ypiranga, o sr. Edmundo Mots
ta, negocianto em Sampaio Moreira.

O extineto, que contava 2S annos de
edade, deixa viuva a sra. d. Fathina Bessc,
Motta e duas fllhinhas.

O enterro effectuou-se hontem, á tar»
de, sahindo o feretro do largo da Ll»
herdade, 11. 7, para o cemitério da Con»
solação, notando-so no cortejo fúnebre •
presença do numerosas pessoas.

* *
Finou-se hontem, ás 16 horas, eni

quarto particular da Santa Casa dtj
Misericórdia, onde se achava cm tra-i
taincnto, o sr. Alipio do Amaral, qua
por muitos annos foi empregado na
commercio desta cidade.

O _ fallecido, que era irmão do sr.
Daniel do Amaral, funecionario da
Escola Normal, c cunhado do sr. Pi-*
cardo Figueiredo, gerente do "Esta-.
dc", deixa viuva a sra. d. Isaura da
Graça Amaral, c dois filhos menoresi

O enterro realiza-se hoje, ás 15 ho-
ras, sahindo da Santa Casa ,para u
cemitério da Consolação.

MISSAS FÚNEBRES
Na egreja da Boa Morte, será rc-»

zada amanhã, ás 8 horas, uma missa
de sétimo dia, em suffragio da alma
do sr. Oscar de Cerqueirá César, rui*
tigo funecionario da Companhia
Paulista dc Seguros.

* -i-

A exma. sra. d. Maria José dc Cas»
tro Lcllis mandou celebrar hontem,
na egreja tia Bella Vista, uma missa
em suffragio da alma de seu esposo,
sr. Antenor dc Castro Lcllis.

A cerimonia teve bastante concor»
rendai

benefícios vem prestando á sociedade,
com a protecção c educação á juventude.

O. rcvmo. padre Sebastião Ortoleva
precisa para o feliz exlto do seu "deside-
ráturri" de muitos e bons auxílios.

O espectaculo que se realizou doniin»
go ultimo, 110 salão do Actos do Lyccu do
Coração cie Jesus, deu optimo resultado,

O grupo dramático "Domingos Savlo",
da assoclafiãò dos ex-alumnos de D. Boa»
co, prestou seu valioso auxilio aquello
festival de caridade, levando á scena o
drama "Os dois sargentos'.'.

Depois do amanhã; dia 13, rcaliza-so
na capella do Oratório Festivo da Ponto
Pequena a solenno distribuição do Pão
dos Anjos, a 110 pessoas, que pela pri-
melra vez se approximam da Sagrada
Mesa.

Dessas 1-10 pessoas, 70 são crianças de
ambos os sexos e 70 entre moços e mo-
cas. :

Rezará a missa e distribuirá a primei-
ra communlião monsenhor dr. Benedi-
cto Alves do Sousa, vigário geral desta
arcebispado.

A's 14 horas desso mesmo dia, no im»
provlsado theatrlnho, haverá unia sesi
são comlco-llterarla o musical, presidida
por monsenhor Benedlcto, '¦

/?"
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As visitas de hontem - Almoço
no palácio dos Campos Elyseos

VARIAS NOTAS

imi^Xn^m^ümr-r.i:' T-V.-.V
a,vimr.Kipa^iai^x^^ií-^J,_

ve um dos prlmolros logares em conour-
so), compuroco com uma grando téln de
offelto nocturno, onde ha multa luz o
multas crianças. "Arvoro de Natal", que
assim, se chama esto ultimo trabalho da
pintora paulista, é, na opinião de um II-
lustro*artista, um quadro do mostre.

Muitos outros pintores novos de S. Pau-
lo se fizeram representar*, o Joven escul-
ptor Motta Mello, Delia Latia, Basal, etc.

O Jury deste anno, mais do quo nunca,
foi rigoroso, o, segundo dizem, mais do
um "gros bonnct" da pintura tevo o seu
trabalho rcoiiHado.

* *
AUDIÇÃO RE GUITARRA

O distineto professor do guitarra, sr.
Salgado «lo Carmo, realizou hontom, A
noite, no salão do Conservatório, o sou
uiiiiiinciailo recital, cujo interessante pro-
gramma tovo primorosa execução. Nao
lin duvida quo o guitarrista lusitano é um
exímio "vlrtiuiiii-':. nó -seu Instrumento,
quo faz gemer o chorar qiiíintld exoouta
fado. E foi Justamente nessa parlo
programma qun o sr. íítilgadn '.Ar.
fol 

'mais 
apreciado; Nosso gênero tocou

os "fados oariiiileristicns" o us-" variações
sul.ro o fado", do sua lavra.-Agradaram
tambem òutrãs-composições suas, como
"Medusa," (lusa-cullo), "Cri (ramo"
(phantasia), O "Nancy" (valsa). Além
disso, ouvimos ainda eom cresccnlo pra-
zor as "canções poriiiguczas". (rhapsodla),
"Célebre nilmietle", de ÍSòethoven, "Spl-

rito gentil", do Doriizottl, "Fremisscmuil

d'amour", de A. Barbirolli, e "Legenda

vulacca", 'dó Cl.' Braga.
O recital do sr. Salgado do Carmo, em

siimma, onnsliUiiii um. verdadeiro suecos-
so; A selecta assistência, quo .-zo via no
salão do Conservatório, não rogiitimu ca-
lorosos applausos ao Inspirado guitnrris-
ta portuguez. < , ,„„„

O sr. Constantlno Silverio, professei
de violão o bandolim, fez nrofiçlentemen-
t«' todos os acompanhamentos, -,

o
do

Carmo

eis ILTAJSTRES EXCURSIONISTA S NODF, CAM PINAS
INSTITUTO AGROXOM lt'()

Hontom, pela manhã, em companhia dos

ers. capitão Atro Marcondes do Rezende,

ajudante de ordens do Br. presidonto do

Estado, e dr. Luiz Silveira, do gabinete
do sr. socretarlo da Agricultura, os srs.

tonente-coronol Silvestre Mato o tenente
'José E. Trubal, membros da çommissão

de limites do Uruguay com o Brasil, que
são nossos hospedes, visitaram o tnstltu-

to Serumtherapleo do Butantan, cujas de-

pendências percorreram, muito se lnte-
-ressando Dor tudo quanto lhos foi mostra-

do.
A's li! horas, retilizourse, uo palácio dos

Campos Elyseos, o almoço que o sr. dr.

Altino Arantes offereceu nos nossos lios-

pedes.
Além do sr, presidente do Estado, to-

•maram assento A mesa os srs. ãr. Oscar
Rodrigues Alvos, secretario do Interior;
dr. Cardoso de Almeida, secretario da Fa-
zendu; dr. Eloy Chaves, secretario da

Justiça e da Segurança Publica; Cândido
Motta, secretario da Agricultura; dr.

(Washington Luis, prefeito municipal;
dr. Jorge Tibiriçá, presidente do Senado;
dr. Almeida Prado Júnior, viec-presiden-
¦to, om exercício, da Câmara dos Deputa-
dos; coronol Baptista da Luz, odmman-
'dante 

geral da Força Publica; tenente
[Amadeu Carneiro e Castro, official fts or-

dens do coronel Mato; dr. José Rublão,

socretarlo da presidência; dr. Cyro de
Freitas Valle, official de gabinete da pre-
Bldenoiíi; major Eduardo Lejeuno e ca-

pitão Afro Marcondes do Rezende, chefe
;da casa militar o »jlJ<^.lnto•;-<lo• ordom. da

presidência. ;
O almoço obedeceu ao seguinte menu,

lorganizado com esmero:
Coquillos dc Homard — Consommé

OTlorentln — Omelette Argenteuil — Ma-
cossln A la Vcrdi — Suorenie ft I» Mais**

agradecendo as palavras do sr. presidente
do Estado ft Republica Oriental do Uru-

guay.
O almoço terminou ãs 14 horas.
A' tarde, os membros da comnilssão

oriental visitaram a Escola Normal.
Acompanharam-nos nessa visita 03 srs.

capitão Afro Marcondes de Rezende e te-

nente Amadeu Carneiro de Castro.
Os distinetos visitantes que foram re-

cebldos, A entrada da Escola Normal, pe-
los drs. Oscar Thompson; director; Bu-

gcnlo de Toledo, secretario, e por alguns
lentes, dirigiram-se ao gabinete* da dire-

ctoria o dali foram percorrer as aulas e

lodus as outras secçOes da Escola Normal.

No Jardim du Infância, assistiram u al-

guns jogos infantis.
No salão nobre, realizou-se uma sessão

literária e musical, om «uu* foram entoa-

dos, em coro, os nymnos das Republicas
do Uruguay e do Brasil.

Em seguida, teve desempenho este pró-

gramma:
Saudação, p«*lo jovon alünmo Raul de

Andrado; J. Comes Júnior, musica; "O

sabiá"; Sully Priidhõmme, "Lesyeux",

poesia, pola alumna Zelia de Queiroz;
"Bolha de sabão", poesia, pela alumna
.lacyra de Macedo; Alberto Nepomuceno,
musica, "O baile da flor"; Gonçalves Dias,
"O mar", poesia, pela alumna Aida Lang;
,1. Comes Júnior, musica, "Os passarl-
unos"; João Kopke, recitativo, "A ban-
deira", pela alumna Olga Silva; Antônio
Carlos, musica, "A Primavera"; Vicente
de Carvalho, "A voz do sino", poesia, pela
aluiiiiia »L,avini«. Conta; hymuus do Uru-

guay e do Brasil.
O tenente-coronel Silvestre Mato agra-

decou com emoção sentimental a estas
demonstrações de sympathia pela sua pa-

t trla e pelo exército do Uruguay, promet-
¦ tondo transmittil-as, em MontevidC-o, ao
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Eni segunda recita de iisslgmitura
vemos horitenvpela companhia Clultry. a
poça do Lavedan, '.'Potard". 13' uma belli
eoniedlu esta do lllustre acadêmico, um
dos th.atfistas franoézes do maior no-
meada na nctualídaiíe. Quem não coube-
c-. ilenri Lavedan "> Entre us êsplrltuosoH
èscriptores que. desde muitos annos, vêm
pintando eom segura ruão de mestre a

podridão do inundo que se
meio parisiense'. «5 talvez elle
nn opinião' de Lemnitre. slnão
Inquieto', o mais nervoso, pelo menos, e,
não i-iiro, o muls exaggerado em seui
processos. Úmu do suas famosas peças ó u
((ue se intitula "Le duo!", que é a um
tempo um drama do paixão o uma peça
de illéilS, Todas us pessoas que se oecu-
num do cousas de theatro bem conhe-

essa coniedia-draiiiii om que. dentro
uma formidável estrüctura de aço no

respella á technica. o cli«.«iiio dos
complica de um sério con-

fliclo do opiniões, suscitando graves pro-
lilemas, cuja solução nos obriga a rs-
fk-ctir. Lavedan tom escrlpto multas ou-
trás pecas como "Servir", "Lcurs seura",
"Petltes" visites", " Vivcursl". "Le Prince
d'Auroc", "Cuíiü-iine". "Nouvcau" jeu".
est., mas forca 0. dizer que nenhuma dei-
Ias" nos tem agradado tanto como "Le

dúel", que Jú vimos no palco o conhece-
mos tambem de leitura como as. outras
acima citadas.

A eomedla hontem ropresentnda; "Pé-
turd", é egualmente um trabalho do raro
mérito, mas àiu.lii não sa eguala ft. obra
prima "Lo duol", quo tanto nos impres*
sit-nou.

Henri Lavedan, em todo caso. nos deu
om "Pétard" uma comedia social e de
caracter, satírica aqui e ali, com parto3
alegres o uma acção. uma intriga, qus
não excluo a onioção. a veht-mencia. a
paixão, sendo do notar, entretanto, qu:
o pathetlco desta peça não vai até ao
bello horrível, até A morte. O autor foz
do seu protagonista u mtypo do "parvo-
nu" riquíssimo; um homem de negócios
vaidoso, tyrannico, despotlco, autoritário,
cujo caracter põe om saliência com rara
habilldadej dando lognr n scéniis do uma
belleza oxtraordinnrla. quando em con-
flic.to com o do uma mulher, que não é
menos interessante sob os seus variados
aspectos. Para quo o leitor faça uma
Idêa do trabalho de Lavedan resumimos
aqui o seu entrecho: "Lúcio, filha de PC-
turd, moderno "pnrvonu", quo tem o
inslincto do poder, da dominação, tomou
gosto, emquanto seguia um tratamento,
polo palácio do Porsàngos e por Helena,
imiga de infância o amante do joven
Philippe de Persanges, official do marl-
nha.

O velho marquei, arruinado, acaba da
vender essa proprledado a Pétard, que
chega para. tomar posse do palácio que
nem siquer conhece, o quo logo tem ;.
sua attenção attrahida poi* Helena. Esta
entregou-se, outróra, a Philippe. no qilttr-
to do rol. já sensível sem duvida

zação no palco sconloo. A Intorprotaçtto
do industrial Pétard a oargo de Luclon
Gultry t realmente uma obra do arto dc
uma fidelidade o dc uma eohosão perfeita,
O typo physieo o o typo moral mereceram
por egual o carinho dn grande uotnr. Cui-
try-Péturd é um homem forte o voluntn-
rloso, acostumado a vencer na lucta pela
vida; sou olhar fi firmo, tém as suas pas-
sndus o equilíbrio e a sogurança de que
pisa o solo para commundar, o om tudo
ello denuncia um forto cunho dc energia.
E' de vôl-o nu «conu jogada entro Phl-
llppo o Pétard, do 2.0 acto. E' um dlalo-
go vigoroso do quo tira todo o partido
o eminente artista. O publico apnlãudiu-o
a valer o nunca uma vez desceu o pnnno
sem quo as palmas obrigassem i. aotoi
trancou a vir agradecer as demonstra-
ções do auditório, Muito ne appronde ven-
do o ouvindo Guitry e.por Isso nas lom-
brfimos logo d(i nossij Conservatório Dra*
nuitic.i, que devia mondar os seus ulil-
mitos uu Munlclpnl PÇÍra apreciar a dyna-
niicn dé sua pii.vslonoml.i, a opulontn ' grairi-
ma liitlexlonal do nua dicção, toda a va-
lia ilu piiiltpmimii (lc sua gcstleiililção e,
sobretudo; ii eqúípóllifncla que ello sabe
estabelecer entre a cfíraoteiijínção moral
e a caracterização physlcit pifru manter :»
unidade da personagem dosdo u primeira
at.é a ultima ncena da peça-,

í.llle. Cnllat transportou pina a acena
a psyehohiglu algo complicada do lide-
nu, cujo um.ir por Phllippe contrasta uo-
bromanelra com u.sifa ambição de ser ri-
ca e do gosar a vida a despeito do ludo.
Bem se poreebou quo-o seu trabalho om-
pãlíldeceti nniU" deante da fulgida erea-
çãu ilo C.uilr.v (• qüo fosso por Isso talvez
quo se lhò notassem algumas falhas nu
composição alias difficil daquelle slngu-r
lur typo feminino. Em todo caso, n dis-
tínetü. urtlsta não sfc comprometteii o foi
ucoeltiivcl -'iiiirteiialro" do Impoccovel
uetor.

A sra. Dedos (Lucle) emprestou ft re-
présontução todo o brilho de sua bolla
Juventude, enchendo de encanto as rupl-
das scenas cm que tomou parte. O sr. Es-
cofficr esforçou-se na def.-sa da persona-
gem de Philippe, a qual não 6 Ift para
que. digamos muito escòrrolttt e firme na
formação do seu caracter. A sra. líoyer
dou uma v:lhn Pétard bem passavel. Os
demais artistas, om papeis do menos im-
portanclu, equllibraram-so bem no oon-
juucio. Scenarlos e guarda-roupa, como
de cosiume, de primeira ordom.

Em resumo: o espectacuio de liontem
deixou inolvldtivel impressão em todos os
assistentes que jamais poderão riscar da
memória o traço luminoso da creacão de
Ciiitry.

Hoje, om recita extraordinária,
dedicada ft classe acadêmica, commemo-
«ando a data de 11 de agosto, ti brllhan-
to comediu em 3 actos do Caillavet e De
Flcrs, "Primoroso"; em quo Lücich Gui-
try desempenharft o papel do Cardeal Mé-

MOTAS
—*—

No palácio dos Campos Elyseos, roall-
za-so hojo a conferência colloctlva dos
srs. secretariou do govorno com o sr. pre-
sidentp do Estado.

O sr. dr. Cnndido Motta, secrelarlo du
Agricultura, sogulu hontem desta capital
paru a cldado de Sorocaba.

O sr. prosldento do Estado recebou o
seguinte télegramma, do ur. ministro das
llcinçõcs Exteriores:

"itiu, Id — Em ailflilamenlo ft minha
circular numero (», transmltto a v. oxc,
paru (|iio lenha a bondade do inundar
dar publlcldatlo nu Imprensa desso Esta-
do, u seguinte nota offieial, quo a lm-
prensa desta capital publicará, amanhã:

"O Ministério das Relações Exteriores
recebou commünicação da embaixada
brasileira em Lisboa! do que o governo
do Portugal prorogou atfi 3 do novembro
vindouro o prnzn dentro do qual os In-
teressados devem reclamar a entrega de
mercadorias destinadas ao Brasil e quo se
acham u bordo ou foram descarregadas
dos vapores allemães surtos nos portos
pcrtüguèzes o requisitados pelo mesmo
governo.

l«*loairi, portanto, os Interessados avisa-
dos, mais tuna vez, que devem reclamar
un procurador da Republica om Lisboa a
entrega das suas mercadorias, por melo
do procuradores espóclítcs, até o dia 3 de
novembro próximo futuro. O Ministério
das Relações Exteriores faz ainda publico
que todos os Interessados devem enton-
der-se com' as autoridades portuguezas,
por meio de procuradores espoclaes,
líiosmo quando delle jft tenham obtido os
bons offielos da embaixada ou do consu-
lado gorai do Brasil em Lisboa. Attenclo-
sas saudações (a) — Sousa Dantas."
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V.VIüAS NOTICIAS

iogy-guassu

O sr. dr. Altino Arautos, presidente
do Estado, recobou o seguinte telegram-
ma de Hortãozinho:

"Inslallando hoje sua sessão em o novo
cdilicio do Estado, o Tribunal do Jury
desla comarca, reconhecido, congratula-se
com v. exc. por esso auspicioso aconte-
cimento. — (a) O Juiz de direito, Gui-
lhermn de Oliveira."

S. JOSÉ'
A Companhia Ruas despediu-se hontem

do publico de S. Paulo levando ft scena
a revista luso-brasilelra "Fado e maxixo",
cujo desempenho agradou como das ou-
trás vezes. Os principaes interpretes re-
ceberam calorosos applausos.

A "troupe" lusitana dovo partir hoje
para o Rio, ondo diiift apenas dois espe-
ctuculos, cm que serft represonta a re-
vista paulista "A picareta".

Para amanhã jft se annuncia a es-
tréa da conhecida transformista Frtlma
Mlris, com um excellonte programma,
que vai bojo publicado na soeção compe-
tente desta folha,

ÍRIS theatro
Neste freqüentado cinema exhibcm-se

hojo os interessantes films "Os mysterlos
do Nova York" (22.o e ultimo episódio
— "O submarino X"), ern 4 longos actos,
"Nervos abalados" o "Pathfi Journal, n.
30".

 Vara amanhã, os dois grandes
films "Telephone, aceusador" e "Ardil
amoroso". :,i" ***"'

Correios do Estado

Em homenagem ft momoriu do sr. ge-
noral Francisco Clyeorio, saudoso repu-
bllcano brasileiro, o sr, socretarlo do In-
terior autorizou os direclorcs do Gymna-
sio do Estudo, Escola Normal Primaria e
grupo escolar modelo, annexo, da cidade
de Campinas, a suspenderem o funecio-
namento dns escolas no dia 1G do eorren-
te, dala do 70.o aunivorsarlo natullcio da-
quolle eminente paulista.

O sr. presidente da Câmara da vizinha
cidade fol tambem autorizado a suspen-
dor ns aulas das escolas publicas dali,
afim do quo os professores e alumnos
possam comparecor ft sossão cívica e á
romaria em homenagem ft memória do
general Francisco Glycorlo.

Respondendo a uma consulta do sr.
presidente da Câmara do Conceição de
Monte Alegre, o sr. secretario do Interior
declarou-lho que, estando o prefeito llcen-
ciado e o vice-prefeito ausente, cabo ft
Câmara Municipal providenciar sobre a
substituição, do acoòrdo com a loi.

A Sociedade Paulista do Agricultura re-
cebeu do sr. dr. Álvaro de Carvalho, "lea-

dor" da bancada paulista na Câmara Fe-
deral, o seguinte télegramma:

"Accuso recebido offlcio de 7 do cor-
rente. A bnncadu paulista resolveu op-
púr-se ft ldfia da uggruvação dos fretes
ferrò-vlarios por urn novo imposto e pos-
so annunciar-vos que ella eBpera que o
Congresso Nacional não approvarft tal
medida. Af firmo-vos quo os reprejschtan-
tes do S. Paulo no Congresso Federal
lòm empregado todos os esforços, afim de
acautelar os Interesses, cuja defesa lhes é
confiada. Cordiaes saudaçOes."

MALAS POSTAES
A administração dos correios expedlrft

malas hoje, via Central, para os portos
do norte, até Natal, pelo vapor "Itapuhy",
o amanhã, via Santos, polo "Oronza", pa-
ra o Itio da Prata.

NA ESCOLA AGRÍCOLA DIO PIRACICABA

t[ni  purée do marrons ft la creme —

Chanlilly — Fromage — Fruits — Caffi.
! vins; — Madeira — Ch. Yonem 1903 —

Mouton Rothschild 1S03 — Corton —

Pommery — V. Cllcquot — Extra-Dry —

Minerais — Liqueurs — Cigarres,
Durante o almoço fez-se ouvir uma

orchestra de professores quo executou
O seguinte programma:

It is a long way to Tlppcrary, One Step;
El Argentino, Tango; Songe d'Automne,
Valsa; Camponez Alegre, Phantasia; Ma-
xlxo Brasileiro; El Choclo, Tango; Drea-
mlng, Valsa; Contos de Hoffmann, Phan-
tasla; Ouro e Prata, Valsa; Misslssipl, One
Step.

Ao desert, o sr. presidente do Estado
ergueu um brinde em honra da nobro na-
e&o uruguayo, bebendo A saúde dos illus-
tres membros da commissfio oriental que
nos visitam.

S. exc. disse que desejava a prosperi-
ridado da nação irmã que estft ligada por
tão estreitos laços de amizade ao Brasil.

O sr. tenente-coronel Mato respondeu

ASl'KOTO GERAI» DA CIDADE

Todo o' viajante que, pola primeira vez,
desembarca na confortável estação da
Companhia Paulista e desce pela rua
Edgard Ferraz, ladeada do magníficos
prédios, sente naima a deliciosa impres-
sito dc quem penetra num jardim.

Jahu' dft-nos a lllusão perfeita de uma
pequena capital, situada alegremente no
meio da verdura espessa, dos eafezaes cm

O sr. dr. Cândido Motta, titular da pas-
ta da Agricultura, mandou organizar um
grande quadro, om que figurarão diária-
mente as cotações do café e do cambio,
Esso quadro serft collocado no saguão da
Secretaria da Agricultura, onde ficara ft
disposição dos interessados.

E' essa mais uma feliz Iniciativa do sr.
secretario da »Vgrlcultura.

ao I flor, recebendo dos céo.-; o fulgor das es-
prestigio do luxo; mas ama Phllippe com trellas e os beijou rutilos do sol.
sinceridade, querendo ser slmplestfiente J De longe em longe, quebrando a mo-
sua amante o não esposa. | notonia da palzagom, trechos de malta

O que quer é ser rica, rica para o seu '

governo da Ropubllca, aos professores e
alumnos das escolas.

Exprimindo o sou reconhecimento, por
3ua vez, o tenonto José E. Trabal, tirou
da carteira uma medalha de ouro, lom-
branca de familia e offereceu-a a gentil
senhorita Maria Machado Quiriuo, que le-
vanlou um viva ft çommissão do officiaes
do Uruguay e ft sua nobro pátria.

Ob distinetos militares, fts 17 horas, fo-
ram ft residência do sr. dr. Luiz Silveira,
administrador desta folha, afim de fazer-
lhe uma visita.

A' noite, a convite do sr, prof oito mu-
nicipial, o ooronel Mato e to nente Trabal
assistiram, na frisa daquolla autoridade,
ao espectacuio da companhia Gultry, no
Theatro Municipal,

Hoje, vlsitarfto o Museu do Ypiranga
o, ft tarde, por terem de seguir amanhã
para Santos, farão as suas despedidas aos
srs. presidente e secretários de Estado.

Em Santos, os membros da çommissão
de limites tomarão um paquete, de regres-
so a Montevldéo.

Registo dc arte
EXPOSIÇÃO MARIO B DARIO

BARBOSA
Continua aberta, das 14 fts 17 horas, ft

rua de S. Bento, n. 22, o, grande exposl-
cão dos pintores paulistas Mario, ft Parto
Barbosa.

> A extracção dos bilhetes da tombola
de 30 quadros, serft feita de oonformida-
de oom a loteria n, 185, da Capital Fede-
ral, a correr no dia 10 do corrente,

Os bilhetes que não forem pagos ata ft
hora da extracção, serão oonsldorados
nullos.

Enoontram-se ainda bllhatej t flfli oxpo
BiCãO. i 't~'%ü&'"
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EXPOSIÇÃO :™B_MGN_tó$J£.rV

Continua a ser vlsltadisslma cv exposl-
jCão do caricaturlsta Forrlgnac.

Ainda hontom ali estiveram monsenhor
gentroul, senhora CanUto do Vai, Arman-
«Jo Ribeiro, d. Carolina Saraiva, d, Gor-
.rudes Saraiva, d, Castorina Querido, dr.

LCelso Leme, José Nobre Jordão Júnior,"

'£

Heliodoro du Costa Ferreira, d. Abigall
Horta, d. Sylvia Homem de Mello, Lula
Stlnohi, d, Franclsca do Valle, dr. Carlos
flkmann, dr. Vlconte Rfto • outros,

*. .*.
ESCOLA NACIONAL DB BELLAS

ARTES
No "Salon" deste anno, da Escola Na-

oional do Bellas Artes, os paulistas este»-
rio bem representados.¦Wasth Rodrigues e P. Valio Júnior, «a*
pensionistas do governo, enviaram bellos
trabalhos. De Vfasta, além do "auto-re-
trato", que mereceu geraes elogios da
critica, ha um retrato de mulher, cuja
mão, por sl sé, vale um quadro. Paulo do
Valle, além do duas grandes paizagens,
magníficas do colorido, manda um bollo
retrato. ':;:v

Marques Campão, que, como estes dois
artistas, freqüentou a Academia Jullon c
o atelier do grande pintor Jean Paul Lau-
rent, enviou quatro ou clnoo telas esplen-
didas. "Nuven" o "Recordando o, passa-
do", valem um nome.

D. Goorglna do Albuquerque, .a esposa
do distineto pintor Lueillo Albitauorque,
antiga alumna iio H. Bernardelil e da En-
cola de Bellas Artes de Paris (onde obte-

amor.
Entrevê logo a conquista de Pétard,

no Interesse de Philippe, o marca ao
"parvenu" paru. dali a um anno. No se-
gundo aoto. esse anno passou-se. Helena
não perdou o tempo.

Realizou a sua primeira ambição: estft
tão rica quanto Pétard, de quem se senti:
ogual. Começa por lho impor do receber
Phlllppo no sou palácio. Para obter He-
lena, o "parvenu" entrega-lhe os titulou
do propriedade do palácio pedido! Múb
Helena jurou a Lucie que nada haveria.
Recusa o que pedira. Pétard insisto, vai
mesmo a ponto do lhe offerecer o casa-
monto, quer que o seu desojo triumpho,
custo o que custar. Helena, abalada, tenta
a experiência. Offeroce a Phlllppo o pre-
sente quo acaba do receber. A honra dt
Phllippe revolta-se. Sinceramente, Hole-
na conta-lhe o que fez por elle, a sua vida,
a sua riqueza, a sua vlctoria. Elle indi-
gna-so o recusa os títulos de propriedade
o a mão que lhas offcrece. O amor, entre-
tanto, ô mais forte, commove-se e perdoa,
mas ntto quer o palácio, e todos recusando
essa nobre mansão magnífica, Pétard faz
delia um hospital. Assim ninguém reali-
zou o que queria, nom o próprio Pé-
tard."

Por este escorço da comedia de Henrl
Lavodan bem so vé que este se propoz
uma these que, conforme as vistas de ca-
da qual, pede ser discutida uo terreno
psychologlco. Pola nossa parte não temos
tempo de o fazer, e, sl o fizéssemos, não
seria neste "compte-rendu" theatral, es-
cripto sob a pressão da hora que vai cor-
rendo a galope apOs o espectacuio.

O chronlsta de theatro 6 ura plumltlvo
digno de lastima: o relógio . um freio, um
acalmo ao sou enthusiasmo) e si ollo sô
tem olhos para vêr os linguados que vai
enchendo com os seus gataíunhos, doml-
nado semente pelas suas fortes impres-
sOes, o ohefe dos offlcinas, que 6 a senti-
nella A vista dos que esorevom ft ultima
hora, põe-lho embargos ft Inspiração, para
lhe dizer que estão pingando os últimos
minutos para o trabalho de composição
typographloa. Ponhamos pois de parte
qualquer protonção a psyohologo o entre-
mos na lntorprotação.

Esta íol magnífica, Luolen Guitry fes
do protagonista uma verdadeira maravl-
lha de creacão artística,

Do seu estupendo trabalho nfio s» perde
o mais insignificante detalhe. Os seus mo-
vimentoB expressivos, sobretudo na miml-
ca da face, o a sua palavra, nas suas va-
riadoa inflexões, traduilram modelarmen-
te o typo concepcional, o typo própria-
mente dito psychologlco que ello de ante-
mão croou, reunindo o estudando todos os
elementos próprios para a sua integrall-

O dr. Alexandre G. Perry, publicista e
pedagoglsta peruano, que se acha em ex-
cursão nesta capital, visitou hontem o
grupo escolar da Barra Funda, aeompa-
nhado pelo Inspector escolar sr. Maria-
no de Oliveira.

S. s. teve a melhor impressão do funo-
clonarnento das classes.

O dr. Perry compareceu ft Escola Nor-
mal, onde assistiu ft sossão literária e
musical em homenagem A çommissão ml-
litar do Uruguay.

Hoje o Ulustriido escrlptor visitará a
Escola Prudente de Moraes, o grupo es-
colar da Modca e algumas das Escolas
Proflssionaes.

virgem se erguem, como um sigual do
bençam, velando pela salubridade da
torra jahuense.

A estrada,, vermelhando ao sol, asse-
melha-se a uma "fita sangüínea — or-
nato da Floresta".

Edlíloios majestosos attestam a gran-
deza do nosso esforço, como outróra os
palácios da Roma antiga falavam bem
alto do poderio dos Césares.

O império cahlu; mas a sua historia
lft estft nessas ruínas eoborbas que os ro-
manos veneram, porque representam o
valor dos seus antepassados.

Cidade alguma do Estado possue pre-
dlos eguaes aos de Jahu', oujas construo-
ções primam pelo mais apurado gosto
esthetieo e pelos mais rigorosos detalhes
da arte moderna.

Quem é que, vlsltando-nos, não flcftra
obumbrado ante a majestade Imponen-
te da nossa cathedral?!.

Têm sido tambem objeoto de viva
admiração os dois grupos esoolares, os
colleglos Diocesano e 6. José, a Santa
Casa de Misericórdia, os bellos palacotes
dos srs. Alcides Ribeiro do Barros, oom-
mendador Lopes Gonçalves, J. Attanaaio,
e tantos outros.

Em construcção, temos o Jahu* Club,
inloiatlva arrojada, quo ficara, marcando
nos annaes da histeria Jahuense uma no-
va época de lnqu-sbrantavels energias.

A cidade, admlravelmente calçada a
paralielepipedos de granlto, apresenta ao
visitante um aspecto enoantador, osten-
tando, de espaço a espaço, a polychro-
mia soberba e inegualavel dos seus Jar-
dlns.

Conheoemos Jahu* ha perto de sete
annos. B 4 com verdadeiro amor que
temos acompanhado os altos vOog do
seu ininterrupto progresso,

Jahu*, 5—8—818.-
r i «Osca- BRISOLLA

O sr. presidente do Estado asslgnou o
flécréto nomeando o professor José Julia-
no Nello, adjunto do grupo escolar "Dr.
1-adua Salles", .lo Jahu', para, em com-
missão, dirigir o grupo escolar do S. Luiz
do Purahytiiigu, o não parti o grupo es-
colar de Jaln', "Dr. Padua Salles", con-
forme foi publicado.

O sr. dr. João Moreira da Rocha, pre-
panidor da primeira cadeira do primeiro
anno do curso geral da Faculdade do Me-
dlclna e Cirurgia de '.'. Paulo, fol nomea-
do para substituir interinamente o prepa-
rador da primeira cadeira do segundo, sr.
dr. Luciano Gualberto.

SANTOS, 10 •— Foi boje sepultado no
cemitério do Saboé o sr. José João Siiad,
negociante nesta praça, hontem fallecldo,

—*- Ao "leader" da bancada paulista
no Rio, o dê acciirdo com o pedido for-
mu lado pelo sr; dr. Antônio Teixeira de
zVssumpção Netto, na assemblea gorai de
7 do correnle, a, dlrectoria da Associa-
ção Coinmerc.lal transiu ittiu o seguinte
telegramiiiá: '

"Dr. Álvaro de Carvalho — Câmara
dos Deputados — Rio — Esta Associa-
ção, reconhecendo que a lavoura paga jã
fretes elevados, appeiia para os bons es-
forços da bancada paulista afim de não
ser approvada a emonda augmentando
do mais dez por cento os fretes actuaes."

 A presidellcla da Associação Com-
merclal desta praça recebeu do dr. Car-
doso de Almeida o seguinte télegramma:

"S. Paulo, » — Peço o favor de apro-
sentar ft Associação Commercial, da qual
sola digno presidente, meus applausos pe-
la resolução quo teve, adoptando o typo
4 para base de negócios do café disponl-
vei — providencia que reputo de grande
proveito pura a nossa producção — o
acceitar meus agradecimentos pelos es-
forços quo empregou para obter essa me-
dida de grande alcanço para os credl-
tos do café paulista. Attenciosas saudn-
ções."

 Com o julgamento de mais dois
processos encerrou-se hoje a, 4.a sessão
do jury, que estava sendo presidida pelo
dr. Costa e Silva, juiz da 'i.u vara.

Entrou em julgamento o réo Ascendino
dos Santos, por crlmo do ferimentos lo-
ves, quo fol condemnado a l anno de prl-
são.

lím seguida fui julgado o réo Argeml-
ro Pereira Lima, por crime de roubo.

Foi advogado dos réos o sr. Arthur
Aguiar.

Por não comparecerem fts sessõos do
jury foram multados os seguintes Jura-
dos: Alfeu Silva, Cândido Borba, Case-
miro Maynard, Francisco .1. de A'ascon-
eólios, Roberto Murray, João C. do Mello,
José Madeira, José I. Carvalhaes, Manuel
F. Ribeiro, em 480$ oada um; Luiz Nery
de Sousa, Álvaro Peixoto, Joaquim dos
Santos Júnior, Leoncio Ratto, Manuel de
Azevedo Sodré, Sydney Cox, em 420$;
Godòfredo de Faria o dr. Horacio Bran-
dão, em 360$, e Francisco Ulhúa Cintra,
em 300*000.

 Foram expedidas cartas do saudo
aos vapores: francez "Amiral Nielly",
para Bordea/ux e escalas, carga vários ge-
neros;

Italiano "Alucritã", para Bahia Blanca,
carga em lastro.

 Foram visitadas as seguintes em-
barcações: vapor nacional "Saturno",

procedente de Montevldéo e escalas, do
515 toneladas de registo, com 13 passa-
geiros para este porto e 29 em tran-
sito;

vapor francez "Amiral Nielly", proce-
dente de Buenos Aires e escalas, de 3,530
toneladas de registo, com 136 passagoi-
ros pára este porto e 104 em transito;

vapor nacional "Anna", procedente do
Rio de Janeiro, de 247 toneladas de re-
gisto, com 7 passageiros para este porto
e 22 em transito;

vapor argentino "Llbertad", proceden-
te de Buenos Aires, do 618 toneladas do
registo;

veleiro nacional "Espadarte", proce-
dente de Caroguatatuba, de 29 toneladas
de registo.

 De bordo dos vapores francez
"Amiral Nielly" e nacionaes "Anua" e
"Saturno", entrados hoje, desembarca-
ram neste porto os seguintes passagoi-
ros: „

Elvlra Brandão e filhos, Catharina Fe-
der, Apurinã Sampaio Culanny, Jean
Kuatz, Antônio Daher,
nhora e filho, Luzzio
Fon tan ella.

 Mediante guia fornecida pela ln-
spectoria de Saudo do Porto, ft requisição
das respectivas agencias, deram entrada
no hospital da Santa Casa local, os se-
gulntes marítimos: Ilko Zellevi, austria-
oo, eom 23 annos, solteiro, marinheiro do
vapor austríaco "Budti II", o João Jorp-
tiz, austríaco, com 40 annos, solteiro, ma-
rinheíro do rebocador nacional "Empe-

ror".
 Entraram hoje em Santos 58.334

s.-.ccas de café, sendo na Recebodoria de
Itendas despachadas 30.924 saccas.

 Diversas casas eommerciaes has-
tearam hoje o pavilhão Italiano por mo-
tlvo do brilhante suecesso das armas lta-
lianas, tomando a cidade de Gorlzlu.

 Os vales ouro do Banco do Bra-
sil de taxa cambial para pagamentos de
direitos em ouro na Alfândega, são de
12 — 29|32, sendo o ágio de
1$000 ouro.

(ftetardado)
NOTICIAS DIVERSAS

MOGY-CIUASSU', 9 — Por ordem (Io
sr. Agenor de Carvallio, prefeito munlcl-
uai, ostft sendo construído um purapeltó
na praça Coronel Rondou, aeonipunhando
o rio Mogy.-guassu', do qual descorft uma
rampa gramada, até as águas do mondo-
nado rio, devendo ficar o largo todo cor-
cado o fechado com portões de forro.

Findas essas obras, das quaes é omprel-
tolro o hábil construetor sr. Alexandre
Augusto Camacho, serft Iniciada a con-
strucção do jardim o renovada a pintura
do coreto jft existente na mesma praça.

Com esses melhoramentos flcarft aquelie
local o ponto prodllecto para o passeio
das famílias, ft tarde.

 Acompanhado de sua exma. faml-
Ua regressou dessa eapltal, pnra onde so-
guira com o fim de tratar da saúde de
uma sua filha, o sr. João Buono Júnior,
presidente da Câmara Municipal.

 Fol ha dius effectlvado no cargo
de escrivão do registo civil desta cidade
o sr. João da Silveira Bueno.

 Durante o mez de julho p. pas-
sado, verificou-so o seguinte movlmonto
no grupo escolar desta cidade: alumnos
matriculados, 321; matriculados durante o
mez, 25; eliminados, 18; média de alu-
mnos por classo, 35,6; freqüência média,
286,1; porcentagem do freqüência, 89,1
por conto.

 Afim de tratar da saúde de uma
filha quo so acha enforma, requereu dois
mezes do licença a adjunta do nosso gru-
po escolar d. Iracema dos Santos Rodri-
gues.Acha-se nesta cidade, tondo jft ln«
stallado o sou gabinete dentário, o clrur-
glão dontlsta Br. Collatino de Campos, ou-
nhado do professor Antônio Dutra.

 Foi removida do Jaboticabal para
a escola do bairro do Matto-Secco, neste
município, a professora d. Elpldia
viiino.

'

Oetn-

Lcon Joug, se-
Amalia e Maria

2$168 por

O sr. ministro presidenta do Tribunal
de Justiça designeu o sr. Joaquim Au-
gusto Schmidt, segundo official da Se-
cretarla do Tribunal, para substituir o
primeiro official, sr. dr. Arlstldes Luiz
da Silva, que se acha em goso de licença.

Os srs. drs. Fernando de Almolda No-
bre, Antônio Pinheiro de Lacerda, Tito
Joaquim de Lemos, José do Carvalho
Martins, Florivaldo do Vasconcellos Li-
nhares e João Nogueira Jaguaribe, regls-
taram seus diplomas na Secretaria do
Tribunal de Justiça.

Campinas
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS

, 
'A oonvlte do sr. presidenta dá Repu-

blica, estiveram ante-hontem reunidos om
conferência, com o ohete da Estado, no
palácio do governo, os representantes da
bancada goyana, no Senado e na Câmara
Federaes, ers. senadores Leopoldo Bu-
lhõos o Gonzaga Jaymo; deputados Her-
monogildo do Moraes s Ramos Calado.

A conferenola versou sobro a posslbill-
dade de um aocOrdo relativo A suecessão
prosldonclal do Estado de Goyaz.

Apesar do longo tempo que durou a
oonferencla, nada íicou resolvido de de-
flnltivo sobre o accOrdo almejado pelo
sr. presldento da Republica, não sendo
para extranhar que s. exc reuna ainda

O sr. ministro da Agricultura autorl-
zou o sr. director do Museu Nacional a
entregar as "maquettes" do monumento
erigido no Rio em homenagem ao maré-
ohal Florlano Peixoto, ao autor do mes-
mo monumento ou a quem tiver Interesse
em guardal-as, excluídos os que forom
úteis a esse estabeleoimento.

O sr. ministro da Viação, de accõrdo
com a resposta dada pelo ministro das
Relações Exteriores, deolarou ao dlrector
geral dos Correios que nada ha a oppOr
ao transporte para bordo do navio alie-
mão "G. Hoermann", surto no porto do
Rio, das encommendas postaes destina-
das aos colonos allemães na África e que,
em virtude da guerra, deixaram de seguir
o seu destino, encommendas que se acham
depositadas om uma dependência dos
Correios.

O sr. presidente da Republica pensa
oonvooar os srs. ministros de Estado pa-
ra uma reunião que so realizara, prova-
volmente, na semana próxima, aílm de
serem estudados vários assumptos orca-
mentarios e sobretudo diversas reolama-
ções endereçadas pelo commeroio e por
lndustrlaeB, «obro oa novos impostos.

O sr. ministro interino do , Exterior,
tendo tido conheoimento da detenção, no
porto do Trlnldad, Antllhas, do vapor
brasileiro "Puru*s", do Lloyd, procurou
logo obter os esclarecimentos necessários,

uma vez" os representantes'goyanos, coni]afim de providenciar conforme as oir-

1 o mesmo fim. cumstanclas aue o caso exige

CAMPINAS, 9 — Renllza-se no pro-
ximo domingo a sagração episcopal de d.
Joaquim Mamedo, bispo auxiliar desta
diocese.

Toda a musica que serft executada por
essa oceasião, estft sendo ensaiada pelo
padre José dos Santos, director do Exter-
nato e que dlrtglrft a orchestra.

Este serviço estft a cargo da Escola Can-
tortim do Lyceu e de alumnos do Semlna-
rio Diocesano.

 a Companhia Mogyana entregou
hoje a Paulista 17.207 saccas de café,
despachadas para Santos.

A socretaria do Gymnasio estft dls-
trlbulndo os boletins de alumnos, conten-
do as notas dos mezes de junho e julho.

A commissíto oncarregada do pro-
movor a sessão solenno no Centro de
Scieneias, em homenagem ao saudoso ge-
neral Francisco Glycerio, enviou um con-
vlto ao correspondente do "Correio Pau-
llstano". _ , Hoje a companhia Maresca Welss
effectuou sua terceira recita de assignatu-
ra, levando ft scena a interessante opereta
"La 3lgnorlna dei clnematografo", nova
para Campinas.

A concorrência applaudiu calorosamen-
te todos os artistas, sobresahlndo-se den-
tre elles a sra. Clara 'Welss, na parte de
protagonista.

Annuncia-se para breve o festival dessa
dlstlncta cantora, figura principal da em-
presa, qua nos tem proporcionado tão
bons espectaculos.

 Com destino ao Rio, passou hoje
por esta cidade o dr. Francisco Alves dos
Santos, deputado federal pelo S.o dlstri-
cto.

 Com gula da policia, fol hojo in-
tornado na Santa Casa o indigente Au-
gusto da Silva.

 Bm visita as offlcinas da Compa-
nhla Paulista, passarft amanhã por esta
cidade, em trom especial, o dr. Arrojado
Lisboa, dlreotor da Central do Brasil.

S, exc. serft acompanhado nessa visita
pelo conselheiro Antônio Prado, e altos
funccionarlos daquella empresa.

O almoço serft offerecido pela Paullslo,
o serft servido em carro-restaurante, no
traiecto desta cidade a Rio Claro

Ribeirão Preto
(Retardado)

'jiRAGEDXA NUMA FAZENDA — COM«
PANHIA AL7JRA LESO — COMPÀ-
NIIIA FI.ORIANO

RIBEIRÃO PRETO, 8 — Na proprle-
dade agrícola denominada "Capão das
Cruzes", nas proximidades do vizinho dls-,
trleto do Villa Bomfim, desenrolou-s»
ante-hontem uma pavorosa scena de san-
suo entro os irmãos Domingos de Sousa
Moreno, Juvenal Moreno e Urbino More-
no, do nacionalidade brasileira, quo ali
trabalharam sempre na maior harmonia.

Domingos, por motivo de serviço, dls-i'
cutiu com o sou irmão Urbino, estando
aquello armado com uma carablna.

Juvenal, quo tambem ali se achava,
fez-lhe vêr (tuo não devia andar armado.

Domingos, que Jft estava irritado devido
ã, discussão, ficou ainda mais colérico
doante da admoestação do irmão.

Juvonal, receando algum desenlaco fa*
tal, procurou, então, desarmar o Irmão;
mas foi infeliz, porque, segurando aquella
arma pelo cano, não conseguiu desvial-a
da lucta terrível quo naquelle instante fol
travada ontre ambos, tendo a mesma arme
disparado.

O projectll feriu gravemente Juvenal
no ventre.

Urbino, ft vista do horrivel ostado em
quo se achava o irmão, saca de uma arma
de fot;n «, alveja Domingos, o outro ir-
mão, com dois tiros, fòrlndo-o. o. apôs
isso, põe-se em fuga.

Domingos, não obstante estar forido,
ainda so conservava de pé o, com a cara*
bina nus mãos, procurou ferir o irmãe
com um tiro, que, eftectivamente, o attin-
giu nas costas.

Juvenal fallecou algumas horas após !
horrível scena.

Domingos e Urbino, que ficaram gravo
mente feridos, após receberem os prlmoi
ros curativos, vieram para esta cidade
sendo internados na Santa Casa.

 Está annunciada para hoje, ft noi
te, no Polytheama, uma nova recita d
applaudida companhia dirigida pela dis
tineta actriz Alzira Leão.

O espectacuio constará de uma comedi
e um acto de "cabaret".

Tomarão parte no espectacuio aquell
applaudida artista e o distineto actor Chf
ves Florence.

 A importante companhia sob a d
recção do afamado athieta José Florlan
Peixoto realizou liontem mais um ospi
ctaculo. olitendo grando suecesso.

COMPANHIA ALZIRA LEiO — PAÇ
MUNICIPAL — FESTIVAL ARTII
TICO — COMfANniA FLORIAN
— POSTO ZOOTECHN1CO

RIBEIRÃO PRETO, 10 — A compi
nhla Alzira Leão, levou hontem ft scon
mais uma vez, a peça "O gaiato de LI
boa", de Aristides Abranches.

O desempenho agradou francamente.
A artista Alzira Leão e o setor Chav

Florence, representaram com o mais ap
rado gosto artístico e a assistência dlspe
sou aos mesmos, enthuslastlcos o merei
dos applausos.

Todos os outros artistas, quo concon
ram grandemente para o bom desemj
nho daquella peça, receberam applaus

 Estão proseguindo .letivamente
obras da construcção do sumptuoso pa
municipal.

O odlfido jft apresenta um belllssli
aspecto, apesar do não estar concluído,

A companhia eqüestre e de var
dades dirigida pelo athieta José Floria
Peixoto, realizou hontem um novo es]
ctaculo.

Todos os artistas ciue tomaram pa
nesso espectacuio obtiveram os mais j
lorosos applausos.

Pela "troupe" do actor Corrêa fol
presentada uma interessante peca.

Num dos intervallos, os artistas da- oc
panhia Alzira Leão offereeeram dois 1
dos ramllhetes de flores naturaes ao ri
rido actor e ao applaudldo athieta J
Florlano Peixoto, dlrector o proprietí
daquella companhia.

 Na próxima segunda-feira, 14
fluente mez, reallzar-se-ft no Polythea
o festival artístico das actrlzes Henrlq
ta Costa, Angélica Silveira e do actor I
polyto Costa.

Nessa festa artística serft desempenh
um excellente programma composto
comédias, films cinematographlcos e
riedades.

 Segundo se affirma, dentro do
guns dias a administração do Posto Zo
chnlco quo existo na vizinha estação
Santa Thereza, vai ser exercida pela
mara Municipal. ,

Diz um diário local que o governo
deral parece que estft disposto a tran
rir ft nossa municipalidade aquelie í
belecimelto.

Piratininga
(Retardado)

DIVERSAS NOTICIAS
PIRATININGA, 0 — Estft quasl

clulda a collocação dos postes para £
clectrica nesta cidade.

 A Câmara Municipal vai ma
proceder ao nivelamento das ruas i
cidade, para a collocação de guias o
ftetas.

Acha-se nesta cidade o olrco 1
-íuo pretende dar o primeiro ospeoti
no sabbado próximo.
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Avulso
ESCOLA DIS PHARMíVÜIA

MOCOCÂ, 10 — O pnvn niocoíitienso
prepara Impònonto manifestação A che-
gadn dns srs. drs. Alberto Nunes Briga-
gão (• Alvlm Martins líoronden, por mo-
tlvo do reconhecimento o transferencia
da Escola do Pharmacia o Odontologia do
Ouro Fino para esla oidade,

Uma commlssiío do pessoas gradas Iiii
a Casa Branca esperar aquelles dois pro-
pugnadnros do progresso desta terra.

Reina grande cnthuslasmo, — A Com-
illlKSiio.
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Rio de Janeiro
10 (A)

CAI*!'.'
— Entradas hoje 9.011

l.o de julho 09.7-18

RIO
saccas.

Entradas desdo
saccas.'r'Embarcadas hoje S.101 saecns.

Embarcadas desde l.o de julho 53.350
saccas.

Vendas do dia 13.000 saccas.
Stock 2011.002 saccas.
O mercado manteve-se sustentado, ao

preço de 05200.
CAM DIO

RIO, 10 (A) — A taxa cambial foi de
12 11|10 ,sendo as libras vendidas a
195500.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 10 (A) — As letras do Thesouro

loffreram hojo na praça o desconto do
! por conto.

ASSUCAR
RIO, 10 (A) — O mercado do assucar

jsteve frouxo, regulando os seguintes
preços, por kiio, parn os vendedores
crystal brnncn. de $550 a $600, e demera-
rn, de $500 a $540. Os refinados tiveram
uma baixa de 20 réis em kllo.

Entraram 44.991 saccas .subiram 4.07.">
6 existem em stock 121.076.

ALGODÃO
RIO, 10 (A) — O mercado de algodão

funecionou com os seguintes preços por
10 kilos: sertão, de 295 a 31$. a primeira
sorte, de 28$ a 30J000.

Entraram 480 fardos, sahlram 509 e
existem em stock 9.702.
OS NOVOS IMPOSTOS — REUNLvO DA

LIGA DO COMMERCIO
RIO, 10 (A) — A reunião hoje reall-

íadn, por iniciativa da Liga do Commer-
cio, para tratar dos novos impostos pro-
jeclados, notadamento sobre o augmento
de 25 o|o da quota ouro já cobrada pelaAlfândega, pode-se dizer, sem exaggero,
jue marcou um acontecimento na vida
commercial.

O complexo assumpto que servia do the-
ina aquelle propósito, cuja discussão fora
annunclada, e mais ainda a leitura da
extensa representação que a Liga apre-
sentou ao governo, elucidando a situação
do commercio em face do momento fi-
nanceiro, tudo cra motivo para que se es-
perasse o absoluto exito do comniettlmen-
to projectado.

Dc facto, não somente o commerclo ac-
correu á sede da Associação, mas tambem
na numerosa assemblêa se fazia notar a
presença do advogados, funcclonarlos pu-bllcoí.' o representantes do poder legisla-
tivo.

A's 15 horas, o sr. Ramalho Ortigão
lissumiu a presidência da assemblêa, con-
vidando pnra tomar parte na mesa os
srs. drs. Vieira Souto, Leito Ribeiro, 011-
.éira Coelho, Celso Bayma, Jansen Mui-
ler, Vicente Plraglbe o Serzodello Cor-
én.
Abrindo a sessão, o presidente fez a lei-

ura de um telegramma do deputado Cin-
inato Ernga, em que este apresentava
«ousas pela sua ausência na reunião.

Em seguida, o sr. presidente dlssertou
obre o assumpto principal, que deu cau-
a ii iniciativa ds Liga, promovendo a ses-
ão plena do commorcio da Capital Fo-
eral.

. Desenvolvendo o assunipto, o sr. Ra-
inibo On igão combateu os alvltres lem-
rados até agora como solução da melln-
rosa situação financeira do palz, expon-

ft assemblêa a necessidade do que esta
ptasse conscientemente uma formula de
;polo ao governo, resalvados ao mesmo

mpo os Interessas reaes do commerclo,
..rozmente ameaçados por pesadíssimas

j absurdas tributações,
j S. s. combateu a taxa de 10 o|o como
iiposto de transporte, declarando que,
|nbora muito lbe merecesse o seu autor,

. Carlos Peixoto, não podia silenciar um
limmontarlo urgente, quo se fazia neces-
rio sobre essa, taxa.

|0 orador exaltou a clareza com que o
, pulado Clncinato Braga expoz a actual
T.uação nacional, e disse que a obra des-

i deputado é um documento que ficara
¦ chivado nos annnes do Congresso como
[na homenagem á verdade.
[Combateu ainda a estabilidade do cam-

pola forma com quo se tem discutido,
astrando com sinceridade o mal que
viria de uma fixação inopportuna ás
idiçõos do nosso systema monetário.
As palavras do sr. Ramalho Ortigão
spèrtnraín vivo Interesso c- causaram' »ftiiida impressão no auditório.
Em seguida, usou da palavra o general'zodollo CorrCa.

¦>. exo. disso que. antes dc se dirigir
í"commercio. felicitava a pátria e a Ro-
plien, neste momento em que tinha a
isfacção dc ver uma força levantar-se
selento dos seus direitos, para pròtes-

, de um modo vibrante, fazendo ao
jjmo tempo desse protesto um podero-
auxilio aos nossos homens de Estado.
elles que nos dirigem.
Issu é a nua primeira impressão dean-

ÍUO. io CA) --¦ A sessão da Câmara
foi presidida pelo m*. Aslolpho Dutra o
secretariada pelos srs, Costa Ribeiro o ,fu-
venal Lainartlno.

Approvada a acla da sessão anterior o
lido o expediente, usou da palavra o sr.
Nicanor do Nascimento, occupnndo-so dn
ailniliilstrnçiio da Central do Brasil,

Passando-se á ordem do dia, foi an-
nunclado. a continuação da votação do
projeotò do credito para as despesas com
a nossa neutralidade,

Falaram, encaminhando a votação, os
srs. Maurício de Lacerda o Álvaro Ba-
ptlsta, o, Impugnando o projeelo, os sru.
¦lustlnlano Rorpa o Joaquim Salles.

DofendciKlo o mesmo projecto, o sr.
Maurício do Lacerda mais unia vez com-
bateu a neutralidade adoptada pelo go-
vorno cm face da guerra curopéa.

O sr. Álvaro Baptista falou no mesmo
sentido, citando vários factos oomproba-
toritis da violação da nossa neutralidade
pelos bélligerantes,

O sr. Sousa o Silva aparteou por va-
rias vozes o orador, asseverando que não
haivo da nossa parte até agora quebrada neutralidade,

O sr. Justlnlano Serpa declarou que,
como o quo se Ia votar era simplesmente
o artigo quo mando, revogar as dlsposi-
ções em contrai io, já estando approvado
o crodito com a parlo principal do pro-
Jecto, se nbstinhn, de accOrdo com o ro-
glmonlo, de discutir o vencido.

Declarou, porém, s. exc. que, como ro-
lator de credites, so acha prompto sem-
pre a rssponder aos oradores quo lm-
pugnem os seus pareceres, mas quando o
fizerem em momento opportuno, por oc-
casião da discussão dos projoctos o não
quando so vai fazer a votação.

O sr. Joaquim Salles declara que,
quando o carvão estava a 2115000, o Mi-
nlsterlo da Marinha tinha para cusloar
as despesas com a nossa noutarliilndo
1.500 contos e como o carvão está ago-
ra a 1205000, o credito é apenas de 1.000
contos. Donde se concluo que esse cre-
dito é insufflciente para as necessidades
do serviço.

O projocto foi approvado, sendo ainda
votados o approvados o projecto que
manda adiar ns eleições para a constitui-
ção do Conselho Municipal do Districto
Federal, em 2.a discussão, o, cm discus-
são única, o que concede um anno de li-
cença a Marcellno Sampaio Castollo
Branco.

Annunclada a votação do projecto que
providencia sobre a nomeação de uma
commissão para estudar e promover a re-
forma orthographica, em 2.a discussão,
o sr. Joaquim Osório o Impugnou, por in-
constitucional, negando no Estado a
ermpotencia para legislar nesse sentido.

Na opinião do orador não é possiveluma graphia offieial pela simples razão
de que quom faz a lingua não é o gover-no, mas o povo.

O sr. Floriano dc Brito replicou.
Posto a voto.; foi approvado esse pro-

jecto.
Annunclada n votação do projecto decredito para pagamento do major Joa-

quim Vieira da Silva, usaram da palavraos srs. Mauriclo Lacerda, Justlniano Ser-
pa e João Perneta.

O l.o combateu o projecto, defendendo
a emonda que lhe apresentou.

Não houve, porém, numero para a vo-tação desse projecto, tendo sido encer-rada, sem debato, as discussões dos de-mais.
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RIO, 10 (A) — A sessão do Senado foi

presidida polo sr. Urbano dos Snntos.
No expediente foram lidos officios da

Associação Commercial suburbana, oom
sedo no Meyer, chamando a sl a lembran-
ça da tributação do "jobo do bicho", co-
mo meio do salvar o paiz da crise "Inan-
ceira; do dr. Miguel Nogueira, pedindo
autorização ao Senado pnra collocnr no
salão do honra dessa casa do Congresso,
um retrato do tnmnnho natural do conse-
Ihelro Ruy Barbosa, tendo sido concedida
essa autorização.

Foi ainda lido um telcgramma dos de-
pulados Annlbal de Toledo o Alfredo Ma-
vlgnler, participando que hontem ao síi-
hlrem da Assemblêa Estadual de Matto
Grosso, depois dn sessão, foram aggrodi-
dos por um grupo dc pessoas armadas.

Subiu a tribuna o sr. Antônio Azeredo.
Disso s. exc. quo lia cerca do dois mo-

zes desejava dizer algumas palavras, no
quo tem sido Impedido pelo conselho do
amigos e pjr mol ivo ue moléstia.

Queria o orador tratar das referencias
que a Imprensa tem feito a elle, não paralhes dnr resposta, pois quo isso não vale
a. pena, mas apenas para dar uma sutis-
facção a sous amigos.

Jornalista ha mais de 30 annos, jamaislançou mão da calumnla ou da má fé,
para dar combates a sous a_ versai-los, erepete o que disse ha tempos: — "prohi-
bln a entrada em sua casa dc alguns jor-unos, eoino medida de hyglene moral.".\'ão lê aceusações violentas quo lhe sãofeitas, e pergunta si ê e será clle o uni-ei que tenha sido vlctima dos cretinos dnimprensa.

De Judas foi chamado o honrado pre-si.lcnlo da Republica c o eminente RuyBarbosa, tem sido tambem malsinado o
vellpendiado.

A mesma Imprensa quo hoje se trans-formou em pelourinho da honra do orador
já o endeusou.

Jornalistas quo hoje o atacam, já lhefreqüentaram a cosa, já se sentaram Asua mesa.
O orador hoje se penitencia do os teracolhido.
Lembra s. exc. a prisão de Edmundo

Bittencourt na Ilha dns Cobras em 1001,e diz que a sua voz foi a única quo so lo-v..ntou protestando contra esse ucio. ecom ardor, foi quem obteve a liberdade
do director do Jornal quo hojo o Insulta.

Por Isso, nada lhe deve o sr. Edmundo
Bittencourt, porque o orador apenas cum-
pilo o seu dever.

No emtanto, ao subir dn prisão, Edmun-
do Bittencourt íoi levar-lhe os seus agra-
declinemos e num longo abraço garuntlu-lhe a amizade e gratidão.

De outra vez, o mesmo jornalista subiuas escadas da casa do orador, para lhe
pedir a retirada de um artigo da "A Trl-buna" contra um parente seu.

Sl Edmundo, diz s. exc, fosse um ho-
mem de consciência, faria um appello aclle, não para cessar as aggressões de umInsulto, mas para obter mais respeito pa-ra com os homens da sua terra, e mau»amizade para o seu Estado.

Continuando, s. exc relembra diveiBos
actos da sua passada vida política e Jor-naüstlca. lendo cartas a outros documon-
tos.

tos da Capital Federal, as construcçOcs
de estradas dc ferro o telégraphos, em
que fórum gastas sommos extrnordlna-
rias, em quo 03 nossos recursos foram
empregados.

E', pois, diz s. exc, Imprescindível au-
gmenlnr ns fontes de receita, c o melo
mais facll para tal conseguir será a nilo-
peão da taxa addlclonal,
SOCIEDADE DE ESTUDOS

BRASILEIROS
RIO. 10 — Reallza-oo hoje, ft noite, a

posse da directoria da Sociedade de Es-
tudos Brasileiros.

OS PREJUÍZOS SOFFR1DOS PELA
LIGHT

RIO, 10 — A Companhia Light ava-
liou em dois contos de réis os prejuízos
que soffreu com as depredações e ata-
ques aos bondes, praticados hontom pelos
estudantes.
A ATTITUDE DA CLASSE ACA-

DEMICA
RIO, 10 — A altitude dos estudar.-

tes, hoje, á turde, era agitada.
O director da Academia de Com-

mercio, dr., Pinto BiMiidiío, fe:- um
discurso hoje, profligando o procedi-mento dos alumnos daquèlle estabe-
lccimento e declarando que suspen*
deria as aulas, caso continuassem a
praticar os actos inconvenientes quese vinham registando.

Houve protestos da parte dos aca-
demicos, estabelecendo-se grande tu-
multo na Academia, que foi evacua-
da.

Os acadêmicos do quinto anno da
Faculdade de Direito reuniram-se
hoje e lançaram um protesto contra
o procedimento dos seus collegas, re-
provando a sua attitude cm face da
questão com a Light.

ALFÂNDEGA
RIO, 10 (A) -— A Alfândega dista co-

pitai rendeu hojo 232:2015525, sendo em
ouro O.:030$966.
O ACCORDO NA POLÍTICA DE C.OYA7,

RIO, 10 — O sr. Leopoldo Bulhões,
entrevistado por uni jornalista, disse que
o accôrdo na política do Goyaz vai em
bom caminho.

OS C__.E'.S TORRADOS

I Feri.
A GRE'VE EM OAIií/ATJ

UMA, 10 (A) — Nollclas nqul che-
guilas do Porto Ciillan communicam ter-
se (iggravado a greve «íue ha alguns dias
vem perturbando n vida daquella cidade.

Paraguay
A POSSE DO NOVO PRESIDENTE
ASSUMPCAO, 10 (A) — Fazom-se

grandes preparativas nesta capital para11 solcnnidndo da posso do novo -presi-
dente da ilepubllcn.

Argentina
A NACIONAI.IZAfAO DA

IIERVA MATTE
BUENOS AIRES, 10 (A) — O dr.

Franolsçó Ollvler, ministro da Fazonda,
autorizou os alfândegas de Monte Caseros
o Paso Libre a nacionalizarem as partidasdo herva mntto e.anchoiula, independente
de aguardar certificado do analyses, o per-
mittlndo a sahlda om vagões que a ue-
vem conduzir 11 Corrleiites, onde so verl-
ficará se poderão ser dadas an consumo.

ESCOLA SUPERIOR, "PRESIDENTE
MITRE"

BUENOS AIRES, 10 (A) — A escola
superior "Presidente Mitrc" receberft hoje
a visita do professor Sft Vianna, que ali
comparecerá acompanhado do sr. Lima
líamos.
O DlitECTOR DA "UMTED PRESS"

BUENOS AIRES, 10 (A) — A bordo
do vapor "Arnguaya" parte do regresso
desta capital o director do "United Presa",
que aqui estevo por algum tempo.
EXPOSIÇÃO RURAL INTERNACIONAL

BUENOS AIRES, 3 0 (A) — O sr, Abol
Bengolezri, presldent2 da Sociedade Ru-
ral, visitou hoje o sr. dr. "Vlctorlno do
La Plaza, presidente da Republica, ten-
do convidado a s. oxc para assistir ft
Inauguração da Exposição Rural Inter-
nacional.

—íf^ti—

!¦

*la assemblêa. diz s. exc.
1 lilm seguida, entrou a dissertar sobre

impto da reunião, fazendo estudos
1 iparatlvos, que impressionaram a as-

1 bléa que. a cada Instante, applaudi.i1 mente o orador.
ntre ns comparações de s. exc. des-' iu-so como uma das mais impressio-

. tes o exemplo vivo da orientação dos
; jladores allemães c brasileiros.

mquanto a Allemanha, disso o orador,
jorlando a mais tremenda das guer-

bloqueada por uma força incontes-
| lmenle assombrosa, sustenta o pro-.1 ia da sua economia, não aggravn-do
; roducçâo, e antes a regulamentando,
j nodo a bem servir o seu povo e ao1 commercio, sem encargos que pru-tem a miséria e a fome, nôs. em pe-' a 'de paz, e com os portos abertos ao'; mercio internacional, urdimos as

ires dlfíiculdudes para o commercio
ira o povo neste ugudo momento de

mundial, provocando a perspectivaihantasma da fome e da desgraça.
ivemos, continuou o orador, buscar
rsos outros que satisfaçam as nossas'ras financeiras; e. para isso corte-
em cheio as verbas consumidas pe--lasses inactlvas, cortemos cm chei.-»

mcclonallsmo publico, porque, num
do de miséria como se pôde chamar
sso, não ha justificativa para que se•item opulencin de vencimentos
bidos.
niecemos, diz s. exc, pelo presiden-. Republica, que não necessita de 12•s mensaes, bastaudo-lhe n melado

importância para viver feliz; pelosados, senadores, ãlrectorc. c altos
s dus repartições, até encontrarmo-'çclohallsmo que não perceba menos'0?000, que é nqunntia hoje neces-
para a manutenção da vida.
ibemos com a vergonhosa banda-

das accumulaçBes remuneradas, o,
essas providencias, aiz s. exc, en-
iremos uma solução para o momen-
111 os sacrifícios que se quer impCr
mmerclo. e que importam na sua

A ESCOLA POLYTECHNICA
NÃO ADHERE AO MOVI-
MENTO

RIO, 10 — O "meeting", 
que cs-

tava convocado para hoje, no largo
de S. Francisco, não se realizou.

A's 16 horas e 30 minutos, era já
grande a massa popular que estado-
nava naquelle ponto.

Um estudante da Escola Polyte-
clinica começou nessa oceasião a fa-
lar, fazendo pilhéria.

Aos poucos, os populares foram
abandonando o largo que apresenta-
va um aspecto militar.

Os alumnos da Escola Polytechni-
ca ridicularizam o movimento dosdemais acadêmicos. Ainda hoje, pu-zeram na porta da Escola um gran-de lctreiro com os dizeres: "Os alu-mnos da Polytcchnica querem 50 oiode augmento."

Os estudantes de medicina conser-
vam-se calmos.

O FANÁTICO ADEODATO
RIO, 10 — Teiegrammas de S. Fran-cisco dizem que o bandido Adeodato, quepor ali passou preso, declarou a um jor-nallsta não ser autor de tantas mortescomo dizem.
O temível bandoleiro disse que apenas'na tou o chefe Alelxo, que era o azar doredueto, e uma mulher que trahiu o ma-rido. Taes muries praticou por ordem dosanto frei Manuel.
No redueto de Tamanduá, Adeodato

possuía : ils de trinta contos que foramali deixauos quando o exercito incendiouaquelle redueto.
Eni ti. Francisco calculam em mais deseiscenlas us mortes de mulheres, ho-mons e crianças praticadas pelo chefefanático.
Adeodato matava as crianças quandopediam comida ou adoeciam.

AS DEPREDAÇÕES DOS ESTUDANTES— A POLICIA IMPEDE OS EXCES-SOS DOS ACADÊMICOS
RIO, 10 — Os alumnos da FaculdadeUahnomaiincana e dos grupos da rua FreiCaneca, declaram-se solidários com o_seus collegis de Direito.
Esses acadêmicos começaram a assai-tar os bondes que passavam, até que astroças que faziam degeneraram em de-predaçOes, ficando a rua inteira em des-ordem.
A policia compareceu e um piquete de

cavallarla, em carreira aberta, varreu olocal.
üs delegados Leon Roussoulieres o Osorio de Almeida avisaram os estudantes

que evitassem taes perturbações da or"em, pois do contrario a policia determinaria que os guardas impedissem oassaltos aos bondes.

longados applausos cobriram as ul-
,' palavras do orador.

tubelécido o silencio, usou da pa-. um chefe de secção aposentado
j frreios do Espirito Santo, que pro-
I contra as paalvraa do sr. Serzodel-
;. ativus ao funccionnlismo publico.
i protesto motivou trocas de apar-

,£: tumultos, dividindo-se a assemblêa
, rdadelros partidos, o que fellzmen-
1 o se desfez, graças ás explicações

i -adas por um negociante, que es-
1 u o assumpto.

1 seguida, usou da palavra o sr.
Souto o a sessão terminou com a
da representação que o commor-•' mandar aoa poderes nuhlicos,

Houve acclamuções e protestos contraas declarações da autoridade, sendo effe-ctuadas muitas prisões do populares queengrossavam as fileiras dos estudantes.
A' noitinha, os tumultos deante da Fa-cuidado do Direito recomeçaram.
Alguns estudantes falaram, atacando a

policia, pela altitude da cavallarla, quoestava atropelando o povo.Um dos oradores censurou as autorlda-des presentes, porque consentiam nisso. Osr. Osório de Almeida aparteou o estudan-to. Disse o delegado que a policia teránecessidade do agir com energia, sempre
que os mauifestantes se arvorem em de-
predadores.

O acadêmico continuou o discurso, di-zendo quo os delegados lambem cursaram
as escolas e conhecem o espirito de solida-riedude da classe, tanto mais que ellcs pe-dlam aos potentados o que era Justo.A um trecho mais violento do discurso,os ouvintes deram morras ft policia o acavallarla carregou, varrendo o local.

O tumulto cresceu.
Um quinto annista fez um discurso em

que aconselhou os _euB collegas a mante-rem a calma, pedindo a dispersão dos ma-nlfestantes.
Um numeroso grupo dtrigiu-se para aPraça da Republica, onde os estudantestentaram atacar um reboque, o quo foiobstado por um soldado do exercito. Estemilitar puxou o revólver, sendo por isso

proso e conduzido ft Central, acompanha-
do de grande multidão.

A cavallariu deu nova carga, espalhan-
do os populares.

Foram effcctuadas numerosas prisões.O sr. Aurelino Leal percorreu A noite,em automóvel, os prlnclpaes pontos de re-
união dos estudantes.

Ao passar pela rua dos Inválidos, o che-fe de policia foi apedrejado.
A cavallarla carregou contra o povo,ferindo o popular Nlcolau Qalipoll o o ca-bo Elpldlo, ordenança do chefe de policia.A cidade, ft noite, yoltou ft calma, .

t

As aceusações da imprensa foram, ago-ra levadas ft Câmara.
O orador poderia deixar de falar da im-

prensa, porque o Senado sabe que estanão tem os mesmos deverOB quo os depu-tados.
Pergunta s. exc: — "Quem primeiro naCâmara o aceusou? Uma vestai!"
O sr. Nicanor do Nusclmento, falandonaquolla casa do Congresso, parecia umapóstolo da liberdade e da honestldndo!
Chamou ao orador do ladrão e rouba-dor de terras! Prometteu levar ft Câmaradocumentos contra o oradur, e foi nesBa

promessa seguido por dois outros depu-tados.
Jft se passaram, porém, 20 dias e os do-cumentos não apparecem, razão porque oorador vem desafial-os a trazer ft luz essesdocumentos que o desabonem, que, no ca-so de serem verdadeiros, prometto nuncamais subir ft tribuna do Senado.
Continuando, diz s. exc. quo o depu-

tado Nicanor do Nascimento e oa outros
subiram mil vezes os degraus da escada
da sua casa, quando elle estava enfermo,
para, com lagrimas nos olhos, implora-
rem pelos seus reconhecimentos na Ca-mara.

Diz que o motivo dos ataques de Victor
Silveira e do odlo de Nicanor do Naaci-
mento contra o orador é o reconheci-
mento do sr. Irineu Machado como se-
nador.

Outro que o insultou na Câmara foi o
sr. Florlano do Brito, que, naquella casa,
no Senado, em sua casa ou 110 seu es-
criptorio, quando o encontrava, o cum-
primentava com um beijo na face...

O sr. Maurício do Lacerda nunca foi
amigo do orador, o foi quem melhor o
atacou.

Desafia s. exc. quem quer que seja para
provar que tem alguma interferência nas
concessões de terras do seu Estado, e
pergunta: — Os calumniadores gritam
contra os chefes das quadrilhas de rou-
bi.dores e ladrões, mas quem são elles

Passa em seguida a ler teiegrammas
e cartas, mostrando que não tem pro-
prledadcs em Matto Grosso, o que 4 le-
guns do terra que arrematou ali em hasta
publica, deixou-as em abandono, por não
querer abrir lueta com os habitantes que
lft vivem sem títulos e sem direitos fts
terras.

Em seguida passa a demonstar que as
celebres concessões do lerras mais devem
interessar a seus aecusadores que ao pro-
prlo orador, quo é aceusado de ter nel-
las grandes proventos.

S. exc. refere-se a diversas peripécias
das concessões Richemont, algumas das
quaes caducaram, mas foram agora jul-
gadas validas pelo governador de .Matto
Grosso.

Umas lerras, diz s. exc, da margem dos
rios, numa extensão de 800 léguas, e cuja
concessão tambem caducara, tiveram pro-
rogação dc prazo por mala 20 annos, pelo"integro e austero" sr. Pedro Celestino,
quando presidia ao Estado.

Um sobrinho do Pedro Celestino, diz o
orador, e um genro do sr. Caetano de Al-
buquerque, numa transaccáo hábil, re-
clamaram do Estado 5.0 contos, por uma
concessão que obtiveram por 20 contos,
garantidos pela influencia de Pedro Ce-
lestino, sendo de notar quo essa conces-
são estava o expirar, sô lhe faltando o
prazo do 48 horas.

S. exc cita diversas oulras concessões
escandalosas, uma das quaes de mil c
muitas léguas, quo diz patrocinadas o am-
paradas pela gento do sr. Pedro Coles-
tino.

Pola bem, diz s. exc, é essa gente que
hoje vem a publico atacar a mim, que
sou um liomeni digno e que no dia em
que o contrario se provar renunciarei .'1
minha cadeira do Senado.

O sr. Azeredo foi ouvido attoncíosa-
mente e muito cumprimentado ao ter-
minar o seu discurso.

Passando-se á ordem do dia, foi an-
nunciada a 2a. discussão do projecto que
limita para operações de cambio a taxa
feita pelo governo federal e suspende a
omissão de vales ouro para pagamento
de direitos de importação.

O sr. João Lyra pediu a palavra, e
disse que achava opportuno o momento
para fazer considerações sobre a falta
de fiscalização das sociedades anonymas.

S. exc. discute largamente a organiza-
ção dessas sociedades e passa a referir-
se á situação financeira do paiz.

Commenta todos os alvltres lembrados
para soiver os compromissos do Thesou.-
ro Nacional, fazendo o elogio do impôs-
to addlclonal do 10 o|o, por achal-o o
mais viável e o mais conveniente neste
momento, como medida transitória, que,logo que se torne desnecessária, poderá,sor abandonada.

Lembra s. exc. que para su praticanão se necessita do augmento de func-
clonarlos e quo o momento não é paradiscussões nem intransigência e não vê
om que possa ser desairoso á Commissão
do Finanças da Câmara acceitar as alie-
gaçOes do doputado Alberto Maranhão
sobre a taxa addlclonal, que, de todas as
lembradas, íol a, menos hostilizada.

S. exc. coteja as despesas da monar-
chi*", b da Republica; sita, ps. me.lhora.nieii-

RIO, 10 (A) — O Centro do Commer-
cio do Café enviou á Câmara uma repre-
sentr.ção, pedindo a reforma do artigo
12, da lei Í.BIO, do 30 do dezembro do
1900, sobie os cafés torrados, mostrando
a necessidade da reforma do referido ar-
ligo, que, segundo allego, prejudica a la-
voúra e o commercio.
ESCOLA DE AVIACJAO DA MARINHA

RIO, 10 — Os alumnos da escola dc
aviação da marinha effectuaram hoje
novas experiências em hydroplanos.

A REORGANIZAÇÃO DO V. U. C.
RIO, 10 — A "Rua" insiste em affir-

mar a existência do uma alllança entre
03 srs. Nllo Peçanha o Antônio Azeredo
para a reorganização do P. R. C.

Acerescenta o vespertino que aquelles
políticos já têm em vista a questão dn
futura presidência da Republica.
AGR.U.EOI.IENTO DO CONSELHEIRO

RUI BARBOSA
RIO, 10 — O senador Ruy Barbosa

esteve hoje na Prefeitura, onde foi agra-
decer ao sr. Azevedo Sodré o seu compa-
recimento nas festas que lhe foram dl-
cadas, por oceasião do regresso da em-
baixada brasileira de Tucuman.
O OASO DOS ESTUDANTES — UMA

CIRCULAR DA POLICIA CARIOCA
RIO, 10 — O sr. Aurelino Leal, chefe

de policia, enviou hoje aos Jornaes a se-
gulnte nota:

"A policia, tendo em vista a commu-
nlcação feita por um Jornal matutino,
convocando um "meeting" no largo de
S. Francisco, no qual sé allude a sacrifício
de vidos, e consldoralido que grande
maioria da classe acadêmica se manifes-
tou contraria as lamentáveis agitações
que tém perturbado a cidade e quo nos
citados termoa sô os habituaes inleres-
sados na perturbação da ordem teriam
feito a convocação, aconselha a todos que
evitem tomar parte nas desordens, pois
a acção da policia vai augmentar de in-
tensidade e rigor."

PARA S. PAULO
RIO, 10 (A) — Pelo nocturno de hoje,

seguiram para essa capital, os srs. José
Francisco da Silva, Antônio de Sousa, dr.
Gouvéa Sobrinho, dr. Toledo Dodsworth
Filho.

Ncsao trem seguiram os sra. Pindaro
de Carvalho, Carlos de Freitas Junior, Fa-
blo de Mendonça, Luiz de Moraes, Oscar
dos Santos, Baptista Guimarães, Antônio
Salema, José Baptista Guimarães, Salva-
dor Fróes e Carlos Villaça, do scratch
acadêmico que amanhã jogará nessa ca-
pilai.

Pelo nocturno de luxo seguiram os srs
Miguel do Almeida, commendador Ma-
nuel José da Silva, Josó Raul, dr. Alvirn
Martins Horcades, Augusto Ferreira de
Carvalho e F. Tlnoco.

Telegrama-
tia guerra

A queda de Goricia
BSrJllian.e vta.oB-ia «lar.
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OS ESTUDANTES DECLARAM
GREVE CONTRA A LIGHT

RIO, 10 — Os estudante, hoje, ás
14 horas, recomeçaram as hostilida-
des contra a Light, atacando os bou-
des.

A policia tomou promptas provi-
dencias, afim dc evitar que as depre-
dações assumissem as proporções
das que hontem praticaram os aca-
demicos.

Nos pontos principaes de reunião
dos estudantes, a policia distribuiu
piquetes de çayallária e infantaria, fi-
cando de promptidão na policia c
nos quartéis quinhentas praças.

Os estudantes resolveram decla-
rar greve contra a Light, não per-
mittindo que, durante certas horas
do dia, trafeguem os bondes era
frente á Faculdade de Direito, na
praça da Republica, Academia de
Commercio e praça 15 de Novembro.

Os grevistas procuram a adhesão
das outras escolas a essa resolução

EXTERIOR
Portugal

CUV COLÔNIA AGIUÇOLA
LISBOA, 10 — Os Jornaes desta capl-

tal noticiam que o seminário dos Cur-
valhos, cm Villa Nova de Gaya, vni ser
transformado em colônia agricola.

Hespanha
A QUKSTAO DOU FEKl*0-VIAI*IO_

MADRID, 10 — O governo deste rei-
no resolveu hoje a questão dos ferrovia-
rios, inspirando-se na arbitragem e na
obrigação das companhias reconhecerem
os syndieatos e os associaç8cs operárias."_»

Estados Unidos
HAIA CIDADE INUNDADA

NOVA YORK, 10 — Teiegrammas de
Charlston, 110 Estado de Virgínia, dizem
que so produziu uma violenta Inundação
naquella localidade, devida a um tempo-
ral que desabou sobre a cidade.

Todo o vallo de Cabinorock ficou devas-
tado. Contam-se ja. 150 victimas. Os pre-
juízos causados são bastante importantes.

DR. LAURO MULLIOR
NOVA YORK, 10 — Annunciam de

Loaisville que o dr. Lauro Müller, em
viagem de automóvel pelo Estado do
Kcntukey, até Cincinnati, parou naquella
cidade, afim de estudar varias formosas
estâncias de criação de gado deste ultl-
mo grando centro. De Cincinnati, o dr.
Lauro Mllller. seguira para 

"Washington.,

A MARCHA 1'AItA VIENNA
ROMA, 10 — Para alcançar a capital

da Austria, as tropas reaes tém do tomar
as praças do Klagenfurl, Graz o Ncustadt.
O AVANÇO DO EXERCITO PE-

NINSULAR
ROMA, 10 — A "Tribuna", entre

a numerosa série dc informações que
publica sobre a queda de Goricia, diz
([ite em Vicenza, hontem ás 10 c 30,
foi recebida comnumicação dc que as
tropas oecupavam a cabeça da ponte
que dá accesso á cidade e que esta
podia considerar-se como tomada.

Todas as posições dos arredores
estavam absolutamente dominadas
pelo fogo da artilharia italiana.

A mesma communicação aceres-
centava que Goricia estava virtual-
mente tomada, achando-se as tropas
austríacas impossibilitadas dc ali sc
manterem.

Os italianos fizeram ali mais de 10
mil prisioneiros.
O TRIUMPHO DOS ITALIANOS

ROMA, 10 —¦ A ponte que liga a
aldeia Peuina á cidade de Gorizia,
foi oecupada intacta pelas nossas
forças.

A engenharia militar trabalha, com
actividade, para reconstruir a ponte
da linha férrea internacional. A pon-
te entre Lucinico e Gorizia foi, em
parte, destruída pelos austríacos, iiü
sua precipitada retirada.

O inimigo resiste com o ma::imo
desespero nos montes de San Marco,
a leste de Gorizia, mas essa posi-
ção está sendo violentamente bom-
bardeada pela nossa artilharia posta-
da no monte San Michele. Os outros
pontos oecupados servem de obser-
vatorios para os nossos commandos.

San Pietro, Savogna, San An-
dréa, povoações ao sul de Gorizia e
ao oriente dõ Isonzo, foram oecupa-
das, tendo o inimigo abandonado
muita munição e armamento.
PORMENÒRES DA TOMADA DE GO-

RICIA
ROMA, 10 — As noticias officiaes for-

necidas aos jornaes romanos confirmam
a brilhante victoria obtida pelas nossas
tropas na zona cpmpreliendidn entre Fla-
va e a> cidade de Goricia.

O com mando supremo, estando con-
vencido do «me o ponto principal a atacar,
para romper a linha sobre Triesto, era
Goricia, determinou 11 remoção da grossa
artilharia, para esse sector. Logo que as
insta Ilações ficaram concluídas, íoi inicia-
do ininterrupto bombardeio, alcançando
os nossos obuzes os pontos de comniuni-
cação entre Goricia e Aidussina e Ter-
nora, onde o inimigo fazia concentra-
ções.

O estado-maior inimigo, quando se
certificou do nosso preparo na zona do
Isonzo, determinou violenta pressão sobre
as nossas linhas 110 Trcnlinu, não impe-
dindo, porém, quo continuássemos a agir
cada vez mais firmemente.

Iniciado o bombardeio, a nossa linha
de fogo de artilharia rompeu o canhoneio
do mar a Tarvls, causando ao inimigo os
maiores domnoSl Nns primeiras vinte o
quatro lioras, os austríacos responderam
ao nosso fogo, mas foram pouco a pouco
diminuindo os disparos. Iniciaram-se «n-
tão acções dc infantaria, nns quaes fo-
mm sempre repellídos.

Oecupada a cidade de Monfalcone,
abrimos os nossos fogos sobre Doberdo.
Oceupado Monte Santo, rompemos as
communicacões do inimigo com a cidade
de Gorlcla.

Despejamos sobre ella centenas de
obuzes, emquanto as nossas tropas avan-
cavam sobre a cidade, tomando-a após
uma lueta enérgica e violenta.

As nossas tropas, quo se achavam no
sector de Goricia, foram incansáveis.
A IMPRENSA LONDRINA COMMENTA

A VICTORIA ITALIANA
LONDRES, 10 — A conquista de Cio-

rlcla pólos italianos causou grande emo-
ção.

Os jornaes da noite, hontem, que Ja
traziam a auspiciosa noticia, eram arre-
batados das mãos dos vendedores. Todos
os jornaes de hoje fazem largos commen-
tarlos sobro a tomada de Goriela, apre-
ciando-a sob o aspecto militar e sob o
aspecto político. Recordam que Gorlcla
era considerada a mais poderosa praça
forte austríaca. Os austríacos, durante
vinte annos, trabalharam nas suas fortl-
fícações, augmontando-as e desenvolvon-
do-as. Em Goricia elles tinham reunido
todos os elementos de defesa, para impe-
dlr que a praça caísse em mãos dos lta-
Manos.

VANTAGEM DOS ITALIANOS

FELICITAI*;."-*!*-* A VICTOR AfANUEI.
ROMA, 10 — Todos 00 chefes das na-

,õos nlliailas telegrapháram no rol Victor.Mnmiol. felicltohdo-o pelos succesnos nl-(lançados pelas suas tropas.
PORMI-.VOlíKS DA ACÇAO

DOS ITALIANO**
ROMA, 10 — O communicado de hoj.•Io general Cadorna annuncia que ns ope-

rafidés na zona do Gorlcla proseguem domodo feliz.
Continua u passagem das tropas paraa margem esquerda do liionzo.
A cavail/iria o ou cycllstas perseguembrilhantemente o inimigo a leste de Oo-rlcia.
No Carso, destruímos os poderosos en-

trinchelramontos do inimigo.
As nossas forças oecuparam vários pe-quenos bosques.
Os prisioneiros chegados fts estaçõesde concentração attingcm a 2(19 offlclacso 12.072 soldados.
Continua a affluenola do prisioneirosaustríacos fl. retaguarda.

NA REPIJULÍCA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 10 (A) — Os Jornacsdesta capilal publicam extenso serviço te-

legraphico sobre a occupaçao de Gorlcla
pelas tropas italianas.

Reina grando entliuslnsmo na colônia
Italiana desta capital, e, segundo noticias
do interior, cm varias localidades, tem-se
realizado manifestações do regozijo pro-movidas pola colônia.
OS PRIMEIROS PORMENÒRES DO

TRIUMPHO ITALIANO
PARIS, 10 — Todos os jornaes fazem

grandes elogios ao exercito Italiano, e fe-
licitam a Italia pela occupaçao do Goricia,
considerando-a a victoria maior dc todas
quo alcançaram as tropis do rol Victor
Manuel.

Não ha ainda detalhes da acção, ape-
nas teiegrammas do Roma, aqui recebi-
dos, dizem quo os italianos atravessaram
hontem o Isonzo, em perseguição dos
austríacos, c, apesar de toda a resistência
do Inimigo, os levaram do roldão, en-
trando ao anoitecer na cidade, onde fo-
ram feitos mulios milhares do prlslonei*
ros.

A passagem das tropas italianas polua
ruas da cidade foi um espcctaculo com-
tnovedor. Entro as ruinas das casas, uma
verdadeira multidão, composta especial-
mtnto de velhos, mulheres o crianças, ro-
cebeu os soldados libertadores com gran-
des manifestações do sympathia,
O.S CHEFES DOS PAIZES AIiLIADOS

FELICITAM O SOBERANO ITA-
LIANO

LONDRES, 10 — Telegrapham .ie
Roma:

"O rei Vlclor .Manuel recebeu telegram-
mas de felicitações do todos os chefes dos
paizes alliados, o bem nsslm dos genera-
lisslmos Joffrc, Duglas Haig e grão-
duquo Nlcolau, o do ainda outras perso-
njlldades extrangelras, pela tomada dc
Gorlcla.

As manifestações que so fazem nesta
capital são verdaileiramenta extraordin..-
rias.

Ao generallssimo Cadorna foram cn-
viados tambem muitos teiegramnins de te-
licitações."
A SENSACIONAL VICTORIA

DE GORICIA
ROMA, 10 — Expugnada pelas valoro-

sas tropas do terceiro exercito o poderosa
barreira fortificai!.1 erigida polo inimigo
naõ alturas ao oeste de Gorlcla o transpôs-
to o Isonzo, o qual o adversário inven-
tira para disputar-nos o paiz e dc que
(instruirá parcialmente as pontes, na
noite de 8 do corrente o famoso baluarte
estava jft virtualmente no nosso poder.

Na manhã dc 11 do corrente, as nossas
tropas tomavam posso eflectiva da praça.

No communicado precedente, jíi se
disse que as operações offensivas no baixo
Isonzo começaram 110 dia 1 do corrente
com nm alaque ft altura da cõía 89 e a
Monfalcone.

O dia 5 do corrente passou-so em pre-
paratlvos o 110 melo de acções de arti-
lharia.

O assalto A cabeça de ponte dc Goricia
iniciou-so de manhã.

O resultado da acção foi conseguido sõ-
mente depois dc tres dias do árdua ba-
talha. As mais importantes posições for-
tlficadas da frente do Isonzo cahiram em
nosso poder, como effcito de um ataque a
viva força, um dos mais vigorosos assai-
tos íis praças fortes do quo a historia da
actual guerra européa até hoje registou.
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NOVA YORK, 10 — Os jornaes norte-
americanos publicam novos despachos so-
bre a offensiva dos italianos na fronte
de Gorlcla, dizendo que as tropas do ge-
neral Cadorna tomaram o aerodromo de
Aisovizza. - ¦ - - •, . -. •..- .

A DIVISÃO NAVAL LUSITANA
LISBOA, 10 — Nos exercícios da divi-

são naval portugueza figuram vinte e
quatro unidades.

Assistiram fts manobras o sr. Victor
Hugo de Azevedo Coutinho, ministro da
Marinha, e as autoridades do Lisboa, que
almoçaram a bordo.

O presidente Bernardino Machado pre-
sondou os exercidos du cidadella dc
Cuscaes.

¦n 1 u—

i merra no na
UMA NOTA DO AL-OllANTADO

ALLEMÃO
NOVA VOltlC, 10 — Radiographam

do Berlim:
"Na extremidade norte da Curlandia,

segundo Informa o almlrantado, os nos-
sos navios avariaram numerosos torpe-
deiros o veleiros russos.

Um lança-minas allemão, que minava
o Baltlco, na frente de Viilau, foi pelos
aros, devido a uma explosão da própria
ínlnu. Todos os tripulantes morreram.

TRES VAPORES INGLEZES
OANHONEADOS

LONDRES, 10 — Tolegraphani dc Bar-
celona, dizendo quo um submarino per-
seguiu, durante muito tempo, e canho-
ncou fortemente tres vapores inglezes
nas costas da Hespanhu, ignorando-su os
resultados.
OS SUBMARINOS ALLEMÃES

NO MEDITERRÂNEO
PARIS, 10 — Um submarino allemão

perseguiu Inutilmente durante algumas
horas, no Mediterrâneo, um vapor fran-
eez, que conduzia dc Argel para Marse-
lha quatro mil ovelhas.

O submarino foi afinal posto em fuga,
dovido ft approximação de um cruzador
francez,

VAPOR HESPANHOL AFUN-
DADO

MADRID, 10 — Referem de To-
losa que 11111 submarino austríaco
afundou o vapor hespanhol "Ganeko-
gortamenchi",

.,.. —;—.
O FRACASSO DO ATAQUE AO CANAL

DE SUEZ
LONDRES, 10 — Communicam do

Cairo:
"As tropas britanuicas continuam a per-

seguir os turcos no districto de Katia.
Os prisioneiros aqui chegados dizem

que o fracasso do novo ataque a Suez íol
dovido, em grando parte, ao calor lnfer-
nal que tem feito, ha mais de um mez,
em toda a península do Sinai e tambem
ft falta dágua, pois a que poudo sor con-
duzida através do deserto não chegou para
as necessidades.

As tropas turcas, martyrlsadas de sede,
preferiram entregar-se em massa."

O GENERAL KUROPATKINE
LONDRES, 10 — Os jornaes des-

ta capital, em despachos de Petro-
grad, annunciam que o general Ku-
ropatkine foi nomeado governador
geral do Tiirkestan.

Esse cabo de guerra exerceu até
agora o eommando das tropas rus-
sas na "fronte" do norte.

A MORAL DAS TROPAS ALLEMÃS
LONDRES, 10 — O espirito do exer-

cito íillemão, nos combates deste mez, na
Picardia, projeçtou Interessante luz so-
l>ro o moral das forças germânicas,

Reconhecemos, antes dc mala nada,
quo aquollo exercito encerra numerosos
elementos cheios do bravura e de tona-
cldado, mas quo em summa elle constl-
tue. uit mosaico. A própria segunda di-
visão das guardas continha unidades sem
valor.

O exercito allemão não possuo o homo-
geneiduãe que ue encontra no exercito
britannico, onde seria difficil estabelecer
dlstlncções entre o velho e o novo exer-
cito.

As tropu. terrltorlaés allemãs con,lia-
tiam bom sol» a protecção das fortifica,
ções, mas, uma vez destruídas estas, a suaresistência tende a quobrar-se.

Os seus contra-ataques são l.ons, sob
o ponto de vista da artilharia, mas não
são conduzidos a fundo com aquella re-
solução que anima os exércitos alliados.

Os alliados envolveram e' fizeram prl-slonoiros batalhões allemães Inteiros, e
geralmente quando a infantaria chega atravar combate os allemães capitulam fa-
cllmente.

Nos recentes combates Jamais so dc-
ram espcctaculos do resistência egual A
mostrada na primeira batalha de Ypres,
ondo os alliados, tendo contra si nume-
rosos Inimigos, quatro vezes superiores
canhões cinco vezes mais numerosos t
vendo as suas trincheiras arrazadas, re-
sistiram e vedaram a passagem que con-
dúzia ao canal da Mancha.

A verdade é que, salvo ontre os velhos
quadros de veteranos, se encontra pou-ca alma no combater do exercito alie-
mão actual.

Todas as cartas seq 11 estradas contam 1
mesma historia.

O espirito de defensiva preconizado
nos livros de theoria militar allemã Jft
não existe na maioria dos corações alie-
mães.

A disciplina subsiste ainda, mas a co-
ragom é passiva.

As cartas seqüestradas ou as conversas
com os prisioneiros revelam toda a igno-
rançia cin que as autoridades conservam
o soldado allemão. Nada se lhe diz sobro
a marcha da guerra,

Os próprios officiaes sabem pouqulsst-
mu sobro a situação.

Tinham-lhes contado que os francezes
estavam fura de combate em Verdun *
com eBtupèfacção os allemães viam-se,
a primeiro do agosto, batendo em retira-
du vergonhosamente, anto as tropas quo
Julgaram anniquiladns em Vaux o Dona-
mont.

O allemão batc-so numa ignorância
tão completa como o turco o quando
souber da verdade o seu moral soffrorft
um golpe tanto maior.

O allemão, como combatente, é despro-
do do espirito cavalheiresco.

Ha entretanto excepedes, mas na regri
geral elle desenvolve sulvagerln e espi-
rito de traição que resulta da deteriora-
ijão moral.

Havia exemplos mui pouco recomnien*
da veis dos solda dos allemães. que de-
pois de capturados tentavam assassinar
os seus vencedores.

Viu-se. como em Loos. cm pleno com-
bato, os allemães, abandonados como
mortos, se punham a fazer fogo dctríis
das linhas britanuicas.

Mas esse espirito de resistência tenaz A
pouco communi,

As autoridades allemãs tinham conta-
do aos soldados quo os inglezes não fa-
ziam nenhum prisioneiro.

Logo que verificaram que se tratava
duma mentira, os allomães capitularam
da bom grado.

O exercito que precisa que lho digam
mentiras para ganhar nervos, não tem
uma verdadeira força moral.

tí" o que so observa agora Com os alio-
mães na frente oncidental.

O exercito allemão tem nos suas filei-
tas soldados resolutos e audaciosos, man
íl média do3 combatentes falta resolução
e ousadia.

E' unia machina formidável, mas cuja
ferça motriz está enfraquecendo.

OS SLAVOS NA FRANÇA
PARIS, 10 — Communicam de Brest

que desembarcou hoje, naquelle porto da
Bretanha, um novn contingente de tro-
(ias russas.

ENTRE OS FRANCEZES E OS
ALLEMÃES

PARIS, 10 — Ao norte do Som-.
me, efíecttiámos um progresso, espe-
cialmente no bosque de Hem, elevan-
do-se a uma centena o numero dos
prisioneiros feitos por nós hontem.

Tomámos ao adversário seis me-
tràllíadoras.

A chuva e o nevoeiro estorvam as
operações.

Ao sul do Somme, uma patrulhainimiga em reconhecimento, que em-
pregou líquidos inflammaveis, íoi
dispersada pelos nossos fogos, a
oeste de Vermanvillers.

Na margem direita do Meuse, as-
signalou-se um bombardeio intermit-
tente na região de Fleury, Vaux c
do bosque de Chapitro.

Fracassou um ataque repentino,
precedido de um bombardeio, ao sa-
liente das nossas linhas, a noroeste
de Altkirch.

Na frente do Somme, os aviões
francezes travaram hontem quinze
combates aéreos com o adversário.

Um apparelho allemão foi abatido
entre Herley e Rcthonvillers.

Dois outros aviões germânicos fo-
ram obrigados a aterrar na região de
Combles.

No dia 9 do corrente e na noite an-
terior, as nossas esquadrilhas de
bombardeio effectuaram as seguintes
operações:

Noventa obuzes foram arrojados
ás gares da frente de Lassigny a
Combles; cento c trinta e oito á ga-
re de Daguy, quarenta á de Dappil-
ly, trinta e oito a uma bateria em ac-
ção na região de Noyon, quinze á
gare de Bazancourt e noventa e dois
ás gares de Spincourt, Damvillers e
nos bivaques circumjacentes, num
total de 413.
AS OPERAÇÕES NAS LINHAS

INGLEZAS
LONDRES, 10 — A noite correu

geralmente no meio de certa calma.
Registou-se, entretanto, o pesado

bombardeio contra as nossas trin-
cheiras a sueste do bosque de Tre-
ries.

As nossas forças realizaram outros
progressos a noroeste de Poziéres,
realizando todos os nossos objecti-
vos, que consolidámos.

Fizemos setenta e dois prisioneiros
ao sul dc Arras.

Fizemos um raid contra uma obra
de sapa inimiga, a quem infligimos
perdas.

Fracassou uma tentativa ailem_
análoga contra as nossas trincheiras
a noroeste de Hulluch.

A LUCTA NO SOMME
LONDRES, 10' — Na fronte iri-

gleza, entre o Ancre e o Somme, na-
da hoitve.de extraordinário.

Na frente franceza ha a salientar a
occupaçao do resto do bosque d.
Hem, onde os allemães tiveram
grandes baixas.

MUTILADO
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ETAPA A'S FAMÍLIAS DAS
PRAÇAS

RIO, io (A) — Tendo a semana
passada o sr. ministro da Guerra boi-
ü.-ulo uni aviso, determinando que as
famílias das praças que seguiram pa-
ra Matto Grosso recebam etapa, por
serem consideradas aquellas tropas
em campanlia, o cominaridante do se-
gundo esquadrão do segundo regi-
incuto de cavallaria consultou si os
destacamentos do exercito que se
acham cm Tres Lagoas deviam tam-
bem ser considerados em campanha,
para os effeitos do citado aviso.

O general Caetano de Faria res-
pondeu afirmativamente, visto que-

serviço desse destacamento esta
equiparado ao do resto das forças fe-
deraes actualmente em Matto Gros-
so.
ATAQUES AO GOVERNO DO GENERAL

! CAETANO DE AIiBUQUERQUE
: CUYABA', 3 0 — Na sessão de hontem,
da Assemblfia Legislativa, o deputado Oe-
ncroso de Siqueira pronunciou um discur-
so, verberr-ndo o procedimento do gehoral
Caetano de Albuquerque, presidente do
Estado, que otfi hoje nao respondeu no
pedido de InformaçOes feito pelo Assem-
lilfia, ho dez dias. sobro organização e
custeio dos forca») do paisanos armados.

No meio do seu discurso, o orador íol
Interrompido por aportes ele partidários
do coronel Pedro Celestino, que so acha-
vam nas galerias,Terminada n sessão, um grupo de dos-
ordeiros, postados fi frento da casa elo ge-
rieral Caetauq de Albuquerque, prorompou
em vains contra, os deputados estaduacs e
federaes elr. Annibal de Toledo e Oetavio
Mavlghier.

O Indivíduo Joaquim Marques, conhe-
cldo pela alcunha ele "Batyrupfi'', conse-
guindo uma caâclrii no casn de residência
particular do presidente do Estado; subiu
para ella. e íe/. um discurso lucendiarlo,
contra os deputados.

A' noite, um grupo de desordeiros do
partido colestlnista, atacou o cartório elo
2,o tabelllíío, roubando um revólver e oi-
tento mil rfiis om dinheiro.

A policia não tomou providencias con-
tra este íacto, devido 6. alta po.sic.ao que
oeeupa na sociedade do Cuyabfi. um dos
atacantes, que fi parente próximo do co-
ronel Podro Celestino.

O dtputnelo Annibal de Toledo dirigiu
umo delicada mas enérgica carta ao ge-
nernl Caetano de Albuquerque, protestan-
do contra o desacato fi sua pessoa, presen-
ciado pelo delegado elo policia e pessoas
da familla do presidente, sem o menor
protesto.

A' sessão de hoje do Assemblfia com-
pareceu grando numero do pessoas filia-
das oo P. R. C.

Falou o deputado Pylaelo Rebuo, sobro
D assassinato commottido por Josfi Mor-
bech, «chefe celéstianlsta, nn pessoa do co-
ronel Honorio de Sousa, supplente do jul::
federal; do espanco mento do Juiz de dl-
relto tir. Deoclecinno Mendes, que alfim
disso, cslfi conservado preso ntfi hoje.

O sr. Generoso de Siqueira pronunciou
uni discurso Bohro o nomeação de criml-
nossos pronunciados paro cargos de auto-
ridaelfis pollclaes.

Occupou tambem a tribuno o deputado
írifço Loureiro, protestando contra a assua-
da dc quo foram hontem vlctlmas os dc-
•putados do Estudo, do parto dou pnrtida-
tios do coronel Podro Celestino.

Terminada a sessão, ns pessoas presen-
tes dirigiram-se fl casa do coronel Carac-
ciolo, presidente do dlrectorio do P. R. C.
130 ATOS DE ACCORDO NA

POLÍTICA DE MATTO GROSSO
TÜO, 3 0 — A "Rua" registo o boato

,de uni nccôiTlo na político de Matto
Grosso.

Diz o vespertino que o general Caeta-
no de Albuquerque esta. disposto a aban-
flonar a política comtanto quo lho nrron-
Jeni um logar nn Supremo Tribunal Ml-
litar.

instão em f»'»co os nomes do desembnr-
çador Ferreiro Mendes, presidente do
Trlbunnl do Relação de Matto Grosso, do
senador Me! ello o elo coronel Cândido
Rònãón para presidente do Estado.

Parece que o coronel Rondon não ac-
eeit.ará a sua Indicarão, devido fis suas
crenças religiosas.

ii ia,ii ueiiii"-—¦" —•"•mujmiKjss

. Sr. Luiz Saffi, de Itapecerica
meio destas Unhas, agradecer-lhos immensamente o

beneficio que os suas maravilhosas PÍLULAS ANTIDYSPEFTICAS
DO Dlt. I-IEtNZELMANN mo fizeram.

Ha multo tempo quo padoola do estômago, fígado e outras oom-
pllcacoes, quo multo mo torturavam. Tomando muitos remédios para
esto fim, nado consegui, coda vez passava peor.

¦V conselho do mou amigo tonento Josfi Henrique de Mello, em uoa
hora; comecei a usar as maravilhosas PÍLULAS ANTIDYSPEPTI-
CAS, o hoje jfi mo encontro Completamente restabelecido do meus mi
eommodos, forte, sadio e bom disposto.

O referido é verdade e podom fazer desta o uso que lhes convier, 
j

Com elevado estimo o apreço, subscrovo-mo, !
De Vs. Sr., criado o obrigado — Luiz Suffl.
itapeccrlco, 30 do janeiro do 1011. ' '

Tenente João Mendes Cerquelro — Tenente João Volerlano Mendes.
— Reconheço verdadeiras as letras o firmas dos signatários da carta
supra dos cidadãos Luiz Saffi e testemunhas João Mondes de Cer-
queira o João Volerlano Mendes, por ter das mesmas pleno «onheol-
mento, do quo dou fê. Cldo.lo do Itapeoorlca, 1 do fevereiro de 1011.

Em testemunho da verda-lo — O 2.0 tabellião, c substituto da oo-
marca — Luiz (la Silva Amuiicio Sobrlnlio.

OBSERVADO ÚTIL: —As verdadeiras PÍLULAS DO DR. OSCAR
IIEINZELMANN tfim os vidros om Rótulos Encarnados! sobro os
Rótulos vai impresso o imircn registada O. II., composta por Tres
Cobras Entrcliifiidii.s. Em todas

43*.

Communlca o Serviço de InformaçOes
do Ministério da Agricultura:

"Os preços dos coreaes, poro o vendo
(in grosso, variam continuadamente em
França. As ultimas cotações são as se-
gulntes: arroz, typo japonez, 54 francos
por 100 lei'os: feijão de 7S a 8S francos
e milho do 35 a 37 por 100 kilos."

¦fn Hi ¦" ' "'"

Niiniii caso dc tolerância fln ladeira do
S. Francisco — U.n òfficlnl de bar-
beiro 6 gravemente ferido a faca —
O criminoso consegue ovãdlr-so —
As investigações dn policia — Soe-
coitos ú victlina

Na caso dc tolerância dc Pnschoallna
Romano, fl. ladeira de S. Francisco, n.
12, desenvolveu-so hontem, cerca do mola
noite, uma violento soeno dc sangue, sen-
do gravemente ferido o faca o officlal
de barbeiro Antonio Lobato, solteiro, dc
23 annos de edado, morador fl, rua Ma-
nuel Dutra, n. 01, e empregado do Salão
Brasil, d rua da Boa Vista, n. 53, do pro-
priedado de Josfi Iozzlo.

Deu origem ao facto uma desavença
entre Juaníta Siqueira, pcnsionislo dc
Paschoallna, o o barbeiro Lobato.

Juonlta, dando ouvido a intrigas for-
Jaelas por uma outro mulher, eoininuni-
cou-so duranto o dia, pelo telephone, com
Lobato, dizendo-lhe umo serio de lmpro-
pcrlos.

A' meia noite, pouco mols ou menos,
Antonio Lobato appareceu, visivelmente
irritado na caso do tolerando. PasclioolI-
na, temendo uni encontro de consequen-
cias graves entro ello e a sua Inquilina,
prohlbiu-lhe a entrada, fcchondo-lhc o
porta.

Móis exasperado ainda, Labatec arre-
rnetteu contra os vidros dns janellas, fa-
zicnelo-os em estilhaços.

Nesse momento oppareceram na casa,
Josfi Iozzlo, dono do Salão Brasil, e o so-
patoiro Nicodemo de tal,

Deante da presença desses dois indivi-
duos o, dada o ciroumstancia de lozzio
sor o patrão elo Labate, Paschoallna per-
mltliu a entrada elo officlal dc barbeiro,
imaginando que a presença daquelle fos-
se uma garantia de que a ordem não se-
rin alterada.

Tal não se dou, entretanto. Antônio
Lobato, desejando fi viva forço explico-
ções dc Juonllo pelos Insultos que lhe
dirigira, portou-se de tal modo Inconve-
nlentemente, que se originou um confli-
cto entro elle, Iozzlo e Nicodemo.

Focos e punhacs vieram fl. scena, e La-
bote recebeu profundo ferimento Inciso
no região supra clnvlcular esquerda, fo-
rlmonto esse que penetrou a cavidade tho-
raclea o produziu abundantíssima hemor-
rhagia.

Ao trlllar dos apitos de soecorro, acudl-
ram alguns rondnntes, sondo logo em Be-
gulda communlcado o focto paro o Ro-
partição Central do Polida.

No local compareceram o dr. Coutinho
Filho, 3.0 delegado; o medico leglsta, dr,
Leite Bastos, o o dr. José Luiz Gulmo-
rães, medico elo Assistência.

Quando a autoridade chegou, Josfi loz-
zlo, sou companheiro Nicodemo e Juani-
ta Siqueira Unham-se ovadldo.

Paschoallna Romano achovo-so escon-
dlda sob unia cama nos fundos da casa.

Num corredor, próximo do quintal,
achava-se dcsfnllecldo e ensangüentado o
barbeiro Labate.

Todas ns demais pessoas encontradas
nn cnsa fornm transportadas para a Re-
partição Central elo Polido.

Ahi, no posto do Assistência, o offen-
dldei, cujo estado inspira sírios cuidados,
recebeu os necessários soecorros, presto-
dos carinhosamente pelos drs. José Luiz
Guimarães e Leite Bastos, que lho mlnls-
Irarnm Injecções elo serum artificial e oloo
camphòrado,

ílni seguida, Lnbato foi removido pnra
o hospital dn Misericórdia.

A autoridade trabalhou atfi A madruga-
da paro o completo esclarecimento do
caso, sendo destacados agentes fi procura
dt» Tozzlo e Nicodemo.

lamunMs BOTOS
Acha-se retido no Repartição Geral dos

Telegraphos um despacho para Anna Sil-
va, rua Consolação, 2, Assnd.

A Importadora

drogarias e pliarmaoios.

Desastres e ferimentos
Na sua residência; á rua de S. Cite-

lano, n. 7, o negociante italiano Gio-
vahr.i Marino, dc 32 annos da edade,
examinava hontem, ás 17 horas, um
revólver, quando suecedeu a arma
disparar inesperadamente.

Giovanni foi attingido na coxa di-
reita pelo projectil.

O dr. Luiz Hoppe, medico da As*
sistencia, prestou-lhe os necessários
soecorros. * *

Pouco depois das 17 horas, na sua
residência, â rua da Moóca, n. 391,
Francelina Barbosa, de 24 annos dc
edade, foi victima de 11133 accidente.
tendo entornado 110 corpo uma va
zilha de água fervendo.

Francelina recebeu queimaduras
de segundo grau 110 ventre e mciii-
bros inferiores, sendo soecorrida pe*
la Assistência, c internada 110 hospi-
tal de Misericórdia.

Secção de
informações

Avisamos nos nossos distlnctos nssi-
gnnntcs, quo nos honram com ns suas
prezadas ordens, qno todo o qualquer pc-
«lido do Informações, compras o etc, que
tcnhnm de ser obtidas fôr.» do perímetro
centrnl dn cidade, DEVE VIR ACOMPA-
NnADO DA IMPORTÂNCIA NEOESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOLTA).

¦aoCnanon
concerto orcâesiraí

diariamente
das 20% ás24âoras

fí-?*rrati*fiiflffli'^^

Direitos aduaneiros
A Câmara de Commercio Internacional

elo Brasil recebeu elo Centro do Commer-
cio o Industrio de S. Paulo o seguinte
officio:

" Temos a honra de eommunicar-vos
quo o dlrectorio desta Associação tomou
conhecimento do brilhante representação
que dlrlgistes fi Câmara dos Deputados
sobro a Inconveniência de ser elevada a
65 oje» a quoto-ouro dos direitos aduanei-
ros.

Estudando as justas considerações ex-
pendidas na alludida representação, re-
íolveu ti dlrectorio manifestar o seu fran-
co apoio íe digna utlltude qun assumlstes,
telegraphando aqueila corporação, como
poderei!* vfir pela cópia annexa.

Por nosso Intermédio, a directoria do
Centro do Commercio e Industria de S.
Pnulo reitera os protestos tle sua solida-
1 iodado, alto apreço e distineta consiue-
ração. — Ernesto do Castro, presidente;
Lourenço dc Freitas, secretario."

E' esto o telegramma de que truta o
officio acima:

'.'Presidente o membros Câmara Depu-
tados — Rio. — Centro Commercio In-
iluslriii S. Paulo faz seus os termos mo-
gistrnl representação feita fi Câmara Dc-
putados contra elevação toxà-ouro pela
Cnmara Conimercin' Internacional Brasil
.» faz votos para que ns razões nnlla con-
tidas pesem nas resoluções do Congresso;

Aproveita este Centro opportuiildiidc,
como representante commercio industrio
«leste Estaelo, paro manifestar sua desap-
provação ao projocto Bento Miranda, vi-
sondo fixação taxo cambial om 12 ilinliol-
ros. — Directoria."

Ternos (lo ciisimlrii estrangeira, sol)
medida, «lc 45S0OO a MOSOOO.

S6 na "A Imporlndora", rua Direita,
11. «l-A.

Prccociâade tto crime
Um menor é ferido a canivete por ter

negado um cigarro a um com-
panheiro

O pequeno Nathanael de Oliveira,
de 12 annos de edade, morador á rua
Canindé, 11. 27, sahindo de casa hon-
tem, ás 19 horas, encontrou pouco
adeante o menor Sebastião Ferreira
Pinto, morador á rua Itariri, o qual
lhe pediu um cigarro.

Como Nathanael não o attendesse,
Sebastião vibrou-lhe uma canivetada
na região escapulir esquerda.

,0 aggressor foi preso e recolhido
ao xadrez, por ordem do dr. Canti-
nho Filho, terceiro delegado, e a vi-
ctima foi soecorrida pela Assistência.

E' leve o ferimento.

li I tan

Loteria de S. Paulo
ltealiza-se hoje mais uma extracção

desta conhecido loteria, 6endo o prêmio
mal. r 20 contos de réis.

A CARNE
Movimento do dia 10 de ngosto de

1916:
Foram abatidos: 81 bovinos, 93 suínos,

12 ovinos o 10 vitellos.
Foram inutilizados: 10 pulmOes, 1 fi-

gado e 2 intestinos delgados de bovinos;
12 pulmões, 2 fígados e 2 Intestinos dei-
gados do suinos; 4 pulmões, 1 fígado o
1 Intestino delgado de ovino.

Emblema do carimbo, "Barrote".
 Movimento do Matadouro do

Osasco:
Foram abatidos 09 bovinos.
Emblema, "9".

 Movimento de Matadouro de Bar-
retos:

Foram abatidos: 110 bovinos, 36 ovi-
nos e 5 vitellos.

Emblema, "Peixe".
Preços correntes da carne, em kllos, no

ten dal:
Bovinos, $400 a $450; suínos, $900 a

1$; vitellos, S600 o $800; ovinos, $600 a
$800; cnprinos, 3$500; leitões, 1*500.

Morte repentina
No estação de S. Caetano, o nacional

Innocencio do tal, do 45 annos de eda.de,
euiando sahio do cosa do curandelro Vi-
conte, que alli explora a credulidode pu-
blica, foi acommeittldo de uma syncope.
fallccendo instantaneamente.

Paro verificar o óbito, seguiu par:!"
."¦.quella estação o medico legisla dr. Josfi
Libero.

Ao elr. Joaquim Cândido de Azevedo
Marques, delegado ele- policia dc Faxl-
na. foram concedidos tres mezes de !i-
cença para tratar de suo sonde, a contar
de S do corrente'.

c
Movimento ern 9 dc agosto de 1916:
Existiam em tratamento) 919; entra-

ram, 36; sahiram; 81; falleceram, 2;
existem em tratamento, 922.

Consultas: medicina, 106; cirurgia, 21;
ophtiilmologia, 50; oto-rhino-loringolo-
gio, 75.

Pequenos curativos, 76; operações, 15.
Formulas aviadas: serviço interno, 523;

serviço externo, 390.
Falleceram: Pedro Carrasco Ramos,

hespanhol, e Rosa Dias de Oliveira, bra-
sileirn.

Villa America
Diversos moradores de Vllla America,

nesto capltal, dirigiram uma representa-
ção ao sr, secretario do Justiça e da Se-
gurança. Publica, pedindo seja estabele-
cido o serviço de policiamento daquelle
bairro.

«Moinho Santista»
Estondo provado que o farelo dc trigo

fi o melhor alimento paro o gado, pois
que o mantém em multo boa saúde, a
Sociedade Anonyma "Moinho Santista",
fi rua de S. Bento, n. 61-A, resolveu ex-
pôr fi venda unlcomcnto farelo puro e 8
preço rnals barato do que o de qualquer
outro forragem.

Nesso sentido vê-se hojo no secção com-
petento desta folho um annuncio que me-
rece a attenção dos Interessados no as-
sumpto.

Loteria Federal
Resumo dos primeiros prêmios do lo-

teria do Capital Federal oxtrahida hon-
tem:
17497 ....... . -. . 25:000$000
10032 2:000$000
0S402 . 1:000$000

Junta Commereial
Rcctlflcação

No expediente da sessão do Junto Com-
mercial do 9 do corrente, por um enga-
no, foi publicada a communicação da
falleneia do J. Almeida o Comp., desta
praça, quando o communicação feita pe-
lo sr. juiz de direito do 3.a vara eivei
desta ca.pital era do folleclmento do so-
cio Joaquim dc Almeida, cm virtudo do
que foi requerido o julgada a liquidação
eto sociedade J. Almeida e Comp., esta-
beleeida nesta praça.

f^liANDE HOTE
""-fc>»

EU

Sr. F. C. S. — Itapetinínga — Na-
cionaes, 2$s'oo, a caixa, e extrangei-
ros, 4»$50O. Para o porte, mais iípooo.
Segue carta.

Sr. Sebastião Goulart — Jahu' —
Em carta, seguem as informações.

Sr. P. M. F. P. — S. Joaquim —
Os autos foram remcttidos no dia 5,
sob registo 170.578. Segue carta.

Sr. Oscar Pires — Franca — O va-
lc foi recebido e os livros despacha-
dos 110 dia 8, conforme foi commu-
nicado. Segue carta.

Sr. Edgard Pereira de Toledo —
S. João da Bocaina — Pelo correio
de hontem, seguiu carta.

Sr. Francisco Bemvindo dn Silva
— Itaberá — Aguarde carta, acosii-
panhada do recibo da importância
que foi recolhida na Delegacia Fis-
cal.

Sr. José Romano Soares — Pira-
tininga -— Respondemos sua caria
de 8.

Sr. Joaquim da Cruz Silveira —
Barra Bonita — Escrcvcmos-lhe.

Sr. Salvador Pinto Barbosa — Ca-
chocira — Segue carta.

Sr. Pedro Pereira — Franca — Os
papeis foram recebidos c vamos pro-
videnciar.

Sr. Benjamim de A. Novaes --
Avaré — A importância foi hontem
recebida c será hoje providenciado o
despacho da encommenda que fez.

Sr. João José de Moraes — Gua-
rehy _ Confirmamos as informações
anteriores. A portaria de licença^ pa-
ga i20$ooo de sellos e não os 6o$ooo
que enviou. Urge, pois, a remessa do
excedente, afim de que a mesma não
venha a caducar.

Sr. Balduino de Castro — Formo-
sa — A carta de 22 de julho e a im-
portancia de 19$ foram hontem rece-
bidas e já está sendo providenciado.
Hoje escreveremos.

Sr. Vicente Barbosa -- Bauru' --
O telegramma foi hontem recebido e
respondido. O decreto de nomeação
ainda não foi assignado. Logo que
seja, será o titulo retirado e remet-
tido.

Sr. Josino Maciel — Soledade —
O livro "Imposto do Sello", traba-
lho organizado pelo dr. Cândido dc-
Oliveira Filho, só é encontrado á
venda no Rio de Janeiro, na Associa-
ção Defensora dos Proprietários, sita
á rua da Assemblca, n.,38, para onde
deverá dirigir-se directamente. O
preço de um volume-brochado (521
pags.) é de 12$, e encadernado, 15$.

Sr. A. A. P. — Brotas — Sim, já
foram preparados e estão com o mi-
nistro Philadelpho de Castro.

Sr. Salathiel Pires — Laranjal —

Já não existe mais nenhum, visto te-
rem sido vendidos por preço de liqui-
dação do negocio.

Sr. Leovigildo C. Santos — S. José
do Barreiro — Encontra o que desç-
ia nos seguintes livros: "Gcographia
Elementar", de Iloraeio Scrosoppi,
2$tjoo, e nos "Exerciccs d'Arithmeti-
que", por F. G. M., 7?" A' venda na
Livraria Teixeira, sita á. rua dc S.
João, n. 8. "'-''"",

Srs. Amaral e Comp. — Sant Anna
dos Patos — A lista que pediram se-
guiu hontem. registada, pelo correio.

Sr. Mario Corrêa — Jundiahy —
A typographia a que se refere ainda
não recebeu a carta. O proprietário
da mesma vai escrever a respeito.

Sr. Paulino Goncalo do Amarante
_ TJna _ O titulo de liquidação de
tempo acha-se á sua disposição eni
nosso escriptorio. Para a remessa, é
necessário que nos envie a importan-
cia para o registo.

Sr. José Francisco de Oliveira Cas-
tro — Cruzeiro — Vamos providen-
ciar hoje sobre os negócios que di-
zem respeito á sua carta.

Sr. M. B. — Embahu' — A certi-
dão de contagem dc tempo já se acha
á sua disposição e para _ remessa
queira mandar a importância para o
registo.

Sr. T. Falleiros — Orlandia—O rc-
querimento a que se refere em carta
de 8 foi hontem encaminhado, con-
vindo que a pessoa interessada acom-
panhe os actos officiaes para se cer-
tificar do despacho. Hoje será provi-
denciada a compra das encommen-
das.

Sr. Miguel Costa — Encontramos
chocolate cm nó, em latas, de 5 kilos
por ioSooo, fora o despacho.

Sr. J. P. J. N. — Campinas — Os
documentos ainda esta semana serão
encaminhados para a Secretaria re-
spectiva.

Sr. assignante 10.647 — Laranjal
 O artigo a que allttde e para-a

quantidade que deseja, custa 27$ÒÓQ,
inclusive porte.

Sra. d. Isolina Nogueira — Cunha
A encommenda foi remettida

hontem. Si não fôr do seu agrado,
queira devolver para ser trocado.

Sr. Syllos do Amaral —. Torrinha
A caixa do leite ¦'"Gi'axo"_ contém

72 latas e não 52, como sahiu publi-
cado hontem,

H. JOSÉ' DA BELLA A1STA

(Do correspondente, 0111 6):
O nosso virtuoso vigário, padre Anto-

nio It. Xavier, Indo ha dias 0111 casa do
um locatário de terrenos foreiros receber
deste, no qualidade de fabriquelro desta
mot/rlz, os foros devidos, fo! por ello ln-
sultado, recebendo palavras bastante pe-
sados,

Desgostoso por esse motivo, s, revmo.
pretendia solicitar sua transferencia,

O povo, ao tor conhecimento disso, foz-
lhe uma Impononto manifestação do des-
aggravo, testemunhando-lho deste modo
o quanto 6 estimado por todos habitan-
tes desta torra.

A' manifestação compareceu quasl to-
do o população, Inclusive a bando ão mu-
slca regido pelo maestro Flrmlno Josfi
do Nascimento.

O sr. cnpltão Thomaz Ramos Jordão,
em bellas phrnses, protestou contra o ln
sulto o pediu om nomo do povo quo o
revmo, vigário abandonasse a Idfia de ro-
mover-se desta localidade.

O padre Xavier, bastante commovldo,
respondeu agradecendo e promõttou não
se retirar desta parochia.

O povo satisfeito com a nova resolução
dirigiu-lhe un» viva, que foi por todos
repetido.

Ao terminar o podre Xavier offereeceu
a todos umo mesa do doces e um copo de
cerveja.

 Fazem annos om 9 a respeitável
matrona el. Catharlna Silvestre, esposa do
sr, Luiz Silvestre e tronco de numerosa
o conceituada família desta localidade;
o pequena Lyelln, fllhlnha do sr. Fellppe
Toro; a sra. d. Orlnndlnn Nogueira, es-
posa do capitão Pedro Bernardino No-
guclra.

 Com o sr. Nestor Jacob, contra-
dou seu casamento o senhorlta Alzira
Gonçalves, filha do sr. Eniiliano Gonçnl-
ves.

ssociacoes
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DOU I3M-

PREGADOS NO COMMERCIO
Itenlizou-so ante-hontem o reunião or-

dlnarla da dlrectorio da Sociedade» Hu-
monitoria dos Empregados 110 Comnicr-
do do S. Paulo.

No hora do expediente, foram lidos of-
flclos e requerimentos do sócios, que tl-
veram o devido despacho.

No ordem dos trabalhos, foram loi-.ia.
úAãi varias deliberações e approvntlaf
does propostas paro a admissão dos srs.
Eetimrdo Guimarães Junior o Anthcro
Dias, como sodos contribuintes.

TRIBUNAL DE 11

LARGO D_V LAPA
KIO OE> JAXK1 KO

Casa para taiiiilias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamente mobilados de novo, asceosores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Telephone em todos os andares — Telegrap_.o, Cvandhoiel

«Na filial, quartos oom ou sem pensão
fggBgtBmmmmtmm^

NOTA IMPORTANTE — Os Bis. nssi-

giiantcs que desejarem resposta por car-
ta, deverão enviar o sello pnrn o respe-
clivo porte. Tombem deverão remetter
sellos pnra remessa, pelo correio e regls-
tados, dos títulos de nomca-jíío, portarias
do licença o outros documentos. Sem esta
formalidade nilo nos responsablllziimo»;
pelu cxnctliião do serviço. Para as res-
postas, por testa seccüo, poderão os srs.
asslgnnntcs designai» Inlclaes sob ns
quaes desejem occultnr os seus nomes.

OutrosUn, pura mais brevidade nu
cumprimento dos pedidos, deverão ellcs
•cer feitos, separadamente e em carta «li-
rljlda ú "Secção de Informações". Os pe-
dldos que vierem ciu cartas, tratando de
outros assumptos extranhoa i» cato "Sec-
•j-ão", lorsosnjncnte teríío dc ser demoro*
dos.

ITAOUAOUECETUBA

(Do correspondente, em '6):
Celebram-se no dia 20 do corrente,

com grande pompa üturgica, as fes-
tividades em louvor ao Divino Espi-
rito Santo.

Será festeiro este anno o sr. Bene-
dicto Antônio de Oliveira.

 Vai ser franqueada ao povo,
pela primeira vez, a nova casa pa-
rochial.

 Em transito para Santa Isa-
bel, onde é influente chefe político,
esteve nesta povoação o sr. coronel
Benedicto Ramos Arantes.

 Seguiu para S. Paulo o ad-
vogado Arnaldo Velloso.

Acaba de ser inaugurado nes-
ta localidade, no largo da Matriz, um
excellente hotel.

ITAPORANGA
(Do correspondente, cm 29 de ju-

lho):
Sob a presidência do sr. dr. Arthur

M. de Almeida, juiz dc direito da co-
marca, servindo de promotor o sr. dr.
Vicente Gurgcl do .Amaral, installou-
se 110 dia 24 a terceira sessão ordina-
ria do jury do corrente anuo.

Foi julgado em primeiro logar o
réo preso Antônio de Oliveira Neves,
incurso no artigo 29.1, paragrapho 1.0
do Código Penal, por haver assassi-
nado, a tiros de garrucha, a Virginia
Baptista, na noite dc 6 dc março do
anno passado, nesta cidade, na pro-
pria casa da victima.

Occupou a tribuna da defesa o sr.
Vicente Russo do Amaral..

Os debates estiveram animados e
calorosos, tendo o sr. promotor pu-
blico desenvolvido forte aceusação.
Houve réplica c tréplica.

O jury, por sete votos, absolveu o
réo, pela excusa legal do artigo 27,
paragrapho 4.0, do Código Penal.

A sessão terminou cerca das 23 ho-
ras, conservando-se o salão do jury
repleto dc expectadores.

Dessa decisão appellou o sr. pro-
motor publico para o Tribunal de
Justiça.

No dia 25 compareceu ao Tribu-
nal, pela segunda vez, o réo Pedro
Thomazzini, tendo sido a seu reque-
rimento adiado o julgamento.

Foi então julgado o réo José Ame*
rico, incurso nas penas do artigo 304.
paragrapho único, do Código Penal.

Defendido pelo advogado João
Baptista Mendes, foi absolvido por 7
votos.

No dia 26 foram julgados dois pro-
cessos.

Os i"éos foram condemnados.
O de nome Joaquim Ignacio, in-

curso 110 artigo 303, a um anno de
prisão, e Ambrosio Pereira, incurso
no artigo 304, paragrapho único, a 2
annos de prisão cellular.

Foi advogado do primeiro o advo-
gado Vicente Russo e. do segundo o
sr. Armando Vergueiro. Houve ap-
pellação para o egrégio Tribunal de
Justiça.

No dia 27 foi julgado o processo
em que eram réos Gustavo Rodri-
gues dc Carvalho e João Gustavo,
incursos no artigo 303 do Código Pc-
nal. Foram ambos absolvidos, lendo
sido defensor o advogado Vicente
Russo do Amaral.

Ao terminar os trabalhos, pediu a
palavra, pela ordem, o advogado
João Baptista Mendes e convidou, os
jurados para acompanharem o juiz
de direito até á sua residência, o que
foi feito.

LARANJAL
(Do correspondente, eni 8)!
Por se achar em concerto o telha-

do do prédio em que ftinccionam as
escolas reunidas desta villa, foram
suspensas, por 15 dias, as aulas da-
quelle estabelecimento.

Ante-hontein, o grupo drama-
tico "S. Luiz" levou á scena o dra-
ma "O Grilheta" e a comedia "O
duello".

Os rapazes sahiram-se bem é a
platéa não lhes regateou applausos.

 Está sendo levantado, 110 lar-
go da Matriz, o Circo S. Piulo, do
qual é direetor o sr. Paulo Amaral.

 Realizar-se-á no dia 16 do
corrente a festa de S. Roque, na ca-
pella que está situada num dos arra-
baldes desta villa. E' festeira a sra.
d. Minervina de Castro Arruda.

VILLA AMERICANA
(Do correspondente, em 4):
Foi hontem Inaugurado a luz electrl-

00 no Parque Ideal, apresentando um as-
pecto encantador.

A negocio, seguiu paro S. Paulo o
dr, Sombord, dlrector da União de S. Bar-
bara.

 Falleceu ein Portugal o sr. Fran-
cisco Duarte do Pateo, poe do nosso estt-
modo BUb-prefeito sr. Baslllo Duarte do
Pateo.

¦—:—¦ Em serviço medico, esteve em
Campinas o dr. Cícero Jones,

CÂMARA CRIMINAL
Sessão ordinária em 10 de agosto de

1916
Presidente, o sr. ministro dr. Xa-

vier de Toledo; secretario, o sr. dr.
Luiz de Araujo.

Passagens de autos
¦ O sr. Almeida e Silva ao sr. B.
Bastos os aggravos 8462 de Dois
Córregos, 8454 dc Itatiba, 8220 e
8432 da capital c as crimes 7853 dc
Ribeirão Preto, 7863 de Itaporanga,
e 7895 de Santa Rita do Passa Qua-
tro,

O sr. Brito Bastos ao sr. Ph. Cas-
tro as crimes 7907 de Ribeirão Pre-
to, 7936 de Tatuhy, 7753 de Itaporan-
ga, 7917 do Amparo e 7912 dc Cam-
pinas.

O sr. Ph. Castro ao sr. Pinto dc
Toledo os aggravos 8369, 8391, 8426,
,8421, 8155, 8427, 8452, 8441, 8401 e
8374 da capital e as crimes 7778 de
Santa Rita do Passa Quatro, 7878.
7833 e 7778 da capital, 7808 de Ca-
pão Bonito, 7723 de S. Carlos, 7908
ele Barretos, 71^138 dc Capivary, 7928
de Dois Córregos, 7892 e 7893 dc Ja-
carehy.

O sr. Pinto de Toledo ao sr. Al-
meida e Silva as crimes 7893 de Bra-
gança c 7883 da capital e os aggra-
vos 8404 de Àraraquara, 81(39 dc
Campinas, 83.85 e 8413 da capital.

 Foram expostos os aggravos
8473 e 8465 pelo sr. B. Bastos, 8457,
8412, 8165 e 8447 pelo sr. Ph. Castro,
e 8058 pelo sr. Pinto dc Toledo.

—Y O sr. procurador geral do Es-
tado deu parecer nas appellai-Ões cri-
mes 7965 da Franca, 7972 de Soroca-
ba e 7962 de Serra Negra, nos recitr-
sos crimes 3536 de Itaporanga e
3512 da capital e no recurso eleitoral
6342 dc Pindamouhangaba.

JULGAMENTOS
Habeas-corpus

N. 2411 — Capital — Paciente, dr.
Eduino de Andrade de Figueira. —
Requisitaram informações do sr. juiz
de direito.

Recurso eleitoral
]'datado pelo sr. ministro Pinto

de Toledo:
N. 6342 — Pindamouhangaba —

Recorrente, Sebastião de Almeida
Ribeiro; recorrido, dr. Manuel Igna-
cio Romeiro. — Julgaram a desÍ3ten-
cia por sentença.

Recursos crimes
Relatado pelo sr. ministro Brito

Bastos:
N. 3541 — Pirassitiiunga — Re-

corrente, Francisco Aureliano da Sil-
va; recorrida, a Justiça. — Negaram
provimento.

Relatados pelo sr. ministro Pinto
dc Toledo:

N_ 3534 _ Botucatu' — Recorreu*
te, Pedro Antonio Domingues; re-
corrida, a Justiça. — Negaram pre--
vimento. contra o voto do sr. Almei-
da e Silva.

Appellação crime
Relatada pelo sr. ministro Brito

Bastos:
N. 7922 — Jaboticabal — Appel-

lante, o juiz ex-officio; appellado.
Francisco Romeiro. -- Deram provi-
mento, pela procedência das razões
do juiz appellante.

Aggravos
Relatado pelo sr. ministro presi-

dente do Tribunal:
Capital — Agravante, Pedro Car-

boné; aggravado, Emilio Barelli. —

Julgaram deserto o aggravo.
Relatados pelo sr. ministro Brito

Bastos:
N. 8379 — Capital — Aggravantes,

Isidoro Nardelli e' outros; aggrava-
do, João Libonali. — Negaram pro-
vimento.

N. 8416 — Capital — Aggravante,
Oscar Eugênio Bresser; aggravados,
os menores Qracy e outros, represen-
tados pelo sr. curador dc orphams. —
Deram provimento.

* *
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Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições do pagamentos da Secre»,
tarla elo Inferior:

Ao Lyceu do Artes e Officios, 2Si,'!00;
fi. Companhia de Gaz, in-l$000; a Anto»
nio Josfi do Almeida, 195$; a Joaquim
Magalhães, 120$; t D. J. Martins «
«-.'uiiip., Gíl:*; a .Sebastião Augusto Kolxas,
li50$500; a Rodolpho A. Silva, 40$; ao
dr. Francisco de HanCAnna, 332$300; n
3taul de Oliveira, 45?; aos dlrectorcs dq
grupos escolares do Interior do Estado,
370$300; o Hononito Faustlno de Olívei-
ia, 184$; aos dlrectorcs de grupos escola-
res do Interior do Estado, 472$200; aos
fllroctorcs de grupos escolares da eapi-
tol, D07$300; aos dlrectores de grupos
escolares do Interior do Estado, 324$300;
íi Companhia de Gaz, 10$300; a Jerony-
mo Azevedo, 170*1400; fi. Casa Rosenhaln,
00;i$900; no dlrector do grupo escolar do
Serro Negra, 20$; a .iustlno da França
Pereira, 143 $500.

Roqulslçõüs de pagamentos da Secre-
tarla do Agricultura:

A' Cornara Municipal de Natividodo,
1:5(10$; a Moysês Rodrigues do Carvalho,
IS0S; o Jonquim Dias de Carvalho, 200$;
a Antonio Francisco de Faria, 200$; a
Antonio Alves, 1100$; fl Repartição do
A'.:iiíis e Exgottos, 114:875$583; desposas
dc-conservação de estradas, 450$; a Ma-
rinarigell, 5:000$; a llunes e Bork ,
7:585$500; a Flrmlno Lopes da Silva,
000$; n Manuel Gfies Moreira, 210$; des-
pesos relativas aos serviços de barcas a
canoas, 2:350$; despesas relativas fi fls-
callzação elo Illuminação publica 1
¦I2f>$500; ao pessoa! operário da Repor-
tição do Águas e Exgottos, 210$500; aos
fornecedores do grupo escolar de H. Josfi
dos Campos, 1:400*1880; a Ernesto dq
Castro e Comp;, 41$; a Costanzo do Flnls
e Filho, 0555300.

Requisições de pagamento da Secreta-
ria da Justiço:

A' Companhia Metal Graphlca, Aliber»
tl, 60$; n Monteiro Santos o Comp
l'J$700; a Kanlcri Grasseschl, 7:8ül$l20:

ii Companhia Calçado Clarl: Ltd
14:901 $000; íi. Companhia Meehanlco 1
Importadora dc S. Paulo, 000$; A Compa-
nhla Campineira de Tracção, Luz e For-
e;n, 15'2S7-10; oo dr. Eduardo Lopes da
Silva, 300$; ii Companhia Ituana Força e
Luz, 15$500; a Neldliart, Oianullo o
Comp., 7!i0$535; a Faustlno Vasques
744$; o Almeida Silva e Comp., ÍÍOOO;
;*! Companhia Calçado Clark Ltd
14:4S7SC00: A Companhia de Gaz, 14$|
o Rothachlld e Comp., 5SÍ400; a. Compo»
nhla Fabril de Luvas, 28$000.

Autos despachados:
Mario du Castro Carvalho, pague-se;

Agrícola Càrdla, ao sr. collector de rira-
íuTiy, para cancellar o lançamento e de-
volver; Creche Bento Qulrlno em Cimipl-
nas, rostltua-se de accordo; Conferência
do S. Vicente de Paulo de Piracaia, re-
quisitem-se informações elo Secretaria dn
Interior; Conferência do S. Vicente de
Paulo de Tatuhy, requisitem-se Informo-
ções do Secretario do Interior; Issa
Àbrã.o Pedro, sim; Sociedade Benciicen-
le Mogyana em Mogy das Cruzes, oo
Thesouro; Flrmlno Lopes de Sousa, sa-
tlsfnça a exigência; João Bernardino C.
Gonzaga, ao Thesouro; Llght and Power,
informe o Thesouro; dr. José Oliva, ao
Thesouro pnra juntar aos papeis.

Foram julgados as prestações de con*t
tas dos seguintes srs.: dr. Francisco No-t
i-nieira Viotti, Luiz Venancio da Rosa.

Som prova manifesta da
competência dc um de dois
juizes pnrn o julgttinènto »1«»
uni delicio, nüo ha motivo
pura que; ello se negue no que
se declarou competente.

De ha muito que se discute, mimo co-
marca do interior, a competência do juiz
local paro o Julgamento dum crime, Al-
legavam os outores do delido que este
fora praticado em território duma co-
marca vizinho e quo, por conseguinte,
nesto deveriam ser Julgados.

A questão foi Jã debatida, mezes atras
cm dois pedidos de "habeas-corpus" e
hontem ventllou-se dc novo, ao ser decl-
dldo o recurso de pronuncia.

O relator do feito, sr. ministro Pinto
de Toledo, expoz os motivos em que ns-
sentava o allegação ele incompetência.
Effcctivãmente, pareço haver duvidas so-
bro sl o local do crime pertence ft co-
marca onde corre o processo ou a uma
comarca vizinha. No emtanto, as provas
dos autos fazem crer que o delido foi
processado realmente pelo juiz compe-
tente.

Num nntigo conflieto de Jurlsdicçao
entre os dois juizes presentemente em
fooo, a questão derimlu-sc nesse sentido.
Existia uma escriptura antigo do venda
da fazenda onde o delido ffira perpetra-
elo e na qual se affirmovo sor cila situo-
da na coinnrca vizinha; mas, noutra es-
oriptura, bem mais recente, o ainda re-
lativo á mesmo fazenda, declarava-se
que ella estava situado no comarca on-
de se processou o coso cm debote. A
commlssão geológico e gcographioo cor-
tifloava que o fazenda ero situada na ou-
tra comarca; mas, nfto apontando os mo-
tlvos em que essa conclusão se firmava,
não constituiu tol certidão um elemento
de provo Inatacável.

Ora o Juiz deve sondar os faotos e as
provas por forma «. decidir com certeza
o Justiço. E o que de tudo se conduia
era o existência, pelo menos, de duvidas
sobre a verdadeira situação do local do
erlme. Assim sendo, não havia motivo
para que se negasse ao Juiz "a quo" a
oompetencia «tue elle so avocora para o
julgamento do delido.

O Tribunal, A excepção do sr. dr, Al-
melda e Silva, concordou com este pa-
reeer, sendo, portanto,- negado provimen-
to ao recurso contra o voto daquelle
ministro. . „

M

men-
le sr.

B.

SECRETARIA DO INTERIOR

Por aoto de hontem, foi nomeado o
dr. João Moreira do Rocha, preparador
da l.o cadeira do l.o anno do curso ge-
ral (Anatomia Descriptivo, l.a parte)
da Faculdade de Medicina e Cirurgia do
S. Paulo, para substituir o preparador
da l.o cadeira do 2.0 anno (Anatomia
Descriptiva, 2.0 porte), dr. Lueiano
Gualberto, duranto o seu impedimento
por licença.

Foram nomeados:
José Benedlcto Xavier, para substituiu

o professor da escola do bairro do Car-
mo, em S. Roque;

d. Dorvalina de Oliveira, para substi-.
tuir a professora do escola feminina de
bairro dos Botelhos, em Areias. (

Foram nomeados:
O professor João Ncpomuceno Ma*»

delro, poro o corgo dc substituto effectt-.
vo do grupo escolar dc Tletfi;

eommissões médicas, poro inspccclo-
nor, ás 13 horas, na Directoria do Ser-,
viço Sanitário, no dia 14 do corrente, d.d.
Adelino Bastos do Amaral Rocha, adjun-
ta do grupo do S. Corlos; Maria Amélia
de Barros, adjunta do grupo de Plrajti';
Anna Queiroz de Assumpção, adjunta do
grupo de Itapira, e no dia 11 do corren-,
te, em hora determinada pelo sr. dire-
ctor do Serviço Sanitário, na Casa do
Saúde do dr. Homem de Mello, a pro-
fessora d. Fortunata Fcnarl de Corvo-,
lho, adjunto do grupo de Faxina.

Foi revalidado o acto de e de julho
ultimo, que removeu, a pedido, a pro-
fessora d. Elpiâia de Limo Paiva, sub-.
stltuta effectlva do grupo escolar "Ma-,

ria Josfi", para o de Villa Bello.
Foi exonerado, o pedido, o sr. João

Fernandes de Araujo Leite, do corgo de
porteiro do grupo escolar de S. Manuel
e nomeado poro o mesmo cargo o sr.]
João Alipio Fernandes Leite.

Licenças concedidas o adjuntos de
grupos escolares:

De seis mezes, a d. Francisco Rosa
Gomes, do de Santa Branca;

de tres mezes, a JoicC Bernardo Paes
Junior, do de Caçapava;

de dois mezes, a d.d. Maria Emilio de
Souso, do de Santo Amaro; Semlramls
Portugal, do de "Conde de Parnahyba",
em Jundiahy; Isaltina de Forla Bonora,
do da Lapa; Mario Magdoleno Vaz, do
do S. Carlos; Maria Amolio Carneiro,
do "Dr. Padua Solles", de Jahu', e José
Sampaio Arruda, do da Bello Vista;

de quarenta e cinco dias, a d. Maria
Eugenia Nunes Marcondes, do da Li-,
berdode;

de quarenta dias, n d. Maria Antonla
Peres, do do Irruape;

de um moz, o Francisco Pereira Go-
mes Junior, do de Tietê.

Foram concedidos dois mezes ele 11-
cença, ao sr. Anthcro Gomes Barroso,
dlrector do grupo escolar de Araraquo-
ro.

Foram concedidas os^ seguintes 11-
cenças:

de 4 mezes ao sr. Silvino Josfi de Oli-
vdro, do l.a escolo de Villa Americana,
em Campinas;

de dois mezes, fl professora d. Rita,
Steins, do escola mixta do bairro do
Turvo, em S. Luiz do Parahytlnga; a
professora d. Carlotn Velho, da escola
fenrlnlnn do bairro dos Botelhos, em
Areias:

de um mez, ao professor Joaquim Fir-:
mino do Lima, do escola ão bairro do'
Carmo, em S. Roque.

Licenças concedidas:
De dois mezes, o d. Maria do Silvei-!

ro Franco, professora da Escola Nor-:
mal Isolada de Pirassununga, e oo lente!
do Gymnasio de Ribelrfio Preto, dr.i
Joaquim Mirando Bittencourt.

Requerimentos despachodoa:
Do dr. Joaquim Macedo Bittencourt e

de d. Maria da Silveira Froneo. — Sim;]
dc Carlos Canlato. — Inscreva-se;
de d. Mario José Gomes Dias e Nor»!

berto de Sousa Pinto. — Indeferidos, de
accOrdo com o art. 36 da lei n. 660, do
16 de setembro de 1898; |

de Raul de Paula Lima. — Indeferl-i!
do: i

do Silvino José de Oliveira, Joaquim"
Flrmlno de Lima e d. Carlota Velho. —
Sim;

de d. Carlota Eugenia da Silva. --1
Complete o sello; '

de d. Rita Stein. — Sim, de accordo.
com as Informações; I;

de Lido Vidal de Mendonça. — S'ra,i.
c-m termos, (commiinlcou-se A Fazen*».
da); li

de d. Maria Sparandeo. — Como r«*H
quer;

de d. Lúcio de Lacerdi Queirós. •--»,
Indeferido.

!
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JTJSTIÇA H SEGURANÇA PUBLICA
JTOram despaohados os seguintes roque-

r.lmonlos.
Do sr, dr. Alfredo Mario Vieira, t—> In»

jleforldo, visto tratar-so do medida geral;
da Soolodade Sulssa do Beneficência

CHelvetla", pelo sou presidente, sr, Aohl-
tea Iaella. — Requeira om papel devida-
mente selladoj

d» Anastaolo Boslllo Escada, resldento
nesta capital. — Compareça nesta Secre-
tarla, para regularizar os seus papeis do
naturalização;

de Antônio Bochlnl, dosta capital. —
Nfto podo ser attendldo, em vista do avl-
so da Direotoria Gorai dos Negócios Po-
litloos e Diplomáticos, n. 79, de 26 de ju-
nho findo;

de Bonedlcto Alves do Oliveira. — In-
deferido, ft vista da informação da Força;

de Jamll Rahal. — Ao sr. terceiro do-
legado do polida, para Informar e do-
volver.

 Foi concedido passaporte a Cyro
Loureiro, que segue viagem para Portu-

. gal, Hespanha, França, Sulssa o Ingla-
terra.

•Seeção
iciaria

Prefeitura ílo Miinjciiiio industria
E COMMERCIO

Jud
Tribunal do Jury

Presidento, sr. dr. Gastão do Mesquita;
promotor, sr. dr, Mario Pires; escrivão,
sr. Siquolra Reis Júnior.

Por falta de numero não houve hontem
eessuo no Tribunal do Jury.

Da urna supplementnr foram sorteados
mais os seguintes srs.:

Coronel Cornelio Schlmidt, dr. Eugênio
Campl, dr. Alarico Silveira, Antônio de
Queiroz Telles Netto, dr, Jacob Thomaz
de Miranda, dr. José Roberto Leito Pen-
teado Filho, Cydrlano da Rocha Lima,
Elias Teixeira da Frota, coronel Cassiano
do Carmo Fróes Junlor, Bernardíno Quel-
roz dos Santos, Valendo Ferraz de Cam-
pos, Alberto Loofgren, Benedlcto Guodes,
dr. Henrique Proost de Camargo o dr.
Antônio Luiz Gomes dos Reis.
Primeira vara — Juiz sr. dr. Adolpho

Mello
Foi pronunciado Ranulpho Marques de

Camargo por crime de forimontos leves.
Foram Impronuneiados João Ba-

.' ptlsta da Costa o José de Oliveira Costa,
denunciados no artigo 303, do Código Pe-
nal.

DIRECTORIA GERAL
Expediente do dia 10 de agosto de 1916

LEI N. 2.005, DE 10 DE AGOSTO DE 1010

Autoriza o Prefeito it mandar collooar
giulns e calçar a rua BarSo do Duprat",
outro as runs Itoby e Anliiiiigiilmliu*.

Washington Luis Pereira do Sousa, Prefeito do Município do S. Paulo:Faço saber que a Câmara, em sessão do 5 do agosto do corronte anno, decre-
tou o eu promulgo a seguinte lei:

Art. l.o — Fica o Prcfolto autorizado a mandar eollocnr guias o calçar a
rua Barão do Duprat, ontro ns ruas Itoby e Anhangubahu*.

Art. 2,o — Para oceorrer ao pagamento deste calçamento, que serft a parallelo-plpedos de pedra, orçado em 35:601$780, incluído o preço dus guias,- o Prefeito
farft as operações do crodlto quo forem necessárias, sl a verba própria do orça-monto vigente não comporlnr osta despesa.

Art. 3.o — Revogam-so as disposições cm contrario.
O Dlrector Geral da Profoitura a faça publicar.Prefeitura do Município de. S. Paulo, 10 do agosto do 1916, 363.o da funda-

ção do S. Paulo.
O Prefeito
Washington Luis P. do Sousa

O Dlrector Geral,
Artmldo Cintra,

Quarta vara — Juiz, sr. tlr. Malliciis
Chaves

O sr. Juiz reformou o despacho de pro-
nuncia proferido no processo Instaurado
contra José de Carvalho, dospronunclan-
do-o do crime do ferimentos leves a que
respondia.

O mesmo juiz negou a prisão pro-
ventlva requisitada contra José de Carva-
lho, por ter o aceusado apresentado pro-vas de não ser o autor do crime quo lhe' imputam.,

 Foram pronunciados Domingos
Lopes Botolho e Emílio Marti, respectiva-
monte, por crime de ferimentos leves o os-
telllonato.

 Foi impronunclado Antônio Condo
Barreiros, que respondia a' processo porcrimo de offensos physieas leves.

Fiança — Afim de livrar-so solto do
processo de crime de feriirtontos leves quelhe move a justiça publica, prestou hon-
tem fiança definitiva porante o sr, juiz

. div 3.a vara ó réoGabrlol José Beiron.' rrimolrn nroiuotorin — Promotor, sr. dr.
Ulysses Coutlnho

O sr. promotor apresentou em- cartório
razões dc appellação no processo em queé réo Miguel Joseph, aceusado de crlmo
de homicídio e absolvido pelo jury. O mesmo promotor opinou pelaabsolvição de Salustlano Clattdlno e An-tonlo Domingos, processados como con-
traventores do artigo 399 do Código Po-
nal.
Tercolrn promotorln — Promotor, sr. dr.

Mario Pires
Pelo 3.0 promotor foi denunciado comoIncurso no artigo 204, paragraplio l.o doCódigo Ponal, Miguel Russel, que assnssl-

nou a sua mulher Elisa Labarcn Russel,
. no dia 25 de julho ultimo, num cortlço darua Monsenhor Andrade, 133, fts 17 horas,

mala ou monos.
 Foi roquorldo o archivamento doinquérito instaurado sobro o suicídio doJosé Aldred, occorrldo no prodlo n. 99, darua Barão do Tatuhy, nesln capital.

Quarta promotorln
O sr. promotor offereceu denuncia con-tra João Ferro, aceusado de crime do

t roubo.
 Foram denunciados por crime dohomicídio, ferimentos graves o leves, Sal-vador Galhardo e Quarto Pascarolli, on-

; volvidos no eonfllcto que se desenrolou noBelemzinho, no dia 4 do corrento.
O sumrnarlo Iniclar-se-ft hoje, peranteO sr. juiz da quarta vara criminal.

S ohhih Ovei
Segunda vara. — O sr. dr. Martins deMenezes, juiz do direito da segunda varacivil o commercial, proferiu hontom, en-

.tre outras, a seguintes decisões:
Recebendo, no effeito dcvolullvo só-mente, a appellação Interposta por Sal-vador Batlaglla, no concurso do prefe-rencia em que contende com AntônioMasori, no executivo hypothccario queeste move a Podro E. Maricelle e sua mu-

Uier;
mandando cumprir o accórdam do Tri-bunal de Justiça, no aggravo do João-Borccollu e Comp., na acção summarla

que lhes move o conde Syivio Penteado;
declarando cm prova a acção de demar-

,cação em quo são promovenlesi Adolpho
Rodrigues e sua mulher e promovidos d.

;Brasilla Andrado de Magalhães o ou-tros;
. Julgando procedente a queixa, por partodos llquidatarios, contra o fallido Hen-
.rique Reichert, para o effeito da qua-llflcação ão sua fallencla;

Julgando por sentença a desistência doexecutivo hypothecario que João AlvesCavalheiro move a Antônio Granetti esua mulher, e determinando expedição de
mandado para o levantamento da pe-[nhora;

. | Julgando por sentença a adjudicação
requerida por Alçou Monettl, no éxecutl-
,V0 hypothecario contra Alexandre Wa-méck e sua mulher.

RESOLUÇÃO N. 81*.

Siípprlmo o cargo ilo luspc-
clor de Hygiene Municipal.

Washington Luis Porelra do Sousa,
Prefeito do Município do S. Paulo:

Faço saber quo n Câmara, em sessão
de 5 do corrente mez, decretou e ou pro-
mulgo a segulnto resolução:

Art. l.o — Fica supprlmldo o cargo de
Inspector do Hygiene Municipal, creado
pola lei n. 1.637, do 28 de dezembro do

.„', „ „ . . | do Celestino de Azevedo, para construirArt. 2.o — Revogam-se ns disposições Um muro ft rua Serglpo 82*em contrario. ir,, »»,•'''
O Director Geral da Prefeitura a faça „„«nur?° ÍZ li?' ,Pt"n 

co"str,"ir
publicar. "„ " '""'"'¦'allio Junlor,

Profeitura do Município de ti. Paulo,

p do Avelino Lopes, para construir um
predio na estrada do Tremembê;

de Alborclo Camargo Rodrigues, paraconstruir um muro ft rua Mendes Ju-nlor;
do Abrahão Bullentinl, para construir

um barracão ft rua Duarte de Azevedo,
n. 30;

do Barono e Comp., para construir doisarmazéns ft rua Clementlno, G6;
de Celestino Puntel, para construir mu-ro ft rua Olavo Egydio, 126;

Café
JUNDIAHY, 10
Durante o dia de hoje foram recebi-

das 46.142 saccas da café, sendo oomdestino a S. Paulo 11.009 • 48.518 paraSantos.

S, PjUILO, 10,
Café baldoado hoje, atô meio-dia, paraSantos, 54.624 saccas, sondo;, .-

_ ,,, «*i SaooasRecebidas de Jundlahy . ,. ... 48.037
Recebidas da Bragantlna . -,'j' j.[222
Recebidas da Sorocabana . -,. 6.748
Recebidas do Pary ..,-.• 

'¦„ 4.420
Rçcobldas do Braz .... 202
Recebidas da Barra Funda _

No mosmo período do anno
posado .•¦• -. ",- ,¦/'„ „.m 110.724

'< T V -D *«¦"Total, hoje -,-
Anterior . ,:
No mesmo porlodo do annò
passado  ... .:

40.143
41.182

117.001

ji 8,61
:<i 8,64
¦r 8,60

8,78

SANTOS, 10
As vcnilns do liojo foram mala mio ro-

Kit lares.
Mercado estável.
Nas vendas realizadas, regulou 6 preçotio 0$700 pnra o lypo 4.

SANTOS, 10.

10 de agosto do 1916, 363.0 da fundação
do S. Paulo.

O Prefeito,
Washington Luis P. ilo Sousa.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

Juizo Federas
r (l.o officio — Escrivão, sr. João B.
iDantas):

Na audiência cível do sr. Juiz federal,¦houve os seguintes requerimentos: o dr.
jj. D. Loite do Castro, na acção ordinária
(que move ft Companhia Mogyana, assi-,f*nou a esta prazo legal para treplloar* o.coronel Salvador do Toledo PIza intimou,sob- prégtto, a todos os Interessados, do.•despacho que não recebeu a contestação,
pia acção de divisão de terras das verten-
jtes do Rio Feio, offereclda por Joaquim
;de Sousa Barbosa; Firmlno Garcia de
..Oliveira lançou a todos os Interessados do
;prazo asslgnado para contestar a acção de•divisão da fazenda Ribeirão Preto, sitaern Campos Novos do Paranapanema.

Divisão de terras. — Devidamente pre-parados, subiram ft conclusão do sr. juizíedernl, para sentença, os autos da dlvi-euo do sitio Bombassa, da comarca doSantos, requerida por Carlos Pinho oontraJoão Antunes dos Santos.
Oondemnação. — o sr. juiz federalcondemnou a cumprir a pena do cincoannos de prisão cellular o réo Manuel

ffoao do Freitas, aceusado do passagem«ae notas falsas nesta capital.
Justificação. — Realizou-se hontem ainquirição de testemunhas na jussificaeãorequerida por João Casale.

 Requerimentos despachados:
Do Lyceu do Sagrado Coração de Jc-

sus, Light and Powor, Antônio Ferreira
do Freitas, Romulo Rossl, Costablle Gal-
dlerl, Lulza Conceição Sousa Machado,
Antônio Manuel da Sllvn, José Rossl,
Francisco Affonso La Regina, pedindo
approvação do plantas. — A' Dlrectoria
de Obras e Vlação para os devldOB fins;

de Olavo Franco Caluby, Pedro Costa.
José Danl, Lucindo Sacommann, Luiz
Teixeira Leite, Pedro e Carvalho, Anto-
nlota Guzzi e Costa Mendes e Comp., so-
bre Imposto. — Como requer;

do Natale Ungarelli o dr. J. A. Capote
Valente, sobro imposto. — Mantenho olançamento;

de Francisco Antônio Sei:tas, Ermelln-
da Queiroz, Adolpho Andreottl, podlndoreducção de imposto. — Reduza-se olançamento, do accOrdo com a proposta;de Baldomlro Garcia o João Nicastro,
pedindo canceliamento de imposto. —
Cancelle-se o lançamento;

do Joaquim Gil Pinheiro, .sobro lmpos-to. — Sim, de accOrdo eom a informa-
ção;

de Fider Porta Pletro, pedindo can-collamento de imposto. — Cnncelle-se olançamento do prodlo n. li da rua Roma;de d. Escolastica Pacheco, pedindo re-etifienção de lançamento dó imposto. —
Aitore-se o lançamento de accOrdo coma proposta;

de José Mãstrangeló, pedindo appro-vaçao do plantas para. augmentar o pre-dio n. 460, da rua da Consolação. — In-deferido, A vista do paragrapho 5.0 doart. 10, do Acto ri. 849;
de Vlctorlo Dlacolino, pedindo appro.vagão do plantas para construir cochelrafi rua da Consolação n. 349. .—- Indefe-rido, ft vista dos ns. 6 a 10 e 13 do art130, do Acto n. 849;
do Henrique Rossi, pedindo licença pa-ra construir barracão ft rua Bella Cintran. 270. — Indeferido, ft vista do art 9 ódo Acto n. 849;
de Miguel Brecco, pedindo reievamon-to de multa. — Sim;
do Mirro PIqüettl,* pedindo licença pa»s-a abatei* suinos. — Sim, em termos;do Lyceu do Sagrado Coração de Je-sus, pedindo Isenção do imposlo — Co-mo requer;
de Lydia Corina, pedindo prazo e role»

ITlTm fièíS* ~ S""' »« l~
de Narciso José Soares, sobro propôs-ta. — Aguardo opportunldado;
da Superiora do Collegio das Irmãs deS. Vicente de Paulo, pedindo cessão dematerial escolar. _ Sim, lavrando-so ter»mo do recebimento na Directoria do Pa»Irimonio;
de José Perillo, pedindo licença o re.levamento tle multa. - Sim, quanto 4 li-cença, Indeferido quanto ft multa*

v,™. í 
T.eiX°lra Chlba,ltc, Pedindo relê-vamonto de multa. — Indeferido.

~ Devem comparecer, para esela-oclmentos, no Thesouro Municipal, osrepresentantes da Sociedade A. onymr."Casa Vanorden" o da Companhia Gra-Phlea Paulista "Casa Duprat"
nhr7~ 

A»1 tU,',mnS lla Diretoria de Obras,
^'a^dt. aSOal° ™t0' "#

Turma de ealcetelros"
Rua Brigadeiro Machado: 6 calcetei-ios, 6 serventes, l carroça, reposição decalçamento. ...-"" UL

sJíUat,(ia ?tm Branca: G oelceteiros, 5
mento ™?t •e.P,°S!5?0 de cal*a-

Rua General Osório: 5 ealceteiros 6serventes, 1 carroça, reposição de calça-

«ZllT 
d<Í RG"ubl*C!*: íi ealcetelros, 4

mente. °am";a' ^'-1? dc cal*a-
Bua. Domingos do Moraes: 5 calcetei-

^çaíieSntr,Ue3' » — **W «
Rua da Consolação: 5 ealcetelros, 4 ser-1 carroça, reposição do calça-

de Conslantlno do Latlious, para cons-
tinir dois prédios ft rua S. Caetano, n. 97;

de Demetrlo Plcòlll, para augmentar
um predio ft rua General Flores, DO;

do Eduardo Marcllllo, para augmentar
nm predio ft rua Caetano Pinto, 5;

do Eduardo Ribeiro, para construir
uma parede fl. rua da Conceição, 26;

do Franolsco Graziano, para construir
uma padaria ft rua Augusta, 162;

do Francisco de Paula Ramos de Aze»
vedo, para construir unia garnge na ave-
nida Pnulista, 164;

de Francisco Pitlritto, para construir
tres prédios ft rua S. Paulo. 90 o 94:

da Glno Plnolti, em substituição, paraconstruir um predio ft. rua José Getiillo,
10;

de Henrique Rossi .para construir um
muro ft rua da Moôca, 427 e 431;

(laa Industrias Reunidas F. Matarazzo,
para reformar um predio ft rua Direi-
ta. 15;

de José Domingos de Azevedo, paraconstruir uma parede ft rua Amaral Gur-
gel, 23;

de José Antônio Melelro, para refor-
mar um predio íl rua Catumby, 111;

do Joaquim V. Ferreira, pnra construir
dois prédios ft rua dos Italianos, 55;

«le Tosias Ferreira, de Almeida, paraconstruir tres prédios A rua dc S. João,
n. 220;

de Leonldas Assumpção, para construir
um muro ft rua Itnmbé, 26;

de Leão Relss, para construir um muro
fi rua André Leão, 11 a 27;

de Luiz Vachlni, para construir uma
parede, interna ft rua Carneiro Leão, 78;

de Manuel Corroa para augmentar um
predio A rua Hatldock Lobo, 55;

de Pasclioal de Monacco, para construir
uma fabrica na avenida Celso Garcia,
431;

do Ramon Monconlll, para augmentar
um predio A rua P.vrlneus, 10;

da Tho S. Paulo Tramway Light and
Powor Co., para construir um mictorlo
na avenida Celso Garcia, 489.

 Devem comparecer na mesma Dl-
rectorla para esclarecimentos, os srs.:
Antônio Santolanl, Antônio de Slmlnl,
Abollo Fernandes Lopes, Ângelo Longo,
Augusto Merlln, André Delgadom, Ber-
nardino Marques, Borchia Pilado, Com-
panhia Iriiciadpra Predial (2), Companhia
Nacional de Tecidos de Jttta, Carlos Ne-
ves, Convento do Carmo, Domingos T.
Leite, F. Mnrinues Simões, Francisco Nl-
coliiii Baruol, Francisco do Paula Ramos
de Azevedo, JFrnncIsco Pinto, Germano
Brcsser, Gust.-avo Figner, Oiacomo Bonel-
11, Henrique Pinto Faria, Hercules Mon-
tana, Joaquim Pereira Netto, João Mar-
moro, João Valardi, dr. José Mendes, d,
Julla Clirlstlanlni, Luiz Ollardi, Luiz Fer-
reira, Lúcido de Flori, d. Maria Salomé
de Oliveira. Mariano do Arnujo, Manuel
Ferreira, Nazareno Pratola, Naglpe Ne-
go, Nilo Mingoni, Pantalloão Gado, Po-
dro de Tomnsl, Previdência Caixa Mutua
de Pensões, Rocco Penino, Salvador Ba-
talha, Salvador Portalupe, Salvador Maz-
zi, Sociedade- da Instrucção e Coloniza-
Ção, Syivio Masi, Tlto Martins Ferreira.

Saccas
58.334

446.040
1.692.954

Entradas ...... , , ,Desde l.o do mez -,:
Idem, dosde l.o do julho .
Existência hoje em prlmolra

e segunda mãos . , . •,» -,-
Média -.*'¦.¦
Despachadas ...,,,-
Idom, desde l.o do mez . , fIdem, desdo l.o de julho ,-' .'¦Embarcadas
idem, desde l.o do mez' -,- ..idem, desde l.o do julho . ,Passagens
Idem, desde l.o do mez' .' .Tdom, desdo l.o de julho . ,Sahidas:
Para Europa
Argentina '.' '.
Estados Unidos: ......
Por cabotagem , \Para o Chllo • .'.Para o Uruguay  "...

Em egual data
passado:

Entradas ... ,*.-,-' y' •",,
Desdo l.o do mez . . , 

'. 
,'Desdo l.o de julho

Existência em prlmolra esegunda mãos
Média ,-:¦'v .'•', ¦>••.-; 

. . , 
'

Vendas .... , ...
Baso
Despachadas . . . .' , 

',
Embarcadas ...,,,-, 

',
SANTOS, 10
Movimento do café na Companhia Cen-trai dc Armazéns Geraes no dia 9:

,. -, . SaccasExistência no dia  j2H 7n-Entradas hoje ....... 3.924

Total.

Sahidas hoje .
Stock, hoje .

MERCADOS EXa*nAJíOKIROS
NOVA YORK, 10.
Hontem feohou este mercado estável,com baixa de 1 a 3 pontos flo feohamentoanterior.
Cottu-õos:

Setembro ,- ¦,.
Anterior. v T
Dozombro , .
Antorlor. . -.-

NOVA YORK, 10.
Hojo abriu esto moroado estável, comalta de 2 a 4 pontos,
Cotações:

Setembro. . r ., -,, 8,08
Dezembro*. . •«• , ,. 8,72

NOVA YORK. 10
Hoje abriu osto moroado estável, comalta do 2 a 4 pontos,
Cotações:

Setembro. , " ¦..-. -,- 8,65
Dezembro. , .¦ .... 8,74

LONDRES, 10
Hontom fechou oste mercado estável,com alta parcial de 8 ds„ do fechamentoantorlor.
Cotações:

Setembro. , -,-.
Anterior. ., ,
Março . .- ,, ,
Anterior, , •,-

HAVRE, 10.
Hontem fechou esto mercado ostavel,com os preços inalterados, do fechamentoanterior,

Sio Paulo, 1888 ... .
8B0 Pnulo, 1809 . , , ¦,
HRo Panlo, 1901 . . ,- ,
8K0 Pnulo, lOIS, 5 o-t. . .lllo de Janeiro MuniolpaU»

dnd's5 0|0 .....
Bollo Hoiiionte, 1005, 6 OrO
Leopolitliu Hallway Oo.

LM. Hlook ..-','.
nrn.lllnnTrnotlon b. & P.

Ltd. Hlook Ord. . .S. Panlo Itnllway üo. IM
Ord ..... . ,Brasil Itnll-vny Co., LHd,
Ord

Dnmond Ooffoo Oo. Ltd.
— liJOiOCum. Prol. ,Uon«olluados Ingloisos 2 l.l
0i0, ex-Jnros , , . .

Moxloo Nottli lYcolomitnil.
wny Oo.. IM. Ord . .

60 Oi*

W fT«

85

IS1|.

«a

Kl l|l
t tia

9

68 6|8

4 1|3

BO 0,«

00 114

85
ns 1,2
ea

101 1(3

7 7|8

0

09 S|H

4 119

40|6
46G
49|9
49|3

do anno

1.470,862
44.604
36.924

316.495
1.042.374

46.125
256.943
931.630
54.624

450.210
1.710.024

81.903
7.666

26.330
1.586

730

97.229
658.661

1.976.727

1.623.772
68.866
32.610

4S100
28.046
58.114

Cambio
Homem este mercado abriu animado,com os bancoj declarando aeceltar nego-cloa entre 12 5|8 d, o 12 31(32 d.Pouco antes das 11 horas, o mercadofirmou-se mais. passando a sor feito for-neclmento de camblaes entro 12 21132 de 12 11116 d.
Mais tardo, isto fts 16 horas, o moroa-do era menos firpjo, vigorando nos esta-belocimcntos bancários, para os saqueia cotação de 12 21,32 d., Isto. porém, comexcepção do Banco Nacional UltramarI-no quo ainda sustentava a taxa do 12

11|1G a.
Nesta posição o morcado foohou fracoe com pequeno numero de negócios fel-tos no correr ,1o dia.

VISITEM A

LIQu-IDlCÍO AMDAL
da Casa Franceza de

L. GRÜMBACH & C.
Rua de S. Bento, 89 e 91

**mmmmaWammmmmmmmmmmKâ

Bolsa de S. Pavyílo
Olfli-IililTAH UM to DE AQOSTO

127.629

,1.425
126,204

Comp. Vond.

íjiil"J'tí-?''.;•' 6f650 ^'•00
ííO *.S.I" • . 0$.500 .6.J525
•'¦'•, », • . 6$400 6*425

• •' . .• 6J376 ÔMOO'.'• • • • 8*375 6*400
.«¦ • • •-: ¦•¦ C$375. 0|400

CAIXA, DE LIQUIDAÇSAO
SANTOS, 10 - Cotações do fechamento

da Caixa de Liquidação, fornecidas-fts 17
horas: •

Agoslo .
Setembro
Outubro .
Novembro
Dezembro '

Janeiro .

SANTOS, 10
"Correio".

As cotações do fechamento da Compa-
nhia Rògistadora o Caixa de Liquidação
de Santos, na baso do typo 4, foram as
seguintes: . ¦

Agosto , ,
Setembro ,
Outubro .'
Novembro
Dezembro

A taxa de 12 ll|io, a 90 dias de viste,sobre Londres, quo foi a official de hon-tem, a libra esterlina vale 181916. o fran-c*.* $669 e o marco $711.
,(.?,'Jl3f!\12 9|l°* a llbra esterlina vale10*105,. o franco $078. o marco $721. alira $620. com réis fortes $285 e o tlollar

1 •> 01 u.

OAMARA SYNDIOAT,
A Cumnra Syndical dos Corretores affl-tou hontem a seguinte tabeliã:

90 d-v. A' vista
... 12 11(16 12 9(16

609 678
¦ . 711 721

..-.".: 920
•¦ . —• 285

• • • — 4$015

Londres .
Paris . .
Hamburgo
Itália . .
Portugal .
Nova Yorlt

Extremos
Contra banqueiros„ 12 21|82 12 11(10Contra caixa matriz 12 21 32 12 11110Em egual data do

anno passado:
Contra banqueiros . 12 5|8
Contra caixa matriz 12 5M0

12 3(8
12 3|8

-Telegramma especial do

Comp. Vend.
6$650 6$675
6$475 6$500
6$375 C$400
C$325 6$350
6$325 C$350

SANTOS ,
CAMA IIA SYNDICAL

Curso official do cambio e moeda me-talllça afflxado hontem pela Câmara Svn-dical dos Corretores:
T 90 d-v A* vista
í;on,d,'os • 12 11|18 12 9116
!rarlRl • • • » . 675 685
Hamburgo -.* , ,- 73o
Itália ...... -,- 
Portugal .......
Iiespanha ...... «^
Nova York ..... 1
Argentina , . ¦ , -.¦ -,-
Soberanos . . -.- .- -.. _

740
630
290
836

,'4$070
U760

19 $.100

BANCO DO RRASIti
Valos onro

Taxa cambial para pagamento de di-rcitos em ouro, na Alfândega, 12 29|32 d.
Ágio: 25163 por 1$000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
Tn-ii" iii* ilosronlo il.» nbortim do mcronilo ,lii.onnrofi!

6'uiidoi, |i,il,llr»n 1
Apolloos ilo Kstndo.sU á O.a siri».

ox.Juro» . . . ¦ -¦"', ,
[dom dn Il.ns 6rle, do C00Í . ,.lem, 7.n ll aa sérios , . ,'dom, lO.n «.írlo , . . ,dem, Auxilio Agrlcoln, s o«o ,.«cm, iin Unlío, 5 o«o, cx-juroí,

l.elruiM
Onmnrn do 8. Pnulo, n.o (Vinda.olo)
[dom, l.n omlii«(io. . , 

"
dom,, 2,nomlssíIo. . .dom ompreiillnio tio 1918 .

[dom, n so .lins ....
[dom, omprcsllmo do 1914 .(dom, n 80 dln» ... I•-¦.nin.ro do Ampnto . . ,•> . Arnrni|U.'irn , ,,. „ Allhnli, . , iv

« » Aniinpoli" ¦ ,
« m Arnrns • . ,
it if Avnrf. « • •
„ 1, llnrlv . , ,
„ H Iliuirf. , . ,
., 1, Ilnliirnli. . , ,

•- H/irrelní . , •
.. 1, tlnmniiin.". . .
,. „ Oriiiirlrn . , .
» ,, <!n|iir,'i ¦ . .
•1 ir Í-Bpiynry. . •
1. •* Crftvinlins . •
,. ., Orl.indln, ox-JutOJ ,
n n Ono.annvA» • •
„ ,. Kfirrn Nogrn . ,
„ m N. tfonnn. . ,* 
„ „ Dononlrn.ln . .

., K. s. il«, Pinhal
, ., Pixln.i . .

. nihnlrílo Prelo, ox-J." ¦ . R..Todo,In Roa Viola
„ H. .Ins^ do Rio Pnrdo
. .Incnrolif ." • S. Slmílo . . .* . Plrnnlnnba. . ,

• Portrolrn . . ," 
» Plrn.snnunga .
„ 8. .Io*». «Ios C.iinpi»,

i H Porlo I''elir ,
Uborfthfi . .

„ Klfi.IíilniloP. Qnnlro" „ liihoirflo Ronlto ,•• „ Jnl.nllnnh.il, , ,
- „ .fanlinorinÜi , a

.. „ f(npf;!f,nl'iR« . ,
•• • „ • Itnnlf, ,*•-,,'

., Ibllliimi . .
„ Ití.llni-'.'. . . .
„ rtnvnr.Tvn . , »
. (liinr.i(lii!mol.1,oi-J.,

¦ „ Mosy-mlrlm . ,
. it. .Ümoir.1 • a" ., I.orcnfi . , ," » Ilnrnr,* . . ;

^ ítapoli-i . , '«

„ Icnrnp.irii. . ,•> „ Rnlln do 114 , ,
... .„ Pio Proto. . ;,, ,,

„ Tnnunrnllngn . ,„.TI(!lé. . ..
., „ Tnluliy' --, . ,
« „ Plnilnmonhitngnbn ¦

*. ». ..; :„, MÀrlXntlljIlf» , '
i.'l ti. (Jnrlos." '.1 ,'
¦• S.. Onu do Itlo Pnrdo
« ' 

,, S. Mnntiol .... ...' .
: .. '„ MnlISo .¦ . 

' -,- '

.. íi Mocérit- . . ,

.. 8. .lodo da Bocaina
•Intui , , ,
8. Podro ,-.-,

HnneoM

Oommorolo o Iniliulrín. ,
Unlüo do H. 1'nnlo . ,**- Pnulo, ex-div
I.lom, n sm «Una .
Commorcinl «lo Kslniln rto H.

Pnulo, oom M oio, ox-illv. ,
Iilem, n *10 llln» . ,

t-onipaiihlax

Vendo- Comp.n
doro. dores"

9.0*00.)

070.000 961**000
970*000 O-OKXK)

- 11005*000
810Í000 -

ÍOíoOO

79>noo
8n»f,oo
88I0OO

(Siilcn.lo Honlin .
Molhornmoii. iin Poços do Citldng
ljUocrrr.nI.ln llnrlninnn. . .
R. Pnulo.(invn- ....
l''nhrll Pniillslniin. . .
Ponlrnl dn Armnznn» (lornol ,Vlilrnrln. Knnln Mnrlnn . ,Sstnti o \tm. dn Mopy-mlrlm *i||biirlinn«« Pniillfiln 

' 
.

(mluslTli." 'IVills. , 
,

Ulii. Mnrllininnn .-".'.-;.,
Rmpros,. lly,1ro,I,:ioi*lrlon aorrn

d» í*npninn • . . .
¦>«*!)(> nOire».

Aiiinrnlie.i Pnnllsln".rnriui iinrn, 1(1 rii'1*trnrn«iunr(i fi rtri ....
JUIin o K^f. Mnitv ilns Orur.OJ.
Jenn o lilxir. Kiilln do Mu'.
}eil"i o r.ltx «Io Mno-v-mlrim
Jiril', ,¦ pT. ,1,, Ribetrlln Prolo .Atrii... o |.»IOTlloq ,1o Il.iurii'«'«¦«¦Inirem i)« «cl.i . ,'""..«•o IlnliTo
¦lil«.ilon Industrial

(jlitlniTIO Airllli llr;.n«!ii'""Plnolrn «lp Acims f. Kitroltos
'jiiPIPlnoIrn 'Pi.iroSlo. i.nr..»Vnro.i"inproaii llv.lro Mlcclllcn Horra

dn Popíilng ...''-'..olrlof. Pin (llnr.i'«,í » I''nre'i «ti* CurnlIiujiinlA ,'• «ren o I „-, K. Vulonlim .'Ino. Ilnri!.-. . ,
l.llz i« l'"nr«*«i 'In .1-irinllcflbrii .
f.llr o r*nre.', ,1o TIÓIA . , ,l.il/ c Fótpn lln •"¦'íililn (írnit ?
\'frl«llni.!,i Pn.ill.ln . .
Ploflrlol.lniln «lc CnriiRinii'. ,'"rni.cnn!. «i«. lílclrlnlilndo .
I''i,l,rll Pnnll.lnnn. . .
Priidiniliis ni.lnilnns li. Ouolro».'n.l. c Crnnmprcln ("nsn Toilo .'•'nron c l.n/ il,, miicl-ün prclo ,vldrnrln «nnh, Mnrln;. ,'•'errn Rsm.illniln Kllcx
Luz o fnrrn »tf .IuniUnliv
l.nniflnto ICniviirlolt
''l.lrniln rto Forro K. Ciuilo-Oorn,.
^nclcdniln Annnrm!! "O línliido

do 8. Pnnln.. .'dom n ni «Iin. ....
[j-loolrlcn «lp Pohpflnitrn ,
rorpn c \,m ,'p fltiornhlntiB ,Mufllrlnii «. Pnulo (, lllo ."^norl c AHrnnciJos . ,l*'nhr!Píi«lnrii «In Pn n. (usos ,
J. «nrllnlin'IVIonl.nnlnn 

lln S, Pnulo . .f*nsloTil .In Alprrnillnl.n . ,i-lnoni.ilotrrnpliloi. Urnallolrii¦'orei. c r,uz Koric ,1c s». Pnnln^nnl;i ICn-nl.n
Trnpçfln, I.uz p |,'nipn Molhornl

n.cnlos ,1p PnTnnnpnnemn ,vlnpjln )S Piuiln.Miitlo (Irosso ,Pnrnlifh:! «Io Xnrtp ,
Mnllionifiipiilos do 8. Pnulo ,MftlliArnmrii.o»i dn P/irannp-tiii .
Mfllltõrnmonto»* rio Pamnil* .

78*in-j \'olliornmcnli,s ,1o S. .Indo. ,
OOlOOO gUdlPlisl ''o Kstnmpnrln . ,

_ | Torçn o I,u» «lo AniKunr- . ,
_ Soo. Cnsn Vnnordon . , ,

. ti. rtornnrdn Unlirll . ¦ ,Inllo Pnhrll ....
ünlçndo Roolia , ,Pinolll Camba ...
Induslrinl do Guanillios . .'cricoln Hnntn Itnrhnra ¦ ,Rlooltlcl.ln.lo do llnuril
Pinhal Fnhril ....
(.ii* c Forcn «In .Inlni ,
íiidiistrlnl Moirjrnnn de Tocldos.
Tccl.ln-» M, loitn .

.OíOOO

mt*y> *woo

8MIO0O 180*000

J JOítlOO
6OI0O0

OSICOO 7BM0O

flOWW

»'t(l0a 84.000

5íir«íono n»8lt)M
or,»nos) 85(ooo
85'oon
OR«000
8B(*000

5n>noo
M'000
«OIOM

7OMO0an»«v>
8O»00O
78,n'K>
ItVOn
87.Í600

88*000
78*WI°0

.12ÍO0O
ÍSlOOO
93*000
5-»0"si
70W,00
5OÍ00I'

•OIO»'

etfrow
BfttC?0eo$ooo

«oiooo
_. 70»0»>J

f»0*«l» 84*0«|
-' ttítfi^

981000 65 W»

ÍOJIO00

7OI0*;
901000 80.01»

85W*

031000 BOJOOO

— «6Í000

ei»o:iti
100*000 80*000

BOifOOO 765003

- <8íÕ0"

76s*-;O0 7í»Õ00

80*000
60«OO0

1801000 120Í000

85)0Oj

«iwoo
IjVlWOO

-> 40*000

71ÍÔ00

110*000
SS6Í00C

76ÍÕO0

«OfOM

8ÍÍ0O0
76*on-
66MO0

00*000

- «o*/*
t— 10Vi%

ÍO-ÍO1*0

. 7awuc
_TT«v» I

.' ioo»oOo
80*0°°

40'OOC
tW»0M>

n1»^,'
B0ÍO00 ¦ S0Í000
80'00) 70Í00

«OKjOO
801000 74*O0(-'

9OÍO0S-
77*000 741600

472.000 '05Ü0O0
81*000 28*000
69*000 68)000

148*003 I89>0(0

Valores da Bolsa
TntnsíicçOes realizadas hontem. na hora,official da Bolsa:

PIINDOS PÚBLICOS
9 apolicos da União, 5 o|o, a 800$000.

10 apólices do E. de S. Paulo,
da lO.a sêrle, a . . . . 96C$000

11 apólices do E. de S. Paulo,
da 10.a, do 500$000, a . . 482$500

3 apólices do E. de S. Paulo,
dn lO.a, do 500$000, a . . 482$50í

300 letras Câmara de S. Pau-
lo, empréstimo do 1913, a 798000

100 letrsiH Câmara de S. Pau-
Io, empréstimo do 1913, a 79$00O

100 letras Câmara de S. Pau-
lo,- empréstimo do 1913, a 79$00O

100 letras Câmara de S. Pau-
lo, empréstimo de 1914. a 88$000

67 letras Câmara de S. Pau-
lo, empréstimo de 1014, a 88$000

S letras da Câmara de Rlbei-
rão Preto, 87$000

1 letra da Gamara do Rlb-il-
rão Preto, por 87$006

0 letras.- da Gamara de
•lalm'.. 75$600

BANCOS
20 acções do Banco Commer-

cio e Industria dé S. Pau-
lo. a ..... . . . 4711006

25 acções do Banco Commer-
ciai do E. do S. Paulo, c|60
por cento, 1408000

180 acções do Banco do S. Pau-
lo, 

Vida Militar
PORCA PUBLICA

Serviço para o dia 11:
Dia ao commando geral, o capitão Con-

ventos,
mento.

Rua da Gloria: 7 ealcetelros, 7 sorveu-les, 2 carroças, reposição de calçamento
té?«e£v rUilS:,,6 oa"-ol<**''°s, 4 serven-

%oí,l ,r0Sra.3' lírac0e3 de aS>'ua • Bi*
das CanIndé: 2 serventes, guar-

Turma de trabalhadores:
Almoxarlfado: 2 operários, guarda earrumação de materiaes.
Centro da cidade: 7 operários, 2 carro-
RuaTflf 

° 
Sl .oal-am«n'os 

'especiaes.
Rua Duilio: 1 feitor, 6 operários, 1 car-roça, regularização.
Bua Manuel da Nobrega: t feitor 9PW-«1<5 - carroças, regularizarão! '
Rua Monte Alegro: 1 feitor, 

"9 
opera-Uos, 4 carroças, regularização.

Rua Conselheiro Furtado: 1 feitor 11operários, 5 carroças, regularizaçãoTurma de macadam:

1 e„Uraro?el'a 
Clntm: X feUor* 5 operai-los,

p?,„ I '- rec°>-'Pos*G5o de macadam.
n™ « dr° Tft<lues: 1 feltor. 6 opera-
dam 

Ca-noQm' recomposição de maça-
Diversas ruas: 1 feitor, 6 oporarios, 1carroça, ligações de água o gaz.

rifr" :*oham-«> approvadas na Dlrecto*ria de Obras o Vlação as seguintes piau-

rado, do 3.0 batalhão.
O l.o batalhão dd a guarda para o

Tribunal do Jury, escolta para acompa-
íihar presos ao Fórum e o serviço do cos-
lume.

O 2.0 batalhão d.1 a guarnlção o o ser-
viço do costume.

Os demais corpos dão o serviço do
costume.

Amanucnso do dia, sargento Mourão.
Uniforme, o 2.0.

+ *
Inspecção do saude: — Vai ser lnspec-

clonadp de saude na próxima reunião da
junta medica, o soldado Alfredo Ribeiro,
do l.o batalhão.

tf
Baixa do serviço: — Deu-se a do sol-

dado Antônio Thomaz, do 2.0 batalhão.

S. PAULO, 10.
Hoje  ,- -.-
Anterior [ t \
No mesmo período do nnnò

passado 
Entradas pela Estrada Soro'-

cabana ....
Antorlor . 
No mesmo periodo do annò
passado ,

Total, hojo  ...
Anterior .....
No mesmo período do annò

passado .....

Foram recebidas hojo, du-
ranto o dia, na estação de
Jundlahy:

Com destino a S. Paulo . ,.
Antorlor
No DiKitio período do anno
passado , ,.

Com destino a Santos , . .
Anterior ..... . ....

Saccas
43.037
38.177

94.738

11.587
9.343

12.986

54.624
47.620

107.724

Saccas
2.609
4.634

7.817
43.533
86.548

I.ixa de desconto dn Ilnn-
, 00 dn Intrliilorr.1. . .

Iam .lc desponto ilo Ilnn.
ro dn Frnnen....

I'nxn dc dp.,pnn|n flo Ilnn-
co da Alloinanlin . .

Insn ilo dõsponfo no mor-
ondo do l.onnros si mo-
703 ,

(JAMItlin:
S'ova-Votlt nnliro l.ondroj,

il visto, pnr Mi, . .N'ovn-Yorlt sol.ro Londres,
a 00 div por l,h. . .Uslioasohro l.ondros .1 vlj.tn, pnr mil rrtls . . .1'i.rls sohro Londres .. vis.
¦íi, por Ui

(Icnova sobro l.ondros, A vis-
ln, por U.

Madrid sobro Londres A
vlsln, por Ll,. . . ,

Paris sohro llnlin, A vlsla,
por Wi llrn» ....

1'nrls «obro llespanl.n, A
vlstn, pnr no.-) pcsolns .

Nova.York sobro llorllm, A
vista, por 4 marcos. ,

Honlom

0 0|0

f. 0,0

r. 0|0

Anlorloi

0 0|ü

r, 0|0

5 0|0

B 1I|16 0|S) fl 11|1«0|0

4.78 75

4.72.00

f« 1)8

38.14

80.80

2.1.8Í)

01 1|2

597.01

71 7|8

4.75 75

4.72.00

tt 1.8

.8.14

80.80

!8.fl0

91 Ij.

597.00

7t 7i8

['anlísln, ex-ili»l,lcn,lo , ;1,'cm n .10 ,llri» , ,
Jlo«r>*nnn, ox-dlvldoutlrt . ,
''Ifní. 1 nO (||n«j , t'n!f*l)iflnrn Proílín,, . ,^olhoínrnpnfn-i ilo H. P/inlo •l.lom. a .10 dlns ....
Fslrn.l:! ,!p Fcrm 1'erils-Plr'rfporii
rplpplmnlo.'. Ilrnesnnllna .
^nl/»rp(ic,'i .....«'plcnbnnlea <lp K. Pnnln .
Pnujlstn ilo f-eiiiro.. pom ÍO 0|0.•".rr;it t,p A ijlnmnvf'.* ¦(iiii*m',log:nplilpa Ilrnsllolra. ,Rrnsllojrn dc Molnllurcin

Títulos brasileiros em Londres
Hontom AnteriorApolloos leilcrnos,

.0*0
Fodoraos 1805, 6 0|0 .
Fundlng, S OrO. . .
Fnndlng, 10U . . ,
Fnnding, 100S, li 0r0 ,
1 Ort) UonversSo, 1910

0[0 1908 ....

1889
65 1|3
71
91 lil
88 lil
81
61. 1(3
70 1[4

56 1.2
71
91 1(4
88 1|4
81
55 1|2
70 1[4

'omi.lnplm Agun o F.xriollosI
1'rnniniÍHMnda"
"nl-Jn Muhin . ,
S. Pnnln Alnnrgnlns . . ,1'ftvnl '1'lionlrp . 

. ,Hnldi» «los Poflnii«1ore«. . .F. Forro r)ntirn,!n ,
Forço p Ln? Norte ,]0 S. Panlo,
Cln. (Innlann*:. ....'1'colilos I.nhor . ,'•:. e Tceldos — (.'oorsslda . ,>fae. Mnrilv
'folnlio «nnllsln ....
Wnnrnnn do 'IVoldos . . ,('olnnlfipln ItoiTr.lr.1in Crospl .«rnsllclríi dc SoRuros, com 40 Oll)Usina Fslhnr ....
Pinolll «-.nmhn
''orlumps Dlok ....
Fahrlondnra rto Pnpol .
"Innmnlnirrnplilea flrnsllolrn
Ar I.lmiMo .
FrlfrorKIoa Pastoril ex-dlvldondo
Pnnllsln do Droirns (Int.i
Airrlenln Paulista.
-00. Anonv. Casa Vanorden .
Armazéns Oeraos rto S. Paulo .
lar. o Força do Jaln", . , ,

84SI0O0 84OÍO0"

288?0OO 285*00(s

180»(V>-
o:*ooo 87>oo:

221*000 _

155»0'0

OOiOOO 45 !000

901000 Z

S50$(i00 -

250-OOSi
25O?00(:

56$00"
840*000

50*ooo moto

8001000 225*000

IBOWoO 12O100C

— 80ÍCOO

COMPANHIAS
30 ncções da Comp. Paulista

de Estradas de Ferro, a .
30 acções da Comp. Paulista

do Estradas de Ferro, a .
130 acções da Comp. Paulista

de Estradas de Forro, a .
lt acções da Comp. Paulista

do Estradas de Ferro, a .
6 acções da Comp. Paulista

dc Estradas do Ferro, a .
21 noções da Comp. Mogyana

de Estradas de Ferro, a .
9 acções da Comp. Mogyana

de Estradar) de Forro, a .
3 acções da Comp. Mogyana

de Estradas de Ferro, a .
12 acções da Comp. Mogyana

de Estradas de Ferro, a .
1 ncção da Comp. Mogyana

de Estradas de Forro, por
30 acções da Comp. Ferrovia-

ria ti. Paulo-Goyaz, a . .
DÉBENTUIÍES

30 debéntures da Soe. Ahon.
"O Estado de S, Paulo", a

688500

340$000

3408000

340$000

3408000

3405000

2358000

2358000

2.-I03000

2368000

2368000

61$000

76$500

Bolsa de Santos
OFFKUTAS

Cambio
Loiras parlionlnros, a õ dias
Lotras particulares, a 80 dias .
Lotras bancarias a 5 dias .
i.clras bancarias a !)0 dias

Franco ouro: r,flti.
Apólices :

Kmpreattmõ oxterno do Ibs. „,.
15.00S).00I)-'J--)

Kstodo do 8. Paulo, 0.a sério
Kstado do 8. Paulo, 7.a sério
Balado do 8. Paulo, 8.n sério
Kstado do 8, Paulo, o.a sério
Kstado do S. Paulo, 1.0a sério

Vend. Comp-

12 2.1183 12 26l*.
12 8,4 13 25183
18 28|82 18 :i|4
13 2-1(8) 13 8|4

975-ÍOOO 060>*000
975-WOO 98OKIO0
976*000 OMJÍOOO
975*000 1)00*009

Banco do Commercio e Industria de S. Paulo
CAPITAL 10.000:000$000 FUNDO DE RESERVA I:!...()() MlOOSSOOO

HALANCMTO FM 31 DE JULHO DE 1016. COMPREIIENDENDO AS OPERAÇÕES DÁSAS PILIAES DE SANTOS/CAMPINAS fi RIBEIRÃO PRETO

ACTIVO

DE ROJE A 31 DE DEZEM-
BRO DE 1016 ,. ia$5oo
As nossas aisignaturas vencer-se-Ho a

31 de dezembro.

De Antônio da Crur,, para augmentarum armazém a rua Rio Bonito, esquinada rua Sampson-
nr ?. A1íonl° L°Pes» Para construir* doleprédios a rua D. Elisa Whltaclter, 76:do Antônio Martins, para modlfloar umpredio a rua Anhala, 60;de Antônio Dlno Bueno» para collooarum portão a rua João Theodoro, 384;do AbrahCo Jorge, para construir umI predio na Estrada de Tucuruvv

B' convidado a comparecer ila admi-
Distração desto jornal o ar. JoBo IlalrOo
Sobrinho, nosso ox-agento no bairro doBrar, pa**-» recolher o saldo em (seu po*der, ¦-¦.¦-¦

B' 101111.0174 couvldatio a recolher o sal-
do om seu poder, na íJMporinncia do >..717$800, o nosso ex-ngonto em Saata Bi-
ta do Possa gijuteo, sr. JoSo Baptisla
Mattoso,

Carteira: *t
Letrua lescontadaa . ,-. . -.. ; v" 31.631:9861000Effeitos,a receber por conta do

Terceiros ....... . . 6.573:0208974Contas Correntes:
Saldos devedores por empréstimos

e adeantamentOB . .- , :. .Ciuiqíjcs e Valores depositados:
Em penhor mercantil em garantiados empréstimos o adontamen-

•'¦•¦tos ncima ...... 42.256:3828794
Valores em deposito por conta de

Terceiros , ..- ... M 86.787:3848328
Cauctto da Direotoria x x -,, ;,; ;,, 100:0008000

Tiliüos em liquidação:
Saldo desta conta ."¦ -,- f,i y -.- ..¦

Valores e íundos pertencentes ao Banco tDiversas Contas:
Juros, Gastos geraes, etc. x m :.i 200:6988942
EstampilhaB e Sellos * .¦ ^ :.-, ,, 10:656$140

Oonespondeiites no Paiz o no B-ctran-
gelt-o:

Saldos a disposição leste Banco .- 4.698:848*339
Oftjjjai

Saldo em moeda corrente, nesta
Matriz e Flllaos .... 88.808:6898792

37.105:0168943

31.193:3568103

69.142:7678122

147:8708800
4.697:0288279

211:1678082

83.373:5888181

PASSIVO

Cnpltul ..... ,-.*'-, ...
I''uniIo de Reserva  \ \
Puiiilo do pensão aos- empregados do

Banco . -. . , ,--.,;¦¦-..
Lucros o perdas;

Saldo desta conta ,: -,; y ,; .,, ,,
Deposltantes:

Por letras o a prazo fixo •« v -.*
Contas Correntes:

Saldos credores nesta Matriz e Fl-
llaes, em conta de movimento,
com e sem juros , . . -. , .

12.500:0008000

600:0008000

0.838:7248976

7.954:5828840

65.692:5108183

10.000:0008000

19.33S:724$97C

73. G 17:0038023

Cara ni ias diversas o outros valores:
Cauções depositadas.' . .
Valores pertencentes a

Terceiros e Effeltos a
receber por conta de
Terceiros

Caução da Dlrectoria . .

ll-Si.»
¦H

o
2 a
3
iy

42.256:3828794

32.360:4148302
. 100:0008000

Dividendos o Ilomis:
Saldos não reclamados , •,• » .Diversas Contas:
Commlssões, Descontos, eto. »¦ ..Correspondentes no Palz e no Eitron-

gelro:
Salfloü a favor dos inesmo;, . .

74.715:7978096,,

60:7058000.

617:3608004

1.990:148$461
180.869:8288560

180.869:828$550

S. Paulo, 10 de agosto, da 1»18..
Ha Jil. ou u.

jiNTONio prado, Presidente.
O, p, VIANNA, p.Uwtor-m-cntOj.
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901000 —

90$000 —

80(000 781000

8MO0O R0Í0O0
BfltOOJ 801000

SIDÍOOI 195100

ülOOOtOOO UDOOÍOO"

•t»»'»»» . ., „,
('«mura. Mimlolpal-ln S. Vlconto
t!«m«r» ilo S. 1'aulo, cmpros-

mn» it 1PM •„ ,»
Cemun ia 8. 1'aulo, ompres-

tJmo.lc ID1.1 ...»
Ptbentiiros

'l'»t*iiiH0iii ilo Seda Il-lo-llrnsl-
.«lm. . . „• •

Cuntwl Armazena (ioincs.
BantUla ilo llnliltnçtios Kcono»
miais

Aoçiloa
Comp, Snntlsl.1 ilo Tcoolàwm
Comp. ItoRlatailora ilo Santos
Molnlin Rnntlstn. •„. •
Pastoril ilo tllliolr"o Piro; .
Companhia Paulista ilo Arma-

tons flor.io- . ,-•. •
Companhia Contra! ilo Arma»

««ni floraes . • •
Compnnhla-dc Pose* B»nUW» .
Companhia l*nn!lsln ilo Vias

Pcirnns o Flnvlncs. . ¦
Ciimpanlila MoKynnn ilo I-.strn»

flnq ilo !"crro o. Nnrogaçno er-
dlrliloi.ilo

Companhia Pniílisl • •
ComnnnWa Paulista ilo 1 erras

o Colonlznoílo. > , ». .-¦
Compnnlila Ohlmlca o Agrícola

Companhia S-nlIsla ilo Uorclil-
i°i '-• ¦ • '. ' i>_*

Companhia Hnsacciulorn o lio
¦í-licliulorn ilo ("nté, 8 ojo .

Companhia Haiillsla ito Drogas
Compnnliln llnlilo do Transpor-
tr» ¦ • . '¦ ."*"

Comp. Conslruotoin ilo Símios ~rr.nl(, ,lo:
Poi roglstiuls. n vcniln, no dln 0 do <-orroMt\ ..ter.

}AXitta ffiO.OCOTrancos . « • • ._,._
Marcos . • • • _,_
Esondos . . • • __,_
Tesolas • • • • _.._
Liras •••••* m.166
Dollars • • • • *

ReiMUmento§ flseaes
RENDI1WÈNXÒS 1 ÍSCAES

SANTOS, 10.

SOOÍOM
176*00* ÍÜOIOOO

ÍUG.0O0 ü-ll.OO*

ÜD91000 ü-kíooo

9MO0O —

100!0.1*

1)0100.

Alfândega: e7:B71*23S
Papel . . . ..' .. .» -; 44.305|904
Ouro . . r.r • X 

8:736Í7S35
S°?SUmni ee "' 400$000
Estampllhas ,: ;.: ,: n

' Verba . . :* w •' :-i ••' s.t U9
Tolegrapho . >* % X »•- >' «.Iqsíioo
Gulaa . . v K >' '•" '¦•'¦ 0.638*800

Licenças . ¦.- v >: :•' '•¦ 

Total :r. !S 12S:755$378

R 
mez ."T .PV.m0..l*°, t 1-468:0^418

Recebedorla: ,-,,,.rnrí-r.i
Exportação Paulista :•* S« JJJHSSl Exportação Mineira 17:808*8.0
Expediente ,: > :.: >i :-* . -"**{"

""•'"• impostos . •, ..• v :«! *.at*\m
..,:.,¦ Estampllhas -.» y >- ¦..; :•". 1.04^»*uuu

| Total v -fl 129:910!?447

Cafí despachado:
Paulista ..-...•. si ••- 31 •-¦"*:

Paulista (baixo) :.: :.: -.• :.! ^

Mineiro . . y si '.: x, [>-JJU

t Total :.* y :.: tr ¦»-¦-••'•

Renda cm francos:
Paulista . . , . :.' «7,545
Mineiro . . r.r '•' V. 1C-1|()

Total .- :.- •*•¦:. 173.715

 O paquete 
"Sírio", do Lloyd

Brasileiro, sahiu liontem para o Rio
Grande.

PARANAGUÁ', 10.
O paquete "Guajará", do Lloyd

Brasileiro, sahiu hontem para S.
FV3.IICISCO

• O paquete 
"Saturno", 'do

Lloyd Brasileiro, chegou hontem, ás
8 a. m. ,„ , .

 O paquete 
"Itassuce" sahiu

hontem para S. Francisco.
 O paquete 

"Itaperuna" sahiu
hontem para Florianópolis.

BAHIA, 10.
O paquete 

"Jaccgitay", do Lloyd
Brasileiro, sahiu hontem para Ara-
caju'.

PARA', 10. t.
O paquete 

"Olinda", do Lloyd
Brasileiro, sai hoie para Manaus.

TRINDADF., io.
O paquete 

"Pttrus". d"o Lloyd Bra-
sileiro. clicgou aute-honlem.

NATAL, 10.
O paquete 

"Brasil", do Llovrl Bra-
sileiro, sahiu hontem para o Ceará.

CABO FRTO, 10.
O paquete 

"Itapacy",_ sahiu hon-
tem para o Rio de Taneiro.

PORTO ALEGRE, ío.
O paquete 

"Itatinga" sahiu hon-
tem para Pelotas.

Brazilian Warrant Company, Ud.
Sccçito do produetos do ICstado

Preço» corrcntc.1
\rror. nencnclndo, Agulha do l.a r.8 Ii!los.2,"t000 a

2HI-00-).
nilo Idom, idom, do ü.n, idom n' n 238.
Dito ldcm, ldcm, do !l.» Idem, 18> a ití.
nilo idom, Onltcto, do l.n, Idom. 2a» n 24'.
nito ldcm, Idom do 2.n. idom, 18» a Í0«.
Dito idom, idom, do ü.n Idom, 101 n 18'.
Dito idem, QuIrtiT.i. ldcm, 8> n 10?.
Dito cm cnson Aciillm, hom r.o Uilos lü ua 14 !-.
Dito Idom Cnllolc, idom, idom, 1215 a 1315.
•Ueodflo, 1.1 Uilos. '0' n .IM»
Amendoim, 100 lllrns. Ofií n 7!»
Assucar crystal HO Uilos, so» 11 07!.
nntn!--., 100 litros, 18» n 10?. , ,„,
Rorraoha manenhoira, aupoilor, 1.1 Ulloi, 5S! n 16>.
Oila Idom, rcgnlnr. ldcm, 00? a H5f.
!)lta Iilcm, ordinnrin, idom, 201 a 28T-
("n'6 rnlnilo, liom, Idem, 7? a 8!.
nito Idom, ordinário, ldcm. 01 a 7f»
nilo escolha, suporior, ldcm, BÍ .1 tl.
Dllo Idem, Tceulnr, ldcm, 41 a BÍ-.
Oito ldcm, ordinário, ldcm, ».*5 n 4!.
I''olJilo mulnllnho novo, superior, 100 litros, 10! a

11'5
Dito idom, ldcm, roRiilnr, ldcm, idom, 01 a 10Í.
Dito idem. valho Bupcrlor, idem, 8! a 16%.
Dito ldcm, TCüiilar, ldcm, 7( a ftl.
Dito Idem, lilchado, para vnecas, idem, 6! a 0!.
Dito branco, Itlom, 1015 11 U'!i.
Dito manteiga, novo, lO-fi ft 1H0,
Milho Cnttrto, noro, bem ooceo, idem, 718 a 7 5
Dito amnrollo, hom, idem, 7'3 .1 7!fj.-Dito amarolino, Idom, ldcm, 7!3 a Vt
Dito brnnco, Idem, ldcm, 7 8 n 7'õ

Secção livre

Exames no Gymnasio io Estado
O melhor prenaro para ot examos par-

cellados quo devem ser preatados, em de-
zomhro do corrente anno, 110 Gymnaslo
do Estado, e bom assim para os de ad-
mlssüo a qualquor anno gymnaslal, no
anno de 1017, dd-so no Instituto do
Solerelns o Letras, onde o o-coellonte
corpo docente conta vários lentes cathe-
dratlcos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 lis 10
e das 15 As ,18 horas.

O diroctor — Imlz Antônio dos Santos.
Rua Senador Queiroz, V4 — S. Paulo.

mm-a-rn

PREFEITUBA BO MDKICU-IO
Anlmncs errantes nas runs

Faoo saber «os Interessados que, do
accOrdo com os arte. 15 e li da let n.
18811 do 9 do Junho de DIS, os anlmaes
quo forem encontrados errantes nas vias
publicas da cidado aorfto approhendldoo
pelo ílscal do dlstricto e recolhidos ao
Deposito Municipal, donde sô poderão
ser rotlrados pelos respectivos proprieta-
rios, dentro do prazo de 5 dias, pagM
as despesas feitas, bem como a Importan-
ola da multa Sa 10*000, qua-se duplicara,
na reincidência.

Directorla de Policia Administrativa o
Hyglene, 8 dc agosto de 1916.

O Dlrector,
AllM.rlo dn Coita,

*  g
5 g^^lll^ n

Perísnces nara automóveisr

EDITAIi
MINISTEtUO DA GUERRA — ESTADO

DE S. 1-ADIiO

Edital dc Convocação, para o alistamento
militar

DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA'

O coronel honorário do Exercito
Constantlno Xavier, presidente da Junta
de Alistamento Militar. Fa» saber aos quo
o presente edital lerem ou delle tenham
conhoclmcnto que, nesta data, foram Ins-
tallados os trabalhos desta Junta e, por-
tanto, convoca a todos os Jovens da oda-
da de vlnto annos, completos no anno pro-
ximo passado, o domiciliados nesto muni-
(Mplo. a virem sa lnscscvor, ate ao dia 15
de sdtembno do corrento anna, e bem as-
Hlm todos nquirllBs qttet tendo 21 annos ou

.„mm..m- m.* mmr.n,.T,r,ltnals, altidà nüo estão inscrlptds nos re-
GYMNASIO DA OAPITAD DO ESTADO 

^ m,Htar€Bi como flet0rmlna o regu-
ISmanlo para a execução da lei do alista»

2*
*

JJ Accessorios -^
^ Pnevmnflcos ^

Gazolína fe
Lubrificantes JJit : mt"# Preços sem competência j£

\-t Acccita pedidos do interior, as- g*
)£ sim como reenhe cncomraendas %%

:-: para o estrangeiro :•

DE S. PAULO
De ordem do' oxmo. sr. ir. Augusto

Frolro da Silva, director deste Gymnaslo.
faço publico que, nesta,daita, feram espe-
dldos os boletins . referetuteí aos mtxea
do Junho e Julho próximos passados.

Havendo qualquer Irregularidade na en-
trega dos mesmds. os IntetraBso-dos davoi-
T&d reclariiàr.

Secretaria do Gymnasio da Capital, 9
de agosto do 1010.

O secretdrlo,
Armando Phtto Efcrrelra.

21 atê 30 annos ilo

Sl CUF.TA1UA DA AGKIOUIiTUKA,
COSEVDíUCIO E OlíIlAS PU-

BMCAS
Directorla de Vinção

Pará appllcação da tarifa movei nas
estradas de ferro de concessüo estadual,
observadas as dlsposIfiüe3 vigentes sobro
a matéria, devera ser considerado, 110
corrente mez, o cambio de 13 (treze) di-
nhclros pov mil rÉls.

S. Paulo, l.ò de agosto de 131C.
Thcnphllo Sousa,

Diroctor.

X Telephone, 3706 - Goíxfl, 284
M End. Telegr. «flUTOGERflb»

Jj R. Barão de Itapetininga, 17
S. PAULO mt

DIt. SOARES DE FARIA
Advogado

Largo iiii Sé. 15 (salas 1, 2 e S)

SECRETARIA DA AGRICUT/TURA,
COSÍMEROIO E" OBRAS

PUBLICAS
DIRECTÔRTA DE VIAÇÃO

Concorrência puMtca pari» hn-tollaçí.o do
luz- elcctrlca

De ordom do sr. dr. socretarlo da Aprl-
cultura, Commerclo e Obras Publicas, fa-

qo publico quo se acha nberta, até üs 12
horas do dia 14 de agosto próximo vln-
douro, concorrência publica para o ser-
vlijo de Installaijao de llluminação ele-
ctrlca desta Secretaria, fornecendo esta
repartição a todos os interessados as os-

pectfleaçües respectiva.-», bem como as
condlçOes geraes a quo deverão obedecer
as propostas.

Directorla de Viação, 2C do Julho de
1910,

Thcophllo Sousa.
Dlrector.

menti* militar, — do
edado completos.

Convoca tambom todos os interessadas
a apresentarem, a bem de seus dlroltos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
que a Junta possa ficar bom orientada da
verdade è íaí as Informações precisas n
esclarccór o juizo da Junta do Revisão quo
tem de apurar esto alistamento.

A Junta funcclonara em todos os dias agosto do 1910
utols, na casa n-, S35-C, da avenida Rangel
PesSfnna. t

E, rtar*. conhecimento de todos; manda
lavrar o presente edital, por mim feito e
assignado, rubricado polo presidente, que
serfl. affixado junto ao edifício em que
funcclona esta Junta. O secretario, tenen-

1 tó Justa Anselmo Bianchl,
S. Paulo, 15 de julho de 1910.

Coronel Conslantlno Xavier,
Presidente.

PRAÇA
Prefeitura Municipal

Faço publico quo particulares manda-
ram recolher ao Deposito Municipal, sito
A rua do aazometro, por infracção do
art. 79, paragrapho l.o, do Código do
Posturas, um burro o uma bosta do pel-
los cOr do do rato e uma besta de pello côr
de cambraia, que scrilo levados fl. praça
no dia 12 do corrente, üs 7 1|2 horas, pro-
ximo fl. porta do Almoxarifado Municipal.
A rua 25 de Março, sl nao forem retira-
dos pelos respectivos proprietários, pa-
gas as Importâncias das multas o das dos-
posas do Deposito.

Directoria do 1'olicia e Hygieno, 9 do.

director,
A. Costa.

EDITAL

1

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ'

SANTOS, 10
Relação dos exportadores que pagara.-i

direitos na Recebedorla do Rendas:
Cafí- paulista:

J. Arou e Comp. . . :.: >:
Seccas . .. ... :'•: :•:
Francos ¦.»...¦>:

A, do Amaral e Comp. .
Saccas . ... ... » :•;
Francos. . ... . ..:

Whlt.iker Brotero o Comp,
Saccas ..  •
Francos. ....

Raphael' Sampaio e Comp.
Saccas  .»:

1

Francos, ... ... . ::¦¦
SoclÉU. Fihanclére .. ... :•:

S.icq»\s ,»...,...• • :•:
Francos. ... . ... :•:

Nioac o Comp. ... ... .. :.:
Saccas . .. . .: :••
Francos. .. • ¦¦ :•'

Plcone o Comp. . .. v y.
Saccas .. ... .. >: !•;'
Francos. . .. .. •

. Francisco Tcnorlo ... ... :¦:
Saccas . ... ... . '.'

Francos. .. » • >:
Grace e Comp. ... . . :•:

Saccas .. ... .. •¦ :«:
Francso. :. . .. •

Companhia Prado Chaves
Saccas .. ... ... ... ;.:
Francos v

Leon Israel e Comp. .: .:
Saccas . • ... :•: :•:
Francos. , . .. :•:

J. C. Mello e Comp. . .• v
Saccas . . . -v v
Francos, ...:•:

Santos Coffee Comp. .- >¦
Suecas . .. .. :•¦ v
Francos, . . . v

João Osório . ;,. . . ..•
Saccas , '. ... .• :•
Francos,

isauniann Gepp
Saccas . ..... -. ;.:
Francos. ....:,¦ -.:

Mc. Langhlin o Comp. . .
Saccas . . ..: . :.: •'
Francos. ., .. .. y ;.:

Pupo e Filho .. :.. ••: •.: ¦•
Saccas m . ,: ;¦ y :•:
Francos. .. .. •: :•: >:

Diebolii e Comp. :.: •• :•' :•'
Saccas .... ¦•• •.
Francos. . . .: v .

, Freitas Lima Nogueira e C,
Saccas . ... .. > .. :•:
Francos. .. ,. r.r v •.:

Diversos ..... ¦•¦ . •.
Saccas . .. v •• ¦• .
Francos. :.: „: :.: :: •

Cabotagem:
Dicbold e Comp. . . v y ¦«

Saccas (café baixo) ¦.

Café mineiro:
João Osório . :.-. y x '•

Saccas , ¦ . .r :.: '.
Francos.

Naumánn Gepp
Saccas .
Francos.
Mello . •
Saccas .
Francos.

DR ERNESTO GOULART PENTEADO
Advogado

Rua Direita, 8, l.o andar, sala 15
S. PAULO

e Co.. Ltd.

e Co., Ltd.

J. C.

17:550*000
5.00!)

25.000
17:550?000

5.000
25.000

14:040f000
4. OCO

20.00.1
10:530?000

3.009
15.ODO

7:897!}50ü
2.250

Í1.250
7.020$000

2.000
10.000

7.020ÍOOO
2.000

10.000
5:314*1-10

1.514
7.570

D. 205*000
1.500
7.500

3:51"$00ü
1.000
5.000

3:510*000
1.000
5.001)

2:997í"5-10
854

4.270
2:032*500

750
3.750

1:930*500
550

2.750
1:049*700

470
2.350

1:351*350
383

1.9.15
351*000

100
500

351*000
100
SOU

7*000
O

10
119?3-!0

31
170

87*700

11:004*500
3.500

10.500
5:781*300

1.744
5.232

483*990
145
433

imWm

5 Escriptorio de advocacia de |
m Caríos de Campos §

j Sylvio d© Campos |
Í Praça Antônio Prado n. 13 

"

(} Cnoii Mnrtlnleo (í.o nndnr)

Moléstias das crianças
DR. SOUSA PARAÍSO

Clinica medica om geral, eineelalmente
de ci-lmi-n*. CONSUMOU IO: na Quinli.
no Bocaruva, 14, 'lo 1 üs 8. Tclophono 1.808

 Chamados pára o tclopliono B.M4 ——

E. IB.
..De ordem do oxmo. sr. presidente, con-

vido todos os exmüs. srs. sócios "BEM-

FEITORES", " BBNEJIERITOB '* e
"CRUZ DE HONRA" para a reunião do
Conselho Deliberativo a rcallzàr-so no
domingo próximo, 13 do corrente, pelas
13 horas, no Salão das Scssõps do edifício
social.

ORDEM DO DIA
Discussão o approvação da reforma dos

Estatutos.
Inauguração de retratos.
S. Paulo, 9 do agosto ilo 1910.

Arnaldo Liinii.
Primeiro secretario Int.

EDITABS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Concertos dc passeios
Faço publico que, nos termos do Cap.

IV do Aeto n, 709. do 14 da junho de
1E15. o dentro do prazo de 16 dias, im-

prorogaveis, a contnr do 10 do corrento
mez. deverá o Banco Commercial do H.
Paulo concertar o passeio estragado, na
extensão de 3 meti-os. na rua 15 do No-
vembro, em frente ao predio de sua prj-
priodade. n. 38.

No caso de serem concertados os pa?. ¦

solos depois da terminação do prazo acl-
mu referido, deverft o interessado com-
municar Isso fl, Prefeitura, afim de. verl-
ficada a veracidade da communicação.
ser feito o cancellamento do imposto do
20 réis diários por metro linear, a con-
tar da data da conclusão do serviço.

Esse Imposto não comprehende os pas»
relos concertados dentro do prazo dc 15
dias, acima referido. O proprietário. 6
obrigado a manter os passeios em bota
estado de conservação, sob pena de pagar
o referido imposto.

Directorla de Policia e líyalene. 9 de
agosto do 1916.

O dlrector,
Alberto da Costa.

GOÍI1E5 DOS SflnTOS

Jardim de Académus
A' venda em todas as livrarias e na aá»

ministração do "Correio Paulistano". -
Preço, 3$ooo reis; pelo Correio, 3$SOO.

BENTO VIDAL l

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Saneamento do terreno.

Sclenllflco ao proprietário do terreno
a rua Tupy, entre os números 58 e fO,

que, dentro do íu-azo dc des dias, devu
mandar Iniciar o sorviço de saneamento
do referido terreno, serviço esse quo de-
verft estar concluído dentro do prazo ile
trinta dias, ambos a contar desta data,
sob pena de 20ÍOOO do multa, de accôrdo
com os arts. l.o o 2.0 da lei 254. de 7
de julho do 1S90, e art. 5.0 da lei 209, do
11 do março do 1896, o do. ser o mesmo
feito pela Prefeitura, por conta do pro-
prletario, com o acerescimo de 20 o|o
pelo trabalho de fiscalizado o cobrança.

Directoria do Policia e Hyglene, 2 do
agosto do 1910.

O Director,
Alberto da Costa.

O dr. Manuel Polycarpo Moreira de Aze»
' vedo Junior. Juiz-do'direito da 3.a vara

eivei o commorcial desta comarca da-
capital.
Faz saticr aos que o presente edital c

o sen conhecimento possa interessar, que.
por parte da Companhia do Madeiras e
Carvão S. Sebastião, lhe foi dirigida a

petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr.

juiz do direito da 3.a vara eivei e com-
merclal. Diz a "Companhia do Madeiras
e Carvão !3. Sebastião", por seu advoga-
do sub-asslenado, conforme procuração-
junta, que, entre os subscriptores dns
suas acções, acham-so o sr. coronel Ar-
lindo do Caatro. d. Aurora do Almeida
Teixeira do Carvalho. Mario Maciel l>ei-
to, Dagoberto de Almeida e Silva» dr. >Ia-
rio de Almeida o Silva, dr. Olavo Egy-
dio de Sousa Aranha, dr. Manuel Viottl,
dr. J. F. de Mello Nogueira o dr. Alberto
Seabra. Acontece que desseB accionistas
os quatro últimos dalxararo- de pagar
duas prestações daqucllas accões e 03
seis primeiros deixaram do pagar todaa.
tudo conforme consta dá relação inclu-
sa. Em taes condições, quer a supplican-
te usar da diroitq «mo 6 facultado pelu
dlsfloslcao do art. 33 do d3c. ii, 434. A*
4 ire julho do 1891, fazendo vender em
leilão ditas acções, por conta o risco dos
supplicadoji, para o que pede a v. exc.
se digne mandar Intimar os mesmos sup-

pllcados por edital, qué deverfl. ser publl-
cado dez vezes, em duns folhas das ile
maior circulação nesta capital, de accôr-
do com a referida disposição, e duranle
o prazo de 30 dias, findo o qual serão ha-
vidos como notificados, para todos o.?
effeitos do art. citado o mais do art. 34
do mencionado dec. salvo pagando os
supplicados as suas prestaQões. em atra-
so. dentro de dito prazo. Pena do revelia
o as mais da lei. Assim, D. ao 4,o offl»
cio o A. E. R. D. S. Paulo. 15 de ju-
lho do 1910. P. p., o ad-<*irado J, da Mat-
ta Cardim. (gellada.'dc\*ldamcntc>. Des-

pecho: D. A., para conclusão. S. Paulo,
15—7—91C. Azovedo Junlor. Distribui-
ção: Ao 4.0 olficio. S. Paulo. 15—7—910
Juvenal T. Ramos. Para quo chegue an
conhecimento de todos, mandei expedi-
o presente, que será afflxailo e publlcad»-i
na fôrma da lol. S. Paulq. 17 de julho
do 1916. Eu. ,Tos6 B. Pinheiro da Silveira,
escrivão interino, o subscrevi. — Manuel
Polycarpo Moreira do Azevedo Junlor.

' .

LUIZ SILVEIRA {?
AUIOUAUON*̂

4 16-Â-Rua da Quitanda-16-A ?
1 Telephone n. 2.628 fTelephone n. 2.628

Hi Nl I

t

Movimento maritimo
EMBARCAÇÕES ENTRADAS

SANTOS, 3 0

De Montevidéo o escalas, com 7 dias de
viagem, o vapor nacional "Saturno", do
515 toneladas, carga vários gêneros, con-
slgnado a R. 

"Vasconcellos e Comp.
. Do Buenos Aires, com G dins de

viagem, o vapor francez "Amlral Nlelly",
do 8.529 toneladas, carga vários gêneros,
consignado a J. A, Boquet.

 De Caraguatatubà, coin 4 dias de
viagem, o veleiro nacional "Espadarte",

de 29 toneladas, em lastro, a ordem.
 Do Rio de Janeiro, com 25 horas

de viagem, o vapor nacional "Anna", de
247 toneladas, carga vários genoros, con-
signado a Victor Breitliaupt e Comp.

 De Buenos Aires, com 5 dias de
viagem, o vapor argentino "Libertai", de
318 toneladas, carga vários gêneros, con-
«ignado a Belli c Comp.

Sabidas:
Vapor nacional "Anna", com vários go-

neros para Laguna.
Vapor nacional "Mayrink", com vários

gêneros para Laguna.
Vapor italiano "Alacritã",

para Buhia Blanea.
Vapor nacional "Saturno",

gêneros pura o Rio de Janeiro.
• Vapor francez "Amlral Nielly", com va
rios gêneros, para Bordeaux.

TELEGRAMMAS
PERNAMBUCO, io.
Chegou hoje, procedente

M

AVISO
As contas tle publicações ilo

jornal cCorreio Paulistano» tlcvem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao scu cobrador, sr. José China,
unico autorizado para isso.

mt-a-mm

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Ds*. PAULA PERUCÜE

(KSt-ECI.ftMSíTA)
Com pratica iiu crlinic.-i iln pro*. Ultimei, ilo Paris
CONSUMO IUO: Hu.i Oiroitii n. 43, das 8 ás

4. — Tclephono n. r».o.'ü.
üliSIDKKUIA: Arcnlda Paulisla n. Ul.— To-

lopliouo u. ...Sll.

THESOUKO MUNICIPAL DE S. 1-AULO
Directoria da receita

EDITAL N. 15
De ordem do sr. dr. Inspector do The-

souro, faço publico, para conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o ao dia
ai de agosto do corrento anno, so proco-
dera nesta Directoria, A rua Libero Ba-
daró, n. 98, A arrocadaçSo a bocea do co-
fre dos impostos de Industrias e Prof ia-j
sOes correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes quo pagarem seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abaimento do 20 0j0; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
de 15 0|0, o, finalmente, os quo pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

Durante o mez de setembro próximo
futuro os referidos impostas serão cobra-
dos sem abatimento e sem multa. Findo
este mez, serão cobrados os referidos im-
postos com a multa uddicional de 20 0)9.
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
cipal dc S. Paulo, 31 de Julho do 1910.

O Director.
Dinlz P. do Azambuja.

l-SEPEIIURA DO MUNICÍPIO

ConstrneçSo de passeios
Faço publico que, nos termos ao cap.

IV do aeto n. 708, de 1* de lunh» de XAXo,

a dentro «o BmÍq! a« «- alas. l-nproriSga-

vels. a contai dt 22 ão conrent* mez. de-

vorffio os troprietartos do casas e terr«;nos

construir os necessários passeios ate a

largura do 3 metros, na rua Pamplona,

«fl frente & alameda Blo Claro, e d*m

até ondo foram coltocailas as guias, do-

vmJo a pavHn«it«5o ser feita eom eon-

creio* de pedregullio, cem argamasaa de

cimento, cylindrado com rolo pleotado,
tenfto. tragos para formar quadros co

0m,60*í0m»50..
No caso da. serem, conatíuwoa os paa*

selos dtrpoia da tcrn-Inae-io flç> prasi aci-

ma referido, deverão oa interessadOa com-

murritetr isso A Prefeitura, afim do, verl-

ficada a veracidade,, da communlcasão^ser
feito •> eancollanunto do Ümj*o?to det lo

rgla dlarlós, $or metro Wn*ar Se gnlas
assentadas, a contar da» data fla conclusão
do Burrica.

Esso Imposto não comprehende os pas-
seios construídos dentro do prazo d9 OU

dl»s, ftclma referida Os. prQBrletarijOsr
quando construírem òs passeios, se su**»'-
(artto ft fií5caíi»aeío mwnleií»al,r • 4* j-rtts-
crlpcõea da Prefeitura relativas ao ma-

tcrlal- quo dever! ser empregado e a

rudo o mala que seja Julgado Indisper.-
mvel a solides a A boa esthettca dos pas-
aeios, devendo para isso o construstor dar

ivlso fl. Directorla da Obras, com ante-
¦edencia de 24 horas, afim de ouo sejam

examinados e acceltos os matcrlaes a em-

pregar, aob pena, de serem desmancha dos

os mesmos passeios o mantido o imposto,
como si nao 'tivessem sido construídos jOs.
riropjtletarloai são obrigados a manteljosr

W. bom estadd. do .conservação, sob pepia
to pagarem o referido imposto.

Directoria do Policia e.Hyglene, 21 de

iunho do 101G. .
O dlrector interino,

ilosc Conzit^a.

De ordem do sr. prefeito, faço publico
que, pelo prazo do 19 dias, contados ila
prosento data, se acha aberta concorreu-
cia publica para a construcção ile uma
galeria para escoamento das agúas plu-
vlaes nas ruas Ponte Preta o Chavantes,
atê a rua Maria joaqulna.

Versara a concorrência;
n) —Exca.vação de terra, em vallu atí

a profundidade precisa, de accôrdo com
a planta o . perfil fomceiilüs.

b) — Aterro por camada do 20 cms. atí
completo recalque dais terras.

c) — Carga, transporte ate íí00 mo-
tros o descarga das sobras da exeavação.

d)—Lastro do concreto de 1 de cimdn-
to, 5 de areia o 12 do pedrcguluo de rio,
com íl cms. de espessura, depois de com-
primido, sobro o leito das fundações, re- Uns correspondentes fis zonas
gularizado e socado convenientemente.

e) — Galeria de cimento armado, do
typo o secções da desenho, devendo o
concreto ser feito com 300. kilps do cl-
mento, 400 litros de areia e 800 litros de
podregulho de rio (sem areia); as arma-
duras .serão do. ferro redondo, macio, sup-
portando a experimentação normal a
frio; no preço1 do motro linear estão in-
cluidos o custo e a montagem das formas
(coffr.iges) o todas as obras até com-
pleta execução da galeria.

f) — Alvenaria dé tijolo com arga-
massa de cimento e areia, troco de 1:3
em bocea de lobo e poços do visita.

g) — Revestimento com argamassa
da 1 dc cimento o 3 de areia, c espessura
mínima do 2,00 orna.

h) — Grade do ferro laminado, do ty-
po o bitola indicados no desenho.

No coujtcseta a ser lavrado serão es-
pcclficadas as condiçCcs da construcção
nos termos deste editai o dmproposta ac-
cc-Itn, a natureza da obra, as épocas do
inicio, conclusão e conservação, as penas cuiarmente
dc multa e rescisão.

Depositarão os concorrentes, directa-
mente no Thesouro Municipal, a caução
do 300*000, para garantia da assignatura
do contracto, sendo que o proponente ac-
cclto deverá exhiblr recibo da caução de
600$000, quo serã- depositada antes da as-
signátura do contracto, para garantia da
sua execução, de accOrdo coln a tabeliã
constante do art. 31, paragrapho, do
aeto n. 899, do 15 do maio do. 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou rasuras, selladas convc-
Cientemente e acompanhadas do recibo
da caução (íe 309&000, adula referida.

! deverão ser entreguos em enveloppes fe-
chados e lacrados, mediante recibo do dl-
roctor do expediente, na portaria geral
da Prefeitura, até o dia 13 do corrente,
par.t seram abertaa no dia 14, às 13 ho-
ras, em presença dos interessados, do que
so lavrará termo nesta directorla.

Acceita a proposta, lavrar-sc-ü. o res-
pcctlvo contracto, dando-se disso aviso ao
Interessado, que deverá, asslgnal-o dentro
do }>razo de dez dias lm prorogaveis, sob

,pona de ficar o mesmi» de nenhum efíei-
[toi perdendo o proponente a caução dc-
positada.

Directorla Geral da Prefeitura do Mu-
niciplo de S. Pnulo, 4 de agosto de 1910,
303.o da fundação de S. Paulo.

O direclor geral,

AVISOS RELIGIOSOS
4^4444**m44*4m*4m4mmm4mm4*,-l

f MARMORARIA CARRARA
Túmulo*, Hiircuii!iit{-;o<4, cruze-.,
esluluUM, ele.

Preço* rasoavri» e irahalho garantido, *ob tu*-
-f conimaiida — En\)fam-ie tlrienho-i v
*8 attendom-im pedidos do interior
ti S. PAUI.O-Rua 1 dt Airil, tal e S1—'Id, 2400
t\ BANTOS—Fttlàl, II. 8. Frttneiieo, tr,C—r't. «39

»*vv**mm*tm-v**mí**t\

D. AMÉLIA GAKDOSO AMERICANO

Luiz Americano e sua família convidam
as pessoas do sua amizade para assisti.,
rem fi missa que mandam rezar por ln-:
tonjãó de

D. AMÉLIA OA11DOSO AMERICANO

na egrejá do S. Coração de Jesus no
dia lü do corrente, sabbado, fis 9 ho-
ras.

EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pclo prazo ilo'30 dias, contados da
presente data, so acha aberta concorren-
cia publica para ;t apresentação do pro-
jeclos do curas proletárias econômicas,
destinadas íl habitação (le unia sú f.unl-
lia.

Versará, a concorrência:
a).— Sobre typo do moradia, compre-

hèndendo dois eoinpurtlmontos habita-
veis-, dos quaes um servindo Himulta-
neamente de cozinlia, refeitório e penna-
neniilii diurna o dependências, destinada
t. casal .sem filhos. Deve a moradia pro-
Jectada poder transformar-se facilmente,
por acerescimo, em duas outras do con-
cllçBos análogas, mas de tres e quatro
compártlmentos habllaveis. destinadas,
respectivamente, a casaca com filhos de
um sexo ou de sexos dlfferentes.

¦,) — As casas pròjectadáa devem sa-
«Isfazer fis prescripções dos paragràphos
¦i.o a 15.0 dn art. l.o e do art. 3.0 da
let n. 498, de M de dezembro do 1900;

quando haja mais do um pavimento, serfl
observado o Aeto n. 900, do 11 de maio
do 1910. Poderão os concorrentes apre-
icnlar mais ilo um projecto; deverão an-
rièxar a cada um delles o traçado dos Jar-

de recuo
eventuaes, bem como o dos jardins late-
raes ou adjacentes que julgarem úteis fi

üoncepção offereclda.
c) — Devem os projectos satisfazer fis

quatro condições seguintes: — hygieno —

commodidade — esthetica — economia.
d) — Deverão os concorrentes apre

sentar:
1.0 _ As plantas, folhas do medição

descriptiva e orçamento detalhado, como
sl se tratasse do -contracto para construo

ção real. Deverão fornecer as Indicações
completas e necessárias, relativas aos
accessos, annexos e canalizações quo não

fôr possível apresentar. Os procos unlta-
rios adaptado* serão dados em lista ã

parte. As plantas «erão na escala do 2

centimotros por metro n representarão,
pelo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, e. pavimentos, nm curte

longitudinal, frente principal, lateral o

posterior. As alavancas c outros materlaes
serão indicados com cOre.i convcnclo-
níics.

2,o  Um memorial, tratando parti-

Pequenos annuncios
Artigos para pinturas

Acabamos de receber grande litock em
artigos para pintura, como sejam: cal-
xas, telas para pintura a oleo, tinta a oloçi
e nqu.ireHa, verniz seccativo "Courtral**,

fixativo, oleo do ilnháça, pincéis, tinta
nanlcim, carvão c crayons. — BAZAR
DA GLORIA — Rua da Gloria, ns. 8
o 10.

APPARELHOS 
para jantar,moiaporcol-

lana, docorados com ouro, louça iu-

gloza, a 80 o 1oo'noo, idom, para chíl a
café a 3o", na liqnidaQão do Bandeirante,
;'i rua dn S. João 87.

CWCAI.AS 
de j-ranito brnnco, inglez, para

cafir, (luzia 8 5oo o dl; idom, para cb.ii,
a V, pratos a 7", tcrrinai á ü», bules para
cliíl o caíó a 4', idom, leiteiras o asBuca-
roiros a 2 úoo - nn liquidação do Tlandoi-
ranto, rua do S. João, 87.

filEltVIÇOS para chiV o caie, terra cotta
'-*' iuglozos, 4 poças por 15 ; louça os»
mallarta pnra cozinha; fôrmas para docas e
ompadas: talhoros. Tudo pelo custo o aliai-
xo do custo, na liquidação do Bandeirante,
rua dc S. João, 87.

PRATOS 
dc porcollana branoa,

mocos, dúzia 18-» idem, chicaras
do Li-

mopos, dúzia 18-» íaem, chicaras para
cha, porcollana, a 14-, duzia: serviços do
ch!t o caíé, porcollana cm cures a 5c; idem,
Frtyence, cm côrcs, para café, 15 peças por
15?; na liquidação do Bandeirante, run Suo
João 87.

COPOS para cliops, 23 a duzia; idom,
forma barril, a 3'; idom, com pó a 5;

cálices a »', fruetoiras a 2>5oo, ostojos
pnra mesa, tres poças de metal por^i na
liquidação d-* Bandoirante, rua S. Joao, 87.

Arnaldo Cintra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Serviços (Ic calayão, pinturas, etc, do
casas

De ordem do sr. dr. Vvetello, faço pu-
bllco que. nos lermos do art 18, para-
erajlho unico. do Aclo 849, de 27 de Ja-
¦neiró do 1910. não depende da plantas
Wprovadas. nem de alverâ de licença, a
execução dos serviços de limpeza, caia-
cão, pintura, empapelamento, etc, e pe-
quenas reparações no interior dos edifi-
fclos,: ou no exterior destes quando re-
.r.uaiios das vias publicas, desde que as ro-
'paraçf es não alterem na parte essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
do. Deve, pororrt, a execução do taes ser-
vices.ser precedida do communicação il
directoria de Obras o Viação, sob pena
itlo mjalta do 29$000, ex-vl do art. 201, do
Aeto acima mencionado.

São consideradas partes essenelacs em
uma construcção, cm relação aos mini-
mos fixados nas leis municlpaes, que não
podem ser alterados:

l.o — altura dos edifícios;
2.0 — altura do pô direito;
3.0 — espessura das paredes;
4.0 — superfície dns compartiinei.tos;
6.0 — alicerces e cobertura;
(to. — altura e largura das aberturas:
7.0 «— acerescimo ou' suppressão de

aberturas;
¦ S.o — tamanho das saliências.

Directoria de Policia e Hyglene, 18 de
juiho de ISIS.

¦"5.1. O Dlrector,
"•''.•¦r Alberto dn Conta.

dos materiaes de conslrueção preconl-
zados;

das canalizações internas de água pota-
vel e servida, da electricidade ou gaz;

do systema de ventilação, bem como da

disposição das Janellas e seu modo do

funecionamento;
das vantagens quo pode offerecer o sys-

tema de cobertura escolhido.
c) _¦ Não entrarão no orçamento:
lo — O preço do terreno;
2,0 _ os honorários do archltccto;
3,0 — As despesas legaes do approva-

ção do planta ou outras de análoga pro-
venlencia.

O  As plantas serão desenhadas em

papel tela.
g) _ -3" nermlttlda aos concorrentes a

apresentação ds quaesquer outros do-

cumentos, além dos especificados, e que

possam Julgar úteis fi apreciação de seus

projectos.
1») _ Não será permlttldo aos concor-

rentes darem-se a conhecer (salvo o caso

do planos realizados ou cm via de exe-

cueão), a não ser pela seguinte forma: —

os'projectos o relatórios serão marcados

por meio do divisa ou emblema, repetido

no lado exterior do sobrcscrlpto lacrado

com slnete. entregue junto com os üo-

cumentos o contendo nome e endereço do

autor ou autores dos projectos.
n — Haverft tres prêmios a serem

conferidos pelo jury que ffr nomeado

pelo Prefeito, sendo o primeiro; do ,...1

3-900J000, o segundo do 2:000»000 e ^o
terceiro de ÜOOOJOOO. Estes prêmios su-

mente serão conferidos sl forem apre-

sentados projectos de valor real SerA

concedida a tal respeito ao jury UbJrdade

plena, bem como a de repor tlr a totall-

dade ou parte da Importância global dos

prêmios, do modo por que julgar mais

cquitativo. ...'•) _ \pós a decisão do jury. serão

abertos unicamente os sobresoriptoa cor-

respondentes aos ¦ projectos premiados e

proclamados os nomes dos aureados.

IO -- Encerrados os trabalhos do Jury,
todos os projectos serão expostos ao pu-

bllco, durante quinze dias, em local o

hora annunciados pela imprensa.
I) — Reserva-se a Prefeitura o dl-

relto de reproduzir e Imprimir os projo»
ctos premiados, que eahirão por essa

forma no domínio publico. :
m) _ Finda a exposição, serão postos

ft disposição dos seus autores os proje»
ctos não premiados. Ficarão elles de pro-

priedade da Municipalidade, na forma

da condição antecedente, si não foi em

reclamados dentro do noventa dias.
n) _ O aeto ile participar 110 oon our-

so implica na acceitação do programma
especificado nas condições deste editai

Os -projectos serão recebidos na Dire-

ctorla Geral da Prefeitura, até fis 17 ho-

ras do ultimo dia da concorrência, 9 de

setembro próximo futuro — abi rece-

hendo numero de ordem e delles se pas-
Bando recibo.

Directoria floral da Prefeitura do Mu-
nlclpio de S. Paulo, 11 de agosto de 1910,
363.á da fundação de S. Paulo.

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

Casa Victoria
Especinlidadcs em niantclgas, frios pa«

ra Tcpnsto, salslcharla, conservas, caças,
sardinhas, fruetas, biscoutos, requeijão,
queijos, mortadcllas o vinhos portugue-
zes»

Rua Libero Badarô, n, 101, telephone,
4t72. Em frente á Câmara .Municipal.

PRECISA-SE 
de uma senhora iugloza, d«

30 a 40 annos, bom oducada o mstrui-
da, para tomar conta de uma menina do 5
annos. Exigcm-so roferoncias. Dão-so infor-
mações na rna José Bonifácio, 32, do 1 as
H horas da tardo.

PARTEIRA
Slmc. llrniUn «Jc AiiUi-aiIe Flmncireü»,

nnrtclra diplomada pela Kscola do Itiiirmitciit do ti.
knlo, ex- interna da Mntcmidailo desta capita1. At-
temlo a chamados a qualquor lioia. Kcsltlenclu. o
consultório: ru» (ioncral l/sorlo, r>C. releplit, 6»2oO.

Pensão Brasileira
Bclisaria liibolro communica .103 seus frosnezes qus
tiaasfeiiu o son oítatiolocimcnlo para um grande
predio no centro da cidade, junto ao largo dn Só, a.

,ua do Sanla Thcrczn, 22, onde continua ft recebor
liospcdcs diários o pensionistas do mez, liem coma
-———> ft fornecer comida a domicilio <• •

Sementes novas
Catlngueiro roxo, legitimo, sacco do 200

litros, 6Í000. Cabello do negro, sacco de
200 litros, 1C$000; Jaraguft. germinação
garantida, puro de cacho, soceo de 200 11-
tros, 7$C00. Pedido ao antigo o afamado
fornecedor Josfi Maraellino de Agnellos —>

Linha Mogyana — Estação de Restinga.

«EMENTES DE CAPIM, novas, do gor-
¦--'minação garantido, vendem-se: "Catin-

guoiro Roxo" a »350 o »'Jaragui", de oa-
cho, a '650, o kilo, onsaccado, a dinheiro.
Pedidos a Manuel Eduardo Ferreira, esta»

çiío do Jussara.

Sob figurino
Oíferecc-so uma costureira para traba-

lhar por dia cm casa de familia. Rua Au-i

gusta, 134.

MERCEDES
Vende-se por preço do oceasião:
1 double-phaeton, torpedo, 2Õ-HP.,

novo, cOr marron, capote americano, lllu-
niinação completa. — Vverner, Hilpert e
Comp., S. Paulo, rua S. Bento, n. 10.:
— Caixa, 141.

gOM

em lastro

com vários

da"Anuic Eu-
Jo-repa, o paquete sueco

hnson".
FLORIANÓPOLIS, 10.
O paquete 

"Laguna", do Lloyd
Brasileiro, sahiu hontem para Santos

Re .."." -S ¦• •». -f 
rn*

IO. t.

Pi'-»í. A. iletosBS9í
GRflPõOaOSO

Coasaltado por vultos emiaeiites do
Brasil e da America do Sal

«« Consulta das 13 ás 17 hora3 "

Maa Ai-auj*» n.
rir.i.EPIIO.NlS, 18-íiS

Empresa José Loureiro
SI-* |o@é

Tòurnèe artística ua America do bul da rainha tio transíormismo
kV A T1M A JP1MMMS si4..-.-v-----'-»^
Scxta-ícira, 11 tle agosto de 1916 »lIOJI
5 í\ jtvn g 3i»ü tia uotie ÍBíSTAliJB -A-

ffiLOJÜ

THEATRO MUNICIPAL
€uiices»ioaapÍA t WATiTCE» MOCCMH

a flscaHzacão dia exma. r,nnimlssão dlrectora do Theatro Municipal
'ÓctoPAÍÍHIA UUAMATIÜA FlIANÓlíl^A, dirigida pelo celebre artista
Sob

PKOGRAM51-1 — PRIMEIRA PAUTE: . v ..
l,o — Ouvorture, Hymphonia fi, Transformação,
ü.o -— Marcha Fátima.
S.o — Monólogo — Apresentação.
-l.o — Grandiosa novidade — UMA PiíSTA KM TOKIO

105 — TnANSFOllMAÇõB» — 105.

Dr. Rubiõo fileira
2'rofcssor de clinica medica

líosidcncia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifácio. 13-De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.50O

SEGUNDA PARTE - 1.0 Orcheatro- 'l.o UMA MCÇÀO DE -eSiMSSh OltMlb-

- Italia! CANTO DEL 1-ERSAOEIERE -- 
^n^t»£ll^^ ^.^

— S.o Iaabel (cantora A
MO

TERCEIRA PAUTE — Grando XJHSatfO ac V!irn
(Canção de Apache). — 2.0 Bebê (Pássaro musicomano). rt„„an „„,.„ _
voz tm. parodia)! - -l.o La Gitanilla (Reproducção ptosica) ^l^J^t0'~.
S.o Um tenor celebre (parodia). - ü.o Gira 11 mondo (Canção hollande/a). NO

S^^SSS- S SS EBPEC0-ACULO ^
OrclW,trn completa - .r.^^i^cS^.SLr - ARTURO ERABS1NKSI

-,„,,,,..... „AU ríioAIjtDADES — Frisas, 25$U0U; camarotes, 2Ü?000; cadeiras,

BíOOO^St^r^SoOpf^tól». 2ÍO0O;'galerias numeradas, 1?500; galeria,,

li 000. __^ —
DOMINGO — GRANDIOSA MA'HNi"'K 1\\M1L1AR. ,Tirriil^
Proximamentp grandiosa novidade por FÁTIMA MlltIS-A VIUVA ALEGRE.

MOJE - "AS10 - H®JE
BÉcita extraordinária dedicada por M-r. Cinltry

A' CLASSE ACADÊMICA (om commemoração A data 11 do agosto)

PRI MERO SE
Comédioen3aotos do mr. A. de Caillavot e Roberto do Flcrs. Mr. Guitry

jonéra le i01e du Cardinal Móranco.

Os blíhates acham-ss a venda no Café Guarany, das 10 as 17 horas
A ..'.mm-. Os Estadaníos da Faculdade do Direito, apresentando o cartão do ma»
AVISO ¦ tricula na bilheteria do thoatro das 14 horas em deante, terno abatimonto
do áOOiO sobre as localidades reservadas par» os mesmos. _
Na Secretaria do Theatro acha-se aberta a assignatura para

. a Companhia Lvrica Italiana, das 15 ás 17 horas ==-\

HAVERÁ' 
moléstias incuráveis? Não, to-

da a moléstia 6 curavol. A moléstia
incurnvel, ou parto da ignorância do doento
em não experimentar us modernos mothodos
do cura, ou ontão do desesperos médicos,
impotentes cm daroin com as vordadeiras
causas da moléstia. Enfermos dosonganados,
oscrovei para a caixa postal 32), S. Panlo,
si quoreis a vossa saúde.

Iris Theatro
Coinpnnhiiv Oiiicmatiieriiiiliicu Itrasllolrrt
"tlOJE — Sexta-feira, n dc agosto

Brilhante soirée avtistica -— Mai
g-istral e sensacional- programma^
composto dc íilmsinteressantissi-i
mos, que serão exhihidos extra:
05 m95CERI05 DE ÍIO-JA yORK

22.0 c ultimo episódio
(O Submarino X...)

4 longos actos
Conclusão deste grande e sensa-.'

cional romance de aventuras polis
ciaes, que tanto suecesso alcnçou*
Finalmente o hábil e grande detectw
ve Justino Ciarei vence os seus terrw
veis inimigos.

NERVOS ABALADOS
Interessante scena cômica da fa**.

brica "Rex". — Riso co-istante.
PATHE' JORNAL N. 30 s

Curioso film de informações.
Amanhã •— Dois grandes filmsj

TELEPHONE ACCUSADOR »- -'^v"» e ARDIL AMOROSO
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João da Barra ca ca

s ®ypMm, teriam** uteera*, áarmrõèm rfoeu-tmo, eczemas, fistutus è impurezas ão smiguè
T E? tônico depurativo e anti-rlieuiiaatieo
T A' venda em qualquer pharmacia ou drogaria

i
AVICULTURA

OHOOADfimAS K ORIíVDRIRAS
"COUTO"

Al mais procuradas. Premiadas com Grnndivl'ro*
mio d« Honra na Kxposiçílo Paulista do Avloimura,
om 16—7— Dlt»; Peçam ptospcotos a 0. Coralll. Ima
Quintino Ilocayuva, n. 4. relcpliono, 648.

•Mt«9e*tM«9«<l§*0-M-B«
3 PRESERVATIVO G. V. I
Zlliuila  «$OOOa
2 Pelo correio mui-- . $.*»««»¦ m,
• Ao Boticão Universal ©
| Rita 15 fle Novembro, 7 |
••*•••••• ©issdffi-f 9®« «ts©

Fazenda á venda
Vonde-se uma fazenda do enfí* sltuád.l

no município de Silo João da Bocaina,
distando G kilometros da cidade o 2 da
estacilo Podro Alexandrino, com G9 mil
pés de cafò formados, sondo 0 mil de 4
annos o produzindo, uma mídia de G mil
arrobas, 8 alqueires do matta 'virgem, 41!
alqueires de terrenos cultivados, boa pas-
tagom, boa aguada, sendo a nascente nos
terrenos da mesma fazenda, caras para
colonos, .1 ditas para morada, etc, por
125:000$000.

Para .tratai* com JosO Olympio de To-
ledo, estação Pedro Alexandrino (linha¦ Dòüraderisaj.

CASA AMANCIO
Agonola <?o Loterias

F. ROCHA & COMP.
RÜA GENERAL CARNEIRO, 1

Em f ron to aos Corroios
Caixa 190 - 'rclepli. »©»

S. PAULO

Advogados
Drs. Carjos do Moraes Andrade, Pedro

Motta e Elpldio Voltrii advogam no cível
o iio crime. Acceitam causas no Interior
do listado..

Escriptorio: Rua da Quitanda, 20 (Casa
Mlchel), 2.0 andar, sala n. 1.

Rapaz brasileiro, 2!) annos, do família
conhecida, formado nos 13, Unidos, co-
nliocendo multas Industrias o lavouras,
deseja caenr-30 eom moça que possa fa-
ollitar-llio o emprego do sua actlvldodo.

Cartas nesta rpilaci.no.
.7. ,T. Ccsar,

r*-**m,bs3S5«!í'..

I FÂh^sLu

1 çcossonsínro =

I i-SSüí "MOllM
1 RIJA m Fi s
1 Vende
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Companhia Central de Armazéns Geraes
Ctiiíkva tt. 22*% - Muu 1*% de Novcmhro tu 161

FISCALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO

Directoria: Conde de Prates - Presidente
Dr. José Martiniano Rodrigues Alves - SecretarioBelmiro. Ribeiro de Moraes e Silva -.Director Geral.

Recebe ca/e dos srs. lavradores, cobrando somente GGO
por sacca com direito a O meses de

| armazenagem e seguro
réis

Para manter o gado em boa saude, tlíie ao iiiei?ino ffaBT
puro = O ffaavciò dc trigo, quando é pEBÍ-.O-, 6 um
optimo alimento, nutritivo, refrescante e tambem 6 mais

O seu preço é o BHftiS Sía.l-aío de
ijiialqiter outra forragem

ISENTO, OlrA -- S. FAUL
'smwamenfe FAKEffiO PURO

HOSPHO-SAL
SAL Eu Vi BLOCOS

Para o gado vacciim, cavallar, suino, etc. == Engorda e fortifica
Cura à febre apbtosa e a diarrhéa dos bezerros
Angmenta o leite das vaccas e evita o carrapato
*¦ Em caixas de 48 blocos

Agentes: IjEE tf VíZFJÊSjÀ — Caixa Postal, n. 420
Rua Libero llailaro, n. 121 = S. PAUL-tt

*MBBRagra.Mw*aa******«*6BaB^

S. PanloLoteria de

|*****-*Sln. jBTHmvmimsrvaHràSíllíl&illLi*!^!

i

-•"**•

Q
Nlfnm das melhores cidades do Es.a-

do, linha Mogyaiin, a G horas de .S. Pau-
lo, vende-se um gáTiin.étò dentário, cúria
boa clientela, dando do «r.nülOlIO a MOOSi/O;»
mensaes. Treço 1:5<)0$l>00 o mnls infor-
magBes na casa CATI13N, rua de S. llen-
to, G8-B.

DlV-se qualquer quantia com garantia
lo hypotheca de prédios nesta capital o

,»m Santos.
Juros módicos, condições vantajosas.
N5o se acceitam intermediários.
Trata-se na rua da Quitanda, n. 2 (Casa

Jllchel), 2.0 andai', sala n. 1.

CO N ST S FAÇO ES ^-%-J
antlfjas o recentes

TOSSES, BRONGHITES
sSo radioalmento CURADA3

PCtAs
¦ DH £*'-' Pi ri

IÉÉÉ

\*WM ERllll-P'F?a*s?f»*p
w &x 0 b^3K Pr*Srrarl?!l I1 wsmmffl>m9imW.W:l¦ I

Casamento Bj /| |J | |f [|| f| \j |^ |jj f^ || |* || H

M SãMÉíiTlSTA-pj* |'B Carr&sserle Torpedo % © $,} Slínuttmacão electrica H I
á |!p 

¦:- * M§o SsÍOOSOOO Hl
11 PICOS i casa fosb - Largo fle S. Francisco, 3 - 8. Pai I

mgmemxzm3m& ^^nx\-Mwm^ ., z&mm^isrvmfist i^^ 1
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SO' A8 TFiVl QDEM MM . Alllll Aal AIIÜÍjrIIE é ° melhor dos tonic<>s e d°S H^
0!.!EPOUGV?MDE?Cn- f;'S " *M^Hãl**M mmmWWWmm reconstituinte^.. |R|
NHEGE A EXISTÊNCIA [í® que encerra todos os princípios das fÊÊti ^ p

DO PODEROSÍSSIMO WS® « iUlSilâmB AElHf*UE íresmelhores espécies de quina, WÊti ^ #i' ••:«•!¦'•¦*. « m^i^BHli.rl lafflBB*mWFlll'E \amar.e"a' vermelha c /*»;'»/»?) é wfs*".

vÈÊ ft ííÍliÍ-ÍÍMH,Lfl-Bí*IÍlÍlllE 6 ° remédio soberano da debili- ^^ <^ 
"^^

kS wS-^E-S^^sHg dade e da íalta de appetite. WBÈb

WÊÈ â *W^IJÍ^m™í_-AmOíOh ^s^

i ÜÈM A ü^liS^l^snaB AISÍII^UE COm0 ÍOclOS 03 b0I1S e acreditados lÉStÉ^P A iiyBiiM nHllwliliE preparados, tem sido victima de m-^#i ^g onerosas coolníacp • imitações. R
:^É| Exigir nas etiquetas e rótulos dos Frascos a assignatura L.AROCHE WÊÊ
\W$È$l ° ° ondoreço' 20' R0E DE3 roasÉs-a-UNT-JAcauES, p-uub wa K^j

Extraceões ás segundas e quintas-feiras
sob a fisealização do governo do Estado

Rua Quintino Bocayuva, 32
'20:OOOJÍOÍ)

POR í$8©0
B*sieni «üas ©xfpacções em agosto

.x

«| M'E'/ Dia Piehüo jnaiÒi ;'rfd0

fiPC 11 do agosto Sòxta feira 2O:OfO?'CO0 t$800
°™ '¦' ii Só-íiiiíelii-fnini ! "«'üio • lio;i • 1$000688 18 i, Sóxta-lelra E.O.GOGiíOO 4$500
(iH!) 22 „ 'a"orç'i feira 2if:0mV(llÍü " ' 

ISí-iilO690 25 „ Sexta-feira 40:ObO$'Q08 38800
"91 29. ii ii Torçii-íçirn lõ:U0O<OOÜ 1S00Ü

aaaTBmmmmmaa*!.»wwmaivtmrnmmmmxMtm^twmw.ew.,.tmr.xi^nMM.imr ih»j-< m. *m.T~ .. ¦ , , ,jjj--^ ..— '^~"-"-''')V^-.."p'"Zr,'-J-rJ*rTI*..~T~~'

I

Quarta-feira. 6 de setembro, tjrande Loteria coraiiiemoratlva tiaIniieiienüencl-i do BfasII tiÇMPmmpsupfpfP em dois m\índes
prêmios ün &1PmOQB8i$pqp<!P emita um - Por 4$ü00

• .nilo-» il., iiiterlór, u^*un»i»..;.i:,i •>
mai», a cj*.iantl:i nectissarla pnrn o porte i]n

t*ii
correio

Kua Dlrella

ací dlrlgldoa

23 — Caixa. 177

l!ua Direita. IO .— Caixa. 20

rtevom¦tos Agentea Giirat'3.
Jullo Antunes ie Abreu o Comp.

—¦ S. Paulo.
J Azevedo e Comp. — Casa Dollvaea

S. Paulo
Amaneio Rodrlh-iies dos Santos e Comp. —. Praça Anlonl»» Prado 5

— Caixa, 1G6 — s. Paulo.
V.M.JC 0','l'M 1'M _ itua nirelln, 4 —• CnlxH, .ili. •- Jullo Aíilu*

nos do Ahrou e ("m;i
ti. Sarmento — Rua EarSn de Jnquara, lb .-~.Ca.lxq. 71 •— Cem-

HSSE^-SRíHfc-'*-^^

rr

.dtti/^i&Tiayiffíti

ttiPrtay ô /* > co/cclcoj ® /-¦
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PULMÕES ROBUSTOS
I liüanta as foi,çasl abre o appetite sicea ías aecreçoís e praolna Cl

TUBERCULOSE
L. PAUTAUBEHQE

COUHBEVÕiE-PAIflS
ctodzc, ne PAír/iiisç/a?,

tenasa xn.rKn^r-r-Pziji.-vwínJÍÍÍ

iiidiiçíio cie livros
VISITEM

a livraria Síügnlhãc.l
e yerlilqüom o bello
sdrtlrnonlo de livros a
preços marcados e ro-
duzldos.

Vertíiãelra liquidação
io livros soure iodos
:.i ussumptos o conlio-
eimcníos humanos, pa-
ra darentrada a gran-
dc o variado sortlmen-»
to ulllniamente uddui-
rU".(i na Europa o que
a«ili;i do chegar pólos
vapores 'ÍCamõcs" e"Frisia".

% tâiSiÃ

-çj fã 1*3*

A eráta*,a-sia' é fíraiioa íraa
KUA I)Â QUITANDA, N. í

uniiiittuÍSlEStÍIIÍ(|É
Cora escvlplorio sm nua residência

•l^TB-litirfE*; f. t E3.Ç.*!".,!.E:-í»H- i:nm|ir(i (i ven-
dn moveis c inunoveis cinpTcattmos sub !iy{iitth0RDÍ,
hccóiífi piocuntçflo prun toiíinr conta do pfoilios:jillni dei iitugní-os-í procetlor s\ oonc-citos o rccuboi
nluniiois.

I cm n vemlft al.uuii-i proilio**, Inclusive um dos
mhMiòrc'' pnlneios ;lã A^veíiitlri i'jtulialít. liem cohiu
íliVorsàfl fir/criiliis, aeridd um:i do crinr. de primeiraoulrm, no 'Irlnugulo ílineiio, com ciiíu p.ir:i resi-
dericln, •lornirln, (piíitro mil alqUdroa de tutras do
ptlmclrit finnlidnde. sendo i.íu.i du míididrns do lei

e inviTiindiia e ;.l u do campo*, iiiitlvos paru criar,
do ;t a 4 mil re7e.**3, fitíU va':*CAS puridíis o conto o
fíintns para dnr criu, cento o poucos pnrc»8*4 carros
com a lespootlva irólailii a grànilcs qudlan ilo agims
em iliricieiilcs iogiírcs p»r.i tocar oncrgla cicclrica.

Paru 'inuis informii^Oós
Travessa Particular da Travessa Muiiiz do

ousa, ii. <1 - - íCamliiiey) - - SÃO PAULO

»XamtmmmÍmÍmWtmmm

Verde Paris legitimo
para matar gafanhotos e

outros inseeíos nocivos
Sempre têm em stoelt

LIOM & C.
| Caixa, 44
mi.'^JS-.Z\~.iZSZi g-r^i^-^*r^'^3JEag

5. Paulo

SEMEITES -- mZENDEIilOS
Qtl.eiu inelhpr vende se incites dc üa-

pim CATI.NCIUIOIIUI, liüXO, JARAtiUA'
e CABELLO DJE KECÍRO, garantindo a
gòrmlrmçáò, sem temer concorrência o
prõcòs? Ií' incontestavclmento Odoilco
Barjjpsa, cstaqíío de Restinga, Unia- W.o-¦•vnna, fazenda da .Matta.

p* ~y ~y 7y -y TTTl
Marmoraria Touiagnini'

Espcciaüdíuldem túmulos do
mármore c granito polido oq
tosco. Preços sem competência• —e—

fc'.*i*.:<>:-:l<;i!» permanenloiSua Barão de Itapetlninga, 40
OIEtcZnu» o KMCrlptoriai== Hua Paula Sousa, 85 =

i
i
i

L A^jA±.^^Àm.Jbm.Am.JL.^Am-J

Garagens Reunidas
Dc Sampaio, Castro o Comp. — (Sue-

cessores da "Companhia de Automóveis
Oarncres Reunidas"). Rua Duquo de
Caxias, n. 40, esquina da Alameda Barão
de I.itneira. Telephone, n. 1.400. — Seo-
ções completas do mecânica, carplnterla,
sellnrln, pintura, carga do accumulado-
res e vulcanlzasão do câmaras do-ar o
pneumaticos. Reformas completas de
automóveis o motores. Executa-so com a
maior porfelçilo todo e qualquer serviço
concernente a esta Industria o acceitam-'
ao chamados do interior. AUsndem-sc
com a maior promptidüo chamados de
automóveis do aluguel: Taxis, Torpedos,
Llmouslnes e Landaulcts de luxo.

. Vendem-se diversos automóveis Ll?,
mousines, Volturettos, eto., de diversos
marcas e acceitam-so automóveis para
venda o estadia. Pneumatlcos Mlchelin e
Pireli.

Attenção
Um professor com longa pratica, cnsl-

na thcorlca o praticamente allemâo, fran-
oe;, ingiez, arithmetica commerclal o
escripturaçao mercantil. Pregos modl-
cos o optimas referencias. Dlrlglr-sa a
Gustavo I.utz, travessa do Quartel, 0-B.

Exfernato Paulista
Rua Verldlana, 49

Dírdor: Professor Pedro Wollí
Curso dô proparatorloB para admlcsilo
Ab Escolas Normaos, GymnaBÍos, Mo-
dioiaa, Polj tochnica, Diroito, Phar-

01ZO
ÓLEOS

GRAXAS
CAÜBUHETO

Completo sortimento de pertences para automóveis
Barecos sem concorrência i

Rua Baião de Itapetininga, 33 - Telephone, 1,518

macia, Odontologia,. Commercio, oto.
Aulas diurnas o noclurnas para am-

|| bos os sexos. A Llght forneço passes de
is J 00 réis aos alumnos desto Extornato

Gratuitamente dado aos nossos leitores
Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, recebera

pela volta do correio, a titulo de propaganda c ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, come
jiRINÜE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente a maneira de conse-
*tmr pelo hypno-magnetismo a Saude, a Riqueza e a Felicidade.

Este utifissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria e aos
vutros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.*:, etc. etc.

Indica como obter o bem-estar em casa, como impor a vontade a outrem, comt
inspirar o amor.

Os paes de familia. os commerciantes. os empregados, os formados. o> militares
oa sacerdotes, emfim, todos os homens, seja qual fôr a sua posição social, enconuarac
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado dc um sello para c
porte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes,
n, 29 — Botafogo. Rio de Janeiro, e recebereis o nosso brinde gratuito..

NOME ... ,,/

HESIDENCIA

ras P5*! Esp^aa jm mpjm? " JÊi-lSi
Tenho cm stock
rencia em preços

typo.s variados e modeníbs,: níio temendo concor-
— Cirande .sortimento dc 'SÓins, giz, tacos, etc.

Attciidcni-sc pedidos do interior

JU csi
RUA DOS GUS-MOES, 49 - 8. Paulo -- Telephone, 1,894
*,A Ah A\ /*s M A» ^ ./*&. y£>s A&.Q 'A% 4h, 'A\'Jb. A&/&. A& &. ,£*,%
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Mmlülu» nbvni i' i'ii|irlcliii"(is — Uoiislrlier.lo csníp.rillla _ Ptp.i;(i« «cm cüiii|ic. m
tvnrín — Accçltnm-HO ciicommt-rídíus jnírii o inlrrior — VimiíIíi (Io nhiootoa pnru ^

tmlii cliisBp 'lc tr/ihiillioa (lo'tornon"tln íÍWRi DVlgàlldlVO¦ lOl)\SliS, 77 a
•Ç**V "^ v$? 'W ^w rW ?&¦ "W *W ~W 
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Dirigido pelo (Ir. Arthur Motln Junlor.
que cantil com n oollnliornçüo do oilo dl?- {
tlnctos prnrejEoros, propnrii nluninos pn-
rn os Cxnnies do admissão i':q cfooIiis nor*
nines o (odas n.s cscnlhs siiprriorcsi

Os prbgrnnimns ofriol.iíca rüo rigorosa*
menlc òliscrvndos.

nUA .TAGllÁRinií. 72 — S. I'AUI.0

Kê© de JasieiiPta
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0 maior e mais importante
do Brasil pof-èndò hospedar
diariamente 400 pessoas. Si*
tuado no melhor e mais dis*
tineto ponto da Avenida. Rio

Branco (Antiga Central) :
completa

End. Telgraphico: AVENIDA
RIO'DE JANEIRO

FRISIA
üaliiril ili". Santos lio dia *. !l dc ap<»»to para
Ido, P.aliln, Pornamliiino, Vigo, Katmoutli

o Amsterdam
HÔ se aoceUnm imssnmolruis com [laaaapor-
to Torcoim classo para Viço, t.r>9?000,'ln*
cluido f*.imposto, l.;i c, 2.ji (.lasses, tratai

com a ngoncia

rM.A
•SahirA ilcf Kiultc." no dia 11 ilu agosto pnrn

Montoviilc-o o liuenos Alros
Passagens dG,8.a-,olfiss(j, rs. fi5-?üüü? inclui-

do o l mu os to
VoltarA do I'rata cm ^0 do nRÓsto o partira

uo mesmo dia para a F.iiropa

Sociedade Anonyma MAHTIKBLL!
S. PAULO

Rua Quinze de ílouginbro, 35
Ciiivi» |)OK<>*ll is. :i*so Cj

SANTOS i
Proça Barão do Rio Branco, 12 J

< ntxn ;í«s!is. ni. !<»*)> *B
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THE ROYAl MAIL STEAM PACKET C" f HE PACIFIC Sl EAIY! NAVIGATIÜN C»

MALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACÍFICO \

fi

1

l'A(JÜBTES ÜA KUIlüfA ESIÍEHA;
D03 UM SÁNTÔa

OBiONSA
no dlu i'i do Agijstü.aliiia no mes-
mo dia paru Moutuvtüòo o l'ort titau-
ky, tunta Arenas o portoa do raoiüco

MBEiUERAÊÇA
i

No dln SU du agosto — Snlilr;! uo
mesmo dia pura

Montevideo c liuenos Aires

DRINA - 29 ae agosto

l/AQUETfâ i-AHA A EUHOI*A
A sahlr do Santos:

ARAGijAXA
no dia 1-4 du agosto para nin, naliia,
l'urnauibuco, 6. Vicuulu, l.isüoa, Vigo

o Inglaterra

\

A sahir Uo líio:
BPB4SXA

So dia 1(S du agosto para
L1SUUA e ÍNQLAIEBRÁ

A sahir do Uio :OKITA - 28 de agosto
txlge-se passaporte e não será penntttido o ingresso de visitantes a bordo

fará prer-os das passagens a inlormacôcs üingir-sc ao csuriptono Ua

| The Rosai Maii Steam Pacfcet Co, • Roa ile ii Rei
Tle Pacíflc Steam Iviptioii Co. i8q«: KA£8™í

l£ ííí ••_•-•. *-'-•• ¦'-'-'- -*••• i'i *ts >.»,;, •_•_• .•».*•. i>ff jXjl J*
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