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io Tr niino
Os successos dos italianos no

tsonzo, onde ultimamente tinham

concentrado grandes reservas, não

diminuíram a sua acção na "fron-

te" tyrolcza, onde a oífensiva

austríaca está completamente pa-
ralysada. Os jornaes da Euro-

pa, agora chegados, mostram que
essa offensiva tinha realmente uma

importância bem maior que aquella

que transparecia dos lacônicos com-

municados officiaes. Os austríacos ti-

nhain reunido, no Trentinp, forças

muito consideráveis e todos os meios f
de acção necessários para levar a ca-

bo o objectivo que se propunham, de

invadir o norte da Ualia. Sem a op-

portuna e irresistível intervenção

dos russos, sem as suas rápidas vi-

ctorias na Bucovina, sem as ameaças

slavas dirigidas ao coração da Hun-

gria, e que determinaram a Áustria

a acudir com todas as suas disponi-

bilidades e reservas aos pontos mais

ameaçados, ninguém pôde prever o

que teria suecedido*. Em todo o caso,

as tropas de Cadorna teriam de em-
•oregar um colossal esforço para con-

ter as ondas da invasão, que ss pre-
cipitava por cinco pontos a um tem-

po, coin effectivos enormes e com o

objectivo de installar-se no Veneto,
forçar os italianos a retirar do Ison-

zo, ameaçando-os pela retaguarda.
e crear, no território do inimigo, a
nova "fronte" de guerra. Esta ma-
nobra austríaca, que se diz ter sido
suo-gerida pelo estado maior allemão,
baseava-se essencialmente na.tran-
quillidade dos russos, reputados -uin-
da em situação de não poderem to*.
mar a offerisiva em grande escala. A
Áustria intentava aproveitar a apa-
thiu temporária do seu poderoso ad-
versario do norte para, não diremos
liquidar, mas melhorar a sua situa-
ção no sul, installando-se cm posi-
ções que lhe facilitassem a defesa da
sua integridade territorial.

A offensiva austríaca começou em
fins de maio, com forças calculadas
em mais de quatrocentos mil ho-
mens. A ala direita tomou a direc-
ção do vallc do Adige, em direcção
ao sul, e a ala esquerda penetrou no
valie de Sugana, com direcção leste.
Era uma offensiva excêntrica, tenta-
da numa frente de 35 kilometros
ipproximadamente. Dividiram-se os
austríacos em cinco grupos, separa-
dos pelos macissos de montanhas, O
primeiro, o de Valie Sugana, oceu-
pou Roncegno e Corgo. O segundo,
descendo do planalto de Lanfrauri,
conseguiu passar a fronteira e oc-
cupar uni certo numero de posições
defensivas. O terçeiíp, ü mais pode-
roso, seguiu o planalto de Folgaviá,
entre ,s valles do Asiico c de Posi-
na, tomou de assalto os reduetos que
encontrou no seu caminho, e oceu-
pou Arsiero e Asiago, limites ex-
tremos da invasão austríaca cm ter-
ritorio italiano. O quarto grupo to-
mou a direcção do sul, pelos valles
de Posina e de Vallarsa; e o quinto,
finalmente, desceu o valie do Adige.
Os communicados austríacos relati-
vos a esta invasão, mudos quanto
ás perdas imperiaes, registam 40.000
prisioneiros e 330 canhões tomados
aos italianos até 5 de julho. A rápida
contra-offensiva de Cadorna, execu-
tada logo que os austríacos começa-
ram a hesitar, permittiu restringir
a área oecupada pelo inimigo no ter-
ritorio nacional, área que hoje se ci-
fra numa estreita faixa de terreno
entre Valie Tcrragmolo e Valie de
Assa, comprchendendo uma super-
ficie não excedente a cem kilometros
quadrados. Muito maior é a superfi-
cie oecupada pelos italianos no Ty-
¦rol austríaco, quer no vallc Lagarina,
«sjuer no valie Sugana; e a posse des-
ias *duas posições, que flanqueiam a
i-.-egião por onde os austríacos pene-
traram na Itália, basta para dar a
qualquer nova tentativa dos soldados
imperiaes um caracter precário e in-
certo. Agora, deante da violenta in-
vestida dos russos na Galicia c da of-
fensiva italiana no lsonzo, o Trcnti-
no está a coberto, por muito tempo,
de qualquer avanço dos austríacos;
todas as suas forças são ainda insuf-
ficientes, talvez, para deter esses
dois ataques, que se pronunciam com
uma intensidade e uma violência de
mau agotiro.

Os allemães têm desenvolvido grande actividade
aérea na frente de Rtga - O tenente aviador Carbo-
vinko abateu hontem tres aeroplanos germânicos
Foi pelos ares a fabrica k manições de Meisdon1
Os írancezes feram progressos ao norte do bos-
que de Hem - A bateria de Thíaumont, tão
disputada pelos beligerantes, já não tem quasi
nenhum voior militar - As theorias de von Ber-
nhardt e von der Goltz, a respeito das oítensivas
enérgicas» evaporaram - Iniciou-se uma nova ba-
talha na região do Zolocze - Prosegue com maior

intensidade a lueta ao sul do Dniester
A artilharia pesada moscovita está bom-

foardeaiHio as posições austríacas
em Stanisiau

O exercito do general Letchítzky avança para o
oeste - E'cos da tomada de Goricia - Como se
desenvolvem as operações dos italianos - Os te-

legrammas do "Correio Paulistano"
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O CAFÉ' UO BRASIL NA INGLATERRA

LONDHES, 11 — Deu-se hoje a venda,
cm hasta publica, mandada oitectuar polo
Tribunal de Presas, do 3 GO suecas de cale
apiesiidas a bordo do vupor "Ervikon",
procedente de Santos.

Houve íorto licitação, apesar do café ter
solfrido avaria marítima. O preço mais
elevado attlngido íol de 54 o 1|2 shllllngs
pôr quintal. Esse prego £ol Julgado multo
sàtlsftiotòrlo.

AS FINANÇAS INGLEZAS
LONDHES, 11. — O sr. Mac ICenna, ml-

nlstro dus Finanças, no decurso dos deba-
tes travados na Câmara dos Coinmuns so-
bre os créditos do Thesouro, disse que a
riqueza nacional da Inglaterra represontu
um capital do 10 blUIOea de libras, ou so-
jam 3-Í6 billiOes do lrancoB.

"A divida da Gran Bretanha, proseguiu
o ministro, em margo de 1917,elovur-so-a,
.(.pproximitduniente, t sexta parto dessa
somma, o que representa, portanto, quan-
tia inferior ao rendimento de um anno.
isso, evidentemente, não constltue um íar-
do intolerável.

Em números redondos, a divida publl-
ca Ingleza sorã, om marejo do anno prosl-
mo, do tres bllllõea o 440 milhões, do que
Ci preciso deduzir 800 milhões de adianta-
mentos reembolsáveis feitos as nações ai-
liadas e as colônias.

Assim, a divida total da Gran Bretanha
attingire, 2,040.000 libras.

Embora tal somma jamais tenha sido
attinglda, vomos que ella k sensivelmente
egual aos rendimentos annuaes do íisco.

A Grnn Bretanha lança diariamente ao
extrangelro, X sua própria conta e a dos
àlliados, uma somma excedente a um ml-
1I1ÍI0 e quo se vai approximando do dolt
milhões."

Em seguida, o sr. Mac Kenna defendeu
a política do Thesouro, relativamente aos
bônus a curto prazo e doclarou que, quan-
do as clrcumstanclas financeiras o Justi-
ficarem, não hesitara em emittlr um em-
prestimo e manter as promessas concor-
nentos X conversão dos empréstimos de
guerra hoje oxistentos.

"Devemos, dlsao o ministro, ter em re-
serva o montante do vinte por cento. As
receitas actuaes permlttirão prover ao ser-
vlgo da divida e fazer pagamentos consi-
doraveis do fundo do amortização, dolxan-
do o excedente que se tornar posslvol pa-
ra reduzir os impostos actuaes.

O contribuinte desta fôrma pagara os
seus impostos e emprestara o seu dinhoi-
ro e graças a este systema a Oran Brota-
nha conservara todo o seu credito atfi ao
fim da guerra, duro ella o quo durar."

DESTRUIÇÃO DE UMA FA-
BRICA

PARIS, 11 — Foi pelos ares a fa-
brica de munições de Mendon. Des-
confia-se que seja obra dos espiões
allemães, devido á hora em que se
deu o desastre.

THÍAUMONT EM RUÍNAS
PARIS, 11 r- Os allemães toma-

ram novamente pé na obra de Thiau-
mont, depois de terem perdido ali
muito milhares de homens. Aliás, a
bateria já não tem quasi nenhum va-
lor miltar, pois as suas obras estão
reduzidas a ruinas.

A grande batalha

DB. E. COSTA GALVÃO
Advogado

TAQUARITINGA

- O NAVIO "TIBOR"
PARIS, 11 — Referem de Marse-

lha que o navio "Tibor" foi destrui-
do por um incêndio, indo a pique.
CM DESPACHO DO PRESIDENTE DE

POKTCUAL A "LE JOURNAL"
PAUIS, 11 —- O presidente da Repu-

blica portugueza, sr. Bernardlno Macha-
do, dirigiu o seguinte telegramma a "Le
Journal":

"Depois do voto do Parlamento, ire-
mos egualmente batermo-nos na "frente"
dos aluados, na Europa.

Orgulhamo-nos de poder seguir-vos
também em oombates gloriosos, depois
de tudo o quo a França fez em dois an-
nos de cruéis experiências,

O nome da França é objocto de ver-
dadolro culto de todos os corações por-
tuguozes."'A 

SITUAÇÃO GERAL MILITAR' 
PARIS, ll — O general Surltndent

conclue nestes termos um artigo que pu-
bllcou no "Gaulojs", sobre a situação ge-
rai militar:

A iniciativa passou definitivamente pa-
ra o campo opposto. Agora 6 aos austro-
allemães que cabe aparar os golpes do
adversário. , • ¦

Isso é o que permltte não cantar vloto-
ria, mas encarar com inteira confiança
os grandes acontecimentos, que se desen-
rolaram durante o terceiro o ultimo anno
da guerra.

Com a exposição dos factos de guerra
em 1910, o "Excelslor" demonstra que
todos os cálculos dos auslro-allomâés fo-
ram frustados, uni apus outro. O anno do
1010 assistiu Si fallencla de todos os pia-nos do inimigo o aos nossos êxitos. Será.
elle o anno das vantagens definitivas,

NA FRONTEIRA DA SERVIA
PARIS, 11 — Communicam de Saio-

nica que um vigoroso bombardeio prece-
dou uma acção empenhada na região do
lago Doirau.

A artilharia oontlnua a troar noa ou-
tros pontos da frente.

Registaram-so encontros de patrulhas
am toda a fronteira da Servia,

NA "FRONTE"INGLEZA

PARIS, 11 — Ao norte do Som-
me e na região da obra de Thiau-
mpnt, o canlioneio é bastante vivo.

No conjuneto da linha de frente, o
dia de hontem correu calmo.

O mau tempo continua a prejudi-
car as operações militares.

A ACOAO DA ARTILHARIA NO
SOAIME

PARIS, 11 — Abrimos violento fogo
do artilharia contra aa posições allemãs,
ao norte do Somme.
AS OPERAÇÕES DOS FRANCEZÉS NO

SOMME
PARIS, 11 — O mau tempo tem pro-

Judlcado as operações.
Todavia os francezés levaram a bom

termo as operações, quo haviam inicia-
do na véspera, ao norto ão Somme, on-'do 

fizeram notáveis progressos, attln-
glndo, na dlrecção de Maurepas, os re-
bordos do planalto sobre o qual está sl-
tuada a localidade.

Os Inglézes completaram também os
seus successos, organizando-se.

A lmmobllldade passageira no Meuso
explica-se pela necessidade que os alie-
mães têm de substituir as suas legiões
dizimados por tropas frescas, antes de
recomeçarem os ataques, que demandam
cuidadosa preparação.

Os aviadores francezés rivalizaram em
audácia na sfirle de "raids" efficacissl-
mos que realizaram, bem. como pelo nu-
mero do exploslvoa lançados o resultados
que obtiveram.

ENTRE OS INGLÉZES
E OS ALLEMÃES

LONDRES, ll — O inimigo, a noite,
abriu violento fogo com as suas metra-
lhadoras c cerrada fuzilaria cm Haut
Bois, seguido de tiros de barragens de
artilharia. Respondemos com efficacia i
aggressão do adversário.

Nenhum combato se desenvolveu nesse
sector.

Ao norte de Bazentin-lc-Pctit, as r.os-
sas forças fizeram progressos, tomando
aos teutões uma curta linha do trlnchel-
ras. Infligimos ao inimigo consideráveis
perdas.

Pola manhã, o inimigo contra-atacou
tenazmente, afim de as retomar, as trin-
cheiras que se acham em poder dos fran-
cezos, mas íol repellido ainda com per-
das.

A noroeste de Pozléres, avançámos um
pouco aa nossas linhas em certos pon-
r.-.tf.

A CAMPANHA DA FRANÇA
PAUIS. 11 — Ao norte do Samnic, a

nossa artilharia fez disparos de destruição
multo efflcázes contra as organizações
defensivas do inimigo.

No correr de uma operação de detalhe,
fizemos prisioneiros o tomámos ao^ adver-
sarlo duas metralhadoras, no pequeno
bosque situado a nordeste de Harlecourt.

Na margem esquerda do Meuso, exe-
cutãmos um ataque repentino contra uma
trincheira inimiga a leste da cota 304.
Conduzimos prisioneiros para nossas 11-
nlios.

Na margem direita do rio, foi modla-
na a actividade das artilharias. Ássigna-
laram-so algumas escaramuças a grana-
das a noroeste da obra de Thíaumont,

Registou-se um canhonelo Intormitten-
te noB outros pontos da linha de batalha.

Na noite do 9 para 10 do corrente, uma
dos nossas esquadrilhas do. bombardeio
atacou a gare e as casernas de Vouzlfires
e a gara de Bazancourt.
ACÇAO DOS AEROPLANOS

FRANCEZÉS
PARIS, 11 — Na frento do Somme,

os francezés fizeram alguns progressos
ao norto do bosque de Hem.

Começam a chegar pormenores dos
"raids" quo 03 aeroplanos francezés le-
varam a offoito, na noite de quarta pa-
ra quinta-feira.

Foram lançadas ao todo 413 bombas,
que causaram enormes projulzos nas es-
tações ferro-vlarias, em poder do inimi-
go, entre Lasslgny, Comblos, Noyon, Ba-
zancourt, Iplncourt, Dauvillers e nos bi-
vaques próximos.

OS RUSSOS TOMARAM STANISLAU

PETROGRADj 11 — (Offiolul) —"As

troyiis russas, ciii opei'uç*õÇ6.. ap sul do

Dniester, tomaram 11 cidade do; Stuulsliiii,
1111 Galicia.

INICIO DE UMA GKANOE BATALHA
NOVA YORK, 11 — Uni racliogramniu

de. Berlim diz que se annunchi. "offlclai-
mento. naquolla capital o inicio, da nova
batalha na região de Zoloeze, ao norto da.
Galicia, entre os austro-iilleTriãeii e' 03 rus-
soa. ...

UMA NOTA OFFICIAL RUSSA
LONDRES, 11 — Telegraiihi"m de Pe-

trograd:
" A lueta ao sul do Dniester prosegue

com grande intensidade.
Desde hontem, pola muiíh*Í,;,a nossa ar-

tllharia pesada eBtli. bombardeando as 1*10-
sições austríacas, que défqhdem Stanla-
lau.

. As linhas férreas de* Nadworha a Sta-
niblaü, e cíe Kolomea a Staiiislau estão
òm'nosso poder, com excepção de peque-
nos trechos próximos u, estn última cl-
dade.

Ao norte do Dniester, ¦ oS -.rusaoB passa-
ram a margem direita do rio Koroplec e
avançam sobro Slota c líipa,

O exercito do gonornl Letchltzki contl-
nu'a a avançar a oeste e a fazor grande
prossão sobre os auatro-hungiiros do com-
mando do conde de Bothmijr. . .

O numero de prisioneiros capturados
pelos exércitos do gei oral ''-Brussiloff, dc
5 de Junho a 6 do agosto, eleva-so a 420
mil.

O czar Nlcolau, em Bign^J de agradeci-
mento e apreço, acaba de enviar ao gene-
ral Brussiloff a cruz de S. Jorge, com as
respectivas Insígnias oravojadaa de brl-
Ihantes."

A MARCHA VICTORIOSA DOS
RUSSOS :,

PETROGRAD, u — Na região
do Sereth, entre Meierine-e Moso-
você, travou-se violento combate,
que ainda continua. -,i ò* *

Fizemos prisioneiros até agora 20
officiaes e 300 soldados.

Na linha férrea de Monasterzyska
a Niznioff, progredimos na direcção
a oeste.

Passamos a vau o río Slota-Lipa
em vários logares.

O inimigo, na sua retirada, havia
cortado todas as pontes^'

O GENERAL &-RJÍÍ3ILOFF
PETROGRAD, irr^Vczar Ni-

colau II, querendo recompensai- o ge-
neral Brusiloff, pela brilhante cam-
panha que está dirigindo, condeco-
rou-o com a grã. cruz da ordem de S.
Jorge. Além disso, sua majestade
deü-lhe uma espada de honra, com a
copa cravejada de brilhantes.

OS TURCOS VÃO DEFENDER
LEMBERG

INCURSÃO DE NAVIOS
ITALIANOS

LONDRES, 11 — Telêgrapham
para esta capital que alguns caça-
torpedeiros italianos penetraram no
porto de Durazzo, onde torpedea-
ram um vapor austríaco, ali fundear
do.

As baterias de terra romperam fo-
go contra os navios italianos, que
sahiram incólumes.

ao

OS VAPORES REQUISITADOS POR
PORTUGAL

LISBOsV, 11 — Dos 72 navios requisita-
dos por Portugal, 51 serão postos ao ser-
viço da Inglaterra, com bandolra e trlpu-
lai.ão portuguezns. Os restantes 21 fica-
rlio ao serviço de Portugal, muitos dos
quaes seião empregados cm carreiras re-
gularcs pura o Brasil o a África,

UMA ESQUADRA INGLEZA
NO TEJO

L1SP.OA, 11 — Os jornaes desta
capital noticiam que uma esquadra
ingleza virá brevemente ao Tejo sau-
dar Portugal.
A NAVEGAÇÃO ENTRE

PORTUGAL K O BRASIL
LISBOA, 11 — Consta que a Empresa

Nacional de Navegação trata de eftceti-
vai* em breve carreiras de vapores entre
Portugal e o Brasil.

NAVIOS METJIDOS A PIQUE
LONDRES, ll — O Lloyd Register

annuncla ciuo foram mettldos a pique os
navios francezés "Anncttc Mane" o "Hen-
ri Elico" e o "Robcrt", de micionalldado
desconhecida.

A GUERRA SUBMARINA
LONDRES, 11 — Os submarinos alio-

mães nietteram a pique tres navios in-
glezes e o vapor hespanhol "Canecogorta
Mcndi", de 3.000 toneladas e pertencente
a uma companhia de Bllbau.

VAPOR TORPEDEADO
BARCELONA, 11 — O vapor inglez

"Autropee", em viagem para Rosário de
Santa F6, foi torpedeado no Mediterra-
neo.

A tripulação foi snlva.

fazer contra-ataques em vários pontos'iue ocoupámos, mas tnantivomo-nos soli-
.lamente em todas as nossas posições.Aviões Inimigos voaram sobre Vene»
za, onde lançaram varias bombas."

laiiÉiíniIsfiii
O ABASTECIMENTO DA SÍRIA

WASHINGTON, 11 — A Turquia re-
cusou-so a acceitar a proposta dos Esta»
dós Unidos, nó sentido do permlttlr ao
"comitê" dos neutros soecorror a Syrla,

ULTIMA HORA
A oecupação de

Monasterziska
PETROGRAD, n (Official) -.

As tropas russas oecuparam Monas»
terziska.

i eillti li-pni

LONDRES, ii - No seu numero
de hoje, o "Daily Telegraph" annun-
cia que se encontram na cidade de
Lemberg 150.000 soldados turcos,
enviados pela Sublime Porta, para
auxiliar os austríacos na defesa da-
quella praça forte.
OS RUSSOS MARCHAM PARA

STATNISLAU
PETROGRAD, 11 — Informam

para esta capital que as tropas russas
continuam a avançar na direcção da
cidade de Stanislau, que está séria-
mente ameaçada.

A GUERRA NOS ARES
PARIS, 11 — Um despacho de Petro-

çrad diz quo os allemães tGm dosenvol-
vido uma grando. actividade aérea na
frente de Riga, mas som grande felici-
dade, pois perderam, nestes últimos dias,
numbrosoB apparelhos.
A MARCHA TRIUMPHAL DOS RUSSOS

PETROGRAD, 11 — As nossas tropas
continuam a avançar sobre o Sereth, na
Galicia.

Entramos na cidade do Monasterzyska,
a noroeste de Stanislau.

Continua o combate -empenhado om
Monasterzyska.

Attingimos o Dniester ao sul de Ma-
rlampol, que fica dez milhas a sueste da
importante cidade de Hallcz.

Avançámoa egualmente na margem
direita do Byatrltza, afflucnte do DnleB-
ter, o quo se rouno a este rio perto dc
Marlampol.

Continua travado um violento comba-
te na linha do Stochoã, na região de Mi-
kchllabachev, Vulski, Lubachavska, Sto-
byvy e Zaroohe.

Avançámos na frento do Sereth.
O inimigo offerece desesperada reais-

tencia.
As tropas do general Sakharoff expul-

saram o inimigo das aldeias e do bosque
situados na margem direita do rio.

As mesmas forças alcançaram a linha
que domina as alturas.

Essas tropas, quo combatem defron-
te de Tresianeones e Grevce, fizeram
2.500 prisioneiros.

Na margem esquerda do Zlota Lipa,
capturámos mais mil austro-allemães.

A oavallarla slava passou a emboeca-
dura do Zlota Llpa e attlngiu a margem
esquerda do Dniester, no cotovello ao
sul do Uscicztelone, a sudeste do Monas-
terzyaka.

OS EMOCIONANTES SUCCESSOS
DOS RUSSOS

PETROGRAD, ll — O total doa prisio-
noiros que fizemoa noa dias 8 e 9 do cor-
rente attinge a cinco mil.

Apoderámo-nos de varias alturas na re-
gião de Vorokhte e Chlbenl.

Tomámos em Trosianconegrovace, de 4
a 10 do corrente, 2G8 officiaes o treze mil
soldados ao inimigo.

Hei mais de mil austro-allomüeB fori-
dos.

Afl perdas do Inimigo em mortos e fe-
ridos são consideráveis.

Na região da estrada do ferro de Mo-
narterzyska a Nlznlew, ae nossas tropas
continuam a avançar.

Os russos expulsaram o inimigo do bos-
quo situado a noroeste de Dubenka, no rio
Komplec, o penetraram na parte sul de
Monasterzyske, onde oontinu'a travado
um encarniçado combate.

No Caucaao, na região a leste de Ka-
rasun, tomámos Elleu.

A sudoeste do lago Van, na região de
NerI e ao norte do Sakklz, e na Pérsia,
na região do Botan, repellimoa.o Inimigo
numa distancia considerável para o oeste.

A SITUAÇÃO INTERNACIONAL
DA REPUBLICA PORTU»
GUEZA

LISBOA, 11 — A "Capital" diz
que brevemente se realizarão comi-
cios públicos nas cidades da Republi-
ca afim de explicar as vantagens mo-
raes e materiaes da situação interna-
cional em que se encontra Portu-
gal-

O primeiro comício effectuar-se-a
em Lisboa, sob a presidência do sr.
Antonio José de Almeida, presidente
:1o conselho de ministros.

Entre os oradores inscriptos está
o sr. Affonso Costa, ministro das Fi-
nanças.
HOMENAGEM A' MARINHA

BRITTANNICA
LISBOA, 11 — Estão sendo prepa-

radas grandes festas ú officialidade e
ás gúarnições dos navios bntannicos,
que brevemente chegarão ao Tejo.
CONFERÊNCIA COM O MINIS-

TRO DA MARINHA
LISBOA, 11 — O ministro da Ita-

lia e o encarregado de negocio da
«Noruega cohferenciaram coin o sr.
Victor Hugo de Azevedo Coutinho,
ministro da Marinha.

O ENTHUSIASMO PELA VICTORIA DL
GORICIA

ROMA, 11 — Em todas as cidades da
península, roallzam-so imponentes mani-
fostações e desfiles de cortejos enormes,
festejando a tomada do Gorlcla.

Em toda a parte, associações patrlotl-
cas, com os seus estandartes, seguidas de
enormo multidão, percorrem aa ruas, ae-
clamando o rol Vlctor Manuel, o oxerclto,
o general Cadorna, o duque do Aosta, os
mlnlstroe o' outras flgurus proemliientoB
da política Italiana.

Ao quartel-general tCm sido enviados
lnnumeroa telegramnias de felicitações.

EM GORICIA
ROMA, 11 — Aa operações militares na

zona de Goricia proseguem com o maior
suecesso para as nossas tropas.

O corpo de engenharia trata desde hon-
tem da fortificução dos pontos estratogi-
cos da cidade, estando a reparar as pon-
teu avariauas polo bombardeio.

PORQUE SE DEU A QUE'DA
DE GORICIA

ROMA, 11 ¦— A rei Victor Ma-
nuel, á frente do seu estado-maior
entrou triumphalmente em Goricia.

O commando austríaco diz que,
devido á evacuação da cabeça de
ponte de Goricia pelas tropas da mo-
narchia dual, a cidade foi entregue ao
inimigo.
OS AVIÕES AUSTRÍACOS ATACARAM

VENEZA
ROMA, 11 — Alguns aoroplanos Inimi-

gos fizeram hontem um rald sobre a cl-
dade de Veneza, lançando diversas bom-
bas explosivas e incendiadas.

Por emquanto, nao são conhecidos
quaes os estragos ouusados.

Esta noticia produziu a maior Indigna-
ção.
MOVIMENTO DE FORÇAS ÁUSTRIA-

CAS
ROMA, 11 — Chegou hontem a Lay-

bach uma divisão da tionved, retirada dt
iiiasso. Essas torças foram enviadas para
reforçar os elementos ciuo resistiam em
Garicia, mas teuuo chegado tarde, se-
guiráo para Aidussina.

ENTRE OS ITALIANOS E OS AUS-
TRÍACÕS

ROMA, 11 — O Inimigo tentou, com as
forças que mantinha localizadas no baixo
lsonzo, levar a cabo contra-ataques om
vários pontos que ocoupámos, mas man- Af; d refut;ll.as. 0 sr Moutrant.YOnio-miS nas nossas posições, tendo so- - „,. . , . .' . .
,,.,„„ „ s.u,,.hnis.,.i,i^ „ rifiáml .,.:<,„nrsoüu. toniuila as objecçoes que poderiam

A Syria colônia
íranceza

A Syria, si acreditarmos num li-
vro recentemente publicado por um
dc seus filhos, o sr. Moutran, con-
siderará a vietoria dos exércitos da
Republica Franceza como a auro*--*»
de uma éra de liberdade para ella.

Si só dependesse do autor da "Sy-
rie de demain", Damasco, Beyruth,
Alep e Jerusalém seriam cidades
trancezas, e o sr. Moutran parece —*
embora não o ouse aífirmar — serp
interprete ènthusiasta e convencido
da maioria dos seus compatriotas.

Elle supplica á França que não
mais considere a Syria como uma
dessas amizades longínquas, que se
desdenham, embora pensando nel-
Ias.

1IBW SFncuES
A LUOTA ENTRE OS ALLESIÃES E OS

ÀLLIADOS — OPERAÇÕES DO
DIA 10

RIO, 11 (A) — A legação da Allema-
nha, em Petropolis, recebeu de Berlim,
via Washington, o seguinte telegramma
official:"O quartel general communica, em da-
ta de 10 — Frente oeste: Kntre o Ancre
o o Somme, contlnuuru os combates de
artilharia, com grande violência.

As tentativas de ataquo dos inglézes,
próximo a Bazentin lo Pctit, fracassaram
sob o nosso fogo. Aprisionamos ali ia of-
ficiaes e 500 homons.

Entre Maurepas o o Somme frustra-
ram-se 8 violentos ataques emprehendl-
doa peloa francezés.

Hontem, á tardo, e hojo á noite, na
margem direita do Mosa, deram-se com-
bates de pouca importância a granadas
de mão.

Abatemos cinco aeroplanos inimigos.
Frente leste: Ao sul do Smorgon de-

ram-so violentos duelios do artilharia e
encontros entre postos avançados.

Em repetidos ataques dos russos em
Strumion, próximo a Lupieszow, Berezlo-
se, Smolury, Zarzeole e Wltonloz, estes
foram ropellhlos, com grandes perdas.

Num contra-ataque nas immedlações
do Zerzecze fizemos 342 prisioneiros.

Nos curvas de Stochcd, ao oesto de

lidamente estabelecido a nossa ocoupagau
OS CHOQUES ENTRE OS ITALIANOS

E OS AUSTRÍACOS
ROMA, 11 —. Na frente

continuamos na perseguição aos contln-
gemes inimigos, que oocupam os posições
que circumuam a cidaue, empregando
nessa missão destacamentos das valentet
brigadas auxinures e dos sapadores de
iJasale e Favia, quasl iodos compostos de
i.leiiie.it.is siciliisiios.

Essea destacamentos avançam com a
máxima energia, tondo alcançado resulta-
do.! brilhantes.

Nos regiões de Tolmino e Tarvis, o
duello do artilharia e vivíssimo, assim co-
mo na Carnia e nos Dolomitoa.

Nas frentos do Trentino, o inimigo exer-
ce a maior pressão na zona entre os vai-
les de Sugana e Lagarina, sendo porem
repeüidos, em todos os ataques que em-
preheuueu, especialmente na zona de Se-
*.(-. Coininunas.

Em todas aa frontes, o Inimigo nos hos-
tiliza, maa encontra a maior resistência.

O AVANÇO DOS ITALIANOS
ROMA, 11 — O communicado offieial

de hoje, do genoralissimo Luigi Cadorna,
annuncla que o dia de hontem ossigna-
lou uma nova e brilhante vietoria das
torças penlnsulures.

Eatas conquistaram todas as fortissl-
mas linhas Uo inimigo no Carso, entre
Vipacco e o monte Cesich.

As nossos tropas oecuparam Rubbia,
San Martirio dei Carso e todo o planalto
de Doberdo, alcançando a linha do valie
ato Crnthrif.

Augmontam continuamente oa prisio-
neiros e os despojes de guerra.

RIÍGOSUO PELA QUE'DA DE
GORICIA

ROMA, 11 — Em todas as cidades rea-
lizaram-ae imponentes manifestações o
cortejos enormes, festejando a tomada de
Goricia.

Em toda a parte numerosas associa-
çõos com os seus estandartes, seguidos de
enorme multidão, percorrem os ruas, ac-
clamando o rei, o exercito, o general Ca-
dorna, o duque d'Aosta, os ministros e
outras figuras proeminentes da política
italiana.

Ao quartel general t6m sido onvlados
numerosíssimos telegramnias de felicita-
ções.

O sr. Paulo Boselli, presidente do Con-
selho, enviou ao duquo d'Aosta o seguln-
te telegramma:

"A vossa alteza real, capitão admirado
e bravo, a vossos victorlosos soldados, a
pátria Italiano onvia applausos ferven-
tos."

O duquo d'Aosta respondeu:
"A meus bravos soldados, os vossos

applausos satisfizeram tanto como a toda
a pátria, asaim como a mim, italiano de
Savola, que tive a honra o a felicidade
do loval-os a cumprir os destinos da Ita-
Ua. Agradeço-vos cordialmente, em seu
nome."
FELICITAÇÕES DO PRESIDENTE DA

FRANÇA A VICTOR MANUEL
PARIS, 11 — O sr. Raymond PoincarêKolki, fracassaram os ataques inimigos

Ao sul de Zaloso desenvolvem-se novos,' 
pr^'-aènté:"d"a Republica, 

'telegraphou 
nos

seguintes termos ao reicombates.
Rechassamoí fortes investidas russas,

nos proximidades de Weleanlon."

Os aconiediratos

OS BÚLGAROS RECHASSADOS
PELOS SERVIOS

LONDRES, 11 —• Informam para
esta capital que as tropas servias
rechassaram os búlgaros, que pre-
tendiam apoderar-se da ponte de Mo-
nastir, fazendo prisioneiros.

OS ÀLLIADOS NA MACEDONIA
PARIS, 11 — Informam de Salonlca

que os forças anglo-francezas atacaram os
búlgaros na região do Dolran, quarenta ml-
lha3 a nordeste de Salonlca, tendo oceu-
pado a estação e uma coluna vizinha.

Vlctor
nuel III.

"Soubo hoje, em uma cidade da Alsa-
cia, reconquistada pelas tropas trancezas,
da tomada de Gorlcla.

As acclamações das populações liber-
tadas pelos nossos exércitos permittlram-
me melhor comprehonder a alegria dos
italianos libertados pela vlctorla de sous
Irmãos.

Peço a vossa majestade recebei as
nossas calorosas felicitações pelo magnl-
fico suecesso de seu brilhante exercito. —
(a) PolncarÉ."
AS OPERAÇÕES MILITARES NA ZONA

DE GORICIA
ROMA, 11 — Informa um communica-

cio official assignado pelo generalisslmo
Cadorna:

"As operações militares na zona de
Gorlcla proseguem oom o maior suecesso
pnra as nossna tropas.

Os nossos soldados tratam de fortificar-
se. o roparar as pontes avariadas pelos
austríacos.

O inimigo tentou, oom aa forças que-
mantinha localizadas no Baixo lsonzo,

impedir a França de installar-se ás
portas do Egypto, em frente ao ca-

do Goricia, nal de Suez.
Ellc não ignora que francezés,

muito influentes, consideram que o
futuro colonial da suu pátria reside
no Mediterrâneo Occidental, por-
quanto mesmo a posse dos logares
santos tem sido sempre uma matéria
de confliclos, e que, talvez, a Ingla-
terra visse com maus olhos essa no-
va orientação.

A isso o sr. Nadro Moutran res-
ponde, fazendo valer os thesouros
que os subsolos do seu paiz oceultam,
além das riquezas archeologicas, co-*.
bertas pelos destroços das cidades
famosas que se chamaram Tyro,
Sydon, Palmyra, etc. bi a França se
installasse em Jerusalém, diz elle, os
peregrinos e os excursionistas affluí-
riam, e o Libano se tornaria o parai-
zo das villegiaturas estivaes.

Elle estabeleceu mesmo, mediante
algarismos, que essa nova colônia,
que acarretaria para a sua nova mãe-
pátria um total de despesas dc 64 mi-
Ihões, lhe proporcionaria, pelo me-
nos, um total de 75 milhões de recei-
tas; e elle affirma que, si a França
ouvisse o seu appeilo favoravelmen-
lt, os syrios estariam promptos a en-
viar-lhe uma delegação, comprchen-
dendo todos os elementos da região,
inclusive os de Damasco, para affir-
mar-lhe o seu dedicado concurso.

O seu sonho é, sobretudo, liberta-
reiíi-se dos turcos, que, ahi como ai-
gures, se têm mostrado incapazes de
utilizar os recursos de um solo admi-
ravelmente riçp e de uma incompa-
ravel situação geógraphica.

Os syrios consideram, aliás, os
turcos como o iiymigo hereditário.
Ali, o genro de Mahomet, disse:"Evitai os turcos tanto quanto pu-
derdes; si vos estimam elles vos co»
mem; si não vos estimam, elles vos
matam."

Como os aluados germânicos da
Porta não seduzem os syrios, elles
querem, desde já, que a França saiba
até que ponto elles lhe são dedica-
dos, afim de que ella não deixe den
ter o seu braço libertador, extendido
para elles, por futeis pretextos. Elles
lhe recordam o interesse que lhes tes-
temunharam Francisco I, Luiz XIV,
Luiz XVI, a Convenção, Napoleão
I, Luiz Felippe, Napoleão UI, Gam-
betta, Jules Ferry e o governo actual,
afim de que ella actue, quando che»
gar omomento opportuno.

Emquanto isso não suecede, os sy*»
rios nada reclamam e nem mesmo
desejam que se alienem tropas para
defendel-os do jugo detestado."Também não desejamos, escreve
o sr. Moutran, que se distraia um es-
forço qualquer no intuito de attenuar
os cruéis soffrimentos que, desde
mezes, nos são impostos pelas hor-
das barbaras da Anatolia. Ao con-
trario, é-nos agradável soffrer, em-
quanto os francezés soffrem. Espera-
remos, com a alma elevada a o cora-
ção firme, a sua paz, que só ;ssa se-
rá a nossa."

Qualquer que seja a sorte rescr**
vada a esse vibrante appeilo, dedica-
do ao sr. Paul Dcschanel, presiden-
te dr: Câmara Franceza dos Deputa-
dos, elle é muito lisonjeiro pura qü.»
todos os amigos da França o lei.titi
com interesse..

Mo-

-
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Con resso
eoisiativo

SENADO
REUNIÃO EM 11 DE AGOSTO

Presidência do sr. Jorge Tlblrlyá
'A's 13 horas, feita a chamada, verlfl-

ca-sc a presença dos srs. Carlos de Cam-
pos, Gustavo do Godoy, Joaquim Miguel,
Jorgo Tlblrlçft, Luiz Flaquor, Luiz Piza,
Nogueira Martins, Aurellano dc GuBmão,
Albuquerque Lins o Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas dez srs. se-
nadores, deixam de ser lidas as actas da
sessão £ reuniões anteriores.

O SR. l.o SECRETARIO da conta do,
.egulnto

EXPEDIENTE

Representação do João Bueno do Pra-
do, escrivão do Piracaia, solicitando a
creacão ão uma caixa beneficente para
os funcclonarios do Estado que não per-
cebom vencimentos do Thesouro. — A'
Çommissão do Fazenda.

Circular do l.o secretario da assemblea
legislativa do Estado do Amazonas, com-
municando a eleição da nova mesa dire-
ctora de seus trabalhos. — Inteirada,
agradeça-so.

Offlcio do cônsul da Austrla-Hungria
communlcando que, cm commemoraçao
do SO.o anniversario do Imperador Fran-
cisco José, serft celebrada uma missa so-
leiine na egreja de S. Bento, no dia 18
do corrente, fts 10 horas. —- Inteirada,
agradeça-se.

Feita ti segunda chamada, mela hora
depois, não responde mais nenhum sr. se-
nador. Deixam de comparecer, com cau-
sa participada, os srs. Dino Buono, Pinto
Ferraz, Fontes Júnior, Eduardo Canto,
Ignacio UehOa e Guimarães Júnior, o som
participação os srs. Lacerda Franco, Pa-
dita Salles, Bento Bicudo, Fernando Pres-
tes, Gabriel de Rezende, Pereira do Quoi-
roz, Oscar de Almeida o Herculano de
Freitas.

Não havendo numero legal, deixa de
haver sessão. Levanta-so a reunião, desi-
gnada para 12 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação do projectos, indicações
c requerimentos.

BRASIL-URUGUAY

Uma palestra com o
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tenente-coronel Silvestre Mato
s.

Visitámos hontom,« na ROtiSscrie, o
tenente-coronel Silvestre Mato e o tenon-
to José Trabal, membros da çommissão
de limites do Brasil com o Uruguay, e
que, como noticiamos, são nossos hospe-
des desde alguns dias.

Recebidos pelo sympalhlco tenente Josô
Trabal, dentro do breves momentos tl-
nhai.ios accesso no aposento do coronel
Mato, lllustre militai* platino, quo, a essa
htra da tarde, mais repousado, das- suas

lor do peso, o qual, jft sendo considera-
Vel, tendera, com certeza a augmentos,
segundo os graus de aperfeiçoamento da
espécie. Tudo Isso demonstra quo aqui
to trabalha com enthusiasmo, quo o go-
verno estft sabiamente orientado, que os
paulistas prezam o cngrandoclmcnto do
seu Estado.

j- em Piracicaba.
E' uma bella cidade. Agradou-mo

multo. E'. nomo Campinas, ciara, limpa,

REUNIÃO EM 11 DE AGOSTO

Presidência do sr. Almeida Prado

A' hora regimental, feita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Accaclo
Piedade, Cazemiro da Rochn, Américo do
Campos, Arthur WhitaUcr, Augusto Bur-
reto, Claro César, Erasmo de Assumpção,
Guilherme Rubião, João Martins, Veiga
Miranda, Machado Pedroso, Alcântara
Machado, Freitas Valle, Josô Roberto,
Almeida Prado, José Vicente, Julio Car-
doso, Julio Prestes, Mario Tavares, 01a-
vo Guimarães, Paulo Nogueira, Raphael
Prestes, Tbcophllo dc Andrade o Wladi-
miro do Amaral.

I ».'!• "" '-

Tendo comparecido apenas vinte e qua-
tro srs. deputados, deixam do ser lidas as
actas da sessão e reunião anteriores.

O SR. l.o SECRETARIO da conta do
segulnto

EXPEDIENTE

Officlo da Camnra Municipal de Na-
tividade, prestando o seu apoio ao juie dc
direito do Parahybuna, quanto ft cobrnn-
ça do impostos no bairro da Marmdladu.
¦— A' Çommissão dc Estatística.

Representação de habitantes do l»ovoa-
do de Bernardino de Campos, do munlcl-
pio de Piraju', solicitando a creacão de
um districto de pai: naquella localidade.
>— A' mesma Conimissão.

São lidos, o vão a imprimir, os parece-
res seguintes

PARECER Ji. 7, DE 1918

A Çommissão dc Justiça, Constituição
e Poderes, tendo examinado os vários pa-
pois quo se acham sujeitos ao seu estudo,
é dc parecer que sejam archlvados os se-
grlntes, uns por se referirem a matéria
jft vencida, outros por terem perdido u
opportunidade:

1) Of fidos das câmaras munlcipaes de
Araraquara e Igarapava, sollcitundo pro-
vldcnclas tendentes a alliviar as munlcl-
palldades do pagamento de meias custas;

Ií) Offlcio da Câmara Municipal do Lo-
rena, protestando contra o projecto n.
i'i, do 1913, que cstntue o "Obolo Bcne-
ficento Escolar";

3) Offieio do sr. secretario da Justiça
t da Segurança Tubüca, transmiltindo a
representação em que Irineu Ferreira
Gomes o Luiz Passos Júnior, respectiva-
mente teiegraphista e guarda-íios da Co-
lonia Correccional, solicitam a votação de
uma lei que os considere funccionarlos
públicos do Estado;

4) Petição cm quo Moysés Nogueira
Marx, engenheiro clectriclsta do Corpo de
Bombeiros, solicita equiparação dos seus
vencimentos aos dos engenheiros ohefe.
de secção das secretarias do Estudo.

Sala das commissões, 11 de agosto de
1910. — Joüo Martins, .presidente; Al-
cantara Machado, Josó Roberto, Julio
Prestes,

PARÉOER N. 8, DE JOIO, SOBRE O
PROJECTO N. 8*8, DE 1907

A Çommissão do Justiça, CpnstltulQÍt)
e Poderes, examinando os papeis que se
acham sujeitos ao seu estudo, encontro-,
dentre outros que Jft perderam a opportu-
nidade, o projecto n. 06, de 1U07, que
mandava transferir á Associação Com-
mérclãl o predio cm que ultimamente es-
leve instaüada a Câmara Municipal, logo
que esta o desoceupasse.

Como jft tenha sido dado ao alludido
predio destino mais conveniente, a Com-
missão é do parecer que o projecto n. 50,
ile 1907, seja dado para a ordem do dia o
rejeitado pela Câmara.

Sala das commissões da Câmara dos
Deputados, 11 do agosto de 1016. —
João Martins, presidente e relator; Al-
cantara Machado, JosC Roberto, Julio
Prestes.

Feita a segunda chamada, verifica-se
não ter comparecido mais nenhum sr.
deputado, deixando de comparecer com
causa participada o.i srs. Amando do Bar-
ros, ...ntonio Lobo, .Corlolano do Amaral,
Darlo Ribeiro, Thomaz de Carvalho, Ga-
bríoi Junqueira e Proeoplo do Carvalho, o
som participação os srs, Abelardo César,
Alfredo Ramos, Salles Júnior, Azevedo
Júnior, Ascnnio CcrqtiCra, Ataliba Leonel,
Francisco Sodré, Gabriel Rocha, Joa-
qulm Gomidc, Pereira do Mattos, Rodri-
gues Alves, Trajano Machado, Laurindo
Minhoto, Campos Vergueiro, Rodrigues
do Andrade, Pedro Costa, Plínio do Co-
doy, Vicente Prado e Carvalho Pinto.

Não havendo numero legal, deixa dehaver sessão. Levanta-se a reunião, desi-
gnada para 12 a mesma
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O TENENTE-CORONEL SILVESTRE MATO

ORDEM DO DIA

2,a discussão do projecto n. 2, deste
anno, autorizando o governo a mandar
construir um edifício, para cadeia e fo-rum, na sôdo do município de Campos
Novos do Paranapanoma.

viagens ao interior, palestrava com o nos-
so companheiro sr. dr. Luiz Silveira e ca-
pitão Afro MarcondeB, ajudante de or-
uons do sr. presidente do Estado.

Trocados os primolros cumprimentos,
pedimos ao coronel Mato as suas impres-
soes não só sobro a capital o zona quo
percorreu, slnão tambom sobro os edifi-
cio3 e estabelecimentos que visitou. Des-
culpasse-nos a importunaçúo, rogamos-
lhe. Mas não podíamos eximir-nos ao
fundo desejo do ver como seriamos julga-
dos por um hospede culto, filho uão dc
nação afastada, mas.de terra limltropho
ft nossa, onde os usos o costumes tan-
to se assemelham aos nossos, que tal
circumstancla jft deu mesmo ensejo a um
notável estadista de dizer que o Uruguay
se lhe afigurava eomo uma continuação
do Brasil.

O amável militar, offcrecendo-nos uma
cadeira a sou lado, acqttlesceu. Dava-nos
as, suas Impressões, não como devera o
desejava, com minúcias o todos os elo-
gios quo a sua profunda gratidão devia ao
acolhimento dos paulistas, por lhe ser im*
possível firmar tudo o que de grato lho la
no intimo, nas palavras lncolores do uma
descripção suecinta. No emtanto, con-
eluia o official sulino, creia quo nas ml-
nhas phrases hypolheco aos seus patrl-
cios, sobretudo às autoridades que eom
tanta sympathia s cordura me receberam,
dlspensaudo-me lão distineto o inestima-
vel acolhimento, toda a minha estima e.
admiração.

Mas, por ondo quer que comece'.'
perguntou-nos, sorrindo.

—r Pela Força Publlpa, por exemplo.
V. s., quo ô autoridade na matei-la e quo
assistiu a alguns exercidos...

Devo dizer-lhe, portanto, quo não
ha nqul uma Força Publica, mas um ver-
dadeiro exercito. Assisti, com o máximo
prazer e interesse, no pateo do quartel da
Luz, a varias licções do gynmastica o cs-
grima do baioneta, evoluções, manejo de
armas. Percorri tambem a Escola do Edu-
cação Pliysicu, assim como tlvo grata
opportunidade do observar do porto
exercícios por um corpo de cavullarla.
Achei tudo excollcnte: installaçOes magnl-
ficas; uma ordem admirável. Desdo os
menores passos de gynmastica ft marcha
firmo o correeta do destile, a que nssisti
na avenida Tiradentes, tudo mo impres-
sionou optimamente. Visitei ainda o
quartel; é espaçoso, é de um typo quo
r.ada deixa a desejar. Construído com to-
do capricho, os officiaes e Inferiores le-
vam nello vida agradável, com attracti-
vos o conforto. Em dependências dessa or-
dem, os militares nunca se sentem cança-
dos, estando sompro bem dispostos,

Então a nossa Força...
... é um exercito, é a primeira re-

serva do um exeroito activo. Observei-a
cem a maior attenção, sem quo mo os-
capasse um detalho. E o typo do ho-
mem? é multo bom. Os soldados são
quasi todos jovens e fortes, activos, des-
tros. Depois reina, entro a officlalidado
o inferiores, uma camaradagem, uma
disciplina invejável. Si os exercícios, tra-
balhos puramente mechanleos, me cn!e-
varam, a disciplina, então, me seduziu
verdadeiramente; nesto particular, quo é
alifts a baso dos exércitos como do todas
as iniciativas em que figuram agremia-
ções do homens, a Força Publica rlvali-
za com as mais bem organizadas.

V, s. visitou tambem a Penlten-
ciaria"

Vl-a apenas do longe. E' um bonito
edifício e. segundo mo informaram, con-
struldo com todos os requisitos da archi-
toctura moderna e todos os preceitos
da hyglene.

E as impressões quo o coronel traz
da sua viagem ao Interior?

*— As melhores possíveis. Em Campl-
nas visitei o Instituto Agronômico, queachei um estabelecimento multo impor-
tanto. A sua organização mo pareceunada deixar a desejar, Não sou peritonesso ássumpto, mas, pelo que observei,
vi quo o esforçado director do estabele-
cimento lho imprimo uma orlontação ra-
clonal. No terreno sclentlfico como no
da pratica, naquella que visa os lnteres-
ses meramente eommerciaes, pareceu-me
quo > o instituto estft na altura dc poderdar os mais profícuos resultados, eomo
allfts jft tem dado.

Duhi seguiu para Villa Americana?Sim. Fui ft fazenda do selecção de
Nova Odessà. Achel-a admirável. O tra-
balho ahi é util e fecundo. Impressiona-
ram-me sobretudo, magnificamente, nes-
sa visita, os bellos exemplares das raças
bovinas selcccionadaa — Caracu' e Mo-
cho. Daquella encantou-mo sobremaneira
o bello touro Mozart, que pesa mais do
mil liilos. Foi para mim uma grata sur-
presa esso e outros speeimens dessa ra-
ça nacional, que com trabalhos suecessi-
vos de sdecção attingirft o máximo graude belleza pb.y_i._n, sem se falar no va-

I tendo em abundância todos os indispen-
saveis elemcntoB de vida — bom clima,
água potável, excellonto illuminação, edi-
fidos modelos. Possuo uma linda Escola
Normal, vários grupos, muitos Insti-
tutos dc caridade, Jardins públicos. Lft
visitei, entre outros estabelecimentos, a
Escola Agrícola o a Fazenda Modelo. Não
sou profissional no ássumpto, mas, polo
que vi, posso asBcverar-Iho que não me
podiam impressionar mais gratamente
aquelles próprios do Estado. Não podem
ellos deixar de produzir os mais inestln.a-
veia resultados. Tanto sob o ponto de vis-
ta thoorlco como pratico, os alumnos quo
por olles passarem devem sahir verda-
delrOB mostres. O seu director, quo me
cumulou do finezas, é um espirito culto
e digno dos mais calorosos cncomlos.

i— Do Piracicaba regressou a S. Paulo?
Com escala por Limeira. E' uma pe-

quenu, mas bonita cidade. Ahi, num
club onde estive, mo fizeram uma verda-
deira recepção; traturam-mo os seus pa-
trlolos com essa nobro gentileza que ca-
racterlza os brasileiros. Uma observação
que fiz: Limeira é uma cidade pequena,
mas asseada, de boas edificações. Assim,
em toda a parte ondo estivo isso consta-*,ei. Não encontrei, no meu itinerário,
ranchos, desses casebres communs nos
sertões, quatro estacas cobertas do palha,
ou sejam habitações primitivas o que bem
testemunham o atraso. Através do cousas
assim pequenas ft primeira vista, sem a
menor importância, os observadores po-
dem avaliar o desenvolvimento moral e
material de um povo. E no interior do
seu Estado, como na capital, quo é uma
bella metrópole cm constantos remodela-
ções, nada se encontra quo não atteste
um progresso lmmenso, sabiamente orlen-
tado pelas normas salutares da hyglene
o do conforto,

E de Limeira...
Regressai a esta bella capital.
E quaes as suas impressões sobro n

nossa cidade?
—I Magníficas. Acho-a, cm certos pon-

tos, parecida com Montovideo: ruas am-
pias o bem traçadas, arborização profusa,
ínnumeros Jardins o praças. E* ainda
como a capital do meu paiz no que diz
respeito ft sua superfície — ampla, vasta,
Immensa, A hygieno aqui é perfeita; a
água, boa; a illuminação, os prédios, o
serviço do electricos, exgottos, tudo de
primeira ordem, testemunhando o bello
esforço dos paulistas.E o Butantan?

E' um estabelecimento modelar e
único. O dr. Vital Brasil 6 um benemo-
rito, uni sftbio, um profissional dedicado,
que desempenha com o maior interesse
os sous trabalhos sobre ophidlsmo. Ob-
sorvei isso através da lhaneza o do cava-
lheirlsmo eom quo nos mostrou todo o
estabelecimento, dando-nos descripção do-
talhada do tudo o quo diz respeito ao co-
lebre Instituto.

Visitou tambom a Escola Normal?
As Impressões que recebi, naquello

estabelecimento, são-me tão gratas, coni-
moveram-mo tanto, quo não tenho pala-
vras com quo exprima o meu reconheci-
mento pura eom os director, professores o
alumnos daquelle importante estabeleci-
mento do ensino. Ncllc, como no Jardim
da Infância, desde as salas de aula ft gran-
de blbiiotheea, achei tudo organizado com
uma notável elevação de vistas. O corpo
de professores, que conheci, estft bom
compenetrado da sua nobro missão. O Ar.
Oscar Thompson dirige o estabelocimen-
to com grando descortino, tanto quo nollo
é tudo ordem, trabalho, progresso. Agora,
ao quo não posso deixar do referir-me, é ft
gentileza do oorpo discente e docento da
Escola. Trataram-nos com uma íldalguia
que me emocionou profundamente. No sa-
lão nobre do estabelecimento realizaram
em nossa honra uma boníssima sessão 11-
torarla e musical, om que foram entoa-
dos, em coro e com uma afinação admi-
ravol, os hymr.os do meu paiz e da sua
cara pátria. Foi-me isso uma surpresa to-
cante. Não sõ os cantos, porém, mo de-
lidaram. Os recltativos em quo figura-
ram composições de poetas patrícios o
francezes, bem como os trechos do musl-
cas, estes executados eom arte c aquelles
irreprehenslvclmcntc declamados, me im-
pressionaram tão bem quo não tenho pa-
lavras com que lhe exprima o meu en-
thuslasmo. Dessa bolla festa, que mo fi-
carft eterna no Intimo, levo, como recor-
dação, um programma que me offe-
receu o dr. Oscar Thompson, e no qual
se vêem entrelaçadas as bandeiras do Bra-
sil e Uruguay.

Continuara as suas visitas?
Sim. Irei no Municipal, ft noite; ama-

nliã, a outros estabelecimentos.
E quando regressam?
Talvez sabbado,

—- Não demorou nada!
¦—i Ha serviços que me reclamam.

Mas tenho osperunçaa do quo tornarei ao,

Da nossa edição da noite dc hon-
tem:

Que exploradores, inimigos do
Brasil, não tenham escrúpulos de
mover campanha contra o nosso
principal produeto, pondo em voga
succedaneosTomo o postum, o malt-
Kneípp e outras drogas similares e
contrafaçam o café, misturando-o
com substancias, nocivas, é um mal
condemuavel, mas que se compre-
hende pela audácia e ganância dc
aventureiros, que não olham a meios
para ganhar dinheiro.

O que, todavia, não se explica, por
impatriotico'. ou inconsciente, é que
da praça de Santos, cm prejuízo ilo
còmmercio regular e honesto e do
credito do principal gênero da nos-
sa exportação, se admitta a • sahidà,
de qualidades baixas de café, artifi-
cialmcnte preparadas com tintas de
oca, plombagina e outras, com o pro-
posito evidente de illudir o consumi-
dor incauto, que as suppôc superiò-
res á realidade.

Esse còmmercio abusivo c incon-
venientc.se vem exercendo ha muito
tempo, sem o menor embaraço, e, só
agora, depois dc uma denuncia, con-
seguiu o governo fazer uma série dc
pesquizas c:.verificar que ella tinha
absoluto fundamento.

Dahi o ácto do sr. secretario da
Fazenda, determinando severa vigi-
lancia na Rcccbcdoria dc Rendas, de
modo a fazer com que o produeto
que contenha artificio de qualquer
natureza seja retido e não possa se-
guir para o seu destino.

Sabe-se, porém, que a acção offi-
ciai irá mais longe, não só proino-
vendo pelos recursos ao seu alcance
a responsabilidade e punição dos eul-
pados, como, preliminarmente, divul-
gando os seus nomes pela imprensa
para que elles não figurem injusta-
mente entre as pessoas ou firmas re-
speitaveis,., incapazes de participai
dc negócios que não tenham o cunho
de inteira honestidade c que consti-
tuem a importante praça de Santo3.

Este caso dos cafés coloridos vem
demonstrar aos poderes públicos a
necessidade de desdobrar a sua fis-
calização c apural-a, não só nos mer-
cados extrangeiros de consumo, co-
mo no próprio núcleo da producção.

Felizmente,' entretanto, a anomalia
é deveras excepcional e devemos
confiar, -qu^ielja dcsapparcça para
sempre, não, só em virtude das pro-
videncias do governo, como tambem
da collaboração dós commissarios e
exportadores, naturalmente empe-
nhadosem empregar esforços para a
salvaguarda dos seus interesses e da
sua reputação, ameaçados pela intro-
missão dc elementos deletérios r.o
campo da sua fecunda e honrada
actividade.

IFdKiT
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HIPPODROMO

Do meu canto
CAMPINEIRO

Ficou assim- organizado o programma
para as corridas a so reallzarom amanhã,
no prado do Bomflm:"Abertura" ¦—-. 800 metros •—• 1001 o
20$000.

1, Fuzileiro — 48; 2, Matto Alto-—lC;
3, Tubarão — 52; 4. Iprcs — B2 ."Initlum" —¦ 800 metros —- 100$ e
20.000.

1, Cabrito — C2; 2, Sibéria *-• .2; 3,
Pachft — 5D; 4. Lllaz •— 48."Consolação" —, 1.200 metros •—¦ 200.
o 601000.

1, CIdra *— D3; 2, Bayard — 53; 8, Sal-
vatus — 48; 4, Cáspio ,— 51."Experiência" — 1.500 metros—300.
e 60(000.

1, Abul — 51; 2, Iblrubft — 50; 3, BU-
caia —¦ 48; 4, Bohomio — 48; 5. Oazeta— 52.

"Imprensa" — 1.500 metros ¦-, 350*5
o 70$000. ¦• .

1, Eclipse — 53; 2, Abrfcot — 62; 3,
Rubi — 50; 4, S. Clemente •— 48."Combinação" ~-. 1.000 metros—200$
o 40.000.

1, Tangarft —^ 52; 2, Aero — 54; 3,
Gardlngo — 02; 4, Poli — 56.

FOOT-BAliL
MATOU 1NTER-ESTADUAD — OS ACA-

DEAOCOS CARIOCAS E PAUDIS-
TAS EMPATARAM DOR 3 GOALS
A 3

Effeetuou-se hontem, na Floresta, o
match de foot-ball, promovido pelo Con-
tro Acadêmico XI dc Agosto, entre os
acadêmicos cariocas e paulistas.

O Jogo fol bastante interessante, apre-
sentando os dois contendores boas cqul-
pes.

Ao primeiro tempo, os paulistas con-
seguiram marcar dois goals o no segundo
mais um, autos que os cariocas abrissem
o seu score. Quasl ao terminar o match,
os estudantes do Rio reagiram esforçada-
monte e puderam nlnda realizar o cm-
pato pelo score de tres goals a tres.

Foi assim que terminou o attrahcnt!
encontro amistoso, com quo os esludan-
los do direito commemoraram a data da
fundação dos cursos jurídicos no Bra-
sil,.

A. A.
* *

PALMEIRAS INFANTIL
Realiza-se hoje, ás 14 horas nocampo da Floresta, um trairiing defoot-ball, para o qual se pede o com-

parecimento dos jogadores do primei-ro e segundo teams.

LIGA DO GYMNASIO DO ES-
TADO

Realiza-se hoje, ás 14 horas, no
campo social o 9.0 match do campeo-
nato de foot-ball, encontrando-se os
teams do 2.0 c 4.0 anno.

H'OJE, A'S 20 HORAS e mela,
no edifício da Escola Nacio-
nal de Bellas Artes, no Rio

do Janeiro, realizar-se-6, a oomme-
moração do primeiro centenário da
fundação official do ensino artístico
no Brasil. O acto, quo so revestlrft
da mais brilhante solennidado, ei-
feotuar-se-ft conjunetameuto com a
reabertura das galerias de pintura o
inauguração da vigésima terceira ex-
posição de arte, ft qual concorrem,
com Interessantes e bem cuidadas té-
ias, vários artistas o amadores dc
S. Paulo.

Vai ser uma bella festa, essa com
que festejaremos uma data tão cara
para os nossos artistas. Ha cem an-
nos, quando o palz ia ainda no rei-
nado do seu primeiro rnonarcha, quo
ainda se orientava pela vontade da
augusta cOrto portugueza, registou-
se, entro nós, a creacão desses cursos
do bellas artes, os quaes estavam fa-
dados a influir com tanta efficacla
no espirito das novas gerações Indi-
gentis. A iniciativa fol das mais fe-
cundas. Levada a effeito por espiri-
tos patrióticos, sinceramente devota-
dos ao engrandeclmento intellcctual
da nação, e encontrando o apoio dos
públicos poderes, germinou, flores-
ceu, fruetlficou; ha um século, atra-
vés do novas gentes o múltiplas trans-
formações de ordem política o social,
vem ella lllustrando magnificamente
os filhos do paiz quo tém pendor para
as creações das bellas artes. E'
pois, o advento que hoje se commo-
mora, dos mais caros para nõs 

'¦.—

recorda-nos elle a instituição de um
curso que tão salularmento tom
contribuído para o nosso cultivo espl-
ritual. Não só por Isso, porém; mas
ainda porque testifica ella a operosi-
dade, a elevação do vistas e a con-
stanela dos brasileiros, virtudes essas
que nos são peculiares, embora an-
dem tão nialbaratftdas o diminuídas
por alguns escrevinhadores rheto-
ricos...

PIWG-PONft
CONFEDERAÇÃO PAULISTA

DE PING-PONG
Realiza-se hoje, ás 20 horas, na

Legião dc S. Pedro (rua Immaculada
Conceição, 11. 5) a reunião do conse-
lho director da Confederação Paulis-
ta de Ping-Pong, correspondente ao
corrente mez.

Na sédc do Club Athlctico Ypiran-
ga, será disputado amanhã o 11.0
match do campeonato deste anno, en-
tre as turmas da União Catholica
Santo Agostinho e Club Athletico
Ypiranga.

seu Estado, de que levo tão gratas recor-
dações.

Assim esperamos; ê tão perto...Sim. Demais, a distancia não me se-
parará dos brasileiros, particularmente
dos paulistas, cujo caracter tanto se asse-
melha com o dos meus patrícios, pois a
elles fico vinculado pelos mais estreitos
laços de sympathia. Daqui levo as mais
fundas recordações, sobretudo do gover-
no o do dr, Altino Arantes, presldento do
Estado, de quem tenho merecido as mais
altas o dlstlnctas provas de consideração,

MInul03 depois apertávamos a mão do
distineto official, que, num requinte de
delicadeza, nos acompanhou até ao eleva-
dor. Ahl ficam, em períodos lncolores, as
Impressões e as benevolas referencias do
Ulustro hospede, sobre S. Paulo o a nossa
gente.

TIRO
TIRO NACIONAL DE S. PAULO

N. 3 da confederação
(Cambucy)

Amanhã, si o tempo permittir, ha-
verá exercício de tiro ao alvo no
stand desta sociedade, iniciando-se as
inscripções ás 8 horas e encerrando-
se ás 16 1I2 horas cm ponto. As ins-
trucções de companhia e nomencla-
tura da arma serão administradas pe-lo sr. tenente Arão Jeffcrson Ferraz,
e os exercício de tiro serão dirigidos
pelo sr. Raul Vasqucs e seus auxilia-
res,

*
TIRO PAULISTANO
N. 35 da confederação
(Stand em Pinheiros)

Caso o tempo permitta, haverá
amanhã exercícios de tiro e de evo-
luçõcs militares no stand desta socie-
dade, em Pinheiros. Os atiradores
matriculados nos cursos militares de-
verão comparecer ao stand devida-
mente uniformizados, ás 9 lioras em
ponto.

Os atiradores componentes das
bandas de musica e de cometas e
tambores, deverão tomar parte nos
exercícios geraes preparatórios pa-ra a parada militar a realizar-se em
7 de setembro, no Rio de Janeiro.

Estarão de dia 110 stand, como
auxiliares do director de tiro, os srs.
Antônio Madureira, José G. Whita-
ker, Horacio Costa, Luiz Sertorio,
Mario Araujo e Antônio Pereira de
Barros.

No quartel do batalhão de atirado-
res, á rtta 11 de Agosto, 11. 41, come-
çarão, na próxima semana das 13 ás
15 horas, as aulas theoricas e prati*-
cas para os sócios que não puderem
freqüentar os exercícios realizados á
noite.

Na próxima reunião da directoria
desta sociedade vão ser excluídos do
quadro social os sócios que se acham
em atraso com suas mensalidades e
os que achando-se matriculados nos
cursos militares não mandarem fa-
zer fardamento c.o prazo de 10 dias.

*
TIRO BRASILEIRO N. 34 DE S.

BERNARDO
Realizam-se amanhã, ás 13' horas,

os exercícios militares desta socieda-
de, sob o commando do tenente do
exercito Ramalho Rocha, auxiliado
pelo sargento Antônio Teixeira Lei-
tão.

r—: Devendo proceder-se aos exa*
mes para promoção e mais fins le-
gaes.os sócios que pretenderem essas
regalias, devem comparecer ao maior
numero de exercícios.possíveis.

—•. Por determinação da directoria
o sargento Teixeira tem dado ins-
trucções á noite, na sédc social,

No derradeiro artigo publicado sob
esta rubrica, alltidi ao desenvolvi-
mento das superstições, nos paizes
belligcrantcs, conseqüência do esta-
do de espirito, ancioso, inquieto e
crédulo, determinado pela guerra.
Referi como em Paris pullulavam
agora, com mais intensidade do que
nunca, as prophetizas e adivinhas, e
como ellas, 110 meio da penúria ge-
ral c da crise econômica, faziam ain-
da excellentcs negócios, vendo a sua
clientela augmentar incessantemente.

Entre os oráculos da Babylonia
moderna, a famosa madame de Thé-
bes conserva o primeiro logar. O seu
consultório é diariamente freqüenta-
do por centenas de almas, que tre-
mem pelo futuro, e desejam ouvir,
dos lábios da vidente, palavras de
tranquillidade c dc esperança.

Madame dc Thébcs augmentòu
enormemente os seus créditos depois
que se verificou ter prophctizado a
guerra. Entre os meus papeis velhos,
encontrei ha dias o seu almanach pa-
ra 1914, impresso cm novembro do
anno anterior. Ella previa ahi o as-
sassinio do archiduque Francisco
Fernando, a resurreição da Polônia,
um processo tle Estado que provoca-
ria distúrbios populares. E, na sua
linguagem sybillina, escrevia:

"Anno glorioso (o de 1914), anno
de discórdias c depois de amor, anno
em que ha de nascer uma nova Eu-
ropa. Na região de Paris, e em todo
o leste, domina por um lado o fogo
e por outro uma corrente dc ideal,
que é como uma labareda. Fogo con-
tra fogo, destruidor um, creador ou*
tro. Dias dc luto e dias de júbilo em
Paris. A febre intensa das profundas
crises, dos grandes sacrifícios, dos
enthusiasmos delirantes, das dádivas
generosas, do sublime amor."

' Isto não era muito claro. Si a gucr-
ra não se manifestasse, outros factos
poderiam ser aproveitados c cbhve-
nientemente adaptados para justifi-
car esta visão prophctica.

Mas madame de Thébes não fin-
dou aqui. Nas paginas seguintes do
longo artigo, que é o anteloquio do
seu almanach, ella fala do ''grande
drama" que vai perturbar a Europa.
Annuncia o papel importante c ines-
perado que, nelle, a Itália desempe-
nhará. A ameaça de total destruição
que nesse anno fatídico de 1914 pc-
saria sobre a Bélgica não desápparè-
ecria por completo; mas o destino do
povo belga aligurava-se-lhe brilhan-
tissimo. A união dos valões e dos ila-
mengos seria origem dc prosperida-
dc. A Inglaterra escaparia a gravissi-
mos perigos internos; a guerra sal-
val-a-ia. A Rússia avançaria com os
slávos do oriente e a onda slava ex-
pulsaria da Europa os turcos. O des-
moronamento do império ottomano
affectaria os povos vizinhos: a Bul-
garia, a Grécia, a Rumania, o Mo.itc-
negro c a Servia, — valoroso povo
cujo destino não se cumpriu ainda.

Estas prophecias, tão concoi-Jan-
tes com a realidade, qualquer as po-
deria fazer, nos últimos cinco annos,
tendo cm vista a disposição das pe-
dras no xadrez europeu. A guerra fu-
tura foi objecto, entre 1908 e 1914,
dc centenas de volumes, dc milita»'cs,
dc politicos, de diplomatas c de sim-
pies philosophos, onde os limites c
conseqüências da conflagração eram
rigorosamente deduzidos. Madame
dc Thébcs poderia ter ahi haurido,
como toda a gente de mediana cui-
tura, a visão dos factos para os quaes
a Europa deliberadamente se enca-
minhava. Mas as almas crédulas pre-
ferem sempre attribuir ao sobrenatu-
ral o que por meios humanos e sim-
pies facilmente se explica.

E' notável, nesta prophecia de
1913, a sorte reservada á Allemanha
A pythoniza vê o império desfazer-
se pouco a pouco. Fala em movimen-
tos revolucionários c em furor contra
a aristocracia. Os inimigos vencede-
res atravessavam a sua fronteira; e
entrevia então uma Allemanha mais
temivel, que parecia ceder, disposta
a acceitar as condições que lhe im-
puzessem, mas, simultaneamente,"ga-
nhando tempo, intrigando, paraly-
sando os movimentos do adversário,
reatando, por ultimo, a offensiva com
mais brio. Mas, fosse como fosse, o
kronprinz nunca chegaria a cingir a
coroa...

Quem reflectc na situação interna
da Allemanha, 110 descontentamento
popular, 110 domínio crescente do
partido socialista, verifica que, ainda
neste capitulo, as prophecias de ma-
dame de Thébes têm sérias possibí-
lidades cm seu favor. O que não im-
pede que a famosa adivinha seja só-
mente uma hábil impostora, affir-
mando estar de posse de revelações
que lhe são fornecidas durante os
seus colloquios com o sobrenatural...

Gomes JÚNIOR.

Onze de Agosto
^_—,___._„_

As festas «ls. _ii.w_._;.__..
acadêmica

Hontem, annlversario «lu instituição dos
cursos jurídicos no Brasil, a data foi com-
memorada, nesta capital, por Iniciativa do
Centro Acadêmico Onze de Agosto.

Ao meio-dia, offoctuou-se na Faculdodo
do Direito uma sessão BOlcnno daquelle
Centro, presidida polo dr. Azevedo Mnr-
quês, sondo por essa oceasião Inaugura-
dos, na galeria d03 dlrectores da Facul-
dade, 03 retratos dos srs. dr. João Mon-
des de Almeida c dr. Herculano Ae. Frei-
tas.

Foz o discurso official o quartnnrilsla,
Moraes Mattos.

Essa solennidado fol abrilhantada poi
uma secção da banda da Força Publica,

A's 15 horas, no campo da Floresta, ri-
camento ornamentado com fíOres natu-
raes, realizou-se o sensacional match de
foot-ball entro os scratches dos éstüdan-
tes das escolas superiores do Itio e seus
collegas de S. Paulo.

Tocou umu secção da banda da Forca
Publica.

A' noite, pela companhia Lucien Ou!-
try houve no Municipal um espectacuio
do gala cm homenagem A classe acado-!
mlca.

Para essa í-écila extraordinária fol es-
colhida a comedia "Primorose", do Cail-,
lavet e Roberto do Flers.

Os estudantes realizaram diversos pas-
seios dc bonde pulos pontos mais pito-
reseos da cidade, c-m ruidosas manifes-
tações de Jubilo.

As festas terminaram pela madruga-
da dc hoje, com o ch.fi. da 1 hora, que os
proprietários do Guarany offorccom to-
dos os a.r.nos ft olosso acadêmica.

¦Registe k art.
"•-• "¦— 

"HORA VINIVEH.SITAHIA"
Uni grande suecesso esto. reservado pa'ra depois do amanhã, no tlieatro Munlcl-

pai, A brilhante Associação Universitária,
A solennidado, que se realizara .ás 20 ho-

ras, serft presidida pelo sr. dr. I.uiz pe-
reira Barreto, que pronunciará mn lm-
portanto discurso.

No sarau tomam parte os exímios musi-
clstas senhorita Vltalina Brasil e Alonso
Annibal, e o distineto violinista Osório Co-
sur, acompanhado ao piano pela senhorita
Opheíia Adda.

As senhoritas Olga Caliú o Zcnaido Azo--vódo, que bastante se salientaram nos fos-
tivaes do Conservatório, recitarão ver-
sos.

Pelo nocturno de luxo, chaga amanha
a S. Paulo o lllustre tribuno dr. Pedro
Moacyr, o.uo vem especial monte para f-x-
zer, nesse sarau, a sua conferência aobrii
o thema: "S. Paulo no Brasil".

O presidente da »Vssociação Unlversita-
ria esteve hontom na Faculdade do Direito,
na Faculdade do Medicina c na Escola Po-
lyteehnica, afim do convidar os sous col-
legas iiara a recepção festiva desse dls- (
tineto parlamentar.

O sr. dr, Pedro Moacyr hospodar-se-ft
no "Grande Hotel da Paz", onde a Asso-
clação Universitária mandou reservar-lhe
aposentos.

«_*¦ ———

Em Kiiaratinpetâ
A TENTATIVA DE INCICNDIO DO XO-

VO EDIFÍCIO DA ESCOLA NOR-
MAIj

OUAUATINGUETA', 11 — Piosegue
o inquérito aberto para apurar a autoria
da tentativa dc Incêndio, ante-honteni
realizada contra o novo edifício da Es-
cola Normal.

As diligencias estão a cargo do dr. Vir-
gilio do Nascimento, 2.0 delegado uuxi-
liar, que tem sido auxiliado pelo dr. .Sa-
muel Silveira, delegado do policia, o Ali-
pio Galvão, subdelegado do l.o districto.!

Hontem foi ouvido pela aut.1rids.1lo o
sr. Gostão Strang, director daquelle cs-
tabeleeimento dc ensino, que depoz du-
rante mais dc seis horas.

As inquirições estão continuando.
Por ora, nada estft esclarecido, pare-

condo que será. inútil todo o esforço pa-
ra elucidar o grave acontecimento.

___. _

Assassinio de
um soldado

JÜI.GAMI.XTO DE JOSÉ'
JANUÁRIO

DOMIXGOS

A CARNE
Movimento do dia 11 dc agosto de

1916.
Foram abatidos: 31. leitões, 105 bo-

vinos, 126 suínos, 28 ovinos, 14 vitcl-
los.

Foram inutilizados: 2 suinos, ,12
pulmões, i fígado, 2 intestinos delga-
dos de bovinos; 16 pulmões, 2 figa-
dos, 3 intestinos delgados de suínos;
9 pulmões, 2 figados, 1 intestino dei-
gado de ovinos.

Inutilizações: 2 suinos por cysti-
cercus.

Emblema do carimbo *— Uvas.
Barretos: 130 bovinos, 46 suinos, 8

ovinos, 10 vitellos.
Emblema ¦— Lua.
Preços correntes da carne, em ki-

los, no tendal:
Bovinos, $400 a $450; suínos, $900

a i$ooo; vitellos, $600 a $800; ovi-
nos, $600 a $800; caprinos, ifeoo; lei-
toes, 1ÍJ5500.

Respondeu hontem a processo a rio
preso Josô Domingos Januário, pronuu-
ciado como autor da morte do soldado
Antônio Manuel Barreiro e de ferimentos
leves cm José Raos Delgado e Pedro
Surtori.

O faeto dellctuoso desenroloti-so íi ruu.
JosC Bonlfucio. no dia 0 de dezembro da
014. Varias pessoas so achavam em um
botequim existente naqualla rua. Entro
ellas surgiu uma discussão, em «iue to-
mou parto Josfi Domingos Januário. A
discussão degenerou cm confllcto.

Afim de providenciai* sobre o qi.e lia-
via approximaram-se do botequim os solda-'

dos do ronda nas Immodlaçdes. Tenta-
rnm prendei* José Domingos Januário,1
Este, perseguido, desfechou seu revólver,
Indo os projectls matar a Antônio Manuol
Barreiro o ferir seus companheiros,

O réo, em sessão passada, foi absolvi-
do. Houve n,ppeIlação do ministério pu-
blico para o Tribunal de Justiça, que o
mandou a novo Jury. )

Apesar do processo não se revestir da
grando l...r»nri»in<-la. o snlãn il„ liirv .>«-
tava repleto do cireumstantes.

Depois de concluídos os debates, o jury
recolheu-se a sala secreta, onde se de-
morou duas horas e tanto. Emquanto
Isso muitos des presentes faziam com-
mentarios sobre a decisão do jury, Uns
esperavam a absolvição do réo como da'
vez passada, outros esperavam a pena
mínima.

Os debates estiveram animados. t
Tanto o terceiro promotor, sr. dr. Ma«

rio Pires, oomo o advogado da defesa,'
sr. dr. Atugasmin Mediei, allscutiram
com grando elevação as provas dos au-'
tos, 1

Depois que foi lida a decisão do Jury/
as pessoas presentes, que commentavam'
favoravelmente ao réo. ficaram surpre-
hendidos com a sua condemnacão, Eu-
tretanto, para contrabalançar, os que se,
manifestavam desfavoráveis acharam
muito justa a pena appllcada pela Justl-
çc popular.

Essa pena foi de 10 annos, 11 mezes,
7 dias e 12 horas. |

O Beu advogado, nao se conformando'
com a decisão proferida, appellou para o'
Tribunal de Justiça.

Presidiu A sessão o sr. dr. Gastão At]1
Mesquita.

O conselho de sentença estava oonstl-t
tu Ido dos srs.: Benedicto Martins de St-.'
queira, Josô Dlogo de Almeida Mello,-'
Manuel Caetano Júnior. Arthur Motta,'
dr. Boccacio Badarô. Claro «3a Silveira,
Antônio Baptista da Costa, Otto Pereira'
Earreto, Humberto Bueno Penteado, dr<
Florivaldo Linhares, José Joaquim dei

, Freitas o Henrique Proost flet Camargo^
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CORREIO PAULISTANO - Sabbado, 12 de agosto de 191-3 S

NOTA
O Br. presidente do Estudo., ("lilrá hoje,

|_ tarde, audiência publica, no imUclo
^o governo. _

O sr. dr. Cândido Moita, secretario da
Agricultura, rogrossou hontem dc Soro-
Icana. «

i O sr. presidente do Eslado felicitou o
tt. deputado Carlos Garcia, pela piissogeni
de seu iinniveriiarlo natalicio.

O sr. dr, Oscar Rodrigues Alvos, secreta-
rio do Interior, visitou hontom o Instituto
Pasteur, em compnnhla do respectivo di-
rector, sr. dr. Eduardo Rodrigues Alves.

O sr. dr. Oscar Rodrigues Alves, seerc-
tario do Interior, enviou hontom um tele-
•fi-amina no sr. Armando Vldal, genro do
nr. dr. Oswaldo Cruz, que sc encontra cn-
termo, visitando o illuslro sclentistn bra-
Bllolro e pedindo noticias sobre o seu es-
tudo de saude.

Em resposta, o sr. A. Vldal commüni-
oon a s. exc. que o sr
estfi passando melhor.

dr. Oswaldo Cruz

O si', deputado Erasmo do Macedo, re-
presentnnté de Pernambuco nu Câmara
Federal, visitou hontem o sr. secretario do
Interior. -——****——

O.s offlclacs uriiguayos tenente-coronel
Bllveslro Maln e tenente JosC* Tralial, em

Vompiihhla (iõs srs. capitão Afro "Marcou-

des, tenente Brasilio Carneiro dc Castro
«9 dr. Luiz Silveira, foram hontem, As ll
lioras, em automóveis, ale ao Alto da Ser-
"ra, 

pela estrada do Vergueiro.
A' tardo, os dlstinctos militares foram

no palácio do governo, Secretarias de Eu-
tado c Prefeitura Municipal, afim dc des-

pedir-se dos srs. presidente do Estado,
secretários du governo e prefeito munici-
liai.

Ss. exes. estiveram tambem na sede dn
sexta região militar e no comniando geral
da Força Publica.

Depois das visitas officiaes, os srs. co-
ronel Mato e tenente Trabal foram ãs
residências dos srs. dr. .Jorge Tiblrlça,

presidente do Senado; dr. Almeida Prado
Junior, vice-presidente da Camnra dos
Deputados; dr. Carlos Meyor, dr. Samuel
das Neves, dr. Oscar Thompson, dr, Leo-

poldo dc Freitas, c as redaoções dos jor-
xiaes, fazer a visita de despedidas.

A' noite, fomos distlnguidos com a vi-
siU dos lllustres otfieiacs, quo sc demo-
raram por algum tompo na redacção des-
,ta íol lui.

í Hoje pela manhã os nossos diatinetos
hospedes seguem para Santos, ondo to-
marào o paquete "Oronza", com destino
n Montpvideo.

ThCf-tilH.fl
e Salões]

MUNICIPAL

O sr. dr. Oscar Rodrigues Alvos, se-
c.rctario du lutorior, recebeu hontem os
seguintes teiegrammas de Guaratlnguetã:

"Tenho a honra de congratular-mo com
v, exc. pelo primeiro anniversario da
Installação do grupo escolar "Coronel
Ribeiro da Luz", desta cidade, quo passa
hoje, festivamente. S. Bento, 11 de agosto
do 1910. (a) — O director, Mnlvliio «lc
Oliveira."

"A Gamara Municipal tem a honra de
congratular-so hojo com v. exc, pelo pri-
meiro anniversario da installação do gru-
po escolar "Coronel Ribeiro da Luz". A
população desta cidade festeja, com ale-
grla, este acontecimento, acclamando o
nome de v. oxc, de quem multo espera a
lnstruccão publica do nosso Estado. S.
Benlo, 11 de agosto de 1916. (aa.) —

• M.iuuel Marcondes, Augusto 'Azevedo, Ar-
•Inir-Uiipllstii, .Túlio Iinrrckv Manuel da
Cosi» o Francisco de Couto."

"1'riinorosc", comediu cm !)
netos, ilo Calllavet o De Flers.

Na recita extraordinária do hontem,
offcrecldii A classe academloa, quo fes.'
tejava a duta do 11 do Agosto, represen-
toii-so a conhecida peça dc Calllavet o
FÍors, "Prlmcrnse". Outti;y, numa de
suas temporadas trausaòtás, levou essa
mesma comedia como uma novidade pa-
ra S. Paulo. J.enibrnmo-nos multo bem
da distribuição de alguns de seus prin-
cipnès papeis: o grande actor francez fez
o cardeal dc Mfirimce; Joanrie Pròvost,
o dc Primoroso: Alexandre Vargas, o do
ipierro «lo baneiey; Jeiiunó Dosqlos, o
de Donaticnno; mine. l)ux, o de marque-
za... Emfim, o conjunclo cra cxccllen-
íc. Não diremos agora .ue o "ensèin-
blo" tenha oquelia mesma afinação,
aquelle mosino equilíbrio, aquõllã mesma
cohosuo; mas justo t confessai' que, si a
ala, Starclt não nus deu uma "Prliho-
roso" cguul ft da sru. Joonno PrÓvost, a
distineta artista não lho ficou muito
aquém, o a mesma cousa se poderia dl-
zer do sr. Paul Scoffior em relação ao
sr. Vargas, quanto uo papel'de galan.

Da primeira distribuição s6 restam Gui-
try e Deselos, os únicos do elenco anil-
go que pertencem ao actual.

O eminente actor vestiu a purpura
cardlnalicia pura nos deixar mais uma
vez apreciar o seu jogo sóbrio, n sua ar-
te de "disour", o seu talento de compo-
slção. A figura do prelado benevolente,
misto dc sccptlcismo o dc bondade, anl-
moti-sp muito na Interpretação qu.* lhe
emprestou o. aetdr Gultry, e o publico sc
onllnisiasníou com ella desde o primeiro
acto quando om seu regaço derrama Pri-
merose a confissão iln seu primeiro mal
do amor. Depois, como no ultimo neto b
ainda o cardeal quom remedein tudo, a
clle volla a sympulnla que apaixona o
publico ft noticia dos próximos esponsttes
dc Primoroso e o seu namorado.

A sra. Starclt, apesar do confronto quo
acima fizemos, agradou bastante, 1311a
vestiu de doçura o typo da donzclla or-
gülhpsa que troca a anciã de amor pela
ancla do sacrifício, lí chegou mesmo a
emocionar por diversas vezes no correr
da poça. Na grande scena do 2.o ucto, a
sra. Starck tem a melhor parte do .seu
trnlialbo, c foi essa, de lodus, a scena
que mais impressionou a plat.a. Todo
o dialogo foi dilo com um grande calor
dc sinceridade. *•

O sr. Scofíier deu bem a medida do
seu valor na grande scena que lllo cabe
em cada um dos tres actos.

Os demais artistas, entre os quacs mlle
Jeanno Dcsolos, Numes e Jcun Joffrl, dc-
fonderam-se bem nos respectivos pn-
pois.

Não ha duvida que "Prlmerose" 6 uma
dessas comédias que agradam sempre,
pois quo C* escripta com espirito sublil,
desenvolve um caso de ingênuo amor que
encontra um facll eco no que dc roman-
tico que está no fundo de todos os cora-
ções, e pinta um quadro rico dc figuras
episódicas. Seus typos cm geral são pit-
toroscos, bem desenhados, e formam um
ambiente verdadeiramente delicioso e
suggostivo. Sobre esso fundo, o perfil da
figura principal desenha-se em linhas
virglnaes, cheio de encantador destaque o
com seduetora Innocencla de alma.

De sorto que o publico sahiu hontem
do theatro muito satisfeito, por ter as-
sisudo mais uma vez A representação da
bella comedia de Calllavet o De Fieis,
em que Gultry tomou admlravelmcnte o
seu novo "avatar" — o do cardeal de
Mírance.

Nuo será preciso dizer que o Hlustro
actor, durante o espcctaculo, recebeu us
mais calorosas demonstrações de apreço.Hoje, em 3.a recita de assjgnátü-
ra, a peça em 5 actos do Emile Patife]"César Birottcau".

Para completar a importância dc que
necessita o Centro Paulista, para o paga-
mento do prédio que adquiriu no Itio de
¦Janeiro, concorreram mais os srs. Joa-
quim da Cunha Bueno, 200?000; Henrl-
Jiuc Bastos, 100JOOO; Banco do Commer-
cio e Industria, .ÜOfOOO.

O prédio, siluado na praça Tlraderités,
n. 12, íoi comprado pela importância dc
_54:648?700, tondo o Centro Paulista cm
caixa 222:5605000,

No despacho do sr. secretario «la Fa-
nendii com o sr. presidente do Estado, (o-
ram nssignados os seguintes decretos:

Exonerando, a podido, o sr. Antônio
Miguel Pinto, do cargo de guarda-livros
da Rocebcdoria de Rendas da capital;

nomeando o sr. Cincinato Reichert,
para exercer o cargo de guarda-livros da
Rocebodoria de Rendas da capital;

nomeando o sr. Sebastião de Oliveira,
para o cargo de escrivão da collectoria
dc rendas de Santa Rita do Passa Qua-
tro.

Polo sr. secretario da Justiça o da Se-
gurança Publica foram concedidas aa sc-
guintes licenças:

De trinta dias, em prorogação, para
continuar no tratamento do sua saude, ao
juiz de direito da comarca de Campos
Novos do Paranapanema, sr. dr. Luiz An-
tonio de Aguiar c Sousa;

de tres mezes, a contar de 9 do cor-
rente, para tratar do sua saude, ao prl-
meiro offieial da secretaria do Tribunal
de Justiça, sr. dr. Áristldés Luiz da Silva;

de quarenta o cinco dias, a contar do
idia 17 de julho ultimo, para tratar do
negócios dc seu interesse, ao ll.o tabel-

.Jlão de notas da comarca da capital, sr.
!dr. Ângelo Gabriel da Veiga.

O sr. secretario da Justiça e da Segu-
jrança Publica fez as seguintes nomeações,
;por actos do hontem:
| Do sr. Júlio da Conceição Bastos para
para exercer, interinamente, o offlclo do
ll.o tabellião do notus da comarca da

; capital;
í. do sr. JosC Mussolini para exercer, in-'terinamente, o offlclo do registo geral de'hypothecas o annexos da comarca do
1'Jundlahy;
I do sr. Vlcenle Barbosa para exercer, ln-
terinamente, o cargo de escrivão do Juízo
de paz do dlstrlcto de Plrajuhy, comarca
do Bauru'.

fe

Ao sr. dr. Sousa Dantas, ministro das
Relações Exteriores, dirigiu a Câmara do
Commerclo Internacional do Brasil o se-
gulnte offlclo:

"Exmo. sr. dr. Luiz do Sousa Dantas,'in. 
d. ministro das Relações Exteriores.

:¦— O conselho dlrector da Câmara do
Commoroio Internacional do Brasil, Instl-
tuição fundada por iniciativa do governo
federal para promover por todos os meios
a seu alcance o augmento das nossas rela-
ções mercantis e industriaes com os do-
mais paizes, vem, respeitosamente, trans-
mlttlr a v. exc, om nome do commerclo
nacional e extrangeiro, as mais vivas Ie-
licitações, por motivo da recente circular
por v. exc. mandada expedir a todos os
dignos representantes consulares do Bra-
«11.

O cumprimento fiel desta clroular vira
.tornar sobremodo efficlonte a acção doa'nossos oonsúles em prol da propaganda
econômica do palz e crescente deoenvol-
ylmento de seu commerclo exterior. V.
lexo. deu, assim, e no momento mola op-
portuno possível, uma eloqüente prova
de sua nítida comprehensâo da verdadel-
ra missão do corpo consular, transfor-
mando-o num elemento de primeira or-
dem para a vulgarização, no palz e no
iextrangelro, do Informes utllissimoa para
b commoroio, Industria e lavoura, paraos mercados do todos os nossos produ-otos.

; A olrcular em quest**o, recebida em* ürielo
de geraes applausos pela classe de queesta Câmara 6 orgam, vale por mala uma
RfflrmaçSo dos altos méritos de v. oro.,
joomb diplomata moderno e culto, a que

Chronica Social

S. JOSE'
Fátima Mlrls, a notável transformista

que o nosso publico jã conhece de ha
muito, reappareccu hontem neste theatro
executando interessante programma, di-
vidido em 3 partes. "Uma festa om To-
leio", com 105 transformações, preencheu
a primeira parto; a segunda constou dc"lima licção de transformlsmo"; e na ter-
ecira figuraram diversos números de can-
to, paródias, etc.

A apreciada transformista obteve osmnls francos applausos em todos os seus
trabalhos.

A concorrência foi exccllente.
 Hoje, mais um espcctaculo de

linnsformismo, com variadlssimo pro-gramma.

APOLLO
O illuslonista dr. Rlohards, que truba-

lha actualmente com Inteiro suceesso
neste theatro, dá hoje um cspectaculo de
gala, dedicado A colônia italiana. O pro-
gramma a executar-se é dos mais varia-
dos o attrahonles.

íris theatro
Neste procurado olnoma exhlbem-se

hoje oa escolhidos films "O telephone
aceusador"', "Os gloriosos defensores de"Mort-llomme" 

e "Ardil amoroso".

o paiz já dove, alias, sorviçoa .mstanto
itsslgnalados.

Esta instituição colloca-so inteiramente
ao dlspür de v. exc. para, na medida desuas forças, secundar a esclarecida acção
de v. exc. om prol do desenvolvimento
econômico do nosso palz e nosso sentido
digne-so v. exc. acreditar que suas or-
deus serão sompre cumpridas com o maior
prazer pela Câmara do Commercio Inter-
nacional do BraBil.

Servimo-nos do ensejo para reiterar av. exc. a segurança de nossa mais alta
estima o mui distineto apreço. Attenclo-
sas saudações. — Domingos Pinho, pre-sldente; João Sevorino da Silva, director-
secretario. V

Entre os teiegrammas do felicitações,
recebidos por s. oxc, oontam-se os so-
guintes:"Apresento a v. oxc. calorosos applau-
sos pola feliz e patriótica orientação con-
s*.nnto de sua circular ao corpo consular,
na qual se consubstanciam medidas do ro-
levanto alcance para os Interesses nacio-
naes. Cordlaes saudações. — Altino Aran-
tes."

" Tenho, satlsfacçao felicitar v. exc.
acertada medida administrativa de v. exo.
determinando propaganda nosso produ-cto por intermédio oonsuladoa brasileiros.
Attenolosas saudações. — Affonso Camar-
go."" Poço venla para apresentar a. v. exo.sinceras felicitações pela circular que aca-
ba enviar nossos oonsúles. A orientação
de v. oxc. serã de grandes proveitos paraa expansão da nossa rlqueia. Attenciosaa
saudações. — Oardoso de Almeida.»

O primeiro secretario do Senado Fe-deral, sr. dr. Pedro Borges, enviou ao sr.
ministro da Bélgica o seguinte offlolo:"Tenho a honra de oommunlcar a v.exc. que o Senado Brasileiro, inteirado
dos agradecimentos que, por incumbência
da Bélgica, v, exc, em nome do governoe do povo tiolga, lhe transmlttlu por ha-
ver inserido nos seus "annaes" a confe-
renda feita em Buenos Aires polo sena-
dor Ruy Barbosa, deliberou, sob propôs-ta do sr. senador Alfredo Bllla, consignar
na aota dos seus trabalhos o especial
agrado com que aquelles agradecimentos
foram recebidos.

Queira acceitar, ar. ministro, oa protea-tos da minha mais elevada consideração."
»

O pra_o para pagamonto do Imposto de
Industrias o prorissfie., relativo oo segun-
do semestre dosto anno, com abatimento
de 15 por i-iii'.), termina no dia, ao do cor-rontftv''; **

ANNIVERSMttOS
Passa hoje o anniversario natallclo

do sr. dr. Adolpho Gordo, Ulustre senador
no Congresso Federal.

A s. exc. apresentamos as nossas offu-
slvas saudações.

*
Fazem annos hoje:
A menina Juliela, filha do ar. dr. Mi-

guel Manco Teixeira;
a menina Gcorgctte, filha do sr. dr. Pe-

dro Nacarato, medico da Assistência Po-
lidai j

a senhorita Alcidia, filha do sr. Joa-
quim Vieira do Mello;

a senhorita Acilinn, filha do sr. Alfredo
Mattos Pinheiro;

a senhorita Adnlgisa, filha dn sr. Anto-
nio Moreira da Kllva;

a sra. d. Brisiihcllii de Sousa Marques,
esposa do sr. dr. Augusto de Sousa Mar-
quos, escrivão do Tribunal de Justiça;

a sra. d. Umbelln Costa, prugenltorn
dos srs. dr. Joaquim Marlano da Costa e
Antônio Marlano P. da Cosia.

o sr. Álvaro Viunn.i, nosso dedicado
auxiliar, sub-cliefo das officinas desta fo-
Um;

o sr. tenento Raul dos Santos Oliveira;
o sr. João Corrêa Pacheco;
o sr. Jonquim Vieira du Si|*'a,

+
Pausa hoje o anniversario natalicio

do d latindo joven Daphnls «lc Freitas Vai-
lc, talentoso acadêmico dc Direito c func-
clonario da Secretaria da Câmara do-
Deputados.

FESTIVAL DE BENEFICIO
boi transferido paru o dia 28 do cor-

rente o festival que devia realizar-se de-
pois de amanhã, no theatro llrasll, om
licneficio da -Maternidade dc Santa Ma-
ria.

Conforme noticiámos, essa festa consta-
ni de uma conferência pelo distineto ora-
dor sr. dr. Antônio César Netto, lente
da fiscoln de Direito da Universidade de
S. Paulo, sobre o thema "O ministério
social ila caridade", e dc uma parte cine-
mutographlca.

Tratando-se de uma festa de caridade,
á de esperar-se que a sociedade paulista-
na corresponda aoa esforços da digna e
operosa, com missão promotora.

"TRIAÍION"
B' hoje quo se realiza no "Salão Tria-

non", d'» Belvédérc ila Avenida Paulista,
a "soir.e" dançanlc, promovida pelas se-
nhoritas Guiomar Gonçalves, Juilith Pe-
reiru do Carvalho e Editli Leal e pelos srs.
Fernando de Moraes, Agostinho Ferreira
o Anionlo Sertorio.

Pela grando procura do convites, é de
esperar-s. que se revista dum brilhnntls-
mo excepcional.

*
O "soupê" que devia cffccluar-se hoje

no Trlanon foi adiado para sabbado pro-
ximo.

Essa providencia tem por fim comple-
tar os preparativos que está realizando o
sr. Rosati, para quo a festa do seu con-
ceiluado estabelecimento so revista de
todo o brllhuntismo.

NECROLOGIA
I). VIOENTINA DE QUEIROZ ARANHA

Falleceu hontem nesta capital a exma.
sra. d. Vicenllna de Sousa Queiroz Ara-
Hhn, estremecida consorte do sr. dr. Olavo
Egydio, Illustre membro da Commissão
Directora. A pranteada extineta, filha de
respeitável familia paulista, era, pelus
suas altas virtudes dc espírito o coração,
um dos mais bcllos ornamentos da nossa
sociedade, em cujo seio gosava do geraes
e merecidas syinpathlas.

No lar carinhoso, em que era sincera-
mente venerada, cercaram-na sempre dc
todos os affcctos o cuidados. A familia,
mui enfermara d. Vicentlna Aranha, ap-
pcllou, confiada, para os conhecimentos
soientlflcos dos mais babeis especialistas.
Foram baldadas, porém, todas as tontati-
vas clinicas; a Indil.oaa senhora velu a
finar-se entro os desvelos da família e a
desolação de lnnuiricras amlgaa dilectas.

A saudosa extineta deixa o sou nome
vinculado a vários estabelecimentos de ca-
rldade, pois que a philanthropia era uma
dus mais peregrinas modalidades da sua
alma impolluta. Contam-se por lnnumeras
..a pessoas que a sua mão generoaa aoc-
correu, (ia quiies, affluindo agora á sua
residência coborta de crepo, a pranteiam
varadas de afflicçlío e magnas.

A distineta senhora ora filha do sr. dr.
Francisco Antônio do Sousa Queiroz, pre-
sldente do Banco do Commercio e Indus-
tria e da Companhia Paulista, e da sra.
d. Francisca M. de Sousa Queiroz e neta
do barão de Sousa Queiroz. Deixa os se-
guintes filhos: srs. dr. Olavo Egydio Fi-
lho, dr. Alfredo dc Sousa Aranha, Renato,
Francisca e Antônio Francisco, sendo ea-
les dois últimos menores.

Os funeraes da distineta finada reali-
zam-sc hoje, fts 16 horas e meia, sahindo
o feretro do palacete da rua Vltalis, n. 2,
para a necropole da Consolação.

Ais pessoas do suas relações roga a fa-
mllla enlutada que não sejam enviadas
corOas, em obediência d vontade da ex-
tineta.

A' distineta família, tão profundamente
ferida com essa Irreparável perda, apre-
sentamos as nossas commovidas homona-
gens do grando posar.

Logo que circulou a Infausta noticia,
affluiram A residência do dr. Olavo Egy-
dio numerosas pessoas, afim de apresen-
tar-lho pêsames.

Entre outras, ali estiveram os srs. dr.
Altino Arantes, prosldonte do Estado;
major Eduardo Lejeune, ajudante de or-
dens da presidência; senador Albuquer-
que Lins e senhora; dr. Carlos Guimarães,
sonador José Pereira de Queiroz, dr. Er-
nesto Ramos, Ferdlnand Piérre, dr. Luiz
Galvtto, Eduardo Limpo de Abreu, dr.
Cassio de Macedo Soares, dr. Melrelles
Reis, dr. Pereira dos Santos, dr. Henrique
S. Quolroz e senhora; barlo Raymundo
Duprat, Brandt de Carvalho Filho, dr.
AristldeB do Amaral, dr. Sérgio Meira Fl-
lho e senhora; Jose de Almeida Sallea e
senhora; dr. Carlos Melra, dr. Alberto
Melra, dr. Sousa Araújo, Luiz Alves de
Almeida, Theobaldo de Sousa Queiroz,
Antonlno Russo, Cândido E. de Sousa Ara-
nha e senhora; dr. Calo E. de Sousa Ara-
nha, dr. João Rubião Filho e senhora; dr,
João de Sousa Queirós, Luiz Felippe de
Lacerda, Mauro Egydio de Sousa Aranha,
dr. Alcântara Machado, Oswaldo F. do
Amaral, F. Queiroz Netto o senhora, Sllvl-
ua de Sousa Aranha, Carloa Egydio de
Sousa Aranha, Álvaro de Sousa Queiroz,
Josô Cyrlno, dr. Freitas Valle, Cyro de
Freitas Valle, Francisco Augusto de Sou-
sa Quolroz, Archlmedes Azevedo, dr. João
Duarte, dr. Lui» de Queiroz Aranha, co-
ronel Francisco Pedroso, dr. Arnaldo Po-
droso, Bento Lucas Cardoso, dr. Francisco
Dias Novaes e senhora; Francisco Ararl-
pe Sucupira, Antônio .Carloa da Eonaeoa,

Arlosto Azovedo, João Baptista Souller,
Antonln do Padua Salles, por sl e por seu
pao, senador Padua Salles; JosC- Steldel,
dr. José de Ollvolra Burros, dr. Lourenço
do Froltns Camargo, Plinio de Barros, dr.
Francisco Rnsillo da Cunha, Paulo do
Amaral Pinto, Fortunnto Goulart, Fran-
cisco de tiA, dr. lldefonso dn Silva, dr. Ma-
nuel Oliveira de Albuquerque I.lns, Corlo-
lano Caldas, dr. Alfredo Firmo da Silva,
major Luiz Fonseca, dr. Horacio Snliino,
dr. Washington l.uls, dr. Armando Prado,
ITnroldo Pacheco e Silva, dr. Paulo de
íiousa Queiroz e sonhnra; dr. Frederico
de Sousa Queiroz, senador Joaquim Ml-
_uel de Siqueira, senador, Cesnrio Bastos,
rir. Paulo Piissaliicqua, deputado Jullo
1'rcstos, coronel Benedicto Passos,
vereador Rslaiilsluit Borges, Guilherme
llichcrs e senhora, Atallba Penteado, dr.
Alberto Cavalheiro, dr. Antônio Pereira
de Queiroz, Pedro Heis, Cândido Álvaro
de S. Camargo, dr. Gabriel da Veiga
o senhora, dr. Arthur Veiga, dr. Rocha
Azevedo, dr. 1.1. C. de Sousa Araújo, dr.
Antônio T. de Asijtímpçflo, Onofre Pores,
pelo "Conniiorclo dp S. Paulo"; Joaquim
ii. de Sousa Queiroz, doputudo Accacio
Piedade, vereador dr. Itocha Azevedo,
deputado Guilherme Rubião, vereador dr.
.Mario do Amaral, Gualler Melra de Vas-
conceitos, João F. Melra do Vasconccllos,
./oiii* do Albuquerque Lins, Álvaro No-
gueira, vereador dr. João de S. Queiroz,
Alltonlo de Carvalho e Silva, Pedro de
Queiroz Lacerda, João de Lacerda Soa-
ros, Luiz Phllíppp de Queiroz Lacerda,

• Ir. Aiiieliiro Botelho, deputado VVladi-
miro do Amaral, vereador Baptista da
Costa, Antônio Josí do Castro, Paulinu
Vieira dos Santos, Antônio Paullno do Al-
incida, Banulpho Queiroz Guimarães, dr.
Paulo Setúbal, dr. Laerte Setúbal, dr.
Cllbas Pacheco e Silva, dr. Samuel das
Neves, dr. Luiz Silveira o Juventino Ma-
Ihclros.

lOntre os iiumèrg-jos teiegrammas roce-
bidos pela família enlutada, annotíunos os
enviados pelos srs. conselheiro Rodrigues
Alves, presidente da Commissão Dlrecto-
rn; Alfredo Roos, Carlos Bellegarde, Ro-
clia Azevedo, Martinho Prado, José Alves
Cerqueira César Filho, A. Marclllo, Igua-
iciny Martins, dr. Manuel Elpidlo de
Queiroz Netto, Christlno Augusto da Fon-
seca, JosC* Libero, César de Amorim, Ma-
rio Guiisllni, Antônio o Salvador Russo,
Adolpho Xavier Rabello, Pedro Hermlnlo
de Freitas, Arthur Amor, Simões Pinto,
Luiz Gonzaga de Azevedo, Charles Ber-
the, Hostillo de Sousa Araújo, Paulo Se-
mbal, major Eduardo Lejeune, Celestino
de Azevedo, Freitas Buckeuser, dr. Cus-
'.or Cobra, dr. Francisco Glycerlo de Froi-
tas, senador Aurellano de Gusmão, Arthui
Furtado, os auxiliares do Baneo Ilypothe-
cario, dr. Clovis Botelho Vieira de Al-
ueida, Arllndo Silva, coronel Miguel Fran-
ohinl, dr. Alberto Foniui, dr. Mangln da
Cunha e senhora, Augusto Foram Junior,
viuva Augusto Fomm, viuva José Euzebio
la Cunha, Anthero Bloem, Hugo Arena,

dr. Cândido Rodrigues e senhora, capitão
Afro Marcondes de Rezende, d. Donninha
Aranha, dr. Marrey Junior, tenente-coro-
:iel Silvestre M-l'6, aa; missão uruguaya;
.joronol Luiz Americano, dr. ' Ramos ' de
Azevedo, Ricardo Severo, dr. Jorgo Ame-
ricano, coronel José Piedade, Fellnto Lo-
lies, dr. Joviano Telles, capitão João Pi-
monta, dr. Manuel Queiroz Aranha, ar.
José Luiz Flaquor, dr. Cândido Motta,
Ir. João Domingues, Frledrleck Willnor,
Auton VVillner, Arnaldo VUlares, Pompo-
net, Mario A. Cabral, Octavlano Oliveira
o Albino Bairão.

*' *
Falleceu hontem, nesta capital, ãs 5

lioras, a exma. sra. d. iJulmira Furta-
do do Andrade Machado, esposa do maea-
tro Antônio Carlos Junior, lente da Esco-
la Normal e do Conservatório Dramático e
Musical.

A distineta senhora, peloa aous predi-
cados de coração, gosava de muitas sym-
patinas cm nosso meio social o deixa dois
filhos, o sr. José de Andrade Machado,
quo estuda pintura em Paris, e a cantora
paulista Bellah de Andrada.

O enterro realizou-se as 10 horas, sa-
bindo da rua Cubatão, n. 117.

A Associação Commercial do Rio de Ja-
neiro recebeu do Centro do Commercio e
Industria do S. Paulo o seguinte officio:

"Informados pelo nosso digno collega de
directoria, sr. commendador M. J. Ro-
cha Mello, de que vos empenhais viva-
monto pela obrigatoriedade daa facturaa
ou contas aaslgnadas, vimos trazer oa nos-
sos protestos de solidariedade ao vosso pa-
trlotlco esforço.

Adepto fervoroso dessa medida, o Cen-
tro do Commerclo e Industria de S. Paulo
multo trabalhou em 1914 pela sua ado-
pção no paiz, conseguindo que a lol orça-
mentarla do 31 de dezembro desse nnno
autorizasse o Poder Executivo a decretar
o necessário regulamento.

Decretado esse regulamento om 17 de
março de 1916, não poucos foram os pro-
testos levantados contra algumas do suas
disposiçõos que tornavam lnexoqulvel a
sua execução. Concordando eom as alie-
gaçbes dos Interessados, resolveu o gover-
no suspender a execução do referido re-
gulamcnto, por diversas vezes, fazendo
varias tentativas para reformal-o. Ao que
parece, não produziram felizes resultados
os osforços do governo, pois a lei de 31
de dezembro do 1915 revogou a autoriza-
ção acima mencionada, ficando, por eBse
acto, annullado o regulamento n. 11.627.
10', pois, digna de louvor a vossa altitude
e, sinceros são ob nossos votos para que os
vossos esforços tenham feliz exito, conse-
guindo a obrigatoriedade daa contas assi-
gnadas, com o que multo lucrarão o nosso
commoroio e industria e o próprio palz.

Offerocondo-vos o nosso fraco auxilio,
sl julgardes necesBarlas quaesquer Infor-
mações nossas, pretalecemo-nos da bppor-
tunldade para apresentar-vos os nossoB
protestos de alto apreço e consideração.
— Ernesto do Castro, presidente; Loureu-
ço do Freitas, secretario."
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m% SERVIÇO ESPECIAL

C0BH610, da Ipcia flnerkatu . da Havas

Assignaturai.
DE HOJE A Sl DE DEZEM-

BRO DE 1010 . ,: . . :. .: 12$50Ü
Aa nossas asslgnaturaa venoer-se-uo a

ill de dezembro.

E' convidado a comparecer na adml-
iil_tra_So deste Jornal o ar. João Bairão
sobrinho, nosso ex-agente no bairro do
Braz, para recolher o saldo em sou po-
der.

E' também convidado a recolher o sal-
do em aeu podei*, na importância de i...
717$800, o nosso ex-agente em Santa BI-
ta do Passa Quatro, ar. Jofio Baptista
.Mattoso.

INTERIOR
Santos

NOTICIAS DIVERSAS
SANTOS, 11 — liealiza-ae brevemente,

uo theatro Colyseu, um concerto cm be-
neficlo do Asylo de Inválidos, nollo to-
mando parto a pianista mme. Presgrèavo
do Amaral.
i . . Ao telegramma da Associação
Commercial, dirigido ao "leader" da ban-
cada paulista na Câmara federal, rea-
pondçu aquelle deputado nos seguintes
termos:

"Rio, 10 — Aecuso recebido vosso te-
[ogramniii do 0 do corrente. Tendo a ban-
cada paulista so opposlo A idéa de aggra-
vação dos fretes ferro-viurlos por uni
novo imposto, posso aniiunciar-vos que
ella espora quo o Congresso Nacional não
approvarã essa medida. Posso afflrmàr-
vos que os representantes de IS. 1'aulo no
Congresso Federal não tom poupado es-
tórços afim d-: acautelar os Interesses
cuja dèfosa lhes Incumbo.

Çordlae. saudações."
 O dlrector e professores ilo grupo

escolar "Villa Macuco*' mandam ceio-
brar amanhã, ãs ís lioras," na matriz de
Villa Malhiàs, missa do sétimo' dia por
alma do professor João do Oliveira e
Silva.

 Entraram hojo em Santos 50.11)1)
Baccâs uc café, sendo na Recebedoria, de
Rendas despachadas 40.1152 saccas.

 Falleceu hoje, nesta cidade, o sr.
liamiro .Manuel doa Santos, empregado
da Companhia Docas.

O enterro realizou-se hoje mesmo, no
cemitério do Saboó.

 Os ars. tenéntc-cdrorièí Silvestre
Mato e tenente José 13, Trabal, membros
da commissão militar uruguaya, devem
chegar amanhã a esta cidade, afim de
regressar a Montevidéu.

Vindo de Poços de Caldas, eho-
gou a esta cidado o sr. dr. Manuel Car-
vulhal, advogado do nosso fora e ex-vice-
prefeito municipal.

 Pelo vapor nacional "Itajubá",
chegaram hoje do Rio de Janeiro os srs.
llr. João Morétz-Solíri, Arlliur de Olivei-
ra e Guilherme Pereira Neves, ofíitiaes
do nossa marinha.

 Pelo "Itapura"' passaram hoje
por eslo porto, com destino ao Rio, os
sra. capitães Ataliba Oaorio o Álvaro
Alencastro.

 Os vales ouro do Banco do Brasil,
de taxa cambial para pagamento do dl-
rcitos em ouro, na Alfândega; aão ie
12 20Í32, sendo o ágio de 2«:i('8 por 1Í000
ouro.

—t»

Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 11 — Perante o dr. Al-
incida Pires, juiz du primeira vara. rea-
lizou-se hoje o summarlo de culpa contra
Orlando de Carvalho, processado como
incurso no artiuo 304 do Codito Penal,
aendo ouvido o depoimento do divoraas
testemunhos.

 AC. C. do Águas o Exüotto^
começara a pagar no dia 25 do correnlo
o 19.o dividendo relativo ao l.o semestre
desto anno, .. ruzuo du 3$u0U por acção.

; —-- Estã na cidade o ar. d. Octavlo
Chagas de Miranda, bispo de Pouso Alu-
:;rc, que veiu assistir A sagração do no-
vo bispo auxiliar desta dloceeo, d. Joa-
quim Mamede.

 O dr. Heitor Penteado, prefeito
municipal) concedeu 16 dias de férias au
ar. Júlio Diniz, escrlpturarlo da quarta
jecção do thesouro municipal.

 .Passou boje o 44.0 anniversario
da inauguração da Companhia Paulista,
importante empresa ferro-viaria quo vem
sendo, desde seua prlmordlos, um factor
Uo progresso e do engrandecimehto de
Campinas, bem como de toda a zona
por ella cortada.

 Effectua-ae amanhã a sessão ex-
iraordlnaria da Câmara Municipal,

—:— Na cathedral foi hoje celebrada
unia missa om suffragio da alma do sr.
Ah.nuel Carlos dc Toledo Leite.

—— Será distribuído amanhã o 6.o
numero da apreciada revista "A Sema-
na", dirigida por Campos Abreu.

 No cemitério do Fundão ,fol hoje
sepultado o guarda-trom da Companhia
Mogyana, hontem esmagado próximo :i
estação de Carlos tlomes.

Passou hoje o 25.0 anniversario
da fundação da Casa João Jorge, Figue;-
vedo e Comp.. importante estabelecimon-
tJ commercial desta cidade, da qual •'•
chefe o sr. Fortunnto Augusto de Figuei-
vedo Tavares.

Regressou lioje da Apparecida,
onde estevo alguns dias, o sr. d. Joaquim
Malnéde, bispo auxiliar desta diocese.

Santa Branca
(Retardado)

NA CIDADE — REGRESSO — UAPTI-
ZADO — EM VIAGEM — VARIAS
NOTICIAS

SANTA BRANCA, 8 — Kstiveram na
cidade o sr. üotullo Vieira, thesoureiro
da agenda do correio de Taübatè; o
revmo. padre Manuel de Azevedo Lima,
Vigário da vlslnha parochia de Salleso-
polia; os sra. Benedicto de Oliveira Sant'-
Anna, proprietário da fazenda do Go-
veatliigii, acompanhado de ¦ sua esposa, u
Luiz itlbeiro Porlo, lambem fazendeiro,
ambos residentes neste município.

 Regressaram de ti. Paulo, o sr.
Benedicto Machado Gomes, collector|daa
icndas estaduaos, do Caçapavu, o prores-sor Paschoal Montezano Salgado, dire-
ctor do grupo escolar, e do .lacaix-hy, o
ar. Antônio Nogueira Netto, escrivão da
collectoria das rendas federaes.

 Nu, matriz rcalizou-so o baptizado
da innoeentc Benedlcta, filha do ar. Be-
nedicto "Pereira de Faria, proprietário da
fazenda .'.'. Joaé, decte município, servlri-
do dc paraiiyinpiios ila mesma o ar. Fran-
cisco Martins dc Siqueira e a sra. d. Ma-
cia Osório de Faria Braga.

Findo o acto, quo sc effectuou Aa 10
.íoras, os paca da neophita oíferecerani
um lauto jantar ein casa do sr. Antônio
Galvão Figucini.ho, üs pessoas dc suas
relações de amizade, e, em seguida, um
animado bailo, cujas dançus ae prolonga-
.•am alé A madrugada,

Seguiram para S. Paulo, os srs.
coronel João Sennu, influente chefe po-litico local, commendador João Rodrigues
•Ie Sousa, e capitão Antônio Constando
de SanfAniiu, respectivamente primeiro
o segundo juiz dc paz desta comarca.

Bocaina
A TOMADA DE GORIOIA

BOCAINA, 11 — Reina indescriptivei
énthuslasmo em toda a colônia italiana,
devido A queda dc Goricia, agora om po-•ler dos exércitos dc Cadorna,

Hontem, A noite, os membros da "So-
clotã Operaria Kascla italiana", procedi-;dos dn banda de musica "Gomes-Verdi",
fizeram unia passeata pelas ruas da cida-
dc, acclamando com grande delírio c en-
thuslasmo o.s soberanos e a pátria Ua-
liana.

Em seguida, no Bocaina Cinema, rea-
llzou-so uma sessão olnematographica,
que foi multo concorrida.

rnTaubaté
.?.

Ipaussú
(Ret-rclado)

FE__'A DO SENHOR BOM JE-
SUS — ORGAM PARA A
EGREJA — HOSPEDES —
CONTRACTO — CONFE-
RENCÍA

IPÁUSSU', S — A 6 do corrente,
com o maior brilhantismo, eucenu-
rain-se as festividades religiosas, em
louvor ao Senhor Bom Jesus, pa-
droeiro desta parochia.

Foram sorteados festeiros para o
próximo anno o sr. Alonso Ferreira
de Camargo e sua esposa, sra. d. Ma-
ria Fausta Nogueira de Camargo,

 Já está funecionando, na
egreja matriz desta cidade, o orgam
offerecido pela distineta familia do
sr. Diogo de Mattos Azevedo, com a
quantia excedente da festa de S. Be-
nedicto, da qual foi festeira.

E' um bello acto, digno dos maio-
res louvores. j

Afim de assistir á festa do Se-
nhor Bom Jesus, estiveram nesta ei-
dade: o dr. Ralpho Pacheco e Silva,
importante lavrador neste munici-
pio; os srs. coronéis Osório Bueno e
exma. familia e Manuel Ferreira da
Silva, lavradores na vizinha villa de
Chavantes; dr. Brito, clinico em Bo-
tucatu', e Levy de Almeida, redactor
do jornal 

"Correio de Botueatú'".
 O advogado sr. Raymundo

Vianna, redactor do jornal, "O Con-
temporaneo", que se publica em San-
ta Cruz do Rio Pardo, contractou
com a nossa prefeitura a publicação
no seu jornal de todo o expediente
da nossa Câmara.

¦ O illustre clinico de Botuca-
tu', sr. dr. Brito, fez a 6 do corrente
uma bella conferência no Pathé Ci-
nema, desta cidade, em beneficio da
nossa egreja matriz.

O grande salão ficou literalmente
cheio, notando-se ali o melhor ele-
mento da nossa sociedade.

Serviu de thema "O beijo da paz",
dissertando nesse sentido o distineto
conferencista com uma elevação de
idéa e linguagem, que mereceram
aDülausos da assistência.

Mogy das Cruzes
(Retardado;

UIVIORSAS NOTICIAS
MOCIT, 10 — Eata marcada pai.» o

próximo domingo, áa 1(1 horaa e meia, a
tssembléa geral doa aocios do Tiro Bra-

idleiro n. VIO, para a eleição da nova dl-
rectorla de.ssa patriótica sociedade.

Estando ja. concluídas a construcção da
stand e outras obras de reparação do po-
lygono do tiro, vão recomeçar naquelle
•Ua os exercidos dc tiro de guerra, sob a
direcção do auxiliar de instruetor, sargen-
to Rogério da Silva Andrade.

Numerosos rapazes já ae alistaram na
companhia de atiradores, que no próximo
dia 15 de novembro deverá tomar parle
ua parada militar a realizar-se uesaa eu-
pitai.

 O distineto medico sr. dr. Deodato
VVertheimcr vai represontar o nosao mu-
nicipio no Cungresso do Estradaa do lio-

*»lagem, a reunir-se proximnmente em S.
Paulo,

 A directoria do Uremio Ü5 de Ju-
nho deliberou commemorar a data na-
cional do 7 do Setembro com uma grande
festa civico-muslcal o dançante.

 Faz annoa hoje o revmo. conego
João Lourenço de Siqueira.

Em acçáu de graças por eaae auapicioso
facto, fui celebrada áa 7 horas uma missa
nu capclla do Coilcgio Sant'Anna, do
qual íi fundador aquelle virtuoso aacer-
dote.

Assistiram a eaae acto o pessoal do-
cente e discente do coilcgio e outras pes-
¦soas gradas.

 O sr. professor Benedicto Borges
Vieira mandou construir na villa S. Vi-
cente de Paula duas caaas operárias para
serem doadas A Conferência de S. Vi-
cente, desta cidade.

Além dessas casas, estão aendo cons-
truidas mais duas na referida villa, aendo
uma doada pelo ar. Francisco Ferreira
Lopea e outra áa expensaa da associação
vicentlna.

 O sr. professor Antônio Morulo
de Carvalho, Inspector escolar, encon-
Era-se nesta cidade, em visita ao grupo ea-
colar o eacolas laoludas do município.

 Consta que a directoria da Cen-
trai autorizou o engenheiro deate distrl-
cto a mandar construir uma nova esta-
ção neala cidade.

Não aeria desarrazòavel aproveitar essa
opportuniilado para fazer uma radical
transformação nu pateo da estação, de
modo a permittir que os passageiros,
principalmente os dus trens de auburbio,
embarquem e desembarquem livremente,
nem oa atropelos a que são obrigados
-Ctualmento.

Franca
(Retardado)

FAldAO-lMUNTO — VARIAS NOTICIAS
FRANCA, 7 — Falleceu ante-hontem

nesta cidade o innoeentc Werthcr, filhi-
nho do ar. João Develeclano da Luz, aqui
proprietário da "Pharmacia Franeana".

O enterro effectuou-se hontem, ás 17
horas, com extraordinário acompanha-
monto.

Sobro o pequeno feretro, ulóm de diver-
soa ramalhetea Ue flôrea naturaes, vimos
au seguintes coroas:

"Ao Werthér, saudades eternas de seus
pães"; "Ao Werthcr, saudades de suu
avô, Marianna"; "Ao Werther, saudadea
de Ulysses Paiva"; "Ao amiguinho Wor-
thor, beijos do Pericles"; "Ao Werther,
saudadea de Jovlta e Walfrido"; "Ao Wer-
thor, lembranças do sua criada Maria
Ülympia"; "Ao Werther, aaudades de Bo-
nedicto o Maricá"; "Ao Werther, saudades
do Tatinha e André Vlllela; "Beijos da
Nicla, ao Werther"; "Ao Werther, Immor-
fedouvu saudades de seus tios Orlik e Ma-
ricota"; "Ao Worther, lembranças de PU-
nio o Mariazlnha"; "Ao Werther, saúda-
des dos tios Vicente e Isaura"; "Ao Wer-
lher, Maricotii do Lima"; "Ao Werther,
aaudades de Miguel Cunha e família".

 No dia 4, quando, no kllometro
418, da linha Mogyana, próximo desta ci-
dade, o sr. Augusto Vidra, viajante da
Casa Odeon, de::3a capital, procurava to-
mar o trem de carga C 29, em movlmen-
to, o fez com tanta Infelicidade, que per-
deu o equilíbrio e um dos carros, bateu-
lhe no crarieo, esphacelando-o.

 Seguiu polo nocturno de hontem
para essa capital o sr. coronel Martinlano
de Andrade, profelto deate município.

Acha-ae gravemente enferma a sra.
d. Cândida Nogueira Leite, virtuosa es-
posa do sr. coronel JosC* Forreira Leite
da Silva, collector estadual deste munici-
pio.

Jahá
VARIAS NOTÍCIAS

JAHU', ll-. A colônia Italiana desta
cldado, om regosljo pela tomada de Gorl-
cia, promoveu uma paBseata cívica.

EBttlo enfermos os fllhinhos do sr.
major José Cumulo de Magalhãeu e o do
professor Antônio Espíndola de Castro.

(Retardado)
JAHU', 10 — O sr. conego Bento Mon-

teiro pretende receber condignamente d.
JosC* Marcondes Homem de Mello, arce-
bispo bispo desta diocese.

 Retirou-se para eaaa capital o sr.
Alcriaio Perdigão, distineto moço que re-
sWlu entre nfis durante alguns annos.

r Regressou dçssa capital o sr. Syl-
vestro Gomes de Oliveira.

(Retardado)
OS FUNERAES DE 1». GERTRUBEI

DE O. COSIA
TAUBATE', 9 — Realizou-se hontem',

fis 11 horas, o enterro da veneranda ae-
nhora taubateann, d. Gortrudea J. de 011-
veira Costa, falleclda repentinamente na
.segunda-feira, ás 7 horas, na villa de Tre-
inembê.

A's primeiras horas da manhã, come-
çou a romaria â casa da residência da
familia, de onde sahiu o feretro para u
(Jnthedral, onde foi solenncmente recom-
mondado por monsenhor Nascimento Cas-'
tro, vigário geral do bispado, que foi uoo-
lytado por tudos os padres residentes nes-
ta cldado e pelo conego Juvenal Coly, vi-
garlo de Santos, que velu especialmente
para assistir aoa funeraes.

A's 7 horaa, nu Cathedral, foi celebrada
uma missa do corpo presente.

Durante a oncommendação do corpo na
Cathedral, a orchestra do maestro João
do Carmo cantou o "Libera mo", estando
o enorme templo, que ostentava pesadoluto, literalmente cheio, de pessoas amigas
c admlradoras da illustre família Oliveira
Costa, vendo-ae entre ellas, as autorlda-
des locaes, federaes, estaduaes e munlcl-
paes, médicos, advogados, engenheiros,
professores, represontantea do clero e do-
mais classes; todos queriam prestar a sua
derradeira homenagem aquella, que foi
sempre a amiga doa pobres e piotectora
doa infortimados, typo da senhora catho-
llca, da mãe de família Incomparavol, o
da amiga franca, alnccra e leal.

Durante todo o dia o a noite, chegaram
á casa da extineta, teiegrammas apreaon-
tando pezames, tendo tomado nota dos
seguintes:

Do sr. dr. Altino Arantes, presidente do
Kstado, dos srs. drs. Eloy Chaves, Cardo-
ao de Almeida, Cândido Motta e Oscar
Itodrlgues Alves, respoctlvumonte, secre-
tarlos da Justiça e da Segurança Publica,
Fazenda, Agricultura e Interior; de Juve-
nal e Nenê, de Tremembe; de Jeremias
.lunior, de Iguape; de Virgílio Camargo,
de Santos; do dr. João Antônio, de S.
Paulo; de César Netto, de S. Paulo; dr.
Castilho, de S. Paulo; de Jullo Berthrand,
de S. Paulo; de Mattos, de Caçapava; de
R. Cltro, de Caçapava; Jos6 Roberto, de
S. Paulo; Cintra e Nazareth, de S. Paulo;
de César Netto e familia, de S. Pauk; de
Zézlnho Queiroz, de S. rauio; de Paulo
Curslno, de S. Faulo;de Tanoredo Aymberfi,
de S. Paulo; de Campos, de S. Paulo; Pe-
dio Calazans, de S. Paulo; Lima Rodri-
gues, de S. Paulo; José Augusto César e
família; de .loãozlnho T. dc Carvalho, da
Arthur Guimarães c familia; de Antônio
P. da Fonseca, de Reynaldo Porchat. dc
Virginio Rezende, de JosC* Abreu c faml-
lia, todos do S. Paulo; de Flaquer, de S.
Bernardo; de Laura Rezende, de S. Paulo;
de V. Cosia, do Rio; Cladulpho Torres,
de Pinda; de Du'du', de Plnda; dc Meyor,
de Arnaldo e Milocn: de Kmllio e Amélia,
dc S. Paulo; dr. Javert e Angelina, de ri.
Paulo; de Isabel Veiga, do Rio; de Plinio
ile Clodoy, de Emllla Fontes, de Juliu Cur-
doao, do Dino Bueno, de Arthur Guedes,
de Luiz Jacintho, de Atallba Valle, de
Tlieophllo de Andrade, do Carloa de Bar-
ros e Sinhfi; de Antenor e Oscarllna; do
Codoy Sobrinho; de Paula Ramos, de Fer-
nando Nogueira, de Carlos de Campos, de
Zioo, do dr. Cardoso Ribeiro, de Álvaro de
Carvalho; de Antônio Lobo, de Augusto
Castilho, o muitos outros.

Sobre o rico caixão foram depositadas
lnnumeras grinaldas naturaes o artiflclaes,
tendo tomado nota das seguintes:"Saudades, do Cabral"; "A1 boa d. Tu-
dinha, saudades de Julla e filhos"; "Sau-
dades dc Mucio o Annitn"; "Saudades
muitas, á boa prima Tudinha"; "Saudades
e gratidão, de Juvenal, Ormlnda o Nina";"A' querida vovô, beijinhos de seus ne-
tos"; "A1 tia Tudinha, saudades do Gas-
tão, Vitalina e filhos"; "A' qiierlda ma-
mi*e, saudades de César"; "A' mamãe,
eternas saudadea do Crescencinho"; "A'
bondosa d. Tudinha, amizade e gratidão
dc Manuco e Corlna"; "A" nossa idolatra-
da mãe, Eudoxia c Podrinho"; "Homena-
gem dc Milad Ramy Snlad"; "Saudosa
lembrança de Alcântara Machado"; "A
d. Tudinha, saudades de Evnngelina e Ja-
vert"; "A' bondosa d. Tudinha, Zuza e
fnmliia'"; "A d. Tudinha, gratidão de Ga-
briel de Toledo e familia"; "A' nossa ido-
latrada mãe, immorredouras saudadea de
Allcinha e Hercllla"; "A' boa amiga dc
mamãe, saudades de Esmeralda o M. Ju-
lia"; "A' bondosa d. Tudinha, eterna lem-
branca de Nhannhan, Marcondes o fl-
lhoa"; "A d. Tudinha, lembrança de mui-
ta amizade de Chiquita e Carminha"; "A*
querida mamãe, saudades de Paulo"; "A'
boa prima Tudinha, saudades multas de
Nhazinha o João Antônio"; "Saudades de
Sinhnzinha"; "Saudades da família GomeB
Nogueira"; "Homenagem da família Er-
nesto Lebrmnnos";, o multas outras, eu-
jos dlzeres não conseguimos tomar.

Todaa as classes sociaes e irmandades,
tomaram parte no enterro, com os seus
respectivos estandartes; Taubatfi em pe-
so rendeu o seu tributo de eterna gratl-
dão A extineta senhora, foi um doa maio-
rea, sinão o maior enterro quo temos pre-
aenclado nesta cidade.

 Para assistir aos funeraes chega-
ram a esta cidado os srs. drs. João An-
tonio de Oliveira César, Francisco Fontes
de Rezende, que tambem representava o
dr. Eloy Chavea, secretario da Juatlça o
da Segurança Publica; Valois de Castro,
Adolpho de Oliveira Coutlnho, Alcântara
Machado, Francisco de Castilho Marcon-
des, dr. Accacio, promotor do Santa Bran-
ca e seu filho Juvenal; Pereira de Mattos;
Mucio Costa e senhora; Crescendo Cos-
ta, Philadelpho de Mattos, viuva d. Julla
Prates, fllhu e filhos; padre Juvenal Co-
ly, dr. Granadelro Junior, dr. Zuza Gama,
e demais pessoas, do Rio, S. Paulo, Caça-
pava, Plnda, Guaruntlnguetá e Tremem-
bê,

O sr. dr. Paulo Costa, Íntegro juiz de
direito de Iguape, nio alcançou o onter-
ro, pois embora chamado logo apus o des-
enlace, não chegou ainda a esta cidade,

O "Correio Paulistano" esteve em to-
dos os actos representado pelo seu cor-
rospondente.
FESTA DE TREMEMBE' — FAIiLEOI.

MENTO — HOSPEDE — NOTAS
DIVERSAS

TAUBATE', 10 — Com grande pompa
o com uma concorrência do mais ou n;e?
nos quinze mil jieasoas realizou-se no ul-
timo domingo, na vizinha e prospera vil-
Ia de Tremembe, a tradicional festa do
Sonhor Bom Jesua. A's 10 horas houvo
miaaa solenne colebrada polo exmo. mon-
Senhor Amador Bueno, tendo oecupado
a tribuna sagrada o exmo. monsenhor
Nasolmento Castro, estando u parte mu-
aical a cargo do maestro João do Car-
mo. Foram festeiros o ar. coronel Ale-
xandre Patto e a exma. sra. d. Maria
Cordls.

Durante as festividades nada oceorrou
do anormal, que viesse exigir o interven-
ção da polida.

 Repentinamente falleceu ncata ci-
dade o joven Joaquim Ferreira de Mou-
ra, filho do sr. JuaC Ferreira dc Moura e
neto do sr. coronel Fernando Nogueira.

O enterro realizou-se hontem, ás 14 ho-
ras.

 Em visita ao seu digno irmão, dr.
Pedro Tavares, integro juiz da comarca,
acha-se entro nós o sr. dr. Pòrphiriò Ta-
veros de Almeida, advogado em nosso
fOro.

 Regressaram para o Rio os srs.
drs. Adolpho V. de O. Coutinho, Fran-
cisco de Castilho Marcondes e o estudan-
te Francisco M. Vieira.

- ¦ ¦ ¦*ir,.l__.
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Eio de -Janeiro
GÁ*MBIO

RIO, 11 (A) —- A taxo cambial foi do
2 6|8, sendo ns libras vendidas u

ÍÍÍ600.
LETRAS DO THESOURO

RIO, 11 (A) — As lelras do Thesouro
-offreram hoje na praça o desconto de
í e 1|3 OjO.

ASSUCAR
RIO 11 (A) — O mercado de assucar

oslevo' frouxo, regulando os seguintes
preços, por kllo, paro os vendedores:
orystaes brancos de $550 a $600 e do-
morara de $500 a $540.

Entraram 1.290 saccas, sahlrom 23.058
c existem em stock 108.690.

ALGODÃO
RIO, 11 (A) — O mercado dc algo-

dão funecionou com os seguintes preços
por 10 kllos; sertão de 29$000 a 81$000
e primeira sorte de 28$000 a 30$000.

Não houve entrados, sahlrom 119 for-
dos e existem em stock 4.683.

ALFÂNDEGA
RIO, 11 (A) — A Alfândega desta ca-

pitai rendeu hoje 204:301 $518, sendo em
ouro 73:755$970.

A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA
PARAHYBA

RIO, 11 — O sr. Epitacio Pessoa rece-
beu um telegramma da Parahyba, dos-
mentindo as noticias da mfS. situação tl-
nencelra daquelle Estado.

'1 ASSALTO AO CAPITALISTA
J. FORTES

RIO, 11 — Foi decretada a prisão pro-
ventiva do "moleque marinho", autor ão
assalto ao capitalista J. Fortes.

OS ESTUDANTES E A LIGHT
RIO, 11 — Nada houve da parte t1""

estudantes contra a Llght.
Ha entre os acadêmicos o Idéa de ef-

fectuarem o pagamonto das passagens
somente em moeda de cobro.

UM FACTO ESCANDALOSO
RIO, 11 — Um vespertino carioca no-

tlcia hoje, como escandaloso, o facto de
haver encontrado 23 processos nos ar-
marlos do Alfândega.

Esses processos dependiam de Julga-
mento e lft estavam esquecidos, sendo to-
dos referentes o classificação do merca-
dorins.

UMA RECTIFICAÇAO DO MAJOR
CARLOS REIS

RIO, 11 — O medico da polida sr. dr.
Gonçalves Viannn, mandou clrculares aos
delegados pedindo o seu apoio para a
manifestação que pretendem fazer ao sr.
Leon Rotissoulleres no dlo do seu nata-
licio.

Entre ns assignaturas dos quo subscre-
vernm o circular, figura a do major Cor-
los Reis, assistente do sr. Aurclino Leal,
chefe dc policia, o qual publicou hojo nos
vespertinos umo declaração de que não
autorizou a Inclusão do seu nome na-
auella lista.

CAFÉ'
RIO, ii (A) — E.itradas hoje

9.376 saccas.
Entradas desde l.o de julho 

79.124 saccas
Embarcadas hoje 7.105 saccas.
Embarcadas desde 1.0 de julho

65.440 saccas.
Venda do dia 8.000 saccas.
Stock 208.273 saccas.
O mercado esteve firme ao preço

de tiífaoo.
MOVIMENTO DO PORTO

RIO, 11 (A) — Foi o seguinte o
movimento deste porto:

Vapores entrados:
De Buenos Aires e escalas o argen-

tino "Juanita", o grego "Totis" e o
italiano "Polynesia";

de Newport News o americano"Santa Clara";
I, de Callau e escalas o inglez "Ke-
nuta":

de Montevidéo e escalas o nacional"Saturno";
de Buenos Aires e escalas o fran-

cez "Amiral Nielly".
Vapores sabidos:
Para Nova York e escalas o in-

glez "Canova";
para Baltimore o americano "Ore-

gonian":
para Dákar o itaíano "Polyne-

sia":
para Marselha o grego "Totis"
e para Paranaguá e escalas o nacio-

nal "Itatiba".
PARA S. PAULO

RIO, 11 (A) — Pelo nocturno dc
hoje seguiram para essa capital os
srs. J. Pereira da Costa, dr. Mario
dc Toledo Fonseca, Manuel A. Gui-
niarães, Ezio F. Levazinino, H.
Vieitas, Francisco H. Ramos.

Pelo nocturno de luxo seguiram
os srs. J. Street e família, dr. Hora-
cio Rodrigues, Mariano Pamplona, L.
Nathan c senhora, José Leis Corrêa,
José Lourenço Barreira Vianna e
Siegmond Nickclisbmg.

Em carro reservado ligado a esse
trem seguiu o scratch carioca com-
posto dos srs. Álvaro Cardoso, Luiz
Cardoso, Carlos Freitas Lima, Syl-
vio Vidal, Rubens Porto Carrero,
Oswaldo Gomes, Adhomar Santos, J.
F. de Paula Ramos, Luiz Ant-iiio.
Aluizio Pinto, Patrick Danohe, José.
Rollo, Silvio Pontes, Arnaldo Guima-
rães, Ricardo Riemer, e os directores
Noel de Carvalho e Heitor da Luz.
A CARNE — MATADOURO DE SANTA

CRUZ
RIO, 11 (A) — No matadouro de San-

to Cruz foram hoje abolidos 583 rezes,
100 porcos, 30 carneiros e 50 vitellos.

Os preços foram os seguintes: bovinos,
ie $580 o $630; porcos, de 1$000 a 1$100;
carneiros, de 1$500 a 1$800; vitellos, de
1600 o $800.

O BUSTO DO CONSELHEIRO RUY
BARBOSA

RIO, 11 — No salão do "Jornal do
Commercio", reuniu-so hoje a commls-
aâo promotora do busto em bronze do
conselheiro Ruy Barbosa.

O molde em gesso, trabalho do esculptor
Bernardelll, jfi foi entregue á fundição.

A commlssão mondou cunhar dez mil
medalhas com a efílgle do eminente bra-
sllelro, para serem dlstribuidus 8. moclda-
de acadêmica e fts pessoas que concorre-
rem paro o busto.

¦ O CASO DO SR. ZEBALLOS
RIO, ll — O sr. Solflerl de Mbuquer-

quo enviou ao senador Ruy Barbosa um
telegramma aggresslvo, o .propósito da
carta quo elle escroveu aos jornaes, defen-
dendo.o sr. Zeballos.

... O CENTENÁRIO DAS BELLAS ARTES
RIO, 11 — Os vespertinos publicam

longas notas acerca ão centenário das
Bellas Artes o das festas que serão reall-
zadas pela Allianço Acadêmica.

O CASO DA LIGHT
RIO, 11 — A Academia de Commercio

suspendeu as aulas, em conseqüência dos
acontecimentos destes dias.

Parece que hoje nada haverA. sobre o
caso da Llght,

A Academia de Direito estft fechada, de-
vido 00 feriado.
O SR. NILO PEÇANHA NO CATTETE

RIO, 11 (A) — O sr. presidente da Rc-
publica recebeu hoje, em audiência espo-
ciol, o sr. Nilo Peçonha, presidento do Es-
tudo do Rio.

Essa audieucio foi dada ::<» salão do Ca-
polia, tendo sido iniciada ús 14 horas e
meia e prolongondo-se atfi fts 16 horas.

S.s. exes. oecuparam-se do interesses do
Estado do Rio, meios do transportes e su-
neomento da baixado daquelle Estado,
obras essas que aguardam providencias do
Congresso, pedidas em recentes mensa-
gens do Executivo. -

§i;ma»o
RIO, 11 (A) — A sessão do Senado foi

presidido pelo sr. Antônio Azeredo.
Foi lida o approvada a acto da sessão

anterior.
O expediente lido constou de um offlclo

do secretario da Assemblfia Fluminense,
communlcando a Installação do COngres-
so Estadual,

Na ordeni do dlo continuou a discussão
do projecto que limita a taxa das opera-
ções do cambio.

Usou do palavra o sr. Mendes de Al-
molda,' S. exc. atacou o sr. Leopoldo Bulhões,
quo diz andar preoecupado somente com a
política do Goyaz o de Potropolis, embora
aceitmulando ainda as funeções de auxl-
liar do governo.

Diz o orador quo as medidas de ordom
publica são mal recebidos pelns commls»
soes, que aponas fazem vingar cortaB Inl»
ciatlvas.

O orador, continuando; acerescenta quo
ns finanças do Brasil vílo mal, mas dellas
não se oeeupa, porque estft cançado do
ver despesas sumptuosns e gostos desor-
denaãos.

S. exc. foz largas considerações de or»
dem financeira o, sendo multo aparteodo
pelo sr. Leopoldo Bulhões que estava a
seu lado, requer a suspensão da discussão
do projeeto, para continuar o falar sobre
ello amanhã.

IC concedlão essa suspensão.
Não havendo numero poro as votações,

encerra-se n sessão.
'MOTA IIA

RIO, 11 (A) — A sessão da Cornara foi
presidida pelo sr. Astolpho Dutra e secre-
larlada pelos srs. Costa Ribeiro, o Juvenal
Lamartine.

No hora do expediente usou da paia-
vra o sr. Maurício de Lacerda.

O sr. Maurício de Lacerda discutiu o
requerimento de Informações de que i
autoi*, pedindo esclarecimentos sobre for-
aoclmentos ao Lloyd.

Iniciando a defeso de umo sua emen-
da, apresentada ft Commlssão de Flnan-
ças, e pelo mesma rejeitada, o sr. VI-
«cente Plrnglbe disse revoltar-se contra a
tvronnla daquella Commissão, que parece
haver deliberado não acceitar nenhuma
Iniciativa, quo não porta do seu próprio
selo.

Diz s. exc. que esso procedimento cor-
re harmônico com a política dos seus col-
legas, cujas funeções so reduziram o
acompanhar o "leader" nas votações.

O orador, porfim, não so sujeito o este
Dapcl, o quer protestai-, quer defender as
suas emendas, ou melhor, a omonda que
apresentou referento ao rendimento dos
nroprlos naclonaes o o quo se refero oo
imposto sobre alugueis de cosas.

Mostra, do accOrdo com o que co-
lheu da leitura do relatório da ãire-
ctoria do Patrimônio Nacional, ser Insl-
irnlflcanto o somma cobrado aos funcclo-
narlos que, por forço do seus cargos,
oecupam predl03 naclonaes, e que, com
prejuízo para o Thesouro, essa somma ê
recolhida a cofres de varias corporações
militares e civis, paro depois ser esbon-
Ioda.

Diz s. exc. que sl se procedesse fts co-
brancas dos alugueis ele accOrdo com a
(abolia por elle organizada, não chegaria-
mos ao absurdo ele, possuindo prédios no
valor de um milhão o seis mil contos, re-
recebermos apenas 400 contos de rendi-
mento.

Passa o cltor exemplos de funecionarios
quo ganham 1:500$000 mensaes e oc-
cupom sumptuosos prédios públicos, pa-
çando o Irrisório aluguel mensal de
30$000 o 70$000.

Lembra ainda a Villa Militar Deoãoro,
que custou 18 mil contos e rende apenas
40 conto3 nnnuaes.

Proseguindo, diz que, vendo tudo Isso,
não oomprehcndo como antes de se extin-
e-uir taes abusos se cogita em dispensar
funecionarios addldos, em supprimlr sa-
larlos em domingos o feriados q augmen-
'.ar os direitos aduaneiros, em crear im-
oosto do 10 o|o sobre mercadorias, em se
augmentar o preço dos gêneros de primei-
ro necessidade.

S. exc. condemna taes medidas e prn-
cura mostrar quanto ellas são contrarias
aos princípios elementares que devem
presidir íi ereação e ao augmento de Im-
posteis.

Em seguida faz a defesa dos funcclo-
narlos addldos.,

Passando a citar varias autoridades em
finanças, o sr. Plragibe defende o lmpos-
to de 10 o|o sobro os alugueis do casas.

Passando fi ordem do dia, verificou-se
não haver numero paro as votações, sen-
do a sessão levantada.

Esteve reunida, sob o presidência
do sr. Antonio Carlos, a Commlssão do
Finanças da Câmara.

Foram lidos vários pãreceres: do sr.
Justlnlano Serpa, sobre os créditos para
pagamento de Pedro Rodrigues, d. Maria
Augusta, de Antônio Vlllelo e do Joõo
Pires Branco.

O sr. Barbosa Lima apresentou parecer
favorável ao projecto que autoriza o con-
signa ção do dois terços dos vencimentos
dos funecionarios e operários do União
As caixas das associações e sociedades da
classe.

GEN. "AL FRANCISCO GLYCERIO
RIO, 11 (A) — O presidente do Sena-

do, acceitando o convite que lhe fez o
Centro de Sclenclas e Letras de Campl-
aas, para tomar parte nas solennldaã.33
uno no dia 15 se realizarão naquella ci-
dade, em homenagem fi. memória do ge-
neral Francisco Glycerlo, far-se-fi repre-
sentar pelo seu secretario, dr. Jullo Bar-
bosa, que no domingo próximo segue pa-
ro ohi.
ISKASIL-ARGENTINA — O PAPEL DO

SR. ZEBALLOS NA POLÍTICA AR"
GENTINO-BRASILEIRA

RIO, 11 — Um vespertino desto copl-
tal publica hojo um artigo do sr. Sertorlo
dt» Castro sobre o papel do sr. Zeballn.»
nas relações entre os brasileiros e argen -
tlnos.

O articulista allude A. político do barão
do Rio Branco, relativamente Ai Argentl-
na, como a umo aventura perigosa e
ainda mol visto e pouco estimada na
líepubllca vizinho.

Tal não acontece com o sr. Lauro Mui-
ler, desde a nomeação do sr. Campos Sal-
les para nosso embaixador especial na-
quelle paiz.

O articulista diz que notou a grande
eympathia de que o sr. Sousa Dantas go-
ea na Argentina,

Informa quo o sr. Zeballos não permlt-
t-» que o considerem como inimigo di
Brasil e faz questão de mostrar que tem
ua sua vida grande numero de ligações
pela tradição, pelo espirito e pelo coro-
ção, ao nosso paiz.

Em seu artigo, allude o sr. Sertorlo de
Castro 00 modo gentil e cavalheiresco
nom que o sr. Zeballos foi no encontro do
senador Ruy Bai*bosa.

Refero que duranto o jantar que sa
realizou en» cosa daeiuellc político argen."
tino, o si*. Zeballos relembrou vários no-
mos do brasileiros Illustres que se sento-
ram fi sua mosa.

Finalmente,' o sr. Zeballos entregou ao
conselheiro Ruy Barbosa documentos se-
eretos do maior importância, com os
quoes demonstrou que outro foi o Beu po-
pel no vido publico do Argentino com o
Brasil, bem differente do que se lhe at-
tribue.

Quanto ao telogramnia numero novo,
o sr. Zeballos disse que elle tinha a data
do 17 tle junho. Corno desdo 13 desse mez
íião ern mais ministro, não se defendeu,
porquo teria do aceusar outrem.

Defendeu-se, entretanto, na memora-
vel sessão secreto do Congresso, epie du-
rou tres dias consecutivos.

O JORNALISTA FONSON
RIO, 11 — O escrlptor belga Jean Fon-

son visitou hoje os escolas superiores dos-
ta capital.

A REFORMA ORTHOG11APHIOA
RIO, 11 — A "Rua" diz que o senador

Ruy Barbosa ê contrario ft reforma or-
thographlca.

POlilTICA DE MATTO GROSSO
RIO, 11 — Um vespertino noticia hoje

que o general Caetano de Albuquerque
\'ai requerer um "habeas-corpus" ao Su-
premo Tribunal Federal, nflm de evitar
os golpes dnquelles que desejam derru-
bal-o do governo.

NA SOCIEDADE NACIONAL DE AGRI-
CULTURA — CONFERÊNCIA DO
MAJOR EUCLYDES GOMES

RIO, 11 (A) — A's 16 horas e mela,
na sfido da Sociedade Nacional de Agrl-
cultura, reuniram--se os representantes
das classes produetorqs, para ouvir a an-
nunclada conferência do major Euclydes
do Moura, quo discorreu sobro o titulei
"A álgebra da nossa riqueza".

Presidiu a sessão o sr. ministro do Agrl-
cultura, que tomou assento fi mesa, la-
doado pelos srs. dr, Miguel Calmon, dos
deputados Ribeiro Junqueira e Joaquim
Osório.

O sr. dr. Miguel Calmon usou da pala-
vra, congralulondo-so con» a presença do
sr.dr. Josfi Bezerro, de quem louvou o alto
senso pratico e o conhecimento do nosso
paiz, que se manifesta flagrante na intro-
ducção do seu ultimo relatório.

Antes de dar a palavra ao conferon-
cisto, o si", ministro agradeceu as expres-
soes do sr. dr Calmon, dizendo que as
mesmos o haviam duplamente penhora-
do, mos que na introducção do seu relato-
rio nada mais havia feito do quo rofle-
ctir - orientação traçada pelo sr. presl-
dente da Republica no sua plataforma.

Dada a palavra ao conforencista, este
passou a ler o seu trabalho.

Começou estudando a situação flnan-
celra do Brasil, em confronto com as dos
outros palzes americanos, demonstrando,
com estatísticos, que a progressão dos
despesas publicas na Argentina, no Chi-
lc o no México foi nestes últimos cinco
lustros mnls accentuada do que entre
nfis,

Na Argentina, por exemplo, essa pro-
gressãO subiu de 100 o 505, ao passo que
no Brasil ascendeu apenas do 100 a
268.

Os nossos oncorgos tributários não paa-
sam de 18 shllllngs por cabeça annual-
mente, emquanto no Argentino, bom
como no Uruguay, attlngem a umo mfi-
dio de 6 libras.

Quanto ft divida publica tambem so en-
centro o Brusil om situação comparativo-
mente llaonjelrn.

Coda cidadão brasileiro respondo por
menos do seis libras, emquanto a quota
do .cidadão norte-americano excede a
èaso quontln, e a do argentino alndn vn!
alfim.

Acha, por isso, o conforencista que o
nosso problema deixa de ser financeiro
paro ser econômico.

Estudando em seguida vários pheno-
menos de nosso producção e cxportaçã-i.
no que foi muito aportando pelo sr. Cu!-
mon, que oro o apoiava, oro o rebatia,
concluiu o orador, dizendo que a causa
do nosso entorpecimento fi o carência do
credito.

Analyso depois o nossa situação banco-
ria e monetária o encarece a necessida-
do do credito paro a nosso producção.
achando deficiente o nosso meio circu-
Imite, o defendo as emissões exclusiva-
mente destinadas ao mechanls.no do cre-
dl'.- agrícola.

Neste ponto da suo conferência per-
gunta: Por que não havemos de emlttlr
porá produzir, quando a Europa neste
momento omltte paro destruir?

Por que não poderA, o mundo novo
emlttlr para viver, quando o velho mun-
do emitte poro matar?

Peroro, fazendo a apologia do credito
o dos seus fecundos effeitos.

O orador fi multo cumprlmentaão pe-
los presentes.
AS VAGAS NO MINISTÉRIO

DO INTERIOR
RIO, 11 (A) — O Br. ministro do In-

torlor expediu umo circular aos dlroeto-
res das repartições que lhe são subordi-
nadas, recommendanão-lhes que não pre-
encham as vagas que se derem entre o
pessoal de nomeação, mesmo de dlrecto-
res, sem prévio autorização sud, devendo
logo que se verificar alguma vago ser o
facto communlcado ao ministério.
UNIVERSITÁRIOS PAULISTAS NO MI-

NISTERIO DO INTERIOR
RIO, 11 (A) — O dr. Carlos Maxlml-

Uono, ministro do Interior, recebeu hoje
em seu gabinete a commlssão de acade-
micos paulistas que, om nome da Asso-
olação Universitário de S. Paulo, fez en-
trega a s. exc. de cinco exemplares en-
cadernados da revista "Athenêa", publl-
cada pela mesma Associação.

A commlssão compunha-se dos acade-
micos João Pereiro Duprat, Alcides Pra-
do, Alberto Boldassarl, Rosalvo Telles e
Gonçalves Vianna.

Esses moços vieram ao Rio buscar o
deputado Pedro Moacyr que, a convlto da
Associação, vai fazer em S. Poulo uma
conferência.

INCIDENTE DESAGRADÁVEL
RIO, 11 — A "Noticia" publica uma

informação, dizendo que entre um senn-
dor da Republica e o direetor de um
matutino, houve hoje um desagradave1
incidente.

O vespertino não odeonta mais nenhu-
ma noticia sobre o facto.

UM DESMENTIDO
RIO, 11 — Os srs. Antônio Azeredo c

Edmundo Bittencourt, interpellodos por
um jornalista, desmentiram os boatos de
torem tido uma scena do pugilato hoje
pelo manhã.

Pernambuco
DR. JOSÉ* ANTÔNIO DE ALMEIDA
RECIFE, 11 (A) — A bordo do vapor

"Frlslo", sogulu com deBtlno ft. capltal da
Republica, o dr, José Antonio de Al-
incida,

**'» ' ¦ *

Bahia
ANNIVERSÀRIO NATALICÍO

S. SALVADOR, Tl (A) — Conforme te-
logramma anterior, o dr, J. J. Seabra, ex-
governador do Estado o chefe do Partido
Democrata, receber*» significativa homo-
nagem no dia 21 do corrente, seu anni-
versarlo nataücio.

Um grupo de amigos offerecer-lhe-fi
um, valioso mimo, o também íará ceie-
brar uma missa om acção de graças na
egreja de S, Bento.

EXTERIOR
Hespanha

FOI SUSPENSO O ESTADO DE SITIO
MADRID, 11 — SerA. publicado ama-

nhã o' decreto que restabeleço as garon-
tias constltuolonoos em Madrld c outras
cidades, quo estavam em eBtado de sl-
tio.

A QUESTÃO DOS FERROVIÁRIOS 
~

MADRID, 11 — Os ferroviários de dl-
versos pontos do Hespanha, fi. vista do ul-
Umo decreto do governo, renunciaram fi
grfivo que projectavam.

O conde de Romanones partiu para San
Sebastlan, satisfeito com a feição quo to-
mou o conflieto.

O presidonto do Conselho declarou quo
jfi. estft a Imprimir o projocto restabelecen-
do as garantias.

mm ,,

0 nascimento de -Teixeira de Freitas

Inglaterra
FALLECIMENTO

LONDRES, 11 — Falleceu hoje, nesta
capital, mr. Thackeray Pinto.

Paraguay
CONSPIRAÇÃO E SUBORNO
ASSUMPÇÃO, 11 (A) — As au-

toridades poíiciaes daqui ha algum
tempo vêm realizando varias diligen-
cias a pedido da policia norte-ameri-
cana para a captura de um indivíduo
aceusado de crime de conspiração c
suborno nos Estados Unidos.

Depois de longa investigação, con-
seguiram as nossas autoridades effe-
ctuar a prisão do referido indivíduo,
de nome Charles Mott.

Eqii.tdor
ANNIVERSÀRIO DA INDEPEN-

DENCIA
QUITO, 11 (A) — Foi aqui bri-

lhantemente commemorado o anni-
versario da independência do Equa-
dor.

O general Leonidas Plaza, presi-
dente da Republica, deu recepção em
palácio, tendo a ella comparecido o
mundo official, membros do corpo di-
plomatico aqui acreditado, altas au-
toridades civis e militares,- além dc
muitas outras pessoa?, gradas de re-
presentação social.

Houve formatura das tropas, que
foram passadas em revista pelo che-
fe da nação.

A cidade apresentava um aspecto
dos dias de grande'! gala, havendo
grande movimento pelas ruas.

A imprensa oecupa-se da magna
data, dando edições especiaes com
photographias dos proceres do movi-
mento que libertou o paiz do jugo
hespanhol.

Communlcam do Instituto doa Advoga-
dos:

"O Instituto dos Aãvogaãos, conformo
prometteu, apresenta a seguinte juslifl-
cativa quanto ao nasclmonto de Teixeira
do Freitas. No monogrophla publicada
polo lllustre dr. SA. Vianna, sobro a vido
daquelle Jurista, 16-se A, pagina dois: "O
distlncto magistrado conselheiro Filinto
Justiniano Ferreiro Bastos, no discurso
proferido como orador do Tribunal de
Appellação o RevlBta do Estado da Ba-
hla, 00 Bor inaugurado o retrato do sr.
Augusto Teixeira do Froltas, na sala dos
sessões desse egrégio Tribunal, discurso
publicado na "Rovlata doa Tribunoes", n,
4, anno VII, vol. 16, Bahia, dft o nasci-
mento do blographado em 19 de janeiro
de 1817.

Nõs, na memória "Clncoenta onnos de
existência", lido ao Instituto do Ordem
dos Advogados Brasileiros, em sessão so-
lenne commemoratlva do seu 6O.0 anni-
versario, om nota sob o n. 2, pag. 15, dis-
sfinios que o nascimento teve logar em
1817. Parece que o equivoco daquelle dl-
gno magistrado o o erro que commette-
11103 tiveram como origem o que uffirma
"Sacramento Blak", Dlccionarlo blbllo-
graphluo brasileiro — quando dft esta da-
to. Hoje tomos documento officlal, que
nos autorizo ti acceitar, som o menor es-
crttpulo, nom vestígio de duvida, o dota
cltodo no texto. JSste documento fi a
Carta de Bacharel expedida a Augusto
Teixeira do Freitas e que transcrovemoa.

"Academia de Sclenclas Soclaes e Ju-
rldicns — Em nome do Congregação —
Eu, Miguel do Sacramento Lopes Goma,
exercendo as funeções de dlrector da
Academia do Sclenclas Soclaes o Juridl-
cas da cidado do Olinda. Tendo presento
o termo do aptidão do grau do bacharel
formado, obtido pelo sr. Augusto Telxei-
10 de Freitas, filho do Antônio Teixeira
de Freitas Barbosa, nascido na Provin-
cio do Bahia no dia 19 de agosto do
1816 o do lhe haver sido conferido o
dito grau pelo presidonto o lentes que o
examinaram, o approvaram plenamente.

E em oonsequencio da outorldado quo
me fi dada pelos estatutos que regem esta
Academia, o do que delia mo 6 ordena-
do: Dou por esto presente ao dito senhor
Augusto Teixeira do Freitas a Carta de
lincharei formado om Sclenclas Soclaes e
Jurídicas, paro quo com ella gose de to-
dos os direitos o prerogatlvus ottribuidas
pelas leis do Impei-lo. O direetor ela Aea-
demla, Miguel do Sacramento Lopes
Gama.

O presidente do acto, dl'. Joõo Cnprls-
tono Bandeira dc Mello.

O socretarlo do Academia, Francisco
Josó de Almeida, officlal do Secretaria,
Interino, com exercício de secretario."

«
Recebemos hontem o primeironumero do "Portugal Moderno'', cx-

cellente òrgarii dedicado aos interes-
ses da colônia lusa domiciliada no
Brasil. Aqueila brilhante folha, que
apparece 110 Rio de Janeiro ha dese-
sete annos como bi-semanario, ence-
tou agora a sua publicação diária,
ainda sob a competente direcção do
velho e illustre jornalista port :guez,
sr. Lueiano Fataça.

Em S. Paulo, a succursal da bem
cuidada folha está a cargo do sr. A,
Carvalho Plmentel, que tem plenos
poderes para tratar de tudo o que a
cila diz respeito, quer sob o ponto de
vista administrativo como redacto-
rial.

Ao collega, que entra agora para
uma nova phase da sua proficua exis-
teneia, auguramos toda a sorte dc
prosperidades.

Tiros de revólver
Nn cspl.tna.ln do Municipal — Comenda

entre chnuffcurs — O nggrcssor (•
preso cm ringruntc

O chauffeur Augusto Barcellos, soltei-
ro, de 28 annos de edade, morador fi. rua
Flacidinn, 10, chegando hoje, pouco dc-
pois da meia noite, com o seu automóvel,
ao ponto de estacionamento da esplanada
do Theatro Munlclpn' fo! ahl Insultado
pe!o chauffeur Domingos Sposlto, com
quem tinho desavenças.

Um Irmão de Domingos, do nome Jo-
sfi, Intervindo nesse momento, desfechou
vários tiros contra Barcellos, que, por
sua vez, fez tambem uso do seu re-
\'e»lver.

Augusto Barcellos foi attlngldo por
umo balo no braço esquerdo.

Foi preso o aggressor o autuado em
flagrante pelo dr. Francisco de Rezende,
5.0 delegodo.

A victima foi soecorrida pelo Asalaton-
cio rolicial,
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Alagoas
MA1VIFESTAÇÃO DE APREÇO

MACEIÓ', 11 (A) — Por oceaslão de
sua passagem por este porto, d. Sebastião
Leme, arceblBpo de Olinda, receberA, ex-
prcsslva manifestação de apreço.

PRISÃO DO DENTISTA ARTHUR
MOREIRA

MACEIÓ', 11 (A) — A requisição da
policia de Pernambuco, fo! preso na cl-
dade de Pilar o dentista Arthur Moreira.

Espirito Santo
O NOVO ARCEBISPO DE OLINDA
VICTORIA, 11 (A) — O novo arcebispo

de Olinda, d. Sebastião Leme, ão passa-
gem para Pernambuco, desembarcou aqui,
sondo recebido com affcctuosas demons-
trações de carinho pelo governador do ar-
ceblspado, presidente do Estado e alto»
representantes do clero.

S. exc. esteve no palácio do govorno, In-
do depois ao Collegio do Carmo.

D. Sebastião Leme ficou hospedado no
palácio episcopal, devendo amanhã em-
barcar, proseguindo a sua viagem.

Santa Catharina
O BANDIDO ADEODATO

FLORIANÓPOLIS, 11 (A) — Escol-
tado por 10 praçns do força policial do
Betado, chegou a esta capital o bandido
Adeodato, chefe principal dos fanáticos
ôo Contestado.

Era enorme o multidão que compare-
ceu ao seu desembarque, desejusa de co*
nhecer o celebre facínora, o quem at-
tribuem cerca de 000 assasalnatos, entre
hemens, mulheres e crianças.

Adeodato estft preso, recolhido ft ca-
dela do bairro de Matto Groaso, onde se
aehnm agglomerados muitos curiosos.

O bandido desembarcou carregando
um papagr.io, que diz ser a sua moscotte.

Paraná
O IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO

CORITIBA, 11 (A) —- O "Diário da
Tarde" insere em sou numero do hoje um
longo artigo sobre o augmento de Imposto
de exportação, em discussão no Câmara
Federal, taxando o projecto de desos-
troso.

UNIVERSIDADE DO PARANA'
CORITIBA, 11 (A) — A Universidade

do ParanA, abriu concurso pura o preci»,
ohimento da cadeira de clinica ophtalmo
lógica, otorhlnologica e lnryngolnglca, do
quarto anno do curso de mediclmi e ci
rurgia.

A InscrlpçBo dos candidatos terminará
no prazo de 00 dli-.s.

PROEZA l>tí GATUNOS
CORITIBA, 11 (A) -— Ousados gatuno»,

tentaram um assalto A Cervejaria Grado-
sa, nõo conseguindo, porém, levar a proo-
za a effelto, por terem sido presentldos e
postos em fuga. .

Argentina
DESASTRE A BORDO

BUENOS AIRES, n (A) — Deu-
se um grande desastre a bordo da ca-
nhoneira "Rosário" 110 qual perece
ram dois tripulantes, ficando quatro
feridos.

O desastre oceorreu em consequen-
cia da explosão de vários tubos das
caldeiras, quando a canhoneira vi-
nha com destino a Buenos Aires-, de
volta do Rio de Janeiro.

CONFERÊNCIA
BUENOS AIRES, 11 (A)- O

professor Sá Vianna realizará hoje
no salão do Athcncu Hespanhol unia
conferência sobre as raças fortes c
raças débeis, devendo por essa ocea-
sião receber o diploma de membro
honorário.

CIRCULO ITALIANO
BUENOS AIRES, 1.1 (A) — Domingo

próximo, reabrem-se os salões do Clrou-
lo Italiano.

FESTIVAL BENEFICENTE
BUENOS AIRES, 11 (A) — No dia 14

do corrente, cm Mar dei Plata, realizar-
se-fi. o festival organizado por uma com-
missão de senhoras e cavalheiros Itália-
nos, em beneficio do .primeira escolo ltn-
Ilann, quo brevemente serft ali inaugu-
rodo.

AS ESCOLAS ITALIANAS DE LA
Il/ATA

BUENOS AIREÜ, 11 (A) — Annuin-
do ao pedido da colônia Italiano do La
Plata, o sr. Domingos Crutone retirou o
seu pedido de renunciar do cargo de pre-
sldente do conselho direetor das escolas
Italianas daquella cidade.

PROFESSOR SA' VIANNA
BUENOS AIRES, 11 (A) — O Br. Josfi

Leon Soares apresentará o sr. SA, Vian-
no 110 conforencio quo o lllustre profes-
sor brasileiro vai reullzar na Universl-
dade.

Saudando o jurísconsulto braslltii'0,
usara da palav»*a o estudante Loudê.

COMMANDOS MILITARES
BUENOS AIRES, 11 (A) — Consta

nesto capltal terem sido solicitadas as
retiradas dos generaes Odoncll e Araria,
commanãantes respectivamente dns 2.a e
5.0 regiões militares.
A CIRCULAR DO SR. SOUSA DAXTAS

BUENOS AIRES, 11 (A) — "La Epo-
co" ocomponho a lmp»-cnsa e a Câmara
brasileiros nos elogios feitos á circular
do dr. Sousa Doutos aos cônsules bros!-
leiros, a respeito das suos feneções pe-
rnnte o commercio internacional.

CANHONEIRA "ROSÁRIO"
BUENOS AIRES, 11 (A) — A conho-

nelra "Rosário" foi-"-Jcraziãa a eslo eapi-
tal, para soffrer as reparações produzi-
das pelo explosão que nello se deu.
A RECONQUISTA DE BUENOS AUIKS

BUENOS A1RÜ3S, 11 (A)—Realizam-se
amanhã ãlversos * actos cominemorativos
ão 10». anniversàrio da reconquista de
Buenos Aires.

iioCnanon
concerto orchestral

diariamente
das 20% ás 24- horas

B_aQ____a_a_a_aaaaofiflg

Scena de sangue
Numa casa de tolerância da ladeira

de S. Francisco — Um official de
barbeiro é gravemente ferido a
faca — Prisão do criminoso

A policia, trabalhando esforçada-
mente durante ioda a madrugada de
hontem no intuito de apurar as res-
ponsabilidades dos envolvidos no
conflieto que se travou na casa de
tolerância de Paschoalina Romano, á
ladeira dc S. Francisco, n. 12, chegou
á conclusão de que o offensor do of-
ficial de barbeiro Antonio Labate fô-
ra o sapateiro Nicodemo Papaionc.

Preso, pela madrugada.quaudo re-
colhia á casa cm companhia de José
lozzi, dono do Salão Brasil, Nicodc-
mo confessou o seu crime, narrando
o facto, com os seus antecedentes, da
seguinte fôrma:

Em companhia de Iozzio, e dos em-
pregados deste, de nomes Antônio
Labate e um tal "Jacaré", Nicodemo
palestrava e bebia numa venda da
rua de S. Vicente.

A's 11 horas, pouco mais ou me-
nos, "Jacaré", comnuinicando-se pe-
lo telephone com Juanita Siqueira,
inquilina de Paschoalina Romano,
indagou de umas certas intrigas que
Labate fizera a seu respeito. Jua-
nita, indignada, não só desmentiu o
que ella considerava infâmias de La-
bate, como disse deste o que Mafo-
ma não dissera do toucinho.

Abandonando o phone, 
"Jacaré"

transmittiu ao seu companheiro La-
bate o resultado da conversa com
Juanita, e este de tal modo se ir-
ritou que, abandonando a compa-
nhia, foi ter á casa de tolerância,
commettendo ahi toda a sorte de de-
satinos.

Vendo a cousa mal parada, Pas-
choalhia tel.çphpnou para a venda da
rua de S. Vicente dando conta do
que se passava, e Iozzio, Nicodemo c
"Jacaré" foram ter á casa de tole-
rancia.

Precisamente quando chegavam,
Labate ameaçava aggredir Juanita, o
que provocou da parte de Nicodemo
a seguinte enérgica declaração:

-—"Em minha presença, ninguém
baterá numa mulher. Isso é dos co-
vardes. Si não pôde dispensar de 'na-

ter em -liguem, bata em mim que sou
homem 1

Labate, enfurecido com essa inter-
venção, que elle julgou inopportuna,
sacou de uma enorme faca, cstabele-
cendo-sc o conflieto.

Travada a lueta, Iozzio cahiu re
dondamente 110 chão, e Nicodemo,
que é seu primo, imaginando-o ferido
por Labate, investiu contra este, ar-
mado de uma faca dc sapateiro, com
a qual lhe cravou profundo golpe na
região supra clavicular esquerda.

Em seguida, fugiram todos, dei-
xando apenas na casa o ferido e
Paschoalina.

Varias testemunhas prestaram hon-
tem 03 seus depoimentos no inqueri-
to, aberto no posto policial da Con-
solação, estando perfeitamente apu-
rada a responsabilidade criminal de
Nicodemo Papaionc.

Antonio Labate continua em esta-
do grave 110 hospital da Santa Casa
de Misericórdia.

A exma. sin. d. iclllsa da Silva Prado
legou ao Hospital 1I03 Lázaros de Guapi-
ro a somma ele cinco contos de rfila, que
o respectivo Inventariante entregou hon-
tem t thesouraria do Santa Casa, mante-
nedora do referido hospital, em cumpri-
mento do disposição tostamentarla ão-
quella follectda senhora.

Casa Bonilha
Grande soitimcnto do velludos «lc -seda

o taffctfis pnra vestido de lhe;.tra 11 pre-
ços sem competidores.

criminoso
A policia recebo queixo dc unia estúpida

agg-rcssr.o — E' aberto Inquérito so-
bro o facto

A portugueza Maria Braz, de ,32 on-
nos do edodo, solteira, esteve durante oito
mezes amaslado com o sou patrício
Francisco dos Sontos Conslnntlno, real-
dinão ambos t rua de Sonto Rita. 11. 40.

Tendo ficado em estado interessante,
hn um mez, pouco maia ou menos, Ma-
ria foi por esse motivo abandonado por
Francisco, passando então a residir no
predlo n. 16 da ruo Conselheiro Belisarle».

Dias depois dessa separação, neeccssl-
tando a Infeliz mulher que alguém .1
coadjuvoisse pela falta de recursos com
que luètava, c.i .eiideu ;;-.i» o uu ca p-csj^n
aue lhe podia prestar auxilio era o seu
ex-amante. E. encoutrando-o certo dia,
supplicou-lhe que se condoesse de seu
estado o de buo nilserlo.

Francisco, sem escrúpulo algum, forne-
ecu-lhe então umas pílulas, obrigando a
,]i'sven'.uiada o tom.-1-os afim de abo»'-
lar.

Hontem, cerca das 11 horas,Marta, ali);
da abatida pelos conseqüências do violon-
cio o quo fOra obrigado o praticar, procu-
rou o sou ex-amante, julgando que, doeU
vez, serio attendida em sons rogos. En-
controu-o no ruo Vinto e Cinco de Mor-
ço, próximo elo mercado de peixe. De-
pois do ligeira discussão entro ambos,
Francisco, sem motivo algum, pregou um
ponta-pfi no ventre de sua patrícia, que
resolveu então communlcar o facto fi. po»
licio. *

O dr. Accacio Nogueira, delegado, que
se achava do serviço no Central, tomando
conhecimento do facto, fez submetter n
victima o exame de corpo de delicto e
abriu o respectivo inquérito, que prose-
gulrft na l.a delegacia.

O criminoso foi preso horas depois,
por dois agentes do policia.

S. PAULO JUNDIAHY
Recebemos hontem, do bairro da Lo-

pa, o seguinte telegramma:
"O povo do Lapa, em regosijo pelo

Inicio do construcção do estrada do ro-
ãagem de S. Paulo a Jundiahy, preten-
de cornmcmorar. tão importante melho-
ramento, promovendo varias manifesta-
ções de homenagem aos srs. drs. Eloy
Chaves e Washington Luis."

Do "Correio da Manhã", dc liontem:"Noticiamos que a policia paulista so-
licitara dn nossa fossem ouvidas nqul
varias pessoas amigas do mallogrado"foot-boller" Luiz Loureiro, que, seieun-
do oa jornaes, se suicidou, suicídio que
puro muita, geutu fo! umo doloroso sur-
presa, não acreditando ninguém quo,
exuberante de vida, "ellz e rico, o conhe-
cldo "sportsman" procurasse pelas pro-
prluíi mãos pOr fim aos seus dias.

Aborto inquérito em S. Pnulo, deante
do murmúrio que se estabeleceu em tor»
no da morte, o sr. Franlclln Piza. Julgou
necossarlas as declarações dos íntimos de
Luiz Loureiro, nqu! residentes, e de quo
JA 1103 occupAmos.

Convidndos por carta o comparecerem
ó 2.0 delegado auxiliai", olles prompto-
mente acceãeram ao convlto da autorl-
elnele. A polida paulista precisava aponas
saber sl Luiz Loureiro, em palestra, com
amigos, mostrava symptonias de aliena-
«;ão mental, sl falítra em suicídio ou sl se
queixava do alguma pressão moral contra
s: exercida peio cunhoão.

O 2.0 ãelegado auxiliar ouviu em pri-
melro logar o sr. Ricardo Xavier do Sll-
veira. Declarou elle que mantevo rela-
çõos multo Intimas com Luiz Loureiro,
nunca tendo o mesmo manifestado des-
equilíbrio mental e tampouco falado em
suicídio. Quelxavn-se, 6 certo, de sou cu-
aliado, seu procurador e ex-tutor, que por -
toda parte o perseguia, dlzendo-o doente
elas faculdades mentaes, com o visível ln-
tulto de o deixar mal perante os amlgoa.
O. ar. Pinto do Almeida, segundo lhe de-
clarfira Loureiro, procurara mesmo ln-
icrdictal-o numa cosa do saúde, vindo ex-
prefisamento ao Rio paro tal fim, o que
provocou a sua mudança definitiva para
o Rio. Seu cunhado, propositadamente,
eloixou do lhe enviar dinheiro, o que o
aborreceu sobremaneira. Certo dia Luiz
Loureiro procurou o declarnnte em seu
escriptorio, queixando-se do cunhado,
mostrando desejos de dostltull-o de aeu
procurador, ministrando o depoonte, pa-
ra elle, uma outro procuração subscrlpto
A cosa Loja ão Japão. Dias depois vol-
tou ao escriptorio, queixando-se amarga-
monto do cunhado, que de novo se en-
volvia nos seus negócios, a ponto da casa
Loja do Japão desconfiar de que 30 adio-
va mesmo soffrerido das faculdades nien-
taes. Nosso dia. embarcou paro S. Paulo,
onde se desenrolou o trágico aconteci-
mento que Impressionou vivamente o
declorante.

'-» dr. Osório da Almeida ouviu depois
¦ sr. Alnmir Acololy Antunes, eme decla-ríiu ter rido miiirin de r.ourelro, que por
V—"•- am, „nsa do 3eu
"To Ma, uai i-í-nrn"»»!*,. nn \Üo âa Boa

Vista. Nunca o ...esmo demonstrou sof-
frer das faculdades mentaes c tampouco
falou em suicídio, queixándo-se sempro
do sou cunhado. Despediu-se delle no ella
do partida, declarando Loureiro ao de-
poente que ia 11 S. Paulo ultimar os sous
negócios e depois fixaria residência aqui,
com suo mãe e irmãos. Loureiro tomara
uma assignatura para uma temporada
Gultry, mos não o utilizou, devolvendo-o.

Foi em seguida ouvido o sr. Josfi Lou-
relro Cruz, tambem Intimo ele Loureiro,
que idênticas revelações lhe fez, queixan-
do-Be amargamente do cunhado.

As demais pessoas Indicadas no officio
elo delegado Franklln Piza serão ouvida!
hoje."

"O SPORT"
Esta marcado para o primeiro sabba-

dn do setembro o apparecimento do
"Sport", semanário illustrado o de pr»*»-
pagando de todos os "sports".

"O Sport" serft ãirigido polo sr, Eduar-
do Guimarães e terá a collaboração ef-
feetlva doa srs. Ângelo Silvio n "Wen-

ceslou Arco o Flexo.

Para os nobres to "Correio"
Recebemos do um ononymo a quan-

tia de 5$000, paro ser distribuído pelos
pobres quo pedem por Intermédio desta
folha

Secção de
informações

FELÂS ESCOLAS
r— it ——-

FACULDADE DE MEDICINA
É CIRURGIA

A directoria do Centro Acadêmico "Os-
ivuldo Cruz"*, dos alumnoB do Faculdade
de Medicina e Cirurgia, onvlou-noS um
convite para a conferência que o seu con-
sócio, si". João Procoplo, farft. hoje, fts 1"
horas, no salão daquella Faculdade..

ürçottatitas Carnavalescos
O Club dos Argonautas Carnaya-

lescos abrirá amanhã os seus salões
para uma "matinée" artística e dan-
cante, em homenagem aos artistas
Les Zuts, Trio Kanicwisky e ao ba-
rytono Julio de Moraes.' 

Para essa festa recebemos atten-
cioso convite da directoria.

Produeto maravilhoso, resultado dos
mais rápidos

EURYTHMUVE DETRAN

LOTERIAS
LOTERIA DE S. PAULO

Resumo dos prêmios do 08ti.a extroe-
ção, 202 loteria, do plano n. 25, realiza-
da em 11 de agosto de 1910.

Prêmios do 20:000$ o 500*000
39581 .......... 20:000$000
40552 2:000$000
24973 ...... 1:500$000
8960 ........ l:000$000

15500 1:000*000

Avisamos nos nossos distlnctos nssi-
gnniltcs, que nos honram ceim as suus
prezadas ordens, quo todo o qualquer pe-
dldo dc Informações, pompras c etc, quo
tcnliom (to ser obtldns f«'irn do perímetro
central da -jlilnde, DEVE VIR ACOMPA-
NHADO DÁ IMPORTÂNCIA NÊÓESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOLTA);

Sr. L' Lonvon e Barros — Cor-
deiro — Custa 3$50o por metro, na
casa Htisson, á rua S. Bento, ri. 46.

Sr. João Felisardo — Itapolis —
Continu'a na mesma casa e a firma
é a que conhece. Convém dirigir-se
em carta registada.

Sr. Joaquim Antonio da Silveira
Junior — S. Pedro do Turvo — A
pessoa a quem se refere não é en-
contrada onde indicou.

Sr. Josino Costa — Viradouro --
Sua carta de S foi hontem respondi-
da. . 

' 
.

Club Recreativo Sportivo — Canoba
—• Não existe mais. Só prestamos in-
formações quando as cartas tragam
o numero do recibo da assignatura.

Sr. J. J. N. — Campinas — Segue
carta.

Sr. João Baptista d'Anhaia — ne-
té —r* Espere resposta á sua carta
de 7-

Sr. José Francisco de Oliveira
Castro — Cruzeiro,— Escrevemos.

Sr. Pedro Pereira — Franca —
Aguarde resposta á sua carta de 8.

Ila do Interior
LOTERIA FEDERAL

17150 ...... 16:000*000
35697 . .......". 2:000|000
46056 v 3:000*000
14057 200*000

"Finances du Brésil"
Recebemos mais um numero da re-

vista financeira "Finances du Brésil",
que se publica cm Paris. .Este nume-
ro traz um longo e criterioso estudo
sobre o Estado de S. Paulo e sobre
o seu novo governo. Trata de varias"questões de interesse para 0 Brasil.

A Importadora
Sobretudos o costumes de coslmlra

poro meninos, pelos menores preços, sô nn
A "Importadora".

Rua Direita, n. 4-A.

Suicídio cn firodowsky
O Bi", secretario do Justiça e da Se-

gurança Publico, tendo conhecimento de
quo na estação de Brodowsky se havia
dado o sulcidio do austríaco Raslca de
tal, determinou ao delegado de policia de
Batataea que se transportasse para aquel-
lo estação afim de apurar com rigor as
causas que levaram essa Infeliz a tal acto
de desespero.

O Inquérito prosegue sob a dlrecção
daquella autoridade.

ESPIRITO SANTO DO PINHAL

(Do correspondente, em 8):
Seguiu para essa capltal o sr. dr. AnttK

nlo de Macedo Guimarães, ãelegado de
policia desta cidade.

—— Regressou dessa capltal o sr. dr.
Abelardo. César, Influente ehefe político'-
nesta localidade e illustre deputado ao.
Congresso do Estado,

Em companhia da família, segulii
para Bauru*, onde vai fixar resldenola, o
sr. Hugo Mensl, artista marceneiro, que
aqui residiu por muitos annos.

—— Revcstlram-ae de muito brllhantis-t
mo os festividades em louvor a 8. Ben»».
dlcto, a realizar-se no dia 15 do corrente,
na egreja do mesmo santo.

São festeiros o ir. dr. Waldo*_ro Ver*»
gueiro e a exma. aro. d. Leonina Mendes
Vergueiro.

— Regressou dessa capltal, onde pen
maneceu alguns dias, o ar. coronel Arman-
do de Almeida Vergueiro, abastado fazon-
delro neste município, Influente e estimo-
do chefe político govornlata.

j Vão multo adoantodos oa traba-
lhos da reconstrucção do edifício do "Hos-

pitai Francisco Rosas", caridoso Institui-:
6ão, que reaes serviços tem prestado A po-.
breza desvallda deste município.

; ?. : -^m _iT"Hr ¦?"iHW TÉB" * ^L bI_ âM __
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TAYUVA

(Do correspondente, em 8):
0 sub-delegado de policia do Tayaflsu',

quando hontem procedia X prisão do dois
desordeiros quo naquella vllla andavam
praticando desacatos, foi nggredldo a tiro
por um dos referidos Indivíduos, achan-
do-so em estado gravo.

.Tá depois do nttlnglilo no ventre, por
uma bala, o sub-delegado do policia dls-
parou o revólver sobre um dos aggresso-
rcs, que cnhlu ferido mortalmente.

O outro desordeiro foi preso a multo
custo, em virtude da tenaz resistência
que offereeeu ao soldado que acompa-
nhavn it autoridade, o conduzido hoje pa-
ra Jabotleabal.

LAGOINHA

(Do correspondente, em 5):Acha-se gravemente enfermo o sr.
òaldino A. Claro, escrivão da colle-
ctoria estadual desta cidade.

 Acham-se nesta cidade os ar-
tístas Robert and í-ydie, que aqui
vieram dar uma série de espectácu-
los.

Seguiu para essa capital o sr.
tenente José Alexandrino dos San-
tos, collcctor estadual deste munici-
pio.—— A negócios, seguiu para Tau-
bate o sr. Benedicto H. Ribeiro, sa»
cristão da nossa matriz.

A nossa Câmara renovou com
o Estado o contracto para a con-
servação da estrada que desta cidade
vai á estação dc Roseira, até 30 de
julho dc 1919.

SALTO-GRANDE

(Do correspondente, em C):
Preparam-se nesta cidade grandes fes-

tejns para a inauguração da egreja ma-
triz, que devo realizar-se a IS do cor-
rente, com a presença do exmo. bispodiocesano.

O povo não poupa sacrifícios, para
que o acto se revista do maior brilho pos-
nivel.

 Passaram por esta cldado, com
destino a S. Manuol, o coronel Symphro-
Jilo Falcão, membro do directorio poli-
tico do Campos Novos do Paranapanema,
o o ar. Victorino .rose Barbosa.

 Têm eahldo nosto município for-
tos geadas, sem prejuízo, porém, da la-
voura de café, o que prova possuir este
rico municipio grando quantidade de ter-
rehos apropriados para a plantação des-
ta preciosa rublácou.

 Tem funecionado com toda a re-
gularidadn o Cinema 7 de Setembro.

 Acha-se afastado desta cidado ha
cerca do S dias o nosso estimado vigário,
revmo. padre Caetano Jovino, que em
Ourlnhos esta celebrando oa festejos do
Senhor Ilom Jesus.

IGAIÍ.YT.V

(Do correspondente, cm 1):
Vindos do Santa Isabel, chegaram c.

esta parochia de Igaratfi, 110 dia 27 do
Julho, os revmos'. padres Antonio Flrnii-
no Vieira do Araujo, vlsltador diocesano,
e Josí- Affonso Zartmann, seu secretario.

O virtuoso visitador e o neu Incahça-
vel o operoso secretario foram recebidos
carinhosamente pelo bom povo Igara-
íaensc, e ficaram hospedados na residen-
cite parochia], em companhia do rovmo;
padre Celestino de Figueiredo, actua'
prú.vlgarlo da vizinha parochia do 3x-
crirehy, X qual estn está amiexada.

Os trabalhos da visita pastoral foram
Iniciados no dia 28 de Julho e tivoran
termo no dia 1 do corrente.

O prpsramma da visita, em todos o*-ses dias, foi o seguinte:
A's 7 1|2 horas, missa com pratica; -'1.1

12 horas, administração do sacramento
do chrisiua; ás 18 horas, conferência; riu
10 horas, reeitação do terço, ladainha
jantada, cânticos religiosos o bençam do
SS. Sacramento.

A.s praticas e ! conferências estiveram
a cargo do revmo. secretario da visita,
padre JoBé Affonso Zavtman, sendo som-
pro escutado com Interesse, attenção e
religioso silencio. ' .

O sr. visitador foi cumprimentado pn-Ias autoridades locaes. pessoas gradasdesta localidade e por todas as associa-
ções religiosas da parochia, cuja apresen
tação c cumprimentos foram feitos peln
prô-vlgarlo de Jacarehy. padre Celestino
de Figueiredo, o qual, saudando o cum-
primentandq s. revma., aproveitou a op-
portunlãade para, na pessoa do sr. visi-
tador, cumprimentar o virtuosíssimo pre-
Indo desta diocese, o sr. d. Epaniinondas.
fazendo votoa 110 Altíssimo para o rápido
o completo restabelecimento da abala-la
eaudo de s. revma.

O sr. visitador, visivelmente commovl-
do, agradeceu as saudações que lhe fo-
rnm endereçada.'!, o disso que com satis-
facção transmiti iria ao sr. prelado os
cumprimentos que lhe dirigiam.

Pede as bençam.** de Deus para todo o
povo igarataenso o a todos encoraja com
breves mas apostólicos conselhos.

Foi grande a satlsfacção de todo o po-
vo, e completa a ordem durante estes
uantos e saudosos dias da visita.

Xo dlu 31 de julho, fts 12 horas, apôs
as despedidas, veiu desta localidado o .nr.
visitador, com destino a Santo Agostinho,
in portanto e populoso bairro desta pn-
roehia, sendo acompanhado até ao alto
do Morro Azul pelos seguintes srs.: pa-
dro Celestino Figueiredo, Raymundn
Joaquim Damaso, Bertholino de Paula
Machado, Bento Lopes, Leopoldino Rodrl-
gues de Sousa. Juvenal Alves Cardoso
João Buo.no; Benedicto Alvos Cardoso.
Antônio Griante, Celestino Barbosa de
Oliveira o Brasiliano de Sousa.

SANTA ISABEL

(Do correspondente, em 2):
Seguiu para esta capital, afim de tratar

do negócios que se prendem a Interesses
muiiicipaes, devendo regressar hoje, o sr.
coronel Benedicto liamos de Arantes, in-
fluente chefe político local.

Também ahl esteve, a negócios
particulares, tendo Já regressado, o ar.
Fernando M. Barros. commerciante nes-
ta praça.

Fundou-se nesta cidade um cen-
tro de cultura artística, denominado:"Centro Ruy Barbosa".

J.l se effectuaram duas sessões do re-
ferido Centro om a residência do coro-
nel Arantes, que está servindo de sfide
provisória.

Na primeira sessão realizada domingo
atrasado, foram exhibidos os seguintes
trabalhos: "A boneca", conto, pelo pro-
fessor Paulo Monte Serrath; "A cego-
nha", ligeira dissertação, pelo sr. F.
Arantes, e "Pontes e Companhia", apre-
eiação de uma obra literária, pelo pro-
fessor» Nool dos Santos.

A segunda sessão, realizada domingo
ultimo, constou do seguinte: ''Livros",
conferência, pelo professor Monto Ser-
ruth; "Conseqüências do Jogo", conto,
pela normalislu d, Alzira do Paula; "Ce-
llna", conto, pelo sr. F. Arantes; "Sau-
dades", pliar.tnsia da senhorlta Leonidla
do Assis; "Musica'', ligeira dissertação,
pelo sr, João Arantes; "Tesouras", con-
ferencia humorística, pelo professor .Noei
dos Santos.

Estfi designado domingo próximo para
a terceira sessão, tendo so inscripto na
respectiva lista, diversos associados, que
pretendem apresentar trabalhos nessa
sessão.

Aqui estiveram por longos dias,
feiiuüiiulo, finalmente para Igaratfi, os pa-
ires missionários que andam em visita
pastoral por esta diocese, onvlados pelo
exílio, sr. bispo diocesano, do Taubaté.

Suas rovnias. foram recebidos aqui com
Hignlficiinte manifestação popular, de-
fcnixo de musicas, foguetes, etc.

.' Falou na oceasião, saudando aos pa-
1 ilrcs, em nome do povo, o professor Pau-

lo Monte Serrath.
J •  Ha dias foi levado a pia baptls-

*Tnnl o pequeno Benedicto, filho do coro-
nel Arantes, tendo por padrinhos o sr.
Benedicto Pedroso e sua esposa, d. Maria
Ararite.3 Pedroao,

RIBEIRÃO BONITO

(Do correspondente, em 4):
Fez annos no dia 27 p. p. mez a sra.

d. Balblno Deldtiquo, viuva do saudoso
eapilão Joaquim Dolduque do Oliveira.

 No dia 30 também do mez possa-
do, passou por esta estação, em trem
especial, vindo de S. Carlos, o exmo, sr.
dr. Cândido Motta, secrota-rlo da Agrlcul-
tura, Na gare da estação foi cumprlmon-
tndo polo presidonto o mais membros
dostii Câmara Municipal o peraonalldadea
daqui.

Depois do uma pequena demora, pro-
seguiu s. exc. viagem om visita aos nu-
cleos colonlaes do Gavião Peixoto e Nova
Faullcén.

Hontem, consorclaram-so o sr.
Paulo do Oliveira o exmn. sra. d. Judith
Padula. Pelo trom da tardo seguiram
parn a capital c 1 viagem do nupclaa.

 Consta quo uma commlssão está
promovendo uma subscrlpção popular pa-
rn offerecer á Câmara Municipal, para
quo o colloque 110 sou salão nobro, um re-
trato a oleo do sr. dr. Pinto Ferraz, pre-
sldpnte d.a mesma, que tanto tCm traba-
lhado pelo progresso deste município.

SAI/TO GRANDE

(Do corrospondente, em íi):
A 18 do corrento deve realizar-se nes-

ta cidade a Inauguração da egreja ma-
triz.

O povo, cheio do cnlhuslnsmo, prepara
para o neto solenne grandes festejos.

 Com destino a ti. Manuel, passa-
rnm por esta cidade os srs. coronel Sym-
óhronto Fnloão, membro do directorio po-
lillco do Campos Novos, e Victorino José
Barbosa.

Fortes geadas têm cnhido neste
municipio, som prejuízo, porém, da la-
voura do café.

Tem funecionado regularmente o
cinema "Sete de Setembro".

 Para celebrar na festas do glorio-
ao Senhor Bom Jesus, seguiu sabbado
passado para o prospero dlstrlcto de Ou-
rlnhos o revmo. padre Cnetano Jovino,
virtuoso parodio desta, parochia.

RIBEIRÃO PRETO
(Do correspondente, em 7):

A apreciada "troupe" dirigida pela actrlz
Alzira Leão, realizou hontem, no Poly-
the.ima, um concorrido espectaculo.

Foi representada, com grande suecesso,
a peça "Entre cônjuges".

Hoje, fts 21. horas, realizar-se-á nnquel-
Io centro de diversões uma recita da 1110-
da, de accôrdo com um. excellente pro-
granima.

Além dos artistas da "troupe" Alzira
tsoão. dovem tomar parto na representa-
cão os artistas Ilippolyto Costa, Ivo Ll-
ma, Angélica Silveira o Henrlqueta Cos-
ta. Será levada á scena a Interessante co-
media, original de Aristides Abranches,
Intitulada "O gaiato de Lisboa".

No próximo sabbado, 12 do fiuen-
te mez, deve fazer a sua estrêa nesta cl-
dade a grande companhia Italiana de
operetas Maresca Welss, com a peça"Eva", de Franz Lchar.

A lista para a próxima temporada con-
tlnua a receber muitas assignatura».

 A companhia eqüestre e de va-
rledades, dirigida pelo afamado athleta
José Florlano Peixoto realizou ante-hon-
tem um espectaculo de gala, em honie-
pagem uo seu dlrector, que naquelle dia
èommomorou o seu anniversario nat.tll-
cio.

O espectaculo esteve brilhante, sondo
exhibldas bc-llissinias projecções lumlno- •
sas, alfim do outros números multo at-
trahentes.

O applaudido atliletá, correspondendo
ft amabllidade dos seus artistas, offerc-
ceu a todos uma mesa de finíssimos do-
ces o deliciosas bebidas.

Nessa oceasião foram lovantados mui-
tos brindes, reinando sempre a maior ale-
grla entre os presenteB.•V grande companhia realizou hontem,
em "matlnéo" o a noite, dois espectaculos,
que foram apreciados por numerosa as-
slstencla.

rt  » sr. prefeito municipal vai of-
flclar ao sr. secretario da Justiça, por
Intermédio da autoridade policial, a res-
peito do desejo dos presos da cadeia lo-
cal, no sentido do serem oecupados em
obras munlcipaos.

(Do correspondente em 8):
Como noticiámos, os revmos. pa-

dres agostinianos pretendem realizar bre-
vomente, no seu templo, Importantes so-
lennldades, em honra de N. S. da Conso-
lação o do S. Agostinho, de conformida-
dc com a seguinte ordem:

üo dia 25 do agosto a 3 de setembro,
serão effectuados os seguintes actos:

A'a 8 horas, missa solenne. com acom-
panhamento de hymnos.

A's 18 horas, novena, sermão, cantlcoi-.
c lermão.

Dia 28 de agosto — A's 7 horas, missa
e communlião geral.

A's 8 l*ora3 e mola, missa cantada,
com a assistência do sr. prelado dloccsa-
no.

Ao Evangelho, a tribuna será oecupada
pelo revmo. sr. padre dr. Archibaldo Ri-
beiro.

A' 18 horas, solenne novena, hymnos,
ladainha, sermão polo revmo. ar. padre
João Vicente o bençam do SS. Sacra-
ircnto.

Dia 3 do setembro — A's 7 horas, mis-
s.-i solenno c communlião geral.

A's 8 horaa e meia, missa cantada, com
a assistência do sr. bispo diocesano.

Ao Evangelho, deve falar a respeito de
N. S. da Consolação o revmo. sr. padre
Castro Delgadj.

A'a 18 horas, solenne novena, bençam
do SS. Sacramento, cânticos o coroação
ila Imagem da KS. Virgem.

 Com extraordinário suecesso, a"troupe" Alzira Leão, que diariamente
esiá trabalhando no Polytheama, reall-
zou hontem naquelle freqüentado theatro
um brilhante espectaculo da moda, com
a Intereasarito peça, em 2 longos actos,
denominada "O gaiato de Lisboa", na
qual aquella applaudlda actrlz represen-
ta um papel dc grande Importância.

Tomaram parte na representação, além
dos artistas quo pertencem aquella"troupe", os actores Ilippolyto Costa, Ivo
Lima o us aclrlzes Henrlqueta Costa, An-
gellnà Silveira e Alnyde Mendes, quo ob-
tiveram o.s mais calorosos applausos.

A representação foi correcta e attestou
mais uma vez a exceiiencia doa elemon-
tos artísticos daqueila "troupe", que dia
a dia está conquistando a maior sympa-
thla dos freqüentadores do Polytheama.

Alzira Loão, como sempre tem suceedi-
do, revelou a.s suas grandes qualidades de
actrlz.

A "troupe", com o atlraliente especla-
culo que foi hontem realizado, conquistou
um novo triumpho, mostrando a perfei-
ção dos seus trabalhos artísticos.

 A grande companhia, eqüestre o
do variedades, dirigida pelo notável nthlc-
ta José Florlano Peixoto, realizou ante-
hontem dois concorridos espectaculos,
sendo um cm "matinée". ás 14 horas, e
outro á noite.

Todos os artistas cxhlblrám bellissimoa
trabalhos o receberam entliuslastlcos ap-
plaimos da numerosa assistência.

O espectaculo da noite terminou com
uma interessante peça theatral, quo foi
desempenhada pela applaudlda "troupe"
dirigida pelo actor Corrêa.

O trio Florlano, como sempre tom sue-
cedido, foi npreciadissimo.

A companhia Florlano, no gênero, é in-
contcstavc-lmenle de primeira ordem.

O seu elenco é composto de optlmos
artistas e, além disso, aquella companhia
revela grande originalidade nos traba-
lhos.

 Como noticiámos, a grande com-
panhla italiana de operetas Maresca-"Welss, da qual faz parto a notável actriz
Clara Woiss, deve fazer a aua estrfia
no próximo sabbado, 12 do corrente, no
theatro Carlos Gomes, da empresa Arls-
tldes Motta.

Como se sabe, aquella Importante com-
panhla virá completa, isto é, com 80 fl-
guras, o aqui representará aa mais ap-
plaudldas o modernas peças do aeu gran-
de repertório,

A lista de assignatura para 10 recitas,
tem sido muito procurada e ainda contl-
nua A disposição do publico.

A vinda daqueila companhia está. des-
pertando interesse verdadeiramente ex-
triordinario.
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ROUPAS FEITAS

PARA RAPAZES

Uma visita ao nosso depar-
lamento de Roupas Promptas
para Rapa7.es virá vos con-
vencer de que, para haver dia-
tineção na moda de vestir de
um menino, não ha necessidade
de despen-der muito.

Os exemplares cm baixo
são de dois estylos úteis para
inverno.

Estylo HÀRROW p.ira rapa-
zes dc 11 a 15 annos

Em variedades de cores, con-
feccionado do melhor Tweed
inglez. Preço desde . . 44$

mBBÊmmSÊMÊãmWmmmWmwÊÈ
mHÊÈ
wèbêMWKwmm
WÊSÊzr

Estylo FOLKlíSTONE
Sobretudos para Rapazes de

13 a 18 annos.
Confeccionado de fino Tweed

inglez, eni cores discretas
Preços desde 80$

Caixa. 1391 Teli, 45

llll mm
S. PAULO

ITAPOLIS

(Do correspondente, em 8):
Pela prefeitura estão sondo construídos

passeios om redor da nossa matriz, apre-
sentando Já, o grande largo, um bello
aspecto.

 Por determinação da munlclpall-
dade, estfi. sendo levantada uma estatls-
tlca afim de so verificar o numero de ca-
foelros do município, pelo encarregado,
major Venancio Antônio Machado.

Mediante passo concedido pela
Companhia Norto de ti. Paulo, seguiu
hontem para Araraqtiara, em excursão,
grande numero de pessoas desta cidade.

Domingo próximo seguirão mais outras
pessoas gradas, acompanhadas de suas
respectivas famílias, o a excellente cor-
poração Victor Manuel III.

Para tratar dc negócios de sua pro-
fissão, seguiu para Portugal o advogado
coronel José Carvalho Leme.

 Presidida pelo clr. Antenor Joblm
realizou-se hontem a audiência do foro
desta comarca.

1 Estft fla cidade o tenente-coronel
Cyrillo Moreira Baptista, agente do Im-
posto dc consumo.

O sr. Lázaro Francisco da Silva ad-
qulrlu do sr, Américo Rego o seu es-
taboleclm-ento denominado Salão União,
sito na rua 5 e esquina da avenida 2, des-
ta. cidade.

A conhecida alfaiataria de pro-
prledade do sr. Bruno Romano, foi trans-
ferida para o largo da matriz.

 Em serviço do fOro, seguiram pa-
ra a fazenda Bárrolrâo o dr. Antenor Jo-
bim, juiz de direito; dr, Antonio Lara-
bert, curador geral; o escrivão Martlnhó
Porlo e outros funcclonarios.

Para n. inauguração official do nosso
matadouro, a realizar-se no próximo dia
12, o representante do "Correio" foi dia-
tlnguldo pela prefeitura com um delicado
convite.

 O sr. Vicente Ren esto, proprleta-
rio do Hotel Renesto, passou pelo duro
golpe de perder o seu lnnoeente José, que
contava poucos mezes de edade.

. Foi levado á pia baptismal o me-
nino Orestes, filho do sr. Victor Celll,
funecionario postal, tendo servido de pa-
drinhOB o sr. Lene Júnior, prefeito mu-
nicipal, e sua exma. espoaa.

 Entrou para nova phase de vida
o respeitável ancião cidadão Orestes du
Costa Sene, partidor e distribuidor desta
comarca.

 Seguiram para Itajuhy o sr. Sene
Júnior, prefeito municipal; coronel José
Belmiro Fernandes, influente membro do
directorio republicano governista, desta
cidnde, e tenente-coronel José Raphael
Pero, agrimensor e vereador municipal.

 O dr. Antenor Jobin, Juiz de dl-
reito, proferiu sentenças naa aoçCea de
lesão enormlssimiL entre partes José Es-
tevee da Sllvn, coronel Jonaa Gonçalves
Gonzaga, e acção executiva entre partes
o dr. José Barbugli e coronel EUsiario de
Camargo Andrade, condemnando em am-
baa os réos nos pedidos dos antores.

. Pelo juiz de direito da comarca
foi designado o dia 21, após a audiência,
para a, 2.a praça de diversas gleba» de au-
sentes da fazenda Cervinho de Baixo,

S/VHAPDHY

(Do correspondente, em 9):
No dia 0 do corrente realizou-so na

matriz desta cidade e festa do Senhor
Bom Jesus, sendo baslantemento concor-
rida,

Em homenagom ao dia do Senhor
Bom Jesus, o major João Vieira Leite foz
om sua residência a enthronlzaçllo do
Sagrado Coração de Jesus, oomparocen-
do a esta festa pessoas de sua amizade.

Estft marcada para o dia 11 do
fluente a segunda diligencia da divisão
da fazenda Cabaçfteo.

A serviço de sua profissão esteve
aqui no dia 7 , o advogado major Jorge
Alves Cabral.

Requereu desistência do cartório
do 2,o officio desta comarca o sr.
Francisco -Pedroso de Brito, o qual vai
axercer o cargo de escrivão de paz do
Salto do PIrapora, em Sorocaba.

amaete

(Do correspondente, em 7):
Realizou-se no dia 30 p. p. a eleição

para escolha do directorio político local,
presldlndo-a o senador 'Fernando Pres-
tes, assistido dos doputados drs. Jullo
Prestes, Alfredo RamoB e Veiga Mlran-
da.

Concorreram fts urnas 614 eleitores,
asalm distribuídos: directorio do coro-
nel Josô Victorino de Oliveira, 322 vo-
tos; directorio do coronel Cândido D.
Baptista, 292 votos.

Afim de assistir ao pleito, esteve pre-
sente o coronol Accacio Piedade, deputa-
do pelo S.o dlstrlcto.

Graças ft energia do dr. Antônio Nnca-
rato, delegado aqui em commlssão, não
houve a menor perturbação da ordem c
os trabalhos eleitoraes puderam correr
com perfeita regularidade.

Seguiu para Capoeiras, afim dc of-
flclar por oceasião dos festejos do N. S.
das Novos, do Bom Jesus o do Espirito
Santo,* frei Luiz Boléa, vigário doata pa-
roehia.

PARAHYBUNA

(Do correspondente, em 3):
No dia 28 do julho ultimo, completou

o grupo escolar "Dr. Cerqueirá Cosar".
desta cidade. 21 nnnos de existência, ten-
do sido ininterruptamente dirigido pelo
sr. coronel Eduardo José dc Camargo.

 A Câmara adquiriu do sr. Edo-
sl.s Josfi do Mello um bom terreno para
edlflcar-so o Intornato Santo Antônio,
tendo-se a comniissão reunido para tua-
tar de negócios do Interesse do mesmo
Internato, nòmeando-se presidente o sc
tenente-coronel João Elias do Cala-
zans; thesoureiro, o sr. prof. Ellslo ,Tos<-
de Mello; secrelario, o sr. prof. Alfredo
V. do Moura.

 Estiveram nesta cidado os sra.
drs. Antônio Sallcs Júnior, deputado fe-
deral por S. raulo, c Fausto Sampaio,
advogado da firma da praça do Santos.
Raphael Sampaio o Comp. Tambom es-
tevo em visita a sua cunhada, sra. d.
Amélia elo Almeida Sllvn, quo continui
enferma, o sr. dr. Othon F. da Silva, jo-
von clinico em Santos.

Na reunião do directorio republl-
cano local, realizada no domingo, foi
unanimemente elello presidente do mes-
mo, para preencher a vaga deixada pelo
venerando o influente chefe político ar.
coronel João P. de Sousa Camargo, o sr
coronel Eduardo José do Camargo, filhi
do pranteado varão.

—— Regressaram, respectivamente,
dessa capital e de Limeira o sr. major
Antônio Soares de Carvalho, collcctor
estadual, q capitão Leopoldo S. Santos,
soclo da firma Lovy o Santos, desta praça.—— Acaba de fãllecer na Santa Casi
de Misericórdia, onde so achava como
pensionista, a sra. d. Maria da Conceição
Neves, irmã do sr. major Francisco To-
blas.

A extineta, que era viuva o residia em
S Luiz do Piirahytinga, deixa uma fl-
lhlriha.

 Acha-se nesta cidade o sr. Fran-
cisco Toledo, sogundanntstíi dá 'Academia
do Direito de S. Paulo.

 O sr. tenente-coronel João Elias
do Calazans, pri-jj^j municipal, enviou
telegramma ao sr. conselheiro Ruy Bar-
bosa, dando-lhe boas vindas.

 Foi Inaugurada, na semana pas-
sada, a machina de beneficiar café do sr.
Jorge Washington dc Camargo. A mo-
ohlnn, aliás esplendida, da Casa Arena, fi
hiovlda! a elcctricldàde. .

 Estev» nesta cldado. em visita a
seus numerosos amigos, o sr. tenente-co-
ronel José de Oliveira SanfAnna, nego-
ciante em S. José dos Campos.

 Está enfermo o ar. capitão Juvc-
nal Madurelra, hábil pharmaceütlcò nes-
ta localidade.

 Domingo, com grande concorreu-
cia, foi celebrada missa de 30.o dia em
suffragio da alma do sr. coronol João P.
de Sousa Camargo.

IBITINGA

(Do correspondente, em gj:
A data de 7 de agosto é uma das

que ficarão indelevelmcnte gravadas
na memória dos ibitingtienses que ti-
verani a ventura de tomar parte na
excursão que se eniprelicndeu á culta
e adeantada cidade de Araraquara, a
convite da direcção dr. Companhia E.
dc Ferro Norte de S. Paulo (ex-E.F. de Araraquara), que naquelle dia
abriu ao trafego publico o trecho da
estação de Curtipá á de Tabàtjngá,
110 ramal de Sylvania.

A comitiva desta cidade cbnípti-
iiha-sc dc 50 c tantas pessoas, além
da banda musical "Sete de Setcm-
bro''. Dentre cilas, vêm-nos á me*
moria no momento: coronel Pedro
Gerétto, nosso influente chefe poli-
tico, acompanhado das gentis filhas
srtas' Carolina e Virgínia; tenente-
coronel Sebastião Nunes Pinheiro,
vice-presidente do Directorio e Ca-
mara; capitão Lázaro de Oliveira
Barros, secretario do directorio; co-
ronel Pedro D. Robert, fazendeiro e
collcctor federal; dr. Sylvio Ribeiro,
medico, acompanhado de sua cunha-
da srta. Diva Murta; major Luiz Net-
to Caldeira, advogado; dr. Lafayette
Moreira, medico; dr. Adail Ary de
Oliveira, advogado, e diguissimas ir-
mãs srtas. Jupyra c Angelina de Oli-
veira; Joaquim Pedro de Oliveira,
sub prefeito cio districto de Jacanga;
Daniel Eelli c exma*. esposa, profes-
sora cl. Angelina Caputi; Francisco
Braga e exma. esposa d. Francisca
Reis Braga; professora srta. Maria
Cândida SanfAnna, tenente Alfredo
Aun, commerciante cm Tabatinga,
exmas. esposa e mãe; Luiz Gonzaga
da C. Barros, capitão Diogo A. dc
Camargo Leme, professor Ernesto
Penteado, Dario Freitas; capitão An-
tonio Manduca, Manuel Lahão, ma-
jor Antonio João, tenente--, Wadih
Pedro, tenente Arlindo Deh, capitão
Sebastião da Silveira Carlos, tenentes
Rosalbiuo Tucci, Landelino Maciel
Bento, José Marques de Castilho,
Sebastião Clatidino do Nascimento,
Donato Colaneri, João Francisco e
Nicola de Baptista, Alcides de Paula
Chagas, Ncme Abusanira, S. E. de
Campos Garrns, representando "O
Commercio" e "Correio Paulistano",
e outras pessoas de que não nos foi
possível tomar nota.

Em Tabatinga passamos para o
confortável especial que nos aguar-
dava, correndo a viagem por entre
franca alegria. Desembarcamos, na
estação de Araraquara, ás 9.30, seude
recebidos pelos srs. major Carvalho
Filho, presidente do Directorio; João
Ignacio do Amaral Gurgel, yice-pre-

feito em exercício; Américo Daniel-
li, ex-prefeito; major Firniino Ferrei-
ra Franco, vice-presidente da Cama-
ra; Carlos Necke, inspeetor geral da
Estrada, e dr. Hans Klotz, engenhei-
ro da mesma e que nos acompanhou
daqui, e outras pessoas gradas, cujos
nomes não conseguimos obter.

Após os devidos cumprimentos a
banda "Sete de Setembro" rompeu
num dobrado, findo o qual falou em
nome de Ibitinga, o joven e talento-
so advogado dr. Ary de Oliveira, queenalteceu a importância do melhora-
mento inaugurado, terminando por
erguer uma saudação aos dirigentes
da política local e da Estrada, ali di-
gnamente representados, no que foi
correspondido por todos os compa-
nheiros de excursão. Em nome da-
quelles respondeu-lhe agradecendo,
o sr. major Firmino F. Franco.

Da estação seguimos em deman-
da da bella cidade, alojando-se a ban-
da "Sete de Setembro" no Hotel
Trento e Trieste e as demais pes-
soas nos Hotéis do Oeste e Fiorctti.
No Hotel do Oeste, onde estavam as
pessoas representativas da nossa ci-
dade a Câmara Municipal dc Arara-
quara offcrcceu-nos um lauto almoço,
findo o qual usou novamente da pa-
lavra o dr. Ary de Oliveira.

A's 12 horas fizemos uma visita
aos theatros Municipal e Polythea-
ma, casas de diversões que honram
a progressista cidade. Do Polythea-
ma passamos a visitar o Araraqtta-
ra Collegc, reputado estabelecimen-
to de ensino dirigido pelo dr. Rnfus
K. Lane, que amavclmcnte nos mos-
troti todas as suas dependências.

Após uma visita ao bello jardim
publico e á majestosa egreja matriz
c sempre guiados pelos amáveis ca-
valheiros srs. Amaral Gurgel, Carlos
Necke, Américo Franco, fomos leva-
dos, cm automóveis postos á nossa
disposição, ao edifício da Câmara
Municipal, magnificamente installa-
da lateralmente a uma vasta praça,
ac Parque Boa Vista, aprasivel lo-
gradouro publico e á Santa Casa dè
Misericórdia, em cujo livro de visi-
tas registamos a nossa admiração
pela sua installacão. Afinal, devido á
excessiva gentileza das pessoas meu-
cionadas, percorremos dc auto quasi
toda a cidade e tivemos oceasião de
constatar os seus importantes melho-
ramentos, todos da iniciativa da la-
boriosa população e prestantes diri-
gentes do governo municipal, homens
de raro tino administrativo.

Ao nosso embarque, de regresso a
esta, ás 14,30, compareceu a banda
musical regida pelo maestro Qtiar.in-
tá.

Com a inauguração da S. Pau-
lo Norte cin Tabatinga, pode-se via-
jar daqui para essa capital via Arara-
quara, onde sc chega ás 9,21, alcan-
çando o P 10 da Paulista, que parte
ás 12,12, chegando á capital ás
19.03*

O eslafetá postal desta cidade co-
ineçou a transitar pela referida via
férrea, até Sylvania.

 Com extraordinário brilhai!-
tismo, tiveram logar no dia 6 do pre-
sente os festejos cm louvor ao Sagra-
do Coração de Jesus.

Foi bastante intenso, como de
costume, o movimento na véspera c
dia da festa no largo da. Matriz, onde
foram armadas innumeras barracas
de jogo lícitos e comes e bebes, além
dc um redondcl dc cavallinhos de
pau.

O cinema e circo de touros íunc-
ciohàram repletos. .

 Subvencionado pela nossa
Câmara Municipal, está correndo to-
das as terças-feiras para a vizinha
villa dc Ajacanga um estafeta pos-
tal.

 Acha-se melhor do incommo-
do que o accommetteu ha dias o sr.
Thomé Eugênio de Oliveira, avô do
correspondente local do "Correio
Paulistano".

A serviços dc interesse do mu-
nicipio, seguiu no dia 7 para essa ca-
nital, via Araraquara, o sr. coronel
Pedro Geretto, prestigioso presidente
do Directorio e Câmara local.

 Estiveram nesta cidade os
srs. major Firmino Ferreira Franco,
influencia politica em Araraqtiara;
Anrlrclino Aranha, da mesma cidade,
Nicola Vetri, de S. Carlos, e João
César de Azevedo, de Dourado.

 Desa capital regressou o dr.
Luiz Martuscelli, novel advogado
nesta.

Entra amanhã para nova pha*
sc de existência a exma. sra. d. Au-
rora Soares' Racy, virtuosíssima es-
posa do capitão Felicio Salomão R.a-
cy, competente director d'"0 Com*
mercip":

r Encontram-se nesta cidade
os srs. dr. J. A. Musa, chefe do tr.a-
fego da C. E. F. do Dourado; coronel
Pedro Alexandrino de Carvalho.
nrestigioso chefe político em S. João
da Bocaina c fazendeiro neste muni-
ripio, e Diogcncs Marques Costa,
de Brotas.

 Com boa concorrência e pro-
grammas hors ligue, funecionou çex-
ta-feira, sabbado e domingo, o cinc-
uia do theatro Rio Branco.
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Toile de Juiz legitimo

para cortinas e capas de mobília

Devido aos grandes progressos na
Arte de Estamparia, os ¦Orefcnimes de hoje
ultrapassam em belleza de côr e desenho
todos os outros materiaes de Tapeçaria;
Também estes tecidos têm a grande van*
tagem de ser lavaveis e de preço módico.

Ofíerecemos um grande sortimento
destes artigos, provenientes das mais ata-
madas fabricas iuglézas e francezas, pelos
seguintes preços:

dfl 80 cms. dü largara - 3$0Ó0, 3$500 c 4$.í500
de 130  ¦ 12$000, Í4$000 c 15$000
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O sr. ministro Rodrigues Setto pediu
dia naa eiveis BC01 de Santa Cruz do Rio
Pardo, 7989 e 799S da capital.

O sr. ministro Móretz .Sohn pediu dia
nas eiveis 8395 da capital.

O sr. ministro Moraes Mello pediu dia
nas cIvc-Ib 7713 de Rio Claro, 7123 do Cam-
pinas, 7931 de Cnnanéa o 8078 de Mo-
edea.

O sr. dr. procurador gera! do listado
dou parecer nas appellações eiveis 5C71
de Sorocaba, 8292 de Campinas o 811-1 de
Tatuhy o nos embargos 8032 e 77-18 da
capital e 7040 do Barlry.

"•"Visita-

ministro Móretz

— Embargante, 11-
íallida de Roque
embargados, dr.

IÍU \] L ü m
»

CAM.VKA CIVIIj
Sessão ordinária em 11 de agosto dc

1010
Presidente, o sr. ministro Xavier do To-

ledo; secretario, o dr. Luiz de Araujo.
Passagens do antos

O sr. Saldanha ao sr. Whitackor, as cl-
veis 80-ltí do S. Carlos e 60G3 da capital,
e ao sr. R, Sette, as eiveis 7030 do Bar-
rotos, 7031 de Ribeirão Bonito, 6478 de
Jabotleabal, 8272 e 8108 de Santos, 8013,
7358, 7347, 8102, 7012 da capital.

O sr, R. Sette ao sr. Móretz Sohn, as
cíveis C881 o 0247 da capital, 8230 e 8054
da oapltal e ao sr. Whitacker, as cíveis
7121 de Chnuatlnguetft e 7300 da capital,

O sr. Móretz Sohn ao sr. Saldanha, as
eiveis 7915 de Itapolis, e 8161 da capital
o ao sr. Urbano, as cíveis 7381 de Campl-
nas, 7778 de Botucntu', 6340, 7980 da ca-
pitai, 8189 e 8170 de Santos.

Ü sr, Whitacker ao sr. Moraes Mello,
a cível S122 da capital, ao sr. Móretz Sohn,
us eiveis 8144 de Bauru', 8237 e 8269 do
Rio Preto, 3273 de Ribeirão Preto, 7871
o 8178 da capital.

O sr. Urbano ao sr. Vicente, as eiveis
3303 de Avaré e 8196 da capital.

O sr, Vicente ao sr. Moraes Mello, as
cíveis 0969 do Barrotos, 7944 de Bocaina,
8230 do Rio Preto, 8288 da capital, 8049,
8167, 8099, 8201 e 7995 da capital.

Feitos com lUa
O sr. ministro F. Saldanha pediu dia

para julgamentos nas eiveis 0377 de Ibl-
tlnga e 8271 de Faxina,

JULGAMENTOS
F.m burgos

Rr-i.'.tados pelo sr. ministro F.
olcer:

N. 2058 — Capital — Kmb.irgnnto,
f.uiz Zumbuhl, interdleto; embargado,
s*i.ntonlo Queiroz dos Santos. Preliminar-
mento foi Julgada a habilitarão dos her-
deiros do autor, sendo rejeitados os em-
bargos, contra 03 votos dos srs. Moraen
Mello e Saldanha.

Relatados polo sr,
Sohn:

N. 8000 — Capital
uuidatario da massa
Ronnhl e Companhia;
Epamlnondas Luiz do Amorlm e outros.
Rejeitaram os ombargos, por votação
unanime.

Appellações cíveis
Rolatada pelo sr. ministro presidente

do Tribunal:
Jabotleabal — Appellante, José Pa-

trlch; appellado, Salvador Guerrierl. Jul-
garam deserta a appellàção.

Relatada pelo sr. ministro F. Whlta-
cker:

N. 7758 — Piedade — Appellante, d.
Maria de s\ssumpção Parada, Inventarian-
te dos bens de Antonio F. Parada; appel-
lada, S. Paulo Electric Company, Limited.
Resolvida a preliminar de se tomar conhe-
cimento da appellnçilo de d. Maria Para-
da, contra o voto do sr. Whitacker; nega-
ram provimento a ambas a.s appellações.

 Na primeira sessão desnmpedlda.
sorão julgados os seguintes embargos:

N. 0377 — Ibltinga — Embargante, VI-
ctor Martuchelll; embargado, Custodio III-
beiro dos .Santos. Relator, o sr. F. Sal-
danha.

N. 7713 — Rio Claro — Embargante.
a Câmara Municipal de Rio Claro; embar-
gados, dr. Manuel Raymundo da Silva
Pereira e seus filhos. Relator, o sr. F.
Saldanha.

* *
A sessão de hontem careceu do Impor-

landa, consistindo apenas no Julgamento
de embargos, em que não houve dlscus-
são jurídica digna de mençío.

Actos officiaes
SICORirrAltlA DA FAZENDA

Requisições de pagamentos da Secre-
tnrla da Agricultura.: para as despesas da
rnspectoria, no porto de Santos, . . . .
1:395$075; a Firmino R. do Oliveira,
044$510; a Josí Maria de Sá, 053J800; a
Ernesto do Ca.stro e Comp., 2:802$G90;
para roconstiucção do estradas, . . . .
0:S46J285; ao major Eduardo Lejcuno,
311$800; pnra as despesas do Serviço Flo-
restai, 58Ç700; a José Bassottl, 114$100;
ao pessoal do Sorviço Florestal, 114ÇO0O;
para o serviço do conservação de estradas,
•no$000; X Companhia Telephonlca do
Estado de S. Paulo, 1:758^.300; X Câmara
Municipal de S. Luiz do Parahytlnga,
200$000; a Urcezlno Luiz da Silva, 250?;
á Henrique Dias Pereira, 6005000; li. Ca-
nutra Municipal do Cruzeiro, 720$000; ü
Câmara Municipal do Campo Largo de
Sorocaba, 300$000; X Câmara Municipal
de Caçapava, 048$000; a Nadlr Figueire-
do e Comp., 300$000; a Nicola Sandrcini.
501000; ao dr. Carlos Quirino Slmõeii,
70?000; a Cnmara Municipal de Porto Fo-
liz, 7CD$000; X Cnmara, Municipal de S.
Josfi do Barreiro, 562$500; X Camarn Mu-
nlcipai do S. João do Currallnho, . . .
315$200; a João Llndenberg Júnior, . . .
165S000; a Companhia Oriental de Inimi-
gração, lbs. 2.264-0-0; a Sllill o Comp.,
lbs. 105-9-6; aos fornecedores da Ropar-
tlção do Águas o Exgottos, 5:180$035.

 Requisições do pagamentos da Se-
cretarla da Justiça o da Segurança Publl-
ca: X Tramway Electrico Municipal de
PiraJu', 46$300; fi, Benedicta Magdalenn
Lopes da Silva, 180$5G-I; a José Luiz Fa-
biano, 111$000; a Francisco Paullno Rito,
151 $388; a Manuel Vlctorlo dos Santos.
55$000; ao delegado de policia de Ilibei-
rão Preto, 200$000; ao dr. Elyseu Leme
cie Campos, 100$000; ao dr. Arlstldes da
Silveira Lobo Sobrinho, 300$000; a JosC-
do Macedo Costa, 14:088$900; ao oom-
mandante geral da Força Publica, 35000;
a Pedro Mattos, 31$000; ao dr. Nelson S.
cPAvlla, 90*000; ao dr. Gentil Fontes,
!)3*(000; ao dr. Mariano C, .Aloura, 93$000;
a Th. Câncer e Comp., 1:019$500; a Al-
fredo Pollegrlnl e Comp., 6035000; a
Luiz Gomes, 705000; a Juvenal de Arru-
da Campos, 8005000; ao commandante ge-
ral da Força Publica, 215000; a Monteiro
Santos e Comp., 115200; ao commaudan-
te geral da Força Publica, 1235192; idem,
4105000; idem, 2125000; idem, 125000;
a Antonio Bonomo, 1:3605000; a Arthur
Krug, 15:4995125; a Monteiro Santos e
Comp., 53000; idem, 3405000; ao c*>m-
mandante geral da Força Publica, . . .
3705000,:

 Requisições de pagamentos da Se-
cretaria do Intorior: a Braulio e Coisip.,
12:0703140; a Francisco Alves e Comp.,
74-15200.

 Ofíicios remettldos: ao sr. secre-
tario da Agricultura, offlclando e envlan-
do papeis referentes ao requerimento do
sr. Consinncio Teanl, procurador do.! her-
deiros de Maria da Silva Buono, pnra aa
devidas informações: ao sr. presidente do
Banco de Credito Hypothecario e Agrl-
colsT. do lOsíado de S. Paulo, respondendo
uma carta daquello senhor, referento a
negócios nom osta Kr-ci-etarla; no sr. so-
cretario dò Interior, remettendo, para aa
devidas informações, requerimento.", de dl-
vershs casos plns do Interior, nos c,::aes
pedem pagamento dos auxílios orçaüien-
tarios do corrente exercido.

 s\ulos despachados: dr. Antonio
p-raneisco de Paula Sousa, Indeferido. Os
funecionario:-; que exercem éffectivamento
cargos differuntes devem pagar o impôs-
to corrospondente íi. totalidade dos venci-
mentos. --V unlca decisão dada a respeito
de descontos não autoriza a interpreta-
ção qu" se pretende, nem Justifica qual-
quer restituição de impostos que foram
regularmente cobrados; collcctor de Jaca-
rfisinho, Edmundo Pereira Bueno, ao The-
souro; Jesus Garcia, no sr. collector de
Vllla Olympla pnra cancellar o lahçamèn»
!o e devolver; Anna Velloso de Rezende,
nfflcie-FO íi Secretaria do Interior; Asso-
dação Beneficente e Hospital N. S. Ja
Ajuda, om Caçapava, no Thesouro; Leo-
noldo de Almeida Prndo, no Thesouro;
Pedro Leme Brlsola .Sobrinho, ao Thesou-
ro; o Jorn.il "A Platfia", pague-se a quan-
tia de ír.OJonO; Carbono o. Cervone. rc-stl-
tuám-so 2!!i;fiOO; dr. Joaquim José da
Silva Pinto, approvo; Cabalon e Irun-o,
efficie-so fi, Secretaria da Agricultura; Da-
vid Ferreira, sim, em lermos; José Fran-
cisco de Mello, fi. Recebedorla dn capital
oarà reduzir o lançamento; João Baptista
de Castro, ,-i Recebedorla dn cn pitai para
cancellar o lançnrnonlo o. devolver; ao
lornal "Diário Allemfio", pague-se a quan-
tia de 755000; Benedlcto Alves, oífiuié-fla
íl Secretaria da Justiça; o jornal "A Na-
cão", pague-se a quantia de 305000; a
Garcia e Comp., pague-se; Josfi Bcncdl-
to Oomcpi sVraujo, pague-se.

SECRETARIA 1)0 INTERIOR
Foi nomeada uma commlssão medica

para Inspeccionar, no dia 12 do corrente,
is 13 horas, na Dlrcctorla do Serviço Sa-
nitarlo, os professores Valentlm dei Fero
o d. Maria Franclsca de Macedo Silva.

 Por acto do hontom, foi designa-
do o dia 14 do corrente, áa 13 horas, na
Directoria do Serviço Sanitário, para ier
feita Inspecção de snuile na pessoa do sr.
Manuol Boulhosa, mestre da Escola Pro-
flssional Masculina da capital.

 Foram nomeadas commissões me-
dicas pnra lnspecclonar de saude as pro»
fessoras d. Dulce de Paula Rocha e d.
Adella de Mattos, nn cidade de Piracl-
caba.

 Foi nomeada d. Joaqulna de Aze-
vedo, para substituir a professora da es-
cola de Santa Cedlln, nesta capital.

 Foram nomentlns commissões me»
dicas para inspeccionar, 110 dia 14 do cor-
rente, ás 13 lioras, na Directoria do Ser-
viço Sanitário; o sr. Alberto Juvenal do
Oliveira, director do grupo escolar de
Cajuru', e d. Noomla Marret, adjunta do
grupo escolar do Itaplra.

 Foram nomeadas commissõe.s me-
dicas em Bragança e Taubaté, para ln-
speccionár, respectivamente, o sr. João
Baptista de Toledo Leme e d. Maria The-
reza de Moura.

 Licenças concedidas a adjuntas de
grupos escolares:

De tres mezes, a dd. Ida Botti Carto»
lano, do de "Coronel Joaquim Salles", do
Rio Claro; Chrlstlna Rinaldl, do de "Co-
ronel Siqueira de Moraes", de Jundiahy,
o srs. Benedicto Marques de SanfAnna,
do de Jundiahy; Benedlcto Maria Cala»
zans, do de "Cerqueirá Cosar", de Para-
hybuna;

do dois mezes, a d. Jusllna Arouche,
do Espirito Canto, do de Mogy-inirim;

de 40 dias, a Josfi Augusto de Lima. do
do Espirito Santo do Pinhal.

 Foram concedidos tres mezes de
licença, nm prorogação, ao professor da
Kscola Normal Primaria de Casa Branca,
dr. Renato Paes de Barros.

 Foram concedidas as seguintes 11-
cenças:

De dois mezes, A professora d. Judith
de Azevedo Fiusa, da escola mista do bnir-
ro Chave Americana, em Porto Feliz;

de um mez, ao professor Othonlol da
Almeida Moraes, da escola do bairro da
Prata, em Botucatu';

de quarenta dias, ao professor Horacio
Farlà; da escola de Butantan, nesta ca-
pitai.

 Requerimentos despachados:
De Frederico Bayerlein, Othoniel de

sUmetda Moraes, d. Judith Azevedo Fiu»
sa e cl. Áurea Pacheco. — Sim;

de Raul de Almeida Barros, Luiz Ame-
rico Pedro Naná e cl. Elisa de Arruda
Barros. — A' Directoria Geral da Instruo-
ção Publica;

de d. Adella de Mattos, João Epaml-
nondas Ferreira e d. Dulce dc Paula
Rocha. — Submettain-se á Inspecção me-
dica;

de d. Maria Vianna Lopes. — Insere-
va-se;

de d. Sylviu Alves, d. Manha Josephl-
na Couto, d. Maria Alice de Oliveira, i.
Alzira Silva, Oswaldo Pinto, Gastão No-
vacs, Alcides Corrêa de Assis, Benedicto
Lima, Jorge Lotlto, Ulysses de Oliveira
Valente, d. Carlota Bonecher, d.. Alclnd»
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Borba do Lima, a. Helena Ribeiro Arun-
'M, Antônio da Silva Passos, Luclano
Pinto Rezoiide, d. RIsoleta Santos, d. Ju-
tleta Barbosa, d. Cordolla Emmorlch, d.
Deoolocla de Almeida Mollo, d. Ida I)ol-

judô, d. Sllvnnlra Cândida do Nasòimon-
lo, José Reglnato, d. Maria Magdalena
Ballot, d. Julleta Camargo. — Prejudica-
Soa pelos decrotoe do 9 do corronto;

do Rodrigo PImonta o d. Ruth Rosa du
Silva. — Indeferido!

de d. Horacla Parla. ¦— Sim, por qua-
renta dias;

do Augusto Gracoho da Silveira Sau-
tos o d, Maria Concolçflo GouvCà; —-
Sim;

do dr. Renato Paes de Barros, — Sim,
tres mezes;

do d. Isabel Mendonça de Castro, d,
Amlnta Martiuoa do Oliveira o Wande-
rico Gonçalves Porolra. •— Sim, oni ter»
mos;

de d. Maria Concel<;ilo Pinto César e
Agenor Martins Bonllhn. — Nfio podem
sor attentlidos;

do Martlniiino ilo Nascimento, pratlean-
te do Almoxarlfado. — Sim;

do Mnnuol Boulhosn. —- Snbmotln-so ft
InspecQ&o dc saudo;

de José Antônio da Silva. — Declare
para nuo fim nuer a certidão;

de d. Dulce Elisa de Franca. — Sim,
em tormos (conimunicou-se ã Fazenda);

do d. Isaltlna 'Vieira do Moraes. — Nilo
ha vaga;

de d. Cannçn Itlbelro dns Santos Ca-
margo. — Roqueira na fôrma regula men-
tar;

do d. Andrfia da Silva Santos, -- Nfto
ha vaga.

JUSTIÇA F, SEGURANÇA PUBLICA

. Foram despachados ns seguintes réf|ue-
rlmontos:

De .T. S. C. Josllco, dostn capital. — In-
deferido por Ir tle encontro fts disposições
do artigo 157, do Código Penal;

de Sosd Maria dos Santos, preso recolhi-
do A cadela publica So Ribeirão Preto. —
Indeforido;

do Plotro Bnrt, rosldente nesta capital.
— Entregue-so, mediante recibo;

de Manuol Gonçalves Vieira, proso re-
colhido fl. cnileln de Rlbelrilo Proto. —
Indeferido;

de Flavio Pinheiro Lima, de Araraqua-
ta. — Revalide o sello com ostnmpllhas
estaduaes, no valor de 2*400;

de Alfredo dos Santos Cordeiro. — Ao
br. comniandante geral, tendo em viBta o'disposto no artigo 48, das Instrucções que"baixaram com o decreto de 10 de fevereiro'de 1914;

. de Durval Xavier. — Sim, ao Br. com-
mandante geral:

do Marlana Gertrudes de Jesus. —
Sim, ao sr. commandante geral;

do Lydla Pinto do Nascimento. — Ao
sr. commandante geral.

 Foi passado alvarft de folha corri-
da a José Snhreler.

 Foram concedidos passaportes:
A .Toilo Raptlstn de Macedo, que segue

liara Portugal:
a H. da Silva Macuco, que segue para

a França;
a d. Antonla Maria Manderbeoh, que

segue para a Allemanha;
a Vicente T.nrora, que segue para Por-

tugal;
a Luiz Mlnervlno Napolitano, que segue

para a Ilalln, França, iíospanha, Portu-
gal e Sulssa;

a Josfi Carvalho Leme. que segue para
Portugal, Iíospanha e França;

a Rodrigo Martln3 de Camargo, que io-
guc para os Estados Unidos dn Ainerlcn
ilo Norte;

a ITnrohlo de Oliveira Martins, que se-
gue pnra os Estados Unidos da America
do Norte e Inglaterra;

a Benedieto Marcondes de Moura, que
negue para Ilespanlia e França;

a Edmundo Cid, que segue para o Uru-
guay e Argentina.

; . 
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Secçáo j
i ciaria

Julgando por sentença Idônea a flan-
ça prestada por Antônio Maurl e dotor-
minando a expedição do mandado para
lhe Hür entreguo polo depositário publico
o proço da arrematarão, no concurso do
preferencia entre o supplicánto o Salva-
dor Battnglla, visto este ter appellado da
sentença.

Officlaes do dia -- Ignaclo do Amorim,
Honorlo Ribeiro dn Silva, João Lucio
Servo, João Marques Caldeira e João do
Oliveira.

Terceira vnni — O sr. dr, Manuel Po-
lycarpo do Azevedo, juiz de direito da
S.a vara olvel e commercial, proferiu
hontem, entre outras, as segulntoíi decl-
sões:

Negando a decretação da fallencia da
empresa "Jornal da Noite", requerida
por Màurlco Blooh;

recebendo nos effeitos regulares a ap*
pellação interposta por Anlonlo Ollv.o
Rodrigues, na acção quo lhe move Joa-
quim Oll Pinheiro;

rejeitando os embargos oppostos na
acção executiva cambial proposta pela
Sociedade Industrias Reunidas F. Ma-
tarazzo contra Martlno Damlticlll.

Segunda vnrn dc ui-plinms — Ü sr. dr.
Ciilz Ayres, juiz do direito da ü.a vara
de orphams, proferiu hontom, entre ou-
trás, us seguintes decisões:

Julgando por sentença u conta geral
procedida no executivo liypolhcoarlo
promovido pelo credor dr. Couto de .Ma-
galhfles contra Adolpho Rodrigues o ou»
tro e rejeitando "ln llinino" os embar-
gos oppostos pelos executados X praça
dns bons penliorados;

julgando por sentença a partilha, oin
breve auto, procedida no Inventario do
rgnacio Rodrigues;

Julgando especializada a hypotheca re-
querida pelo sr. Manuel Pedro Franco,
como tutor nato dc boiis filhos menores
Cândido o outros, e mandando proceder
ft necessária inscripção.

polo fiscal Septlmlo Oozza, dr. Duarte S.
Aranha, para Iniciar o serviço do dosvlo
dar aguus estagnadas existentes no tor-
reno de sua proprlodade sito A rua do
Bosque, no prazo de trinta dias; pelo
fiscal Alfredo de Barros, Francisco Ml-
guol para iniciar o serviço do atorro da
poça dágua estagnada oxlstente no ter-
reno do sua propriedade alto ft rua som
nome no Bosque da Saúde, no prazo do
irintn dias; polo fiscal Braslllo dos San-
tos, Jorgo de Barros, para mandar mu-
rar o terrono de sua proprlodade alto ft
rua Vlscondo de Ouro Preto, n, 26, aob
pena. do multa.

Foram examinados e approvadoa 8 oo-
cholros.

Deposito Municipal: foram approhon-
dldos 18 caos e sacrificados 17.

 Acham-se approvadas na Dlro-
ctrla de Obras e Viação as seguintes
plantas:

Do d. Boatrleo Bassogul, para chanfrar
guias ft rua Humaytá, n. 39;

do ChnaMrrò Pereira da Cunha, para

construir um muro A rua Margarida, n.
28;

do Charles Bourgeois, para ohanfrar
guias ft rua Frei Caneca, n. 38;

do dr, F. Chaves, para construir um
muro ft rua Albuquerque Lins, esquina
da rua Veiga Filho;

do Caetano Glullano, para construir
um prodlo íl rua Oscar Horta, n. 27;

de Giovanl Napoll, para construir um
muro na travessa Visconde de Parna-
hyba, n, 1;

. do Nlcola Carsltano, para chanfrar
guias ft urn Espirito Santo, n. 10;

da Socledado de Produetos Chlmleos
"L. de Queiroz", para augnientar um ar-
mazom li rua Boracfin, n. 2;

do d. Theodollnda Pardovnnl, para con-
strulr dois prédios ft rua Fontes Junlor,
n. 26.

 Dovem comparecer na mesma DI-
rectorla para esclarecimentos os sra.:
Companhia do Terrenos, Construcções,"'.ondas e Empréstimos, V. Splsso e
,'omp.

Innnstria e Commercio
DBIMBRMUI

Cate
JCJNDIAHlj 11.
Duranto o dia de hoje foram recebidas

•I.1.072 saccas de caffi, sondo com destino
a S. Paulo 2.661 e 10.411 para Santos.

Jud
J. oruiii Crimina»)

Primeira vara. — Juiz, sr. dr. Adolpho
Mello.

O sr. Juiz da primeira vara, por falta
de provas absolveu Raphael Pellegrini,
que fflra denunciado como Incurso no
artigo 330, paragrapho 2.o do Código
Penal.

 O sr. juiz das execuções eriml-
naes mandou expedir alvarft do soltura a
favor dos sentenciados Daniel Martinel-
16, João Josfi Vaz, Antônio Alves de Oii-
veira, Josfi dos Santos, João Zanarãl e
Estavam Clrevaskl, quo terminaram hon-
tem o cumprimento da pena de 22 dias e
meio do prisão cellular, a que foram
condemnados por contravenção do artigo
399 do referido Cniligo.

 O sr. juiz da primeira vara absol-
veu Antônio Domlngues e Salustlano
Cláudio, que estavam sendo processados
por contravenção do artigo 399 do Co-
digo Penal.

Segunda vara. — Juiz, sr. dr. Paulo
Passalaoqua.

Foi pronunciado no artigo 338, para-
grapho ü.o do Código Penal, Vicente Bel-
trano, também conhecido por Vicente
Elll, aceusado de crime de estelllonato;
no artigo 303, Rosaiina Pansico e Au-
gusta Pansico, acusadas do crime de
ferimentos leves.

 Foi impronunciado Lysimaeho
Grecchl. que estava sendo processado por
crime de apropriação Indébita.

Terceira vara. — Juiz, sr. dr. Gastão
de Mesquita.

Foi pronunciado Armello Ciaccio, como
Incurso no arügo 303 do Código Penal.

 Foi condemnado o vadio BenedI
cto Appolinario a 2 annos de reclusão na
Colônia Correccional.

Quarta vara. — O sr. juiz reformou o
despacho que pronunciou Amalla Bragglo
como Incursa no artigo 303, para despro-
nunclal-a, por haver a mesma apresenta-
do provas que a lsenlam de crlmlnall-
dado.

' Primeira proinotoila — Promotor, sr.
dr. Ulysses Coutlnho.

Foram denunciados no artigo 268 do
Código Penal João Mlnlatl, e no artigo
300, Alexandre Bastione, aceusado de
ferimentos culposos.

. O sr. promotor opinou pelo archl-
vamento do inquérito policial instaurado
contra Mercedes do Sousa Paiva, pro-
cessada no artigo 303, e pela decretação
da prisão preventiva de Roque Soares,
processado como aulor de furto de ani-
mãos.

forusn Çlvel
Segunda vara — O sr. dr. Martins de

Menezes, juiz dc direito da 2.a vara cl-
vel e oommerolal, proferiu hontem, cn-
tro outras, as seguintes decisões:

Julgando procedente a acção ordinária
que o dr. Octavio Mendes move ft viuva
e herdeiros de Antônio R, da Silva c
oondonínahdo-bs ao pagamento da quan-
tia pedida e custas;

declarando em prova o artigo de
preferencia do credor José Aranda Mar-
tins na execução entre Oito Huffenba-
eher e João Gorradlnl;

mandando expedir edital para a se-
gumla praça dos bens penhorados no exe-
cutivo hypothecario entre Adolpho João
Cr. Kraumer o Diogenes Drolker e sua
mulher;

julgando Insubsistente a penhora fel-
ta no executivo hypothecario que Nico-
lau Simeonc move a Emílio Coppolla e
sua mulher;

mandando cumprir o accôrdam do
Tribunal de Justiça no aggravo do Josfi
Tenore e Frederico Bayez e Comp.,
contra Antônio de Camillis, da sonton-
«a que julgou cumprida a concordata do
aggravado;

IBirccloria Geral

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE AGOSTO
DE 11)10

Requerimentos despachados:
Da Companhia Mochanl.ca e Importa-

dora, Ricardo de Araújo, Tito M. Fer-
reira, Harry Morland Dale, Light and
Power, n. 683, pedindo approvação de
plantas. — A' Directoria de Obras e
Viação para os devidos fins;

do Adolpho Affonso da Silva Gordo,
sobro lançamento. — Como requer, do
accOrdo com a informação do Thesou-
ro;

do Club Esperla, pedindo isenção de
imposto. — Nada ha a deferir, visto não
ter sido tributado o requerente;

de Capitulina Cruz do Nascimento, sa-
bre lançamento. — Nada ha a deferir;

de Almeida e Silva, pedindo cancella-
mento de imposto. — Sim, nos termos
da informação;

de A. T. Ciouvfia, pedindo rocònsido-
ração de despacho. — Mantenho o des-
pacho anterior;

dc Antônio Pereira de Almeida, pe-
d indo cancellamento de imposto de taxa
sanlturia. — Como requer;

de Francisco de Almeida, pedindo ap-
provação de plantas pára construir pre-
dio fi!'. rua: Alferes Magalhães, n. 17. —
Indeferido, ft vista do paragrapho 4.0 do
art. 74 do Aeto n. 849 e do art. 7.o do
Aoto n. 900;

de Carlos Luiz Teixeira, pedindo can-
cellamento de imposto. — Sim, pagan-
do o primeiro trimestre;

do Francisco Alves de Oliveira, Josfi
Osório Telk:-, pedindo ccrliilão. — Cer-
ti!ii|ue-se o que constar;

de Eugênio Mattlril, Magi Jazara, Ml-
guel Rossl, Vicente Gentil, Miguel Pelu-
so, Augusto Ribeiro de Mendonça, pe-
d indo relevamento de multa; Mareolina
Grassi, Modestino Apongüesi, pedindo
cancellamento de imposto; Joaquim Pe-
reira de Sousa, sobre lançamento; Ma-
nuel Jardim, pedindo transferencia. —
Sim;

de Pasehoal Bocci, Anteo Varani, i e-
dindo licença; Salvador Negri, Antônio
Mágico, Domingos Campos, pedindo
transferencia; J. Barros e Comp., Anteu
Furani, pedindo approvação de letreiro.
— Sim, em termos;

de Paulo Ferreira, Josfi Stacagnoll,
João Thiago, Manuel Moura, Sabbado
Salomão, A. C. Andrade o Comp., Jor-
gc Chueri, pedindo relevamento de mui-
ta; Durval Azevedo Fagundes, Joaquim
Moreira Gesteiro, Arlindo Duarte Silva,
Josfi Doll de Moraes, Josfi Alves Dias Pc-
reira, pedindo cancellamento de impôs»
to; Raphael Alterlo, Manue! D. Godi-
nho, M. Vascoricellps, pedindo reducção
do lançamento de Imposto; Chafik Rafah,
pedindo .Isenção de imposto; Cursi Caru-
so, pedindo prazo. — Indeferido.

— As turmas da Directorla de Obras
e Viação para o dia 12 do corrente mez
foram assim distribuídas:

Turma de caleeteiros. — Avenida R.
Pestana: 5 caleeteiros, 5 serventes, l car-
roça, reposição; rua B. Machado: 6 cal-
celeiros, 5 serventes, 1 carroça, reposi-
ção; rua General Osório: íi caleeteiros,
6 serventes, 1 carroça, reposição; praça
da Republica: ii caleeteiros, 4 serventes,

carroça, reposição; rua D. de Moraes:
6 caleeteiros, 4 serventes, 1 carroça, re»
posição; rua da Consolação: 5 calcotel-
ros, 4 serventes, 1 carroça; ladeira San-
ta Iphigenia: 7 caleeteiros, 7 serventes,

carroças, reposição; diversas ruas: 5
caleeteiros, 4 serventes, 2 carroças, li-
gações de água ¦> gaz; Porto Canindé: 2
serventes, guardas.

Turma dc trabalhadores. — Almoxa-
rifado: 2 operários, guarda e arrumação
de materlaes; centro da cidade: 7 ope-
rarios, 2 carroças, reposição de calça-
mentos espedlaes; rua Duillo: l foltor,
6 operários, 1 carroça, regularização;
rua Manuel Nobrega: 1 feitor, !) opera-
rios, 4 carroças, regularização; rua. Mon-
to Alegre: 1 feitor, 9 operários,. 4 carro-
ças, regularização; rua Conselheiro Fur-
tudo: I feitor, 11 operários, 5 carroças,
regularização.

Turma de macadam. — Alameda Ba-
rão de Limeira: 1 feitor, 7 operários, !!
carroças, recomposição de macadam; rua
Anhangiiéni: 1 feitor, 5 operários, 2 car-
roças, recomposição de macadam; dlver-
sas ruas: 1 feitor, 4 operários, 1 carro-
ça, ligações de agita e gaz.

Inspoctorla Gorai do Fiscalização, 11
de agosto do 1916.

Foi embargada a obra, A rua Mouca, n.
431, por Infracção do art. 147 do aeto
n. 849, o a proprietária baroneza de Ara-
ry, multada em 30$, pelo fiscal João Sa-
lerno.

Foram multados:
Pclo fiscal Annibal Pepl, Pasehoal Ca-

püa, á rua Brésser, n. 81; ,T. Silva e San-
tos, A avenida Celso Garcia, n. 285, em
30$, cada, todos por Infracção do art.
147 do aeto 849; Manuel Ramos Paiva,
li avenida Celso Garcia, n. 284; Nicolau
Aurlchio, ft rua Bresser, n. 79, em 20$,
cada, ambos por Infracção do art. 18 do
aeto 849; pelo fiscal Benedieto O. Santos,
Carlos Ferraz Bioller, ft rua Glycerlo, n.
126, em 20$, por infracção do art. 18 do
aeto 849; pelo fiscal João Jncomo, Da-
vld Antônio e Irmão, A rua General Car-
nelro, n. 17, em 30$, por Infracção do
art. 147 do aeto 849; pelo fiscal Julião de
Sousa, Castro e Comp., ft rua José Pau-
lino, n. 76, em 20$, por Infracção do art.
l.o do aeto 706; Ângelo Llvlo, A rua Silva
Pinto, n. 28, em 20$, por Infracção do
art. 18 do aeto 849; Gama Figueiredo e
Comp., X rua Conselhoiro Neblas, n. 51,
em 50$, por infracção do art. 34 do aeto
849; pelo Inspector geral, Vlcento Fallot-
ti, A rua Alegria, n. 59, Chacum Imokbal
o Comp., fi. rua Josfi Antônio Coelho,
Elian Abbud, fi, rua Humaytft, em 10$, o
primeiro, e 30$ os dois ultimo», todos
por infracção da lol 1,413.

Foram Intimados:
Pelo fiscal Adonyram de Vasconcellos,

Francisco Poruche e Manuel do Vascon-
collos, para mandarem extinguir os for-
migueiros existentes nos terrenos de que

S. PAULO, 11.
Café baldeado hoje. até meio-dia, para

Santos 51.8611 saccas, sendo:
Saccas
39.966Recebidas de Jundiahy .

Recebidas da Bragantina
Recebidas da Sorocabana
Recebidas do Pary . . .
Recebidas do Braz . . .

6.794
4.426

683

SANTOS, 11.
As vendas ilo hojo foram regulares.
Mercado menos esta vol.
Nus vendas rcallzailnfli regulou o preço

de «$700 pnra o typo t .

Cambio

SANTOS, 11.
Saccas
50.199
490.239

1.743.153

Entradas
Desde l.o do mez ....
Idem desde l.o do Julho .
Existência» hoje em primeira

segunda mãos ....
MCdia
Despachadas 
Idem desde l.o do mez .
Idom desde l.o do jul!:o . .
Embarcadas
Idem desde l.o do mez . .
Idom desde l.o de julho . .
Passagens de hoje . . . , ¦
Idem, desdo l.o do moz . . .
Idem, desdo l.o do julho . .

Sabidas:
1'ara Europa
Argentina •• v
Estados Unidos .....
Por cabotagem ......
Para o Chile ..... .
Para o Uruguay

Em egual data do anno
passado:

Entradas »i •¦
Desde l.o do mez ....
Desde l.o do julho .
Existência em primeira e se-

gundn mãos
Média
Vendas . ....
Base .'
Despachadas .... ..¦ ,
Embarcadas . .» v, :«

SANTOS, 11.
Movimento do café na Companhia Cen-

trai de Armazéns Geraes, no dia 11:
Saccas

Existência no dln 10 . .-

.196.726
45.112
46.252

360.747
.088.626

38.470
295.413
970.100
51.S69

602.079
.762.503

81.903
7.056

26.330
1.586

730

Este mercado abriu hontem calmo, com
o Banco Nacional Ultramarino sacando
para o mercado pequenas quantias a 12
I1|I6 d., e com os demais bancos, antro
12 5|8 d. o. 12 21|32 d.

A' tarde, o mercado enfraqueceu, roeu-
«ando os estabelecimentos bancários ne-
goolos acima de 12 5jS d.

Com esta taxa em vigor, o morcado fo-
ehou apenas estável, e com pequeno nu-
mero do negócios feitos no correr do
dia.

A' taxa de 12 21|32, a 90 dias de vista
sobre Londres, que foi a officiai do hon-
tem, a libra esterlina vale 18*963, o fran-
cn $672, e o marco $714.

A' vista, 12 17|32, a libra esorllna vale
19*152, o franco $680, o marco $724, a
Ura $620, cem réis fortes $279 e o dollar
!*025.

CÂMARA SYNDIOAT.
A Câmara Syndical dos Corretores affl

von lionlem ri seguinte tabeliã:
90 d-v.

03.003
761.724

2.069.790

1.587.436
68.338
46.827
4$100
26.917
29.401

Entradas boje

- Total
Sahidns hojo .

Stock, hoje .

'-:' 126.204
1.571

127.775
1.380

126.39!

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

SANTOS, 11.
Cotações do fechamento da Caixa de

Liquidação, fornecidas fts 17 horas:
Comp. Venda

Agosto C$700 65725
Setembro  6$525 6$550
Outuliro 6$425 6$450
Novembro  6$400 6J426
Dezembro 6$400 6$425
Janeiro'. ...... 6*400 6$425

SANTOS, 11.

Telegramma especial do "Correio".
As. cotações do fecho mento da Com-

panhia Registadora e Caixa do Luiqul-
ilação de Santos, na baso do typo 4, fo»
ram as seguintes:

Agosto .
Setembro .
Outubro .
Novembro
Dezembro

, S. PAULO. 11,

Uojo
Anterior
No mesmo período do anno
passado

Entradas pela Estrada Soro-
eabana 

Anterior
No mesmo periodo do anno
passado -

Comp. Vend.
6J650 6$700
6$500 6$525
C$425 C$450
C$375 6$400
C$375 6$400

Saceas
. 39.966
. 48.037

66.941

Total, hojo
Anterior . •
No mesmo

passado .

11.903
11.687

18.568

61.869
54.624

período do anno

são proprietários, sitos ft rua Duprê, s|n,; 1 anterior.

Foram recebidas hoje, du-
rante o dia, na estação do
Jundiahy:

Com destino a.S. Paulo . . .
Anterior
No mesmo período do anno
passado

Com destino a Santos . . .
Anterior
No mesmo período do anno
passado -

Total, hoje ....-,:
Anterior .....
No mesmo período do anno
passado

80.509

Saceas
2.061
2.609

2.166
49.411
43.533

84.675

Londres 
Paris
Hamburgo
Italia 
Portugal
Nova York ....

Extremos:
Conlra banqueiros .
Contra caixa matriz
Em egual dnta do

anno passado:
Contra banqueiros .
Contra caixa matriz

12 21|32
672
714

12
12

51»
6|R

A' vista
12 17|32

680
724
C20
279

4$025

12 11|16
12 lljlõ

12 3|16
12 118

12
12

1|4
6J1.6

SANTOS
CÂMARA SYNDIOAT-

Cur.-o nfflclnl de cambio o moeda me-
tallloa afflxado ho-.i-»m pola Câmara Syn-
llc.i! dos Corretores:

90 d-v A' vista
Londres 12 21 [32 12 17|32
Paris 076 636
Hamburgo 730 740
Italia 6*j2
Portugal 291
J-Iespanha R37
Nova York ...... 4$090
Argentina 1$760
Soberanos 19$300

BANCO DO BRASIL
' Vales ouro

Taxa cambial para pagamento de dl-
reltos em oiirri,:-na Alfândega, 12 29|32 0.¦ Aglo: 2*16» Í'or-1'666 ouro. '

... ..tijlj

Oambioi Extrangeiros
rn-rns ile ilcu-onto da; .-ibertnrn 4o morca-lo ilr

Londros:
lionlem Anterioi¦/íixn di*- floAPonlo cln lí.in-

co iln Inelntrn-», , g Og» (! 0|01'nxn dfí díisfonto -ilo 1',-in-
eo iln Kr-nca r, 0|0 B 0|01'nxíi ile. tlpuonnln do Itnn-
00 dn AlIomnnhV . l> 0j0 B 0|0

7íixíi rio drfloontn nn mor-
rndo do I.onnrca " ms-¦""• B llilfl 0|9 5 ililf. 0)0

<!AMW't=:
Knvn-Ynrk nohrn Londres,

.' vlstn, por I.b. . . 4.16 75 4.16 7B
Novn-Ynrlt sobre l.omlros,

n (10 il|V tinr l.h, . . 4.T2.0O 4.72.P0
Uflhnn .«obrn Lo nrt toi rt vis-

In, por mil reli ... rs 5)8 ."6 5|S
Pnríü sobro l.nniln.i rt vis-

In. por Mi. .... S8.1-1 S8.J4¦I-iiovii sobro IiOtidró»,(I vln-
ln: por Mi. . . H0.S7 no.87

Mjjrlrlrl «nliri* Lomlres A
vlstn. por Mi. . . 23.62 .!! (121'ntl-i soliri- ünün. ¦'. vista.
por Kk'l llrn« fq 1|3 !ll 1(2

1'nrN «tobfn -To-JIíitn-i-l» ¦-
v!ib, pot f.0'i |,psolas . 597.0!) 591»;'.

Novii-Yoil; sobre norlim, d
vlstn. por I morros. 72 72

66 »'«
71 71
Bl ifi 0! Ig!
8.8 83
80 7|R 80 7|8
B!. trü BB 1|5
70 1|4 70 lil
89 ü|l 89 il.l

Títulos brasileiros em Loniíros
llnntcin Antorlor

tpollco* .'oilcrncs, 188'J
I 0)0

l*0(loraoa 1895, B 0|0 , . .I''tin(1lni>, r, 0i0. - , • ¦
Fiinillne, !9ii
Puniling, Iflox "i üjf)'« • •'. 0|0 Convcr-ilo, 11110 . •
0|0 190" ... INilo Pnulo, 1888 >'•-. ¦ .

Sün 1'nnlo, 1890''.Io Pnulo, 1901 ....
•"9o 1'niiln, inn, r, nfl , .
RU, tio .binolro Miiniolprill-

ibii]p"9».'] ...
llello l!orl7onl... I9W, It 0|()
l.oopolillnn Hnlhrnr Co,

I.W. Stoi-li . .
flrnrlllnn Tmctloii u. & P,

Mil. moe.lt Onl, - .
S. Pnulo Knllwnv Co. Mil

On! . . ,'•'.; , ¦ .
Ilrnnll Knllwnv Oo., MM.

Crd. . . . . . -
Diimonil Coücn Oo, Md.

- 1|ü0|0(.iim. Prof. .
¦ 'o riso li ilnrtos Ihplhzoa 2 1|1

n|0, nx-juroft ....
Mortloo Noitli WeMorn tlnü-

wnv ('o. Mil. Onl . •

90 l|4

85

88 If.

01 l|3

192

1 7|8

9

68 7|8

•1 1|2

99 IH

85

88 1|2

81 1|1

192

7 7|8

0

68T|H

4 ll!

472*000 49T*00O
8t*í)00 !õ'09n
71*000 08ÍO0O

148(00* ie>Wi0

«46*000 8401001

WOflO 58B.00O

umo™
4BM00

90(000 -

MO-üOO —

S604OO0
2B0TOO0

WHWt
ílOfOQO

80-000 WOOO

8W0O0 22B»0O0

HOJOO» W0°"

_ JOSOOO

«w»

90Í00" «M000

2201000 180ÍO0O

140M00
50)90(1

Í5*:"00 7510O')

— «DOO".

88(00!) 84(005

43.072
46.142

36.711

MEllOADOS EXTRANGEIROS

NOVA YORK, 11.
Hontem fechou esto meroado estável,

com alta de 3 a 9 pontos do fechamento
anterior.

Cotações:
Setembro ..: r,r :,: ;; >: ra 8,70
Anterior . .: r,: x a- :,: v. 8,61
Dozcmbro -.i ri m x tr. i 8,78
Antorlor . . . v •. ¦>• v 8,69

NOVA YORK, 11.
Hoje abriu este mercado estavol, oom

alta do 1 a 2 pontos
Cotações:

Setembro . . . nr »,: v 8,71
Dezembro . . •. »,r -,» rr 8,80

NOVA YORK, 11.
Hoje abriu este meroado estável, oom

alta de 5 a 8 pontos.
Cotações:

Setembro ;, , ,: -,- ;,-, ¦..-. -g .8,78
Dezembro , , , •, >• r 8,86

LONDRES, 11.
Hontem fechou este meroado calmo,

com baixa de 3 ds., do fechamento an-
terlor.

Cotações:
Setembro . r.- v ,.• :, >r !46 3
Anterior > .» % x a :•: ;.: !46 t
Março . ., > u. s. v •: *9
Anterior . . . -. .- . . 49

HAVRB, 11.
Hontom fechou este meroado estável,

com alta geral de 114 ir,, do fechamento

Bolsa d© S. Paulo
OI-FURTAB KM 10 DB AGOSTO

Voniio» Uomprn
ilo roí iloros

rnniJoM publicOMi
Apolloos ilo Kslndo, D.n il 6.a -lõrlos,

orc-Jitros
Idoni iln 9.ní 6rlo. ilo 500Í . .
filem, 7.n A O.n sórlos ..
Iilom, lO.n sério ....
Iilem, Auxilio Agrloola, 8 op .
Iilom, iln Unido, B op, ,ei-JnTOs

liclrnn
UnmRrn ilo S. Pnulo, (!.o (Vinda-

cto) ,--*-..- -. . -,
Idom, l.n omlss/Io."...
Idem,. 2.n emlss.to. . . •
blom omprosllmo ilo 1018 . ,
blcm, a ao ilin- ....
blom, emproHlImo do 1914 . ,Mem, n 80 dln
Cnmn,rn do AntpnTO . . .

„ „ Arnraqiinrn , •
„ „ Atihnln . • •
„ , Annnpolls • •
m „ Arnras . , •
tt m ArnrÕ * • •
„ „ Pnrly , , .

5»?rf /¦"•¦•'•'.'
üoliientu . • •
Rnrrotos . , .

., Cnnipiiui*., . ¦
Crur.olro , , •
Cnjnri. . . !

., Cnplvnry, . •
Crnvlnlios . •

„ Orlanilln, ex-Jurm .
Onçnpnva. . •
Serra Nogra . ..S. líoonii.
Descalrado • •E. ti. do l-Iataal .', Fnxlna . . .illliolrao Preto, ox-J.S..)oflodaBoa Vi»t»8. José do Mo Pardoi, JaeaToliT, . •8. SlmKo . . .itraoloaba. . .** Fodrolrn , , ,IMrassununga , ,B. Josó doi CamposPorto Feliz . .
Uberaba . , .

•i „ Bta.mtailoí-.<iiia.ro
« „ Itlhnlrflo üoullo •

„ .lulioticulml, . •
„ Jardlnopolls , ¦
„ Itapotenlnga . •

Ilaplrr. ¦ . ¦

940(000

976*00) 9BB1000
97BÍ000 OBBtOOO

— 1.005W.O
810*000 -

79 (000

79(000

90{ü00

70ÍÍ0O]
80»0'V
80(000
78'B'»
79í~00
88ÍO00

881000
70'(|00
90$í)00

82*000
2B'Í000
02*000
BBfOOO
70M00
60Í000

¦ .., IbltlnBn —. —-
*.__;.. UnHnsa —
VatS IturornTn • . tW. , —
" ,, OiinrntlnRnetil.eX.J., I0W00" Mofrv-mltlni —

t.lmolrn . 7-W00
„ I.OTOnH em. mm

» j, Ilnrnrír ... »0Í000
llnpolls ... —
IjrnTnpftTn* • ¦" —

Snllo do M- . -
,, Dlo Proto. , , ÍOOÍOOO

i Tniiunrntlnirn . , 80*000
Tlotò. ... 401000

b Tnlulir . . «01000
•¦ Plndnmonhangaba , -
« Horlíloalnlio , , -
,t ti. Cnrlo.-i... 701000
" S. Ornado Itlo Pnrdo 60(000 «0>000
n S. Mnnuol . S'1'000 78)00(1
» Mnllín ... 80)000
o Mnoícn . . 804000 74*000
„ H. .loflo (Ia Rocnlna 90»00(.'

.Intuí. . . T7Í0OO 74150o
.. *». !'odrn ... -

itálico*
•Ilommorolo o Tntluslria. •
Unido do H.. l'nulo .
¦4. Paulo, ox-div..
idom, íi :i(t ijlnd i
Uorrímnrninl rto K^tmlo 'lo

Pnulo, mm pn nio, ox-rtlir.
Idem, n "0 dln» .

(.'om iMit.ii In*

1'nnllsln, ox-illvldcndo .
Mem n "f> '^no »
¦•íoiry.nnr, ox-iltvMoitdi)
Idoni. n HO ilin* .
Inlolnilorn IVoitlnl .'.....', _ 180'OOC
Mollior.-monlos do S. Pnulo . 03-OOO 87(000
Mom, o 1.0 Hlftq .... —(fnlrnil.i do Torro Poriis-Plrnporn —
Tolepliohtcn nrncnnUna • —
Vnlnrollca Ü30I0OO -
IVInnhonlon flr- W, Pnulo —
CanUsln do Rnrriirn». oom S0 0|0.
flornl df Atifomnvfítx *
("Inomnln|-rnp1i!oa Hrnnllolr». ¦
nTnsnp.Iro üo Mf-lolhirtitii .¦""omnloi-lrn Atih i- Kx^olto1! *
1'rnnon.lM-lfnl*- • • •
HnlSn Mntn-1
3. Pniilo \lpnrp;ntns . . ,•Invii '1'lionlro
ITnlítn doi Tínílri/iílorofl.
R, Forro Don rir'o * . ,'.'nron .. I,ii7 Norl* do ti. Paulo ,-"tn. ÍJtDifnnori . *
TíinHou fjjíKor • *
R, o Tooiilni — í!f»OTL'Í'!a . •)tno. Mnnlv . .
Holnlio »-'..iiil|s(..i . , ,
Mocvnnn do 'IVpíiIos . . .
Oo(nnlílf.lq líorlolpho ííro.ipl .
RrÂnflotui 'Io ¦*-f-r:iirn^ rom 10 0(0
liilno ('"«llrci
Pinolti (Inmbn"orliimc* Oifitt ..'."-. ,
[¦*nhr!í-/ifínrn ilo 1'nnftl .
'¦Innmntnr-roTihlf.i Bm^llolrn
\rl.loni.lo
Prliroflfli"! Pn»tnrll orr-dlvldondo"anlisls rio Orn-ros /Int.
\rrrton].'i I-finHiln.
"on Annnr, ("j\p:\ Vnnnrden .
\rnin7f-n* fJf-rnrx do S. Ponlo ,
I<ti7 r> pnrr/i do .J.nlirt .
í-nlofldft líftolm ....^¦(¦Uioríinipn. do Poços do Cftldfta
líHocr/ntliln rí.*ir(mnnn. . •Q, P/itdn.íIov.17 . •'.'nhril Pnitllsl.-inn. .
''ontT.i1 do Armnxon* ííornos •".'Mrnrln Snnln Mnrlnn . ,^f*tm o I.ht »'n Mo!:v-mlrlm •"iilturhnnn Pniillnln . .
flldiislrll" '1'ostls » .
I ..Mi. Mnrlhm.nnn .
(¦'mnron-i flrdro RloctrlCA -íorríi

dn '-n-nín-i . . *

Holipultire*
ÃntnTOtíon PnuUstn . . •
\Tnrai|iinrn. in 0i'i . • .
\rnrnf|l!nr.i s 'r'i ....>'-ii" o !"xc-. Mocj' dns Criires.
l..-ii:i !¦ Pxc. Hnlln .!<• Iln'
\irir*. o l.iir ilo MoiTv-niirlm
\ cun o Fx. iln Itlholrüo Proto .
Airrin o Rxtrotto' do Bnwrrt
IVnolneom do Hpdn . «"nn-n llnlíio. . .
Illljmlon Industrial .
Uortlimii Arrua Rrnncn . ,^omnloolT.*) do AcniftH o rCxffOttofl
ünmplpoir.-. 'Pr.-ooBo. l.ur ' !"oroa
Rmprosn Hytlro Rlootrlcn Horra

dn Pnonipn . . ÍOBt-OOO 198(99:1
Kleolrion lüo Claro . 95(000 85»00n
l.ur o Rorçn do íturolinfriioU _ ' —
l'"oion o l.n-. s. Vrili-ntlm . . 85>000 Bfl)(|0nUno. flnr.lv 9B»000 87'00'"l.uz o Vnten lo .labotlcnlml • 85$0O0 601000
l.uz o Korcn ilo TWM,... —
Luz n Forro do Knntn Uru* —
Mertillniial Pniillsln ... _
Rlpclrloldndo dn -"onimhn' • .("rnornn.i .In Klnrlrlcldndn ,
TnhrM Pnull.lnnn. ¦ • .Prolu-lo, Clilmloos I,. Ounlros,
¦ nd. o ('oiomorçlo fínsa Tollo *'"orc.-i '• I.ui ilo Itltiolrüo Preto ,
Vidraria Cnnla Mnrlnn
Forro lísnínllado Sílex .»' ¦ -
l.uz o Fnron .Io .lundlnliv . 8(ÍO:r
Lanillcln Kwvnrlek ... . _ 80(000Rjtrnilã do Forro S. Pnulo-tlojns _ :
-'ooloilndo Anonvmn "O Kntnilo

do S. Pniilnl . 80Í0OO 781C0!)Idom a 80 di.n= —
F.lootrlcn do Mohnilonio . — 40!0001'orcn o l.uz do llbornblnh» _Klnolrlên N. Pnulo o Rio . —
^porl o Attrnocííos . ^Rnhrie/idoni do Pnmfusos , .S. Martlnho ....
1'oloplionloíi do s Pnulo . .1'nsloril do Alorrndlnho . .
Uinomntoernphion UrniilolrnForon o l.in Nono do -4. PauloInntn Hosnlin .
!'rnoo/!n, l,n- o Foron Melhora-
(!nnntos do Pnríinnpftnomn ,¦'inoffn >:. Pnulo-Mnllo (írosso ,Parnliytin do Norlo . . ,MoMtnramontoi do S. Pnulo ,

Wpllíornmòriióa do Parnu/iRtiA tMollioromcnto-í do PnranA . •
Mollinfamontos do s, .loilo. •Nacional do Kstnmpnrln . ,Korçn p I,u7 do Arnkunry > —"-'oo. ( :is:t Vnuordnn . , —*. Rcninrilo K.-iliri! , — 1101000**»'i)to Faliril — BB10C0
(•nlonilo ünolri , 751000 B0'000
Pmoltl (inmlm . , 90('.,00 75?00/J
Iniluslrlul dó (iiinriillios . _Airrlooln Snrilii Rãrbnni . _ 80(00?)
l'*.1colriólilnilr ilo Itniini .¦ —
1'lnlinl Faliril .... _ B5TOO0
l,mi o Foro-i .1,. Jali.i ... _ 7õ'0r>'-
Industrial Mo'(rvnnn do Tooldos. — 55(00*
Tecido? x. lo.i.i

ores áa Bolsa
Ti-a.isacções realizadas hontem na hora

fflcial da Bolsa:
FUNDOS PÚBLICOS

8 apoíleea cio E. de S.
I-aúlo, lO.n -série, a . .

lü apólices do B. de f*. Paulo,
10.a sOrlc de 500$, a . ,
ripolíoc-j do B. de S. Paulo,
lO.a série dc 500$, a . .
apoíleea do B. do S. Paulo,
10.a sétio dc 500$, a . .
apólices ilo B. de S. Paulo
lO.n, isérle de 500$, a . .
lotrna da Câmara de S.
Paulo, omp. do 1913, a .
letras da Câmara de S.
1'aulo, emp. do 1913, a .
letras da Câmara de 8.
Paulo, emp. de 1914, a .
lotrnn da Câmara de S.
Pnulo. emp. de 1914, a .

BANCOS
acçSes do Banco Commer-
mordo de S. Paulo, a .
accões do Banco Commer-
morcinl do F,. do S. Paulo,
c|00 o|o, 140$000
accões do Banco Unlüo
dc S. Paulo, 

coj-n-A.vmAs
accões da Companhia Me-
lhoraraentos de S. Paulo, a
accões da Companhia Me-
lhoramentos do S. Paulo, a

DEBENTURES
debentures da Sociedade
Anonyma "O Estado do S.
Paulo", 
dobenturos da Sociedade
Anonyma "O Estado de S.
Paulo", 
dohentures da Socledado
Anonyma "O Estado de S.
Paulo", 
debentures da Companhia
Calgado Rocha, a . . . .

91(000 88!01ri

— 85{0OrJ

76$100 Td-ÚOO

— 70*000
_ «0'000

180!000 120'OCO

85 (002

80(000
—¦ 8OÍ00"

40(00':

70$00(:

4

3

_ ÍOÍOOO

eo-íooo
80)0008OÍ00O

eoícoo
esjõoo

80*000
701000
85M00
O4$000
M1000

ÍODIOOO

TOÜOOO
80--..00

85!0(XJ

00ÍO00

80ÍÕ00
7OÍ00U

10 0

no

250

50

10

30

no

12

13

10

9i!5$000

482$500

482$500

482$500

482$500

79$000

79$000

88."00()

88$000

471$000

30$000

8S$000

8S5000

78$500

76*4500

76*500

55S000

851000
881(000

811(000
80(000

Camlllo
Letras partlonlares, a 6 dias ,
Letras particulares, a 80 dias .
Letras bancarias a B dias .
Letras bancarias a 80 dias ,

Franoo ouro s B8S.
Apólices :

tümprostlmo ozterao do lbs. ....
1B.000.003-Ü-0

Estado do ti. Paulo, An série
listado do ti. 1'aulo, l.a serio
Estado do ti. Paulo, 8.a sôrlo
Estado de ií. Paulo, o.a sórlo
Estado de S. Paalo, 1.0a sòrio

Jr!etras :
Câmara Municipal do H. Vloonl»
Uamara de S. Paulo, ompres-

tlmo do 1914 ....
Câmara do S. Pnulo, ompres-

tlmodo 1913 ....

Detionhirtts
1 ocolnitom de Seda Italo-llrasl-
loira

fentrnl Armn-ons Cornes. .
Hantlsln dn llnbltmjOes Koono-
mlons ....

AeijOos
l!omp» Santlsta de Tecolngem
Comp. Itourlslndora ilo Santos
Moinho Hanllsln. • . •
Pastoril do Rlbclrüo Pires
Compnnliln Pnullitn do Arma.

».ons Gornu ....
Compnnliln rnntrnl do Arma-

nons Onrnos ....
Companhia dn Posca Santos .
Companhia Pnullslu do Vias

Forronn o Fluvlncn. 
'. 

.
Compnnliln Moiçynna do ICslra-

úm do Korro o Nnvoçaçfto ox-
dlvldoijilo ....

Companhia Piípllsi . . .
("ompanhia Paulista de Torras

o Col onl 7,0 nílo, . . •
Compnnliln clilmloa o Agrloola
Santlsta

Compnnliln Santlsta do Horda-
dos . . • «

Compnnliln l.nsnccndorn o Ro
lioiloliulotll dn Cnfo, 8 0|0 .

Companhia Snntlstn do Drogas
Companhia Pul.lo do Transpor-
los

Comp, CoiHtructorn do Snnlos —
Foi roslslada n vonda, no dia 10 do corronto, do:

Libras 91.0.10*0
Francos ..... 200.0(0
Marcos ..... — •"
fóscüdos » • . • — • —
Posota-3 • • < —,—
Uras -*-.—
üollari. -.—

D16.*00| 195)00

2t000*fl00 liBOOiOOO

JOOÍ0O0 -
IT6W0 180*000

84B1000 .141(00*

!88!000 235(000

90(000 -

100(00)

90(000

Bolsa do Rio
VÁliOHÉS DA HOIjSA

O movimento foi o seguinte:
Vendas

Fundos públicos:
.Vpollccs geraes do 5 0|0: 1, 4,

1, 5  •. .
Dito: 1, 1, 1, • •.
Dito: 2, 10, 15, 20 a ... -.
Dito (500$); 1 A razão de . .
C de Estrada de Ferro: 88 a .
Dito: 4, 2, 3, 0, 10, 20, 22 a .¦
C. do Tliesouro: 2, 3, 4, a . .
Dito: 2, 15, 20, 24 a • • -•*'-.
Dito: 40 
Dito (c|J. do 14 de julho em

deante): 00 768*000
Dito (200$000): 2 á. razão
de

Empréstimo Municipal (1906):
2 '.•-.•..

Dito (nom.): 20 a . . ••- t»; '•-
Dito (libras 20): 6 a . v. rc v
Dito (1914): 2, 5, 2 a . -,- ;. -.
Kstado dc Minas: Ia....
Estado do Rio (4 por cento);

9 
Dito: 1, 10, 17, 17, 20, 35 a .
Dito (ex-J.): 8 -. .

Bancos:
Mercantil: 100 a ...... . 204$000

Estradas de ferro:
Rede Sul Mineira: 100 a . •.- •»¦
Noroeste! 100  .
Dito (v|c. 30 dias): 500 a . ,

C. diversas:
li. de carnes conservadas: 100,

200 
Docas de Santos (nom.): 16 a
Loterias Nacionaes: 100 a . .

Debentures:
Docas de Santos: 30, 40, 40, 20,

60 a ....... ¦. . 2O25.00O
Dito: 30, 10 v . 202$500
r.uz Stenrlòa: 30 a . • . . . . 1G0SJ000

798$000
7991000
800Í000
760*000
772*000
774*000
770*000
772*000
774*000

750*000

198*000
198*000
318*000
192*000
775*000

79$500
80*000
78$000

38*500
40*000
45*000

102*000
450*000
12*500

ULTIMAS
Fundos públicos:

OPPERTAS

Apólices geraes de 5
por cento .... 300*000 799*000

Empréstimo Nacional
(1903) 895*000 890*000

Empréstimo Nacional
(1909) 772*000 771*000

Empréstimo Nacional
(1911) — 765*000

Empréstimo Nacional
(1915) 772*000 770*000

Judiciarias 765*000 —
Estado de Minas . . 775*000 —
Estado do Rio (4 por

cento) 80*000 79*000
Empréstimo Munlcl-

pai (1906) .... — 196*500
Dito (nom.) .... 200*000 19S*000
Dito -(libras 20) . — 316*000
Dito (nom.) .... 218*000 —

Bancos:
Commercial —
Brasil ....... —
Lavoura 150*000
Commerclo 166*000
Nacional Brasil . . —
Mercantil 210*000'. de seguros;
Brasl] 30*000
Gdrar.üa
Minerva ... , .
Conflanqà
Argos 
1'nlíío dos proprle-»
tarios

Vn registas
Cruzeiro do Sul , .
Integridade . . , .
Indemhlzadorn . . .

Estradas de ferro:
M. S. .Tcronymo .
Noroeste
Goya"
Rede Mineira . . .
Norte dn Brasil . . ,'.!. di» tecidos:
Brasil Industrial . .
S. Fellx
M, Flamlncnso • .
AHIanen
Coreovado ......
Petropolltana . . . .
P. Industrial . . .
ti. P. de Alcântara .
America Fabril . . .
Esperança 
Carioca
Confiança Industrial .
Cnr-ctr

90*000
900*000

150*000

90*000
65*000

20*000
45*000

39*000
14*000

185*000

85SO0O
155*000

170*000
200*000
300*000

IlcccIiiNlorin:
Exportaçfló paulista ..
Expor taç il o mineira ,
Expediente ....
Impostos , . , . v
Estam pilhas . -».

Total . . . .

Cnitf despachado:

Paulista ..»-..
Paulista (baixo) .
Mineiro ..,,,•

Tol ai . . . ,

ICeniIii um francos!
Paulisla , . , ,
Mineiro ..,,,.

Total

Ml:403»«l'i.
1»:T77*3*-'

80í»l»U
usiosm

OittOt

168:1«4|0«1

Haouaí
40.08»

100
5.986

46.262

200.430
17.898

218.328

150*000
201*000
120*500
155*000
175*000
201*000

20*000
300*000

16*000
33*000

850*000

110*000
125*000

55*000
10*000

27*000
42*00(1
25*001
87*60!)

170*000
32*000

120*000
165*000
160*000
170*000
260*000
200*000
130*000
120*000
120*000

EXPORTAÇÃO DE CAFÉ'
SANTOS, 11

Ueliujão dos expjrladoros que paga-
ram direitos na Recebedorla do Ren-
das.

Café paulista:
.1. Aron e Comi 17:550*100

Saccas 5.000
Francos ..... -.» 25.000

Picoiic e Comp. . , , v 11:407*000
Saecas ...,-. v •• 3.250
Francos -.- ... 16.250

..lich. Wrlght o C„ Ltd. 10:530*000
Saccas . . .-'-¦, . , ,, 3.000
Francos , », 15.000

A.do Amaral e Comp. . 10:530*000
Saccas ....... 3.000
Francos - ¦, 16.000

Levy e Comp  10:530*000
Saccas ,.....¦ ¦.,- 3.000
Franco." • y -.. 15.000

João Osório .....-,:». 10:530*000
Saccas ,- -,r 3.000
Francos -,: ., 16.000

Thoodor Wille e Comp, , »,: 7:020*000
Saccas 2.000
Francos • . ., 10.000

Nioac ir Comp. . . . ».» -,- 7:020*000
Saccas 2.000
Francos 10.000

Raphael Sampaio e Comp. 7:020*000
Saccas 2.000
Francos 10.000

Nauniann Gcpp e C„ Ltd. .- 6:788*340
Saccas .- 1.934
Francos 9.670

!•'. .lobnston e C. Ltd, , 6:264*820
Saccas ¦ .- .- 1.782
Erancos ..... •• 8.910

Soelété Flnanelêre . .. -.• -.- 5:057*910
Saccas ». -.- 1.441
Francos -. »,; 7.205

Comp. Nae. de Cnfé . . 4:070*350
Saccas 1.285
Francos 9.426

llard, Ranrt o Comp. . . 3:057*410
Saccas 1.042
Francos ....... 6.210

Pedro Trlnlcs ..... .• 3:510*000
Saccas 1.000
Francos  5.000

-I. Mello e Comp 2:632*500
Saccas -.• 750
Francos -.- 3.750

Sousa Queiroz Lima c C. 2:106*000
Saecas 600
Francos ¦• 3.000

Comp. Leme Ferreira . . 1:755*000
Saccas  500
Francos 2.500

luan Slcro 1:411*020
Saccas .» 102
Francos 2.010

Diversos 351*000
Saccas 100
Francos 500

Cabotagem:
Vonnr-oi-i do Faria o Irmão 70'.'.*000

Saíeas (café baixo) 200
Café minplro:

João Osório 9:945*000
Saccas 3.000
Francos 9.000

Naiimann (lepp.o O, Ltd. 3:948*166
Saccas 1.191
Francos 3.513

l.clte, Santos o Comp. . 3:315*000
Saccas 1.000
Francos -. 3.000

Malta o Comp. . ¦. . -.¦ ¦. 1:8-168455
Saecas ....... 557
Francos 1.671

13. Johnston e C, Ltd. . 722*670
.Saccas ¦' 218
Francos 654

Rendimentos flseaes
SANTOS. 11.

Alfândega:
Papel . .. .
Ouro
Consumo . j.
Estampllhas
Verba .
Telegrapho
Guias » . .

57:624*282
37:917*507

8:458*125
230*000

42*600
321*400

Total . . .: v v 104:773*914

enda desde primeiro do
me»; 1.572:821*332

CASA DODSIOBTH
RUA BOA VISTA, 44

Dynamos, Motores e
Transformadores

eíecíricos

Cosia, Campos & Malta
Movimento maritima

EM ISA ROAÇÕES ENTRADAS
SANTOS, 11

De Laguna e escalas, com 5 dias do via-
gem, o vapor nacional "Laguna", de 300
tonelada.--, carga vários gêneros, consigna-
ilo a R. Vasconcellos o Comp.

Do Rio de Janeiro e escalas, com 5 dlai
de viagem, o vapor nacional "Mayrlnk",
do 234 toneladas, carga vários genoros,
consignado a R. Vasconcellos e Comp.

De Porto Alogre e escalas, com 5 dias
dc viagem, o vapor nacional "Itapura", de
920 toneladas, carga vários gêneros, con-
signadd a O. Santos.

Do Rio de Janeiro, com 20 horas de via-
gem, o vapor nacional "Itajubl", do 889
toneladas, carga vários gêneros, consigna»
do a G. Santos.

Sahldas:
Vapor nacional "Laguna", com vários

gêneros, para Rio do Janeiro.
Vapor nacional "Pyrlneos", com vários

gêneros, para Rio de Janeiro.
Vapor nacional "Itapura", com vario)

genevos; parn Rio do Janeiro.

BANQUE ITALQ-BELGE
(Sooleilnilc Aiionyiim) — Capital: 25.000.(100 francos—'Üciilliailo, frs. ia.500.000

— Entriulns antecipadas, frs. 1.256.250

RESERVA E LUCROS RESERVADOS FRS. 3.318.148,08

Caixa mntrlj»! Antuérpia — Succursacs: Londres, ti. 1'auio, Rio de Janeiro. Snn-
tos, Campinas, Montevidéo e Buenos Aires

CAIXA CENTRAL: S. PAULO

Billiiu ni 31 do julho do 1916, inclusive ns succursacs flo
Santos c n ngoiicii ilr Campinas

Rio llc ilaialro,

ACTIVO

Bolsa de Santos
OFFEHTAS

Vend. Comp.

it ii-ta 12 üji.12
13 tl|l« 19 2(1182
13 21|«3 13 2S|8ijl
12 21|S> 12 Jl|M-

971)9000 0601000
UtiOM ttOiÕOO
976-ÍOOO M0W00
mmw ímíooo
íoíooo —

«0*000 -

80Í0O0 78*000

Caixa
Carteira:

Letras descontadaa .
Letras cauclonadas. ,
Letras a receber . .

Contas correntes gnran-
tidas

Correspondentes o con-
tas correntes no
Brasil

Succursacs, agencias e
Caixa Matriz . . .

Correspondentes no ox-
trungeiro ....

Valores depositados cm
custodia c cm cau-
ção . a . .

Diversas contas . . .

Rs '.-.-.

7.598:308*840

6.742:196*246
1.991:977*966
1.627:797*580

6.677:006*788

2.276:034*490

8.347:034*431

888:402*760

13.235:058*84!!
2.218:179*803

60,696:997*743

I> A ti S I V O

Capital declarado paru us
succursacs ilo Ura-
sll: Frs. 9.400.000.

Depósitos c contas cor»
rentes com c sem
juro:;

Depósitos ii prazo ccom
aviso prévio . . .

Succursacs o agencias .
Correspondentes no ex-

trangeiro ....
Credores por letras cm

caução o cni co-
branca 

Depósitos om custodia o
em caução . . .

Diversas coutas. . . .

5.527:200*800

5.533:260*646

865:800*000
14.069:163*423

2.326::494*318

5.76G:696*139

13.235:058)842
3.273:824*i7í

•l V,í

*-

A

P.S. 60.5!IG:ü!i7í743

X'aulo.
m~**. «h

11 de .i-justo Ue 1916. Banque ltulo-Bolgo,
ENG. TEUROIR
TjOSIBROSO,

:;:';;:' ' 
t-._ ^ ¦: " .; ¦.Üí.f^...'. -::

¦v;..\ .'. ¦ . . »



tjttfKJK.ttlU FA15L.m'ÁALM<lp - &afeoacRo, VÁ de agosto de 1916 2
Vapor nacional "Ilajtibíi", com vários

gêneros, para Porto Alegro.
Veleiro nacional "Egeu", com vários gc-

nerps, para Tljtica.

TI3LEGRAMSÍAS
PERNAMBUCO, 11

« O paquete sueco "Anule Johns-on".
íahlu hontem para o Rio do Janoiro,
Santos o Rio da Prata.

CABO FRIO, II
"Italtuba", sahlu hontem para Vicio-

tf Ia.¦ RECIFE, 11
"Itaglba" chegou hontem do Maceió.
PARANAGUÁ*, 11
"Itapura" sahlu honteni para Santos.
RIO GRANDE, 11

, "Itatlngn" chegou hontom do Pulo-
.tas.

CEARA', 11
O paquete "Brasil", do Llyod Brasl-

lelro, sahiu hontem para Tutoya.
BAHIA, 11
O paqupte "Minas Geraes", do Lloyd

Brasileiro, sahlu hontem, 4 ri. m., para
o Rio.

PORTO ALEGRE, 11
O paquete "Mercedes", do Lloyd Bra-

ellciro, sahlu antc-liontcm para Rio
Grande.

FLORIANÓPOLIS, 11
O paquete "Sirlo", do Lloyd Brasilcl-

ro, sahiu anle-honlcm para Rio Grande.
NATAL, 11
O paquete "Bahia", do Lloyd Br.asilei-

ro, sahiu anle-hontcm para Cabodollo.

CEREAES
Biazilian Warrant Company, Limited.

, Recebe ecreaes em consignação, sobre
rtujo mercadoria fnz adiantamentos dc dl-
hhelro.
Caixa postal, 914 - S. Pauio

ürazilian Warrant Company, Ltd.
Sáccgflo do produetos do Eslado

Preços corrente"
Ano» beneficiado, Agulha do l.n 58 kllos 231000 R

5(1*00,1.
Dito Idem, Idom, do 2.n, Idom 21.» .*» Ü.SII.
Dito Idem, lilcm, «Io 8,n Idom. IS* n 2H.
Dito idom, Cotlclo, do l.n, Idom, 22! n 241.
Dito l.lom, Idom do ü.a, i.lom, )8> u 20Í.
Dllo idom, l.lom, do .l.a l.lom, lfll n 18!.
Dilo idom, (jiilrcrsi, Idom, 8? n 10?.
Dilo om casco Agiillin, liornf,0Itllos íaiün H>6.
Dilo Ideni Cnllclc, idoni, idem, 1215 a 1816.
Algodilo. 15 Ictlott. ro> n .*»!.
Amendoim, 100 litros, or,1 ii 71.
Aesnonr orvslnl no kllos, ít,) n 37.'.
Batilns, 10(1 Miro»,, 18! n 19).
RorrtiRlin nuinsnliclrii, superior, Jfi kllos, !)51 0 )0>.
Diln hlnm, Togulár. Idem, 30í n Sfif.
Diln idom, orilln.iriíi, idom, 20? a 23?.
Cato mltido, tioni, idom, 7! i» 8!.
lillo lilom. ordinário, Idom. n* n 7*-
Dito escolha, siipoiior, idem, íi* n Ct.
Dito iiícm, TOfrnlnr, idem, 4f i\ 5*.
Dllo Idom, or.liiinrio, idem, -1*5 n 4*.
Fcijíli» mulnllnlin novo, stipeiior, 100 litros, 10; a

10.5.
Dito idem, Idem, rogãlnr, idem, idom, 0! n 101.
Dllo l.lom. velho superior, idem, Si a 10$.
Dilo Idom, roírnl.ir, idom, 11 n 8$.
Dito Idem, lilchndo, pnra vnecas, idom, 5! a 0f.
Dito lirnncn, iilcm, 10>c a 1115.
Dito maiitcien, novo, 1015 n 1U5.
Milho Onltctc, novo, liem secco, idem, 718 n 7:6
Dito amarollo, liorn, idom, 7*3 n 7ifi.
Dilo nmarelliio, idem, idem, 713 a 7!6.
Dito br.tnco, idem, idom, 73a 7'5-

Seccao livre
DR. MELCHIADES JUNQUEIRA

Medico
Consultório, R. Libero Badarô, 62, das

3 as «i horas da tarde. — Res., rua Ma»
Jor Dlogo, 8. Tel., 4.146.

fiáSm BA G&AT&it&L&k I m*amm\4*h-

| Escriptorio de advocacia de
g Carlos de Campos
ti
| Syivio de Campos
I Praça Antônio Prado n. 13 |Cnsia SlBrlInlea — — (l.o andar) Jp

twrnM ? ¦¦¦¦¦

Bi BB. OUli

De ordem do exmo. sr. presidente, con-
vido todos os exmos. srs. sócios "BEM-
FEITORES ". " BENEMÉRITOS " e
"CRUZ DE HONRA" para a reunião do
Conselho Deliberativo a realizar-se no
domingo próximo, 13 do corrente, pelas
13 horas, no Salão das Sessões do edifício
social.

ORDEM DO DIA
Discussão c approvação da reforma dos

Estatutos.
Inauguração dc retratos.
S. Paulo, 9 de agosto de 1916.

Arnaldo Lima.
Primeiro secretario Int.

GOlTlES DOS SÍ-.I.T05

Jardim de Âcadéinus
'A' venda cm todas as livrarias e na ad-

ministração do "Correio Paulistano". —
Preço. 3$ooo réis; pelo Correio, 3ÍS00.

—a * BU»

B A. A\J*>.^At.jáKmA.m\a%.am.Aam%^

4 BENTO VIDAL
-=-=•= • «-•=
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LUIZ SILVEIRA r
Jjj A » V O 4' A » » i»" ^

4 16-A-Rna da Quitanda-16-A ?

j Telephone n. 2.628 f

in nuir
AVISO

contas tle publicações do
'Correio Paulistano» elevem

-JÍ3 n0 se" escriptorio ou
jobrador, sr. José China,

Autorizado para isso.

X
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MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUCHE

(i:sí,n:t:íAi,is-B*A)
Com prallcn dn cllnlon do prof. IIullnol,do Paris
CONSULTO llll): liii.i Direita n. .3, dns 8 ás

4. — Tolonliono n. ti.022.
RESIDKNOIAi Avcnidn Paulista a. 144. - To-

lopliono ... 3.814.
aammWÊmWmm%*a*M

i-a-Omm

uKfil->jüüÜ aO
Coiisultiido por vultos eiuiueiites do

iJraail e üa America do tíul
*¦« Consulta das 13 ás 17 lioras
Itílíl Ai°aMljj> fll. 10

B'Jtt*"»--',-*'..«l** *J8.jMi

Dr. Rubião tTleira
l*rofcssor de clinica medica

l.osiâoncla: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
Josó Bonifácio. 13- De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

DR. JOSÉ' PIEDADE
ADVOGADO

Escriptorio, rua Libero Badarô, 119.
Caixa postal, 606 — Telephone, 1931.

S. Paulo
ma-*-

lixamos no Gymnasio io Estado
O melhor preparo para or exames par-

cellados que devem ser prestados, om do-
zembro do corrento anno, no Gymnaslo
do Estado, o bem assim para os rte ad-
missão a qualquer anno gymnaslal, no
anno do 1917, da-so no InBtltuto de
Sclcrcins o Letras, onde o oxoellcnte
corpo docente conta vários lentos catlie-
drallcos tio dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 íis 10
e das 15 as 18 horas.

O dlrector — Luiz Antônio tios Santos.
Rua Senador Queiroz, ,4 — S. Paulo.

*
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Pertences nara automóveis £
IMeHmI-1

Accessorios
Pneumaticos

Gazolína
Lubrificantes.**

$g Preços sem comnetencia $g
«*, Acceita pedidos do interior, as- •*»
$$, sim como recebe cncomnicndas J^|
<gg:-: :-: para o estrangeiro :-: :-: "§sS

S Telephone, 3706 - Galxt», 284 2?
JJ End. Telegr. «-flUTOGERflli» 

g
Q R. Barão de Itapetininga, 17 |J

S. PAULO i®

EDITAES
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pelo prazo de 30 dias, contados da
presente data, se aclia aberta concorren-
cia publica para a apresentação de pro-
jectos do casas proletárias econômicas,
destinadas d habitação de uma sô íaml-
lia.

Versara a concorrência:
a) — Sobro typo de moradia, compre-

hendendo dois eompartimentos habita-
veis, dos quaes um servindo slmulta-
neamente de cozinha, reíeltorio e perma-
nencia diurna e dependências, destinada
«i casal seni filhos. Deve a moradia pro-
jectada poder transformar-so facilmente,
por acerescimo, cm duas outras de con-
dições análogas, mas do tres e quatro
eompartimentos habitaveis, destinadas,
respectivamente, a casaea com filhos de
um sexo ou de sexos differentes.

b) — As casas projectadas devem sa-
'.isfazer íis prèscrlpçOes dos paragraplios
l.o a 15.o do art. l.o e do art. ü.o da
tet n. 498, de 14 de dezembro de 1900;
quando haja mais de um pavimento, será
observado o Acto n. 900, de 17 de maio
le 191C. Poderão os concorrentes apre-
sentar mais do um projecto; deverão an-
neVtàr a cada um delles o traçado dos jar-
Uns correspondentes fts nonas de recuo
eventuacs, bom como o dos jardins late-
raes ou adjacentes que julgarem uteis a
soncepção offerecida.

c) — Devem os projectos satisfazer íis
quatro condições seguintes: — hygiene —
conimodidade — esthetlca —- economia.

d) — Deverão os concorrentes apre-
scnlar:

l.o — As plantas, folhas dc medição
rtescriplíva e orçamento detalhado, como
si so tratasse de contracto para construc-
ção real. Deverão fornecer as IndlcaçSes
completas e necessárias, relativas aos
accessos, annexos e canalizações que não
fór possivel apresentar. Os preços unlta-
rios adoptados serão dados em lista fi
parte. As plantas serão na escala do 2
centímetros por metro o representarão,
pelo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, o pavimentes, um cíirte
longitudinal, frento principal, lateral e
posterior. As alvenaria.», o outros mato-
rlaca serão indicados com cOres conven-
elonaes.

2.o — Um memorial, tratando parti-
cularmente:

dos materiaes de construcção preconl-
zados;

das canalizações internas do água pota-
vel o sorvida, da electricidade ou gaz;

do syslema de ventilação, bem como da
disposição dns janellas o seu modo do
funecionamento:

das vantagens que pode offerecer o sys-
tema dc cobertura escolhido.

e) — Nilo "entrarão no orçamento:
l.o — O preço do terrono;
2.0 — Os honorários do arehltecto;
3.0 — As despesas legaes do approva-

ção tio planta ou outras de análoga pro-
yenloncla,

f) — As plantas serão desenhadas cm
papel tola.

g) — IV permlttlda aos concorrentes a
apresentação de quaosquer outros do-
ciniientos, além dos especificados, o quo
possam julgar uteis .1 apreciação do seus
projectos.

h) — Não serfi, pcrmiUido aos concor-
rentes darem-so a conhecer (salvo o caso
do planos realizados ou em via do exc-
cução), a não ser pela seguinte forma: —
os projectos e relatórios serão marcados
nor rneio do divisa ou emblema, repetido
no lado exterior do sobrescrlpto lacrado
com siiiele, entregue junto com os do-
eumentos o contendo nome c. endereço do
autor ou autores dos projectos.

1) — Haverft Ires prêmios a serem
conferidos pelo jury que fôr nomeado
nelo Prefeito, sendo o primeiro do . ...|
3:000$000, o segundo de 2:000$000 e o
terceiro de 1:000$000. lüstes prêmios s«'j-
mente serão conferidos sl forem apro-
sentados projectos dc valor real. Ser.l
concedida a tal respeito ao Jury liberdade
nlena, bem como a do repartir a. totall-
«lado ou parle da importância global dos
nremlos, do modo por quo julgar mais
equitativo.

J) — Apís a decisão dn Jury, serão
abertos unicamente os sobrescrlptns cor-
respôndentos aos projeolos premiados o
proclamados os nomes dos laureados.

lt) — Kncerrados ou trabalhos do jury,
todos os projectos serão expostos ao pu-
blico, durante quinze dias, cm local c
hora annunclados pela imprensa.

I) — Reserva-se a Prefeitura o di-
relto de reproduzir e Imprimir os proje-
etos premiados, que cahirão por essa
forma no domínio publico.¦ m) — Finda a exposição, serão postos
A disposição dos seus autores os proje-
cios não premiados. Ficarão elles de pro-
priedado da Municipalidade, na forma
ila condição antecedente, sl não forem
reclamados dentro do noventa dias.

•*) «-» O aflit» ji* ujirtli'i«uii* jw, o.irJiu*:-

so implica na accoltaçfio do programma
especificado nas condições deste edital.

Os projectos serão recebidos na Dlre-
ctoria Geral da Prefeitura, atC* fts 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 9 do
setembro próximo futuro .— ahi rece-
bendo numero de ordom e delles so pas-
sando recibo.

Dlrectoria. Geral da Prefeitura do Mu-
nlclplo de S. Paulo, 11 do agosto de 191IÍ,
303.o da fundação do S. Paulo.

O DIroclor Geral,
Arnaldo Cintra,

S. JVKDKO
IsldiUil ile citação, com o prazo do 30 dias
O doutor .Tunlo Soares Caluby, juiz da

direito nesta comarca do S. Pedro.
Faz saber aos que o presento odltnl da

citação, com o prazo de do trinta dias,
virem, que por este Juízo o cartório do
escrivão auo este subscreve, processam-
so ob autos de execução fiscal ontre par-
tes, exequente. a Câmara Municipal des-
ta cidade o. executados. Pedro Melges c
sua mulher, c. por parto do oxequento,
seu procurador o advogado me foi re.-
querida a citação do orodor hypothecario
Francisco do Almeida Penteado, por sous
herdeiros, visto constar ser ò mesmo íal-
lccldo. nos termos da lei n. 1300. de 29
du dezembro do 1911. e quaesqüer outros
interessados por parte da mulher do ox»-
catado, a qual consta ser eguaimente
fulleclda, para virem a este Juizo dofen-
der o seu direito, ou o quo lhes possa in-
teressar, o. como os mesmos s5o aqui
desconhecidos, conformo Justificou, ma
pediu quo a mesma citação fosse feita
por cdltnl com o prazo do trinta dias, o
que lhe deferi. Pelo presente, portanto,
são chamados e citados ditos credor ou
seus suecessores, e quaesqüer outros inte-
rétssados, com o prazo do trinta dias, pnra
virem, no prazo quo .lhes fôr asslgnado,
decorrido esto odital, a esto juizo, na fó.--
ma requerida, defender o sou direito, ou
o quo lhes possa interessar; solentlflcan-
do-lhcs que .is nudionclas desto juízo tê »l
logar fio terças-feiras, fis doze horas, no
edifício do Fórum, ou no prlmolro dia
utll immediato, no mesmo logar o horas,
quando aquelles forem feriados, ou lm-
pedidos. VI, paru constar, so passou o pre-
suite edital, que serfi. affixndo no logar
dc costumo e publicado pela Imprensa.
Dado o passado nesla cldado do S. Pc-
dro, cm 8 dc agosto de 191C. Ru, Manuel
iio Almeida Leite, escrivão, o escrevi.—
.Iniilo Soares Cninliy. Nada mais so con-
tinha, em dito edital, a cujo original mo
reporto o dou £«'. S. Pedro, S de agosto
da 191C. Eu, Manuel do Almeida Leite, es-
crlvão, o escrevi, conferi é ossignó. O cs-
crivão, Manuel de Almeida Leite. Confc-
rido, Almeida Leite.

PIIEFEITÍJ-KA DO MUNICÍPIO.
CoHstrucçrio.dc muro

Scientifico no sr. Saturnino dc Almeida
que foi multado em 205000, do accOrdo
com os arts. 2.o o 5.0 da lei 209, de 11
dc março do 1890. por nãn haver cumpri-
«io a intimação que lhe fól feita para cot-
strulr muro no terreno ão sua propriedade
fi, rua Bonjamlii de Oliveira, entro os
números 140 e 142, ficando desdo Jíi no*
vãmente intimado a dentro do prazo ,1o
dez dias dar começo ao serviço, quo de-
verti, estar concluído dentro do prazo da
trinta dias. ambos n contar desta dota;
sob pena de ser o mesmo feito pela Pro-
feitura, por conta do proprietário, com o
acerescimo de 20 o|o pelo trabalho de fü-
callzação e cobrança.

Dlrectoria de Policia e Hygiene. 9 de
agosto do 191(5.

O dlrector,
Alberto da Costa.

FALLENCIA DE JOnGK A. DE SOUSA
j\vIso aos credores

A.cham-sc em cartório, pelo prazo de
cinco dias, a contar da publicação deste,
as declarações do credito- o mais papeis
da fallcncia de Jorge A. de Pousa, para
sérfliri examinados pelos interessados.

Poderão estes impugnal-o- quanto (1
sua legitimidade, importância ou classl-
ficação, por meio dc requerimento dirl-
Rido ao m. ju!z de direito da primeira
vara commercial, instruído com documen-
tos, justificações ou outras provas.

Outrosim faço sci.intc que a assémblêa
de credores se realizará, no dia 12 do
corrente, fis 14 horas, na sala das au-
dienclas do Fórum Civel, A rua do Tho-
souro.

S. Paulo, 4 de agosto d" 191C.
O 2.o escrivão,

Ludgcro do Castro.

PHEFEITUIIA 1)0 MUNICÍPIO
eonstrucçüo dc passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do Acto n. 709, de 14 do junho dc
1915, o dentro do prazo do 60 dias, lm-
prorogavels, a contar de 2 do corronte
moz, deverão os proprietários de casas o
terrenos construir os necessários passeios
atê a largura de 3 metros nas ruas Gene-
ral Flores, entro as ruas Solou o Javahós;
Ignaeio de Araujo, entre as ruas Bresser
e Hlppodromo; José Kauer, entre as ruas.
Joaquim Carlos e Gonçalves Dias; Scuvc-
ro, entre a rua LavapCs e a travessa Joa-
qulra PIza, e Conde de S. Joaquim, entre
as ruas Humaylá e Jaceguay, devendo a.
pavimentação ser feita com concreto do
podregulho, com argamassa do cimento,
cyllndrado com rolo pieotado, tendo tra-
ços para formar quadros de 0,m,50X
0m,50.

No caso dc serem construídos os pas-
seios depois da terminação do prazo acima
referido, deverão os interessados commu-
rilcár isso fi. Prefeitura, afim de, verifica-
da à veracidade da communicação, ser
feito o canceliamento do imposto de 20
ríls diários por metro linear do guias as-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esse Imposto não comprehende os pas-
selos construídos dentro do prazo do CO
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so sujei-
tarão ft fiscalização municipal o fts pres-
cripções da Prefeitura, relativas ao ma-
terlal quo dever", ser empregado o a tudo
o mais quo seja julgado Indispensável fi.
solidez o fi boa esthetlca dos passeios, de-
vendo para isso o construetor dar aviso ft.
Directoria do Obras com antecedoncla do
24 horas, afim de que sejam examinados o
acceitos os materiaes a empregar, sob po*
na de serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o imposto, como si não
tivessem sido construídos. Os proprleta-
rios são obrigados a nianlcl-os em bom
estado de conservação, sob pena dc paga-
rem o referido Imposto.

Dlrectoria do Policia c Hygiene, 1 de
agosto de 1910.

O Director,
Alberto dn Costa.

THESOURO SrUNlOIPAL DE S. PAULO
Dlrectoria da receita

EDITAL N. 16
Do ordom do sr. dr. Inspector do The-

souro, faço publico, para conhecimento
dos interessados, quo, do dia l.o ao dia
31 do agosto do corrente anno, so proco-
derfi. nesta Direotoria, & rua Libero Ba-
darõ, n. 98, fi arrecadação a bocca do co-
fro dos Impostos de Industrias o Profis-
sOes correspondentes ao 2.0 semestre do
presente exercício.

Os contribuintes quo pagarem seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento de 20 0|0i os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
de 115 0|0, e, finalmente, os quo pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
do 10 0,0..

Duranto o mez de setembro proxlmç,
futuro os referidos impostos serio cobra
dos sem abatimento ik eom multa. Findt*
esto mete, serão cobrados os referidos im»
postos com a multa addicional de 20 0|0,
Direotoria da Receita do Tliesouro Muni»
clpal de S. Paulo, 31 de julho Ob 1910.

• :d Diuuctor.
Dliüs* P. ile Azuiiibnjn.

1'KEFKITUKA OO MÜNI-**a»IO
Conslrucçiio do íiasseiop,

Faço publico que, nos termos kb cap. IV
do acto n. 709, de 14 do Junho flo 1916, «
dentro do prazo de 60 difts, Improrogaveis,
a contar de 17 do corrente mez, deverão
oa proprietários de oasas e tertqnos con»
stisuir os necessários passeios ató ft lar»
gura de 3 metros, nas» ruas Brigajlelro. Gal-
vão, ontre a rua Lopes de Oliveira e a
alameda Olga; rua Sete do Setefobro, en»
tre a alameda Olga o a rua Barra Funda;
dos Porcos e alameda Olga, atfi onde
foram assentadas os guias, bem como na
entrada da travessa Camaragibe, e daa
ruas Lopes Chaves e Lavradlo; o na rua
da Mooca, entre as ruas Viscondo de La-
guna, Oratório o Ta,quary, e Barra, Funda,
om frente & rua Sete de Setembro, deven-
du a pavimentação ser feita com concreto
d«, pedregulho, com argamassa de elmen-
to, oylindrado com rolo pieotado, tendo
traços para formar quadros do 
0m,60xOm,D0.

No caso do serem, construídos 03 pas-
eelos depois da terminação do prazo acl-
ma referido, deverão os interessados com-
munlcar Isso fi Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veraeldado da cqmmunlcação,
ser foito o cancollamonto do Imposto de
20 rfiis diários por metro linear do guias
assentadas, a contar da dato da conclusão,
dc serviço.'

Esto imposto não compro'.)cndo os pas-
selos construídos dentro do prazo du 60
dias, acima referido. Os proprietários,,
quando construírem os passeios, se su
jeitarão fi fiscalização municipal o fia
prescrlpções da Prefeitura relativas ao
material que devera ser empregado e a
tudo o mais quo seja julgado Indispensável
fi solidez o .1 boa esthetlea dos passeios,
devendo para isso o construetor dar aviso
fi Dlrectoria de Obras, oom antacedcacla.
d-» 24 horas, afim do quo sejam examl-
nades o acceitos os materiaes a empre-
gar, sob pena do serem desmanchados os
rr.osmos passeios o mantido o imposto,
como si nfio llvensem sido construídos, üü
proprietários !*flo obrigados a mantel-os,
em bom estado do conservação, sob pena
de pagarem o referido imposlo.

Directoria do Policia o Hygjcne, 10 de
junho do 1916.

Pelo director,
JosC Gpnzaga.

EDITAL

Do ordem do sr. prefeito, ftiço publico,
que, pelo prazo de 10 dias, contados da:
prescuto data, se acha aberta concorren-
cia publica para a construcção de uma
galeria para escoamento das águas plu-
vlacs nas ruas Ponto Preta c Chavantes,
at<3 a rua Maria Jorçquina.

Versará, a concorrência:
a) — Excavação do terra, em valia até

a profundidade precisa, de accordo cora
a planta e perfil fornecidos.

b) — Aterro por camada., do 20 cms, í£tC
completo recalque -ais terras.

c) —. Carga, transporta até 500 me-
tros e descarga das sobras da excavação.

d) — Lastro do cojicreto de 1. do clmen*
to, 5 de areia o 12 do pedrcgulno de rto,
com 8 cms. do espessura, flepols de com-
primido, sobro o leito das fundações, rfc-
gularizado o socado convenientemente-.

c) — Galeria do cimento armado, do
typo e secções do desenho, devendo o
concreto ser feito eom 3()0 ldlos do oi-
incuto, 400 litros do areia e 800 litros, «Je
pedregulho de rio (sem artia); as arma-
duras serão de ferro redondo, macio, sup-
portando a experimentação norma) a
frio; tio preço do metro linear estão in-
cluidos o custo c a montagem das fôrmas
(coffragcs) e todas as obras até com-
pleta execução da galeria.

í) — Alvenaria do tijolo com arg(t-
massa de cimento e areia., traço do 1:3
em bocca de lobo e poços «jo visita.

g) — Revestimento com argamassa
do 1 de cimento e ,3 de areia, o espessura
niinlma de 2,50 cms.

li) — Grade do ferro laminado, do ty-
po o bitola indicados no desenho.

No contracto a ser lavrado serão ejs-
peclfIçadas as condições da construcção I
nos termos deste edital e da proposta no',
celta, a natureza da obra, as épocas dol
inicio, conclusão e„conservação, as penas-
de multa e n","'"An.

Dopõsltarão os cohcof.entes, dlroota-
monto no Thesouro" Municipal,- a cnuçüo
do 300SO00, para garaútla da asslgnatura
do contracto, sendo que o proponento ac-
cclto deverá cxhibir recibo d(i caução do
600*,000, que será. depositada antes da as-
slgnatura do contracto, para garantia da
sua oxecução, de accordo edm a tabeliã
constante do art. 3Í, paragrapho, do
acto n. 899, de 15 de maio dfc 1910.

As propoBtas, com ílrrna reconhecida,
sem emendas ou rasuras, selladas convo-
r.lentemente e acompanhado*) do recibo
da caução de 300$000, acima referida,
deverão Bor entregues em eriveloppes íei
chados c lacrados, modiante recibo do dl»
rector do expediente, na portaria gera)
da Prefeitura, até o dia 13 do corrente,
para serem abortas no dia 14, fis 13 ho*
ras, em presença dos interessados, do qu*
so lavrará termo nosla dlrectoria.

Acceita a proposta, lavrar-se-fi. o res,
peellvo contracto, dando-se disso aviso aé
Interessado, que deverfl assignal-o dentrt)
rio prazo do dez dias improrogaveis, sol>

pena do ficar o mesmo de nenhum etfel»
to, perdendo o proponente a caução def

posltada.
Dlrectoria Geral da Prefeitura do Mui-

nicipio de S. Paulo, 4 dc agosto de 1918,
303.O da fundação de S. Paulo.

O direclor geral,

SECRETARIA DA AGRICULTURA," COMMERCIO E OBRAS PO-
BMCAS ' ,

Direotoria ile Vlnção ,% -
Para applicação da tarifa movei nas

estradas de forro do concessão estadual,
observadas as disposições vigentes sobro
a matéria, deverfl, ser considerado, no
corrente mez, o cambio de 13 (trezo) dl-
nhelros por mil réis.

S. Paulo, l.o de agoslo dc 1916.
Thoonlillo Sousa,

Dlrector.;;¦/?¦'

COjHPANHIA TEI,El*HONIOA DO ES-
TADO DE S. PAULO

Pagamento dc coupons
Do dia 15 do corrento mez cm deante,

pagnr-so-Ro, no escriptorio desta Compa-
nhla, ft rua Libero Badarõ, 142, das 12 fis
14, horas, os coupons das dobentures desta
Companhia, a vencerem no dia 15 do cor-
rente.

Na mesma oecasião, far-se-fi também a
substituição das cautelas em poder dos
srs. portadores, por outras novas.

ti. nulo, 12 do agosto de 1916.
(Assig.) -— A, dc Lacerda PranCo,

Preuldente.

"¦¦RECISA-SE 
tJenma sonhora ingleza, do¦*¦ 30 a 40 annos, bom educada o instrui-

da, para tomar conta de uma monina do 5
annos. Exigem-so refaroncias. Dão-so infor-
maçOes na rua José Bonifácio, 32, do 1 As
13 horaa fla tardo.

PARTEÍRA
Mme. Urniata do ..nilrailc I'i«:iioii-edo,

pnrlcim diplomada poln Ruela do niarmitolu de ti.
Punlo, cx- Interna dn Alntoiuldado dcsln otipltai. At-
tcn.lt» a olmmailos « qualquur liorn. Kcsidouciii o
«onsttllorioi rna General Usorio, 60. ¦relephr, 5.2DO.

Pensão Brasileira
Bollanila Itlliclro oommiuilca aos sem rroçuczcs quo
t.nnsfoflu o soa o.lnbclcrJmcnlo parn um grando
predio no conlro da cidado, junto nu largo da Hí, a
ua do Santa Tlicrcza, 22, ondo continua n receber

liospodcs diários o pensionistas do mo», liem como
> a fornecer comida a ilomlolllo 

*

AVISOS

D. AMEMA GUlDOSO AMERICANO

Luiz Americano e sua familia convidam
as pessoas de sua amizade pnra assisti-
rom ft missa quo mandam rezar por in-
tenção do

D. AMÉLIA CARDOSO AMERICANO

na egreja do S. Coração de Jesus no
dia 12 do corrente, sabbado, lis 9 ho-
ras.

Pequenos annuncios
Artigos para pinturas

Acabamos de receber grando stoclc em
artigos para pintura, como sejam: cal-
xas, tolas para pintura a oleo, tinta a oleo
o aquarella, verniz soccalivo "Courtral",
flxatlvo, oleo do linhnça, pincéis, tinta
nanlcim, carvão o crayons. — BAZjVR
DA GLORIA — Rua da Gloria, ns. ti
o 10.

Sementes novas
Catlnguelro royo, legitimo, sacco do 200'litros, 55000. Cabello do negro, sacco de

200 litros, 16(000; Jaragufi, gormlnaçao
garantida, puro do oacho, sacco de 200 II-
tios, 7ÍC00. Pedido ao antigo o afamado
fornecedor José Marccllino do Agnollos —
Linha Mogyana — Estação do Restinga

«EMENTES DE OAPI!*,r, novas, do rm-•^minação garantida, vendom-so: "Catin-
giioiro no-so" a_ »350 o "Jaragni.", do ca-
cho, a >G50, o ltilo, onsnccado, a (linlioiro.
Podidos a Manuol Eduardo Ferreira, esta-
ção dc Jussara.

Sob figurino
Offereoú-se uma. costureira para traba-

lhar por dia em casa de família, líua Au-
giisla, 134.

«SERVIÇOS para chá e ca,.':* turra coita*""* inglezes, 4 ineças por 15 ; louça es-
multada para cozinha; fôrmas para doces o
ompadas; talheres. Tudo pelo custo o abai-
xo do custo, na iitjaidátjilò do Bandeirante,
rua do S. João, 87.

A PPAKELHOS para jantur, mnia porcol-¦*** lana, decorados com ouro, louça in-
gloza, a 8o' c loo'ooo, idera, para cd.-V o
cafii a 3o*, na liquidação do Bandoiranto,
il rua de S. João 87.

flHÍÓÁTtáS do granito branco, ingiez, para^^caftj, dúzia 3 5oo é df; idem, para 
'cha,

a 7í, pratos a 7', torrina». á 5", bules para
chíl o cafó a 4', idom, leiteiras o assuca-
reiros a 2s5oo ! na Hqnidaçflo do Bandci*
ranto, roa de S. João, 87.

COPOS para chops, 2S a dn-ia; idem,
fornia barril, a, 3*; idom, com pò a 5;

cálices a 3», fruçtoiras a 2'i3oo, oatojoe
par» meus, ttes peçaB do metal por 4"; na
liquidação do Dandoirnntc, rua S. João, 87.

Casa Victoria
Fspocinlliladcs eu manteigns, frios pa-

ra repasto, salsiclrario, conservas, caças,
sardinhas, fructas, bfscoutos, requeijão
queijos, inorliiilelliis o vinhos portiigue-*/.cs.

' Rua Libero Radar/í. n. J01, telephone,
4173, Em frento á Câmara Municipal.
"¦H.RATQS 

da porcollana branca, do Li-¦""*• magas, dúzia 18»; Idom, chicaras parachá, poreollana, a 14», dúzia: sorviços do
cha e café, poreollana em cOrosa fio-, idom,
sFayence, em c0r«8, parn, café, 15 peças por
J15ÍÍ na liqnidagão do Bandoiranto, ru» São
iJoíío 87.

MEB.fc€EIME$
Vende-se por preço ile occaflilo:
l Chassis Méjccdoj '.'8,(1', ///'., cmn iniiilo poucouso a canlan, modelo isiii, com rodai PlIilOj >*i'.ISililT', «-h.-issis o-.pccinl pura nr.'in,les (ixOUTüSoj n

r l«K Mais liiforni.-içi.es coin V/òriier, Ililpert & Co.,
Silo Pairo rua do ss. Hcnlo, n. 10. Caixa 141,

Coco secco ou copra
Cede-se iiisüfllnção ' liem montada ao

norte tle:-;l(! Eslwlo. Garnnle-so seriedade.
— Pura Informações com PetrI, run Mon-
senhor Andrade, i22.

Uma 
obra «lo sniiuli: caridade parn os

pobres ilncules, ilescnganados ou não,
6 íios indicarem as suas moradias, afim de
lhes ensinarmos uin nieli» de ficarem rn-
dlcaiiiieiílc eurntlos, sem o uso tie drogas
yclhnà c preparados que ninguém sabe co-
ruo foram feitos, Informações para n cai-
xa posltil 324, ti. Paulo.
"fi^ENDKSl-SE duas armações com 30 mo-

** troa do comprimento por 2*1 cms. de
largura, om perfeito ostado. Vir o tratar á
rua do S. Bento, G5 (Livraria Alves).

Carne secca
Ti# DO ':v;:'

MATTO GROSSO
Vende-se a 800 rs. o kllo, especial, pre-

parado da fabrica Lucca o Comp.
Rua Santa Rosa, 10 — Kasllio Pinto —

ti. Paulo.

Minutas ini
Livro sen. CLAROS A ENCHER

Estft feito de modo quo os srs. advo-
gados, sollcltadores, tabclllães, commer-
elantes, guarda-livros, etc-., poderão *nl-
nutar qualquer escrlptura.

LIVRARIA ECONÔMICA
Rua Marechal Dcoiloro n. 16

EM 8. PAULO
Preço .- T -.- 6SO0O — Pelo correio, 6Í30»

llccoliem-so a commissão, gariiiilindo conlnboa, rápida o pagamento linniodialo.
Adoaiitn-sn dlnlielro sobro os conlicclmoiv-los, nn siiiriilntij haso o por sueco : Arroz llm-

po, 20?; folião l.om, 101; milho .inaliiiicr i|iia-lidado, si; batatas, (1,000.
Vondo-so iiuiilipior qunnlldailo do saccatla

para ooronos, assucar o cnf6 — do nl-
godUo ou munirem, novos ou usados, u
preços razoáveis,

Mandnm-so proços corrcnlos Iodas ns semanas

Alfredo Brasil & Cia.
Rifa Conceição, »*•<•

FUBÁ9
Moinhos, Peneiras e Oontln-

ctores para fubá.
Fabrico de qualquer tamanho

ADMLINO BláHETTI
Rua do Gazom-ítro, n. 70

Telephone 2GiJ - Bim

Garacse
Companhia Mechauica e Importadora

de 5, Paulo
j.ccoita todo o qualquer serviço dc ro'

forma o concerto de automovois.
Serviço rapide o garantido.

_ Tom sompre om stock automóveis do tn-
rismo o do carga da reputada marca"FIAT" o bom assim todas ns poças sobro-
collcntos.

Rua 15 de Novembro. 36

» u mv ü o m
0 mollior sortimento no gonero

KaeilititçOos nos proços
Marmoraria Peragallo

Rua General Osório, 143
Tolcphonc, n. -J.212 - S. I-AUIiU

ííooieonafhicos Videntes
A todos os que soffrein de

qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
T A M E N T E diagnósticos da ino-»
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 — Uio de Janeiro.
Sello para a resposta.

Cartas de D. Pedro I
D. JOÃO VI

com um rotrato do 1). Podro
segundo Dobrot

i © $ a o o
EM TODAS AS LIVRARIAS

SAO 1'AULO
Keiiiipr,*ssil,i dc Kugeulo Rgn,)

300 exemplares

FAZENDA
Bem nioitiiitia cum- 40 alqueires do

terras, matto grosso, optlma casa de nio-
rada, 10 mil pés do cafí, míilto gado,
criação do porcos, muito milho, feijão, ar-
roz, etc. Preço de oecasião. com o pvo-
prletarlo Antônio Ramos Leite, em S.
Jos6 dou f •

r-MHWIlllMl

(Sé
SOUMICIDA

Clali©99

ÜÍÉ€
¦e/ms

WÈlÊÈmv

O mais econômico uu mercado!
Não precisa FOGO, nem appa-

relhn especial para o seu empre»
go. Nüo estraga as plantas, c co-
mo nüo 6 Inflummavcl, pôde ser
•ruaviliiiln em qualquer logar sem
perigo do Incêndio.

Dm litro de formlcldn, mistura-
do com água, 6 sulflclcntie para
um metro quadrado dc fornil-
guciro.

i «

Arnaldo Cbitrn.

J^aJYiX o ^xoWuyM^

é%MjJ&fqwCò 22

tèfrcca <f/- Coneúr f/ooo

TRwi^Aqq\Eiooo*iwo'

IK ti 6Í»fírí4 /fa\f/aW't
Wláitér* S*\aW'í

*~\^oi ¦¦¦•ii,»^-'*- <l*j»g/**

Appllcu-ue tiiiiineni eomo IN»
SEOTICIDA, o para esse fim bas»
ta CM LITRO do formiclda mlstii»
srnilo cm 100 litros dc agun.

í*oniecenios esle maravilhoso
formiclda cm caixas dc 3 latas de
8 litros cada unia, ou sejam 10 U-
tros. O fonnlclda "GALLO" lem
obtido os mais brilhantes attesta-
dos offlclaes do diversos núcleos
colouiacs, postos zootcclmicos c
secrolnrlas do Agricultura do todos
os Estados.

Peçam informações aos únicos
dcptxiilnrln»::

F. UPTON c* Cm
Largo S. Bento, 12

S. PAULO
Avenida Rio Branco, 18

RIO DE JANEIRO

THEATRO S. JOSÉ'
I',»i»|t.*i*su José Loureiro

Tourneo Artística da minha do

TRANSITO Ki» I SM O
FÁTIMA MIR1S

mê% _ Sabbado 12
do agosto do 191'; "

A's 8 o 8i*i
GRANDE ÊXITO

mm

PROGRAMMA: — Primeira parte: Or-
chestra; "Fátima não estft" (monólogo);
"O guitarrista", canção psira barylono; A
comedia om 1 acto, grande exito de Fati-
ma Miris: "O Segredo do I-roserpinn", 02
transformações em 20 minutos.

tíegiuitlu parte: Ouverture, pela orches-
tra; "A Gel.sha", reducção da grandiosa
producção lyriea. Sempro Fátima Mlris.

Terceira parte: Ouverture, pela orches-
tra; "Paris-Coneert", com novos e attra-
.lentíssimos numero.'..

Preços das loealidados - Frisas 2õg - (Ja-
marotos 20*5 -(Jadoiras 5? - Ainphitlioatro ü§
BalcOos ü$ - (.Taloriits numeradas Í^ÍDO -

Ciowos iííiX/U

Theatro APOLLO
- Empresa PASCHOAL SEGRETO f-

Run D. «Tose de Burros, »>. 8

Dois ultlniòs especlucillos
HOJE — Sabbado, 12 dc agosto — HOJE

A'8 8 3|4
"Orando" espectaculo do gala, dedicado

ft colônia italiana, pelo notável illuslonis-
ta indiano

DR. RIOIIARDS
o grande mágico moderno. -,!•

Magia oriental — llluslonlsmo
Primeira parte « Umu hora de magia

llgolra. — Terminara a primeira parle,
com uma brilhante illusão, intitulada:

Pró-patrla! Homenagem a Itália
Segunda parle — Trabalhos mentaes,

transmissão de pensamento, scleneias oc-
cultas, terminando com a apotheotica il-
lusão intitulada:

Conflagração européa
Preços populurcs — Frisas 15$, cama-

cotes 12(!, poltrona do l.a 'ii, poltrona dú
2.a 25, cadeiras 1$500 o geral 1*000.

Os bilhotea fi, venda no CafÉ Guarany,
das 10 fts 17 horas e depois na bilheteria
do theatro.

PcjiiiUimo csriicclaculo ,

THEATRO MUNICIPAL
ÇouccBftio-uarld. WAIjXEII MOCCDI

TEMPORADA OFFICIAL DE 1916
Sob a fiscalização fla exma. Gommissão dirèctora flo Theatro Municipal
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA, dirigida pelo celebre artista

M%. L-UCIETl GÜITt^V
HOJJE - i9 de agosto

ás 21 horas
S.n rócl.n de nMNlftiininrn

- HOJ£

César Birottean
Piéce ea 5 actes dc M. EMILE FABRE (d'après Balzac;

MR. LUCiEN GÜ1TRY jouera le role tle CEíSAli 131ROTTEAU

Os bilhetes achara-se a venaa no Galé Guarany das 10 ás 17 horas e depois na bilheteria do lheatro

Na Secretaria do Theatro acha-se aberta a assignatura para
¦- -.-. a Companhia Lyriea Italiana, das 15 ás 17 horas •

li*i§ Theatro
Companhia Oiiienialofiiapliicsi Brasileira

Hoje Sabbado, 12 dc agosto Hoje;
Brilhante soiréc chie ''

Um variado conjuneto de filnis cons-
titue o programma n. (3o7
O TELEPHONE ACCUSADOR

Grande romance de aventuras, de
enredo muito emocionante, e lances,
empolgantes, 3 longos aetos, ;¦
Os gloriosos defensores de Mort-:'

homme
Bello e interessante film natural tH-

rado pela grande fabrica "Gaumont",

com autorização do estado maior,
francez.

ARDIL AMOROSO
Bella e interessante comedia de;

"Gaumont" em 2 grandes ;.ctos, 2,

Amanhã em soirée continuação dÜ,
grande romance em séries,

O SUBORNO 1
sacu séries

- ".-;r:
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de OLIVEIRA JITU 10
(Sabão em fôrma liquida) :

MANCHAS
SARDAS
ESPINHAS
RUGOSIDADES

CRAVOS
VERMETAIIROES
COMIGIIOES
IRRITAÇÕES

FRIEIRAS
FERIDAS
OÁSPA
PERDA DE CAI1ELI.0

DORES
ECZEMAS
DAHTintOS
tíÕDPES

Sendo em fôrma liduida é de nso commodo e assolado, serve para o banUo para a barba e para osA> renda em qualquer Pharmacia, barbearias e perfumaria»

«.'ONTOFOES
Qüi.BUTHlp VS
ERySlPFT/AS
infi,amma(;õfs

dentes¦!¦______________¦__,¦¦ ___*__,,
'¦ _____¦¦._¦¦ ™msiwj*mm^ mnWmWmã

)j*±±±*»W^*±**±***^^VENDEM-SE FIADO *
Cuí-iih ç terrenos nn VIIln Muzzcl, sllu

ii 20 minutos ilo Iramwny do Merendo,
piissuscm .200 rs., Junto ú 13_iu_iio ilo/Tu-
ouruvy, pouco nlóhi do nito do SnnfiVri-
nn, LOGAR IDEAL, ondo so púdo morar
o trabalhar nn cidade. Cnsns do 2 com-
modos firniides c co/Jiilm, num terreno de
111x40, para serem rmfrii.s cm /prestações do*I0$000 niciisacs, o cihiis do 3 commodos
c cozinha pnra -I5$000 merisnes, cm. cujos
pagamentos já so ncha Incluída a nmor-
llziif-uo ih* cnsa, terreno o juros. Terrenos
cm lotes dc 10x40 o pnra mnloi* molrng.ni
n 200$, 2-10$, 280$, 320$, 400$, ,480$ o•iOOS, pngavcls cm prestações mensaes de
4$ílflp, !,!j*20<), ,-,$800, l)$000, 7.700, 8S200
o ll$200.

T-nln-sc eom Henrique Mnz-Ol, iíè 1 ns I! dn (arde. Travessa dn Só
n. 7, cnrlorlo, Telephone; ÍMB'4; Peçam prospectqs, envlnm-se grntiii-timientc. Terrenos livres, exhilieni-se (lociiinciitos dc proprledado dc
qunsl lllt) miiiiis.

Casamento
Rapaz brasileiro, .20 uunos, do família

conhoclda,. formado noa.13. Unidos,. co*i
nhocendo multas Industrias o lavouras,
deseja casar-se com moça quo possa fa-í
cllltar-lho o emprego do sua activiiladc.

Cartas nesta redueçfio. j ¦." ' '
•¦¦¦¦' J..-J. Ccsar. .

GATO D RE
¦fey+TT»»».^^ ç^^-^^^

I ORARIA ..GARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.
e Abril sis. 23 e 90 Tctaiihoiic, 2.40í>Rua

Os proprietários ilostn Impnrtanto casa nvlaam á" exmas. familia-. que na mesma podoriloaoliar sempro prompto variado sortimento ilu túmulos, esliitiuin, sarcoplia_oa, anjos, eruzus, vrfoselo. por proçns razoáveis. - Esponlnlliliiilo em tiimulos (lu uninlto; Mnnilain-bo desenhos, a podlilo
CASA FILIAL EM SANTOS:

Itua S. Francisco ií. fl&C. - T<i_íj!.__..__e n. §.&»

3ncia de todas
<-> as loterias ?

RUA DIREITA, 57
i e_ro|a de S?nío Anlonio

Telephone, 4.269
S.PAULO

n

i 
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! FABRICA

iPARAASMÀES

****** it peil./ amÜmWit^t%lttTrl. __^Ç!?Í

CHESEBROÜGH MFt CO,1
i(C__i_U__t__> i .

. NWYOtt UHms HOtfnu
tV VENDA EM TODA» At DRQoari^ t ntARMACtAM

O PIG A. DO
O. fígado c um <loi orsams mais imjiortantcs da nossa economia

,nl„ n'"- f ,°- CS?rt!c-naí0 Ca"Sa * pcrda do a>)'lelitc' nrisa" <¦<¦ ventre, dõrcs de
f?l\ler:,U 

fa.»laÇ;,° ''¦P0'S dC C0'"Cr; -perda '!c cnCr«;a ',ara 0 trabalho, phy ico . men

• Em seguida aos symptomas mencionados. s0_re._rri úm estado nervoso mie oró-
A^mrni^.^iVnrrr»!^*"11 hyP°C0"'lna* Prrda ,1o'poder S etc, AS PÍLULAS UNI VERSA KS MELHORADAS DE PERFÀTRF m rnn
F^f nM, fSCnt-S mcdlcinaes Para embater os males acima enumerado*,

de bole" nem'.: 
'iZ^^^mS^. ° ° SCU ^ "" ^ rCS^,ardo' ""

uor SSt!' 
Pí1° C0rrCÍ° Uma caixa por 3*»0'. 6 4i»Íi Por i_$w_ e 12 caixas:

«« - BUIA lIKUfc_íJA*_4:l%A - mi
RIO DB JANEIRO - Perestrello & Filho
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™

*E a^ttttt^tWm Rlia Brigadeiro Tóbias- 7? «^
•iSj^;,?^ W W .'.'•#. ¦^.•^'¦^'.y.ày/iji) y.^.^ v*<y-,V"'!^^'^;*^,f»p
P^**ifB3.l^^*5^'(itea*^^ãl *f(ll

¦hv-j r 

iiia^i_M_i_^_^_á /p)s)¦¦.,;;'.. ^"^^ 
"T 

T"

^^_^_t-__-__i-?---^^TO^^
:í>*a '-!*3S«.l£ÍÍ

13 H >'a

Para mariter o gado ém boa saudc, dae ao hiésmò farelo
|llia'0 = O farei» de trigo, quando é piíi».», ó um
optjnio alimento, nutritivo, re.frescante c tãmberh é mais
ecÓ_ÍO|_3Íro —= O seu preço é o liBílis Sííírafp de

¦ Lrz____^; ijiialfjuer outra forriigcm —rr
A Societiafe fááMIllMM(s% é*i lfi fiS "IaflfôasSalá
--Anonyma IWWIWHll Ü^MÜ 1 19TfH^n
K.ÍTA »'B_ (Si BMTO, C1«í/b_ -- í1-^. IPAIÍffiO
Vende unicamente W A II0'] ff_ © SDII 1*1 ID

Fazenda á venda
Vende-se unia fazenda de cu£6 situad.i

no município do Silo Joüo da Bocaina,
di.stnndo G kilometros da cldado o 2 da
estação 1'oilro Alexandrino, com 69 mil
pés de eafú formados, sondo 9 mil de 1
nnnos c produzindo uma média de 6 mil
an-olias, S alqueires de matta virgem, 4'i
alqueires Ao terrenos cultivados, boa pas-
tnp;em, boa aguada, sondo a nascente nos
terrenos da nieiuua fazenda, caras p.u-u
colonos, :i ditas para morada, etc, por
125:0005000.

, Vara tratar com Josfi Olymplo de To-
ledo, eí-tnçíio Pedro Alexandrino (linha' 
Douraderisa).

C«aRiniftBi1Wwj|
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IR 4? PF FOTIPIflí! JPi\\Wm,ü Bm lm$3ÉkúM$3 tm,
lfastos du Diciadcrii ãlilitui* iio :*.:¦-.*.:! — Com uni' pr_fa'cio ilo Visconde Ae OuroPreto, um vòl; do í-xil piminns-. tro tando dos acontecimento, do Brasil des-de ISSO, Tratados Diplomáticos é credito financeiro, o que 6 a' Republica

Brasileira, nitidamente, impresso, br. .15(100, ene. C.$000.
Vlngcns á Slclllii, Xliíltú t* Kgyiito — Uni vol. nitidamente Impresso, eom 320 pa-glnas, 4$000, ene, 6$000.
A Bhíulclra Xaçiónnl — 1,'m vol. ornado com 15 magníficas gravuras, estudandoo definindo' a origem da Bandeira Nacional, vol, i!?000, ene. r.çÒOO.
VIhíçciih nu Amci-icu. Oceania o Asiu — TJm vol. dc 43-5 paginas, nitidamente im-

pressas, *1$000, c-nc. C$000. -
Collcclimeas — Cpliéctjaõ dn sèus"mellioi:es escrlptores,^sobro asstitnptos brasil--!-ros, 4 voliim- • -• «is'(|M nrimdir! -•¦ '-, SMieo tc-r '-¦ 2.-f.00 quarto.

EUA 3A QUITANDA. R.
LBVRARIA ^^
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Cora escrlplorio em sua residência
ATTK...ÍK ,» .•|l,-.**)l,_JHt.S_Cnm|iriiovcn-

ile movolB o iiiunov.-is einiiroslluibs sub hypóthocnsiicccita |iioi-.ur.i,-flo puni tom.-ir i-oiitn. do preilios.niim ilo ItiuguAos, lirocciler ,-i conceitos o rcceúeHIUííHOÍS.
i em ii ronda algum iiroilioa, Inolhslvo um «losmo lioro< iiiiliielo.i ila Avi-niila Paulista» liom domodlvOrans fnzelnl:if, soii.lii iiinn «le criar, ilo primeiraoiilem, no irlnugiilo iMInolio) oom easa paru resi-(leiii-ia, -eirarln, (|iialro mil ali|(i>lròs «lo teiraa ilo

primeir.--. i|ii.-ili(laile, senilo 1.10, ilo maili-lriia do lei
o invcliliiiliis e;-.| o do caiiipos, iiiiliviis para criar,ilu ii a i mil rezea, Mw varcaa paiidas u cento i.tantas pura liar cria, ocillo o poucos porc -s, 1 carros
com a ii-speelivn, lioi.-ul.-i o granilea (piénns do agiuiacm difíin-iiiea logares pnra tocar çnorylii elcctrica.

l'urii mais inforiniições
Travessa Particular da Trãvossii Muniz ile
Sousa, n. „ - - Ctinibticy) - - SÃO l'AUr.0

INSECTICiDA
Verde Paris legitimo

para matar gafanhotos e
outros insectos nocivos

Sempre lêm em stock

MISTURA FERRUGINOSÃ GLYCERINÃOA
Preparado pelo pharmacoutico ER1CH ALBERT ÜAUSS

Caixa,
c.

5. Paulo

I

Medicamento composto das raízos rie plantas rnediclnaes, AR3HENAL, FERRO e GLYOERINA
IníalIlIJAl il/iríl a fllirfl fia Anomin, Chíoroso, Kloroa liinnòas, KusponsãoMII-WV-I JJÚIÚ Ú _UI<1 Ud Irrnguliiriflndo da mcns.ruai.fio, Collcns utõ-rinas, Hrrnnrrli.i^ins titeriims, Pyspcp3Í_, Knstio, Hiifraquociitioiito pulmonar,Maleitas, Çijrgnçõos o zuniilos ilos ouvidos, Neitrastliotiia, etc.
Tônico r«'t'«ssrtii.jiü6a<c » clepiiraiívn nvm rival fitava Suo-" maêns. iiaulIarir«>M « ra'Snj«v«i*i ¦¦¦—'¦—.a^^

IJUléKi.-iRMSa BOM'] &K88O.I& VWABÍA8-
^¦l^^^^¦¦an^_i___a_a_M_í^____^__fi

Entonlia-M cm íoilas as lioas pliaroianai o drogarias dc S. ("AULO, „IV|'0S o no KIO UK IDiUIRi)
5r5. D. RODRIGUES Ei COfflP, - Rua Gonçalues Dias, 59"

Fabrica e laboratório: »%*. BtWJfèWBl
Ijargo dá Matriz, m - ií. ilè *§. 8sai_Io
Modianto a rerntíssti do !2$CKX), ctiviam-so tres frascos para qualquer ponto sorvi-do por ostra ilu dn forro, nos Estados do liio, Minas e S. Pnulo, livro do mais dospesas

S-BBBa_-BWBa_BBBm^

SEMENTES •¦ FAZENDEIROS
UULiu melhor vende aeme.itua Ub cu-

pim CATINCiUICIIiO, ROXO,. .IARAGUA'
e CAHELLü DR NEGRÜ, garantindo a
geinilna«;ao, sem tomei* concorrência e
preços? E' iricorítestàvelmcnto üdorico
Uarbosa, estação de Restinga,'linlia Ko-
gyana, fazenda da Watia.

fTTTTT?TTT
Marmoraria Tomasiiiní

para o c^ft.íi.iago

ü

¦ _... ._ Ü
_. __^____._i^__4_ JL A. JL JLJL J

r

ICspecialidiule cm túmulos de
mármore e granito polido ou
tosco. Preço, sem competência'. —•»-—

j-IxiiokIcuo pcriuniieiilc i
Rua Barão de Itapetininga, 40

<l»t[lc:iiiiH o KMcrlplorloi= Kua Paula Sousa, 85 —=:

llltijilíSiE ^^ üüliÇ.(llí*
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a Ms í ;i||p: Han» {
DGPOSit0 Ml: damnos Beltov ãs O. I

Attenção
. . Um professor com longa pratica eii3|.
nr. theorica e praticamente allemão, fran-
ce-, Inglez, arithmetica commercial e
escripturação mercantil. Preços modl-
cos e optlmas referencias. Dlrlglr-so a
Gustavo Lutz, travessa do Quartel, 9-B.'.'

í LWWllilízj
FRBIA

35, Meti. CvngnayíiiBa, 35 - Um

Haliiril do Santos no ilia D9 ilo agosto paia «4Hlo, Bahia; Pernambuco, Vigo, Fnlmoulli V
c Amstordum

í>6 so accoitani passagòlitos com passanor-
_í,.ri„ 

oro,0,ril classo parn Vigo, tr.otojo, in-eluiilo o Imposto, l.a o i.u classo., tratar'. 1 ¦ ¦ com a-agencia-¦¦¦». ¦.- -*, ...

FSiffSIA
Sahirá dj Eantos uo ilia 15 do agosto paraMontevldóo o Huonos »\lros
I assagons ilo u.ii o:asso, rs.- 66ÍOUO, Inclui-
it ,. . , .. do ° imposto
Voltar., do l'rata cm ;«j do agosto e partirano mesmo dia para a Europa

¦ ¦¦¦lllll MH",IIIB_-»j_,uM -

Sociedade Anonytna MÂRTINKLLI
S. PAULO

Rua Quinze de DoDembro, 35
fnlxi» |iod(nl n. )Mo

SÃNTÕS
Praça Barão do Rio Branco, 12

1'nlxii jiohIhI n, l««

.

ifOILfiANDEZES
PERFEITOS

TRES E$TREfcLAjS.• : A' venda em todas as charulnrias : s

Um li vi»© util
Gratuitamente dado aos nossos leitores
,M, %Cmin0S de.volve,r.( °. p„cscntl: anuncio, com seu endereço bem legível, recebera'"¦jixmr do cof.rei0* » titulo de propaganda c ABSOLUTAMENTE GRÁTIS com«
mWSB r r°' °?*dC " CcConya exí.lica(ia uetalhadamcnté a maneira de come"ítur pelo hypno-magnetismo a Saúde, a Riqucz.-' - a FelicidadeEste utilissimo livro ensina o modo dc quaí,*? pessoa curar a si própria e ao>»utros as mais chromcas enfermidades, o vicio da embriague» etc .etc

.indica como obter o bem-estar cm casa. como impor a vontade a'outrem com<inspirar o smor.
«. c,£t iP?.S de rami!iá_ os commerciantes, os empregados, os formados. 0s militaresos sacerdotes em fim, todos os homens, seja qual for a sua posição social, encontrar!,o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado de um sello para cí-orle do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Doris, rua Paulino Fernandes,• ¦ .9 — uot;iIcj;o, K10 de Janeiro, e rcccbercis o nosso brinde gratuito.
NOME

AESIDENCfA ..,'  ... ..,

.11 Jfl Pm.E'FEãiM.M
Lopes & Fernandes

Agencia de bilhetes de loterias

Rua 15 de Novembro, 50
T©IeplMi.iie aa. <_f-.-_S.f_m

s^ ^^^SimimmmmtvimmwammmmmlAi IBBUi

MOLÉSTIAS DO

CORAÇÃO E ASTHMA
Suffocaçõcs, bronchite astlimatica,

chiado do peito, palpitações, cançaço,
falta cie ar, vertigens, batimento cxaggerado

das veias e artérias, etc., etc.
Obfem-si o prompfo allivlo com o orodigioso

-pan
i, i im ¦^-^'^^11'i.nwarjxs

Formula do dr. King's Palmer
A- venda na PHARMACIA A_Eieposilarto t Ej. Vamarffo
RUA 11 DE AGOSTO, 22 — ALTOS

_kn__»_i_____i_à_»*-i.».^^n____n__________wm____*_H__
r~ . 

W- AO PUBLICO I
Os fabricantes do Grani* Depurativo do San-

gut MLIXIR DE NOGUEIRA, do Phar-
mactutico João üa Silva Silveira, avisam
que, apesar da actual crise, não augmentar am o
preço do referido preparado, nüo havendo raeão
para o publico conipral-o por preço mais «levado
do qut o seu antigo custo. r\

GAZOL
OLEOS

GRAXAS
CARBURETO

Completo sortimento de pertences para automóveis,-******mmmm» preços sem concorrência —
CASA TONGLET

Rua Barão de Itapetininga, 33 - Telephone, 1,518

¦ i suburuna nua ma-
chinas i>ara beneficiar
cafí.

A nltimíi palavra no
Benero.

Jorros comiiMamonto
Pll'-*»'nKr]o3 o cem a fa-
cultloflc ilo aer montada
e desmontada em 15
minutou

Mancacs Ae lubrlfloa-
cnn aiitomallcá e ajusta-
vels.

A mais n-forcada ter-
rntrem atí* hoje apnlica-
«ui ém mnclilna de beno-
flçiar c.i!'£-.

15' a machlna poi
texcellencla a mais ccono-
niica ciiií* existe no mor-
endo.

Prodirçcão carantlda
300 a «100 arrobas cm 10
h 01-051.

Porca,' nccesr-iarla: va-
por 0 c***-aifofi. «Totor ele-
cti-'"o: ."d eavallos.

rihnrria.Tins a atteneflo
dos s-íi. lavradores pa-
rn o serrntnte attostado:

Os a'.-1-.-o acsiiriia-
dos, cnm**->f!ionados pe-
lo "{'"'".o-T'""«r> ly«"•loolii",
reunido em Piracicaba
para eraminar o func.
c,on*?fVi.'-nto d.a machina
«le r)enefif'nr caf6 dr-no-
mlntida "Freitas", fab-i-
Cfida pelon srs. UVA,
RPS .í- CIA., sf, aBora,
stifi" indisnensavel ob-
servação e estudo

ATTR'STA'.:
í*reJtas'! (. de ,:nia cotiihlnaeslo simples, sem Jodo, oc-

resultado pe>Teilo no seu funcoionamonto* não nue-t.ra eaf,v.r-,7 completa SfnnrçcSo em diversos typos b é de fácil desmontacem.( nrmina.q. 21 de d07C*nr,"0 de I (I | r,.

T,,™\Tlri"'1"<A"'T''"n 
T":"nT!''' ÒT) .TKPTTS, ''DR'. AfGTTSTO P. DP MATTOS

Oriiiiiie stoek dn maclilres promni*»,- p,m _„_ (1|ns podemos dar uma machl-nn ¦p.ro-p.nla a fi.ncelonnr. TRWOS PM nFPOKlTO* niasslflèadores de cnf6 —T-.*-l,*-Meadores f]e enf,-. eo". a«)nt**adnr e ,-em nsnirador — Patadores d" pedras— «ornos «Pi-e!-'e«-",n ^ ¦¦ -aravi-is Véntlla-iores d" core»'"' "Prêltãs"".

Descascaúoras de c_ifé •'VnjtwKV! p-mi aenirnf^** niríi ah-i nrro.as ¦*•
lescascatrores rte café á mão. nsra tirar amostr.*;.

cue. a alludidà mfic,ii!nn "
cima pernuinn espaço, d»>

W: tà.iWíM-í§
"¦¦ ?""j«*í.rfl_ rjf> FREIT4S & fíHB/!?.

Qfficin35: Rua Tone PáiiliaQ - Ponte Preta -Camw.nas- Caixa postal. 69
Referencias com João Jorge. Flinieiretio & Comn. - Santos e Campinas

a
ii.^BBa-g-e^___ga_B_a_3B--M

Lnt_P'ÍPf_i_i fiP í% Psaiiln 5
Extraeeões ás segundas e quintas-feiras
sot a fiscalização do governo do Estado

^mt. mm ammm.no Bocayuva, 32
* Vír-*~'ttf,u?:-*%.--.+r..KWr.x*."x*:-Mm±-imar*.-m**mrm99MM99mH__D_B_OÚ_M>JH-MI

MM.ll

^i^HB_.Ia-ffe._,__, S4

wrò^RM SP * PSN C «
liJW-BQVAtiWLCT-.JMMCKnC'' IME PACIFIC STEAMNAVIGATION C

^ 
«yiAlA REALINGLEZA COMRANHIA 00 PACIFICO

I I'A(JUIÍTI!S DA ICOIIÜtA ESPEIU-
DOS liM UANTO:*!

I

MBEM-MiHAMtA
nãos
(iii.

Ni. ilIá 93 do AKoaló — is.-iliir.i iio
niusiiiu dltt pura

líonlevidto < llucnos Atra

OKE88JL
no «lia 9í Ao Agosto,saliiiá no mes-
uo dia |iara Moiitorldéo, l'ort Stau-
loy, i uuta Ai0D.ua o pottos do i ncillcu

1'AQUIiTES l'AIIA A liUlVüPA
A sahlr Uu Santos:

AHAfí.LAPA
no dia 31 do agoslo puro «io, nuüla,
1'ernumliuco, S. Vicouto, Llstiou, Vigo

o lugiatorra

A sahir do liio:
OM/SXA

No dia 18 do ugoito pura
LISBOA t> IML ATERRA

1I
1
1

A sahlr do Blo :
0RITA - 28 de agosto

1
DHIHA - 29 de agosto
Exige-se passaporte e não será perinittid. o ingresso de visitantes a Dor.o

1'ar» preços das passagens a informa*,-,,?.» dirigir-so ao escriptorio Uu

Tl.'i{fljai iall Steam Mel Ce, • Roa 1.1 Bel
T_e Paciflc Steam Naviptiou üo. I8^ Fa&SíT* •

^L~Jm—^..i.im.!-,jAmm.m. .•¦*,-¦

¦ ISiOOOiOOO
i3©! ISOOO

•OfPdeniB de

a.

Ismem de
¦ "x

^^ 'TO

087 11 do ngosto
.688 18. „ „
,689 22 „ „ .
690 25 „ „ - *
091 29 „ „

s e3ti»aeç5es em _?,

Dia

Se_:iiii(lii-foir;i

Sexta-telra
Terçu foira
Sexta-feira
Terça-feira

1'remio niàioi

rtíTodõ^-oo
50:000$ GO
2fi;0U0<000
40:000$00Ü
J.5:U0ü:|(JOÜ

•reco *
É

i4§5bu
ISHOU
331500
I.ÜUÜ

Quarta-íelra, 6 tie setembro, grande Loteria commemoratlva üa
Independência do Brasil âom&t9fP$OOi0 em dois grandes
prêmios de Símmm^ú&íp cmiu nm - Por 4$üü0

Os pedidos do interior, aeoiiipuíirnidba da respectiva tmiioriuncia e
mais a quantia neccí-sarla para o porte do correio, devem aet dli-lgldo»
ária Agentee Geraea;

Julio AntuntB le Abreu e"Comp. — Eua Direita, 39 — Caixa 177— S. Paulo.
J. Azevedo e Comp. — Ca_a Dollvaeu - ¦ Rua Direita, 10 — Calxn. 26

S. Paulo.
Aifiannlo Rodrigues doa.Santo, e Comp. — Praça Antônio Prado 6•— Caixa, 166 — 8. Paulo.
VALK QUKM XliM — Run- Direita, 4 — Caixa, lli. — .Julio Anrn-

nes de Abreu e Comp,
J. ü. Sarmento — Rua Bar5o fie Jngnara, IB — Caixa. 71 — Cam-

pinas
_ig_)B__a__ggB___3___^
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