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Na Galicia
Com a oecupação de -Stanislau, -os

russos levaram a /bom termo''a pri-
meira "ctape" da sua invasão na Ga-
licia. Já se esboça, agora, o segundo

quadro do grande drama: o cerco de
Lemberg, ameaçada a nordeste, a
leste e a sudeste por tres exércitos,

que esperam fazer cahir a capital da
Galicia por meio duma manobra cn-
volvente. O perigo é, agora, maior
do que o foi no começo da guerra,
durante a primeira investida dos
moscovitas na Galicia. Por essa épp-
ca, elles não oecupavam toda a Bu-
leovina, não tinham forças de ligação
ao norte, na fronteira da Polônia,
abandonaram a vertente septentrio-
nal dos Carpathos, e a sua investi-
da, em summa, mais se parecia com
um "raid" que com uma oecupação
regular do território inimigo. Pre-
sentemente, a situação é diversa; a
manobra russa, embora rápida, é cal-
culada e feita em plena ligação com
03 exércitos do norte, que ameaçam
o Bug.

a Áustria não pôde sup-
esta irresistível offensiva,
a retirada dos seus dois

exércitos (Pflanzer e Bothmer) cm
frente do inimigo; e nem é dc espe-
rar que os restos deste dois corpos,
tão desfalcados por uma lueta de
dois mezes, consigam sustentar-se
em Lemberg, apesar dali terem sido
concentrados grandes effectivos, e
até, segundo se diz, tropas ottoma-
nas. A violenta pressão dos italhhos
in-n-iUo-m i-lÃo QOticonto aoo auoferlaoof.

retirarem forças do sul. E o auxilio
allemâo, que tão proveitoso íoi ao
império no anno findo, não poderá
ser prestado agora, visto que, em
concordância com as resoluções da
conferência militar dos alliados, em
todas as "frontes" se exerce neste
momento uma unidade de pressão,
que colloca os impérios centraes em
sérias difficuldades. ;, ,¦¦,**-...-•
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As forças moscovitas perseguem o inimigo, em
retirada no medtp Sereth - Os slavos continuam
a avançar em Warna, assim . corno; nas vizí-

. . ; , ;' n^ançàs de Buszcze
Está travado úm' encarniçado

combate ao norte de Bitlis
Gs turcos foram repellidos a oeste de Gíumíauean
- Dois hydroplanos lançaram bombas sobre Do-
ver - Explodiram os palióes de Dudesti * Pro-

•'.*' segue a batalha do Somme
Os allemães foram recliassados era La Maisonnette

Os franceses avançaram ao sul da
obra de Thiaumont - Chegou ao Tejo uma di-
visão naval britannica - Os marujos inglezes to-
ram vivamente acclamados - A frota germânica

movimenta-se
Os telegrammas do "Correio Paulistano'9

Que
portar
prova-o

AS OPERAÇOOTNA-MACEDONIA
LONDRES, 12 -^-.Apôs um violento ata-

duo dos franco-ingles.es contra os bulga-
ros, om Dolran, estes'foram desalojados
das suas posições. •--..•" \

Ufna" esquadrilha do aviadores alliados
bombardeou âtrumltzai' òndo os búlgaros
faziam umn grande concentração do tro-
pas.'
GRAVES SUCCESSÓS* BM ATHENAS

LONDRES, 12 —- Sabe-^e. nesta capita!
(tue, durante a representação bm Atlionas,
da peça intitulada, "Ài nossa, prlnceza Ale-
.••.andra", se dornm ijêrlos distúrbios. Essa
peça b francamente. Jiobtll aos elementos
llberaes. .'$$;<* '

O publico dividlUHSB? em duas facções.
Uma prorompou em vivas ao rol Conslan-
tino, emquanto a outra vlctorlava o sr.
Elóutorio Venlzolos. '

Houve um violento conflieto, trocando-
so cacetadas e tiros.. h

A policia fez o povo evacuar o. theatro.
Ha varias pessoas feridas gravemente,

entro as quaes o ajudunte do ordens do
ministro da Guerra.

A
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Italia ao lado te
aa guem

a orpuNsrvA gauleza
PAIUS, 12 — Os francezes, operando

ontre a região a lesto do Hardocourt e o
Somme, atacaram a terceira linha alio-
mil, tomando todas as trincheiras e obras
poderosamente fortificadas, num cora-
prJmento de seis o melo kilometros, com
uma profundidade de sclsccntos a mil
metros, e penetraram em Mauropas.

AS FINANÇAS INGLE7.AS
LONDRES, 12 — A "Lond.on Clazette"

allude ao novo systema de regular o
cambio, por meio de um empréstimo do
Thesouro, em títulos. Esse systema ele-
va a cinco annos cm vez. de dois a du-
ração da transferencia, a partir do 31 dc
março de 1917, mas o Thesouro reser-
va-se o direito de restituir os títulos nos
seus depositários em qualquer data, de-
poi3 de 31 do março de 1919, prevenin-
do com um trlmestro de antecedência,

O systema abrange os títulos de nu-
merosos argentinos, brasileiros e c.hile-
nos. •

mamam

A grande bataüiab

NOTICIAS DA GUERRA

x
X

AS COLHEITAS DE TRIGO
BUENOS AIRES, 12 - Noticias

officiaes, vindas dc Washington, con-
firmam que as colheitas de trigo
norte americanas, damnificadas pe-Ias intempéries, apresentam este an-
no, cni comparação com as anterio-
res, tuna diminuição de 9 milhões dc
toneladas.

As colheitas do Canadá tambem
soffreram uma grande reducção.

Devido a isso, o trigo argentino
está subindo de cotação.
•EXPLODIRAM OS PAIOES DE DUDESTI

BUGAREST, 12 — Explodiram hoje,
com extraordinária violência, os paifjes de
Dudesti.

E' por emquanto Ignorada a causa do
sinistro.

Em conseqüência da explosão, morre-
ram 115 pessoas, ficando muitas outras
feridas.
ATAQUE AÉREO CONTRA DOYEU
LONDRES, 12 — Informam para osta

capital que dois hydroplanos lançaram
quatro bombas sobre Dover.

As explosOes feriram sete pessoas. São
insignificantes os prejuízos.
EXPLOSÃO NOS PAIOES DE 1'OLVORA

DE BÜOAUÊST
LONDRES, 12 — Telegrãpham de Bu-

carest:'] Deu-se hontem, fis primeiras horas da
nia grande explosão nos palõcs ml-

arrabalde da capital,•o de mortes ainda não se co-
;erto, porem eleva-Be a algu-
.s. .

os são mais ou menos em nu-
50.-".

', OS INGLEZES E OS TURCOS'
»*ÍDRES, 12 — Uma nota official !n--.orrna quo, devido a um contra-ataque ge-ral dos turcos, no dia 9 do corrente, a les-te do canal do Suez, a cavallarla Inglezafoi obrigada a. recuar ligeiramente.

As forças inimigas, que contavam ,effe-ctivos approximadamonte do 6.000 ho-
mons, tiveram perdas elevadíssimas.

A MORTE DO GENERAL SMTJTS
LONDRES, 12 — Um teíegramma. de

Oaptown communica o fallecimento do
general Tobias .Smuts, commandante cho-
fe das tropas anglo-africanas que operam
contra 03 allemães na África Oriental,

Faltam pormenores sobre o sou passa-mento.
O OHANCELLER DA ALLEMANHA

EM VIENNA
AMSTERDAM, 12 — Telegrãpham de

Vienna que o Imperador "Francisco Jogê
concedeu uma audionola ao sr. Beth-
mann Hollweg, chancelhr da Allemanha,
aue, em seguida, conferenciou com o sr.
Von Jagow, ministro dos Extrangeiros do
«•r.Eovio aJlemia. ]

NA "FRONTE» FRANCEZA
PARIS, 12 —i Ao norto do Sommo foi

brllhantemento conduzido, com pleno
suecesso, um ataque tia nossa Infantaria.

Num assalto, npoderámo-nos de varias
trincheiras.

Estabolecemos as nossas novas linhas
no cume das colunas ao sul de Maurepas
e ao longo da estrada de Maurepas a
He™.

Ao norto do bosquo dosto nome, npo-
derílmo-nos do uma pedreira poderosa-
mente fortificada o de dois pequenos bos-
quês, onde fizemos 50 prisioneiros validos
e tomamos varias metralhadoras ao lnl-
migo.

Ao sul do Somme, 6 intensa a lueta de
artilharia.

Na linha do fronte de Verdun, os alie-
mttes bombardearam as nossas primeirase segundas linhas, na região de Chattan-
court, Thiaumont o Fleury.

Um piloto americano, que combato nasfileiras aluadas, derrubou um avião lnl-mlgo, que veiu cahir dentro das nossaslinhas, ao sul do Douaumont.

EM VERDUN —- INTENSO BOMBAR-
DEIO DOS ALLEMÃES

PARIS, 12 — Na frente dó Verdun, pro-
seguiu hontem, duranto todo o dia, um
bombardeio intenslssimo dos allemães
contra as posições francezas, principal-
mente na linha do Flcury-Thlaumont.

Tom-se notado tambem grando actlvi-
dade aérea.
O BOMBADEIO DO RETTWELL PELOS

FRANCEZES
PARIS, 12 — Os jornaes allemães mos-

tram-se indignadíssimos com o bombar-
deio levado a offolto pelos aeroplanos
francezes, contra Rettwell. *

Dizem quo as bombas ali lançadas cau-
saram grandes prejuízos.

O ponto visado o attingido pólos avia-
dores foi somente a fabrica de pólvora.
Os prejuízos quo houve na cldado foram
provocados pela explosão dos palóes,

NAS LINHAS DO OCOIDENTE
PARIS, 12 — Os ataques dos.franco-

zes, que recomeçaram na Picardia, attin-
giram o seu objectlvo.

Fizemos a limpeza das InimediaçiSes de
•Maurepas,'tendo em vista um ataque ul-
torloi* a essa localidade.

Os írancezéa, que nestes últimos dias
haviam consolidado as posições recente-
monte tomadas em frente a via férrea de
Combles a Péronne, ao oosto do Harde-
court, e ao norto de Holn, lrromporam
hontom destas posiçõe» na direcçaò de
leste. Assim, as forças republicanas tira-
ram ao inimigo, depois do uma reslsten-
cia encarniçada, mas inútil, trincheiras
poderosamente organizadas,

Essa operação as levou ás vizinhanças
immediatas de Maurepas, posição avan-
cada de Combles, transformada pelo lnl-
mlgo numa verdadeira fortaleza,

O avanço realizado foi fellzmonte oom-
pletado pola tomada de uma pedreira, re-
dueto formidável, onde os oecupantes ti-
veram de render-se, depois do uma lueta
terrível, o de dois bosques a lesto e n
nordeste da pedreira.

Os lnglezes continuaram egualmente a
realizar progressos methodlcos.

Os faetos deram assim o primeiro des-
mentido d affirmação muito optlmista do
chefe do estado-maior allemâo á "Kool-
nisetíe Zeitung", de que a crise do Som-
me ja havia passado, e quo os allemães
Jft estavam começando u recolher os íru-
ctos da offensiva da Verdun.

O coronol Oaedke commetteu egual-
mente um erro, quando escrevou no "Vor-

J

A LUCTA AO NORTE DE POZIICRES ] waerts" quo as offensivas inimigas CBta
LONDRES, 12—0 Inimigo renovou

os seus esforços, para retomar as trinchei-ras que conquistámos recentemente, aonorte de PoziC-res.
Apoiados por vivo fogo de artilharia, osallomães lançaram ali, hontem ft nolto, umforte ataque Repclllmol-os, Infligindo-

lhes graves perdas.
NA FRENTE BRITANNICA

LONDRES, 12 — Na fronte ingleza, naFrança, nada houve de extraordinário,
salvo pequenos ataques loeaes dos alie-mães, que foram immodiatiimente repelll-dos.

Em certos pontos as tropas britânicas
avançaram com suecesso, tomando algu*Inas trincheiras ao inimigo.

NAS LINHAS DA FRANÇA
PARIS, 12 (Officiai) — "Ao nor-

te do Somme, empregámos a noite
no trabalho de consolidação da nos-
sa nova frente.

Os nossos destacamentos, am
missão de reconhecimento, penetra-ram na estação do bosque situado a
leste de Hem, onde encontraram nu-
merosos cadáveres de allemães.

A's 21 horas, os allemães tentaram
levar a cabo um vigoroso contra-ata-
que á pedreira situada ao norte do
bosque de liem, e que tomámos hon-
tem.

Esse . ataque, que fracassou, eus-,
tou ao inimigo perdas apreciáveis.

Ao sul dó.Somme, depois de um
violento bombardeio, o inimigo diri-
giu vigorosos contra-ataques contra
La Maisonnette.

O nosso fogo de barragem deteve
o assalto das massas allemãs, obn-
gando-as a retroceder para as suas
trincheiras.

. Na _ margem direita do Meuse.
avançámos, á noite, ao sul da obra
de Thiatunont.

Na região de Fleury, foram com-
pletamente repellidos um ataque das
forças do kronprinz, ás ,21 horas, e
outro assalto germânico, ás 3 horas,
ás trincheiras da aldeia e ás posiçõesde noroeste.

A lueta da artilharia continua mui-
to activa no sector de Vaux-Chapi-
tre-Chenois.

Na Lorena, a noroeste de Saint
Mihiel, perto de Vehé, algumas pa-trulhas allemãs, acolhidas pela nossa
cerrada fuzilaria, foram dispersadas,
tendo abandonado no terreno da ac-
ção aleuus mortos," '

vam sustadas, sobretudo na fronte russa.
A offensiva combinada dos alliados dli,
ao contraio, resultados offlcazes.

Os suceessos crescentes dos Italianos e
dos russos, a destruição da frento do
conde von Bothmer na estréa da sen-
saclonal assumpção do commando ge-ral pelo marechal Hlndcnbitrg e a ma-
gnlfiea victoria quo permittiu ao gene-
ral Cadorna escrever que o adversário
está em completa derrota provocam eom-
montados muito satlsfaetorios da im-
prensa.

A impronsa vê nisso, não um acaso fo-
llz, mas a coordonnção racional dos exer-
eitos, que a novecentos kilometros de dls-
tancla, atacando simultaneamente, pordois flancos a Áustria, travam uma bata-
lha unlea, e a decisão e a firme attitude
dos francoezs e lnglezes, que retêm naCrente Occidental 122 dlvlsOes de infanta-
ria, das quaes 59 da activa, e uma de ca-
vállarla, 20 deante de Verdun e 20 na Pi-
cardia.

Não podem absolutamente os allemães
nada tentar para melhorar a sita situa-
ção critica na frento oriental, onde os
austro-allemãoa contam com 100 divisões.

Finalmente, a nova organização dos
exércitos do Salonica e a oecupação doDolran e da cata 227, pondo completa-
mente em nosso poder a via férrea de Sa-
lonlca a Kavala, são syinptomas que pro-
vam claramento quanto a acção com-
mum da "entento" so desenvolvo vigoro-
samente, dando felizes resultados.

Os acontecimentos
nos Balkatts

o COMiVANDO DOS EXÉRCITOS AL-
LIADOS NOS BALKANS

PARIS, 12 —: O general Sarrall foi no-
meado commandante em chefe dos oxer-
cltos alliados do oriente, com sedo em
Salonica.

. Para commnndar os exércitos francezes
nos Balkans foi nomeado o general Cor-
donnler.
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

NOS BALKANS
PARIS, 12 — Telegrãpham de Saloni-

ca: "Os alliados tomaram do surpresa a
offensiva a 38 milhas ao norto de Saio-
nica, e oecuparam a estação de Dolran e
a colllna 227. que domina toda a região
do sul.

O combate continua com grande inten-
slclade. Calculam-se em 700 mil soldados
anglo-franco-servios que se encontram
actuulmento na fronteira da Macedonlu
com a Grécia.

Diversoii contingentes servlos derrota-
ram as columnas búlgaras que se appro-•íimavaiD do sul de Monaniir.

A VICTORIA DE GORICIA
ROMA, 12 — Continuam a chegar

noticias de demonstrações de júbilo
em toda a Italia, pela nova victoria
alcançada em Goricia.

As principaes autoridades, conse-
lhos municipaes c associações têm
enviado telegrammas de felicitações
ao governo e ao. duque d'Aosta.
commandante em chefe das linhas
que operaram em Goricia. •

NA FRENTE SUE OCCIDENTAL
ROMA, 12 —A situação nas nossas II-

nhas do Isonzo estft perfeitamente conso-
lidada. Jft se acha em.nosso poder os bos-
quês da região do San Martino dei Carso,
extendendo-so egualmente o nosso doml-
nlo para leste. . ."¦,'

Em todos os ataques que tem ompre-
hendldo, o Inimigo tem sido rechassado.

Nos seetores di Tol mino e Tabrls, nn
Carnla, tem* sido* intenso o bombardeio.
Noa- Dolomltas, tíi «ossos baterias atira-
ram insistentéméiíiò^sòÍMfo .Tolbnche Sl-
Ilian.

Nos margens do Adlge,' continua *5~»io'*i*
tar-se sempre a máxima actividade nas
varias frentes.

Nas linhas do Aslago e entre o Astlco e
o Poslna, o inimigo tem procurado ãesalo-
Jar-nos, empregando o mais violento bom-
bardeio. Q adversário é auxiliado nesses
ataques pelos aviões,

As tentativas emprehendldas em Ceve-
dale e nos Alpes Ortier não deram ne-
nhum resultado.

AS OPERAÇÕES DOS ITALIANOS
ROMA, 12 — Grande parte dos traba-

lhos de reparação das forlifleações, e das
pontes especialmente da de Poumá a Go-
rlcla, estão concluídas.

As companhias de sapaãores realizam
prodígios de actividade.

Na cldado de Goricia a população Ua-
liana que compunha a maioria dos habl-
tantes, tom facilitado os trabalhos, auxl-
liando o exercito no que lhe 6 possível.

Para a cidade Jft foi transportada artl-
lharla posada, que protege o avanço das
nossas tropas, cobrlndo-as nos Beus movi-
mentos em dlrcoçüo ft frente.

Doberdó estft sob o nosso fogo, assim
como Dornberg, chave do caminho para
Aldusslnn.
PORMENORES SOBRE A TOMADA

DE GORICIA
LONDRES, 12 ¦*-*. Os correspondentes

dos jornaes lnglezes Junto ao quartel
general italiano estão começando a enviai
pormenores sobre a entrada das tropas
reaes em Goricia.

O numero do prisioneiros verificado
att hontem, pela manhã, excedia a dez
mil.

O communicado official recobtdo do
Vienna' confessa que os austriacos. ao
evacuar a cabeça da ponte de Goricia,
abandonaram seis canhões; mas Isto nãc
b verdade, pois os italianos tomaram ón-
z" o não seis.

Da cabeça da ponto do Isonzo o depu-
tado Blssolatl, ministro sem pasta, assls-
tlu a todas as phases da ontraãa dos Ita-
llanos em Oarlcla.

Os habitantes da cidade podiam-lho au-
torização para arrancar os escudos aus-
trlacos, mas havia certa prudência em
permlttlr manifestações de enthusiasmo,
da população, pois suspeitava-se que oi
austriacos tivessem doixado espiões na
cidade.

A principal avenida de Goricia, que se
chama Francisco José, teve o nome tro-
cado em avenida General Cadorna.

Os austriacos, antes do evacuar a clda-
de, levaram numerosos habitantes do3
mais .conhecidos pelas suas sympathlas
pela ltalla.

Comprovou-se que • os primeiros desta-
camentos italianos quo entraram om Go-
rlcla foram quasi totalmente annlqulla-
dos por descargas que partiam de ponto»
ignorados.

Estudando-se a direcção do fogo, ve-
rlflcou-se que ello partia de certos pon-
tos dos. altos dos fortes. Foi então que u
duque de Aosta ordenou a carga geral
sobre as posições austrlac.13 e o arromba*;
mento das portas dos fortes.

Os soldados Italianos penetraram no<
fortes e nnniquilaram os destaoamentoa'
austríacos, muitos dos quaes se renderam
sem resistência.

Com os outros que rosistiam travou-se
medonha lueta corpo a corpo.

A lueta a arma branoa durou mais de
mela hora, em plena rua da cidade.

Afinal os austríacos fugiram e Goricia
ficou completamente dominada pelas tro-
pas reaes.

A bandeira italiana, arvorada na oi-
dadolla, foi bordada, durante mezes. no
maior segredo, por seto senhorltas das
melhores famílias de Goricia.

Os ittllanos encontraram em Goriela 7
mil mulheres e crianças famintas.

An tropas italianas proseguem no
avanço pelas regiões próximas de Goricia,
e. devido aos progressos no Carso e no
planalto do Dobordo, podem avança:
agora na dlrecção de Trieste.
CAPTURAS DE OFFICIAES

ALLEMÃES EM GORICIA
ROMA, 12 — Entre os prisioneiros ca-

pturados pelos italianos em Goricia on-
contrai 11-se alguns offlclaes allemães.

Foram capturados tambem numerosos

A OFFENSIVA VIOTORIOSA DAS
. 

TROPAS 
DO CZAR

LONDRES, 12 — 0 communicado offi-
ciai do estado-maior russo, do se;;ta-foi-
ra ultima, ílizlã quo o inimigo, depois dos
suceessos dos moscovitas no Sereth, fOra
obrigado a abandonar o terreno que tinha
fortificado.

Na ostrada de Moriasterzysca a Nlznow,
os russos forçaram 'a 

linha inimiga e oc-
cuparam aquolla localidade, reparando as
avarias causadas na ponte polo adversa-
rio ao bater em retirada.

A retaguarda do exercito allemâo, que
resistia, foi annlqullada pelas auto-nie**
tralliatloras.

O general Letchlsky alcançou um bri-
lhanto suecesso no rio Slota-LIpa, oc-
cupando a aldeia do Usciezclloncna con-
fhiencla do Hoazanca com o Dnlestcr.

Em seguida, apesar da resistência do
Inimigo, os russos apoderarám-so, á noi-
te,, de Htunislavoff, onde foram ouvidas
numerosas explosões.

, As tropas moscovitas quo perseguem
agora o inimigo 0111 direcção do Hallcz,
obrigaram-n'o a evacuar a margem es-
quorda do llyatrzllza, quo já atravessa-
ram, sompro em sua perseguição,

NAS LINHAS RUSSAS
PETROGRAD, 12 — (Official) -

Obrigamos o inimigo a abandonar
as suas posições fortificadas ein
Gliadka e Voroblewsk.

Ao norte de Monasterzysca, reto-
mámos a offensiva e avançámos no
rio Koropiec, repellindo os austro-
allemães das suas obras fortificadas.

Occupámos Monasterzysca, Ustie-
seline e Mindigoric.

As tropas russas, que tomaram
Stanislau, perseguem actualmente o
inimigo em direcção de Halicz.

Os austro-allcmães evacuaram a
margem esquerda do rio Batritza,
que começamos a atravessar, perse-
guindo-os na sua retirada.

No Caucaso, as nossas tropas fo-
ram obrigadas a evacuar Hamadan.
A SEGUNDA PARTE DA OFFENSIV**!

NA GALICIA — OS PROGRESSOS
DAS TROPAS MOSCOVITAS

LONDRES, 12 — A oecupação de Sta
nlslau pelos russos marca o Inicio da se
gunda parte da offensiva na Galicia.

As tropas do czar terão agora, quer
no norte, quer no sul do Dnlester, di
ooneentrar óa .sous esforços oontra at
prlnclpaes bases de defesa des oustria'
00S ao sul das montanhas dos Carpathoi'e ao norte de Lemberg o Przomysl.

Em Lemberg, aegundo informações de
origem allemã, estão concentrados 152
mil turcos, quo foram possadoB em re-
vista pelo general von Hindenburg, que
com esso acto assumiu o commando em
chefe de todos os exércitos austro-allc-
mães.

Na frento leste, a lueta prosegue ago-
ra com grande intensidade,

Na região do Dnlester, os austríacos,
antes de evacuar Stanislau, fizeram ir
pelos ares numerosos depósitos dc mu-
nlções.

Os austríacos foram obrigados a eva-
cuar a margem esquerda do Bystrltza.

Os russos oecuparam Usciezlelone e
Marlampol e seguem agora o curso do
Dnlester e approximam-se dc Gallcz.

Ao norto do Dnlester a lueta b ainda
mais intensa, Na região do Sereth su-
perlor os russos encontram-se a 40 ml-
lhas do Lemberg. Na \olhynia começou
a segunda batalha de Stochod. Na frente
da Gallcia os russos fizeram, nestes ul-
tlmo3 dez dias, mais de 26 mil prisioncl-
ros, entre os quaes se encontram tres
coronéis e muitos officiaes superiores,
em grande parte allemães.

No Caucaso a situação continua multo
favorável.

Na Pérsia, devido 4 pressão dos tur-
cos, as tropas moscovitas foram obriga-
das a evacuar Hamadan.

OS RUSSOS ATRAVESSARAM
KORUPIEO

PETROGRAD, 12 ¦— Os exércitos rtts-
sos em operações ria Galicia atravessa-
ram o Korupiec e tomaram ao inmlgo
duos aldeias.

UM CANIL NA FRONTE
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Trincheiras eom ns suas setelras, os seus salientes o os seus parapcltos foramcavadas nus proximidades do um canil, simplesmente pnra exercitar 03 cães naasuas funeções do campanha.
Na guerra, ha o cão do patrulha, o cão do lignciio, o conduetor de mensagens

o quo anda só, o lia tambem o cão sentinclliv, quo dú gnardo nns trincheiras. Oanimal 6 acostumado a emboscar-so perto do uma solteira. Nenhum movimento
encapar-i íi sua attenção. O cão ossígnalu rã o menor frêmito nns llnlins, necusau*
do a presença do qualquer desconhecido.

4 perra no mar

Se-
ini-

seguimos os turcos, que se retiram preci*
efflciaes austríacos disfarçados em oivls. Ipitadamonto na direcção do Soltklz,. '

A OFFENSIVA DOS SLAVOS
PETROGRAD, 12 —- No médio

reth, aa nossas tropas perseguem (
migo, que bate em retirada.

As nossas columnas continuam a avan-
çar em Warna, assim como nas vizínhan-
ças de Buszczc.

Ao norto de Warna, atravessámos o
Korupiec. As nossas forças tomaram
Olobudkagurna o FlovarkI.

Na nossa offensiva, apoãeramo-nos da
estrada de ferro entre Monastorzyska e
Czartkoff, assim eomo o terreno entre
o Zlota Llpa e Korozanka.

Os russos, em operações na região do
Stanislau, continuam a atravessar o Bys-
tritza, o Nadvornaskl, o Systritza e o So-
lotvlna,

Antes da evacuação de Stanislau, o
inimigo destruiu a estrada de ferro. Na-
da mais foi.avariado.

AS VIOTORIAS RUSSAS ,
LONDRES, 12 — O communicado rus-

so desta noite annuncia:
"Os exércitos dos generaes Stchorbat-

ohieff e Sakharoff, sob a ¦ direcção do
generallssimo Brusiloff, tomaram as ai-
delas organizadas ¦ de Khliadskl, Voro-,
bievka, Tsebroff, Zezerna, Pokroptvna e
Kozloff, o bosquo de Bourknoff e toda a
linha do rio Strypa.

Todo o sebtor da posição fundamental
hibernai dò inimigo, criada diante dc
Tarnopol e Boutchatohe, cahiu om poder
dos russos. • •

As tropas do general Letchitsky oceu-
param a eldade de Nadvorna, a aldeia de
FItkoff e transpuzeram o rio Bystrltz e
Solotvlnskaya.

A ESQUADRA ALLEMÃ MOVI-
MENTA-SE

LONDRES, 12 — Os jornaes de Ams-
terdam annunclam que numerosos navios
allemães, de todos os typos, zarparam de
Klel e dlrigem-so para o norte, na dlrec-
ção do estreito de Belt, que separa o
Cuttegat do mar Baltico.

AS PERDAS NAVAES DA SUÉCIA
LONDRES, 12 — Desdo o começo da

guerra europea, a Suécia perdeu 91 va-
pores mercantes, dos quaes seis foram
torpedoados por submarinos, 28 bateram
em minas c foram a pique, 57 quo se
acham detidos como presas de guerra,
em diversos portos, por terem a bordo
contrabando do guerra.

• Os^carreBamentps , ,per-3idos tinham o
valor do -45 milhões' de coroas.

O maior numero dos vaporos captura-
dos encontra-se nos portos allemães.
O SUBMARINO "BREMEN" NAS COS*

TAS DE NOVA JERSEY
NOVA YORK, 12 — Desde hontem li

noite, que corriam insistentes boatos de
que o submarino mercante allemâo "Bre-
men" se encontra ao largo das costas de
Nova Jersey.

Os allemães não negam esse boato, que
tom, ao quo parece, qualquer fundamen-
to, pois durante a noite, foram expedidos
d., estação de Sayville, diversos radio*
grammas mysterlosos.

INCÊNDIO A BORDO DO "TIBOR"
PARIS, 12 — O vapor francez "Tlbor",

que hontem foi a pique, no Mediterrâneo,
ao largo de Marselha, tinha a bordo
•grando carregamento de munições.

Ignoram-se ainda as causas do Incon-
dlo que destruiu esse vapor.

O "SAN SEBASTIANO" FOI
AFUNDADO

LONDRES, 12—0 "Lloyd's Register"
Informa que o vapor Italiano "San Se bas-
tlano" foi mettido a pique.
UM VAPOR FRANCEZ ENCALHADO

MADRID, 12 — De Cadiz informam
que, porto do Cabo Espartel, encalhou o
vapor francez "Anatolia",

Alguns navios dos esquadras Ingleza c
franceza soecorroram-no.

FOR TORPEDEADO UM NAVIO
DINAMARQUEZ

LONDRES, 12 — De Copenhague no-
tlclam que o "Politlken" diz que os "des-
troyers" allemães capturaram o vapor
dinamarquez "Store", no Belt, carregado
de viveres e procedente do New Castle.

VAPOR AFUNDADO
COPENHAGUE, 12 — Foi afundado

o navio dinamarquez "Davang".
a— I PI"

Depois de dois
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A ACfJAO DOS RUSSOS NO CAUCASO

PETROGRAD, 12 — No Caucaso, uo
oeste de Glumianean, as tropas turoas
tentaram retomar a offensiva, multas ve-
zes, tendo sido sempre repellidos pelos
russos.

Os soldados do sultão empregam car-
tucho3 limados em ponta.

Continu'a empenhado um enoarnlçado
combate ao norte de Bittlis.

Na Pérsia, na região de Bokana, per-

HOMENAGENS AOS MARUJOS
INGLEZES EM PORTUGAL

LISBOA, 12 — Os jornaes des-
ta capital publicam o programma e
os festejos que vão ser feitos em hon-
ra dos officiaes e marinheiros, ingle-
zes, aqui esperados, e que vem ao
Tejo em visita official.

O presidente da Republica recebe-
rá a officialidade em audiência espe-
ciai.

O sr. Augusto Soares offerecerá
um banquete aos officiaes inglezes.

Entre os números do programma,'
figura uma excursão a Cintra c ao
eastello da Penha, onde. será ofícre-,
Cidò um almoço aos officiaes ingie-
zes pelos ofiiciaes d»! marinha portu-
gueisa.

No.parque do eastello almoçarão os
marinheiros inglezes c portuguezes.,
OS MARUJOS INGLEZES EM LISBOA

LISBOA, 12 — Chegou hoje ao Tejo
uma divisão naval britannica.

Os marinheiros inglezes desembarca-
ram porto de Belôm, enfileirando-se no
lado dos marujos portuguezes. Depois, se-
guiram dalll para assistir em palácio d
recepção dada pelo presidente da Re*
publica.

Terminada a recepção, o sr. Bernardi-
no Machado, os ministrou de Estado o os
officiaes assistiram, do terraço do pala-
cio, ao desfile das forças navaes.

O commandanto da divisão britanni-
ca saudou Portugal.

A multidão aeclamou calorosamente a
Inglaterra o os marinheiros portuguezes,
acompnnhando os marujos britannlcos
por toda a cidade.

Os lnglezes foram acolhidos com gran-
de sympathla em Lisboa.

Amanhã reallza-so uin banquete em
Cintra, offereeido aos marujos britanni-
cos.

E' esperada, dentro em breve, no Te-
jo. u vi-jiiu, da marinha, franceza.

Está inteirado o segundo anno de guer*
ra e, a despeito das suas melhores ospo-*
ranças, os alliados ainda não lograram,
por faetos, dar ao mundo a Impressão de
que realmente se acham com a vletorla
na mão.

E' palpitante, no communicado alie-
mão de 30 de julho findo, ler-se o quo,
como cifras cheias de eloqüência, repre*
sonta o saldo liquido das proezas allemãí
no primeiro biennlo da lueta.

No primeiro anno de guerra os inva*
sores oecuparam 180.000 kilometros qua*drados de território; no segundo anno es.
so numero subia a 431.000 kllometroí
quadrados. Nesse mesmo período, os ai.
liados ganharam apenas o naco de ,
22.000 kilometros quadrados,

Não é tanto o vulto numérico da klloi
metragem que Impressiona, porém. E' a
qualldado da firea oecupada, que do. lado
da França vale por dez departamentos
em que por nsslm dizer so accumulavatn
03 melhores dotes lndustriaes do palz, e,
pelo lado da Rússia, províncias rlquissl-
n»as, quo trouxeram ao invasor a adju-
dicação de uma verdadeira plethora d»
novos recursos para o alimento da pro-
prla guerra.

A guerra, no sentido das suas vanta-
gens ílnaos, não se conta é certo pelasomma dos kilometros de terra tomados
ao Inimigo,

A oecupação 6 em regra um acto tran*.
sitorlo, mas o que ninguém pôde negar
é que a oecupação do território inimigo
alem de fixar a linha de batalha em ter-
rltorio alheio, poupando o seu próprio 4calamidade material da destruição, cria
para o Invasor uma atmosphora moral
do ascendência indiscutível, assegurando,
do mosmo passo, a tranqulllldade ne<""»-
sarla aos elementos, civis, o que b uniaconsideração de grande Importância niim
momento em que a todos sõ se pode eon-
fiança na vletorla.

De par com a cifra dos kilometros oc*.
cupados no território inimigo, os alio-
mães alinham, ainda, às*relativas ás ca*
pturas de homens e material de com*»
bate.

E' de 2.658.000 o numero de prisio*»neiros ao limiar do torcolro anno de pu-
gna, subindo a quasl 12.000 o de eanhõos,
a mais de 3.500 o de metralhadoras, e a
mais de milhão e meio o de fuzis, isso
som contar o material que immediata-
mente foi utilizado contra o próprio inU
mlgo.

Essas cifras estão, evidentemente, om'
relação com as anteriores, isto ê, com a«
referentes d captura de território.

A' proporção que a invasão se pro?
cessa naturalihente a parte quo se retl-
ra, obedecendo a vontade do inimigo, sof*/
fre as duras conseqüências da retirada,

A retirada franceza até & beira de
Paris, e a fragorosa corrida dos russo*
através a Volhynia, a Polônia e a Cur*»
landla, com a resultante da remessa do
grão-duque para. as roglões do Caucaso,
são dois acontecimentos do maior vulte
nesta guerra, e que se Juxtapõem para
explicar as cifras quo os allomães, cora
sereno orgulho, publicam neste momeh-
to, no contarem ao mundo uma pequena
mostra da sua obra ao cabo do primeiro
biennlo de luetas...

Esses numerosos deixam, além, bem
que pallidamonte, uma idéa das psrdai
formidáveis dos alliados em mortos e fe*i
ridos, perdas que devem subir a cifra»
ínipressíoiiijiii.es.

Cemmeiv.e os impérios centraes! tím'
padecido baixas que não podem ser in*.
signlflcantes.

Ha, porém, a considerar, pelos pro*
prlos termos das ponderações que acima
fazemos, que essas baixas devem ser sen-
slvelmente menores, acerescendo a cir-
cumstancia de que, operando em "linhas
interiores", aos allemães as perdas em
ogualdade de condições seriam sempr»
ihuito menos sensíveis, não lhes affeotan-
do pelo mesmo grau a liberdade de ma-
nobras.

O balanço dado aos acontecimento.-! da
guerra, até 1 do corrente, aceusa, pois,
ganhos de grande significação para 09
armas do kaiser.

¦ E' possível que a roda da fortuna vo?
nha ainda a bafejar ns armas allladns.

Até agora, porém, o quo fica como,
verdade na historia da guerra 6 que os
allemães continuam a dominar a situan
ção militar, sem nenhuma apparencia Ao.
querer ceder o seu logar ao inimigo.

Von HAUSEN.
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Congresso
Legislativo

SENADO
12 DE AGOSTO

A's 13 horas, verlflca-se a presença
dos ars. Padua Salles, Joaquim Miguel,
Luiz Flaqucr o Luiz Plza. Deixam do
'comparecer, com causo participada, os
B»»s, Dlno Bueno, Pinto Ferraz, Fontes
Junior, Carlos de Campos, Eduardo Can-
to, Gustavo de Godoy, Ignacio Uchõa,
Jorge TiblrlçA. Guimarães Junior, No-
gtíelrn Martins o Oscor de Almeida, e.sem
participação os srs. Locorda 3»'ranco, Bon-
lo Bicudo, Gabriel de Rezende, Fernando
Prestes, Porolra de Queiroz, Aurollano
do Gusmão, Albuquerque Lins, Horculi-
no de Freitas o Rodrigues Alves.

Estando presentes apenas quatro fera.
senadores, deixam do ser lidos ns aotns
da sessão o reunião anteriores, continuan-
ão paro 14 a mesmo

ORDEM DO DL\

, Apresentação de projectos. Indicações e
requerimentos.

CÂMARA
REUNIÃO EM 12 DE AGOSTO

Presidência do sr, Almeida Prado

A' hora regimental, feita a chamada,
verifica-se a presença dos srs. Accacio
Pledodc, Cazemiro da Rocha, Américo do
Campos, Arthur "Whttalcor. Augusto Bar-
roto, Guilherme Rubião, João Martins,
Veiga Miranda, Job6 Roberto. Almeida
Prado, Josfi Vicente. Jullo Cardoso, Ju-
Ho Prestes. Campos Verguoiro, Theophl-
lo de Andrade, Vicente Pardo e Wladlml*
ro do Amaral.

Estando presentes apenas dezesete srs.
deputados, deixam do sor lidos as actas
de sessão e reuniões anteriores.

O SR. l.o SECRETARIO díl conto do
¦egulnte

EXPEDIENTE ,

Officio do sr. l.o secretario do Assem-
bifo Legislativa do Estado do Rio do Ja-
nelro, communlcando a eleição da mesa
que deve dirigir os trabalhos daquella
corporação. — Inteirada, agradeça-se. <

Petição de Abílio de Carvalho Fontes,
presidente do Banco Auxiliar do Estado
de S. Paulo, solicitando Isenção do. lm-
posto de 5:000$000 com que aquelle esto-:
beleclmento foi lançado polo Recebcdo-
rio do Rendas. — A' Commlssão de Fo-
rendo.

Carta de d. Erinclinda de Figueiredo,
agradecendo as homenagens prestados
pelo Cornara fi. memória -de sou finado
marido, sr. Estevain Márcolino do Figuèl-
reeio. — Inteirada.

O SR. PRESIDENTE — O nobre depu-
tado sr. Francisco Sodrfi comiuunica que,
por motivo dc forçu maior, deixo d»)
comporecor hojo 0 ainda durante alguns
dias,

Feito o. segunda chamada, verifica-se
não ter comparecido mais nenhum sr.
deputado, deixando dc comparecer com
causa participada os srs. Amando do Bar-
ros, Antonio Lobo. Corlolano do Amaral,
Dario Ribeiro. Francisco Sodrfi, Thomnz
de Carvalho.' Gabriel- Junqueira c Proco-
pio do Carvalho, ò som participação os
srs. Abelardo César. Alfredo Ramos. Sal-
les Junior. Azevedo Junior, Ascailíò Cer-
quCro, Atalibo Leonel. Cloro César, Eras-
mo de Assumpção. Gabriel Rocha. Ma-
chado Pedrosa, Joaquim Gomlde. Alcan-
taro Machado. Freitas Valle. Pereira do
Mattos, Rodrigues Alves, Trajano Macha-
lio, Lourinão Minhoto. Mario Tavares,
Rodrigues do Andrade. Olavo Guimarães,
Paulo Nogueira, Pedro Costa. PUnio de
Godoy, Rapliael Prestes e ' Carvalho
.Pinto.

Não havendo numero legal, não ho
sessão. Levanta-se o reunião, designado
i,ara 10 o mesmo . : -*<

ORDEM DO DIA

2.0 discussão do projecto n. 2, deste
Onno, autorizando o governo a mandar
«construir um edificio, paro cadeia o ío-
rum, na sfide do município de Campos
Novos do raranapanema.

Ciriiici cliniosa
O DIA

O.s santos Illppolyto o Cnsslano, mar-
tyrcs, c João Berõhirians,

O primeiro, bispo, depois de ter coro-
josainontc confessado o ffi, foi, no anno
235, amarrado a dois cavallos, soltos por
caminhos invlos, rochosos ò cobertos do
espinhos."Senhor, elles rasgaram mau corpo, ro-
ccbel minha ahíio", fornm suas ultimas
palavras.

No mesmo dia, Casslauo, mestre do cs-
cola, foi mortyrlzodo.

Ataram-lho as' mãos fts costas, abando-
nando-o deante de seus discípulos.' puro
que o matassem a golpo dó ostylcto.'

Devido fl pouca' forço do sous algozes,
o seu' suppliclo foi longo e doloroso o sua
victorlií mais gloriosa.

Joteo.Berchniuns, nascido em Dlest, em
Brnbant, entrou na Companhia do Jesus,
depois do ter .concluído seus estudos em
Malines.

Enviado a Roma paro estudar tlioolo-
gla no Colloglo Romano, dlstingulu-se en-
tro todos oa seus companheiros, pela mo-
dostla, piedado o fidelidade em observar
as prescripções da regra.

Em soü leito de morte, perguntando-
ae-lho que seria necessário fazer para as-
segurar a protecção do Mnrla Santíssima,
respondeu: "Pouca cousa, basto-lho ser
fiel».

Morreu a 13 de agosto dc 1621, com 22
annos do edade, sendo canonizado por
Leão XIII, en» 1887.

EVANGELHO DE HOJE
Nona dominga depois de Pontecostes.
S. Lucas, XIX, 41-47. — Naquello tem-

po: "Quando chegou perto, oo v6r a el-
dade, chorou Jesus sobro ella, dizendo:

Ah! sl ao menos- neste dia, que agora
te foi dado, conhecesses ainda tu o que
te podo trazer a paz, mas por ora tudo
isso estft encoberto aos teus olhos. Por-

Arcoverde, e. cm seguida, como promlo
quo lhes conferiu, o dlocoso paulista, fo-
ram enviados. conjunotaniente com os
collpgas João Baptista de Siqueira e
Tiieophllo do Athayde, para completai*
sous estudos no Collegio Pio Latino
Americano; de ftoiiia.

Nu capital do mundo ehristão matrl-
etilaram-se osses moços no Academia
Gregorlonu, ondo o nosso biographado,
apus brilhante curso, conquistou os lou-
reas do bacharel o do licenciado om phi-
losophln, não tondo, como os outros, do-
fendldo those porque d. Nory foi btiB-
cnl-o ])ara o Incardhiui' no diocese do Es-
pirilo Santo.

Do regresso oo Brasil, em setembro dc
1898, .depois do alguns mezes ein viagem
do Instrucção por diversos palzes do Eu-
ropu, terminou sous estudos theologlcos
nc Seminário do Penha, diocese do EspI-
rito Santo, o i"ecebeu dos mãos do nosso
querido anlíBlite, em novembro do 1899,
as ordens canonlcns do subdlocono o dlo-
cono o, om 24 de maio de 1000, o presby-
torato, cantando a suo primeiro missa cm
30 do Junho, no eothedrnl do Victórín,
ctipitai ão Estado do Espirito Santo.

Si qs dotes moraes e Intellectitnca do
novo sacçrdotú jft tinham sido bem aqui-
lotados pelo princlpo da l»3grejo espirito-
santense, qunndo o escolheu para relto-
roar, duranto o licença do 3 mezes em
quo se achava o offectivo, monsenhor
Jeroiiymq Marty, de saudoso memória, d
próprio Seminário de quo ero alumno,
prova ainda maior publica e solenne de
alta estimo e elevado conceito, ein que
tinha . as qualidades do novo preshyte-
ro, deu por oceasião' do jirlmeira missa, o
eloqüente o virtuosíssimo bispo, ossiatin-
ilo-o ponllficalmcnte o pregando ao
Evangelho.

Logo depois de ordenado tevo o dis-
tlncto campineiro o enenrgo de dirigir
o Santuário da Penha, — santuário his-

? ;

PELAS ESCOLAS
UNIVERSIDADE DE S. PAULO

A Universidade de S. Paulo, com-
memorando o centenário dc Teixeira
de Freitas, realizará em sua sédc uma
sessão solenne no dia ig do correu-
te,' ás 20 horas.

.'• CENTRO ACADÊMICO
"OSWALDO CRUZ"

Hontem, ás 13 horas, no amphithca-
tro da Faculdade de Medicina c Ci-
rurgia de S. Paulo, conforme estava
annunciado, realizou-se a primeira
conferência da série que o Centro
Acadêmico inaugurou este anno.

Foi autor desta conferência o
quartannista de medicina, sr. João
Procopio, que, apresentado ao atidito-
rio, composto dc vários lentes dó cs-
tabelecimcnto c muitos alumnos, pe-
lo prof. dr. Pires de Campos, oceu-
pou a attenção dos ouvintes pelo cs-
paço de 45 minutos, tratando d"'0
corpo calloso c as aproxias".

, Foi uma conferência erudita, bri-
Ihante pela fôrma e conceituosa pelo
fundo.

O orador, ao terminar, íoi saudado
por muitas palmas e cumprimentado
pelos seus mestres e collegas.

Para assistir a essa festa intelle-
ctual, recebemos um amável convite
da directoria do Centro Acadêmico"Oswaldo Cruz".

* *

ESCOLA NORMAL SECUN-
DARIA

Os professorandos deste anno da
Escola Normal Secundaria da eapi-
tal elegeram seu paranympho o leu-
te sr. M. Cyridião Buarquc, a quem
fizeram investir soleiinemente desta
missão, recebendo-o festivamente nas
classes.

Orou, pela primeira turma feinini-
na, a professoranda Latirentina Hei-
tor; pela segunda turma feminina, a
professoranda Noemia Lentino, e pc-
ila turma masculina o professoran-'¦dp Hpracio,de.Andrade. .,,. ,,. „....,

.L

que viril um tempo funesto porá tl. no torlc° «doa mais celebres do Brasil — o
qual os teus Inimigos te cercarão de trln- * Parochia de Vllla Velha, ;
ohelrae, o te sitiarão, o te porão em aporto
de todas as partes;

E te derrlbarão por torra, a tl e a teus
fllhOB, que estavam dentro do ti, e não
deixarão em tl pedra sobre pedra; por-
quanto não conhocesto o tempo da tua
visitação.

E havendo entrado 110 tcmiilo, começou
o lançar fora todos os quo vendiam.e com-
pravám nelie, dizendo-lhes: Estft eserl-
pto: Quo a minha casa fi casa de oração.
E vfis tendes feito üella um covil de la-
ârões.

E todos os dias ensinava 110 templo."
EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO

Foram concedlãas as seguintes provi-
soes: , - * . • ¦••; -•

De dispenso de - proclamas, poro a-po-
rochlo de Villa Mnriana, o fovor.de Can-
(iido Anãreas Schmidt e d. Aurélio de
Melra Bonli;

Idem do dispenso de proclamas, parn
o parochia do Cambucy, o favor de San-
tos Montes e d. Jucy Leite do Amaral;

idem do dispensa do proclonins, para
a parochia de S. Geraldo dos Perdizes, a
favor do Josfi Pacheco c d. Adelina do
Oliveira;

iãem de duas. procissões, com imagena,
poro a parochia do S.. Roque;

idom de binoção o confessor, o favor
do revmo. frei Affonso vori den Berg,
prior do convento do Santos;

Idem nomeando o revnio. curo ão SC
para fabViquoiro da referido parochia,

D. JOAQUIM MAMEDE"
Um novo bispo, ainda desta vez, natu-

ral do- cidade de Campinas, serft hoje so-
grado, no .Cuthcdral daquella diocese, polq
illustre prélodp, sr. d.; João Nery.

13' mnls um. prelado que o sr. d. João
Nery oíferece ft Egreja Catholica, frueto
dc seus carinhos de sacerdote o do suo
acfiõo.episcopal. . j ... , j

. Veste-se de.gala a diocese de Campinas
o com dia a olmo catholica braBilòlro, ce-;
lebranão o investidúro episcopal do sr.
d. Joaquim Mamede da Silva Lolte, bispo
titular de Stíbasteo auxiliar da dioCese do
Campinas.

Nesso cidode encontram-se os srs. d.
Francisco de Compôs Barreto 6 il. Octa-
vio Chagas de Miranda, bispos diocesanos
de Telotas e Pouso Alegre, respectivo-
mente, o monsenhor Josfi Joaquim Ro-
drlgues do Carvalho, otflclar da Cúria
Metropolitano de S. Paulo o representou-
te do sr. d. Duarte Leopoldo/paro assis-
tirem ft sagração episcopal do novo bispo.

O-"Mensageiro", orgam das Associações
Catholieos de Campinas, nlographando o
sr. d. Joaquim Mamede, assim se ex-
primei"D, Joaquim Mamede üa Silva Leite,
hojo eleito bispo de Sebaste da Looãicfin
e auxiliar de Campinas, nasceu nesta ci-
dade a 18 de agosto do 1876, 110 prédio
do ruo Regente Feijõ, n. 24, onde aetuol-
monto resido o illustre homem do leiro3
e distlncto vereador municipal, sr. Rn-
phael de Andrade Duarte.

Filho legitimo do Bento da Silvo Loilc,
natural de Atibala, ondo nasceu o 22 de
abril de 1835, o de d. Bento Monteiro de
Cnvvalho Leite, i nascida em Campinas,
em 21 de março de-1857. desoenãe. assim,
dc honrados paes o do fidalga ascendeu-
ciu, como se vê da "Gencologio Paulis-
tono", do dr, Luiz Leme, vol. 2, i>ag. 535,
provindo dos Lemos, Pires, Alvarengas o
Buenos du Ribeira, de tanto lustre no
historia -paulista.

Catholieos de ti robusta e ãe acrysolu-
do amor ft egreja, seus paes nõo só oram
assíduos aos ados do culto, como ainda
procuravam sempre estreitar relações
de amizade eom o vigário da parochia.
Foi assim que começaram a conviver !n-
timaniente com o nosso preclaro bispo
diocesano desde a dato do sua nomeação
como vigário do matriz de Santa Cruz,
em 1887.

Bento do Silvo Leite, a esse tempo, era
fazendeiro em Rcbouças e foi com o seu
auxilio efficaz e desinteressado quo il,
Nery conseguiu então construir a copei-
la que t hojo a egreja parochial desse
districto.

Em Rebouçns o .nosso biographado ini-
ciou os seus estudos no escola rfigla do
saudoso professor Francisco Ladeira —-
outro cotholico do eleição.
- Cahiu sobre Campinas o fulminante co-
taclysmo do febre amorclln. Bento do
Silvo Leito baixou ao tumulo, victima dò
morbus fatal, om 22 ão maio üe 1890,
e oito dias depois, em 30 de maio. oxpl-
ravo d. Bentinha, a santa mãe de d, Mo-
mede. . »

Esto, ao sentir a approxlmação du
morte, chamou junto a st o vigário, en-
tão padre Nery, o entre amorosos recom-
meudações aos filhos que deixava, entre-
gou-os ao carinho e 00 zelo do nosso ama-
tio futuro diocesano.

D. Momcde era simples ocolyto da- po-
rocliia do Santo Cruz. o írequontava u»
aulas do collegio Ghirliiiido, ft rua Re
gentn l.»"eijfj, 11. 25, perto do predlo ondo
nascem Carlos Gomes.

Na matricula do Collegio Ghlrlando
elle estfi com o sobrenomo do íamliti,
Joaquim Monteiro do Silva Leite. Dessa
data em demito íol que, pelo íueto üo
haver nascido em dio de S. Momcde. tro-
cou por Mamede o sobrenomo Monteiro,
passando a asslgnar-se do modo aetual.

D. Nery, quo o acceltftro e o seus Ir-
mãos Maximlano e Bentlnho como filhos
(pois o outro, Horacía Monteiro, vivia
c-m companhia da avô), fol-o Internar-se,
com Maximlano Leite, no Seminário
Episcopal de S. Poulo. correndo por sua
conto as despesas do menino Mamede o
por conto dc Joaquim Monteiro de Car-
valho o Silvo as do menino Maximlano,
dadas as tendências quo manifestavam
paro o vido socordotal.

Ambos so distinguiram por sua appll»
cação e intelligoncia, alliadaa o compor-
lamento exemplar.

D. Mamede —, mero phllosopho — re-
cebera o honroso encargo, só confiado
aos theologos, de profeito da reercaçã»)
itos menores; Maximlano Leito era tido
como alumno mais arguto daquella tur-
ma.

Em 1895 receberam os dois irmãos as
ordens menores . quo lhes foram conferi- a expretsão do minha subida considera-
das-jielo-bispo d.e...S,iiP,aulp..J"d...,íoà<i«i"ji"l.j;jjJ.oi,'fi ^j, jUiúi

antiga capl-
tal do Espirito Santo, o no desempenho
dello so portou com tanto zelo o Intel-
ligcnela quo não só melhorou as condi-
ções materlaes do Convento da Tenha e
do egreja parochial, como, fundando o
Apostolado do Oração e reanimando o
espirito religioso do seus paroohlanos,
poudo colher coplosos fruetos esplrltuaes
e tornar-so senhor da sympothla e adml-
1'ação de toda a soeladado esplrlto-san-
tense. .- -

Transferido d. Nery para o Sul de Ml-
nos,, em 1901, monsenhor Mamede o se-

U.iu e foi encontrar no diocese de Pouso
Alegre um novo campo para sua acflíto
fecunda, para seu zelo extraordinário,

A principio, em Pouso Alegre,. íol 80-
cretarlo particular de seu bispo, depois
foi nomeado curo da cathodral e presl-
dento do Conselho Central dq Apostolado
do Oração do Diocese.

No exercido desses cargos, sua dedica-
ção e sua firmeza conseguiram prodl-
glos. Desde então começou a haver vida
religioso cm Pouso Alegre, creacondo, dia
1 dia, a devoção en» seus porochlanos, do
tal. formo que o curato do cathedral fi
hoje, lfi, um modelo na piedade e na
organização. Egunlincnte, por todo o bis-
pado so encontra agora cstabcleclüo e
prospero o Apostolado do Oi'ação— a pia
Instituição «tue, por toda o parte, ê o
indicio do religiosidade do povo.

Houvo por bem d. Nery nomeol-o, cm
seguido, reitor do Gymnasio e Seminário
Diocesanos.

Ahi o seu trabalho não foi menos effl-
caz: construiu ao loão do Seminário a
capella dc S. José, de muito belleza e, ao
lado desta, o grande o sumptuoso edifi-
fido do Gymnasio Diocesano, modelado
pelo Collegio Fio-Latlno, ondo estudara; é
medindo 40 metros do largura por 60 mó-
tros de frente, em 3 andares!¦ Por seus esforços o do nosso bispo, foi
ò' gymnasio equiparado ao Gymnasio Na-
dóiíiil, sendo (exuberantes oSírUctos'do
sua dlrecção' nesses estabelecimentos,, quo
ello conseguiu impor a toda >umo largo
zona.

Removido d. Nery do Sul do Minas
poro Campinas, mais tardo, acompa-
nltou-d" monsenhor Meniedc, deixando,
cheio de saudades, um largo circulo de
estima, a mais sincera e amiga.

Em nosso bispado, ello tem sido deãi»
coâissimo auxiliar de nosso prelado nos
trabalhos pnstoraes.

Todos conhecem o afan com quo vem
desempenhando, com a maior intelllgen
cia, o esplnhonso cargo de visltador dio
cesono, em cujo exercido velu agora en
conlrol-o, cm Rio Claro, a sua justa ele
vação ft- dignidade episcopal, como auxl
liar do nosso ainantlsslmo diocesano."

O "Correio Paulistano", assoclando-so
lis homenagens, alifts multo justas, quo
eerão prestadas ao sr. d. Joaquim Mame
dc, envia a s. exc. calorosos felicitações.

FESTIVAL BENEFICENTE
Acllvam-so os preralivos para o fes-

lival beneficente quo no próximo dia 17
so realizo no theatro Colombo, cm bene-
ticio do construcção do motriz dc S. Josfi
do BélÇm,

O revnio. podre Benedicto Marcos, dl-
gno vigário do Belfimzinlio, fi o promotor
desse festival e não tem poupado esfor-
ços afim de quo ello so revista ãc gran-
ele brilho.

O programma constará de duas portes
— umo duemalogiuphica e outro drama
tico.

O grupo do amadores "Domingos Sa-
vio", ão Associação dos Jilx-alumnos de
D. Bosco, com sfido no Lyceu do Coração
do Jesus, levara fi, scena o emocionante
ãraniá de Aublgy, "Os dois sargentos",
em 4 actos, quo alcançou succeBSO quan-
do representado no salão de actos do
Lyceu.

li', pois, elo se prever que o Colombo,
naquello noite, terft uma enchente A
cunha, dado o optlmo programma. quo
vol sor executado o dado alndo o utllis-
sinio fim o que so destino a renda do-
«tuello espectaculo.

A CARNE
mm -9

Movimento do dia 12 de agosto do
Matadouro Municipal:

Foram abatidos: 29 leitões, 136 bo-
vinos, 194 suínos, 99 ovinos c 21 vi-
tellos.

• Forani inutilizados: 14 pulmões, 1
fitjado c 2 intestinos delgados dc bo-
vinos; 17 pulmões, 4 fígados c 2 in-
testinos delgados, -de suinos; • 10 nui-
mões, 4 ficados c 2 intestinos deíga-
dos de ovinos.

Observações. — Foram inutiliza*:
dos 6 suinos, por cysticcrcus.

Emblema do carimbo: "Lyra".
¦—— No matadouro dc Barretos

foram abatidos: 150 bovinos, 60 sui-
nos, 2 ovinos e 7 vitellos.

Emblema: "Cabeça de boi".
—— No matadouro dc Osasco fo-

ram abatidos: 68 bovinos c 39 suinos.
Emblema: "1".
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Publicamos abaixo a collocação dos
lornaos, concorrentes ao "Concurso do
palpites", do turf campineiro, atfi a ulti-
mo corrida, o palpites paro a reunião
hippica do hoje:

"Correio de Campinas", 13 pontos: Tu-
bnr&o — Iprfis; Pachft —• Cabrito; Bayord
IV — Cldra; Abul — Gazeta; Abricot —
Eclipse! Aero —Poli.'"

"O Combato", 7 pontos: Iprfis — Matto
Alto; Sibéria — Pachft; Cidra — Bayord;
Bohemio — Byscala; EelÍpse-~ Abricot;
Tangarft — Aero. ' ' '

"Gazeta", 11 pont"}»*.! Matto Alto —
Iprfis Cabrito — Siboria.; C.idra — Cas»
pio; Gazeta 

'— 
ÀicílRrEtiipse, — Abricot;

l»oll—- Tuiigarft^*' - -»*•')» ,''. <
.-c»'U minerdo de.iCainvhiás", 10 pontos:
Fuzifclro -1- TnÍ)Of*ão; PnH'"-"- Aero; Abri-
«cot — Eclipse; Gazeta"-— Âbull; Sibéria
¦—Pachft; c;.ura — Sajvitus. '

"Semana",' t pontos: Fusileiro —- Tubo-
rão; Poli — Gardlngo;-Abricot — S. Cie-
mente; Abul — Bohemio; Sibéria »— Co-
brito; Cldro 

'— 
Solvotus.

"Diário Popular", 8 pontos: Iprfis —
Matto Alto; Cabrito'-— Sibéria; Cldro —
Cáspio; Abul — Qozeta; S, Clemente —
Eclipse; Aero — Gardlngo.

"A Vida Moderna", 13 pontos:, Iprfis —
Fuziloiro; Sibéria — Cabrito; Cidra.—
Cáspio; Abul — Bohemio; Abricot —
Eclipse; Poli — Aero.

"O Fanfula", 9 pontos: Fuzileiro —
Matto Alto; Pachft —- Cabrito; Bnyard —
Cáspio; Abul — Ibirubâ; Eclipse — Abri-
cot; Acro — Tangarft.

"Correio Paulistano", 8 pontos: Iprfis —
Tubarão; Cabrito — Pachft; Cáspio —-
Cidra; íbirubft — Abul;. S. Clemente r—
Abricot; Poli — Tangarft.

"Estado do S. Poulo", 14 pontos: Mot-
to Alto •— Iprfis; Cdbrlto — Sibéria; Cl-
dro — Bayard; Abul — Gazeta; Eclipse —
Abricot; Aero —¦ Gardlngo.

Expansão
A CIRCULAR SOUSA DANTAS

Ao sr.- dr. Sousa Dantas, ministro dos;
Negócios Exteriores, o sr. dr. Silva TeHes,
presidente da Sociedade Paulista de Agri-i
cultura, offlclou nos seguintes' termoS:"A v. exc, tonho a honra do me dirigir,;
cm nome do Sociedade Paulista de Agrl-'
cultura, levando calorosos ai>phuisos pelai
eloqüente e opportuna circular que, pela:Dlrectorio Geral dos Negócios Economi-'
cos o Consulares, dirigiu o Ministério das'
Relações Exteriores ao corpo consular,
brasileiro. Esto circular foi um toque de
despertar aos nossos cônsules em palzes
extrangeiros, onde a suo acção fi cho-.
modo o corresponder aos intuitos com'
rnio são creados e mantidos os consula-,
dos. Tratando-se da expansão econômica,
o recente acto de v. exc. interessa em
primeira linha ft producção paulista,'
pode-se dizer pêndulo regulador ãa eco-
iiomlo nacional.

. A Socicãoilo Paulista de Agricultura,
orgam legitimo da lavoura deste Estado,
sente-se feliz rcconhecenüo a benemeren-
da üe tão patriótica quão opportuna inl-
ciativa ão v. exc. Pcrmltlirft v. exc. um
pcãldo ãe meüiãa complementar ft allu-
dido circular da nossa choncellaria. Não
mais so dO direito a nenhum dos nossos
cônsules do reclamar por pouca attenção
do nosso Ministério ão Exterior aos
seus relatórios, propondo medlãas, peüln-
ão informações o instrucções. Só assim
serfi, completo o precioso serviço que v.
exc, com tanta elevação do vistas, quer
prestar fis forças econômicas do Brasil.
Peço para, cm nomo da Sociedade Pau-
listo do.Agricultura, apresentar a v. exc,

muito justamente, contra o seu acto,
que contraria as combinações, ante-
dormente feitas'.; " . „„.,, •. ,."«. ¦

*.- * ^'..hiif';' :.'.»

GLUB ATHLETIGO BRASIL'
Effectua-sc hoje, ho campo do

Cliib Athletico Brasil, -recentemente
fundado nesta capital, um traíning
geral, para a. organização dos..teams,,

O captain pede o comparecimento
de todos os jogadores.¦~- Na sede do club', â rua Auro-
ra, 11. 10,.realiza-se hoje, ás 14 horas
e meia, uma assembléa geral.

* *
CARAMURU' versus

NORTE-AMERICANO
Rcaliza-se hoje, ás 13 horas, 330

campo do Caramiiru' F. C., um ma-
tch dc foot-ball entre os teams deste
club e os correspondentes do Norte-
Americano F, B. Ç.

« * .

A. A. DAS PALMEIRAS
vs. S. C. TAUBATÉ'

Realiza-se na próxima, terça-feira,
na Floresta, o encontro amistoso cn-
tre a A. A. das Palmeiras co S. Club
Taubaté, o campeão da Liga do
Norte.

Antes desse encontro, será dispu-
tada a taça "Vida Moderna", offcrc-
cida por aqueila revista, entre o team
da A. dos Cbronistas Sportivos e o
Rachou Team, composto de clenicn-
tos da A. A. dás Palmeiras.

FuOt-bu;is higlczcs é uecessorsos
CASA TONGLET

Run Barão de Itapetlnlngn, 33
S. PAULO

LIGA PAULISTA DE SPORTS,
Perdizes F. B. C. versus Allianca

F. B. C.
Rcaliza-se liojc, no campo official

da L. P. de Sports, o 14.0 match do
aetual campeonato, encontrando-se o
Perdizes Foot-ball Club c o Allíança
Foot-ball Club. J- -

O jogo dos segundos teams téi*á
começo ás. 14 horas, em ponto,; c o
«dos primeiros, ás 16 horas.

* -h

CONCURSO DE PALPITES
Os jornaes filiados á "Associação

dos Cbronistas Sportivos" apresen-
tam para o match a realizar-se.hoje,
na Antarctica, os seguintes palpites:

"Correio Paulistano", ítalo F. B.
C", 2-0 e '2-0; "rixçursióhista", Lapa,
3-1; "Deutsche Zeitúng", It.alo, 3-1;"Fanfulla", Lapa, 3-1; "S. PauloTm-
parcial", ítalo, 3-1; "Pásquino Colo-
niale", ítalo, 3-0; "Echo", ítalo, 3-2;"Diário Hespanhol", ítalo, 3-1;"Guerin ¦ Mcschin", ítalo, 3-1; "jor-
nal da Noite", ítalo, 3-1; "IntrausiV
gente", Üalo,. 1-1; "A Vida Moder-
na", ítalo, 3-0; "Civilitá .Latina'?,;
Lapa, .2-1; "Diário .Popular", ítalo,
2-1; "Apito", Uniã.p .Lapa, 4-2. ., ;

Segundo tcant: i ¦ ¦¦ ¦¦¦• •• .•
"Civilitá Latina"'1, Lapa,i-o; "Dia1-

rio Popular", Lapa, 3-2; "Apito",
Lapa, 3-0; "A Vida Moderna",'Lapa,
1-0; Excursionista"","'Lapa; '3-I";
"Deutsche Zeitúng", ítalo,' 3-1 j"Fanfulla", Lapa, 3-1; "S. Paulo'lm-
parcial", ítalo, 3-1; "Pásquino Colo-
niale", ítalo, 4-2; "Echo",- ítalo, e2-i;"Diário Hespanhol", Lapa, 2-1;"Guerin Mcscliin",. ítalo) 2-1; "Jor-
nal da Noite", ítalo, 3-1; "Intransi-'
gente", Lapa, 2-1.

í-üíá olrzlú.

FOOX-BAIJh
CAMPEONATO RIO - S. PAULO

A disputa da taça "Correio da
Manhã"

No campo da Floresta, realiza-se
hoje o annunciado encontro entre os
scratches do Rioe ,dc S. Paulo, ;iara
a disputa da taça "Correio da Ma-
nhã". ¦ YiAs equipes contendoras estão as-
sim organizadas:'-

Scratch paulista
Casimiro

Lcfévre '*-» Carlito
ítalo — Rubens (cap.) — Lagreca

Dias — Perez —-, Friedenreich
•— Mac Lean — Hopkins

Sylvio — Rollo •— Patrick —
Alòysio r-~. Menezes

P. Ramos — Oswaldo — Adlicmar
• .Vidal -r-.Chico Netto

Cardoso
Scratch carioca

O jogo será iniciado ás 15 horas c
30, agindo como reforce o sr. João
da Cunha Bueno;

. ', 
* .'*''

AS CADERNETAS DE IDENTI-
FICAÇAO

A Associação Paulista de Sports
Athleticos tomou. ta resolução de in-
validar, para o jogo de hoje, as ca-
dernetas de identificação, estabeleci-
das pela Associação dos Chronistas
Sportivos.

Como era natural, este facto cau-
sou g3"ande extranheza entre os -jeda-
ctores sportivos dos jornaes filiados
áquella associação.

A Associação dos Chronistasorga-
nizott as cadernetas de identificação
de accordo com a A. P. S. A., que as
reconheceu, subscrevendo-as, com o
intuito de regularizar a questão do
ingresso dos chronistas nas festas
sportivas de S. Paulo.

Não ha razão nenhuma plausível
para que não sejam essas cadernetas
acceitas 110 match de hoje, e em
quaesquer outras festas dc sports,
não se justificando, portanto, a atti-
tude da Associação Paulista.

Sabemos que a Associação dos
Chronistas Sportivos, solidaria com
os seus sócios attingidos pela rcsolu-
ção da Associação Paulista, vai diri-
•gir .a...esta um .officio. protestando, e-

CONFEDERAÇÃO PAULISTA
DE PING-PONG

União versus Ypiranga
- Pata a'disputa do 11.0 match do
campeonato deste anno, encontram-
se hoje, ás 20 lioras, na sede do Club
Athletico Ypiranga, as turmas da
União Catholica Santo Agostinho c
Club Athletico Ypiranga, que estão
assim organizadas:

União — Epitacio e Chiquito;
Maillet, capitão; Ernesto c Constan-
tino. * - .- .'-.': _. . -•¦ ¦ ¦ , 

'1 
1

Ypiranga -- Nascimento c Cardo-
so; Marques, capitão; Costa c Kaus-
chtis. -. ¦' . .. , •

'Registo 
k arte

PKIiOTA
FRONTÃO-BOA VISTA

Bello, o programma para a fitnc-
ção de hoje, nesta casa sportiva.

O match predilecto do publico, a
quiniela dc honra a 8 pontos, que se-
rá disputada pelos 

"tunuías" Lino,
Gaspar, Gúrrttchaga, Potonitò, Villa-
bona e Zalacaiu, deve arrebatar _ os^
espectadores còm às suas peripécias.'

Por seu turno, os demais torneios
-^'ás^quiniélas simples, provocarão
os applausos do costume pela destre-
za e brilhantismo das suas disputas.

Emfim, uma funeção jior demais!
palpitante.

Da nossa edição da noite, de hon-
tem:

Num núcleo de trabalho como a
capital dc S. Paulo, onde exactanicn-
te devido ao progresso florescente
cresce dia a dia a população e, como
conseqüência lógica, o preço dos alu-
gueis, é problema da máxima rcle-
vauxia a habitação barata para os ope-
rarios.. "; ' ". . ?' ¦.

:Gi'rcltmstánciàs conliécidas, priuci-
pálmciítè as difficuldád^ã com que
tciri*: luctado o erário iio município,
contribuiram para que não se operasse
atc^agor-a^cni-nosso,meio 11113 movi-
mento salutar 110 sentido de «cr am-
parada com o auxilio official a- inicia-
tivaqüc se impõe das pequenas con-
stfucçõcs, obedientes aos preceitos da
hygiene e possuidoras.' dc condições
de conforto relativo.

Crises sobre crises, carestia alar-
maiite dos gêneros de primeira neces-
sidade', coincidindo com os" cortes que
á industria se viu forçada a faírci* nos
salários do seu pessoal pelo decresci-
111.0 ¦ da producção,, determinado pela
escassez, de: matéria prima importada
dc fora do paiz, ttído isso creon para
os modestos obreiros uma situação
asphyxiante e anômala que, embora
pareça revestir-se dc um caracter
.temporário, carece entretanto do cari-
nhoso desvelo de quantos se interes-
sam pela sorte, dos nossos ramos de
actividade, dependentes em grande
parte dá collabóração fecunda da-
quelles. elementos imprescindíveis.

Esperar a volta do desafogo ccono-
mico c financeiro para então levar
por deante a obra que o dever nos
indica seria commodo e ideal. O mal,
porém, apresenta-se grave, de feição
a não admittir que as providencias
para sanal-o ou remcdial-o possam sof
frer delongas.. Seria desejável que o
poder publico até com recursos pe-
cuniarios viesse em soecorro da cias-
se afflicta. Mas, infelizmente, a
obrigação indeclinável de custear ser-
viços dispendiosos c forçados não
permitte que delles se desviem, neste
momento, os fundos escassos dc que
dispõem os thesouros estadual e mu-
nicipal..

Reconhecendo, todavia, que algo
se pôde fazer desde já para estimu-
lar a construcção dc habitações ope-
raíias, dando-lhes aspecto convenien-
tecas condições de salubridade que
o nosso clima c a possa hygiene recia-
mam, o. illustre prefeito da capital, sr.
dr.. Washington. Luis, resolveu con-
trib.uir com; uma .opportuna. medida,
cujos benéficos 

"effeitos nao" tarda-
rão*a sej: fleJ>3onstrados.

Na impossibilidade de ir além defá-
vores que facilitem as construcções,
o provectõ administrador ' ofíerece
gratuitamente á população elc3ne3itos
preliminares com-que cila se habili-
tara ateval-as a cfféito, applicando o
friteto dc suas economias, seguramen-
te, sem.p temor dç ser illudida cm
preços e materiacs, o que não raro
suecede'prejudicando os incautos, e
inexperientes.

.' Vai põr a prefeitura em concorrei!-
cia projectos e orçamentos de casas
proletárias, de custo miniino, conten-
do .os compartimenlos indispensa-
veis, sem luxo, mas que correspon-
dam ás necessidades da limpeza e da
hygiene.

Versará a concorrência:
Sobre typo de moradia,, compre-

hendendo dois compartimentos habi-
taveis, dos quaes um servindo simul-
taticamente de cozinha, refeitório e

permanência diurna e dependências,
destinada a casal sem filhos. Devei. a.
moradia projectada poder transfor-
niar-sc facilmente, por accrcscimo,cin
duas outras de condições análogas,
mas de tres e quatro compartimentos
habitaveis, destinadas, respectiva-
mente, a casaes com filhos de um se-
xo ou dc sexos diffcrcntcs.

Além dc outras exigências cs-
tabeleeidas no edital que está sendo
publicado, determina a prefeitura que
os'concorrentes apresentem as plan-
tas, folhas de medição descriptiva e
orçasuento detalhado, como si se

"HORA UNIVERSITÁRIA"

Chega hojo a S, Paulo, pelo noeclurno
do luxo, o sr. dr. Pedro Moacyr, que rea-
llza amanhã, no sarau da "Hora Unlvor-
slíarla", a sua conforencla sobre o lliema:
"S. Poulo no Brasil".

O illustre parlamentar terft, na garo do
Luz, unia festivo recepção, por parte da
mocldade aeadomlea.

A entrega do busto do sr. dr. Luiz Po-
rolra Barrotlo ao Hospital do Unlverslda-
do, serft feito amanhã. Man, durante a
cerimonia do posso do nova directoria,
esse» bello trabalho om bronze do eseul-'
ptor Wlllam Zadlg, ilgurarft no palco
do Municipal.

Eis o programma a que obedecera, o'
festival do ar-anhã:

Primeira tardo — Cerimonia do posse
«' •. novo directoria, presidido pelo sr, dr.
Luiz Perolra Bnrretto.vice-reitor honoro-
rio da Universidade de S. Paulo,

Segunda porte — D. Scarlattl —
Duas sonatas (Pustoralo e Capricclo) —
Pelo genial pianista Vltalino Brasil, bo-
nemerlta do Associação Universitária.

Drdlo — Souvcnlr.
H, ¦Vienionslei —- Dudziorz (Lo MCnfi-'

trier — Mazurlto — Violino c piano —¦
Osório César, do segundo anno de medi-
cinn, c sonhorita Ophelio Addo, do se-
gundo anno de Odontologia.

Poesia — Pela senhorlta Olga Colifi, elo
segundo ar.no do Odontologia.

Terceira parte — Chopin — Valsa.
Paderewski — Capricho — Pelo emeri-

to pianista Alonso Aennlbol, do primeiro
anno de Direito.

Poesia — Pela senhorlta Zcnaide Azc-
vedo Sousa, do segundo anno de Odonto-
logia.

a) Schuinann — Romance op, 28 — 11»
2; b) Chopin — Polonaise op. S3 — Pe-
io senhorlta Vitollna Brasil.

Quarta parte — Conferência do illus*.,
fere tribuno brasileiro sr. dr. Pedro Moa-
cyr, sobre o thema: "S. Paulo 110 Bra..
Sil". ':

*
ARTE A1TLICADA

Estão sendo actualmente expostos no
vitrina do Casa Gorraux dois belloa tri-
balhos executados pela distlncta amado-
10 do arte applicada, sra. d, Esther do
Fonseca Ribeiro, quo nesso especialidoelo
artístico vem revelando, desde multo, cx-
cepcionaes faculdades esthotlcoS.

São dois lindíssimos quadros trabalha-
dos cm estanho, sobre madeira, que dão
liei observador a exacto impressão dc ui:*.a
obro feito em prato velho. Como liovldo-
de, jíerfeição e delicadeza de detalhes,
merecem bem ser apreciadas as interes-
sárites obras do arte.

A sra. d, Esther Ribeiro pretende bro-
vcnionto expor mais alguns quadros de
gosto differente. pqrfim. do mesmo refl-
nado acabamento,

Associações
CLUB DAS VIOLETAS • '

Realizou-se, na sfide do Club das Violo-
tos, o sessão solenne, 110 «jua! foi empossa-
da a sua primeira directoria e feito a en-,
troga do diploma honorário o sra. d. Anna
da Cintra Arruda. .

Abriu a sessão o sr, Poulo de Abreu
Leomil que em breves palavras expoz o
motivo do reunião, dando a palavra logo
em seguida a representante das violetas
senhorlta Zfizfi Taveiros e ao sr, Almlzío
Porto Ribeiro, que pronunciaram applau-
dlãos discursos,

O presidente do club, sr. Francisco de
Lara Froneo, fez tambem uma bollo alio-
cução, recebendo numerosos applausos.

Por fim usou do palavra a oradora of-
flcial do sessão, senhorlta Dldi Galvão,
que agradeceu aos presentes om nome do
club. A's suas ultimas palavras Ecoou vi-
branto salvo dc palmas.

Após a sessão, íol offerecido pela dire-
ctoria, fts famílias presentes, uma lauto
mesa de doces, seguindo-so umo animada
Solt-êo:'  '- -'•"•'- "". ••""• ' "' ' '•«

obeamniin vrsivIeMam on enu

G1LDA DE CARVALHO
Rodrigues Barbosa, critico musical do•'Jornal do Coninierclo", assim se refere

no concerto realizado up Rio de Janeiro
pela senhorlta Gilda do C'an*a!ho:

"Entro: -menino o moe-u, no período inl-
ciai do uma i>rimíivero que se prenuncia,
•.eni e c*i-f,I*,'Ít-o ilU»w,»ui».»i"» j.-.l ,., i-f,. i v.i ..!
ros clarões .dc umo mimliõ do odolesceu-
da, coni a alma o evo!or-se paro ideaes
iudeeiaus, com.o coraijão a palpitar eni
uncelos vogos — eis como se nos offe-.
receu 00 olhar curioso, e ao critério oc-
cupado om observar, o senhorlta Gildo
do Carvalho, subindo 00 estrado do con-
certos no salão do "'Jornal do Con»nier-
do" para traduzir ao plano, 110 "recital",
de hontem, as pliontaslos da imaginação
do tantos compositores -— trágicos uns,
românticos outros, esto lyrico, aquelle
poeta, todos dloa obedecendo it uni im,-
pulso croador.

Não era possivel que o senhorinlia Gil-.'
da de Carvalho apresentasse faculdades
dc interpretação educadas o primor' e.
aperfeiçoadas pela experiência e conheci-.'
mento do vido. Quem ainda não amou,
não viveu, não soffrcu...

Confessemos, entretanto, que, appore-
lhadu Jft com excellentea recursos do te-
chníca, solldomente preparado para to-
dos os effeitos de virtuosidade, Já con-
sclento das nuunças de sonorldado o do
equilíbrio de proporções para o colorido
gero! do quadro o desenhar com a po-
Iheto do expressão, o senhorinlia Gildo
de Carvalho consegue encantar o oudito-
rio o absorver-lhe o attenção, guiando-
lhe a Imaginação paro o comprehensão
da obro d'nrte. O seu piano tem vellu-
dos do som, cariclas.do phràses e encon-
to do modulações. Si algo lhe falto,.,â
Justamente uqulllo que não so adquire
som easo factor precioso que é o tempei,
unlco capaz.de dcscei-rar aos olhos .inara-
vilhados. do artista moço o quadro dan-
tesco daa ijaixõea em tumulto, arrebatan-
do, nus suas correntes desordenadas, oa
que se atordoam ae» espectaculo extranho,
cedem ft vertigem o so deixam levar. Pa-
ru tanto, fi preciso conhecer do vido os
uvcanos, 03 mysterloS e o.s nbysmoa...

Si nos não podo dor, doa composições
Interpretadas, a significação passional, a
senhorinlia Gilda de Carvalho Jã nos ilú,
mim coujunclo bem equilibrado, o musi-
colldade inteira, completa, o a sua eapi-
ritualidade sonora. Foi assim que ello nos
fez ouvir o "Sonata Pathetica", do Bee-
thoven, quo figurou no programma an-
tes do "Prelúdio o Fuga", do Bach, quo
devoro iiveccdel-a, não 3>elo questão de
chronologia, maa 3)da questão do lógico

.,,...,,-1,. r.-,,-n »nrni«riii". 1 Ao composição. Póde-so ouvir Boethovcntratasse de contracto paia consui... j ^^ ^ 
-^ 

^^ ? íuga_ em ^
Bach tem um caracter absolutamente
magistral, do íocturo escolastlca, severa,
lrreprchenslvel; entretanto, depois de
coiitcmiilar o esplendor do panorania
passional do "Sonata Pathetica", ouve-^
so menos attentoniente o prodigiosa tra-
ma sonoro do prelúdio e fugo de Bach,
com aquello correcção, severidade o pe-
bo do trabalho'do - baixo continuo. T»""i-
iando com delicadeza a melodú
rlstlco do "Les Flfres", dando
são de uma torrente sonoi-
Tourbillons", ambos do Dandi
tuondò o caracter da "Polacci
ber, o concertista terminou a
parto sob os applausos do audite..
seguido ouvimos "Ròvo d'amou
Listz; "Si oiseau J'etals, o toi Je vole
de Honselt, ambos impregnados de poe-
sía; o "Estudo ri, õ", de Chopin-Godowa-
ky e a "3.a Bailado" de Chopin, aquelle
multo brilhante, esto traduzida com in-
tenção muito Justa. Na 3.o parte ouvimos
umo melodia russa "O Rouxinol'', de Ala-
bloff-Liazt; "Papülona", ele Ole Olsen;
"La plua quo lente", ' alsa de Debussy, a
"Rhapsodlo Húngaro", de Listz, que va-
leu ft senhorinlia Clildo de Carvalho calo-
resos applausos."

ção real. Deverão fornecer as indi-
cações completas e necessárias, rela-
tiyas aos accçssps, annexos e canali-
zações que não fôr possivel apresen-
tar. Os preços unitaries adoptados se-
rão dados em lista á parte. As-plan-
tas serão na escala dc 2 centímetros

por metro e representarão, pelo me-
nos, os planos dos alicerces, porão,
caso exista, c pavimentos, um corte
longitudinal, frente principal, lateral
e posterior, sendo as alavancas c ou-
tros materiacs indicados com córes
convencionaes,

Outraõ aceitadas indicações cou-
tém o edital, permittiiido-sc aos con-
correntes a apresentação de outros do-
cumentos que possam julgar úteis á
apreciação dos seus projectos.

Serão premiados com 3 ".oooipoco,

2:ooo$ooo e i:ooo$ooo, respectiva-
mente, os projectos que alcançarem
os tres primeiros logares, os quaes
servirão de typo para as habitações.

Mais tarde a Prefeitura os distri-
buirá gratuitamente aos interessados,
acompanhados dc bases e indicações
333Ínuciosas,

¦Washington -'Luís digna ¦ de¦ francos
.eoifliiiü smi Umú. veiiaítíl*. *

applausos, evidenciando não só o seií
interesse pelas classes menos favore-i
cidas, como pela solução de uni pro-i
blcma social da mais alta iuiportan*
cia.

Não os regateamos nestas linha!
E'", co3iio se vê, a iniciativa do dr. j com o augurio que fazemos pelo exi'

to do louvável ..tentamerí.:*
.',OÍI.,l'5d'i*;.l'.'C'. íi.;),! ..,!)».

MUTILADO
*n
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nacional

sem

. dr. Cardoso dc Almeida, secrot..-
In Fazenda, tem recebido numerosas
is o cartões de felicitações de lavra-
s do nosso Estado, em termos cithu-

jsileos, pela adopção dn typo quatro
(rã base doa negócios de eaffi nn praça

dc Santos.
N.si'?.8 missivas os seus autores salien-

tam us grandes serviços que o illustre ti-

tuínr dn pasta da Fazenda está prestando
a !:. 1'aulo, com acertadas medidas adml-
liisirnlivus o com a suu continua vlgllnn-
Cin, no sentido de defender o café.

O sr. dr. Altino Arantes, preaidente do
E.liido, recebeu iiontem o seguinte tele-
grnmniii do llio:

••Venho n honra dc communlcar a \.
exc. uue, por solicitação do grando•.nu
mero de criadores de diversos Estados
da llepublica. bem como de industriaes
da pecuária, o do accõido com o exmo.
sr ministro da Agricultura, a Sociedade
Nacional de Agricultura resolveu adiar
pnra o período de treze a vinte e cinco
do maio do anno próximo futuro a re-
união da primeira conferência
le pecuária.

Terei a satisfacção oe reniottci,
demora, ao patriótico governo desse prós-
peru Estado oa program mas o os regula-
mentos do certamen.

Aproveito n opportunldade para apre-
i.ntnr a v. exc. os protestos da mais cie-
vada consideração o respeito. — tu)
Eduardo Cotrlm, presidente da commls-
lão executiva da conforenclu nacional de
pecuária."

Hontem, na Camnra, á hora do (fcpe-J
dloiíte, foram lidos: uma carta da «WHitt.
ara. d. Erniolinda de Figueiredo, agrado-
eendo as homenagens prestadas A momo-
ria do seu fallocido esposo o ex-deputado
coronel Estevam Marcolino do Figueire-
do; uma petição do Abilio de Carvalho
Fontes, presidente do Uanco Auxiliar do
Estado de S. Paulo, .solicitando isenção
do imposto de 5:000?000 com que aquelle
estabelecimento de credito foi lançado
pela Recebedoria de Rendas; e officio do
l.o secretario da assemblêa legislativa do
Estado do Rio, communlcando a eleição
da mesa que deve dirigir os sous traba-
ihos.

Por falta de numero não houvo ses-
íão.

No Senado tambem não houve aessuo.

Por motivo do anniversario natalicio
40 senador federal dr. Adolpho Gordo,
a sr. dr. Eloy Chaves, secretario da Jus-
tiça >¦ da Segurança Publica, mandou
hontom cuniprimental-o pelo seu ajudan-
te de ordens.

Impressões de um jornalista
brasileiro

n niiB diz o nosso coufrafle Jayme Morse
a ms*: «l «. aj^saitt,asa^xmíjamirííLmamm

^^.'*;'-:^.v^...*"^^ir^sn-ia-i»

Brasil-Uruguaj
Os officiaes platinos regressa-

ram hontem ao seu palz
- Telegiammas de despe-
didas ao sr. presidente do
Estado e aos srs. secreta-
rios do governo

Chronica Social

Jiivinc Morse, nosso collcgn de imprensa

A Repartição de Águas e Exgottoa
communicou A Secretaria da Agricultura
quo, tendo procedido a um minucioso exa-
mo no canal do Tamanduatehy. desde o
rio Tietê atC* ao Ypiranga, verificou falta
:lí conservação do referido canal, apor.-
laudo estragos em varioa pontos.

Como essa conservação ficou a cargo
dos-- poderes municipaes, o ar. secretarie
da Agricultura sollcilou a respeito provi-
dencias da Prefeitura, afim do se evitar
a perda de uma obra em que o listado
despendeu ayultada qua-ntla.

O sr. prefeito de Monte-môr dirigiu um
officio ao sr. secretario da Agricultura,
applaudindo a iniciativa do s. oxc, no
sentido de convocar um Congresso de Es-
tradas dc Rodagem, a reunlr-ae nesta ca-
pitai.

Danioa, a seguir, na integra, o officio
do sr. prefeito de Monte-môr:

"A resolução tomada por v. exc. de
organizar um Congresso de Estradas de
RÒrlfl-Üterti frt-l rínooh.ílíi f-fíiíi a innfn"' anil*
facção, porquanto a solução dosse magno
problema, quo tão de perto so relaciona
com o desenvolvimento do nosso Estado,
sô podcrfi produzir benéficos resultados.

Augurando que, da reunião desae im-
portanto Congreaao, sabiamente ampara-
do por v. oxc., sejam resolvidas as medi-
das a serem adoptadas, uniformemente,
em todo o Estado, apresso-mo em muni-
festar a v. exc. o modesto apoio desta
municipalidade. Attenciosaa saudações.—
(a) João P. Gincfrn, prefeito."

Vão ser registados na Secretaria da
Agricultura os diplomas dos srs. Fernan-
do Aquino ão Moraes Barros o Gumercin-
do Pereira dos Reis.

Foi considerado sem effelto o decreto
de !) do corronte, que nomeou a substl-
tuta effoctiva do grupo escolar de Pira-
caia, d. Rosa Lncorte Serpa, para o logar
de adjunta do mesmo estabelecimento.

Foram nomeadas duas commissõcs me-
dicas, para inspeccionar, em Taubatfi, os
srs. JosO Pedro Malhelro Rosa, collector
daquella cidade, e João de Paula Noguci-
ra, guarda civil do Instituto Corrcccio-
nal.

O sr, Rh phael Barki requereu 11 aua
naturalização, tendo sido oa respectivos
papeia transmlltidos ao sr. ministro da
Justiça.

Satisfazendo um pedido do sr. prosi-
dento do Rio de Janeiro, a Secretaria 3a
Agricultura enviou-lhe "i.OüO bacellos dc
variedades europeus c americanas, para
o desenvolvimento da cultura da vinha
no vizinho Estado.

Chega hoje ao Rio o sr. conselheiro
Alexandre Stcherbatslioy, enviado extra-
ordinário e ministro plenipotenciario da
Russia junto ao nosso governo.

S. exc. serã esperado com todas as
honras devidas no seu elevado cargo, de-
vendo ir buscál-d a bordo o sr. dr. Abe-
lardo Roças, conselheiro dc lcgação, ser-
vindo interinamente do inlroductor dlplo-
lriático.

A Municipalidade de S. Fidelis mandou
no governo do Estado do Rio do Janeiro
uma lista com os nomes dp 35 lavrado-
res que Iniciaram cm suas terras a cultu-
ra do algodão.

A Oj".ioa de acceltação do voluntários
para o serviço militar serã na primeira
quinzena do setembro próximo, em vista
ilo serem as manobras realizadas na so-
gunda quinzena de outubro.

Oa voluntários terão, pelo menos, UO
dias para receber nos quartéis a instruo-
ção dc recrutas.

r-S rs, deputado Mario Quintanillia o
¦ti Nogueira, proprietários de sali-

.1 Cabo Frio, coiiinninicaram ao go-¦ do Kstado do Rio de Janeiro, para
offeitos do recente decreto fluminense

.acedendo favores ãs novas industrias,
que vão fundar 11 industria do geaso, cx-
trahindo-o do produetos salinlcos.

As primeiras amostras dessa industria
chegaram ao palácio do Ingá e nada dei-
xam a desejar ao similar extrangeiro,
em geral produzido por aproveitamento
do rochas e jazidas de gosso mineral.

O governo fluminense vai conceder a
c.sa industria os benefícios da nova lei.

O sr. ministro da Agricultura enviou
ao sou collega das Relações Exteriores o
seguinte aviso:"Tenho a honra de communicar a v.
exc. que este Ministério, por aviso n. 19G,
de 28 de julho ultimo, confiou ao sr. dr.
Augusto Ramos o estudo da industria do
assucar e do credito agrícola nas Repu-
blicas do Uruguay e da Argentina, afim
de quo a osae nosao delegado sejam fa-
.liltados, pclns autoridades dos referidos
paizes, os auxílios e informes que se tor-
parem necessários ao cabal desempenho
do ,'jua incumbência.

Aproveito o ensejo para reiterar a v.
•xc. os protestos de, minha elevada es-
Uma e dislluçta çonsideras-o.'*

Ha ulguns dias, om visita A suu familia,
esto. em S. Pauio o nosso disüncto colle-
ga de imprensa sr. Jaymo Morse que, ha
cerca de oito annos, presta na Europa
optlmos serviços uo Brasil, jã como dedi-y
cado e competente auxiliar do nosso
"Burcaii" cm Paris, jã fazendo conferon-
cias sobro os nossos costumes o os nos-
sos recursos, nas escolas suporiores o nas
sociedades literárias e sclentiflcas dc
frança, jft escrevondo interessantes cor-
respondencias para os jornacs dc S. Pau-
lo e do Rio.

Voiu de vez? pcrguntfimos-lhe.
Não. Vim visitar minha família, em

companhia do minha esposa, o volto dcn-
Iro de um mez o melo ou dois.

E que nos diz da guerra?
O assumpto estft aqui multo bati-

do. Em lodo o caso a amigos velhos não
mo furto dc dar minhas impressões.

Pois mate a nossa curiosidade.
U nosso collega não se fez rogado.
Sentou-se ao nosso lado, plgarreou t.

disse:
Jft ao passar pelo Rio, tive oceasião

dc palestrar uin momento com um jorna-
lista carioca quo interpretou mais ou
menos bem o que lhe disso sobro o as-
pecto actual de Paria o folgo ate muito
em encontrar esta opporlunldado para
dizer as minhas Impressões da grande ca-
pitai, monos apressadamente

Logo apds a primeira victoria dos ai?
liados, a grande victoria do Mamei em
que o exercito ullemão encontrou a in-
transponivel barreira que dia a dia st
tornou mnls forte o levou o inimigo de
vencida a muitos kllometros, a vida co-
meçou a normalizar-se em Paris.

Pouco a pouco foram-so abrindo as
grandes casas do commercio o em spgul-
da os grandes restaurantes o theatros,
muitos dos quaes foram fechados rios prl-
mí...•.-.« aiau* aa. .....uiii/.aijuo.

Em pouco tempo ns ruas começaram a
tornar-se de novo movimentadas e mui-
ta gente que abandonara Paris no mo-
mento critico em que o inimigo so acha
va quasl fts portas da cidado, voltou aos
seus affazeres, retomando aos poucos, a
Cidade Luz, o seu caracter habitual. Nls-
to não yni dizer que não so sentisse a
guerra. Não, o povo de Paria sentia o bem
de porto a terrível conflagração o todos
os corações se achavam na linha da fron-
te. A' proporção que os feitos dos va-
lentes soldados de .Toffro eram conheci-
dos em Paris, a admiração do povo poi
esso herdo creada e o enthuslasmo o a
firmeza inquebrantavel na victoria final
mais se firmava. Sentia-se bem a guer-
ra, como não? A quantidade do famílias
de luto quo so encontravam, os feridos,
as victimas das barbaridades allemãs, os
cegos pelos líquidos Inflammavels, o»
doentes pelos gazes asphyxiantos bem fa-
ziam sentir quo havia guerra, e que
guerra!

Mas com um estolciamo. indescripllvel,
com uma força de vonlade nunca vista,
cada um se entregou ao seu affazer, tra-
balhando para a vlctorla completa da cl-
villzação.

Não desejo repetir aqui o que tanto se
tom dito com relação ao systema de guor-
ra adoptndo pelos allemães.

E* inútil relembrar, dando as minhas
it..pressões de Paris, certos factos a que
assisti, como quando um Zeppelin lançou
bombas sobre um bairro operário, matnn-
do velhos o crianças.

Não desejo relembrar esso especlaculo
que, infelizmente, não 6 um facto Isolado,
pois quo se repetiu mais do uma vez. Eu
mesmo o minha mulher quasl fomos vi-
climas das bombas do um aeroplano alie-
mão, que, cm pleno dia, um bello domln-
go dc verão, lançou varioa projeetla subre
Parla.

Mas deixemos esse triste assumpto de
lado para nos oecuparmos de Paris, d.i
oolla Cidado Luz, ha tahto tempo lm-
ir.eraa na obscurldadb.

Desdo o inverno do primeiro nnno da
guerra, o movimento dos "boulevards"
começou n augmentar. O Metropolitano c

Nord-Sud, que só funecionavam até fis
.1 e mela ou 22 horas, prolongaram o
serviço ate mnls tarde, chegando-se
actualmente ft quasl normalidade, isto A,
tendo-so transporte até fis 23 horas o meia.
Uma cousa faltava atfi bem pouco tempo:
os automóveis do praça, cujo numero ti-
nha sido reduzidíssimo devido fis neces-
aidades da dcfeaa nacional. Ultimamente,
porím, o numero de autos tem augmen-
tado e ja ao vêem nos "boulevards" os
•.radicíorí-és "autóbus" "Madeleine-Bas-
lllle", todos novos o bonitos, pois que os
que foram para o frento devem estar lm-
prcstávds.

Quasl todos os theatro3 funccionnm 'ir.
muito tempo, o as pcça.s alegres são as
01 eferidas do publico.

Quando um empresário so lembra dc
[n*ir 110 "afflchc" um drama, tem a dece-
pção de ver o theatro vazio.

Isto não quer dizer quo o povo do Pa-
ris esqueça o que so passa no campo do
batalha, pois que, mesmo indo ao theatro
alegre, elle mantém uma altitude digna,
e, mesmo de longe, cada um faz o quo
pode, na medida das auas forças, para
o bem estar possível dos que so batem c
para a victoria dos allladoa.

As fabricas do munições multlpllcam-so
todos os dias o todo o mundo trabalha
paru o augmento da producção; instai-
lam-ae novos hospitaes, ft medida das no-
cessidades; cada vez quo o governo recor-
reu ao povo para oa empréstimos, foi pie-
namento attendldo; ns entradas de ouro
para o Banco do França augmentam to-
dos os dias o tudo isto é o que o civil pode
dar para auxiliar a vlctorla.

O preço da vida tem augmontado um
pouco, havendo mesmo certos produetos
que duplicaram de preço, como o álcool,
o assucar, etc.

Vários produetos cliimicos, por exem-
pio, centuplicaram do preço.

Mas o povo supporta tudo com grande
calma, sempre com a absoluta certeza da
victoria final dos alliados. .' 

'."! "•' '-

Conforme noticiamos, partiram hontem
para Santos, onde embarcaram de regres-
no 110 aeu palz, os srs. tenente-coronel Sil-
ventre Mato o tenento José A. Trabal,
membros da eommlsaão militar do domar-
cação de limites entre o Uruguay c o Brn-
sll e que por alguns dias fórum nossos
hospedes.

Compareceram ft estação dn Luz. pura
apresentar despedidas noa dlstinctos ' ox-
oursionlstnn, os sra. capitão Afro Marcon-
des do Rezende, representando o sr. pro-
¦ildcnte do Estado; dr. Jorge Tiblrlçft, pre-
isldentc do Senado estadual; dr. Almeida
"Prado, vleo-presldonte da Câmara dos De-
putados; capilão Dantas Cortez, ajudante
do ordens da sr. secretário da Justiça e da
Segurança Publica; os officiaes do gabi-
neto dos srs. secretários do Interior, da
Fazenda o da Agricultura; coronel RaptiB-
ila da Luz, conimandantc geral da Força
Publica, e seu estado-maior; coronel Ro-
sany e tenente dr. Pedro dc Campos, do
exercito nacional; dr. Leopoldo de Freitas;
por si o pelo cônsul do Uruguay cm San-
tos, sr. Jose MIHomcns; Antônio Fidelis,
chefo do Trafego da S. Paulo Itullwuy;
Alcyr Porchat o Juventino Malholros.

Os srs. tenente-coronel Mato e tenente
Trabal levam de sua excursão a S. 1'aulo
as mnls agradáveis ImpressOos.

Em Santos, almoçaram no Hotel dela
Plage, no Guaruja, segundo para Monto-
vid.o a bordo do "Oronsa".

Acompanharam os dignos officiaes atC-
Santos os srs. tenonto Amadeu Carneiro de
Castro, offlclal do exercito nacional, o dr.
Luiz Silveira, representando o governo do
Estado.

O ar. dr. Altino Arantes recebeu de
Santos o seguinte telegramma do sr, te-
nente-coronel Silvestre Mato:

"Tenha v. oxc. a perfeita segurança de
quo aão para mini liiolvldavela as profun-
das emoções recebidas durante a minha
estadia em S. Paulo. Faço votos pela fo-
licidado pessoal do v. exc. o para que veja
completada u, sua meditada gestão adml-
nlatrativa em bem desse progressista Es-
tudo o para que a cordialidade uruguayo-
brasileira soja sempre franca. —¦ (a) Sll-
vestro Sinto, conimlssiirlo de limites en-
tro o Uruguay e o Brasil."

Ao sr. dr. Cândido Motta, secretario
da Agricultura, o distineto offieial do
exercito uruguayo enviou de Santos o se-
gulnte telegramma:

"Peço a v. exc. que accèlte us minhas
sinceras expressões de agradecimento
pelos finezas por mim recebidus o quo
abrC(ÍUO f-fiHfmlitnoo v _*...•.- -votu ptüli Hllá
felicidade pessoal o pelo dcaenvolvimen-
to sem tropeços do plano de progresso
traçado para a pasta a seu cargo. Por-
mitto-mc pedir-lhe que me recoiiimeude
aos seus subalternos que tive a honra de
conhecer. — (a) Silvestre Mato, commia-
aarlo de limites entre Uruguay e lira-
sil."

Ao sr. dr. Eloy Chaves, secretario da
Justiça e da. Segurança Publica, o sr. te-
nente-coronel Silvestro Mato transrnittlu
o seguinte despacho:

"Reitero a v. exc. o meu sincero e
clcrno reconhecimento pelas finezas rc-
cabidas por mim e faço votos por sua fe-
licidade pessoal e por que possa ver des-
envolver-se o amadurecer o plano deli-
nendo para a pauta a seu digno cargo.

Rogo-lhe rccommendar-mo aos seua
subalternos, lão amáveis e cavalheiros.
— (a) Silvestre Mulo, commissarlo dc
limites entro Uruguay e Brasil."

No mesmo sentido o sr. dr. Cardoso
dc Almeida, secretario da Fazonda, ro-
cebeu um telegramma de despedida' do
ar. coronel Mato.

ANNIVERSáRIOS
Fazem annos hojeí'
O menino Gustavo, filho do sr. Gustavo

Affuer;
a sonhorlta Adella, filha do sr. Alfre-

do H. O. Campos;
a senhorlta Vicentlna, filha do sr. An-

tonio Bornasconl;
a sra. d. Laura César do Nasclmonto

Pinto, esposa do sr, Francisco do Nasci-
mento Pinto Junior;

a sru. d. Zalra Dias da Silva, eBposa
do sr. Mario Dias da Silva;

a sra. d. Maria D. Tavolaro, esposa do
sr, Miguel Tavolaro, Industrial desta
praça;

a sra. d. Idalina C. Klingor, esposa do
sr. L. Frederico Vv*. Kllnger, cirurgião-
dentista;

11 sru. d. Amélia Fagundes Vnsquoe,
esposa do sr. João Chrlsplm Vasques;

a sra. d. Lúcia Brandão Arruda, pro-
tessóra do grupo escolar do Carmo;

o sr.. Achilles Coljasslo*
o sr. Ramiro Pedroso;
o sr. capitão Antônio Alves do Slqucl-

ra, do corpo de bombeiros; :
o sr. coronel Pedro Gonçalves Dente,

Inspector aposentado do'Thesouro do Es-
tado;

o sr, dr. Paulo Dias do Azevedo Junior,
illustre advogado deste, foro;

o sr. EnéiiaCláudlno de.Abreu
o sr. Gilberto de Andrade;
o sr. dr. Alexandre ,do Macedo Soa-

rés; .', -
o sr. Leoviglldp Pereira Leito;
o professor Joaquim Barbosa de Sousa;
o sr. Adalberto Bernardos Pereira.

HOSPEDES E VIAJANTES
¦Acham-se íiestâ;'.apitai, vindos dc

Jahu', os srs. .Jose Luiz Ferreira,
ajudante dp primeiro tabellião da-
quella cidade; Quintino Nardy; sub-
offieial do regist;ip, de hypothecas da
mesma localidade,', e Carlos íílo.ct,
da redacção dó ^'"Conimercio do
Jalut". , *-»?_>

*
Está em S. Paulo o sr. dr. João Al-

cides de. Avellrir, de)e_a<lo dj£ policia
d. Xirjrtca. «

?' *.
Pelo trem da iuanhã, seguem hoje

para Alibaia, onde vão tomar parte
na eleição do directorio local, os srs.
dr. Álvaro Corrêa Lima, professor
José Pereira dos Santos e João Pc-
reira dos Santos.

BAILE BM BENEFICIO
A comniiasão que tomou a si,a inctim-

beiicia de promover lim festival embo-
noticio da família di» infeliz Cândido
Isafas, vlctlníS (Jo desastre do poço de
Rocinha, desenvolvo toda a activldado
no sentido de vír a bella iniciativa co-
roadu do exito.

Aa gentis scnhorilus Zllda Vallio, Ma-
ria Amélia de Almeida o Maria Camar-
go, do (pie so compõe a commissão exc-
cutiva, estiveram iiontem em nossa re-
ducção, conviiUinilo-iios para o festival
que so realizara no salão do Conserva-
torlo Dramático c Musical, amanhã,
constando de concerto e baile.

Louvando o bello gesto da commissão,
achámos que C* esta uma cxccllcnte ocea-
sião do pôr ft prova os sentimentos ge-
herosbs daa almas 

"caridosas 
c bom for-

mudas.

NECROLOGIA
Pallcceuno Rio, onde residia, o sr.

dr. Antônio dcXérqueira Lima.
O finado, qúe" cra .medico, residiu

durante muitos- annos etn D-Scalva?
do, neste Kstado, tendo sido, como
deputado, um , düs signatários da
Constituição dp Estado, decretada
em julho de 1891.

O extineto era cunhado dos srs.
Luiz Cintra, residente nesta capital;
Antônio líuet dc Bacellar Pinto
Guedes, residente 110 Rio de Jan.iro,
c sogro dos srs. Adalberto Salgueiro
e Arthur Leite, commcrciantes 110
Rio de Janeiro e Poços de Caldas, e
pae dos srs. Antônio de Barros Cer-
queira Lima, industrial cm Santa
Barbara; Álvaro de Cerqueira Lima
e senhoritas Julieta e Lucilia de 'Cer-

queira Lima.

D. VICKNTINA DE QUEIROZ ARANHA

A situação em
Matto (íro; .j

A 1'RISXO 1)13 UM JITI7. mü DIREITO —
O TRIBUNA"- 1)10 KEIiAÇAO CON-
CEDEU UMA ORDEM DE "HA-

BI_AS-_OKT_US'*

CUYABA', 12 — Dezesete advogados,
constituindo quasl a totalidade dos advo-
gados do l'ôro desta capital, impetraram
do Tribunal de Rolação uma ordem de
'habcns-corpuii". a favor do dr. Deocle-
clauo Couto do Menezes, juiz de direito de
Araguary, preso por capangas do agrono-
mo Morbck, chefo do partido mattogros-
senso naquella cidade.

O magistrado foi preso na oceasião em
que fugiu para o vizinho Kstado de Goyaz,
para escapar A sanha do criminoso Mor-
bel;, seu inimigo peasoal.

Os sons companheiros de fuga foram
barbaramente assassinados, sendo ello
conduzido paru Araguary, onde soffrou
grande constrangimento. .

A sesaão do hoje do Tribunal, especial-
mente convocado pura reaolver sobro o
caso, foi muito concorrida, ficando os lo-
gares deatinndos aos advogados completa-
mente cheios.

Foi concedida unanimemente a ordem
de "habeas-corpus" "si ot in quantum",
para serem pedidas informações ao presl-
dente do Balado e requisitada a presen-
ça do paciente.

Para isto, o Tribunal pediu ao governo
que dê todus as garantias ao dr. Deocle-
dano,

ü presidente do Tribunal leu um tele-
gramma que lhe fOra passado por aquel-
lo juiz, em princípios de julho, pedindo
garantias o communlcando que tinha offl-
ciado ao presldento do Estado, que lhe res-
pondou que Ia tomar as providencias quo
o caso exigia.

PeloB fados desenrolados em Araguary,
vO-so que nenhuma medida foi tomada
pelo governo para garantia do magistrado,
qua se considerava ameaçada

.__„

Realizou-se hontem, ãs 10,30, o enterra-
mento da exma. sra. d. Vlcontina de Quei-
roz Aranha, virtuosíssima esposa do sr. dr.
Olavo Kgydio de Sousa Aranha, Illustre
membro da Conimiaslo DIrectora.

Os funeraes rovestlram-.so do extraordl-
naria solennldáde pelu imponência- do
cortejo que acompanhou ate* A ultima mo-
rada oa restos mortaes da lndltosa sonho-
ra, quo constituía um doa ornamentos
mais distinclos da.eociedadu paulista;

A respeitável família enlutada contlnuu
a receber da capital o de outrns localid.i-
des lnnumeras demonstrações de pesar
pelo trlate desénlace, que tão rudemente
levou a desolação não sú ao lar do que
tora 11 alma carinhosa o boa, como a to-
dos quantos tiveram**, feliz ensejo do prl-
var das auas relações, apreciando devida-
mento os peregrinos dotes de seu coração.

A exma. família enlutada recebeu aln-
da Iiontem vliiltua de condolências dos sra.
coronel Joaé Carlos da Silva Telles, Leo-
nurdo Pinto, Pedro Monto Santo, dr.
Rodrigo Cláudio da Silva, dr. Arnaldo
Porchat, Diogo Martins, dr, Portúnato
Moreira, Melchiades Pereira, dr. Carlos
Botelho, d. Miguel ÍCfiise, abbado do Mos-
telro do S. Bento; d. Lourenço Luinlnl.
O. S. B.; Numa de Oliveira, condo dc Ro-
mariz, senador Gustavo de Godoy, Ma-
nuel Nathel da Costa, dr. João Passos, dr.
Joaé Rubião, secretario da presidência do
Estado; dr. Carlos Norberto de S. Ara-
nha o senhora, dr, Eugênio Egas,. Hugo
Arens, dr. Sampaio Vldal, dr. Basilio da
Cunha, Curloa de S. Queiroz, dr. Cardoso
de Almeida, secretario da Fazenda; Nel-
aon A. dc Sousa Camargo, senador Adol-
pho Cordo, Octavlo Pacheco o Silva, Sil-
vuno Pacheco e Sllvu, Dario Moraea,
Francisco Meaquita, em nomo do dr. Jullo
Mesquita; dr. Alberto Cardoso Franco,
dr. Roberto Moreiru, Evarlsto de Paiva
Junior, dr. Matheus Chaves, dr. Josfi
Dente, dr. Anionlo Covello, dr. Ignacio do
Lacerda o senhora, dr. Abelardo P. do
Amaral, dr. Victor Freire, "Walfrldo de
Campos, dr. João Duarte.

O sr. dr. Wonceslau Braz enviou hon-
tem ao sr. dr. Olavo Egydio o seguinte te-
lcgramma:

"Queira acceitar v. exc. meus sinceros
pesamos pelo desgosto que acaba do sof-
frei. (a) — W. Hmz."

Enviaram ainda teiegrammas, do Rio,
ao sr. dr. Olavo Egydio, as seguintes pes-
soas; dr. Urbano dos Santos, vlce-prcsl-
dente da Republica; dr. Antônio Azeredo,
vice-presidente do Sonado; familia Fon-
soca Hermes, senador Alfredo Ellis, sena-
dor Alclndo Guanabara, senador Lacerda
Franco, senador Fontes Junior, dr. Alva-
ro do Carvalho, "loador" da bancada pau-
lista; deputado Clnclnalo Braga, depu-
tado Rodrigues Alves Filho, deputado
Prudento do Moraes Filho, deputado Pai-
melra Ripper o familia, deputado Fer-
relra Braga, deputado Arnolpho Azeve-
do, doputado Alberto Sarmento, deputado
César' Vergueiro, deputado Francisco Al-
ves dos Santos, deputado Carlos Garcia,
deputado Valois de Castro, deputado Leão
Veiloso; Freire Botelho, redactor-pro-
prlotarlo do "Jornal do Commercio";
Cândido Serra Netto, commandante Gen-
til de Paiva Meira, deputado Ascanlo Cer-
quera, commandante Armando Burla-
maqui, dr. Paula Ramos, Luiz Dapples,
dlrector do Banco Francez e Italiano;
Jullo Barbosa; secretario do Senado Fe-
ílavitl:. ílj*-. X_uta (ímj cm n-*- _-. fovniHi». *T.ar«

los Paes de Barros o senhora, dr. Au-
gusto Ramos, dlreotorla do Banco Pran-
cez e Italiano, Alexandre Slclliano, Jos*
Vargas, .Tonathos Carvalho, dr. Agenor de
Azevedo, dr. Lldnlo Cardoso, dr. Plínio
Prado, dr. Cesarlo Alvim e senhora, J.
Oarcla, dr. Gabriel de Rezendo Pilho e
senhora, dr. Alclbiades Delamare e so-
nhora e dr. Gabriel Lossa.

De outras procedências, enviaram tele-
grammas de pêsames a s. exo. os srs, dr.
Cardoso do Almeida, secretario da Pa-
zonda; dr. Xavier de Toledo, presldento
do Tribunal do Justiça; Rodòlpho Ml-
randa, membro da Commissão Directora
senador Dino Bueno, senador Cunha Can
to, dr. Antônio Lobo, presidente da Ca-
mura dos Deputados; deputado Casimiro
da Rocha, deputado Pcroira de Mattos,
deputado Alfredo Ramos, doputado VI-
cento Prado, deputado Abolardo César,
doputado Darlo Rlbolro, deputado Eras-
mo do Assumpção, deputado Veiga Ml-
randa, deputado Olavo Guimarães, depu-
tado Theophllo do Andrade, deputado
Azevedo Junior, deputado Joaé Roberto,
dr. Adalberto Garcia, juiz da prlmoira
vara do orphams; dr. Sampaio Vianna, dr.
Raphael Gurgel, dr. Raphael Sampaio,
dr. João Sampaio e senhora, dr. Carva-
lhal Filho, dr. Washington do Ollvolra,
juiz federal; dr. Paula o Silva, coronel
Josfi do Sousa Ferreira, CamIIIo Ratto,
Alfredo Braga, Saladino Cardoso l''raneo,
prefdlo do S. Bernardo; João Baptista
Cardoso, Freitas Guimarães, dr. Domin-
gos Jaguaribc, dr. Pedro Allegretti, Mo-
nottl Palchl, dr. Rlccloltl Allegretti, dr.
.Mamede da Silva, João Dantas, Guilher-
mo Lapa o família, dr. Camargo Ara-
nha, professor Martins Coelho, dr. Lins de
Vasconccllos Filho o família, d. Escolas-
tlca Aranha, Wasth Rodrigues, dr. Rena-
to Toledo e Silva, Juiz do direito do Soe-
corro; dr. Antônio do Burros, Anthcro de
Moura, Antônio Ernesto Silva, dr. Adrla-
no do Barros,*dr. Moreira do Barros, dr.
Raphael Lnnzelptli, Martim Egydio No-
gueira o família, Clelio do Freitas, coro-
nel Francisco Rodrigues Barbosa e faml-
lia, José Egydio e senhora, José Pucol,
Antônio Thadoii, Salvador Goulart, dr.
José Carlos do Macedo Soares, coronel
Theoilomiro Arruda Mendes, Emillo Wis-
lin, Ernesto Sisinun, dr. Alexandre Coo-
lho, Clelusio Pimenta, José Egydio Queiroz
Aranha c família, Caio Prado, Jodo Gas-
lão Ducheíi Machado Junior, Francisco
Liberal, Domingos Gonçalves Campos, dr.
I.uiz Sérgio Thomaz, Gustavo Flgncr, dr.
Mario tlulvão e familia, dr. Silva Telles,
Luiz Jacintho Medeiros, coronel José
Monteiro, Arthur .Guedes, prefeito de S.
José doa Campos; Câmara Municipal do
ti. Joaé dos Campos, dr. Oscar Tollena,
dr. Raymundo Mcrgulhão Lobo e senho-
ra, Carlos Taes de Barroa Filho e família,
dr. Pranoíscò* Tibiriçã o família, Evarlsto
Machado, Antony de Sousa Queiroz e fa-
millíi, Silvcrio Fontes o. familia, dr. An-
lonor Gurjão, auditor da Força Publi-
ca; dr. Luiz Panalm, Fausto Werner,
dr. Custodio Guimarães, M. J. Guimarães,
dr. Edmundo Xavier, dr. Firmlano i'in-
to e filho, dr. Raul Veiga, Sã o Albuquer-
que, dr. Arthur Motta e família, Brasi-
lio Bamos, dr. Plinio Barroto, Diogo Pa-
checo, Vicente Dias, dr. Druzo Pompeu
Amaral e familia, dr. Amazonas Pinto o
senhora, Octavlano Ponipeu do Amaral a
senhora, Dermoval Arriula.iiiujor Alvarp
Ramos, dr. Domingos do Moraes c faml*
Ua, Matheus Forte, Thadeu Nogueira,
Leopoldo Machado, Manuel Lcirúz, Go-
dc-fredo Queiroz, coronel João Curcino,
João du Sã Rocha, Jorgo de Moraes Bar-
ros, Joaquim Morse, 1'uulo Jordão, dr,
Arthur Xicolau Vergueiro, Wuldcmar de
Carvalho, Leven Vamprfi, Paulo dc Bar-
ros Aguiar, dr. Ernesto Pujol, Josó Bur-
bosa do Oliveira; dr. Accacio Nogueira,
Paullno de Andrade, Raul Pompeu c ae-
nhora, dr. Mario Cardoso dc* Almeida,
dr.. Luiz Teixeira Lcilo, Cnrloa Simões
Plnlo e íumilin, dr. Carlos A. de 1'*. Vil-
lalva, Armando de Castro, Antônio I'on-
seca, dr. Carollno Moita, o Silva, dr. Jullo
Mesquita Filho, Cardos A. Monteiro de
Burros, dr. Alberto Cardoso Franco, Ar-
thur Sampaio Coelho, Antônio R. Gui-
marãos, Eduardo Valle e familia, José'
Maria Lisboa, dr. Joaé Maria Lisboa Fi-
lho, João Pimenta, Arruda Amaral, V.
Ignacio de Toledo Barbosa, F. Gomes.
José Paroiiyba, dr. Garcia Redondo c
familia, Benjamim Mediei, Vicente
Frontini, director do Banco Italiano; dr
Aidemar do Mello Franco; dr. Joaquim
Coutinho, Aymoré Pereira Lima, com-
mcndíidor Alberto de Sousa e senhora,
Fránóisco Stella, Antônio Brasllíenso
Carneiro, dr. Diderot Goulart, dr. Arinun-
do Salles de Oliveira, Francisco P. Leão
Netlo e familia, Josô Benedicto do Ca-
margo, dr. Ariovaldo do Amaral, Joüo
Guby e senhora, J. Machado, Nc-rio Cos-
ta, dr. Bandeira do Mello c fumlia, I.uiz
A. •Pacheco Junior, dr. Ev. Isto da Vel-
ga e familia, dr. Mario Munhoz o faml-
lia, dr. Gustavo Martins de Siqueira e
familia, Pedro Ferreira.

* *
Os filhos do ar. dr. Olavo Etfydlo re-

ceberam iiontem 03 seguintes telegram-
mas do condolências: Senador Antônio,
Azeredo, dr. Cardoso do Almeida, secre-
lario da Fazenda; dr. Álvaro de Carva-
lho, leader da bancada paulista; senador
Lacerda Franco. deputado Rodrigues
Alves Filho. Vicente Frontini, dlrector d.i
Banco Italiano; Eugênio Tcrroir. dlrector
do Banco Belga; Leopoldo Lcnin, dire-
ctor do Banco Transatlântico; deputado
Veiga Miranda. Murtinho Prado. Theõ-
dorico do Magalhães Castro. Arnaldo Vil-
lares, Fellnto Lopea. Frederico Wilnar,
major Lejeune, dr. Ricardo Severo, dr.
Aldomar de Mello Franco, dr. Evarlsto
da Veiga e familia. dr. Mareio Munhoz
o familia, dr. Bandeira de Mello o faml-
lia, dr. Raphaol Gurgel, dr. Olavo Gui-
marães, Carlos Monteiro do Barros, dr.
Arthur Meisner. Paulo de Barros Aguiar,
dr. Luiz Rodòlpho de Albuquerque Ca-
valcantl, Josô Barbosa de Olivoira, dr.
Mario Egydio, dr. Ernesto Pujol. dr.
Eduardo Cotclining, Paulo Jordão, Ar-
mando Pederneiras, dr. Mario Cardoso da
Almeida, dr. Auatln Nobre. Joaquim dc
Azevedo, dr. João Sá Rocha, mnjor Al-
varo Rumos, Joaquim Morso, Alexandra
Sicilifi.no, dr. Arthur Motta. Jullo Barbo-
sa, Francisco Alvarenga, Diogo Pacheco,
Antônio de Moraes Pinto, Sã o Albuquor-
que, dr. Rniil Vélgu, Manuol • Mendsis
Campos, Lauro Cardoso Almoida, Anto-
ny de ti. Queiroz, Alberto Roa Vista, ba-
rão dc Sabá, Carlos Mendes Campos, dr.
Agenor Azevedo, dr. Eugênio Llmn. dr.
Vicente Prado, Fredrlco Sommer, diro-
ctor do Banco Transatlântico; Caio Pnt-
do. dr. Joaé Carlos do Macedo Soares, dr.
Jullo dc Mesquita, Mario Guastlnl, dr.
Alfredo Braga, João Baptista Cardoso,
cli'. Alfredo Rooa, Celestino Azevedo, dr.
Cloyis Botelho Vieira, dr. João D0111U1-
gues, Edgard Lcffivre, Antonlno Russo,
dr. Nlcolau Marino, Aymoré Pereira Lt-
mu, d. Thereza Fi do Barros e família,
dr. Melchiadea Porchat, dr. Arthur Vor-
gueiro, Dugoberlo Bittencourt, dr. Fer-
nando Pereira da Rocha, Brasileiro Ro-
drlgues Lopes, dr. Edgard Tibirlçfi. co-
ronel Euclydes de Oliveira, dr. Paulo
Goulart, Alonao Pereira da Rocha, dr.
Adriano de . Oliveira, dr. Luiz Gonzaga
Mendes de Oliveira, Garcia do Faria, co-
ronel Josô Dias Thomaz, dr. Carlos As-
coii.

I MUTILADO I

O enterro da distineta e pranteada se-
nhora realizou-se, com um enormisalmo
ucompunhamento, as 16,30 de hontom.

Era tão extenso o cortejo fúnebre, que
o coche jft havia chegado ao cemitério e
muitas pessoas, postadas om frento da
casa mortuarla, ainda esperavam oon-
ducção A necropole.

O feretro sahiu da rua Martlnico Pra-
do, n. 2, residência da familia enlutada,
para o cemitério da Consolação.

As áleas da necropole, desdo o portão
de entrada até ao jazigo perpetuo da fa-
milia Olavo Egydio, onde o corpo floou
inhumado, aohavam-so lindamente atape-
tadas de flores naturaes.

Compareceram aos funeraes os srs. dr.
José Rubião e major Eduardo Lejeune,
secretario e ajudanto do ordens da presl-:
¦ l__m*-_* i*n*»t'o«Gnt».n_líi tt av/i tt tti?. T.l*CSt-
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dente;' dr. Cândido Motta, secretario da
Agricultura; dr. Eloy Chaves, aooretarlo
da Justiça e da Segurança Publica; dr.
Cardoso de Almeida, secretario da Fa-
zenda; dr. Oscar Rodrigues Alves, secro-
tarlo do Interior; dr. Jorge Tibirlçfi, pre-
sldente do Senudo; drs. Almeida Prado o
Campos Vergueiro, vice-presidente o pri-
meiro secretario da Câmara dos Depu-
tados; dr. Albuquerquo Lins, dr. Carloa
d» Campos, Rodòlpho Miranda, dr. Paduo
Salles, da Commissão Directora do Par-
tido Republicano; José Maria Largacha,
Álvaro Novaes Largacha, Antônio do Al-
buquerque Lins, Raul Martins Bonllha,
por sl o por sou Irmão, Fernando Martins
Bonllha Junior; Celso Bueno do Amaral,
dr. Druso Pompeu do Amaral, Luiz P.
do Campos Vergueiro, Raul do Oliveira
Forraz, Olymplo Monteiro de Godoy, dr.
França Carvalho, dr. José V, de Sousa
Queiroz, Fornando de Moraes, Joaquim
Augusto Schmidt, por ai o por seu pae;
Antônio Baptista da Coala, Kvandro Pa-
checo e Silva, por sl o por seu pae, coro-
nel Antônio C. Pacheco e Silva; Joaquim
Carloa A. Cavalheiro, Raul Aguiar do

?Barros, por si e por Alfredo Aguiar dc
Barros; dr. Emillo Ribas, Arthur Rodrl-
gues da Motta, Euclydes Fagundes, dr.
Mario Tavares, Américo Braaillensc, dr.
Francisco Morato, coronel Baptísta do
Leme, tenente-coronel Graça Martins, dr,
Roberto Gomes Caldas, lt. Daiint, Arthur
3. da Veiga, por ai o polo dr. Evarlsto da
Veiga; dr. José Bento de Paula Sousa,
Allplo Canteiro, Álvaro do Sousa Queiroz,
dr. Carlos Meyor, Raphael Arclianjo Cur-
gel, Lázaro Nazurian, José da Fonseca
Osório, Vicente Rosati, Angolo Semcnza,
dr. Joaquim Paranuguíi, dr. Luiz Paraná-
guã, dr. Alfredo Jordão, dr. Raphaol Cor-
rêa Sampaio, M, J. Guimarães, monse-
nhor dr. Benedicto de Souan, Arthur
Bcgble, dr. Francisco Stella, dr. Domo-
trio J. Seabra, Antônio 11. Carneiro,
Fabló Prado, Rodòlpho Créspl, Franels-
co Marronl, pela "Nução", e repré-étitan-
do Antônio de Figueiredo, Alfredo Pada-
lino o coronel Nlcolau Cardoso; Joaé Frc-
dorico dc Borba, João Antônio Barbosa
Soulié, por si e representando o sr. ígua-
temy Martins; Octavio dc Sousa Buer.o.
dr. Bonto Lucas Cardoso, por sl e por
João Baptista Cardoao; Rodòlpho Gou-
zuga, coronel Henrique Fugundes, Car-
los Auguato Xavier de Andrade, Subas-
tião Pires dc Mello, dr. Emílio llibiis,
José Oswald N. de Andrade d Oswalil de
Andrade, João Rubião Filho, José VI-
cente Rubião, dr. João Rubião, dr. Ama-
zonas Pinto, João Rodovalho Junior, Sl-
mão de Queiroz Aranha, Pedro Egydio
Aranha Rodovalho, Diniz Prado de
Azambuja, Fábio P. dc Azambuju Junior,
Raul do A. Prado, Diego Wclsh o faml-
lia, Luiz Ramos, por sl o pelo sr. Alva-
ro Ramos; dr. Orencio Vldigal, José dc
Campos Soares, Miguel Antônio Coelho,
Raul de Oliveira Ferraz, Juvenal Pentcu-
do Filho, Antônio Pompeu de Sousa
Queiroz, Francisco Martins rompeu, • dr.
Mireliano Botelho, Fortunato Goulart,
por sl e pelo major Eugênio de Paula
Ramos e Dahino Goulart; André Ohl, dr.
César de Amorlm, dr. "VValdcmar de Car-
vallio, Joaquim Carlos A. Cavalheiro,
Joaquim Schmidt, por si o pelo Seu pae;
Arnaldo Cintra, Luiz Tavares, Raul Fer-
relra, Humberto Carnoiro, Raul Furnia
Leão, por sl e por José F. Leão Junior,
dr. Joaquim Domingues Lopes, Joaquim
Marra, Oscar A. Porto, Nestor da Sil-
va e Sousa, José A, Nogueira Porto, Jo-
sé de Oliveira Marques, José Augusto de
Andrado, José do Sampaio Moreira, te-
nente-coronel Graça Martins, Gabriel da
Veiga, por sl o pelo senador Ignacio
L'chOa; dr. Nlcolau do Sousa Queiroz, dr.
José Cassio de Macodo Soares, dr. Mo-
retz-Sohn do Castro, Guilherme Platt,
Alfredo Firmo da Silva, Josô Martins da
Sllvu, Joaquim Miguel de Siqueira, dr.
G.tistayo Siqueira, João Teixeira de Car-
valho, Francisco Mesquita, dr. Júlio Mes-
quita, Nuinu do Oliveira, dr. Horacio
Sabino, Armando de Salles Oliveira, VI-
cente Roaati, Ângelo Semcnza, Carloa
Norberto de Sousa Aranha, por si e polo
dr. Mario Egydio do Sousa Aranha; dr.
Antônio Carlos do Assumpção, dr. Fredc-
rico do Sousa Queiroz, coronel Cândido
Álvaro, Victor Gerloni," dr. Luiz Ayres,
por si e representando o dr. Adolpho
Mello; Fernando Achilles Danto, por si t-
por Ricardo Gumblcton, Pedro E. de Suu-
au Lacerda, Luiz Felippe Queiroz Lacer-;
da, Arlstldes do Amaral, Limpo do
Abreu, dr. Marlq. Graccho, dr. Xavier tíu-
Toledo, José Cyrino Junior, dr, Joaquim
Murnedc da Silva, dr. Arlliur Moita, Al-
fredo Braga, Alfredo Rosas, Manuel O.
do Albuquerque Lins, Evorardo de Sou-
sa, Araldo Natcl da Costa, Eugênio dc
Lima, Joaquim da Silva Mendes, dr. Va-
lois de Castro, Fernando do A'.'.umbuja,
Ca.saio B. de Queiroz Aranha, por sl t"
pelo dr. José do Queiroz Aranha; dr.
Samuel das Neves, Alfredo Martins, do
"Correio Paulistano"; J. V. Bittoncourt,
J. V. Bittencourt Junior, Francisco
Pamplona, Antônio Baptista da Costa,
Kvandro Pacheco o Silva, por ai e poi
sou pae coronel Antônio C. Pacheco ".
Sllvu; Coriolano Cuidas, Antônio José de
Castro, Caetano Nacarato, dr. Pedro Na-
carato, dr. Achilles Nacarato, Bento A.
do Barros, Joaquim Álvaro, Euclydes
Fagundes, dr, Remigio Guimarães, Vir-
glnio Queiroz Guimarães, Arthur S. da
Veiga, por sl e pelo dr. Evarlsto da Vel-
ga; Antônio do Sousa Queiroz, por sl fc
pela Associação Protectora da Infância
Desvalida; Antônio Fellx de A. Cintra,
por si e pelo dr. Antônio Cândido Rodrl-
gues; coronel Vicente Dias Junior, F.
Tienno, Eduardo Fonseca. Colchlng, dl.
Ignacio Lacerda, César de Queiroz La-
cerda, Joaé Alves Cerqueira César Nel-
to, José Alves Cerqueira César Filho,
Archimedcs Azevedo, por si e por Je-
11 nynio Azevedo; dr. R. G. Caldas,
João Gualberto do Amaral, Adolpho F.
Nlclaon, por sl e por F. Nielaen; A. Ro-
driguês, Tobias Cardoso, por si e por
Fausto Cardoso; Ignacio Cardoso, Plinio
de Barros, Heitor Gonçalves, pelo "Dia-
rio Popular-'; Fortunato Goulart, por si
o pelo mnjor Eugênio Ramos c Dalvino
Goulart; Antônio Nacarato, Achiles Nu-
carato, dr. Pedro Nacarato, Aurélio Jun-
queira, dr. Gabriel de Rezende, dr. Joa-
quim Domingues Lopes, Laurindo Seh-
midt, Antônio do Oliveira Ancede, dr.
Adalberto Garcia, Mario Antonlna, Gal
mera, da S, Cusu;- Oriundo de Almeida
Prado, dr. Carneiro Maia, Luiz Munlz
Barreto, João Cândido Martins, Tlto Mar-
ttns Ferreira, Alonso Leite de Barros,
dr. C. Pampeonat, Miguel Grunelin, Ben-
Jainin Mcdlcls, Joaé Benedicto do Camar-
go, Manuel Fernandes Lopes, França
Pinto, Armando Leal Pamplona, por si o
pelo Banco Cooperativo Commercial do S.
Paulo; Joaquim Coutinho, Albino Euge-
nio dc Moraes, Cardoao do Mello Junior,
Podro de S. Magalhães, por sl e pelo Ypl-
ranga; "Wladimlr Amaral, Vicente Prado,
dr. Carlos do Amaral Sobrinho, Antônio
Oliveira Castilho, pelo "O "STpiranga";

Carlos Clemente Hortole, pelo "O "".pi-

ranga"; Manuel Pedro Vlllabolm, ThadCu
Nogueira, Luiz Alves, Arlosto César de
Azevedo, por si c pelo coronel França
Pinto; Albino Soares Bairão, Paullno
Vieira doa Sanlos, Albino S. Bairão Ju-
nlor, dr. L. F. Baeta Neves, José Custo-
dio Cotrim, Auguato de Toledo, Felizardo
Gomes, João José Pereira, Plínio Ramos,
Annibal Brasil, Joaquim da Cunha Bue-
no, Rane da Cunha Bueno, Mario da
Cunha Bueno, Jullo da C. Azevedo, dr.
Cardoso do Molio Netto, dr. Paulo A,
Nogueira, Abilio Rodrigues dos Rols, por
Gonçalves o Guimarães; Olival Costa, do
"Estado"; dr. Luiz Pannaln, do "Fanful-
la"; dr. João Antônio de Oliveira César,
Arehlmcdes Azevedo, por si o por Jcro-
nymo Azevodo; coronel José Cândido da
Silveira, Guilherme' Ienert, coronel João
A. Jullão, dr. Pinto Paranaguã, Alfredo
Cordeiro Botto, Joaquim Cantlnho, Ar-
mando Leal Pamplona, Pedro Ernesto
Brusao, Alexandre Ruffln, dr. Henrique
Ruffin, José Neves Lobo, Josô Moyas, por
si e polo capitão Salvador Maya; Hugo
Orens, dr. Gomes Cardim, dr. Eugênio
Egas, major Eduardo Lejeune, pela pre-
sídencia do Estado; Fellnto Pedroso, D.
Dedlrot Goulart, dr. José Rubião, dr.
Carlos de Campos, Antônio da Fonseca,
dr. Bento Vldal, por sl e pelo dr. Luiz
Silveira; dr. Cyro Costa, dr. Meirelles
Róis, José Maia Passalaoqua, Henrique S.
Soares, dr. Raphael Sampaio Vidal, Ha-
roldo Pacheco e Silva, Ralpho Pacheco e
Silva, Pcrsano Pacheco e Silva, Clibes Pa-i

ral, Emygdlo Bastos, Evarlsto Bacellarv
Frederico Guilherme de Faria, Brant de
Carvalho Filho, Henrique Dumont Villa-
res, GuIIhermo Dumont Vollaroa, Urbano
do Azovedo, dr. Arnaldo V. do Carvalho,
Bodolpho Miranda, dr. João Silveira, João
Sllvolra Junior, dr. Octavio Forrolra Al-
ves, Auguato do Toledo, Manuel Taman-
darfi UchOa, Antônio Moreira da Costa,
Nerlo Coata, capilão Paullno Homotcrio
do Andrado, conde de Prates, dr. Raphael
Arclianjo Gurgel, dr. Arnaldo Vieira do
Carvalho, Armando Teixeira da Rosa,
Cassio Prado, .Toviano Telles, Pedro Reis,
Francisco Vaz Porto, Henrique Pinto
Kerrcira, Luiz Américo NanO, dr. Alberlo
Campos Seabra, Samuel Porto, Manuel
do Moraes Burros, dr. Pedro de Moraes
Barros, Fiel Jordão da Silva, Floriano
Álvaro Sousa Camargo, por si ¦ pelo dr.
Carlos Augusto Pereira Guimarães, Sll-
vanodo Mello, dr. Raphael de Aguiar,
Raul Lanno, José Augusto do Andrade,
José do Sampaio Moreira, Attillo Resòp-
poli, dr. Freitas Valle, Daphnls de Frei-
tua Valle, Mendonça Filho, Alberto Bor-
ba, Armando S. Ponteado, Alfredo Costa,
Ignacio Porflrio da Cruz, ,T. O. Nechidé,
Luiz von Puttranner, dr, Florlano Rodrl-
gues de Moura, Armando Nobregn, dr.
Horacio Pereira, Bernardo Gonçalves,
Gastão Labatot, Darlo Pompeu, Alcxan-
(Ire Ruffln, Luiz Garolla, Diogo Martins,
Francisco Toledo, Afrodlalo Vldigal, por
ai o pelo dr. Gastão Vidigal; Cassio Vidi-
gal, por si e polo dr. Álvaro de Carvalho;
cel. B, Joaé Carvalho, A. Jullão Carvalho,
dr. José Vergueiro Stcldol, dr. Mario Ver-
gueiro Stcldol, Frederico Vergueiro Stei-
dol, José Rioa Reboliças, Josfi Pereira Re-
bouças; Mario Salles Souto, João Barros,
Itapliael Tallòsa Barros, dr. Jorge Tlblri-
çfi, Aadrubal Nascimento, Francisco do
Sã, Francisco Jardim do Nascimento, An-
tonio Marcello, Nestor Rangel Pestana,
por sl e pelo dr. Syneslo Rangel Pestana;
Ernesto Trindade, lülpídlo Pereira dn
Queiroz, dr. 3. Alvares de Lima, dr. Nlco-
lau Moraea Barros, Salvador S. Campanel-
li, Bernardino Martins Vieira, P. de Bar-
ros Meirelles, Domingos do Toledo Plza,
por sl e pelo senador Lacerda Franco; Jo-
ae Augusto (l»j Toledo, dr. Cardoso de Al-
incida, dr. Fellnto Pedroso, Adalberto do
Queiroz Telles, por si e pelo dr. Mario
Maldonado; Alfredo Arantes, coronel
Henrique Fagundes, Francisco Sã, Anto-
nio Prado, Rucha Azevedo, coronel Ludge-
ro dc Castro, Sylvio Prado, dr. Auguato C.
da Silva Tollés, Amadeu Saraiva, Luiz du
Silva, João X.eferlno Ferreira Veiloso, Er-
neato Ramos, Augusto Vclloao, dr. J, M.
Azevodo Marques, Eduardo Fontes, Josô
Roberto Leito Penteado, Abilio Soares, V.
Frontini, Louis Dapples, Ludovic Treplik,
representado por V. Frontlnis Eduardo
Ramos, Luiz Aranha Junior, A. H. do Co-
Vello, João Dente, Pompeu de Sousa Quei-
roz, Carlos Melchert, dr, Horacio Rodri-
gues, dr. Rodrigo Cláudio da Silva, Fran-
cisco Leon Netto, Tarqulnlo M. Machado,
por si e por Joafi Virgílio; dr. "cão Anto-
nio Oliveira Ceaur, Miranda Chaves, dr.
Oscar Rodrigues Alves, Vincenzo Frontini,
por sl e pelo Banco Franceae e Italiano;
coronel Luiz Gonzuga de Azevedo, dr. *W.
Scheldon, dr. Ademar de Mello Franco,
dr. Cardoso de Molio Netto, dr. Paulo Ma-
lhelros, dr. Clodomlro Pereira da Silva,
Benedicto Camargo, dr. Paulo de S. Quei-
roz, Adolpho Melchert Junior, GuIIhermo
Frlzzo, dr. Auguato de Toledo, dr. Sam-
paio Vlanna, barão do Duprat, pre-
sldente da Câmara Municipal; dr.
Oscar Americano, dr, Fernão Salles, VI-
ctor Galonl, dr. Azevedo Fagundes, dr.
Eloy Chaves, dr. Cândido Motta, Vicento
do Sousa Queiroz, Annibal Paes de Barros,
por si o pelo dr. Ayres do Amaral; lide-
fonso da Silva, J. M. Sampaio Vianna,
João Vaz de Oliveira, Ernesto Goulart
Penteado, Nicoluu dos Suutoa, Florlano
R. de Moraes, Armando Nobrega, "Washln-

gton Luis, Luiz Alves, Arnaldo Dumont
Villares, Ernesto Dias de Castro, Guilher-
me de Andrade Villares, d. Miguel I_ru3c,
Alfredo Cordeiro Botto, Gabriel Magliano,
Salvador Augusto de Queiroz Tellea, Xa-
vier de Toledo, presidente do Tribunal do
Justiça; dr. Mario Pires, dr. Gastão de
Mesquita, dr. Edward Carmlllo, dr. An-
teriòr Llberntó do Macedo, dr. Claro LI- .
licrntO do Macedo, dr. Jlnnl Vicente do
Azevedo, dr. Mario Cardim, dr. Pedro VI-
cente Junior, dr. Diogo Pacheco, dr. Mar-
íiuho Prado, Henrique Mlsasi, dr. Rlcnr-
do Gonçalves, ccivle du Pratec Plinio fia-
moa, Fclinto Lopes, Celeatino Azevedo,
João B. de Mattos, J. B. Reimão, dr. Ar-
naldp Pcrchat, dr. Sousa Araujo, dr. Pau-
lo Setúbal, dr. Leopoldino Amara! Vlelia,
dr. H. C. de Sousa Araujo, Álvaro Monto-
negro, Geraldo Corrêa, por sl e pela A A.
S. Bento; d.-. Jorga Meaquita, Leal da Coa-
ta, dr. Olivoira Penteudo, dr. Adriano do
Barroa, dr. Gabriel Ribeiro dos San-
tos, dr. Mario Pontual, dr. Carlos Pontual,
dr Raul Jordão de Magalhães, Joaquim
F. da Roaa Sobrinho, dr. Jullo Prestes,
dr Jullo Cardoso, dr. J. Soares Chau-
bet, Wilhelm RÍehers, Hermann Robbcin,
dr. Bento Lucas Cardoso, por sl o por
João Baptfcta Cardoso; dr. Arnaldo Po*
diuso, coronel Francisco Pedroso, Olavo
Pedroso, Armando .Moraes Bastos, dr.
Santos Prado coronel Marcondes da
Brito, Alfredo Borba, dr. A. Silviano Ju-
nlor, por sl o pelo commendador A. Sl-
ciliano; José A. Camargo, dr. Sampaio
Vidal, dr. Basilio da Cunha. dr. Francisco
da Cunha, Basilio Miguel R. da Cunha,
Jullo Augusto Gouvêa, Raul Ferreira,
Ruphacl Grossomann, Eugênio de Frei-
tas, por si e seu pae, coronel Josô Joa-
quim de Freitas; Eugênio CorrC-a Pinto-
deira, dr. Raul de Assumpção. por si <
pelo seu pae. Domingos do Assumpção;
Antônio de Assumpção, por sl o pelo sou
pae, dr. E. de Assumpção; Luiz A. de Al*
molda, Ed. W. VVysard, Pedro Egydio No-
gueira Aranha, Antônio Egydio Nogueira
Aranha, dr. Octavio Galyão, Antônio Vil-
lares da Silva, dr. Arsenlo Corroa. Manuel
Ànidur Gaspar, João Adolpho, Hugo
Arens, A. Mendes, pólos empregados da
Villares Arens o Comp.; Otto Rochna. An-
dré Marcondes dos Reis, dr. Luiz Galvüo,
Taitlo de Moraes Barros Filho, pelo dr.
Paulo de Moraes Barros; J. Paullno No-
ijueira Filho. Nlcolau Baruel, dr. Arman-
do Prado. dr. Padua Salles. dr. A. C. do
Salles Junior. Arnaldo do Alcântara,
Francisco Cundelu. por sl e pola "Tribu-
na IlluBtrada"; Henrlquo Mlsarl, Calo
Graccho Ctmattl. J. F. de Mello Nogueira,
Ernesto Lisboa. Wuldomiro Aguiar, J0t'4
Leite de Barros, por si e pelo dr. Torres
Tãbiizzo. dr. Horacio Gonçalves Po-
relra, dr, Florlano Rodriguos de Moraes,
Armando Nobrega. J. Guimarães. CamlUo
Levy, Marc Loeb. Paullno Munlz, Bernar-
dino Nogueira da Fontoura, di*. Adolpha
Nardy Filho. dr. Raul Cardoso, ooronol
Bonto José do Carvalho, A. Jullo de Car-
valho, Olegario do Almeida, Octavlano
de Almeida Prado, Furio Francoschínl,
dr. Sampaio Vldal. Bonto A. Sampaio Vi-
dal, Octavlo Paranaguá, Podro Ernesto
Bueno, Antônio Vaz Junior. José Nunes
Ramalho, J. E. do Almeida Botelho, Ma-
nuel Carlos Aranha, Adhemar Setúbal,
dr. Eloy Chaves. Alvuro Teixeira Pinto,
coronel Henrique Fagundes, dr. Azcvc-
do Fagundes, Plínio Uchôa Filho, Augt.s-
to Uchôa, Auton "Wllleur. Frldrich W.ll-
leur, dr. Francisco Ferreira Ramos, cv.-
ronel Francisco Schmidt. coronel A. Silva
Tolles, Francisco Freire. Manuel Asso.i,
Adolpho Asson, dr. Jorge Chaves, dr. Joio.
Rubião, A. R. do Siqueira Campos. Oscar
Rodrigues Alves, Augusto de Meirelles
Rols, Pedro Rodrigues dos Rols, Hernanl
Pinto Ferreira, dr. Francisco Vaz Porto,
Luiz Américo Nano, Samuel Porto. Aa-i
tonio Paullno de Almeida, dr. Campoti
Seabra, Mauro Vergueiro, dr. Arthur N.
de Vergueiro, Cyro Vergueiro, Celao
Vergueiro, Celso Leme, Abrahtto RI?
beiro, dr. Chlchorro Netto. Carlos Cy*
rlllo Junior. Alcântara Machado. Al-í
melrlndo M. Gonçalves, Horacio EfK
plndola, João Sampaio, Llnneu Fer-
relra de Camargo, Pedro Ferreira du
Camargo, Walfrodo Ae Campos, dr,
Joaquim Rabello Teixeira. Manuel Per?
roira Mala, Paulo Moraes Amaral Pln<
to, Nelson Álvaro Sousa Camargo, Qus-i.
tavo Lion, por sl e por Alberto Llon; Ar-f
thur Barbosa, Manuel de Lacerda Fran><
co, dr. Calo Bgydlo de SouBa Aranha,'
Mauro Bgydlo do Sousa Aranha, Josí
Gerloni, por «1 « pela firma, Duarte B.
Aranha; dr. J0S0 Duarte Junior, Sllvino
Egydio de Sousa Aranha, dr. Alberto Ca-
valhelro, dr. Sérgio Meira Pilho, dr. Car-
los de Paiva Meira, Horacio de Andrado,

¦.¦

checo o Silva Mario Amaral, Celso Ama- pelo "Commercio de 3. Paulo": Virgílio
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Pereira Sobrinho, por sl e por Ignacio do
Queiroz Lacerda e Durval do Volalva;
José do Alencar Pereira, JosC Machado',
dr. Albuquerque Lins, dr. Dico do Sousa
Aranha, dr. Ignacio do Queiroz Lacerda,
por sl e por David Pompeu do Camargo,
Herculano Pompeu do Camargo, Antônio
Ferreira do Camargo Andrado o Josfi de
Camargo; Francisco Augusto do Queiroz,

í!.4.fflARi

Podro Faggion, Américo Faggion, Vasco
Faggion, Ernesto Faggion, Vicente Que-rocinl, Vicente Credcdlo, César Dias Quei-
roz, João Mar{a Brolto, Mario Palestro,

.Luiz Matlieus, Estcvam Fagginne, dr.
Abelardo Pompeu, por sl o por Raul
Pompeu; Carlos Alberto Barbosa Aranha,
por si o pela família Itapura; José de
Kousa Queiroz, dr. Antônio Pompeu de
Camargo, por si o polo coronel Eloy Pom-
pcu; Eloy Pompeu do Camargo Filho,
Oswaldo Pompeu do Amaral, Octaviano
Pompeu do Amaral, Álvaro Xavier do
Camargo Andrade, Theodollndo do Arru-
da Mondes, Diogo Martins, dr. Vlctor da

, Silva Freire, dr. Francisco Antonio de
. Sousa Queiroz Netto, José do Almeida

.Salles, José Egydio de Sousa Aranha,
João de Lacerda Soares, José Egydio de
Quolroz Aranha-, José de Albuquerquo
Lins, dr. Carlos Botelho, Cypriano Can-
tlnho, Francisco Silveira Bueno, Diogo
Pacheco, dr. Valois dò Castro, Jullo Bac-• '«-olli-il, por si e pelo dr. Henrique Bacco»'•',-'; Hnl; Antônio Russo, por «1 o polo sr. Sal-'; 
vador Russo e pelo barão de Aguiar Vai-

: Íim; João F. Melra de Vasconcellos, porsi e pelo dr. Jambeiro Costa; Gualter
Meira, Meira Vasconcellos Notto, Augusto
de Macedo Costa, por si c pelo dr. Costa¦Tunlor; Durval Vieira do Sousa, pomar-• do Gonçalves, Ghstão Sabatut, Darlo' Tompcu Camargo, Octaviano Sousa Bue-r.o, João Antônio Barbosa Soulié, Igua-temy Martins', Alexandre Ruffim, Josfi
Neves Lobo, Alborto do Oliveira Coutlnho, Carlos de Sousa Queiroz, Luiz G. doSanfAnna, Braz Altlerl, Francisco Baci-Ho de Cunha, dr. Baslllc, da Cunha, Ea-
slllo Miguel R. da Cunha, José Pereira
aa Queiroz, Manuel Elpldio Pereira do
Queiroz, por si e pelo deputado Francisco
Alves dos Santos, Carlos Ferreira Pcntea-
do, Elisiarlo Forreira C. Andrade, dr.

,. Luiz Aranha, dr. Bueno do Miranda,
Lacrte Setúbal, Ranulpho Queiroz Gul-
marâes, Regipaldo Salles, Antonio Pra-" do Júnior, Sá e Albuquerquo, Francisco
Bueno Netto, Eugênio Corrêa Pontedeno,¦• ¦ Arthur Dlederlchsen, por sl o represou-
tando Theodor Willc e Comp.; dr. HerI-
baldo Sierbano, A. J. Tavares Rodovalho,
Ataliba Penteado, pela Recebedorla dcRendas da capital; Arthur Amor, JoséAdriano Marrey Júnior, Sylvio Portugal,
dr. Adolpho Gordo, Jaymo Ferreira da

. ....-Silva, dr. Rodolpho da R. Miranda, drWashington Oliveira, Guilherme Pra-
...tos, dr. Adalberto Queiroz Filho, dr. Wal-

domiro Pinto Alves, dr. Antônio Lemoda Fonseca, dr. Edmundo Sousa Quei-roz, dr. Fausto Bressane, Carlos Hilde-brand, dr. Fábio Prado, com. Rodolpho
Crespi, dr. José Pinto Silva, dr. Josfi de

„„,: Campos Toledo, dr. João Martins Mello
,.. Júnior, senador Carlos de Campos, Ma-theus de Andrade, dr. Francisco Horta

Júnior, dr. Arnaldo Pedroso, dr. VieiraMarcondes, Luiz Fonseca, Guilherme Ru-
blao, Marellio de Camargo, dr. AyresNetto, Benedicto Alves, Serafim Gomes
da Silva, Fernando Chaves, Caio Pra-do, Alberto da Silva o Sousa, Olyni-
Pio Martins de Godoy, Arthur Whi-taker, Nelson Vieira do Sousa, Joa-
quim Vieira de Sousa Filho, Tharslcio
boares, Pedro Vidal, Vasco de Queiroz
Telles, Rodrigo Martins Camargo vis-conde do Nova Granada, A. Vieira Pc-reira, Alberto Horta, Valendo Carneiro eCastro, dr. Bento Bueno, dr. Cesarlo Uas-
tos, dr. Paulo Passalacqua, por sl e por
monsenhor Camillo PaesalacqUa; Araujo

,; Guerra, Melchiades Pereira, Arthur Fur-
y 

"tado, Accacio Piedade, Epitacio Piedade,
padro Faustlno Consoni. Francisco Tolo-do, por si e por seu pae, Leonclo Toledo;
Diogo Martins, Luiz Garlla, Firmo La-corda do Vergueiro, dr. Bueno de Miran-
tia, Augusto do Macedo Costa, por si e
Ki r;,.C0Sta Jimiol-; (1r- **á**Ke. Ma-
nnel AÍ^ 

b?','t0 AIm0Íd"*'. POr Si O poi" Ma-nuel Almeida, João Chrysostomo B RJúnior. Vicente Frontini, Josfi Anselmo

Diaa Filho, José Ferreira Santos, ManuelAssan, coronel Octaviano do Oliveira,
representado por Eduardo Vallo- JulloMendonça, Brandão Sobrinho, ArthurD ederichsen, por si o representandoTheodor Wllle o Comp.; dr. Ramos de
Azevedo, Ramos de Azevedo Filho dr RI-cardo Severo, Francisco do Almeida'No-
bro, Fernando Nobre, Jefferaon NobreAustin Nobre, Ibrahlm Nobre, M. CastroRosa, dr. João Silveira, João Silveira
Júnior, Fernando Eonilha Júnior, AbílioI-ernandes, Pedro Durand Júnior, Anto-nio José de Freitas, por sl o por seu pae,dr. Herculano do Freitas; Miguel Fran-klin, José Benedicto Camargo, BenjaminMcdicls, Rodrigo O. Connor Dauvit,
Christlno Augusto da Fonseca, dr. Cin-clnato Pomponet, Antonio Vaz JúniorJosé Nunes Ramalho, Rodolpho Trop-
pman, proprietário do "Dlarlo Allemão";
Ch. Rcnny Berzencovich. cônsul da Aus-

¦ tria-Hungria; Raul Ferreira, Júlio Au-
gusto do Azevedo Couvêa, Sylvio Alvares
Penteado, C. P. Vianna, por si o polo Ban-
co do Commercio o Industria de ti. Pau-
lo; dr. Horacio Gonçalves Pereira, dr.
Floriano Rodrigues do Moraes, Armando
Nobrega, Carlos Simões Pinto, dr. José
Antônio Gonçalves, Aneslo de Vasconcel-
los, Amadeu Amaral, Cassio Toledo Ma-
lhado, José Eduardo Prales, Henrique dal
Poggetto, Jonas RosG, Gabriel Maltano.
dr. Eloy Cerqueirá, A. J. Tavares Rodova-
lho, dr. Rocha Conceição, Edgard Concel-
çao, Edward W. Wysard, Manuel Pereira
Netto, Justiniano Vianna, dr. Joaquim
Cantinho, dr. Armando Leal, Pamplona,
Albino E. de Moraes, dlrector do Banco
Cooperativo Commercial do S. Paulo;
João Antonio Julião, dr. Lourenço de Sá
Filho, por si e por seu sogro commenda-
dor Luiz José Pereira do Queiroz; VI-
oento CiaccaglinI, dr. H. c. do Sousa
Araujo, por si e pelo dr. Leopoldino Ama-
ral Melra; Francisco Baslllo da Cunha,
por si e representando seu pae, coronel
Baslllo Miguel da Cunha; dr. Basilio da
Cunha, Inspeetor do Thesouro Municipal;
Baslllo M. da Cunha, José da Fonseca
Osório, Pedro M. Bittencourt, Arthur
Furtado, Augusto P. do Valie, A. Costa,
dr. Mello Nogueira, dr. Paulo do Sousa
Queiroz, Adolpho Melehert, Alfredo Du-
prat, Carlos Grambery, Ernesto Duprat,
Pérsio Pacheco o Silva, Plínio Lacerda
Oliveira, José Augusto Leito Franco, pórsi o por Llcinio Cardoso Franco; dr. Al-
borto Cardoso Franco, Estanislau Pereira
Borges, Avelino Pacheco Filho, José Gull-
ger Sobrinho, dr. Victor Godlnho, dr. A.
França Meirelles, dr. A. Prudente de
Moraes, Américo do Amaral, por si o porSylvio do Sousa Queiroz; Eugênio Fer-
reira, Marellio Camargo, dr. Fortunato
Moreira, Roberto Moreira, por sl e pelodr. Matheus da Silva Chaves Júnior; João
Josfi Pereira, dr. Arnaldo Vieira de Car-
valho, Arthur Fomm, Alberto Fomm, Au-
gusto Fomm, Pereira dos Santos, Mario
GuastinI, pel'"0 Paiz"; Joaquim Azevedo,
pelo "Jornal do Commercio"; dr. Anto-
nlo Barreto, dr. Romeu Potrochl, Edgar-
do Tibiriçá, representando o dr. Fran-
cisco Tibiriçá e familia; Benodicto Duarte
Passos, Abílio Fernandes, major Antonio
de Oliva Ferraz, dr. José Chrysostomo delalva, Gelasio Pimenta o Boaventura Bar-reira. *
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INTERIOR
Santos

• VARIAS NOTICIAS
SANTOS, 12 ¦— Na egreja do Car-

mo, foi hoje celebrada, ás 8 horas,
missa de sétimo dia por alma do in-
feliz Athanagildo Pinheiro, tão co-
vardemente assassinado na Bocaina.

 Entraram hoje cm Santos
54.324 saccas de café, sendo na Rece-
bedoria dè Rendas despachadas
•*7-5°5 saccas.

-— Afim de embarcar para Mon-
tevídeo, na vapor "Oronsa", chega-
ram hoje a esta cidade, cm vagão
especial, ligado ao trem das 10,7, os
srs. tenente-coronel Silvestre Mato e
tenente José Traba], membros da
comniissão^ militar urugtiaya.

Os officiaes uruguayos vieram emcompanhia' do' sr. dr. Luiz Silveira,
administrador do "Correio Paulista-
110".

 Dc bordo do vapor ingleü
Oronsa", hoje entrado, procedentedc Liverpool e escalas, desembarca-

ram neste porto os seguintes passa-
gciros: Joseph Vincent Pardon, Ker-
met Alexandra, José da Rocha Padi-'lha,"senhora e filha.

7— Pelo vapor. "Oronsa", 
passouhoje por este porto, com destino a

Callau, o sr." José Onofrc Bunstcr, di-
plomata chileno.

¦ Pelo mesmo paquete, passa-ram os srs. Frederick Lcopocs Pa-
dght, diplomata britannico, e Gui-
lherme Matutei de Vietoria, cônsul
chileno, que se dirigem, o primeiro
para Valparaizo e o segundo paraBuenos Aires.

 Pelo vapor "Mayrink", che-
gou a esta cidade o dr. Diderot Gou-
larf, delegado de policia de Ubatuba. Seguiu hoje para essa capital
o sr. Lino Garcez, sub-gerente da

Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 12 — Conforme es-
tava annunciado, realizou-se hoje a
sessão^ extraordinária da Câmara
Municipal, comparecendo nove ve-
readores.

Foi approvada toda a ordem do
dia.

No expediente foi apresentado o
inventario dos bens da Câmara, quemontam a 2.613 -385$30o.

 A Compianhia Mogyana en-
tregou hoje á baldeação da Paulista
8.233 saccas de café, despachadas pa-ra Santos.

-— O sr. dr. Oscar Rodrigues Al»
ves, secretario do Interior, autorizou

RIO, 12 (A). — A sessão da Ca-mara foi presidida pelo sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs, CostaRibeiro e Juvenal Lamartine.

Foi lida e approvada a acta da ses-são anterior.
Na hora do expediente, foram íi-das as seguintes informações da' Au-di toria da Guerra:"Actualniçntp..só está fuiicciònah-

do nesta auditoria q conselho dc
guerra a que responde o segundo sar-
gento Brasiliano , Justino dc Sousa,aceusado de tcr.subtrahido da cida-de dc Porto União da Vietoria ani-mães pertencentes ao governo, queestavam sob sua guarda.

^Dcscle que começaram as. opera-
ções de guerra mio Contestado, atéhoje, nenhum offieial intendente ros-
pondeu a conselho de guerra, sendo
que,, por crime âc, peculato, foram
julgados, nesta fttfflitoria os tenentesBenedicto dç Assis Corrêa c LuizAntônio Ferreira Souto c os officiaes
combatentes, que, tendo vindo do in-tenor dos Estados de Santa Cathari-na c Paraná, -receberam dinheiro naDelegacia deste ¦ Estado para paga-mentos de officiaes' e praças, os ex-traviaram, sendo que o primeiro em
parte e o segundo em sua totalidade,
as importâncias recebidas naqucllas

•'''S''*---*'*™*'-'^-^^

l'AIs!,K0IME.\TO
RIO, 12

o sr, dr.

o sr. dr. Araujo Mascarenhás, presidente da Câmara, a mandar suspen* repartições; —- Coritiba, 19 de julhoder as aulas* de todos os estabeleci» <••- i')i6._~- Emiliano Pcrneüa, audi-
mentos de ensino 110 dia 15 do cor-
rente, afim de que os alumnos pos-sam tomar parte na romaria ao tu-
mulo do saudoso campineiro generalFrancisco Glycerio.

O sr. secretario do Interior dele-
gou ao sr. dr. Antonid-Rodrigues Al-
ycs Pereira, director, do Gymnasio, a
incumbência de represental-o naqucl-
Ias homenagens.

Realiza-se amanhã, ás 8 ho

Caixa de Liquidação.
—— Os vales ouro do Banco do

Brasil, de taxa cambial para paga-menfos de direitos em ouro, na Al-
fandega, são dc 12 29I32, sendo o
ágio dc 2$i68 por i$ooo' ouro.A "Tribuna" 

publicou hoje o
seguinte:'Desde ha dia9 vários funeciona-
rios aduaneiros vinham verificando
que as estampilhas de 300 réis, exi-
gidas por lei, c empregadas cm seus
requerimentos pela firma F. Mata*
razzo, desta praça, eram falsas, e. está constern-idissima com o lutuo-
por isso, foi feita a sua appreheimolso acontecimento, que nos priva do

convívio de um cavalheiro distineto

ras, na.Cathedral, a sagração episco*
pai dc d. Joaquim Mamedc, bispo
auxiliar da diocese de Campinas,
sendo sagrante o sr. d. João Nery,
auxiliado pelos srs. d. Oetavio Cha-
gas e Campos Barreto, respectiva-
mente, bispos de Pouso Alegre e de
Pelotas.

Servirão^ de paranymphos os srs.
drs. Antonio Lobo, presidente da Ca-
mara dos Deputados, e Sousa Carva-
lho, lente da Academia dc Direito.

Realizou-se hoje, ás 11 horas,
o enterro do sr. José Zavoroni, sa-
hindo o feretro do predio n. 282 da
rua Regente Feijó.

—- O sr._ dr. Heitor Penteado,
prefeito municipal, concedeu hoje 30dias de licença ao dr. João Valladão
de Freitas, para tratamento de sua
saude. •***»

Avulso
FALLECIMENTO

. REDEMPÇAO, 12 - Falleceu ho-
je, nesta cidade, o sr. José Pires
Dias, collcctor estadual. O extineto.
na nossa sociedade-, gosava de geraes
estimas e sympathias. A população

c cotnmunicado o caso ao inspeetor.
A referida firma, scientificada do

oceorrido, immcdiatamente se apré-
sentou naquella repartição alfançlc-
garia, e, munida dc vários documen-
tos comprobatorios, provou que es-
sas estampilhas — embora falsas —
foram adquiridas na thesouraria da
Alfândega, assim como tantas outras
que posstiia ainda e que apresentou
ao sr. inspeetor.

Perante a gravidade do caso, o sr.
inspeetor enviou para a Casa da
Moeda algumas dessas estampilhas,
para_ ella se pronunciar sobre a sua
legitimidade.

Entre estas e as legitimas, apenas
existe a differença na cor, que é uni
pouco mais desbotada; no resto, são
perfeitamente éguaes."

c geralmente estimado pelas suas ai-
tas qualidades— (a) Magalhães,

Curralinho

O nosso companheiro, dr. Luiz Silvei-
ra, recebeu hontem do er. dr. Teixeira
Leite, official de gabinete do sr. «ir, Nilo
Peçanha, presidente do Estado do Rio, o
seguinte despacho:

."Peço-lha representar-me nos funeraes
da esposa do nosso amigo dr. Olavo.
Saudações. — (aj Tei-xel*.*.-*. Z10ito.il

CONSÓRCIO — VARIAS NOTICIAS
CURRAIsTNHO, 12 — Realizou-se hojo,

fi3 7 e meia horas, o casamento do dis-tineto moço sr. João Castanho Sobrinho,
clrurglão-donüsta, .com a gentil senhorlta
Ottilia Frederlghe, dilecta filha do Br.
Godoíredo Frederlghe, dedicado collector
estadual.

A cerimonia religiosa realizou-se na
matriz, X hora da missa rezada pelo virtuoso parocho frei Domingos Segurado.
Serviram do paraiiymphos: por parte da
noiva, nesta solennldade, o pharmuceuti-co sr. Nabor Silva e polo noivo o profes-sor sr. Luiz Castanho, director do-grupo
do Pereiras. O acto civil tovo logar em acasa do residência dos pães da noiva. Fo-
ram testemunhas, nesto acto, pela noiva
o sr. capitão Antônio Bueno Uo Prado e
pelo noivo o sr. Leopoldo SanfAnna.

Apus as cerimonias, foi servida uma
delicada mesa do doces aos convidados.
Innumeros foram os mimos ciuo vimos nn"corbellle" dos noivos.

Do grando numero do pessoas presen-tes pudemos notar as esguintes: senhor!'.as professora Maria da Conceição Pinho!
ro, Amélia Ferreira, Anna Pereira Ramos,
professora Zonaido do Almeida, professo-ra Antonla Caparlca, professora Odllin
Ferreira, Alzira Lage, Bertha Gomes, Ma-rieta Escobar, Corina Escobar, Rosa Sgre-va, Maria de Sousa, Beímlra Ramos, Flo-
rinda Escobar, Maria Xlmenos e Julieta
Elias; senhoras, professora E. Almeida
Albuquerque, Maria Prado, Albertina Vil-laça, Elmtra Costa, Maria Ortiz, Maria
Escolasllca Ramos, Carmollna Ribas o Sll-va, Benedicta Bueno, Assumpta Sgreva,
Benedicta Figueiredo, Eleetra de Sousa,
Anna Ribas, Justlua Figueiredo, Silveria
Trindade, Argomlra Frederlghe, Nnncy
Frederlghe, Maria Ferreira, Maria Eliasda Silva, Adelina Schmldt, Benedicta Gua-zolll, Euphroslna Figueiredo o Maria An-
gelica Silveira; srs. coronel João Ernesto
Figueiredo, pharmaceutico Nabor Silva,Godoíredo Frederlghe, tenonte Argomlro
Ramos, capitão Antonio Luiz da Silveira,
profelto; Anionio Bueno do Prado, pro-fessor Luiz Castanho, Luiz Figueiredo
professor Carlos Braga, Oetavio Vlllaça,
Luiz Villaça, professor Bonedlcto Marques,
dlrector do grupo escolar; Joilo Augustoferreira, prof. Saul Guazzolll, José Pedro-o. professor Othon do Albuquerque, Joã"
Schmldt, professor Gabriel Ortiz, Antonio
Trindade, José Figueiredo, Octavlo Esco-
bar, G. Freire, Domingos Marcondes, Ger-
mano Martinsen, Aggrlplno Herdado, Es-
telllta Ramos, Antonio Marcondlnl, Anto-
nlo Luiz da Silveira, Joüo de S. Bueno,
Adtlio Sodré, José Augusto Freire, Anto

Boanorge Freire, Luiz Ottonl de Almeida
professor Joaquim Teixeira, Oregorio
Rego, Gastfto Ferreira Bueno, Hormlnio
Wohlers, Theophilo Elias e Leopoldo San-?'Anna, do «Correio Paulistano", por nl «•
por Nuto SanfAnna.

Os nubentes seguiram fia 10 horas paraS. Paulo, em viagem de nupclas.
Para essa capital, em goso de fé-rias, seguiu hoje o dlstincto professor do

grupo escolar local, sr. Saul Guazzelli. Esteve em nossa cidade o illustre
professor Luiz Castanho, director do gru-
po de Pereiras.

1 Visitaram-nos o sr. Othon de AI-biiíjtierque e sua exma. esposa, d. E. Al-
melfiá Albuquerque, ambos provectos ad-
Juntos do grupo escolar do Angátuba.

Rio de Janeiro
MOVIMENTO DO PORTO

RIO, 12 (A) — Foi 0 seguinte o
movimento deste porto :

Vapores entrados:
De Porto Alegre c escalas, o nacio-

nal "Itapura";
de Laguna e escalas, o nacional"Laguna";
de Santos, o nacional "PyrineUs";
de Ponta da Areia, o nacional"Arassuahy";
de Macau c escalas, o nacional"Piauhy";
de Buenos Aires, o inglez "Reg-

brant";
de Manchester e escalas, o inglez"Tcrence";
de Glasgow c escalas, o inglez"Spencer".
Vapores sabidos:
Para Buenos Aires, o rtorueguez"Bayard";
para Liverpool e escalas, o inglez"Henttta";
para Pernambuco e escalas, o na-

cional "Itapuhy";
para Paranaguá c escalas, o argen-

tino "Vaguillona".
PARA S. PAULO

RIO, 12 (A) — Pelo nocturno de
hoje, seguiram para essa capital os
srs. Antonio Gonçalves da Silva, Mo-
raes Costa, Antonio Miranda, A. Ta-
vares e Anselmo S. Abreu.

Pelo nocturno de luxo, segui-
ram os srs. dr. Egberto N. Penido,
Accacio Martins Ferreira, Frcitis
Tinoco e familia, Francisco Netto,
Luiz dc Menezes, Oetavio Lopes, Jo-sé de Castilho e senhora, Campos Li-
ma, Alexandre Vigorito Sobrinho,
coronel Christiano de Lemos, dr.
Luiz Arthur Lopes da Silva, viuva e
filha do general Francisco Glycerio e
dr. Henrique Scwing.

Nesse trem também seguiu o
deputado Pedro Moacyr, acompa-
nhado da commissão de estudantes
da Universidade de S. Paulo, e queahi fará uma conferência.
A EXONERAÇÃO DO DIRE-

CTOR DO COLLEGIO MILI-
TAR

RIO, 12 (A) — Causou péssimaimpressão nas rodas militares a exo-
neração do coronel Alexandre Barre-
to, do cargo de director do Collegio
Militar, não obstante s. s. ter sido
elogiado no Boletim do. Exercito, e,
além disso, ter recebido uma longa e
amistosa carta do sr. ministro da
Guerra, explicando-lhe que a sua
exoneração obedecia ao principio,segundo o qual 0 militar não pôde
permanecer por mais de dez «annos
em um cargo.

Nessa carta, o sr. ministro da
Toant^Sò. iX^i^i^^fi^H Guerra lamenta ser forçado a assim

proceder, devido a tratar-se de um
velho camarada, cuja administração
s. exc. reconhecia honesta, patrióticae operosa.
A CARNE - MATADOURO DE

SANTA CRUZ
RIO, 12 (A) --; No Matadouro de

Santa Cruz, foram hoje abatidos: 768bovinos, 311 suinos, 48 carneiros e 52vitellos.
Os preços foram os seguintes: bo-

vinos, de 600 a 640 réis; suinos, de
i$050 a i$300; carneiros, de i.$6oo a

K i$8oa. a vitellos. de 600 a 800 réis.

tor de Guerra."
Em tempo: — Vai reunir-se o con-sclho de guerra a que responde o ma-101: graduado Salvador de Aguiar Ca-taldo, cujo processo acaba rjc ser de-volvido pelo Supremo Tribunal Mi-litar, que não reconheceu como in-competente o foro militar que temdé Julgar aquelle official."

TEm seguida,, falou o sr. Nicanor
Nascimento, oecupando-sc ainda dnadministração da. E. F. Central doBrasil.' - •

Em seguida, falou o sr. Deoclccio
Borges sobre o caso do Espirito
Santo.

O sr. Florlano de Brito tomou adefesa do funecionalismo federal daCâmara.
O sr. Simões Lopes aparteou oorador, dizendo que o Brasil era o

Eldorado do funecionalismo publico.O sr. Floriano de Brito, continuan-
do, disse que não estava ali paraconquistar popularidade barata e quedefendia 03 funecionarios pubücosdefendendo também os interesses do
naiz,_ porquanto.o noder acquisitivo
dc dinheiro, havendo baixado 40 o!pe soffrcndo o funecionalismo o des-conto ein. seus vencimentos de 10 norcento, além do dc .5 por cento oriçi-
nariojlo encarcçimento das nov.istaxaçõrs da quota ouro, é claro quedc accôrdo com a inflexível arithme-tica. attinrre, a .*•¦*; o!o a somma des-
viacla do bolso do funecionario par.ia satisfaecão do imiVosfo, isto é, m.ii<-da metade dos,sc\is vencimentos édestinada .10 soccorro das finanças
publicas. •<"' í

O orador não ptúlc, reduzir muitotamanha, nroporcã,!?, mas' lembra ,inecessii1adc.de ser.applicada a tabel-'a de descontos rme apresentou naConimissilo de *"F?tlan(*às, 'riara : queseja approvada'' enV' siíWs linhas ge-raes, embora.lhe moríiíicíindo mais
tarde alerumas disposições, feitas no
elevado intuito de--diminuir o 'actual
imposta odioso pòr excessivo, como
o classificou o sr. jiiinistro da Fazen-
da. e extorsivo, como diz s. exc.

Fala em seguida o sr. Alberto Ma-ranhão, que iniciou o seu discurso
mostrando quanto o pensamento do
senador Lyra Tavares', expresso na
outra casa do Congresso, se 'íanno-
niza com a emenda.ao imposto addi-
cional de 10 olo, suggerida pelo ora-
dor, aliás inspirada nas opiniões da-
quelle seu illustre conterrâneo.

S. exc. não ignora dever ser consi-
derado como um mal esse augmento
de imposto, mas cinge-se para esse
augmento, ao proloquio que reza quedentre os males é preferível o me-
nor.

O sr.' Maurício de Lacerda deixou
sobre a mesa o seguinte requeri-
mento:"Requeiro 

que, por intermédio da
mesa, o sr. ministro da Guerra infor-
fe qual a importância do desfalque
dadpjior vários intendentes na cx-
pedição do Contestado; si este excc-
de a 200 contos, si pelo menos estão
ja responsabilizados os seus auto-
res."' ! •

A sessão foi levantada cm seguida.Sob a presidência do sr. Cunha
Machado, reuniu-se a Commissão de
Justiça da Câmara.

O sr. Gonçalves Maia leu o seu pa-recer favorável ao projectò que crea
um Conselho Supremo de Defesa
Nacional, o qual foi unanimemente
assignado, assim como as razões do
seu voto.

Sob a presidência do sr. Alberto
de Abrcti, esteve reunida a Commis-
são de Marinha e Guerra.

O sr. Ildefonso Pinto apresentou
parecer sobre as emendas do Senado
ao projectò que»regula a mobilização
da Guarda Nacional.

O sr. Mario Hermes pediu vistas
deste parecer.

ALFÂNDEGA
RIO, 12 (A) ¦— A Alfândega desta

capital rendeu hoje 165 '.çyaçfiiai, sen-
do em ouro 57:657$620.

CAMBIO
RIO, 12 (A) —;'A taxa cambial foi

de 12 5|8, sendo as libras vendidas a
ic$7oo.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 12 (A) — As letras do The-

souro soffreram hoje na praça o des-
conto de 7 o|o.

ASSUCAR
RIO, 12 (A) — O mercado de as-

sucar esteve frouxo, regulando os se-
guintes preços, por kilo, para os ven-
dedorçs: crystaes brancos, de 550 a
600 réis, e demerara, de 500 à 540réis.

Entraram, 1.853 saccas; sahiram,
2.101 e existem em stock, 108.392.

ALGODÃO
RIO, 12 (A) rm, O mercado de ai-

godão funecionou com 03 seguintes
preços, por 10 kilos sertão,: de 29$ a
31$, _e primeira sorte, de 28$ a 30$.Não houve entradas; sahiram 162
fardos e existem em stock 9.421.

O ATJGMENTO DA TAXA OURO

1- — Falleceu hojo nosta capitnl'. José Nodden do Almeida Pinto.
POLÍTICA DE (JOYAZ

, RIO, 12 — a "Rua", -leforlndo-so aoaccOrdo da política do Goyaz, diz que olloainda nfio foi concluído porquo o sr Leo-poldii de.Bulhões quer o.sr. Hermeiiegil-do do Mornos para o cargo do l.o vice-
¦SIm Tlne 

° "¦ H«™'onoB».ào não quersahir da Camnrn.,
A QUESTÃO DA LIGIlT

RIO, 12 — Os estudantes nilo pratica-am hojo nenhum acto do hostilidade con-tra a Llght, parecendo terminada a quês-ttlo das passagens.
OS PRO.TEOTOS DE SALVAÇÃO FLNAN-

0EI1ÍA

„n\a0',n.,r Rm uma '"•-••¦-¦vista quo con-* l, Ul,"1"' ° s'-' Sei*v'*1<> Gonçalvesdisso altribuir a crise qu» atravessamos auma conseqüência da guerra ouropfoi, quedlfficultou a importação.

(.v?„?fm,'0VÍ*'?t,a(l0 Am í1110 ° «¦"¦verno, puraexecutar o plano dc economia**, deve cor-tiir todas ns despesas durante o prazo decinco annos; ,,ao preencher ns vagas defuncclonarios públicos; adoptar uma re-ducçao favorável o sensata dos venclmen-to.s do funecionalismo civil e militar; aosto respeito, todos os vencimentos supe-
;™'1 

-i?0^00 -'0,*°'" «"'üPortn,' umajt d dosa <limimiiC.ao; taxar com (i o|o emd nholro o sitl do palz, o alcoo], fumo, bo-bicas formenladas, sodas, lãs caríssimas,emfim, todos os objectos do luxo, quecomportam taxação.
Disse o sr. Servulo Gonçalves quo niiotomos crise, mas sim carência de recur-sob no Thesouro.

POLÍTICA DO DISTRICTO FEDERAL
RIO, 12 — Foi

SliiVAUO
Rio, vi (A) — A sessão do Senadofoi presidida pelo sr. Urbuno dos .Santo-*sondo aborta fis 13 e 30. <"*«i»of>,
O expediente lido constou de um ,-e-querlmonto do sr. Juiio Plmentol, chefedu. ReduçOão dos Debutes, pedindo a suaaposentadoria hesse cargo.

¦O sr. João Luiz Alves pediu a transcrl»
Pfiao nos annaes da casa da Introduccáo(ln estatística sobre n, Instrucção primariao ta pelo sr. Ozld Bordeaux Rego, o quêrol concedido.

Vassaiido-se X ordem do dia, continuouem discussão o projeclo quo limita ataxa iiara operações de cambio.
O sr. Leopoldo BulhOes respondeu aodiscurso hontom feito pelo sr. Mendes doAlmeida,

m- 'a*a^^^}ytm!tBít4asaeaii-amrs9mi

EXTERIOR

RIO, 12 — Entrevistado por um Jorna-lista, o sr. Serzedello CorrOn. declarou-se
contrario ao augmento da taxa ouro do3

í direitos alfandegários.

marcada para boje ,ireunião do 1-artido Republicano do Dis-tricto Federal.
1'areco que, devido a dèsiiUeliigoncI.ina escolha dos candidatos X senatoria,«eiA levantada u candidatura do dr Os-waldo Cruz.
Falam tambom nas candidaturas dossrs. Osório do Almeida o Lopes Trovão.

I>R. OSWALDO CRUZ

n„?„T0' l2 T, 
° *-r* 03«*aldo'cruz contl-nu a a Experimentar melhoras no seu es-tado do saude.

ANALYSE DOS NOVOS IMPOSTOS
RIO, 12 — Um vespertino desta capl-ai, prosegulndo „a «naiyse dos novos

Sa Tio™*™ 1,0J° "ue ° -m-'ost° «ta»P-Mas (le água rende a Importância de
der n, 

H d0 rCÍS' <luan,Jo devta ron-der pelo menos 11.-152 contos.
APPREnENSÃO DE SI5LT.O.S

do coRni:io
i,„„í.°,' n "¦*"" IIa '¦-'¦"lios foram appro-1 endldos na Alfândega dois pacotes vin-
^os 

de Nova York, endereçados no Lon»
do cm*;*cio.° 

aU8 <*ont"'Ilnm 39 «n *--!°s
A Alfândega remetteu os pactos fl ad-m nis raçSo do correio afim de serem exa-minados os sellos. o Banco diz que estesnao sao falsos, e quo vieram como pagamonto de pequenas ericommendas telUia

dPc crèaUom0t"° 
t,a",,0!,° -^-imento

O C«Ut\'ÃO NACIONAL
RIO, 12 — E' esperado por estos dlninesta capita, 0 navio .,May^0 ^ f«2S0 toneladas de carvão das minas dêS- Jeronymo, do Rio Orando do SulEs8o_ carregamento de combusui-oi 6destinado ll Central do Brasil

REUNIÃO POLÍTICA - itun
DAÇÃO DO PARTIDO AU-TONOMISTA DO DISTRICTO FEDERAL

RIO i2_ Reali?o„.Se hojt.-ni,salao:do "Jornal do Commercio" a•euniao política dos antigos elemen-os do V li. c, para reorganiV.acãouo partido.
A sessão foi aberta pelo sr. Alcin-Jo "oiisinabara.quc convidou o, sr'•'."f".Macjiaifl para oecupar 2 pr-'.icluiua, logo que prnicipiasscíu ostrabalhos.
O sr. Alçindo leu um discurso, 110•qual expoz as bases da reorganiza-
çao. &

O partido, quer a verdade eleitoral? a autonomia dos poderes do Dis-tneto Federal.
O orador reprovou a intervenção'lo governo na política, dizendo queantes das eleições os "leaders" 

pro-clamam os candidatos.
Falaram também os srs. Iriiieu Ma-chado, Ernesto Garcez, Felippe Ne-ry, Alberto Moreira, Júlio Valie Al-bencode Moraes, Onezinho Cocihoe Queiroz Corrêa.
Os estatutos foram approvados,declarando o sr. Jrineu .MachadoFundado o Partido Autonomista Rc-

pubhcano do Districto Federal.
O sr. Alcindo Guanabara ficou in-cumbido de escolher os candidatosdo partido á deputaç-jo e senàtòranas vagas existentes

RKCONHKCIMENTO DOS DEPUTADOS
SALLES JÚNIOR E CARLOS (3IR.«A — O CÓDIGO DAS ÁGUAS'

RIO, 12 (A) — -Esteve 
hojo reunida aCommissão de Poderes da Câmara, tendosido asslgnados os pareceres reconhe-cendo deputados por Pernambuco o sr.Csouvea de Barros o por S. Paulo os srs.¦Sallcs Junior o Carlos Garcia.-—- Estevo reunida a Commissão Es-

pecial do Código das Águas, sob a presi-dencla do sr. Álvaro Botelho, achando-se
presentes os srs. Maxlmlano do Figueire-do, relator geral, o Ildefonso Pinto Ve-rlssimo Mello e Alberto Sarmento.

Assistiram X reunião os srs. Miguel Cal-
mon o Alfredo Valladão, esto ultimo au-tor de um projectò em estudos.

A Commissão deliberou, mediante pro-posta do sr. Maximiano do Figueiredo,
quo os relatórios parciaos possam ser foi-
tos verbalmente, sendo designado pararelatar a parte do Código já estudada o
sr. Alberto Sarmento, quo o fará na pri-melra reunião, no sabbado próximo.
UM NOVO PARTIDO NO

DISTRICTO FEDERAL
RIO, 12 (A) — No salão do "Jornal \jCommercio" realizou-so hoío uma reuniáodoa antigos membros do P. R. c. do Dls-tricto Federa], para a sua reorganização.
A reunião esteve bastanto concorrida.
Iniciando os trabalhos, o sr. Alcindo

Guanabara convidou para presidil-os o sr.Irineu Machado, quo por sua vez convi-dou para secretários os srs. Mendes Ta-vares o Ernesto Garcez.
Usando da palavra o sr. Alcindo Gua-nabara lou um discurso, expondo as ba-ses do partido, quo quer a verdade eclei-

toral e autonomia dos poderes dos dlstri-
ctos.

Alludo ao prpjccto da reforma do Con-eolho Municipal, em estudo na Câmara dos
Deputados, condemnando-o, porquo naisua opinlEo reduz o poder legislativo a¦farrapos.

Nos não tomos modo dos rigores da lei,
diz s. exc, porque somos o seremos em
maioria do eleitorado desta capital.

Fala sobre as eleições quo se fazem noDistricto Federal, sempre tidas como
phantastlcas, no emtanto, o orador diz•poder dar testemunho que muitos modelos
vindos do certos Estados ainda aqui não
foram postos em uso.

Em seguida falaram os srs. Irineu Ma-
chado, Ernesto Garcez, Felippe Nery, Al-
berto Morelto, Jullo do Valie, Alberlco
Moraes, Olesimo Coelho o Queiroz Carrel-
ra.

Os estatutos foram approvados e o sr.
Irineu Machado declarou fundado o Par-
Itido Autonomista Republicano do Dlstri-
-cto Federal.

NSo havendo tempo para que os dlro-
ctores Indiquem seus candidatos a senato-
¦ria e deputação federal, o sr. Irineu pro-
poz, e foi acceito, que ficasse o sr. Alcindo
Guanabara incumbido de escolher os can-
dldatos do Partido.

Disso o orador que o senudor pelo Ma-ranhao oecupou hontom por longo tem-
po a tribuna, defenejendo este projectòquo visava solucionar o-pt,oblema da crisefinanceira o quo fura rejeitado pela com-missão do Finanças, depois do ouvido osr, mlnlstW) da Fazenda, que í-e manifes-tou contra ello.

O sr. Mendes do Almeida disso que osr. ministro da Fazenda não conhece oprojectò, quo a Commissão dc Finançasnão ligou a importância devida o quo' orelator não leu.
Orn, diz o orador, o relator tanto olou que o discutiu e mostrou a sua inop-porttinldude.
Falta do consideração para. coin oapresentante dos emendas ao projoctocontinua o orador, lão pouco houve por'parte da Commissão, porquanto esta, sllevar em conta a consideração pessoaldos autores, teria do manifestar-se In.condicionalmente a favor de todos os pro-Jectos o seria então um orgam absoluta-mento inútil.
O sr. Bulhões desenvolvo grande nrgu.nentoção, para provar que a Commissãoce Finanças andou acertadamento, dan-do parecer contrario ao projectò do srMendes de Almeida.
Faz estudos das nossas finanças eda organização dos bancos, mostrando

que os estrangeiros muito cooperam parao movlineiito econômico do paiz, descon-tando letras, e com outras operações.

i„wVVXC\,r,"e' 
"° emtan'°. de modomjusto são elles censurados como fomen-tr.tlores do Jogo do cambio e assevera quea prob.blção da exportação ouro e aexigência da cobrança dos direitos alfan/legados cm espeçiaes mctalllcns trarl;baixa cambial, impondo

um enormo gravamo.
O orador combato a prohlblção do sa-

quês a prazo, demonstrando quo em cer-tas í-pocas espasselam, sl não faltam Ie-trás sobro borracha e café.
Continuando, respondo a censuras va-

gas feitas pelo senador do Maranhão,
qunnto a despesas lllegaes e sumptuosns.
dizendo que nãci as conhece neste gover-no o (|iie 110 governo passado cilas foram
freqüentes, mas sempro combatidas peloorador.

Diz s. exc. quo as despesas orçamenta-
rias foram diminuídas o quo maiores
economias serão feitas sl o Congresso n
ellas nãu se oppuzer.

Oocupando-so do orçamento para 1917,
diz quo ello sii tem importância como
preparo para 1Ü18, cm que temos do cn-
frentai* o pagamento integral do "füh-
ding".

Recorda s. exc. quo não 6 com paliati-vos nem expedientes quo so resolverão ns
grandes questões do momento, citando
exemplos do 1867 e de 1870, em que se
atlenderam os encargos da guerra, ele-

nilo-sc a receita por meio de impostos

Portugal
PARTIDO DEMOCRA'

LISBOA, 12 - O direct,Lartido Democrata, de accôrdoas comuiissões districtâcs, re?'adiar a reunião do congresso dondo partido, que havia sido com
para oceasião mais opporttucado,

Inglaterra
A VIAGEM DO "DISCOVERY"

.LONDRES, 12 - Telegràmmás deliimoutli informam ter deixado aquelloporto, com destino ts ilhas Fálkland, ovapor «DiBcovory», ,.„„ vft- em S(JCC0,,0dos companheiros do explorador Sliael-lton, quo ficaram aprisionados pelos ,.los na região Antarctlca.

iam a
ao commercio

Arirentina
AS IMPRESSÕES DO DR. MARTIN! '/

SOBRE A HYCIIENB NO BRASIL
BUENOS AIREsS, 12 — O dr. Grego-rio Martinez, professor do Ilyglcne daUniversidade do Córdoba, recentemente

chegado da sua viagem ao Brasil, emconversa, disso ter voltado encantado como Instituto dc Mangulnhos do Rio de Ja-neiro, o qual, na sua opinião, faz honra
X America do Sul.

O seu fundador, dr. Oswaldo Cruz, euma, das mais brilhantes glorias brasi-leiras.
O dr. .Martinez elogia calorosamente osserviços do Saudo Publica do Rio, dii-1-

gldos pelo dr. Carlos Soidl.
Diz ter trazido magnífica impressão decertos serviços de Hyglene Municipal, ea-

peelalmenlo da fiscalização do leito, em
laboratórios dilmlcos.

O dlstincto hygienlstà mostra-so gra-tissimo pelas attenções ahi recebidas es-
poclalniento dos drs. Oswaldo Cruz, Áloy-
sio do Castro, Miguel Couto, Carlos Cha-
gas, Nascimento Gurgel o outros medico*
Illustres, tanto do Rio como de S. Paulo.

O dr. Martinez faríi brevemente, na
Universidade do Cordobn, uma confe-
renda sobro a sua viagem ao Brasil.

ile 50 n. 100 mil contos, sendo quo então
eram ministros Zacharias, Itabbráhy,
Inliomerim o Rio Branco.

Recorda ainda quo cm'1898 e 1900.
Bdriiardlho do Campos o Joaquim Murli-
nho crenram novas fontes de receitas, qu-3
hoje produzem quasl 100 mi) contos, e
(iue o sr. Calogeras, obedecendo essa tra-
dição, fez novos impostos do consumo e
suggero o da renda.

O si*. .Mendes do Almeida replica dl-
zendo 11110 so ter convencido da iuoppor-cuniaitau au c.. ,..„i..„í<>. ',„,, 

rnmp osl(idoente, não pude falar detidamente sobre
o assumpto..

Não havendo numero liara as votações,
foi levantada a sessão.

——- Sob a presidência Interina do sr.
João Luiz Alves, estevo reunida a Com-
missão do Poderes do-Senado.

O presidente da reunião, que 6 o re-
latiu* das eleições de Pernambuco, leu seu
r&reccr favorável ao reconhecimento do
sr. Dantas Barreto.

O sr. Bueno do Paiva leu o seu parece:
reconhecendo o barão de Miracema como
senador pelo Estado do Rio.

Toda a Commissão assignou esses pa-
receres quo. na próxima segunda-feira,
serfio lidos no expediente da sessão pleúa
o votados si houver numero.

 Estevo reunida a Commissão de
Constituição o Diplomacia do Senado.

A' vista das informações que lhe tfim
sido prestados a respeito do veto do pro»sidente negando prorogação X licença du
guarda municipal Raymundo Perez da
Ccstá, resolveu a Commissão mandar o
otfieial da secretaria, Fernandes do Oll-
veira, que 6 secretario da mesma Com-
missão, fazer uma visita domiciliaria ao
ootielonario da licença afim de verifica.-
o seu estado de saude.

O sr. Oliveira, dando cumprimento a
esta determinação, verificou oue o estado
flsf Raymundo Costa 6 desolador, e trouxe
dello uma photographia, que Isto prova
cabalmente.
O PAPEL DE IMPRENSA — 1J.UA C.IR-

CUf/AR DO MINISTRO DA PA-
AKSDA

Uruguay
RENUNCIA DO SR. BATLE Y

ORDOfiEZ
MONTEVIDE'0, 12 (A) — Aconvenção nacional do partido colo-

rado acecitou esta tarde a renuncia
que o sr. Batle y Ordoííez apresen-
tou da sua candidatura á terceirs
presidência da Republica.

A mesma convenção deu um voto
dc confiança ao presidente Viera, pe-Ia sua nova orientação política.

Abrigo Santa Maria
 .

GRANDE FESTIVAL BENEFICENTE
No Parque Ypiranga, effectua-se hoje

a grande resta organizada pelo Abrigo
Santa Maria, em beneficio dos cofres da-,
quelle estabelecimento de caridade.

Os festejos constarão de uma l*ermes-
se, que dispõe de valiosas prendas, con-
certo da banda da Força Publica o um
sensacional match do foot-ball.

Disputarão a vietoria os teams do Co-
rinthians Paulista e do Paysandu' F.
I!. C, sendo a seguinte a disposição das
eleve/13:

Corintliians Paulista — l.o tcam;
João

1 ... Casimiro —...Fulvlo
PoUci — Plinip — Ccsar

MCO — -nppaiieiu — Ainnc-uic
— Marcone — Américo

Reserva: ítalo.
Paysandu' F. ,B. C. — l.o team:

13endix
Thomaz — Gnmerindo I

Gumerindo II — Jucá — Arnaldo
Chico — Estrella — Lapa —

Passerottl — Forlofl
A entrada é franca.

Theatros
é ggjoég

RIO, 12 (A) —O sr. ministro da Fa-
zenda baixou a seguinte circular aos
administradores dc mesas de Rendas:"Tendo em vista as reclamações feitas
por varias empresas jornalísticos quan-
to aos direitos a pagar pelo papel que
empregam sobro a intelligencia da or-
dom 78S, do dezembro dc 1912, recom-
mondo aos inspectores das alfândegas e
administradores das mesas do Rendas
quo seja observada a mesma ordem ap-
pllcada Us dlfferentes espécies de papel
para Impressão, desdo que as empresas
quo solicitem a consessão do taes favo-
res su sujeitam ás condições seguintes:
l.o, inscreverem-so no registo que desta

MUNICIPAL

"Ccsar Biroticnu", peça c,*u
5 «ctos, cxtrnliidii por Kmilio
Fabrò do conhecido romance*
«Io Balzao.

Os "faiseurs" de theatro têm ido muita
vez exeavar a rica o inexgottavel mina da
formidável obra do Balzac e, diga-se fran»
çamente, sempro o sempro com foliclda»
de. E porquo o próprio Balzac não a ex-
piorou por conta própria com maior fro-
quencia do quo o fez? Não possuia Balzac
o maravilhoso dom do observação o ess«
poder do espirito impledosamente sagaz,
que dello fizeram um phenomeno Uteru-
rio tão assombroso para os physiologistas
como para os críticos? Não foi elle, por-ventura, um dos mais fecundos creadore*.
do typos humanos 110 romance e um doa
oscrlptores quo mais conheceram o cora»
ção do homem com todas as suas exal»
tações 011 com todas as suas misérias?

Um critico francez, estudando a parcucontribuição quo Balzac, por si próprio,
trouxo ao theatro, pretendo explicar essa
facto pelas mil contrariedades quo soffre
o escrlptor do palco o quo não so harmo»
nizavam do fôrma alguma com o seu gênio,
a começar pola censura theatral, quo idata cm deante fica estabelecido nessas . uma restrlcçilo a liberdade do ponsamen-repartições; 2.o, provarem, quando exi-[lo, o a acabar nesses pequenos obstáculo.1

gido fõr, uma vez inscriptas 110 registo j do toda a especlo quo separam a eoncen
que consumiram na impressão do suas
folhas o papel importado.

.Do registo de quo trata o numero l.o
constara: — a) a tiragem annual; b) a
sC-do e logar da publicação; c) o nome do
proprietário; d) o nome do 'mportadii
do papel necessário ao seu consumo; e)
a quantidade miixlma do papel (por kllo)
necessária ao consumo do jornal.

Nenhuma empresa jornalística inseri-
pta no registo poderá, dispor de papvl
assetinado ou de qualquer outra qtiali-
dade, próprio para Impressão, sem pa-
gar previamente n differença dos direi-
tos, mediante requerimento X respectivi*.
repartição.

Sõ serão admittidas a registo as cm-
presas do jornaes periódicos, quo provem
ter mais do dois annos de effectlva. exls-
tencia no paiz, o as revistas scientlficas,
literárias, políticas e artísticas quo con-
tarem mais de dois annos dc circulação
consecutiva.

SUICÍDIO
RIO, 12 — Suicidou-se hoje o empre-

gado postal Arllndo Rodrigues.

A VIAGEM DO DHIECTOR
DA CENTRAI.

RIO, 12 (A) — O sr. Arrojado Lisboa,
director da Central do Brasil, chegadj
esta manhã de S. Paulo, rounlu em seu
gabinete todos os sub-directores da Es-
trada, conferanciando sobre vários as-
sumptos relativos a diversos departamen-
tos daqueila via férrea. .

Nessa conferência tratou-se do grando
accumulo do mercadorias na estação do
S. Paulo, cujos armazéns Jd não compor-
tam a oarga Importada e a exportar,

CAFÉ'
RIO, 12 (A) -"-ri Entradas hoje,

6.125 saccas.
Entradas desde 1.0 do corrente,

85.249 saccas.
Entradas desde 1.0 de julho,237.187 saccas.
Embarcadas hoje, 7.8.42 saccas

pção da obra no gabinete da sua roallza»
ção no tablado.

Balzac não possuía essa espécie de uul»
lidado paciente dos quo se dedicam ao
theatro e que os sujeita a todas as exl-
gencias o caprichos dos empresários, doa
directores de scona, dos artistas e mesmo
do publico. Tanto quo tevo elle do re-
nunciar X scena apíis alguns ensaios om
que sacrificou por vezes a originalidade
do seu talento mercê* dos arranjos, cortej
o prooecupações dessa pretensa habilida-
de dos "carpinteiros" do tablado, que não*
so importam em sacrificar a verdade Xi
exigências da óptica theatral.

O grande analysta era natural.** *NV
tenso a taes manipulações, que d
vam. multa vez uma poça pela a
do passagens, as mais algnlflcath
apagamenlo da cOr local laborlo*:
applieada, pelo emprego das detes"ficelles", pela falta dc lógica, pelo u..
xerto de phrases eampanudas de mero
effeito, etc.

Do sorte quo Balzac, para os que oo»i
nheciam a factura theatral como elles a
entendiam, era um hereje, era um idoa-*!
lista, era talvez um néscio. Ao demais, o'
publico confirmava essa opinião com a8
derrotas que lhe infligia.

Em França, como em toda a parto,
não ú fácil admittir-se quo um osci*lp*.orj
de talento possa ser bom em tudo qu5
produz: si é poeta de valor, não podo sei.
bom romancista, ou vice-versa; sl ê thea-t
tristn, não pôde ser oulra cousa sinãa
treatristn, o assim por deante,

Balzao era acceito como romancista'*
não se queria admlttil-o como dramatur-c
go. Tinha-se mesmo escolhido em sua
obra immensa um romance, que era o seu
titulo de gloria o sua etiqueta. Balzac era
o autor de "Eugênio Grandet" — ei*
tudo.

O theatro, pois, era um campo de lueta,
onde elle tentou entrar por vezes sem qui
o conseguisse. Entretanto, Scribe, qu*

ifoi do seu tempo, ao que nos parecc\mercado esteve firme, a 0$3OO. campava de trlumphador nessa arena.)

J MITTTT. A TIO Mí asiara-aas-s'*-!
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Éra \iiir dos tnos "carpinteiros" do tlie-i-
tto, o doH rnais famosos, quo o público
wdmlravae cumulava da app.lausoa. Que
llrrlsõo! Envergonhamo-no« deveras por
itrawir o nome do Serlbo a propósito de
iBalmo: d o mosmo <ine colloear um anão
aos pés de um gigante.
. Mas foi Justamente uni desses solortes

itabrlcantcs de poças aue fez o pulilico ap-
íplaüdlr Hnlzne no thoatro.

Assim í (|ue, sl nlo fosse a "halilllda-
de" do DVEiinrry, o "Merendei" balza-
Miilano permaneceria na Biia Inviabilidade
lliara o palco, e, da mesma forma, o nome
de Balzac duas poças: "La Raboullleuso",

iiifio forfflè o dramaturgo Enille Fabre, que
¦também 6 um . teohnico dc valor. Esso
iíestejadq drninutlsta JA oxiralílu de obras
do Balzac duas peças: "La Raboulllense",
uue tirou do romance "Menago do C!ar-
con", o "César TJIrottoaii" de oulro conhe-
cldo romance do grande mostre, o que
foi hontom representado no Municipal.

"César P.lrolteau" offoreee um destes
quadros cruelmente verdadeiros como os
sabe fazer Tlalzac em seus romances. 03

; detalhes são estudados ao vivo o de uma'realidade 
pungente. Não a travessam esta

¦peçii pallldos phantasmas de convenção,'mas sim personagens de carne e osso, quo
.vivem, iião luotam, que soffreni. Sente-se
cm tudo o nmor da verdade naturalista.

|E Emilo Fnbro soube no drama conser-,
'var a mesma, estatura do César P.lrottoau

do romance: não lhe diminuiu uma pollc-
finda.

TV grandioso case typo de Industrial,
apesar do sua feição genuinamente bur-
gueza.

Ris n argumento, a ligeiros traços, de
"César Blrottenu":"A accão oceorre cm 1S20. César lil-
rotlouu 6 uni péffunilala dn rua Pnint-
TTonoré: n sua bodega tem a ostentar-se
¦Yira a Insígnia "La Reine des Roses , e¦Rlrottcnu, Inventor da nfnmada "Pate dos
Sultanos" e da "Eau Cnrminntivo", com
Isso prospera cm soilS negócios. A sua
fortuna fnz-se assim aos poucos, e P.irot-' 1 eiíu é tido como um modelo de seriedade
¦¦ de probidade commerõial.

Juiz do tribunal do Commerclo, depois-
"malre". TíiroHoau cheira a obter a cruz
dn legião de honra. Esta ultima hoioe-
ungem envaideço Birotteau e augnienln-
l!ic a nmlilçãi*! para enriquecer mais de-
pressa; clle não espera o suecesso nuo lhe
reserva a sua nllimn Invenção, "T,'ITuI!e
Céphíill(|uo", e !anca-se cm unia esppcu-
lncão dc terras.

Blrdtteali compromctto nessa operação
n totalidade do sou oapltal, toma dinliol-
rn emprestado aos amigos e, como Isso
iiirida não basta, asslgna títulos cuja som-
ma se eleva consideravelmente.

Nossa especulação arranjada pelo tn-
iiciüão Roguln, Birotteau associa-se no
banqueiro Claparon; mas um bello dia o
banqueiro; detentor do capital, fogo para
a Bélgica e arruina o ambicioso e inge-
auo perfumista, provocando -ilin a fnllen-
oin.

A rehabilitacão de Birotteau se faz. en-
trotanto, dois annos depois, e Isso graças
ao seu famoso "Hulle Céphallque". cu-
tas experiências, levadas n cabo polo seu
ftpprendlz Ansolme Popinol. protiorelo-
na ram um feliz exito.

Costnnce, sua mulher, e Cêsarlne, sua
filha, contribuem fortemente para essa
rchabllltaçâo, trabalhando Incessantes na
bodoga ao lado do Infeliz Birotteau.

O novo preparado tem no emtanto ns
virtudes de tornar-se nas mãos de Pòpl-
not o elemento repara dor do todas as des-
graças, o permltte a Birotteau pagar ato-
dos os credores.

Assim, púde elle continuar a lesta de
«ua casa da rua St. Honoré, cabeça nlta,
tranqulllo, gosando a estima e conside-
ração de todos aquelle3 que conheciam
o antigo pnrfumlsln da "Rêlne des Ro-
ses".

Tal a medula dosta. peca de Emile Fa-
bre (d':iprés Balzac). E' uma "tranche
de vio" ern toda a sua. realidade, tão cruel
a principio, mas depois compensádòra.
Luolen Guitry encarnou soberbnmenté o
perfumista César Birotteau. Que belleza
de lnterprctiu-ão! FA agora um pobre
chronlsla de thoatro pôr-se a desunhnr
no papel ns suas impressões, quando os
nervos ainda lhe vibram, quando ainda
traz a alma sacudida de tanta!emòçiTó ar-
tistioa, quando todo o seu organismo aln-
da não se normalizou no regular funceio-

. n.imento da vida animal que o supremo
goso csthellco fizera esquecer durante
mala de duas horas! Nfio rebusquemos ad-
joctlvos. FV inútil. A nossa critica se re-
sume nn admiração e nada mais. Guitry-
Birotteau d mais uma creação de arte
dramática de que a gente se não esquece
para todo o sempre. Basta dizer quo o
grnndo actor, no seu portentoso trabalho,
honrou a memória dc Balzac, pois queCésar Birotteau figura, nn galeria de ty-
pos. humanos creados pelo inolvidavel
mestre, conin um dos que tém o sopro
eterno do gênio pnra viver através dos
séculos. Pena é que a obra d'arte do actor
na., possún o mesmo- dom de perenni-da do.

Depois do trabalho colossal de Cíuilry
pouco se pôde dizer dos que o condju-
varam. Em todo caso é. rte toda a justiçanão esquecer os bellos esforços de Jerni-
no Desclos (Césarine); rte Jennine Zn-reüt (Mme. Birotteau), dn Paul RcoFfior
íDo Glllet), rte A. Numes (Rabourdin),
e de Jean Joffre (Pillernult), além de ou-tros que trabalham também com ga-lhardla.

 Hoje, em 4.a récltn de nsslgnatur.-..
n peca cm 4 actna "Samson", do IienryBernsteln. Lqclen Guitry desempenhar.-.
o papel de Tacqnps Brachart.

por aeto de 81 de julho pfoklmo findo
autorizar1 a restituição dé direitos pagos
a mala pelii mercadoria despachada pola
nota de importação n. 17,640, do ahrll ul-»
tlmo.

A' mesma, lnspeotorla declarando que
o mlnlalro attendondo ao quo requereu a
Companhia Mogyana do Estradas de Fer-
ro resolveu, por aeto de 23 de Julho pro-
ximo findo autorizar a restituição de dl-
reltos pagos a mala pela mercadoria des-
páohada pela nota de Importação n, .,,
12.357 rte marco do corronto anno.

A' mesma lnspeotorla, declarando que
o ministro, atlendondo ao que requereu a
Companhia Paulista de Estradas do Fer-
ro, resolveu, por despacho de 2!) de Ju-
llio próximo findo, autorizar a restituição
da Importância do 2:368*200, deposita-
rtn. pela nota de importação n, 5.054 dc
fevereiro do corrento anno.n Diversos
Justiça Federal

Acham-se no cartório do primeiro
officio. do Juizo Federal, á disposj-
t-ão dos interssados, os seguintes li-
tttlos de nomeações, para o.s cargos
de supp.cnte.-3 do substituto do juiz
federal, dos seguintes municípios:

Capivary — José Vieira do Prado
Valente, Edgard Dias de Aguiar e
liaróldo Sampaio, respecti vãmente,
i.o. 2.0 e 3.0 sttpplcntes.

Franca — Drs. José Jardim de
Azevedo, fonas Dcocleciano Ribeiro
1: Francisco de. Paula da Silveira Gui-
marães, 1.0, 2.0 e 3.0 stipplcntes.

Itaporanga — João Baptista Ma»
cedo, Armando Vergueiro Costa Ma-
chado e Jorge Ziminermann, respe-
ctíyamente, i.o, 2.0 e 3.0 siipplõntcs.

Boavcntura Pereira Netto, Manuel
Xavier da Silva Peixoto e José Cor-
rêa da Silva, respectivamente, 1.0,
2.0 e 3.0 siipplciites de Jundialiy.

Joaquim Lauro Monde Claro c
Francisco Xavier de Almeida, respe-
etivamente. 1.0 e 2.0 supplenles do
municipio de Lorena.

Heitor Stiffi, Álvaro Ferreira l.uz
e Felicio Senize, respectivamente,
t.o, 2.0 e 3.0 suppleiites do munici-
pio de Mineiros.

José Antônio do Nascimento, An-
tonio Carlos Barbosa e Avelino
Quintino de Oliveira, respectiva-
mente. 1.0, 2.0 e *;.o suppleiites do
substituto do municipio de Partia-
byba.

José Amando de Alvarenga, Vi ta-
tino de Campos Coelho e T.uiz Au-
custo de Gouvêa, respectivamente.
t.o, 2.0 e 3.0 .supplchtes do munici-
pio de S. T.uiz do Paráhytinga.

I.ticio de Lara. Franca. Benjamim
de. Andrade Rezende e, Antônio João
da Silva, respectivamente, t.o. 2.0 e
3.0 supplchtes do substituto do juiz
federal de Xiririca.

7 de Setembro
. A. Guarda Naolonal de S. Paulo com-
memoràrll condlgnamente, esto anno, a
data anhiversarla Sa Independência do
Brasil.

A 7 de setembro, além do campeonato
de esgrlma, organizado e dirigido pelo
major Manuel Gnmooda, cujo program-
mu, bastante attrahonto, cujo program-
formarão as companhias de guerra da
Escola Pratica o Tncllca o do lO.o bata-
lhflo de infantaria, em frente ao quartel-
general, A rua Libero Badarô, dnll dos-
filando, ao depois, em marcha, pelas ruas
centrnes, até 110 Palácio do governo,'onde
sertlp prestadas ns continências do oslylo
ao sr. presidente do listado.

A patriótica 
"mllicin, 

aue se encontra
presentemente em organização regular
entre nôs, darfi assim publica demonstra-
Cão do aue so prepara oonvonlentcmonlc
para o cumprimento dos seus deverea cl-
vico-nillilnres.

Invenção curiosa
O sr. Antônio Monteiro Soares .funlor-

aculm de requerer privilegio para uma
sua invenção uue, uma vez appllcaâa aos
fins 11 que se destina, darft oxcellentcs re-
sultndos.

Trata-se do pincel de barba, e arinlnho
para po de arroz, montados num 80 cabo
commum.

Destina-se o invento exclusivamente fis
barljearlas, Os flgaros, detiois quo fino-
rem a bfirlin ao froguez, parilriío no moio
o dispositivo, inutilizando a parte (pie
serviu de pincel o utlllzando-se dn outra,
que prende o armlhho, para applicar o
pó de arroz.

A invenção 0 Interessante e utll. O scu
proco serA Ínfimo, de sorte que nfio deve
trazer nenhum augmento 110 preço aclual
dos barbeiros.

noZncMon,
concerto orchestraí

diariamente
das 20h ás 2U horas

as&sá**

Começo de incêndio
Devido a excesso de fuligem na

chaminé, manifestou-se começo dc
incêndio, hontem, pouco depois das
17 horas, na cozinha da casa de reãi-
dencia de Antônio Giusti, á rua dá
Gloria, n. 127.

A secção Central do Corpo de
Bombeiros, acudindo com presteza,
extinguiu o fogo.' No loca! compareceu o dr. Taman-
daré Uclióa, quarto delegado inte-
rino.

Antônio Giusti vai ser multado, de
accôrdo com uma postura.municipal.

—¦ ¦ '¦^ttl*'.- M

Secção
informações

Avisamos nos nossos dlslliiclns unsl-
gnántee, quo nos honram com as auas
l-rc-atliis orrens, que iodo e qualquer pe-ilido dc Iriformacücfl, compras o ele., queiciiliain dc ser oliüilns fórn do pcílmetrbeciiiral dn çidride. D.KVIi! VII? A€OMPA- . . ,NIIADO DA l."Il'()!t'!'A\ClA NROBSSA- t'llvilla em "ar P mo" vo-°. desinteressa
KIA !>AIl,\ O TKANSI-OUTf! 1)1^! HONDIC
(IDA E VOr/IA):

Nlnguom pedindo a palavra, é o projo-
cto posto em votaçtti) e a-yprnvadi).

lüntrn. em t.a dlscusuiio o projeclo apro-
sentado pelas commlsRfios reunidaa dn
Obras o Flnnnqas, om seu parecer n. B8,
autorizando a despnsa dh \1'.66'1%V,6, com
os melhoramentos do lnrgo fronteiro ao
Instituto D. Anna Rosa, 110 dlstricto do
Villa. Marlana o ajardinamento do largo
(iuannliara, no mesmo dlstricto.

Ninguém pedindo a palavra, o o projo-
cto posto em votação e approvado.

Hntra em l.a discussão o projeclo apre-
sentado pelas comrrilssSps de Obras o PI-
nanças, cm seus respectivos pareceres na.
50 e 88, autorizando a despesa de , . .
71:131 $000, com as obras necessárias no
viadueto de Santa Iphigenia.

o sit. ,-»iajví;j;y juniok — Sr. pro-
sidente, desejaria ouvir urna oxplicaçilo
verbal dc qualquer dos mombros da dom-
missão de Obras .a respeito do parecer
por ella lavrado, a propósito do orçamen-
10 feito para us obras que devemos au-
torlzar 110 calçamento do viadueto de
Santa Iphigenia.

Km primeiro logar, desejava «aher
quaes os motivos dessas obras; om sogun-
do logar, á razão pela qual autorizamos
um dispondlo dc 71:131 $000, quando
poderíamos autorizar uma despesa me-
nor, com uma economia de !!7:731$250.

Depois dessas cxpllcaçfies que acredl-
to que sorüo cabaça, não terei a menor

Revistas cariocas
O sr. Antônio- Be •Maria; con,

agencia de revistai" e jornaes, rua da
Boa Vista, enviou-nos ' 

gentilmente
os últimos números da "Careta" e
do "Malho".

Tanto uma revista, como outra, cs-
tão exccllentes.

Escolhida cullaboração, em prosa c
verso, abundante reportagem photo-
grapliica c sobretudo "cliargcs" re-
passadas da mais fina "verve".

Quer a "Careta", 
quer o "Ma-

lho", por certo regalarão os seus uu-
merosos leitores desta cápiUtí.

Conirn n coqueluche tem éffelln pro-
áteióso .vaüoi-j: .ta-vk.

em Araçatuba
Aiim dc exhumar a cadáver dc uma

mulher, victima, an que se presume, de
um crimo, segue hójn para Araçatuba,
na comarca de T!.inrii'r o medico I.eglstn
dr. Olavo dc Castilho.

F.ssa diligencia foi requisitada pein de-
legado de policia de Pennnpoüs.

Â hydropholiia
Foram hontem, pela manhã, soeoorrl-

dns rn posto da .\ssls-cncla Policiai, pc»
los srs. drs. Luiz Hopp-j a Franç- Filh 1,
o portuguez Manuel da Silva <¦ o japonez
Matura. Hamlha Toressi, aquelle de 21!
nnnos de edade, empregado no commer-
cio, residente íl rua Rento Freitas, n. 2,
e Matura. de 36 annos, casado, morador
fi rua Eurlèo Mendes, 11. !!0.

Tnntn Manuel como Matura foram
mordidos na perna esquerda, por cães.
que parece estarem liydropholios.

As victimas receberam guia para se
tratar convenientemente no In-lituto
Pastéur,

11 crime
Em Santa Cruz do Palmital — Re-

gresso do medico legista

Regressou hontem de Santa Cruz
do Palmital, ná comarca de Piraju',
o medico legista dr. Paiva Lima, que
foi cxliumar e autopsiar o cadáver dc
um feto, sepultado ha cerca de uni
mez.

A exhliiiiàção foi requerida pelo
promotor publico da comarca, por
haver suspeitas de um crime, visto
como Jòsephina Maria da Conceição,
a partiíriciítc, aceusa o seu marido
José Lopes'Ferreira, de-lhe ter dado,
na noite de 3 de julho ultimo, um
ponta-pé 110 ventre, quando ella se
achava em estado interessante.

Da autópsia nada se poude con-
çluir, o mesiiiu suecedendo quanto ao
exame da partiiricnte.

Sr. |.'i-aiici.-i'ii Cuti'i-11 l)):w — Santa
Cruz iiu Conceição — A portaria de li-
ceíuja caducou. Hefruc cailu.

Sr. Asslglllliiio 7õ(i — Pedreira — A
certidão' ficara, prompta 0 Ilie serfi re-
mottldn na prpxlmá semana.

Sr. ,)i.»íio ifoi'6 de *.foi.|ie.-i —- Quarúhy —
Pelo correio do. lionlem, foi enviada a
portaria de licença.

Sr. ."iiiillnn Oonçnld dn Amiiraiite —
Una — O titulo de liquidação de tempo
de serviço acha-se á sua disposição em
nosso escriptorio. São necessários os sei-
liis |iara registo do mesmo pelo correio.

Sr. Ciirli« Armitcs Itainos — Podrogu-
üio- — 1'ara atteudi-rinos an quo deseja
saber d necessário que nos' envio a lin-
portancla para transporte do bundo (idai- volta, bem como dlzer-nos de qiie caco-
!.' 6 o diploma.

Sr. M. 11. — Embalur — a certidão
dc contagem de tempo Jft retiramos e
águardnmos o.»i sellos, para registo pelocorreio".

Sr. Artliur — S. Bento do Sapucahy —
() melhor será verificar na respecliva se-
(.'rolaria o, para isso é necessário o no-
me dn requerente.

Sr. Francisco (,'. Sampaio — Torrinha—• Presentemente não d encontrado o
que deseja, para- o fim a quo se destl-
na.

Sr, Marcos 1'iivnli — S. Paulo — S6
prer.tnmo.-i informações a asslgnántes do
interior.

Sr. ilr. ,7. A. (intua Ccrquolra — Santa
Rlta do» Sap'ueaJ*y — Xa próxima sema-
nn sern, providenciado n saçue.

Sr. Antônio — Botucatu' — l.o e a.o,
sim: 3.0, funcclona X rua Frei Caneca, n.
3. Para mais detalhados esclarecimentos,
dlrlja-se ao director' da referida escola,
que enviara programmas o regulamento.

Sra'. d. Maria Apparcclda — Tporanga— Scicn.tes. A carta foi endereçada e na-
turalmente houve extravio.

Evanplização ooirimum

S. JOSE'
A noiiivél tran.sformista Fátima iillriarleti hontem mais um espectaculo muitonttrahento, que agradou A .numerosa as-¦nstencla. Todo programma annuncladocumpriu-se A' risca, tendo sido bastanteapplnudida a Inimitável discípula de Frê-

goll.
i Hoje, "inatiiure" e "solríe",

exoellente e novo programma.
com

APOLLO
o apreciado Ulusionistà dr. Iticlinrd-realizou hontem mais uma funeção emduo executou curlpslsstmos tialiallios dcsim especialidade, o 'espectaculo

bem concorrido.
 Hoje. Interessante

despedida do dr. Rlòhardi

esteve

espectaculo dc

íris theatro
Neste freqüentado cinema cxlilbem-sthoje: em "matlnêo", "Os

â noite, "O suborno
fllms,

Vampiros",
Dois niagnifico-»:

-fl

Oelegaci

No salão nolire do Collegio Riaketizle,
desta capital, reunin-sc, na ultima sema-
na, sob a presidência do sr. dr. .1. Wadell,
director do mesmo collegio, os represen-
imites e mais membros das egrejas evan-
gelloas desta cidade, afim de organiza-
rem o programma quo devo fundamentar
a campanha de ovangellzação commum
que as referidas egrejas projectam reali-
.".ar ern S. Paulo, 110 principio do mez dc
setembro vindouro.

Xa mesma oceasião foi nomeada uma
comnilssão de tres membros com pode-res especlaés de tratar o aluguel de u..i
grando salão, cuja capacidade possa' com-
portar pelo monos duas mil pessoas, pois
que somento a assistência dos membros
das egrejas evangélicas de ti. Pnulo, estft
computada cm duas mi! e- quinhentas
pessoas.

Uma outra commissão, também foi no-
meada — a commissão do cultos — com-
posta dos srs. Mattattílas Gomes dos San-
tos, Eduardo Carlos Pereira e dr. Bento
Ferraz, da egreja Fresbyteriana; dr. ,T.
Kennody, da egreja Methodista; rev. D.
Deter, da egreja Baptlsta, e mais dois
representantes das ogrejas Christã e Flu-
íninensc. Esta commissão não somente
escolhera e convidar! os oradores quodevem oecupar a tribuna nos dias desl-
gnados, como também escolherá os as-siMiiptos que serão tratados.

Bárbaro crime
lüiii Tres Iiiigiins. no Kstiido do Matto

Grosso mn Indivíduo 6 brutalmente
espancado — Fraetura do criuico

Procedente de Tres Lagoas, do Estado
de Matto Grosso, chegou no dia 2 do cor-
rente a esta capital, com o craneo fra-
cturado, o indivíduo de nome Francisco
Garcia, casado, de 15 annos dc edade.

Depois de convenientemente soccorrl-
dn no ponto da Assistência', foi o ferido
transportado em estado gravo para o
hospital da Santa Casa, ondo veiu a fal-
lecer, hontem,, ás 8 lioras, pouco mais
ou menos.

O cadáver será hoje autopslado porum medico legista.

VOTA IMPOUTANTI" — Os KI9. OSSl-
anar.tcs que «cse.lnrcm resposta por car-<n, deverão enviar o sello pnru o respe-ellvo porte. 'Juinhcm deverão remettersellos pnra remessa, pclo correio e regis-Iodos, dos títulos dc nomeação, portariasdc licença c ouiros documentos. Sem estaforma lida de ¦ dão nos responsabilizamos
pela c.vnetldão do serviço. Pnra as res-
postas, por chia .secção, poderão os srs.assigimntos ,. designar iniclacs sob as
quaes desejem occultnr os seus nomes.

Outrosim, 'pnra mais lircvldade nocumprimento-'tios pedidos, deverão ellesser feitos, sepnrndumcnte c cm carta dl-rljlda ú "Secção de Informações". Os pc-(lidos que vierem cm cartas, traiaudo deoutros assumptos estranhos u esta "Sec-
ção", forçosamente terão de ser demorados,

»-£**.******<!!!*•*<! *************
mOI*E5TIfl5 Dfl5 GRIflnÇflS fr

DR. SOUSA PARAÍSO »
Cons., r, Quint. Bocayuva, 14 ¦ I ás 3 -T„ 1.808 l
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Din||ci|il
27.il SliSSAO OUDINAIMA EM 12 DE

AGOSTO
Presidência do sr. Itiiyniuiid,, Duprat

A' hora regimental, foita a chamada,
verifica-so a presença dos srs. SampaioVianna, Joaquim Marra, Henrique I'"agun-des, Raphael Gurgol, Goulart Penteado;
Alcântara. Machado, P.aymundo Duprat
Mario do Amaral, J. J. Pereira, LuizFoncecu, Marrey Junlor e Sousa Queiroz,faltando sem causa participada oa srs, J3s-tanlslau Borges, Washington Luis, BochaAzevedo e Baptista da. Costa.

c?
audo do

Athay-

MOVI-HSNTO DK HONTEM
'ficios c portarias expedidos-

v repartição dos telográplíos, remet-•ido o laudo do inspecção do sa¦nensageiro da mesma repnrli,de de Novaes.
A' repartição doa Correios, remettendoo laudo de inspecção de saudo da agente

reüirrdaiCotCt>nBOlllCa0 * ^»l« ^
A' mesma administração communicun-do que lo. autorizada a restitnloUo da ca-oeineta da Caixa Eoonomioa D. 42.416 *

S«SStt*pd" 
Vm°00, de -»r°Pr'--aade'dcDomingos Perrone que se achavam cau-c.onadas para garantir a aua fiança nocu^de agente do correio de Bl^ sZ

toft,'.!^0',01',111 dtt Alía^8A de San-'oW-deTiiii-Mn " Cretllt0 **a lmPortan-¦¦¦a de J.»iooçooo, para attender ae naga-monto de Antônio Ferreira daí NoyJ? ob-
oTivci0ar^,(E3taga° d° -**«SSiV*.
de smo-í «S' .obfVi'u"-* <-a eBtaçttode Santos, e Sergm de Moraee, ajudanteda-mesma estação e Horacio Paula deía-va, observador daestaeão de Bom

A' mesma lnspeotorla declarando aueo ministro, attendondo ao que requereua Estrada dc Forro Sorocabana, resolveu

Suecursal do "Paiz"
O nosso prezado collega de imprensa.rr. Mario Gúastlnl, acaba de assumir adirecção da suecursal do "Paiz" em S.

Paulo; o que vale dizer que a. conceitua-
da folha carioca vai ter entre nfis umamaior divulgação.

A suecursal acha-se Installada ft tra-vessa do Commercio, n. 2, esquina da ruaOuinze de Novembro.

Honte i do madrugada, o soldado JosC
Ventura, morador ft rua João Theodoro,
n. 131, tevo uma discussão por motivos de
mudança, com o proprietário da casa,
Lino Antônio.

Esto nggredlu o soldado, a cacete, pro-duzlndo-lhc vários ferimentos.
José Ventura, depois de apresentar

queixa ft policia, foi removido para o
hospital militar.

* *

sob

A Importadora
Ternos do easimira exlrnngelru,

medida, de i:>$()00 a 1I0SO0O.
Só nn "A Importadora", rim Direita,ii. 4-A.

Queda desastrada
O carroceiro Rocco Casella, do 25 an-noa do edade, residente tt rua Bella Cln-tra, 131, quando passava hontom, Aa 13horas; pela avenida Água Branca, dirl-gmdo o aeu vehleulo, dou uma queda daboléa, fracturando o terço médio da per-na esquerda.
Depois de soooorrido pelo dr. FrançaFilho, medico da Assistência, fot o Infelizcarroceiro romovldo para o hospilal daSanta Caía.

Loteria Federal
"Extra cgâo Oe hontem
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Pela manha de hontom, Arthur TreBee»
te, foi receber do sou ex-patrío Fernando
Rosai, proprietário de uma olaria dobairro do Maranhão, a importância de30 mil réis, que este lhe ficou devendo
quando o dispensou dos seus serviços.

Havendo falta de vontade para o pa-
gamento da divida, entabeleceu-so uma
contenda entre ambos, da qual resultou
sahir ferido o oleiro Arthur Tressete, quefoi aggredldo a pau por um preto donome Benedieto de tal, empregado deFonando Rossi.

A victima, que apresentava um feri-
mento contuso na regifio temporal eB-
querda, foi soocorrldn mo posto da Asais»
tencia, pelo sr. dr. Alfredo dc Castro, esubmettida a exame de corpo de dellcto,
pelo sr. dr. José Libero.

Benedieto evadiu-se logo depois de pra-tlcar o crime
Pelo sr. dr. Francisco de Rezende, quln-to delegado, que tomou conhecimento dofacto, foi aberto inquérito.

* *
Os pretos Antonia Maria de Jesua, de38 annos de edade, e Theodoro .Soares,

sao amosiados, e residom a rua Major
Dlogo, n. 170.

De tempos a esta parte Antonla, abor-recida do amante, o maltrata, afimdo conseguir que o mesmo so retire dosua casa.
Pouco dopola das 12 lioraa de hontem,os dois amantes, discutiram acalorada-mente. No auge da contenda, Theodoro,

munlndo-se de um ferro, espansou Anto-nla, que soffreu um ferimento contuoo
na região 'ronlo-parietal esquerda,

Communicado o facto ft policia, com-
pareceram no local o dr, Antônio Naoa-rato, 2.0 delegado Interino, e os módicos
loglata e da Assistência ata. drs, LeiteBastos e França Filho.

A victima foi removida para o posto da
Assistência, afim de ser soocorrida, e o
aggressor foi preso e recolhido ao xadrei.

Abre-se a sessão.

E| lida, posta em dlsoüssfio e sem de-bate aprovada, a acta da sessão anterior.

O SU. l.o SEOltETAiüO dft conta doseguinte
EXI-EDIÉNTE

Poi-eoercs daa commlssOes do Justiça,Obras e Finanças, .'opinando pela appro-vaçao do projecto n. 8S, de 1914. — AImprimir.

REQUERMENTO N. U00, DE 1!)I0

Peço ao lllmo. sr. dr. Prefeito paramandar oollocar gulaa na rua Dr. Flrmla-
no Pinto; esta rua Jft possue oasas de va-lor e contlnu'a intransitável. — Sala dassessOes, 12 de agosto de 1918. _ Joao
Josfi Pereira.—, A' Prefeitura.

O SR. JOAQUIM MARRA U- Sr. pre-sldento e meus .collegas: o nosso collega,sr. Alcântara Machado, .na qualidade dedeputado, acaba de reivindicar para a Ca-mara Municipal de S. Paulo o Imposto
predial.

E' exousado repetir os argumentos oom
que elle ttto brilhantemente defendeu athose da reversfto desse imposto ft Muni-olpalldade. Mas, a Câmara tem um do-ver a cumprir, e esse dever é-de propa-Banda-,

Pata fazel-a, quero conoorrer com aminha podrinha, eaviando ft mosa um re-
qucrlmento, pnra que o discurso com quoolle tfio bem fundamentou o dirolto daCâmara Municipal de S. Paulo seja tros-ladado para a acta desta sessão, afim de
que, por publicações da aeta o outras queo sr. presidente entenda fazer, se espa-lhe pólos ângulos do munlelplo o direitoincontestável que a Câmara tom sobre esseimposto.

Vnl ft mesa, é lido', posto em votação eapprovado, o seguinte

KEQUEB1MENTÓ N. 201, DE 1010
Requelro que soja trnnscrlplo na actada presente sessão o discurso em que osr. Alcântara Machado relvindioou naCâmara dos Deputados, para o Munlelploda Capital, o ImpoBto predial. — Sala dassossBes, 12 do agosto de 1916. — Marm— Approvado.

do c do nenhuma vnlla, para approvaçlto
do projecto gm debate.

O SR. RAl-HAEIi ÒTJRGÈD — Sr.
presidente, fui o relator do parecer que
acaba de Her lido, referente ft autoriza-
ção das obras necossarias ao calçamento
do v-iudueto de Santa Iphigenia.

Gostosamente darei ft Câmara as In-
formações quo o- nosso collega sr. Mar-
rey Junior acaba do pedir sobro a neces-
siilado das obras, Quanto ft segunda par-
10 do sou discurso, porém, peçu oxousos
por niio poder fazel-o, visto como so tra-
ta do qiiuntiim necessário para essas
obras, assumpto que, mais de porto, ca-
be ft Commissão do finanças.

A Comrnlssão de Obras Jft allude a ea-
sa economia dc 27:731$250 quando diz
que o calçamento a paràllelopipodoB de
pedra devia ser pretorido pelo do pa-
ralleleplpedos de asphalto comprimido.

Não sei porquo a Comrnlssão de Fl-
nanças, em seu parecer, autoriza a des-
pesa de 71:1315000.

O sr. Sampaio Vlanna — Não, senhor,
não autoriza tal. Autoriza a despesa até
a quantia de 74:131^000.

O sr. Marrey Junlor — Autoriza mal3
ainda: no (raso de lnsuíflclencia dc
verba, autoriza o prefeito a fazer opera-
ções de credito.

O sr. Itajilincl Gurgcl — E' isso o que
cu dcprehendl.

Darft o executivo preferencia a este
ou aquollo calçamento? A Commissão de
Obras — penso que foi bem clara nesto
ponto — estabelece a preferencia para
o calçamonto a paralleleplpedós do as-
phnlto comprimido, material que Jft exia-
te em deposito, em parte, podendo a ou-
Ira parte ser aproveitada do calçamento
aotual, numa proporção do GO por cento,

(.'iianto ft primeira parte do seu pe-
dido, cabe ft Commissão de Obras trans-
mittir ao digno vereador as informações
que conslam de uma carta do dlrector
das obras rriunlclpaos, carta que não
transcrevi nn parecer da Oommi.ssão de
Obras, e na qual é Justificado o procuder
do engenheiro fiscal encarregado da ze-
lar pelas obras daquelle viadueto.

E' verdade que, il primeira vista, nâo
se justifica a falta dessa camada imper-
meavel de que fala a carta da Directorla
de Obras, tratando-se de um viadueto ou
de uma ponte. Mas, parecc-me também
que, tratando-so dc um calçamento de
parnlhiepipedos de asphalto comprimi-
do, se acreditou que esse calçamento,
por sua natureza, tornava impermeável
o estrado do viadueto. Posteriormente,
porúin,. verificou-se o contrario, a diz o
engenheiro que asslgnou a carta, a quea.ludi, e que pode sor lida, que a ocono-
mia de então se convertera, agora numa
despesa maior, que no momento se tor-
ns. necessária om vista da Infiltração das
águas naquelle local, como pcssoalmen-
te verifiquei em companhia do diroctor
das obras.

Mas, sustentando o parecer, entendo
que deve sor autorizado o calçamento
com paralloleplpédps de asphalto com-
primldo, de que existe uma parte om de-
prslto, sendo a outra aproveitada do cal-
çamento nctual. Não é, assim, necessa-
lia a despesa com o calçamento a paral-
lolepipodqs de pedra.

O director das obras d o primeiro, in-
formando os papeis, a dizer que essa des-
pesa, com o calçamonto a parallelepipe-
dos de pedra, pode ser adiada.

Penso que estão dadas as informações
em relação ao ponto em que, porventura,o parecer da Comrnlssão de Obras não
seja bem claro na parto referente A ne-
cessidade dessa obra. A falta da camada
Impermeável no viadueto ainda acarre-
tara prejuízo muito grande, adiadas quesejam taes o li ras.

Agora, porque o engenheiro fiscal das
obras considerou o viadueto em estado
de ser recebido pela municipalidade, sem
essa camada impermeável? Responda
quem lem ou tinha a responsabilidade
tio facto.

Cl ne. Sampaio Vlanna — Não limpa-nios; a Comuiiasão não limitou a muri-tia, Autorizou os serviços dentro da ver-ba votada.
O sr. Murrey Junlor — Nau, senhoro nrt. 2.0 autoriza o prefeito a fauer opa-rações de credito. 110 caso de sor !n:,uft'l-ciente 11 verba.
O sr. Alcântara Machado — No casodo liiHiifflcloncla dos 74:1,11(000.

,0 sr. Sampaio ANiiiiim _ .\6s damos
uma verba de 74:1!!1$000 o autorizamos
as operações de credito 110 caso de lnsuf-
ficionola dessa verba.

O si'., Marrey Junlor — 13 assim fi.:»,facultado fazer-se o serviço pelos moloamais caros.
O sr. Sampaio Vlanna — Mas, collegas,

Pão é Isso quo se pôde deduzir das con'clusões do parecer da Commissão de Fl-r...i.ças, porquo X Prefeitura cumpre pro-curar os meios do executar as obras pelafôrma rnais oconomlca para o ThesouroMunicipal.
O sr. Riiphnol Gurgcl — SI tomos omaterial necessário para calcar o viadu-cto, material que Jft pertenço A munlclpa-lidado, por que razão dovemos comprar

pedra?
O sr. Sampaio Vlaiuia — Autorizamos

porque esse material podo não servirO sr. Rnplmcl Gurgel — Como não ser-ve, sl a Directorla de Obras diz que o ma-terlal servo?
O sr. Sampaio Vlanna — o collega sabequo a Directorla de Obras, multas vezesdft pareceres, presta informações e, ft ul-Uma hora, essas informações não têm ca-blmento na hypothese.
O sr. üiipliucl Gurgel — Nesse casonão ternos elemento nenhum do Infor-mação!
O sr. Suinpalo VInnnn — 1'orgunto aocollega que mal ha em se autorizar o pre-feito a despender até ft quantia de tanto"O sr. Ruphuol Gurgol — Não lia malnenhum. Eu dei as explicações que meparecia dever dar.
O sr. Sampaio Vlanna — Ponso que aCâmara o especialmente o collega que metom itparteãdo devem depositar algumaconfiança no sr. prefeito...O sr. Itiiphael Giirgol — Ah! todaO sr. Murrey Junlor — Toda a questãose resolveria sl o sr. prefeito estivessepresente ft sessão para nos dar as explica-

ções necessárias.
O sr. Sampaio Vlanna — H. exc. nílo

...,-- v' 5
O sr. Mnrlo d„ A,,,,,,,,) _ 0 ..llkam<,,

Io de pedra naturalmente é e'melimTO ne. J<mulm M.,,,a J 
° ™-h°£

va, lazer o calçamento de asphalto c\mo quer a Commissão do Obras"O sr. Luiz Foneecn — o asnliolto ide^mau resultado. PrcCs,, TTull
O sr. Itaplmei (Jurgel _ j,eu mau re"*«ultado por falta de camada lmpe^nea
O sr. Luiz 1'nnircca 

não sabemos.
O sr. Mario do Amaral — o calcai,,. „lo do asphalto que p viadueto actualmenle tem estft todo inutilizado.

,,.,? i8'*" 
,1V,",J""'1 *•¦•••<*•", (a« sr. Lul/. F011Í

,,, 
"• — ¦-, !; Informação qeu oblivemos; ií«m ongonholro da Prefeitura quom o defi

O sr Sampaio Vianna — Não é s<5lalta da camada impermeável; deve 8?considerar também a trepidação do via

*t
N--,

Isso

irft dlspender mais do que aquillo que fôrnecessário. Si olle puder dlspender sô-mente 47, 50 ou 52 contos, podemos estarbem certos de que não despendera 74contos.
O sr. Riiplmel Gurgel — Do mosmomodo, o sr. prefeito devia testemunhar amanifestação da Câmara e não cortar delargo.
O sr. Sainpnlo Vliinna — Si limitarmos

a verba, o profelto não podorft despendermaior quantia...
O sr. .Marrey Junlor _ Isso não, por-que nôs é quo limitamos ou regulamos asdespesas da Prefeitura.
O sr. Sampaio Vliuiua — ... 9 ai asdesposas excedorom ft verba votada terfto prefeito do voltar á Câmara para pedira abortura da novos créditos mau oobriresse excesso.
Teria razão o meu nobro collega sl tl-vessemos orçamentos feitos com o rigornecessário, o quo seria muito bom; mas

quantas vozes (o meu collega, que é novona Câmara, não -conhece esses factos), aCâmara tem autorizado a abertura decréditos novos para supprir deficiências
dc verbas.

Este anno mesmo, a Câmara, por mais
de uma vez, tem tratado aqui da abor-
tura de créditos nnvo| para cobrir des-
pesas que excederam dos orçamentos.

Portanto, parece-me que a Commissão
de Finanças não andou impensadamente,
nom erradamente, deixando margem bas-tanto para que o executivo pudesse tor-nar offoctiva essa. obra, reconhccldamen-
te necessária e urgente.

O sr. Joaquim Marra — Mas, afinal de
contas, qual é o' calçamento quo a Ca-
mara autoriza? A pedra ou o asphalto?

O sr. Sampaio Vlunnu — Era. o que tl-
nha a dizer.

Faeea-se A

ORDEM DO DIA

Entra em 2,a discussão o projeoto apre-sentado pelaa coinmlssOes de Justiça oFinanças, em sous respectivos pareceresns. 64 e 85, jft publloados, approvando oaccôrdo oolebrado entre o Profelto e os
proprietário» dos prédios ns. 113 o 114da rua de S. João, necessários ao alarga»
mento da referida rua, para adqúiril-oa ft
razão de 250?000 o metrô quadrado.

O Sll. SAMPAIO VIANNA — Sr. pro-slÊente, não fui o relator do parecer dn
Commissão de Finanças ora em dlscus-
são nesta casa; entretanto, na qualidade
de membro dessa Conunissão, cabe-me
responder ft interpellaçao que acaba de
ser feita pelo nosso distineto collega sr.
Marrey Junlor. com relação ao estudo
desta matorla.

Quanto ft parte technica propriamente,
que devia ter sido estudada, como foi,
pela Commissão do Obras, parece-me que
não cabo ft Comrnlssão de Flnnnçns ma-
nlfostar-se.

Relativamente, sr. presidento. fts con-
clusões do parecer da Commissão do Fl-
nanças, a que diz respeito ft abertura do
credito necessário para essas obras, pa-
rece-ma que ella andou perfeitamente
bom, não determinando a quantia a em-
pregar nas obras de consolidação do via-
dueto e Outros trabalhos complementa-
res.

Trata-se, no orçamento oni estudo, não
8õ da verba para consolidação do tabo-
leiro do viadueto, como de obras còmple-
mentares, isto é, pintura e calçamento.

A Câmara Ignora, como o Ignoravam
as conimlssões, si essas obras vão ser fel-
tas por empreitada ou por administra-
ção. Devem saber os collegas que. .'lenJo
as obras feitas por administração, não d
faoll deterniiuar-se o quaiituiu a dospen-
der-se. E' a razão por que a Commlss*ío
do Finanças acreditou não poder limitar
a verba e deixou então ao executivo mar-
gem para despender mala ou menos do
quo aquillo que estava, orçado pareella-(lamente.

Diz o nosso colloga sr. dr. Raphael
Gurgel, relator do parecer da Comnilssão
do Obras, que a Comnilssão de Finanças
devia liniltar-so ft verba estrlctamento
necessária fts obras de segurança.

O sr. Ruphacl Gurgcl — Eu não dis-
se Isso. Eü disse que oabla mais ft Com-
missão de Finanças opinar por este ou
por aquelle calçamento, deduzindo-se Ja
verba a parto correspondente 1 diffefbn-
ça do proço, 110 caso du ser preferido o
calçamento a paralleleplpedós de asphal-
to comprimido, visto que este material
existe, parte em deposito, parte 110 actual
calça monto.

O sr. Sampaio Vianiui — Pôde oxistlr
o material, mns a mão de obra para a
collocação desso matorial não dispensa a
verba.

O sr. Ruplmoi tiurgol ¦— »V mão Je
obra estft incluída no orçamento.

O sr. Sampnlo Vlanna — Mas u. Com-
missão de Finanças não podia deduzir a
verba de 27 oontos, porque sendo a obra
feita por administração a Cómmls.sâo
não podia assegurar que dontro da ver-
bu pedida estavam - incluídas aa despesas
dos trabalhos complenicntares. oomo
pintura e outros servlgoa quo ae tornam
necessarioa.

O sr. Alcântara Muchudo — O argu-
rnento prova de mais. O nobre collega
nâo podia, nesse caso, limitar a verba.

O SR. ALCÂNTARA MACHADO —
Sr. presidente, da discussão travada a
propósito do projecto em debato e pro»voenda pelo nosso digno collega sr. Mar-
rey Junlor, o quo se deduz é o seguinte:
a Commissão do Obras entende que o cal-
çamento do viadueto dovo ser feito com
parallelepipodos de asphalto comprl-
mldo...

O sr. Sampaio Vianna — E eu estou dc
pleno accôrdo com isto.

O sr, Alcântara Machado — ... e, do
accôrdo com as informações prestadas
officialmente pelo director da Repartição
do Obras, esso calçamento Importara
numa economia do 27:7315250.

Vê-se, portanto, que basta, para exo-
cução das obras projeetadas; um credito
de 49:000$000.

Uma vez que a Commissão de Obras,
quo ê aquella cujo voto deve prevalecer
em questões desta ordem, assim se ma-
nlfesta, uma vez que o lllustre membro
da Commissão de Finanças, sr. Sampaio
Vlanna, se manifesta da mesma forma,
pela adopçfto do calçamento a parallele-
plpedos de asphalto, não vejo motivo
pnra que a Câmara dé mais do que aqull-
lo quo so pretende.

O sr. Joaquim Marra — E que a Pre-
feitura pediu.

O sr. Sampaio Vlanna — O collega
pordOe-me um aparte. E sl o material om
deposito fôr Insufflelonte?

O sr. Joaquim Marra — Vem o prefel-
to ft Câmara e pede novo credito.

O sr. Sampaio Vlanna — E' esse um
reglmen exaggerado do subordinação do
executivo.

O sr. Raphael Gurgel — SI o excesso
não exceder do I0:000j000, não precisa
pedir autorização.

O sr. Alcautarn Machado —¦ Louvo-me
110 parecer dado pelo relator da Commis-
são do Obras, oonflo na palavra da re-
partição technica da Prefeitura.

O sr. Marrey Junlor — Quo disse que
se poderia fazer com menos.

O sr. Sampaio Vlanna — Que se pode-
ria fazer, não afflrmou.

O sr, Alcântara Machado — Bu não
conheço os papeis. Appello pnra o rolator
da Commissão de Obras.

O sr. .Sampaio Vianna — Por que razão
então não apresentou emenda, determl-
nando qua a espécie do calçamonto,
deixando-se uma margem sufficlente?

O sr. Alcautarn Machado — Temos,
portanto, dois orçamentos, um para o cal-
çamento a paralleleplpedós de pedra,outro
para o calçamento a paralleleplpedós de
asphalto comprimido..", (.'amara prefere o
segundo systema: vamos autorizar a exe-
cução do serviço de accôrdo com a vonta-
de da Câmara.

O sr. Joaquim Marra — Presentemén-
te, o asphalto comprimido f» mais barato.

O sr. Alcântara Machado — Nestas
condições, tomei a liberdade de fazer
uma emenda ao artigo l.o do projecto,
mandando que, em vez de 7-1:1S1$000, dl-
ga-se: 4(i:39í)$750.

O sr. Rnphucl Gurgcl -- o meamo ln/conveniente, ou maior ainda, apresenta icalçamento a parallelepipodos de pedra.]O sr. Mario do Amaral — Assim, ach(quo a Câmara devo votar a verba pedidaO sr. Alcântara Muchudo — Eu lou-vo-me na competência da Commissão d«Obras.
O sr. Riipliiici Gurgel ~- E eu na doiengenheiros da repartição do Obras.O sr. Mário do Amaral •— Mas aqui nück o caso do competência do engenheiros,

A competência dos engenheiros se limita,neste caso. a attestar quo a Prefeituratem um stock do material para caiQa»mento. mas quo Jft deu mau resultado noviadueto.
O sr. Aleiiiuiira Machado — Elles da-clarai-ain que deu inau resultado?
O.sr. Mnrlo do Amaral — Lü está Oviadueto com o calçamento do asphaltocheio dc buracos.
O sr. Luiz Fonccca —- Todos nôs so-

mos testemunhas do mau estado dess»
calçamento. Sei até que o sr. prefeito jfimandou reparar esses buracos.

O sr. Rnplmcl Gurgcl — A verdade «1
que o sr. prefeito não pediu autorlzaçS.0
liara fazer o calçamento a asphalto, poi»nom sabia quo existia esse material em
deposito, conformo tive occaslão do verl-
ficar numa conferência, que tlvo com
s. exc.

O sr. Murlo do Amaral — Que mal
existo em so conceder a verba inteirai
como pede a Prefeitura?

O sr. Rnplmcl Gurgel — Nenhum, moai
com a verba Inteira va! se fazer o cal-
çamento a pedra.

O sr. Mnrlo do Amaral — Si a Pretel-
tura achar quo não ê necessário o calça»
mento de pedra, farft o calçamento »
asphalto.

O sr. Joaquim Marru —- Assim, ê me-J
lhor supprimir a Câmara Municipal.

O sr. Murrey Junlor — Nestas condi-.
ções, não somos aqui legisladores...

O sr. Alcântara Muchudo — Somos au->
torizadores...

O sr, Murrey Junior — Isso é que t
preciso ficar bem firme. Volto ao meti
aparte: tudo se resolveria sl o sr. prefeito
estivesse presente ft sessfto para nos dsus!
as explicações necessárias,

O sr. Mario do Amaral — Quer o cal- jçamento so faça a paralleleplpedós de
pedra, quer so faça a asphnlto, é índia-
perisavel a votação da verba. Podemos'
votar os 74 contos o a Prefeitura esoo-
llierft o systema de calçamento que no
momento lhe pareça mais conveniente.

O sr. Rnplinel Gurgel — Mas o sr, pre>l <
feito, criterioso como é, naturalmentí
vai se louvar na opinião da Dlroctorla do
Obras, que diz que o calçamento pode not
feile a asphalto.

O sr. Mario do Amaral — Mas isso não
é uma questão de technica: todos nós sa-. >
bemos quo o material classificado em prl-
meirn logar para os calçamentos (• a
pedra.

O sr. Luiz Foneecn — Então volcmoi
a verba necessária para o calçamento d<
pedra e deixemos a execução da obra at
critério do prefeito, que a farft com pó.
dra ou com asphalto, como julgar mal:
conveniente.

O sr. Murlo do Animal — Os outror 1
systemas de calçamento servem quando |
não ha pedra, attendendó ao preço, por '
serem mais baratos.

O sr. Raphael Gurgcl — Eu voto pelo
asphalto.

O sr. Luiz Foneecn — Mas a própria | ;
Commissão de Obras declara quo o cal-
çamento a paralleleplpedós de pedra 6
mais durável, de melhor aspecto e do maia
facll conservação.

O sr. Rnpliael Gurgcl — Mas cuaU
mais caro.

O sr. Mario do Amam! — O projecto
autoriza o prefeito a despender até a'
quantia de 74:131$000 com as obras que
forem necessárias. Elle não poderá exce-
der essa verba; não poderá gostar mais
do 74:131$000, mas poderá, dentro dessa
verba, fazer o calçamento de asphalto ou
de pedra, conforme achar melhor.

Sl o calçamento do pedra ê bom e deva
ser feito no viadueto, por que razão dove
a Câmara reduzir a verba, impedindo qu»-'
se faça esse serviço, que é o melhor, deli
.xando o transito em condições de ser in» -
terrompldo, de tempos a tempos, talvo»
durante alguns mezes?

O sr. Joaquim Marra — Não tenho du<
vida em votar a verba de 74 contos, mall
ou menos, desde que seja necessária, Te-
nho duvidas sobre este ponto: qual o cal»
çamento a adoptar? Estou inteiramenU ,
lu ulbls. Não sei qual o systema de calça-
monto a que devemos dar preferencia.

O sr. Mario do Amaral — A Prefoltu-
ra pediu autorização para fazer o calça»
mento de pedra. ,

O sr. Alcautarn Machado (IG uui trecho [
da carta cm latiu, ú Commissão do OlsraH I
pelo dlrector das obras munlclpaes). Ij

O sr. Mario do Amaral ¦-— Ahl eatll,;
o projeoto podo ser votado porque diz"até ft quantia de 74:131$000".

Supponhamos que o prefeito disoord
da opinião do diroctor de obras, porqui
para se saber si o calçamento de pedri
é Superior a todos os outros nâo 6 prej
ciso ouvir a repartição de obras, os en
gonhelros ou qualquer sábio...

O sr. Luiz Foneecn — A própria Com»'
missão de Obras reconhece a superior!»*
dado do calçamento de pedra.

O sr. Murlo do Amaral — A proprlfc
Commissão de Obras reconhece a supe-
riortdade do calçamento de pedra, como
bem diz o meu nobre collega.

Vai ft mesa, é lida e posta em discussão
Juntamente coin o projecto, a seguinte

EMENDA

Em voz de 74:131$000, diga-se: 
¦46:3nn*>750.

Art. 2.0 — Diga-se "verba competente
do orçamento". — Sala das sessões, 12 de
ngoslo de mio. — Alcântara Machado.

Ninguém mais pedindo n palavra, é o
projecto^pnsto em votação, salvo a emen-
d.i, e approvndo.

Em seguida é posta em votação e ap-
provada a emenda, voltando oa papeis fta
commlssOes;

Nula — listes discursos não foram ro-Y5
vistos pelos oradores.

O SR, MARIO DO AMARAL — Sr.
presidente, a Prefeitura, no officio quo
enviou u Câmara pedindo autorização
para fazer concertos necessários no via-
dueto de Santa Iphigenia, solicitou parn
esse fim a verba de 74:131$000. O dire-
ctor da repartição de Obras diz que exis-
tem no deposito da Prefeitura 1.300 me-
tros de, comprimidos de asphalto e que ap-
plleando-se esses comprimidos chega-se
a fazer economia nas obras. Entretanto,
a Prefeitura pediu essa verba do 
74:181*1000 (o acho que a Câmara deve
concedcl-a) para o calçamento do via-
•uieto. O calçamento actuaimente exislen-
te Jft deu maus resultados, como verifica-
mos, e, dado o logar de que se trata, pre-
cisamos considerar que não é fácil cs-
tarmos constantemente fazendo o calça-
mento.

O sr. Joaquim Murru •— Quer dizer
que o collega preforo o calçamento u pa-
ralleli pipedos de pedra.

Entram em discussão unlca o.s paroceroal
ns. 00, 00 e 80, das comniissões de Jus-I
tlça, Obras e Finanças, sobre o projectaf
de rectificação do alinhamento das ruaf
15 de Novembro e da Quitanda."

Ninguém pedindo a palavra, é q. par^.
cer da Commissão de Finanças posto em
votação e approvado.

Entra om l.a discussão o projecto
apresentado pelas commissões de Justt-
ça, Obras e Finanças, em seus respectivos
pareceres ns. 07, 01 e 90, approvando s.
projectada rectificação do alinhamento
da rua Conselheiro Lãfayette.

Ninguém pedindo a palavra, 6 o pro.
Jecto posto em votação e approvndo.

Entra em l.a discussão o projecto
apresentado pelas comniissões de Justl.
ça, Obras e Finanças, em seus respectivos
pareceres ns. 68, 02 e 91, autorizando o
pagamento da quantia de 362Í500, ao
proprietário do predio n. 49, da rua dol.araizo, pelos prejuízos que soffreu
aquelle predio devido ft modificação do
nivel da roferida rua.

Ninguém pedindo a palavra, ê o pro-Jecto posto em votação e approvado.

Nada mala havendo a tratar, levanta-
so a sessão.
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LIBERDADE
»CORREIO PADLISTiVNO"

O sr. Armando Nobrega 6 nosso repre-
' .ntaiito neste bairro o reside ft rua Tho-

az Gonzaga, n. 22, onde poderft ser pro-
irado para tratar de negociou com refe-
•nela a esta folha.

EM CON VALESOEN OA

Acha-se feliznieiito íóra do perigo o
t ileressante menino Jorge, filho do fl*.

ei-nardo Meyer, proprietário no distrlcto,
que ha dias foi victima de um dosas-

•c.

BAPXI/iADO

.losé 6 o nome quo recebeu nii piá ba-
tlsmal um fllhlnho do sr. dr. Antônio

' 'ereira Netto, advogado no foro desla
apitai e residente no bairro.
Serviram do padrinhos osr. dr. Ho-

aclo Gonçalves Pereira, secretario dn
'onniiissão Dirèctora do Partido Hepu-
llcano, o a exnia. sra. d. Maria 'Poros,

vó do neophllo.

HOSPEDES 13 VIAJANTES

Esta uo bairro, a passeio, o sr. Ilaul
oures, negoeinnto em Jundlahy,

 Seguiram para Santos o sr. Jorge
Vostim, negociante; para Serra Negra, d.
Üyiiipla Montcnegro, professora norma-
ista; para Atibala, nfim do tomar parte
ia elolção do directorio politico local, os
rs, dr. Álvaro CorrCa Lima, professor
ose Pereira dos Santos o João Pereira

los Santos.
 Regressaram dc suas vlagons do

•lo de Janeiro u sr. dr, Alcides Prado,
iroprietarlo da Pharmacia Modelo, e do
.'guapo o sr. capitão Nelson Carneiro
3rngn, ajudante do 5.o tabôlliónato nesta
sapltal.

ENFERMO

Tem estado enfermo, já ha dias, o sr.
\ntonio Monteiro dos Santo», giiiiril.i-il-
vros nesta praça.

NATALICIO

Foz annos hontem o sr. Francisco Gai-
vão Bueno, capitalista e distlncto cava-
Ihelro residente no bairro.

THEATRO S. PAULO

Graças A operosa gerencia do sr. An-
gelino, esto eleganto theatro do districto
tem ¦ apresentado qunsi quo diariamente
trabalhos attrahentes, o quo denota com
Isso a concorrência extraordinária que
tem tido.

Com suecesso continuam trabalhando
no mesmo theatro os illusionlstas profes-

/boi* Celso e sua companheira; rainha dn
Andaluzia.

tos officiaes
SEÕRETiVRIA DA FAZENDA

Requisições do pagamentos da Secreta-
ria do Interior:

Ao dr, Eduardo Lopes da Silva, 
l"l$s:iü; A D. ,1. Martins o Coinp., 
1G0Ç800; a Josf* Francisco de Oliveira, ..
1 üOSOOÜ; ao dr. Armando Prado
1:105$000; idem, G05000; íl Companhia
Paulista do Seguros, 280?700; aos dire-
ctores de grupos escolares do interior do
Estado, •127$200; nos dlréctores dc gru-
pos escolares da capital, 22O$G00; íi Alva-
ru Júlio Pardal, 005000; aos dlréctores de
grupos escolares do Interior do Estado,
33G5200; A Casa Roldão, 3495500; ft
Companhia de Calçado Clark, 265000; ao
dr: Fraiiclscii do SanCAnnn, li35í000: ao
pessoal: da inspectoria sanitária do Tau-
bate, 80?000;'>íl Companhia Auto-Tiixinie-
tro Paulista, 575500; ft Luiz Vaierio, ...
200*000; ft .Tose Cabral, 75$000; ft José
Gomes da Silva, 755000; A Benedlcto de
Lima, 70*5101; aos fornecedores da dirce-
isSorla geral do Serviço Sanitário, 
a:i)!)3$f)00; aos fornecedores da Escola
Profissional Masculina da Capital
2:1725810; n Luiz Boleão, 905000 a La-
ves e Ribeiro, 107$r,00; aos fornecedores
¦da Escola Normal Primaria de Casa
Branca, 5J251G0.

Requisições de pagamentos da Sc-
cretaria da Justiça:

A José D'.\lfj e Filhos, 285000; A
Companhia Fabril do Luvas, 165000; ft
C. Mánderbach o Comp., 10$000; ft C.
Hllãebrand n Comp., 011$600; ft Saul Ca-
çy e Companhia, 2G15500; i«, Cnssio Pra-
do, 4 61 $200; ft The City of Santos Im-
provements C, Ltd., 0255800; A Socicda-

dn Consiliintc Mntaràzzõ. — Ao sr. dl-
recior dó grupo escolar pnra attender;

dn «1. Virgínia Saiitnngeío; — Prove o
állegado. * *

TOSTIÇA K SEGURANÇA PUBLICA
Foram despachados os seguintes reque-

rlmentos:
Do Eloy Severlano do Carvalho, preso

recolhido a. cadela publica do Orlandia.—
Indeferido;

de Ludecero Mondes de Carvalho, reBl-
dente em Villa Adolpho, comaroa de Itlo
Proto. — Dirlja-se ao juízo competente;

do Wagner de Carvalho Silva. — Sim,
Indemnizando os cofres do Estado da im-
portancia dc G35972, proveniente de far-
(lamento.

>«*>

Prefeitura tio Mntücipio
OiB-ectoria Cíei-al

EXPEDI ENTE ÜO DIA 12 AGOSTO
DE 1910

Autorlzou-so a despesa do 10:0005000,
com o serviço de construcção da galeria
na rua Bartio do Jaguara, entro a rua da
Moúcâ e o canal do Tamniiduatchy.

Pagamentos dclormlnados:
De 94:8205912, a Duarte e Aranha, pe-

los serviços de calçamento da rua de San-
to Amaro, rua Prates, avenida Celso Gar-

u
Seeção

Judiciaria
TriB»iinai do «Jsiry

Presidente, sr. dr. Gastãn de Mcsqili-
,Ia; promotor, sr. dr. Mario Pires; escri-
vão, sr. Siqueira Heis Júnior.

Por falta do numero não se realizou
hontom sessão no Tribunal do Jury..

Da urna supplenientar, a que so re-
correu, foram sorteados mais os seguiu-

-tias, I ura dos.* ..
ArVÚro do Tolçdo, Rôdolpho Baptlsta

Santiago, Antônio Weiys, Francisco A.
Pinto Júnior, Arthur Piza Guimarães,
capitão Joslas Camargo, Luiz Paiva OU-
reira, Antônio César Netto, Genesio Eu-
çenlo Aranha, Arthur Godoy FranclscJ
Azevedo Dias, Edmar C. Neves, dr, Del-
phino Toledo Piza o Almeida, Carlos
Cruz, coronel Benedlcto Syivio Borya e
Arthur M. Montemoroncy.

t

Foniiii €ri.i..Eii.i
Priini'ii'11 vara — Juiz, sr. dr. Adohilio

Mello.
O sr. Juiz decretou a prisão provontl-

va do indiciailo Roque Soares da Costa,
aceusado de haver furtado um cavallo
pertencente a Joaquim Cândido da Sii-
va o vendido por GOsjOUO a Gabriel dos
Santos.

Segunda vara — Juiz, sr. dr. Paulo
Passalacqua.

Foi pronunciado no artigo 330 para-
grapho *.o do Código Penal, Adolpho
Cypriano, lambem conhecido peio no-
mo do Adolpho Scipionl, e Elpídio Scot-
ta, vulgo Russo, que furtaram uma pel-le pertencente a Bla.nehe Emplent,

Em liberdade — O sr, juiz das execu-
ções crimlnaes mandou pôr em liberda-
de, por ter cumprido a pena dc 22 dlns
e meio de prisão cellular, o sentenciado
José Benedlcto.

Terceira vnrn — Juiz, sr. «ir. Gastão• de Mesquita.
j Procedeu-se hontem A inquirição de

testemunhas na Justificação requerida
por Tito Bertacehi, para instruir sua dc-' tesa, no processo que lhe move a Justs-
ca publica por crlmó dc ôxtorçáo.

Quarta vara — Ju ¦/., sr. dr, Matlieus
i.Chaves.

Foi impetrada hontem uma ordem de
1'habeas-corpus" a favor Te Aupuslo
Lascella, que allega achar-se preso !.;m
motivo justo.

O sr. juiz requisitou InformaçOes ft po-
jllcia e o coniparecim-nto do paciente
para amanhã, ãs 11 horas.

1

Formii Çiyel
Officlucs do dia — Estão escalad,.«* pá.ra o serviço de amanhã os oíf.ciaes de

Justiça José Ernesto do Nascimento,
João Augusto da Fonseca, José Martins
de Oliveira, José de Araujo o José Can-
tano Gomrs-s Barradas.

Appellação — o sr. dr. Miguel de Go-
doy, juiz dc direito da l.a vara cível e
commercial, recebeu, em ambos os ef-
feitos, a appellação Interposta por Anto-
nlo Queiroz dos Santos, na icção ordl-

¦«•laria em que contende com Raphael Pel-
Icgrlni c sua mulher.

^ 
— O mesmo juiz julgou deserta e não

GOgulda a appellação interposta por Se-
bastião Quinteiro, no executivo liypothc
cario que lhe move José Imparato.
— O mesmo juiz julgou improcedente

u ficção ordinária entro Raphael Julião «.«
Miguel Toffallo. conilemnando o auto*.--o, julgamento das custas,

i**I svguiiilit vara — Mandando cumprir q
BJCcordam do Tribunal do Justiça que no-
|iíoii provimento no aggravo dé ,T. Pelle-¦.'gi-inl Laghi o J. Charvolin e Comp., lios
«iiilos do pedido da fallcncia dos últimos;

mandando expedir editaes pnra a pra-saítr-ilos bens penhorados nn executivo
, ciimbial da companhia Pugliesl contra
fPedro A. de Oliveira;

determinando a expedição òe manda'
[<s aos avaliadores nomeados para proce-
piem A avaliação dos bons penhorados

o executivo hypothecario entre Bolores
«irajam e Jorge Bassib, a requerimento

|i exequento;
recebendo, nos effeitos regulares, a ap-

slIftçBb do Banco Allemão, como credor
|i sentença que concedeu aos fali Idos
cncordatarlps Buchahln o irmãos a sua'ehubilitáção;
Julgando por sentença o accordo feito

iníi'c Antônio Libonnto e Antônio Rug-'o o sua mulher, no executivo hypo-
irlo em que contendem;
ipondendo e mandando seguir para

[Tribunal de Justiça o aggravo do dr.
Ilz Sérgio Thomaz, na ncção de noti-

'!í,ç5° âe Preceito comminatorlo que¦)¦ movo. Arlliur Gliinato,

a D. J. Martins e Comp., C50Í500- ft C.
Hlldebrand e Comp., 10$000.

 Requisição de pagamentos da sc-
cretaria da Agricultura:

An tlr. Arthur Rudge Ramos
1:BOO$000; .1 Lldgcrwood Ltd. 3-l$000;
a Lofáyette Luiz Pereira dc Sousn
105$000| ft José Leite de Barros, 500$000;
ã Eugênio Egas, 870*000.

 Requisições do pagamentos da
Câmara dos Deputados:

Aos fornecedores da Câmara dos De-
pútados, 1:8015-100; Idem, 745200.

jititos despachados:
Dc Juvenal C, D. Muzel — Sim, cm

termos;
da Companhia de Armazéns Geraes da

capital — Informe o Tliesouro;
da Santa Casa de Misericórdia de PI-

nheiros — Ao Thesouro:
da Santa Casa de Misericórdia dc

Cunha — Ao Tliesouro;
tle Clementlno M. do Oliveira — Ao sr.

collectór para Informar;
de Francisco Monteiro — jVo Thcsou-

ro;
de Mamede Alves dc Sousa — A Sc-

cretaria não respondo a consultas de par-
ticulares;

. dá Santa Casa de Misericórdia de Des-
calvado — Requisitem-se informações da
Secretaria do Interior;

de Teixeira o Martins — Sim;
de Luiz de Toledo Piza Sobrinho —

Justifico;
de Miguel Redondo — Indeferido;
de José Pinheiro — Expeça-so o tltti-

lo;
de João Francisco e Filho — Deferi-

do, ile accordo com a informação;
tle Juvenal de Lima — Ao Thesouro;
de João Cllniaco Guimarães — Sub-

metta-so a inspecção tle saude;
de Rotschlld o Comp., — Informe o

Thesouro;
de Bylngton e Comp. — Pague-se;
da Cooperativa dc Consumo de Pro-

ducção Ypiranga. — Indeferido:
de Caetano José da Silva — Expeça-se

o titulo;
de Carlos Lefévre — jVo Thesouro para

Informar.
 Foi Julgada a liquidação de oon-

tas seguinte:
Do sr. collectór de Araraquara, Isanc

do Mesquita.
* *

SECRETARIA DO INTERIOR

Por acto de hontem, foi exonerada, a
pedido, a substituta effectiva da Escola
Modelo "Peixoto Goinidc", annexa ft Es-
cola Normal de Ilapotlningn, d. Colina
Carneiro da Silva.

Foi removida, a pedido, a substi-
tuta. effectiva do grupo escolar modelo do
Botucatu', d. Lconidlii Gíies, para o gru-
po escolar do Plraju'.

Foram nomeadas com missões me-
dicas para lnspecclonar, no dia IG do
corrente, fts 13 horas, na Dlrectoria do
Serviço Sanitário, dd. Maria Rosalina
Mònteca, Maria Emllla dn Silva Oliveira,
Phllonicna de Lacerda Ortiz, Antonlela
Leme Ribeiro o Benedlcto da Silva Ce-
sa r.

 Foi nomeada comnilssão medica
em Santos, pnra lnspecclonar a adjunta
do grupo escolar dn Lapa, d. Myrian de
Oliveira Ribeiro.

¦ Foram nomeadas commlssões me-
dicas j* ".* lnspecclonar do saudo o pro-
fessor Pedro Advincula de Almeida, ama-
nhã, fts 13 lioras, na Directoria do Ser-
viço Sanitário.

Foi'nomeada d. Maria José do
Prndo. para substituir a professora da
escola feminina do bairro do Palniltal, em
Cachoeira.

Foram concedidas as seguintes 11-
cenças:

De dois mezes, ft professora d. Julla
Rodrigues Mendes, da escola feminina do
bairro do Pnlniital, em Cachoeira;

de quarenta dias, ft professora d. Ma-
ria Trindade Cardoso de Mello, da es-
cola feminina da Estação de Juquery,
cm Jnqnery;

de nm mez, env prbrcgnção, ft profes-
sora d. Felicidade Perpetua, da l.a esco-
Ia do Espirito Santo do Turvo.

 Licenças concedidas A professora
de grupos escolares:

De' dois mozes fl. d. Maria Antonlela
Vianna, substituta effectiva do grupo es-
colar "Major Prado", do Jahu';

do um mez, a dd. Sylvia Ella, adjunta
do grupo de Boa Esperança; Therezn. de
Carvallio, adjunta do grupo de S. José
do Rio Pardo.

Foram concedidas as seguintes 11-
cenças:

Do tres mezes, ao lente dn blbliothcca
da Escola Polytochnlca, dr. José Brnnt
de Carvallio;

de quarenta dias, íi adjunta.do grupo
escolar modelo de Casa Branca, d. Elza
Madeira Kerbcg; e

de um mez, a d. Maria Elisa Silveira,
adjunta do grupo escolar modelo de PI-
rassununga.

 Requerimentos despachados:
Do dd. Cellna Carneiro da Silva, Ma»

ria Elisa Silveira c José Brant do Car-
valho. — Sim;

do d. Elza Madeira Kerbcg. — Sim, por•10 dias;
iié' Manuel de. Freitas Junlor. — Re-

queira na época legal, depois' de prestai"
hòyo exame de sufficlciicia;

(ie Heitor da Silva, alumno du. Escola
Normal do Campinas, pedindo justifica-
ção de faltas. — Provo o állegado em re-
lãção ás faltas de abril, maio e junho ul-
limos.

de il. Julla Rodrigues Mendes. — Sim;
de Syivio da Silva Coelho. — Sim, em

termos;
de Joaquim Vicente Ubaldo. — Sim;
tle d. Jrenó Tionghi. — Inscreva-se;
de d. Sara Veiga de Barros. — Prejudi-

cado pelo decreto de 9 do corrente;
du d. Hèrmengarda Seabra. — A' Di-

rectorla Geral da instrucção Publica;
de Podro Advincula do Almeida. —

Submotta-se á Inspecção medica;
tle d. Helena Lima. — Subníetta-se ft

inspecção medica em Araraquara, que-
rendo;

de Arlliur Santiago, Octavio Monteiro
de Castro e il. Maria Augusta CorrCa. —
Não podem ser attcndldos;

de d. Felicidade Perpetua. — Sim, por
trinta dias;

do d. Maria Trindade Cardoso de Mello.
— Sim, por quarenta dias;

de d. Maria Annuncfâção de Lima. i—
Não pôde ser attendlda de accOrdo com

, a íiisp.ecçao. íuedicat . ._._._

do Piuilisla do Agricultura, 10:237?2tj0; I ola, Conde do S. Joaquim, Barão do Ja-
guará e Pires da Motta, em junho e ju-
lho; e macadninização da estrada da
Água Branca, om fevereiro;

do 100$, a Roquo Romeu, como Indo-
mnização pola perda de uma vacca verl-
ficada tuberculosa e abatida no Mata-
douro Munlolpal, em julho;

de 200$, a Manuel Fernandes Bonifa-
cio, como indomnização pela perda do
duas vaccas verificadas tuberculosas, e
abatidas no Matadouro Municipal, cm Ju-
lho;

do G02S100, a Almeida, Land e Comp.,
pelo fornecimento de diversos materiaes
á Directoria de Limpeza Publica, em ju-
nho;

de 65$, ft Société Financiére et Com-
merclale Franco-Brésillcnne, pelo forno-
cimento de uma talha ft Prefeitura, em
junho;

do 8:31G$125, n Romulo Rossi, pelo
serviço de construcção dc muros quo cor-
cam o Belvedere, em junho;,

de 2G7SJ9G2, a Antônio do Nascimento
Sousa, polo serviço do construcção do um
pontilhão do madeira na rua dos Ottonis,
no Matadouro, em junho;

de Gã0$, ft Garage Auto-Omnla, pelo
fornecimento de artigos para automóveis,
em Junho;

de 500S, a Raphael Ficondo, pelo for-
neclmonto dc tubos de cimento para n
Dlrectoria de Obras, em Julho;

de 1G8$, a Jorge Bertlne, pelo forne-
cimento de duas grades para boceas do
lobo, em julho;

de 10$, a J. C. Costa, pela collocação
de fechaduras na Directoria do Expo-
dlonte, em julho;

de 12:311$C00, íi Companhia de Obras
Publicas de S. Pnulo, pelo serviço do
aterro feito na avenida Bavária, em ju-
nho;

de 62$, a, Gaspar Villn e Irmão, por
diversos serviços feitos na Thesourarla,
em fevereiro;

do 16*, a Ellas Marraehe e Filho, em
restituição, Importância paga em dupll-
cata do imposto de industrias o profls-
soes, om abril;

•do 5:8G3$84G, a Ernesto do Castro o
Comp.,' pelo fornecimento de materiaes
para a. Dlroctorla do Obras e Vlação, em
abril i

do 200$, a Joaquim Pereira Netto, co-
mo indcmnlznção pelu perda do duas vao-
cas verificadas tuberculosas e abatidas no
Matadouro Municipal, em julho;

de 100$, a João Ignaeio Pereira, como
indomnização pela perda do uma vacca
verificada tuberculosa e abatida no Ma-
tadouro Municipal, om junho;

de 25GÇ. a J. Martins e Comp., polo
fornecimento do materiaes eiectricos ft
Prefeitura! em Junho;

de 5Í3S300. ft Companhia Auto-Taxl
Paulista, por serviços de automóveis
prestados ft Prefeitura, om março;

do 10$, ft Casa Garraux, pelo forneci-
monto de 2* carimbos ft Dlrectoria do Ex-
podlent.e, om Julho;

de 480$, a José Valerlo c Comp., pelo
fornecimento de 180 saceos de cal para
a Dlrectoria de Obras, em julho;

do 100$, a Ahnunciato Maior, como ln-
dtmnização pelu perda de unia vacca vo-
rificada tuberculosa c abatida no Mata-
douro Municipal, em julho;

de 722$100. ft Casa Vanorden, pelo for-
r.eclmento de artigos de oxpodiente fis di-
versas repartições da Prefeitura, em maio
e Junho.

Requerimentos despachados:
De Romão Mancollril, João Cacanc-lll,

dr. Ncvio Barbosa, Justino Teixeira dos
Santos, Luiz Cancro, Domingos Plantul-
lo, Matlieus Camila, Ettore Zahinl, An
lonlo Zuffo, Domingos Corrêa, pedindo
approvação de plantas. — A' Directoria
do Obras e Viação, pnra os dovldos fins;

de Eric Wishart, sobro reetlficação do
terreno. — Em vista das Informações,
nada ha n deferir;

de Humberto Ziicchi, pedindo reduc-
çüo do Imposto. — Como requer;

de Gasparlna Massari, pedindo Isenção
de imposto. — Sim, nos termos do art
146 do acto n, 847;

de João Battistelli, podlndo cancclla-
mento de imuosto. — Estando pngos os
impostos, como requer;

do J. do Mnrco, pedindo cancellamen-
to tle imposto. — Indeferido, ft vista das
informações;

de Antônio Marroco. Domingos Mnm-
mona, Associação do N. S, do Salettç, po-
dindo relevamento do multa. — Sim;

de Affonso Mancuzzo o Comp., Pas-
choal Tamburro, Antônio Tavares, pc-
dindo licença; Tameirão e Comp., pedindo
appròváçãò rte letrelro. — Sim, em ter-
mos;

de Joaquim .Moreira da Silva, pediu-
do licença; Alberto Gragananl, Manuel
Gomes, pedindo caricollamchío .de lmpos-
lo; Patillna Canlraoelll, sobre acção exo-
cutiva. — Indeferido;

de Caetano Giardini, pedindo licença
para armar coreto o queimar fogos. —
Sim, em termos;

ilo Siniono e Coinp., pedindo cancel-
lamento rte imposto. — Sim, pagando o
primeiro trimestre.

 As turmas da.Directoria do Obras
e Vlnção, para os dias lil e 14 do corren-
te, foram assim distribuídas:

Dia 13:
Turma rte ciilcctoiros;
Praça iin Republica,, 6 ealcetelros, 4

sorventos o 1 carroça, reposição; rua D.
de Mornos, H ealcetelros, 4 serventes e I
carroça, reposição; ..rua da Consolação, 6
calcetselros, 4 serventes e ] carroça, ro-
posição; largo tio Santa Iphigenia, 7 cal-
celeiros, 7 serventes e 2 carroças, repo-

.siçãn; porto do Canindé, 2 serventes,
guandus.

Turma do trabalhadores:
Aliiioxiirifarto, 1 operário, guarda o ar-

ruinação de materiaes; oentro da cidade,
3 operários o 1 carroça, ruposlçãr ^a cal-
çamèntos espéclaesj rua-'DtillIo, 1 feitor,

¦ 6 operários e I carroça, regularização;
rua Borges do Figueiredo, 1 feitor, 11
loperarios e 5 carroças, limpeza de valia.

Turma rte macadam:
Rua Anliringéra, 1 feitor G operários o

3 carroças, recomposição rte macadam;
alameda Barão rto Limeira, 1 feitor, 0
operários o 1 carroça, recomposição rte
macadam; diversas ruas, 1 feitor, 4 opo-
ràrlos e 1 carroça, ligações de água e
gaz.

Dia 14:
Turma de ealcetelros;
Avenida Rangel Pestana, 5 cnlceleiros,
serventes o 1 carroça, reposição; rua

B. Machado, G calceteiros, 5 serventes e
1 cnrro«*ii, reposição; rua General Osório,

calceteiros, 6 serventes o 1 carroça, re-
uosicüo: uraca da Republica f» calcetei-

ros, 4 serventes e 1 carroça, reposição;
run D. rto. Mornos, 5 calceteltos, 4 scrvoii-
los o 1 carroça, reposição; rua da Consn-
laça,., 6 ealcetelros, 4 servontes e 1 car»
roça, (reposição; travessa da Gloria, 7
oalootelros, 7 servontes o 2 carroças, ro-
posição; diversas ruas, 5 calceteiros, 4
serventes o 2 carroças, ligações de água
e gaz; porto do Canindé, 2 serventes,
guardas.

Turma de macadam:
Rua Anhanguêrà, 1 feitor, G operários

o 3 carroças, recomposição rte macadam;
alameda Barão do Limeira, 1 feitor, (i
operários o 1 carroça, recomposição do
macadam; diversas ruas, 1 feitor, 4 opo-
rarlos e 1 carroça, ligações do água e
gaz.

Turma de trabalhadores;
Almoxarlfado, 2 operários, guarda o

arrumação do materiaes; centro da cl-
dado, 7 operários e 2 carroças, reposi-
ção do calçamentos especlaes; rua Dui-
lio, 1 feitor, G operários e 1 carroça, ro-
gularlzação; rua Borges de Figueiredo, 1
foitor, 11 operários o 5 carroças, limpeza
do vnlla; rua Manuel Nobrega, 1 foitor,

opernrlos o 4 carroças, regularização;
rua Monte Alegre, 1 feitor, 9 operários e
4 carroças, regularização.

 Inspectoria Geral de Fiscalização,
12 de agosto de 191G.

Foram embargadas as obras:
A' Villa Seckler (Ypiranga), por ln-

fracção do art. 147, do aeto 849, c o
proprietário José do Moura, multado em
30?, pelo fiscal Amllcare Fedorlcl; ft rua
A.sdrubal do Nascimento, n. 91, por ln-
fracção do art. 147, do acto 849, e o
proprietário Manuel Asson multado em
30$, pelo fiscal Enrico Thompson; no
bairro do Jaguaré, por infracção do art.
147, do aoto 849, o o proprietário An-
tonlo Soares, multado em 30$, pelo inspe-
ctor José F. Osório.

Foram multados:
Pelo fiscal Julião do Sousn, Amato Syl-

vestre, ft rua José Paulino, n. 74, em 20$,
por infracção do art. 18, do neto 849; po-
10 fiscal José da Silva Anthero, Abílio Pe-
dro Ramos, ft rua Cantareira, n. 16, em
50$, por Infracção do art. l.o da lei 1491,
rto. accOrdo com o nrt. 13, do acto 443;

ii .iiii-, i in» a» i ii ««¦«,,

pelo fiscal Emílio P. Jorge, Januário Am-
mlrabile, ft run Santo Antônio, n. 21, cm
30$, por infracção do art: 137, do neto
849; pelo inspector geral, a Companhia
União rto Refinadores, ft alameda Barão
do Rio Branco, n. 50; Jorge Anturlano,
A run Senador Queiroz, n. 14, Theobaldij
Xisto, ft travessa Porto Geral, Jorge Pe-
dro jV. Jabur, ft rua 25 de Março, n. 5G,
eni 10$, cada, todoH por Infracção da Iel
1451; João Bnptlsta, ft rua 25 de Março,
om 10$, por Infracção da lei 1413.

Foram examinados G coclieiros, sendo
5 HppriiViiiloH.

 Acham-se approvadas na Dlrecto-
ria de Obrns o Vlação aB seguintes plan-
tas:

De Ângelo Falgetano o João Maffei,
para construir um predio íi rua dn Moó-
ca, n. 419;

do dr. Alfredo Pujol, para construir
um muro ft rua Frei Caneca, n. 25;

da Companhia Inlcladora Predial, pa-
ra chanfrar guias ft rua Bresser, n. 2G0;

de Domingos da Costa, para construir
um muro A rua Balrão, n. 3G;

de Francisco Barbosa, para chanfrar
guias ft rua Espirito Santo, n. 39;

dn Fabrica do Tecidos "Labor", para
augmentar a fabrica ft rua da Moéca, n.
155;

de Gabriel Cottl, para construir um
predio ft rua Frei Caneca, n. 224;

de Olno Pinotti, para construir um to-
Ihelro ft rua José Getullo, n. 10;

do Luiz Manza, para augmentar um
predio ft rua Alfredo Pujol, n. 128;

de Snlvador Petlnato, para reformar
um predio ft rua Deocleciano, n. 30.

 Devem comparecer na mesma Dl-
rectorla, para esclarecimentos, os srs.:
Antônio R. Guimarães, Antônio Arris ' .
Augusto do Freitas, Alexandre Bury, d.
Bacildes Ribeiro do Sft, Camlllo Sampaio
Júnior, Emygdlo Marehcse, Eduardo
Loschl, d. Elisa, A. N. Raine, Emílio Pa-
lumbo, Ferreira Júnior c Saraiva, dr.
Francisco Lsiraya, F. Reichert, Henrique
Columbi, José de Carvalho, José Pereira,
Martins Francisco Ferreira Junlor, Moy-
sés Patrício, Raphael Brugermino, Si-
mão Saraiva.
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Caie
RESENHA SEMANAL DE 7 A 12 DE

AGOSTO DE 101(1
E' esla a primeira semana quo decor-

reu depois da modificação autorizada pela
assombléa geral de 7 do corrento.

Tendo a dlrectoria da Associação Com-
íiiercial chamado a si, com o mesmo au-
xllio dn sua comnilssão Informante, a in-
ciiinboiicia de fixar diariamente a baso
om que se realizarem as operações do
café disponível em nossa praça, destacan-
ilo semanalmente um dos seus membros
para tal serviço, o quo sd reputa da mais
alta relevância, a nova fôrma começou a
ser executada na passadar*terça-feira.

Nesse dia, o mercado manteve-se som
grando animação, tendo sido rolativamon-
to pequenos os negócios realizados, na
baso rto G$G00 para o typo 4, puro e sim-
pies, da Bolsa de Nova York, posição que
sustentou durante o dia de quarta-feira.

Quinta-feira a posição melhorou algu-
mn cousa, consegulndo-se ein vista de mais
favoráveis noticias de Nova York uma
base rte G$700, embora com negócios li-
niitndos, por não estarem nn mercado ai-
gumás dns grandes casas de exportação.

Hontom, fosse pelas más condições do
luz, ou porque continuassem retrnhidus nl-
gumas casas, o mercado rcsentlu-so um
tanto, e os negócios foram menos que re-
gulnres, embora se obtivesse ainda a mos-
ma, baso de 6$700, com quo o mercado
fechou menos estável, .,,;¦ n, ,

Hoje, finalmente, com o.jf peba monto dn
Bolsa de Nova York, e coi)i ,o. opparocl-
mento de mais compradores' na praça, o
mercado fechou firmo, na baso do 6$700,
com vendas mais que regulares, Santos,
12 de agosto do'191C. —.'a. S. Azevedo
Junlor, director de semana.

JUNDIAIIY, 12.
Durante o dia de hoje foram recebidas

41.5G8 saccas de café, sendo com destino
a S. Paulo 2.941 o 38.G27 para Santos.

Café baldeado hoje, até meio-dia, parn
Santos 5G.233 saccas, sendo:

Saccas
Recebldns rte Junrtialiy . . 39.7G6
Recebidas da Bragantlna . 1.455
Recebidas da Sorocabana . G.934
Recebidas do Pr.ry 7.045
Recebidas do Braz 1.033
Recebidas da Barra Funda —

SANTOS, 12.
As vendas de hoje foram mais que rc-

gn lares.
Mercado firme.
Nas vendas realiza das regiilini o preço

de (1S700 pnrn o lypo 4.
SANTOS, 12.

Saccas
54.324

650:563
1.797.477

Entradas • ..
Desde l.o do mez ....
Tdem desde l.o do julho . .
Existência hoje em primeira

e segunda mãos
Média ,. v
Despachadas . . . . .. .
Irteni desde l.o do mez ¦ .*' .
Idem desde l.o dc julho . ,
Embarcadas
Idem desde l.o do mez . .
Ideni desde l.o de julho . .
Passagens de hoje .....
Idom, desdo l.o do mez . . .
Idem, desde l.o de julho . ,

Sa ilidas:
Para Europa
Argentina • .
Estados Unidos ....
Por cabotagem . . . . .
Pnra o Chile •
Para o Uruguay ¦

Em egual data do anno pas»
sndo:

Entradas , .•
Desdo l.o do mez ....
Desde l.o do Julho . .' .
Existência em primeira 6' se-

gurida mãos
Média . . . ... ••¦ . .
Vendas
Base , v
Despachadas ....-, .
Embarcadas . ••• -. ., . .

SANTOS, 12.
Movimento rte café na Companhia Cen-

trai de Armazéns Geraes, no dia 12:
Saccas

Existência no dia 11 \- . •. 12(5.390
Entradas hojo . . ' .'' .* 3.794

1.508.044
45.880
1.7.505

380.252
1.106.131

38.281
333.G91

1.008.381
5G.233

558.312
1.818.73(1

83.702
7.G5G

20.33(1
1.812

730

61.617
813.341
131.407

G01.980
G7.77S
44.812

4$200
39.415
37.690

Total

Sahidas hoje .

Stock, hoje .

130.18!)

3.812

12G.377

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO
' SANTOS, 12.

Cotações da aborlura rta Caixa de LI-
qultlaoão, fts 10 horas:

Comp. Vend.
Agosto • G$G50 G$G75
Setembro  C$500 G$525
Outubro .... •. G$400 C$425
Novembro ; C$375 G$400
Dezembro . . . ... C$375 6$400
Janoiro  C$375 C$400

Cotações rto fechamento, fornecidas fts
16 horas e 30 minutos:

Comp.
C$725
CSG00
C$500
0$475
C$475
C$475

Vend.
8$750
C$625
C$525
6$50O
C$500
C$500

Agosto • .-
Setembro . ,¦ ,'; ,: J
Outubro
Novembro ...,•.
Dezembro
Janeiro

SANTOS, 12.
Telegramma especial do "Correio".
As cotações do fechamento da Com-

panhia Registadora e Caixa do Llqul-
ilação rte Santos, na base do typo 4, fo-
iam as seguintes;

Agosto . -.
Setembro ,
Outubro .
Novembro
Dezembro

• • • «.
Comp.
C$726
C$000
C$500
C$475
6S476

Vend.
C$750
C$625
6$625
«35(10
C$501)

S. PAULO, 12.

Hoje  . . .
Anterior
No mesmo periodo do anno
passado

Entradas pela Estrada Soro-
cabana 

Antorlor
No inesmo período do anno

passado  ,

Total, hoje .... . , .
Anterior
No mosmo período do anno
passado

Fflram recebidas hoje, du-
rante o dia, na estação do
Jundlahy:

Com destino a S. Paulo . , .
Anterior
No mesmo periodo do anno

pnssado ..... .
Com destino a Santos ....
Anterior
No mesmo periodo do anno

passado ..... . .

Total, hoje .........
Anterior ..... . *.-".'•;
No mesmo periodo do anno
passado .¦

Saccas
39.7GG
39.086

39.040

16.437
11.903

11.200

50.233
61.8G9

50.240

Saccas
2.941
2.CG1

2.074
3S.G27
40.411

39.G87

41.668
43.072

41.701

8,65
8,70
8,73
8,78

MERCADOS EXTRANGE1ROS

NOVA YORK, 12 .
Hontem fechou este mercado estável}

coin baixa rto 3 a 5 pontos do fecha-
mento anterior.

Cotações:
Setembro , ... , >¦ . ,
Anterior .... . , .
Dezembro . . , , . . x.
Anterior .........

NOVA YORK, 12
Hoje abriu este mercado estavol, com

baixa parcial ile 3 a 5 pontos.
Cotações:

Setembro ...... 8,60
Dezembro  S,70

NOVA YOIíK, 12
Hoje fechou este mercado caiino, com

alta de 3 a 7 pontos, do fechamento an-
terlor.

Cotações:
Setembro ..... . 8.72
Anterior  8,65
Dezembro 8,80
Anterior 8,73

LONDRES, 12
Hontem fcchoji este mercado estável,

com nlta parcial do 3 ds., do fechamento
anterior.

Cotações:
Setembro  4fl|f.
Anterior 46|3
Março  49|3
Anterior 49|3

HAVRE, 12
Hontem fechou este mercado estável,

com alta de 1|2 a 1 1|2 fi*., do fechamèn-
to anterior.

Cambio
Este mercado abriu hontem calmo,

com os bancos em geral recusando nego-
cios acima da cotação de 12 5|8 d., e
comprando a 12 23|32 d.

O mercado nestas condições permanc-
cou sustentado até fts 13 lioras, hora cm
(íue os bancos, por ser sabbado, encerra-
rum os seus expedientes,

Câmbios Extrangeiros
Tiiinn ilu «Insólito dn itljctluni ilo moicmlo ,1,.

hon d roa:
Ilonli'iii Antoiioi

'Jiuu dd iloaconlo «Io Ilnn-
eo dn ln«rlnloim. . 0 0|D 6 0|l).

Insii iin «Icacnnto «Io Ilnn-
co .ln França. ... f" "|0 r> 0|0

l'flxti (lo iIcBRonto do Hnn»»
co *n 

All«!mnnl,.i . r« Oi1) 6 Of)
ímã flo desconto no.mor-

ondo «Io l.onoica si mo-
vau 5 11(10 0|i í 11|UI 0|1

CAM IUO--:
Novn-Yorlf «obro l.onilroí,

ll vlsin, por l.li. . . 4.76 lt 4.75 75
Novtv-York «olno boiiilrcs,

a DO il|V nm l.b. . . ..72.C0 L72.C0
Lisboa sobro l.nntlro.* i) vln-

In, por mil réis ... M M' t"J l|4
Parla sohro I.omito» n ris-

In, por 1,1. 28.15 "8.15
donovnsobro bonilro»,,! vis-

ln, por l.b. . . 80.B2 "'162
Mii.lil.l sobro Lombos «t

vlsla, por l,b. . . 23.61 Í0.64

1'ntls .ohro llnllu, d vlstn,
por 10,1 lirns .... 01 1|3 91 1(1

1'tllls sobro llrspiinlüi, «l .,
vlstn, por 1)00 pcsclns . 697.00 507 K,

Nova-York sohro llerllm, A
vlstn, por 4 mnreos. , 72 ,2

Títulos brasileiros em Londres
Apólices Kcilornoj, I88SI

A (l«0
«•Vilcmos 180", 5 0]0 . . .
Kitnilintr, .r* (t|0
I*'iiii«1iii«i, 1014
1'ilnillnir, inoi, r« 0i0 , . ,
i ii|0 (lonvcrsno, J010 . .

(1|0 1Í1IIR
*<ilo Pnulo, isss ....
-Silo Pnnln, IS-sil) ....
-ilo 1'niil'i, 1Ü0I ....
Silo Pnulo. 10IS1, S Cp • •
líio ilo .Innoiro Miiniolpi.il-

ilnilor,ll|1 • •
Mello Hôrl-nhloi 1905, >: 0|l
l.oopolilln.t llnilivny Co.

1,1,1 stocli ¦ ¦ •
llriijilliin Tfníillon L. & P-

l.til Slooli Onl. - .
s. Pnulo ünlIwnvCo. Md

. Onl . .
lirnsli Knllwny Uo., UM.

Onl.
iininonil Colfen Co. LM.

— ii'.'1'i i f'um. Pref. .
(.'ohsoljiln.lns Inale-o*, a 1.1

P|0, ox-jnro1» ¦ •
Moxlco No.tli .Vostorn Itttll-

wnv Co.. 1,1,1. Onl • .

Ilnnloni Anlctloi

50 1*1 -'d !|l
71 71
01 lil Dl l|l
8.1 ."SI
81 M
51, t|3 (,', i|-'
70 114 70 1|l
8!) 3(4 89 S|4

HO 1|4

85

!8 1])

01 l|2

193

7 8)4

0 1|2

Ú8 7|S

4

ti!) 114

sr.

08 l|2

III 1|S

192

7S.J4

!) 1,2

58 7|SI

¦1

loisa de S. Paul©
ÒFKKiriAÍ-S KM 12 DIC AUOSÍ'0

Vendo* i;o.npiri
dores i!oro«

i'tl!l«'4)N r-iilillcOH :

Apólices ilo l''.sln'ln,".ii il0.il sities,
nx-ltiro1» •

Idom 'ln sins óiir, «lo 600?,. .
''lem, 7.n «'« !>.n sóilos .
Idom. lO.n «írifi
lilcn, Auxilio Agrícola, fl oio .
Iilcm. lln llnlílo. 5 nio, cj-jtiros,

I. Cf ms

Unmnrn do s. Pnulo, r.o (Vlnilu-
cto)

idom,
1'leni,
Idom
Idom,
lilcrn,
(dum,
Uâriin

No Rio rte Janeiro, o mercado fãclid"u
estável, coin os bancos sacando a 12 5|8
d., comprando a 12 23|32 rt., e com of-
fertas de lotras a 12 21)32 d.

Para o mercado, os bancos cm geral
otfertavam a cotação dc 12 21132 d.

A' taxa de 12 5|8, a 90 dias de vista
sobre Londres, quo foi a official de hon-
tem, a libra esterlina valo 19$010, o fran-
co $674 o o marco *71C.

A' vista, 12 1|2, a libra esterlina vale
19$200, o franco $G82, o marco $72G, a
lira $G22, cem réis fortes J287 e o dollar
45035.

OAMARA SINDICAL

A Câmara Syndlcal dos Corretores affl
xou hontem a seguinte tabeliã:

90 d-v.
...,.:.. 12 5|8Londres ...,.,,.

Paris ._ ........ .
Hamburgo .....
Itália 
Portugal .......
Nova York

Extremos:
Contra banqueiros
Contra caixa matriz.
Em egual data do

anno passado:
Contra banqueiros .
Contra caixa matriz

G74
71G

12 5|8
12 518

12 3|16
12 1|4

A' vista
12 1|2

G82
720
G22
287

4$035

12 5|1C
12 6|1G

SANTOS
OAMARA STNDIOAL

Curso official de cambio e moeda me-
talllca affixado hontem pela Câmara Syn-
dlcal dos Corretores:

Londres . .
Paris . ;,:
Hamburgo
Itália . •.: .
Portugal .
Iiespanha .
Nova York
Argentina .
Soberanos .

90 d-v A' vista
12 5|8 12 1|2
877 687
730 740

635
292
837
4J100
1*.7C0
191300

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento de dl-
reitos em ouro, na Alfândega, 12 29)32 d.

Aclot 2S168 Dor 1Í000 ouro.

l.n pmlssfiò. . . *
. í,.n nmt-*i*»flo. . • «
omprontimn do 1013 • ,
n so ,iin, ....
pmnTO«.ini!"i do 1014 . ,

. n so «Mn» ....
,,rn ile Atnnnio . . .

ArnrnniiAin . .
Alll.nln . • .

m AniuiDolis • •
,, Arnr.iR • . •
l, Avnn- • •
„ Hilri"

,, llmiTii * * .
„ I.OtllPfttll •

pfirrí-ln-I •
,, Onmntniis; . •

Cru/fim ., , •
ÍMiin*! . «. •
t1r.n'v*irv . . •

„ CrnvlMhn1. ...»
„ Or'n,i'lio. oT-jnros .

(Inc.-Minv!..
,. Spmi. NVç-tí. . .

í*3. I*.i"íU0 • •
,, Doscnivailn
,, R. S". ,1o 1'inlinl

I^xtnit • •
„ lUhotrSó Prrlo, í-r-f.

S..lolo«lnBon Vlsin,

S..lo«í,lo Pio 1'nnlo
.hí-Tri-Iir * «

S. «Imíln .
Pinií-lfiihn- • •
Po,!r,'lrn . . .
Plrn.siiniiiign. .

,. S. .ln'/- „!«.. Cnmpos
Porto \'r\\?. *
llhonibi»
Sln. Diln ilo P, (Junlro

lílliôIHÍI Ponllo'
.r*iii*i(if-'iT.íii. . .
.lurdíiionoli» « •
llniieloningii • •
It.tn.ril k

ll.lllnü.1 
• . .'

llnllnufi • ,
Ítiivi-Tíivn . • •

., liii!irnli.itn!Cl,1,cx-]. .
Mn-rv-n-irlm . ,

,. I.linrl.n . .
l.nri-iri • • •

., Ilnrnt'» ,
If-iiin1!-* . •> •
(.riirfipnvíi. « *

;, c,,iio ,io itt* . ,
l!i„ Preto. . ,
'ríminDitiiiTí. • .
tiòia: • .

Tnliilii'
Piifinmnnli.iiignbn .

svrlfinTlnho . .
., S. Cirti"" .

S. ISrn7. ,1o lllo Pnrdo
S. Mnnnol

Mnll/In
Mnprtpn . . *
S. .In.lo «In Ilociln.i
.InliiV. . . 

'.

.. *¦'. Po.lro . . ,

l?:i!ií-<:f-

"ommrrcin f imluitrin. •
UnlíTn dó K. r-mtf) , ,
S. PíihIo, i-x-div. • •
\dcm. « -'¦ 'iin-. •
< 'nmm.r-rri.tt dn Kst.vln do »S.

Pnulo, com po ojn, cx-dtr, *
l'li».m, n "lil llln* ....

4'oiu<i.inl:lii*.

Viiill**!;!, Px-dividrndo * V
f|»«*m n HO ¦**¦•* , ,¦.nrrrnnn. r*x-r)lvÍ*1ond») . •
'•¦(•m, n fO 'Hn"» * ¦
ln'(-tn'1nr.*i Prodinl . . *
^¦'fllif.rnmnntn'* dp S. Pnnlo •
'¦Ifm. ,. !*0 ,lln« ....
'¦'-Hr-i'.', i-o Kí-rrn Pi-nW-PimpOTíi"i*(''o*i)ion!**'i 

(trnirnntliin .
\ n(/íf«ttpi . «
,,'*,(-nlinnIP» do K. Pnnln . .
''miM-díi do c-r>irnr»i**'. rnm ílO 0*0.

I f.nrfll 'ln \ li.r.nir.vp''* .
'"Iní-mf-lomínidi-on Príi^Ücirn. ¦
"r.'i«Hi>ir, ,io Mõlnilnrtrlii . .
'jf.innli.i-ir'1 A«H*i o F.xpotto*" •
PrhnniiilMdndp . • •
.'nlso Miiliio . .
*». Pnulo Alnnrgittas . . ."-.ri» 'riipn*'" . • •
f-ntffn do*» Porlntidores* . ,
f». Forro nntJTn.ln . . ,
'''orçn o I.,i7 Korli* «le S. Pnulo ,
rln". (vhnfmyin» ¦ - *
IVrldnn r.nlinr • •,;>. c Tcftldoi — í.rnraid.i • •
"no. |!,ir,li-
'•olnl.o ^nnllsln . . •
Voffyfliin dn Tonldos . . •
''nlonlltolo Roílolol.n Crespl
Dr.i«ilrirn «lo So-nros, eom 40 0)0
1'slnn Fsll.or ....
"inolli flnmh'.'*ortnmo« 

Dlp.k ....
¦•^itiTlí-n.-nríi do P/jnol . . .
'¦InomnínfrT/inliiofl RmiiUótrii .
^rLln,l!'1n ..
"rlpwirion. Pnsloril ox-iUviiIfillflo
''íii.lisl,,. ilo nrnsns (Int.! ,
lirrlrnlii Pnnllsln. . . .
"oo. Anonv. Ctcni Vnnonlen .
\fmft7.i-n»i r.rríirs-i dn R. Pnulo .
I.UJ! o Fnrcn do .fnhd . . .
('nli-ndn Rontin . . .
VõHiornnion. do Poços de Cnlf-ns
I.HncrTíinMfi n.nrimann. . *
Q. P.ntiIn-Onv.*.7. •
'•'nbril P.inlislnnn. ' . ,
•''pntrn' do Armníon8 (íomes •
VMrnrln Pnnln Marina . •
loii/i o Luz «lo Moio-mlrliii •
^iibtirJinn.i Pnnllsln 

' 
".'

(iiiliislrin» Toxlls ....
'.Iih. Dnrlbmnnn .
Rmnre.sn. llvrlm lílcetrica 9erm

d» pno.i-nn . • •

nolienfiireii

AiitüTofiofi Panllstii • • •
Arnrnonnrn. 10 0|0 . . .
Arnrnf|tinrn 8 Otl.
Agnn o Kxp*. Moiçy fina Crines.
Ainin o F,x«r. Snllo flo Ilu'.
Apin e. I,h« de Mogy-mlrlm .
Agna o Px. do Rlhclriio Proto ,
Amin o Kxgotlos do Baunl ,
Teoolatrein do Roda . , •
i*niioolliii.1o
Oblmlon Indnsirlnl > • .
CoTtrime Agnn Ilrnncft . .
Cnmplnolrndo Agnns e Eigottos
Cnmplnolra Trncollo, Lua a Forija
Empresa Hydro Eloctrlea Borra

da Bocaina ....
Rlcolrloa lllo Claro
l.nn o Forija de OnratlnD-ietA •
I"'oren o L»i7. 8. Vnlentlm . .
Mac. Ilíirdy. . . » •
l.uz c Força de Jnbodcabal .
Lu» o Forca de 'fietô . . .
Lu» o Força di» Hanta Crut ,
Morldlonal Paulista . , .'
Klrp.trir-lilíido do Ciirnmbrt'. .
Frniioan*» fle Elcclrlcidadt». .
Fabril Paulistana. . "*•••' •

í Prodnotos Chlmlcos L, (Inoltoi,
X Iml. o njammtVTi-iln tlaw TnHfl r

91"f*00

r>70>nni «icvo*!

070ÍOOO üiPíflOC
' _ l:!SS)->!0>!i
BIOÍOOO

7!>S003 701ST.O
8!Vl>"
so>nin

7!)>"00 78'•','"¦
SV'1,!)
noíooo

10$ ft"
88 590

R-IÍHV
_ 79'lWl— '..).':')

?s»nft,i
S.TOIO
fl*1 *l<>1
S,^ "00
7IIVK'
,',0»!',')

.10 "00«

!ii"n'r
<.i)*oco nsii.oo

DCÍOÍO

IÍ0>(|S»1
7o*no

00'COO fOWO
l!|»00íl

r.R*e0l ns-onn
3H0SW ÍO-500

It'3'OÜO

70 ín'1
8011.00

— 8BW00

9o»o»') 'isíoo;.isonm
íioís.oo
7010'*'

_ 00*0'!-

Z 72'(l"C

Z tOlüOi

>;,»,»ooo
41*00(1
(stooo

59*000
t',l'IVII
801000
8)>(K)0

77! no

70«in;i
íO'(l0C
72»n0c
B0*)l00
7IÍ/.0'
00 *(0
74'500

472'IVIO 4i:"i»,HV
W.UliK) (0*00"
72W) 08'5"0

142'001 139*500

n.i's'11011 .Mo>ni)

¦>*)8>w;o 235>ooo

1Síl'f|IV
wnoo 80'e.o

oiiiooo -

2101009 157'0*0

45 ftW

noiooo —

23O»0O0

-50-flft'
2ó0»0lV

m'W
840*001'

80'003 88*000

8001000 225f000

itmfi 120ÍÕ00

90!:;oa

40M00

65100S,

220ÍO00 1091000

140*000
_ 60WOO

«5$:oo 75ÍO00

DOIOO:

8«;ooo Biwoo

205ÜO00 198*999
95*000 65*000

85íÕ00 -
95*000 87*000
85*000 «OJ0O0

SíliOOO -OrOOO

l-'orçn o Lm do llibelril» !'.«<• .
1'lflrnrlii ^niita Mnrlnn • .
Perro Ksnínll.ido lllox . ,
I.uz n Fnren ,1o .lundlnliy . .
Ilnnlllolo ICnwnTlolt .
'¦."¦tríida do Forrn H* Pnnl0-06*ffti;
»nolodi»ilo Annnvmn "O Ivilndo

«le R, Pnulo,". ....
Idem n 81 dl,,. ....'¦loolrlon ,1o Iloboilonro ,
'orçn o l.nn ,1o niieráhlnli»''•loclrion n. p,.m|n «, Itlo .
iaorl „ Attrnoc,1o.s . .''abr^ndor.i de Pnrnlnsos ."Ji Mnrllnlio
tolopbonlon do ti; Pnillò . .1'nslnrll do Alorrmlinlio
Ijlnomiiloeroplilna lirnsllolr.-t
'•orçn o Luz N'orl«' do " "
^Jiril,! líoinlhi
1'rnooflo, Lu» o Fnren .«ini

«nonlos .Io Pnriinni.nnnmn
Unoílo K. Pnnlo-Mallo Orosso ,1 nrnlivbn do Norln . ,
tlotliotnmonlos do S. Pnulo .
Mollinrnmonfn» «lo Pnrniinosiiil ,'lolliornmonío» «lo ParanA. a'Jotliornmo.ilns dn M. .loflo. ."»-|iolnnnl do tlslamparin . ,'''orçn «* laix do Arairunry , ,-'oo. C.'i,n Vnnordon . , ,* lloronriln p.-hrll . a .-nilo Pnbrll ...
'Snlomlo Itoolin . ,"mnlll Cnmlin . ,industrial ,Ie Oiiãriillios , ,
lo-ilooli. *<nnl;t llnrbnrn . ,''"¦Inotrlcldnilp ,1o Hnnrd"lnl.nl Pnl.ril . . ,'.ii*' o '-'orou 

do >|nhií ,
tinliistrlnl Mogyana do Tecidos.
IVnlitii» .1. .lofin

Pnulo

Molborn-

- 85.[00«1

fi 1.001
— poíooo

8CW00 7B'C03

— 4III00IJ

80Í300 7.1 '0011

7i)»0O0
00'000

)8o;oM 120*000

85'000

fl, 1*000
flSlíIJUO

701000 40100')
70*100

IIOIOOO
(..V-flO

751000 5r,'000
tOtm 751000

CO>000

55 >000
75>nnn
.ivooo

Valores da Bolsa
TransacçOcs realizadas hontem

official da Bolsa:

FUNDOS PÚBLICOS
3 apólices rto Kstado de S.

Paulo. lO.a série, a . .
250 lotras dn Câmara de S.

Pnulo. empréstimo do
1913, 

RANÇOS
50 acções do Banco Commer-

«•ini «Io Kstiulo «le 9. Pau-
lo, c| CO 0l0, 

200 :,C(;«-Í«..s rto Banco União do
ti. Paulo, 

COMPANHIAS
20 .noções da Companhia Pau-

lista «lo Estrada de Ferro,

9 acçties da Companhia Mo-
gyana rto Estrada de Fer-
ro. 

DEBENTURES
dobentures rta Companhia
Çnlçmlo Rochas, a . . . .

na hora

9CDJ000

79S000

140$000

30$000

840J00O

.230Í00O

GOSOOO

lòlsà de Santos
Vend. (Joirip.

12 21JÜ2 12 ?n,.T!
12 21|82 12 28.12
1"' 6|8 12 11 iU
12 ,'«i8 12 ll|16

OFPP.UTAS

íJnmliln
l.olrns nnrlloiilaros, n 5 .liai ,
liptra-* inrtioul.iro.i. a fio dlaa .
i.otríii Jmnonfinit n r» diai •
i-pirne litincnria-t ft ííO dlàa

Frniinn ouro : Cí-7.
Apollno*» :

'mpTootitnfi 
oxlorrio dt» Ibs

15.00 1.00 *-"-"'

Kslíidn iln s. Paulo, fi... -j/Vtí-n
l'.*itndo do s. Pnnlo, 7.*i s/tí*.
lotado dc W, Paulo, P,a nArio
'''slii-.n dn K. Pftulo, o.a sirio
Eslado do S. Pnulo, J,(ia s«!rlo

Éotras :
''.in.Hr'i 

Municipal do s. VJconto
('ninara do s. Paulo, empros-

limo dó 1311 '¦¦'¦•.
('amará do. »S. Paulo, empros-

limoilo 1911) ....
t-oliontiires

I ocolhíçeni do Soda ltalo-Iímai-
loira. ....

'iMiirat Armazcn.i íloraos,
•'.•«nlisl.i do ll.'il,|t:,^,Jos Eoono-
inlon1» . .

AcçSoj.
omp. ^nntlslii do Tecolngom

'¦omp. Kóelstadorn do Santoa
Moinho HnhiUta.
1'nstorll do HiliolrJlo Pires
¦"omnnnliia Paulista dc Annn-

7.on* r»ora6" ....
'"nrnnnnhia (''entrai do Arma-

•ron-» (".orafi-- . . .
Comnánlila dn Posísa Hnntns »
Conip.inlila Paulista do Vias

Korroa.i o Pluv]ftOB.
Compunlilit Mogynnn do Estra-

da*- do Fòrrò,c*Navciçat}tto cx-
dividciido. . , - .

Companhia PurIIsí » . .
Companhia Paulista do Terras

o ColonizaòSo. '«
Coinpnnlila Cliimlca o Agrícola

S.inllslit . . . .
Companhia S.ihliata de Borda.
dos

Oompanhla Knsaccftdorn a Ho
nollolndorii «ln ('nfi», 8 op .

(''ornpnnliia Nantista lia Dron.a.1 -"
t.ompanlri;) Unido do Transpor-
Io, _

Comp. Constructorn do Santos —
Foi roglstntlá n ven.ln, no dln u 'lo corrí.,.e, do:

07r,?000 OCI-DOO
0T5700O 900)000
175Í001 0.l')*OC0
S7í!000 DOOÍOOO

901000 —

:io$ooo —

80T000 78Í0OO

8õ?000 81-000
8(1100) SOÍOOO

213Í001 ld-ÍIOO

2:00'j»r000 1:5001000

20O10O0 -
175)00-) 1301000

.1451000 SW1Í0OO

«39*000 2301000

901000 —

1001033 —

90*000

i.ilirn»
Prnricoi
Marcos
Hscudos
Pcsolns
I.i ias .
Dollur.»

6t.l)l!)-0-0
'.i,;:'. '160

4S,.(i00

Bolsa do Hio
V/VLORES da IIOLSA

O movimento foi o seguinte:
Vendas

Fundos públicos:
Apólices geraes de 5 OjO: 1, 1,

1, 2, 2, a 
Dito: 7, :.•'•'
bitp: 4, o, ::, 1, 7, s, 12, a .
Dito. (200.$); 2, á razão de . .
C. rto Porto: 1, 
C. rte B. de Ferro: 2, 10, 10,

20, 
Dito: 1, 
C. do Thesouro: 1, 40, 2, 2, 4,

S, 10, 15, 40. 
Dito: 1:000$, A razão de . . .
Dito: 1:000$, á razão rte . . .
Judiciarias: 1, 11, 14, a . . .
Emp. Municipal (lOOü):. 50,

50, 50, 
Dito: 2, 17, 25, 
Dito (1914, nom.) 12, 18, a .
Estado rte Minas: G, a . .
Estado do Rio (4 0|0): 3, a. .
Dito: 8, 10, 12, 15, 5, 12, a . v
Dito (ox-J.): 13, a . . . .• .

Estradas rte ferro:
Itflrte Sul Mineira: 100, a .• .-
Dito: 100, •;,...*
Noroeste: 100, fS00, 600, a . .-
Dito (v|c, 30 dias): 600, a .-

C. diversas:
Loterias Nacionaes: 100, 100,

100, •
Terras o Colonização: 100, a ¦

Debéntures:
Hotafogo: 00, • ¦•¦
Docas rte Santos: 50, 50,. a . .

UI/riMAS OFFF.RTAS
Fundos públicos:

Apol. geraes de 5 0|0 8
I

V.
oosooo

Nacional

318$000
104$000

ümprcstlmò
(1903)  900$000

Empréstimo Nacional
(1909)  772*000

Empréstimo Nacional
(1912)  785$000

Empréstimo Nacional
(1916)  772J000

Estado de Minas . . 775$000
Estado do Rio (4 0|0) 80*500
Dito (G 0|0) .... 440$-000
Empréstimo Munlcl-

pa! (1906) . . . .: 200*000
Dito (nom.) . . v .:
Dito (libras 20) .• r
Dito (nom.) . .¦ v *.*
Dito de 1914 .; .¦ ¦. ri*
Dito (nom.) . .; . v

Bancos:
Brasil .... :.- -.: .
Commerclal •• *.* . .-
Commercio . :«. -.-. r
Lavoura . .: ,: > e :.-
Mercantil . . v •. , .-
Nacional Brasileiro .

C. do E. de Ferro:
Minas de S. Jerony-

mo ...... >-
Norte do Brasil . .:
Noroeste do Brasil .:
R6de Sul Mineira

C. de seguros:
Brasil v .

C. de tecidos:
Brasil Industrial -.*
Confiança Industrial
Progresso Industrial
S. Pedro de Aloan-

LÜ 1'H ¦«; •*? ti; 1»- Wi Jl

2035000
170$000
170Í000
160?000

798ÍU00
799$000
800$000
725$000
8955000

7705000
7725000

7705000
7405000
7505000
7C05000

1985000
1995000
1955000
7735000
795500
805000
785000

88S000
385500
405000
425000

125500
75500

1055000
2055500

C.
7995000

769*000

7685000
7705'
7955

1985000
1985500
8175000

1925600
1945000

202500»
160500-)
160*"0C»
1205000
3005000
1765000

£91000
145000
40$000
885500

275500

875000
875500

— 215000

185$000

170$000
— 1801000

rri Í70Í00Ü

"'stsr

v. ¦¦»,_¦' ¦'' -V-'íV,vr- ——'-«wal»»» v ****i*'»*t»»^.-^'---,.. ,.-i-~*..j~. ,^v_. ., , „,',' _ . _^ ,„ \..!.!;. Jt. j-; ..¦¦'¦',-¦'• •.:'/¦ ''- * :"; '¦...'•;-- •'¦¦.'. - • -¦ .1 ';',*•¦,¦' 
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C. diversas:
Cnsa Colombo .. . 1:000$
Docas da Bahia . 25*5000
Docas do Kanlos , *.:
Dito (nom.) •* . . .¦
Loterias Nacionaes.- —
Terras e Colonização 8*000

Debentures:
America Fabril , 206JOOO
Carioca (fabrica) -.: 180*5000
Industrial Mineira -.* ¦¦-¦¦-,-*•
Maséenso 125*000
TIJuca ...... •'
Cervojarla Bralima :,: —
Docas de Santos . ••• 803$600
l.uz Stearlca .,.*.: 170$000
Mercado Municipal *.: —
Propaganda Univcr-

sal . . . . . '.* S00$000
Transp. e Carrua-

gem . .: . .: . . 200$000

23$500
-1 lü $000
•M5Í000

12*600
7Í000

195$000
18O$O00
190$000

175Í000
195$000
202*000
1021000
190$000

197*000

mTamAmkmsmmmvmmammm
VISITEM |

IlIQOID&CÍO ANNUALl
da Casa Franceza de 11

II. grumbagh & cl
I Eua ae S. Bento, 89 e 91 |

Rendimentos fiscaes
ALFANDEOA

SANTOS, 12.
papei., v.. >.»»v mmm
Ouro . . . . *.: V '¦' **¦ •¦ 48:451*E8S
Consumo .,•.:.: r > «..«MIM
Estampllhás .: :, x :.: :.: * «*°°°
Verba .....: *.. :,: x M 157Í200
Tolegraplio .: . *e x x ... :.: 719*950
Guias . • :.: :•: >: :•: '-'¦ '¦-'¦

Licenças , . :.: :.. **: .' '•' A0OÍ00O
•l.i, ¦; " — ¦-

Total i :.: x x X 14^*21*793

Receita desde primeiro
do mez .....:, .. . . 1*717:243*125
Rccebedoria:

Exportação paulista .*¦ . 53:225*415
Exportação mineira . ¦• 7:760*415
Expediente , . . . ... 010*000
Impostos . ..: ... ... v v •»': 1:167*499
Estampllhás , k k -*- -. 299*800

Total . . -•-. x 03:093*351
Café despachado:

Paulista ..... :,-. 15.099
Paulista (baixo) ¦* •.* 65
Mineiro . y .. . .... .* 2.341

Total .: it. v .- . 17.505

Renda em francos:
Paulista .. ,.',, :, a x; 75.495
Mineiro .- v .: ..: ¦:.* :.: '.-. 7.023

Total . v *,: .: .* . 82.518

70*000

30*000

100*000

75*000

801000
3*000
U400

14*000

20*000

EXPORTAÇÃO DF CAFÉ'
SANTOS, 12
Relação dos exportadores que paga-

ram direitos na Rccebedoria do Rendas:
Cató paulista

Santos Cõffee Comp. . .. 10:530*000
A mesma — Saccas . -.: 3.000
A mesma — Francos 15.000

Naumann, Gepp o C, Ltd.- 7:170*930
Os mesmos — Saceas 2.013
Os mesmos — Francos 10.215

Ado Amaral o Comp. . 7:020$000
Os mesmos — Saccas 2.000
Os mesmos — Francos 10.000

Nioac e Comp. ....... 7:020*000
Os mesmos — Saccas 2.000
Os mesmos — Francos 10.000

Pleone e Comp. 7:020$000
Os mesmos — .Saccas 2.000
Os mesmos — Francos 10.000

Sousa, Queiroz' Lins e C. 6:205*000
Os mesmos — Saccas 1.500
Os mesmos — Francos 7.500

J. C. .Mello o Comp. . . 3:510*000
Os mesmos — Saccas 1.000
Os mesmos — Francos 5.000

V. Lucci e. Comp 1:974*990
Os mesmos-,— Saccas 573
Os mcsmai — Francos 2.805

Freitas, Lima, Nogueira e C. 1:568*970
Os mesmos — Saccas 447
Os mesmos — Francos 2.205

Max. AViscliendorf 877*500
O mesmo — Saccas . ¦•¦ 250
O mesmo — Francos .; 1.230

Lcon Israel e Comp. . . *.: 877*500
Os mesmos — Saccas 250
Os mesmos — Francos 1.250

Diversos' ...... . 12C$3C0
Os mesmos — Suecas 30
Os mesmas — Francos 180

Cabotagem
Diebold o Comp 175$500

(Oaf6 baixo) — Saccas 50
Bclli o Comp. ..... -52*660

(Café baixo) — Saccas 15
Café mineiro

Naumann, Gepp e C, Ltd. 4:680*780
Os mesmos — Saccas 1.412
Os mesmos — Francos 4.20G

Malta o Comp. 3:079*035
Os mesmos — Saccas 929
Os-.mcsmos — Francos 2.787

Mercado de madeiras
Preços correntes do madeiras nas ser-

rarlas do "Braz" o "S. José", do I-AMBI-
RAO E COMP.—Caixa do correio n. 1-097
— Telephone, 757, Central:
Vigamento do peroba, do l.a,

Eté 7 metros, metro cúbico .
Vigamento de poroba, de l.n, do

1 at6 9 metros, metro cúbico
Vigamento do peroba, do l.a, do

9 até 12 metros, metro cúbico
Calbros do peroba 0,6x0,5 o

0,7x0,0, ate 7 metros, metro
cúbico

Calbros de peroba 0,6x0,5 o
0,7x0.5. do 7 a 8 metros, me-
tro cúbico •

Ripas de peroba do 4.40, dúzia
Ripas de palmito do 4.40, dúzia
Soalho de peroba, 4,40x0,09, du-
zla

Soalho de peroba, • 4,40x0,14,
duzla

Sualho do peroba, 4,40x0,20, du-
zla 26*000

Soalho do canolla Santa Catha-
rlna, 4,00x0,00, duzla . . *

Soalho de marfim do 4,00x0,09,
duzla

Soalho do imbuya, 4,00x0.09,
dúzia

Sualho de gratambti', 4,00x0,09,
duzla •

Forro dc pinho do Paranít, mlf.,
4,40x0,10x0,12, duzla . . *

Forro do pinho do Paraná, in|t.,
4,40x0,14x0,12, dúzia . * .

Ferro do pinho do Paraná, m|t,
4,40x0,22x0,012, dúzia . . .

Batentes do peroba do 0,10,112-
0,00 1|2, para portas, Jogo .

Marcos de peroba de 0,13x0,00 o
1|2, para janeilas, jogo

Taboas de pinho do Paraná, em
bruto, 4,40x0,30x0,28, duzla .

Taboas de pinho do Paraná, em
bruto, 4,40x0,23x28, dúzia .

Taboas de pinho do Paranft, em
bruto, 4,90x0,23x28, duzla . .

Taboas de pinho do Paraná, ap-
parelhadas, 4,90x0,30x0,!5,du-
zia

Taboas de pinho do Paraná, ap-
parelhadas, 4,40xO,30xO,25,du-
zia

Taboas do pinho do Risa, appa-
Telhadas, pe superficial . .

Montantes dc Rlga, de 0,07x0,28,
metro

Cordão de Rlga, de 0,03x0,028,
metro

Montantes do Rlga, de 0,11x0,03,
para porta de almofuda, me-
tro

do

do

Paranft,

Paranft,

Paranft,

25*000

25*000

27*000

24*000

7*000

9*001)

13*000

9(000

9*000

29*000

22*000

24*000

31*000

34*000

5*150
•450

Montantes dc pinho do Paranft,
de 0,07x0,025, metro . . .

Cordão do Pinho do Paranft, do
0,25x0,025, metro .

Clmalha de pinho do
83", metro » •»¦ .

Clmalha de pinho
do 3 1|2", metro

Clmalha do pinho
4", metro . . . .: *.. >i

Arohitrave fina, metro •• x *..
Guarnlção do pinho do Paranft,

de 0,06x0,12, metro , . v
Guarnlção do pinho do Paranft,

do 0,06x0,12, metro . . ••
GunrniçEto de pinho do Paraná,

do 0,07x0,15, motro . . .*
Guarnlção de pinho do Faranfl,

do 0,10x0,012, metro . . ••
Regua divisória de pinho do

Paranft, de 0,05x0,025, metro
Rcgua divisória de pinho de Ri-

ga, do 0,00x0,03, metro. . v
Corre-mtto do peroba, do :

0,05x0,05, metro . . . :-.
Abas do pinho do Paranft, para

forro, 4,40x22x0,14, m|m,dnzia
Tabclras de pinho do Paranft,

para forro,. 4,40x23x0,12, m|m,
duzla

C.ibrcuva o cedro, serrados cm
pranchas, metro cúbico .

Bmbuya, Berrada cm pranchas,
metro cúbico HO*"''»

Marfim, cerrado cm pranchas,
metro cúbico .....

Esquadrln:
Portas de cabreuva, almofada

do frente, do 60*000 para
olma

Portas de pinho do Rlga, com
almofadas do cedro, a . . •

Portas do pinho do Rlga, do
calha, com parafusos, a . .

Portas do pinho do Paranft, de
calha, 

Tancllas do pinho do Paranft, de
calha, a. ...-•> -

Caixllhos communs

*250

*140

*280

$830

$350
$100

$150

$180

$250

$350

$250

$450

$600

18*000

13*000

100*000

100*000

DR. MARIO OTTONI DE REZENDE
— Especialista para as moléstias da gar-
ganta, nariz e ouvidos. Adjunto, por con-
curso, desta especialidade, no Hospital
Central da Santa Casa do Misericórdia.
Assistente do sr. dr. Henrique Llnden-
berg em sua clinica particular.

Cons.: Rua S. Bento, 14, l.o andar, sa-
Ias B e 6, das 13 lis 15. Ros.: Rua S.
Carlos do Pinhal, 80 — Toleph., 4082.

Epllcpsia — Ataques de gotta — Tra-
tamento novo o especial — DR. PHI-
LIPPE ACHE'. — Consultório o resi-
dencia: largo do Coração de Jesus n.
11. — Das 8 lis 11 — Telephone, 1.490.

Oculistas
Dr. Pereira Gomes — Ooulista da Ban-

ta Casa o da Polyellnlca de S. Paulo.
Com pratica dos hospitaes de Parle. —
Consultório: rua Libero Badarõ n. 110.
Telephone, 1931. Residência: rua D.
Verldlana n. 71.

Drs. Octavlo Mendes, Moraes llnrros,
Vicirr, do Moraes Filho o Josó CorrCu
Borges — Escriptorio: rua da Boa Visto,
n. 4 (altos do Banco Allemâo) — Telo-
phone, 216.

Aiivofc-udo.-i — Drs. Lncrt do Assuui*
pçBo o Josó Cuotodlo Soares — Escrlpto-
rio: run Direita, n. 8-A (sobrado).

Dr. eastello Branco, advogado, encar-
roga-se de cobranças còmmerciaes, fal-
lendas, inventários, executivos o proces-
sos crimes, adcnntando todas aa custas.
Rua do Carmo, n. 68 — Rio do Janeiro.

Drs, profs. Alherto Boncdclll 6 Anui*
balo Fcnoaltca — Clinica oeullstica -—
Rut. Dr. FalcBo n. 12. — Consultas das
13 As lfl horas. — Telephone n. 2644.

Dentistas

Drs. .lulio Mula, Renato Mala o Silvio
du Andrade Mula, advogados — Escrl-
ptorlo: rua da Quitanda, n. 19. — Resi-
duncla: rua Abolição, n. 1 — Telephone,
5.750 — Central.

Drs. Francisco Mendes o Victor Sncrn-
mento, advogados —Escriptorio: rua Dlr
relt«. n. 12-B (sobrado) — Telephone n.
163 — Caixa postal, 808 — Endereço te-
legraphlco "Condor" — S. Paulo — Tra-
tam espoclalmcnto de questões commer-
ciais e de contabilidade: adoentam, me-
llante convênio, o necessário pnra custos
o em empréstimos, com garantia hypo*
'.hecarla do prédios na capital.

III 10
AVISO

li'
As contas tle publicações rt°

jornal «Correio Paulistano» tlcvcm
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José China,
único autorizado para isso.

S. d B. Sici

$200

*800

35*000

25*000

14(000

12*000
12*000

Executam qualquer trahalho do earpln-
taria.

Brazilian Warrant Company, Ltd.
Hoeçfio ílo tirortuntn*. do K»tado

Preço". corHintc»
Arroz hcnoficlmlo. Acullid >lo lia 58 Mios 2310J0 »

86*00,') i
Dito Idcm, lôom, do 'l.n, Meai 51' n M*.
Dito Idcm, Idcm. de ".a ldom. IV n SM.
Dilo idom. Ontlnlo, do l.n, ldom, M» a MJ.
Dllo Mem, Idem do í.n, idom, ft ft H».
IV.to idom, Idem, do s.n ldom, 10* (i 18'.
Dito ldom. Oulrorn, idom, B' n 10f.
Dllo om ciue» ABiiUin, homWkilo* 18 ti*. 11 5.
Dilo Hom Oiulete, ldom, ldom, 1215 a 13.5.
Mirodün, 1» liilo», 0' n 8-1:-
Amendoim, 100 litro», (Vl. n li.
MnÜMiT emtnl no kllo», W a tV.
nalaia», IIP lltto». 18' n lfl'* ... ... .-.,
Borracha mamtahcirn, superior, 15 kllos, 8jI a iu,.

Dlla ldom, regular, ldom, SO' » «31;
Olla ldom, ordinária, ldom, 201 a S3S.
l.nfè mlmlo, hom, ldom, 7* »*-*¦*¦
Dito Idcm, oTdlnatio, Idem. «í J 7 •

Dilo oscolha, minorior, idcm, dl * ««•
Dilo idom, reinilnr, ldom, 41 » «•
Dilo ldom, ordinário, Idcm, »» 4 .
Kcliílo múlntlnho novo. <n*.ctlor, 100 litro», 101 a

Dllo1 idcm, Idcm, rosnlai, idom, i.tom, 01 a 101.
Dito idcm. Tolho üuporior, Idcm, M a Ul.
Dito ldom, tcs-uI.it, Idcm, 7! a M* f,
Dito idcm, bichado, parn «ocas, Idcm, 61 a 6..
Dito hrnnco, idom, 10'6 a U'S-
Dito manteiga, novo, 10'6 a 11 -i
Milho Callclo, novo, bem ececo, ldom, 7Í8 a 7.5
Dilo amarcllo, bom, ldom, 7.3 a Tb.
Dito amarcllao, idcm, Idcm, 718 n 7 6
üitn liranco idcm. idcm. 7 3 17 1.

Dr. Hanson — Denttuta e medico, ee*
peclallsta do moléstias da bocen, osso ca*
riodo, eto. — Rtm QiUntlno Bocnjrnvn r
4 — Tomo o asconsor.

AIjVAUO CASTKÍíI-0
VB1HAJARA TINTO

Itua da Boa Vista n. 11 — l.o andar
Telephone, 3428

PUOP. VIEIKA SAliGADO E NEVK.
BARBOSA — Eepcclallstas respectiva*
mente cm dentaduras o trabalhos de ponti-
— Consultório: rua 15 do rovembro. 43
Tolonhone. n 1.891.

Alfredo de Almeida—
Gabinete: rua Libero
Badaró, fífj - lel.2?15

Dr. Fernando Worms — Clrurgiao-den
tlsta. •— Longa pratica. — Trabalhos ga-
rantldos. — Prnca Antônio Prado n. 8 —
Telophoncs: 2657 o 2702. — Residência:
rua Onerai Jardim n. 18 •— S. Paulo.

Drs. Dario Ribeiro, Siqueira Campo**
Pilho o Gontran Reis tím o seu escrl-
ptcrlo d rua Direita, n. 2 (sala n. 5) —
CüR-*. Tietê

Viwluclores
ANDRE*A DO', traduetor e Interprete

commerclal Juramentado para o Ingiez,
nllemíio, francez, italiano, hcspanhol. po-
Íaco, russo, latim o grego. —- Rua Direita,
S-A. — 7-9 da manha—Caixa postal, 1316.

Engenheiro*

si
Do ordem do exmo. sr. presidente, con.

vido todos os exmos. srs. sócios "H1'*M-
FEITORES '*, " BENEMÉRITOS " (.'
".CUW/t DE 1IONKA" para a rcunlllo do
Conselho Deliberativo a reallzar-so no
domingo próximo, 13 do corrente, pelas
13 horas, no Salão das SpssBps do edUKo
social.

ORDEM DO DIA
Discussão o approvação fla reforma dos

Estatutos.
Tnnuguraqão de retratos.
S. Paulo, Ode agosto de 1910.

Arnaldo T.lniii.
Primeiro secretario lnl.

lU.wU ra0ç05 ^-oE^aaí- «
poilcm PACILMENTE janlm lindo, pitmio*. laitnjo

ptnpananda ria Rcvisla Mtmal "O ECHO". Peçam

hojr dcscripçio do* lindoi objfclo* que oíffreccmoi

*o* nò*HO* corteipondfnles, enviando este innuncio pfe-

esdo a um bilhete postil com seu emle
teço ex*cto i RrdacçSo da Revista Mensal

 "O ECIIO" 
c*i?a Tpm.TAm%. tr DOO

•¦ SflO PflUI^O -

i
i

O. DA (AV,
Cirurgião-Denlisln

Rua S. Bento, 14 — Sala 5 (Palacete
Jordão)

Telephone 3072

GUSTAVO DK IjAKA CAMPOS — en-
genholro — AI/EXANDRE AI.BUQUElt-
QCE — archltecio -— construcções, ro-
formas, confecção do prolectos c orca-
mentos, cto. Construcções a prazo. Rua
S. Bento n. 2B^
' 

J. TKAVAGIjINI ít COMP. — Desenhos
do prédios e mechanlcos — CAnlas sobre
tfla — Rcproduccnes — Trabalhos dncty-
lngrnphlcns o contabilidade, rua Libero
V.nr'inrti, n. 49.

Josfi Russi, archltecto-constructor —
Construeção, auementos o concertos lc
prédios. Projectos o orçamentos — Es-
crlptorin: rua S. Bento, 14, sala 15, no
2.0 andar.

Anal uses
Chlmlcn e microscópio clinicas — d"

plianiinceullco Malhado Elllio — Labo-
ratorlo: rua de S. Bento n. 24 (2.0 an*
dar) dos 10 horas üs 6 da tarde. — Tele*

phono 2G72 — Residcncla: rua Barra
Funda n. 19 — Telephone; 8B0B.

JUassagistaS

i m d i^Tap o R
Arlhur Llnderilnlii — Formado pele

Instituto do Massagens e Gymnastica Me-
dica Sueca do prof. Unman, Stocltolmo —

HOTEL SUISSO. largo do Paysandu' n
38 — Telephone, 1721 — S. Paulo.

Hospitaes

Frnnh Hli-st Ilebhlclbwllc — M. Inst
C. E. — Engenheiro Civil — Rua dn
Quitanda, 1G-A — S. Paulo — Toleph.
1001.

lahelliiiO
Dr. A. Gabriel dn Vciça — Juiz fle fll

relto em disponibilidade, 11.0 tabelllã-»
— Rua P. Bento n. -12-A. em frente no
tirando Hotel, aborto normalmento de 8
Hs 17 horas. — Telephone, 2210 — Ro
¦Odencla: rua Tamanflarfi n. 81 — Telo-
phono. 237.

A90hA^^r^^rAmfkmmm\ASr\ | 
'O\A^AJ^0I^Aat^A^i^
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0 Fscrintorio fle advocacia fle ^
§ Carlos de Campos %
fi ===== K -=== %

$ Sylvio de Campos %
•" Praça Antônio Prado n. 13 I
tf «nnn Mardnleo — — fl.o nnalnr) B)

léwwivwP
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| BreveniBnte. para INICIADOS:

| 05 ÜERSOS ÁUREOS
nt:

I Pithagoras
** ouidaüosa truducção jiortiignòza, fio*

Ígtiida 

de notas explica ti vas
Proço .... 5$000

A' venda nti

LIVRARIA LSALOADF,
í 57 - Rua fle 8. Bento - 57

EDITAES

pomes dos sflirros
Jardim de Acadéiiuis

,4. vcnd.i cm todas as livrarias e na ad-
Tvnistração do "Correio Paulistano". —
1'rrço. 3$oon reis; oelo Correio. 3$3oa

¦¦a-»-»»

^AAAAA.tViAAAAAAf

BENTO VTDAL 0

Corretores

Médicos
Dr. Ainaranlo Cruz — Operador pnr-

,e»10, — Consultório: rua do Thesouro, n.
9, flas 2 ás 3 da tarde. — Telephone n.
701). — Residência: rua Seto ão Abril, n.
(18. — S. Paulo.

Ilr. O. C». Gm-illnlio — Ua Universidn*
fle do Genebra, com pratica nos hospl*
tats de Paris, ex-externo da Polyellnlca
õa Maternidade do Genebra.

Especialidade: Vias urinarlos, moles-
tias das senhoras, partos e syphills.

Consultório: Rua S. Dento, n. 14 — Te*
lephono, 3.072. — Residência: Praça da
Úíipubllca, n. 34 —Tclephon, 1.428 —
Consultas das 13 as 18 horas.

Dr. Arnaldo Pedroso — Medico opera
dor ¦— Especialidade: Vias urlnarlaB. —

Residência: Tua dn Liberdade n. 61*. tele*
phone, 2352. — Consultório: rua José Po*
nlfnolo n. 40. — Dao 2 di 4 horas da
tnrrto

Dl*. Momeiri» Vlnniiu —¦ -iSpeCiallBlti e\n
n.olcsl.lr.s das crianças, co.n p.-atlca nos
prlnclpaes hospitaes da Eiropt*. — Ru-
oldenclà: rua Itambe n. 13 (Hyglenopo-
lis). — Telephone, 63 — Consultório:
rua Boa Vista n. 11. de 12 Is 3
:>honp. í'J8.

Tele*

cmnoosfOBTH
RUA BOA VISTA, 44

Comprem hoje mesmo para
combater o frio um dos

nossos

Dr. Azcve-do Bointim — Clinica medi-
ca-cirurgica em geral. Moléstias das se-
nhoras e crianças, partos, moléstias men-
taes o nervosas, hypnotismo. magnetismo
pessoal. Consultório, Alvares Penteado,
C-*,. Res., avenida Pa.ulista, 278. Tel.
escr 5 331 — Res., 1010. T. Central.

Ilr. Zepherino dc Amaral — Da Santo
;;i«,a c Hospitaes de Paris, Berlim e Ml*
lão — Vla3 urlnarlas, moléstias de se-
nlnras e syphills. Cons.; Rua José Bonl-
rocio, 10, (1 tis 4). Teleph. 4.467. — Re*
aldencia Rua Palmolrns. 70. Tel. 700

lato
Costa, Campos & Malta

Movimento maritimo
EMBARCAÇÕES EXTRADAS

SANTOS, 12.
De Nova York o escalas, com 34 dias

do viagem, o vapor dinamarquez "Jun-
gohovcd", de 2.402 toneladas, carga va-
rios gêneros, consignado a "Wilson Sons
Co., Ltd.:

do lia vre e escalas, com 20 dias dc
viagem, o vapor írancez "Amir.il Jauri-
guiberg", de 3.051 toneladas, carga va-
rios gêneros, consignado a, J. A. Boquet;

do Llvèrpool o escalas, com 24 dias de
viagem, o vapor ingiez "Oronsa", de
4.515 toneladas, oarga vários gêneros,
consignado fi. Mala Real Ingleza;

de Buenos Aires, com 4 1|2 dias do
viagem, o vapor hespanhol "Balmes", de
2.346 toneladas, oarga trigo, consignado
a Troncoso Hermanos.

Sahidas:
Vapor argentino "Independência", em

lastro, para Paranaguá;
vapor ingiez "Oronsa", em transito,

para Callau;
vapor hespanhol "Balmes", com cate,

para Barcelona;
vapor nacional "TapaJOs", com caie,

para Nova York.

l)r. Sanl de Avllcz —- Moléstias Inter-
nns. svphllitlcas, da pelle, nervosas o flo
Intàncla. — Consultório e residência, rua
Floriano Peixoto, n. 8, de 13 fis 15 —
Telephone.

Dr. O. Homem dc Mello — Moléstia?
nervosas e mentaes. — Residência e con-
scltorio: Alto das Perdizes, rua Dr. Ho*
•nem do Mello, próximo fi Casa de Sau*
de, do 11 fis 3 horaE da tarde. Telephone.
(10. Caixa postal. 12.

ür. Alves n« Dim». da Universidade íe
Parte, cirurgião da Santa Cosa. — Rapo
clalldade: Vias urlnarlas, moléstias de do-
nhoras e partos. •— Residência: rua do S
Luiz n. 16. — Consultório, rua de S. Bento
n 34. de 1 fis 4. — Teleph. 30.

Dr. Rezende Puccti — Da Santa Caso
de S. Paulo. — Consultório: rua de I
Bento n. 41, das 8 ís 4 horas. — Resi*
•lencla: avenida Angélica n. 181. — Te-
lotilinnc, 3045

' "IXSTITUTO PAULISTA? — E*--*" es
tabelcclmento recebe doentes de moléstia.-
médicas, cirúrgicas, nervosas e mentaes.
compíie-ee de:

Sanatório — Cnsa de Snudo — Pnvi*
Ihiin dc Pliyslotherapla o notei.

Nilo se acceitam doentes do moleetla."
contaglosaa

Admlltem-se parturlentes.
Aberto a todos os facultativos.
Os mais TOputados cirurgiães do 9

Pnulo operam no TnFtltulo Paulista.
Qualquer Intervenção cirúrgica faz obje

cto de contracto fi parte com o medico
operador.

A gerencia e responsabilidade perten-
oom aos ucrentofi arrendatários: Mr. <
Mme. Emílio Tobias, com quem deverão
ser trate.dos todos of negócios do estabe-
leclmento.

Pedir prospectos e vêr annuncios deta-
Ihnrtos nos domingos no jornal "O E6tado
dc S. Panlo".

Caixa postal, 947 — Telephone. 2243. —
Avenida Paullsln n. 4!>-A frua particular)

S. PAIH.n

ür. ..unes Cintra — lleeldencla: rua
Duquo de Caxias n. 30-B, — Telephone.
1049. Consultório: rua J. Bento n. 74
(sobrado). — Telcplione, 2445. — Espe*
clalldade: Diagnostico em geral, molea
tias do estômago e Intestinos, doe pul*
mües, do jornçiio e das senhoras.

TELEGRAMMAS

* -jfc FRANCISCO, 12.
paquete "Guarujfi", do Lloyd Brasl-

o eahiu ante-hontem para Montevi*
.co.

VICTORIA, 12.
O paquete "Ruy Barbosa", do Lloyd

Brasileiro, sahiu hontem para a Bahia,
 O paquete "Italtuba" sahiu hon-

tem para Caravellas.
ARACAJU', 12.
O paquete "Jaceguay", do Lloyd Brasl-

leiro, sahiu hontem para Penedo.
RECIFE, 12.
O paquete "Bahia", do Lloyd Braailei-

ro, sahiu hontem para Maceió.
BAHIA, 12.
O paquete "Murtlnho", do Lloyd Bra-

¦llciro, sahirá no dia 15 para o Rio,
——- O paquete "Minas Geraes", Ao

Lloyd Brasileiro, sahiu ante-hontem fl.
noite para o Rio de Janeiro.

ROÍJARIO, 12.
O paquete "Bocaina", do Lloyd Bra-

ellclro, sahllfi. no dia 16 para o Rio.
RIO GRANDE, 12.
O paquete "Itatinga" sahiu hontem pa-

ra Florianópolis.
•—— O paquete "Itapoan" chegou do

Rio de Janeiro.
PARANAGUÁ', lí.
O paquete "Itauna" chegou ante-hon-

tem do Rio Ai Janeiro,

Dr. Fem-im Lopes —• Mudlco-opcrudor
— Rua José Boniraclo n. 28 (sobrado). —
Da 14 fis 10 horas. — Residência: rua l-e*
neral Jardim n. 2 -¦ Telephore. 396.

Dra. Cnslmlrn Loureiro — Especialls-
to pel03 hospitaes de Paris. — Gyncco*
lOgia, partos e operações. — Consulto
rio: Rua Josfi Bonifácio, n. 32. — Tele*
ohene. 2.929. do 13 ás 15 — Residência,
avenida Hyglenopolls. n. 18 — Telepho-
uo, 912.

Dr. Th «Io Alvarenga — Clinica medi-
co. — Moléstias mentaes o nervosas —
Consultas das 14 fis 11? horas, rua Llbe*
ro. 36, de 1 fis 4. — Tratamento radical t
leplone. 51-25, com entrada pela rua de
S. B.mto, 33 — Residência: rua Dr. Ho-
meir do Mello, 74. — Perflb.es *— Tele-
obonc 5.572.

Hr. P. Corrêa Netto — Clinica medica,
operação-] o curativos. — Tratamento cs-
pecial das moléstias da pelle, syphills c
vias urlrarlas. Cura do eezema, da ble-
norrhagla. Dfi InflicaçOes pnra os banhop
fle Poços do Caldas, onde clinicou. Rue
Boa viste, n. 11 — 2 ás 4. — Residência:
rua 13 do Maio. ti 319.

Dr. Francisco Lyra -- Medico e opo-
rador — Cirurgia em geral. Moléstia*, dor
senhoras. Partos —¦ Consultório: Run S
Cento, 30 — Sobraío. Sala 11, de 1 fis .
da tarde. Telephone, 5.."52. Resldenila:
Alameda Nothmann n. 100-D. — Telepho-
¦3f\ 1 ti21 ^^________

Dr. Rodrigues tiulão — Medico da Ma
ternldade. — Partos, moléstias das senho*
ras e crianças, syphills e cirurgia em ge-
ral. Attenflo a chamados cm sua reslden
cia, ft alameda Bariio fle Piracicaba i-
139. Telephone n. 2S26. Consultas nu
alameda Ri»rfio dc Mmcira n. 1, das 12 ie
14 horas.

Dr. W. Gorilun Kpecrs — (lt. R. O. '!

L C. P. I.cndon). — Módico e operodoi
— Residência: alamed-? Barão do Rio
Branco n. 1. •— Telephone, 404. — Con
sultorlo: rua do S. Bento n. 03 (cobrado)
flae 2 ás 4 da torfle. — Telephone. 1023

Corretor offlclnl A. Martins da Cunha
— Incumbe-se de comprar e vender ac-
cSes de Comp., apólices estaduaes e fe*
deraes, debentures, letras de câmara
municipal, levantar empréstimos sobre
bypnthecas de prédios, terrenos e de fa-
zèndns acllcolas, comprar e vender pre-
dlos. terrenos e fazendas agrícolas o mais
transaremos concernentes á sua prníio-
sáo. Escriptorio na Galeria flo Crystal.
«nla n. 15. — Tolonhnnp n. 3.932.

LUIZ SILVEIRA ^
•»eu o*;*dos

16-A-Rna da Quitanda-16-A
Telephone n. 2.628

v--"- ? ?«[?¦»'¦«#*¦**'v~r

Alfaiatarias
RecoHtmen dareis

Alfaiataria — Vieira Pinto & Comp
— nun Bon Vista n. 49 — R. Paulo.

Cas» Rnunier — Alfaiataria de primei-
ra ordom o seccfto completa de artigos
finos para homens.

Run 1."> flo Novembro n. 39

Hotel reeommendavel

INSTITUTO JAGUARIBE
Rua Jaguniilte, n. SS

Completamente reformado, acha-se re*
aberto este estabelecimento do ducha?
frias, quentes o escossezas, banhos do luz
de vapor o sulfurnsos.

Consultas dc clinica módica — Todos os
dias utels — Pelo Dr. Pedro Dias, de 7
íp 8 horas da manhfi.

Tratamento das moléstias nervosas, cu*
•¦a da embriaguez, pelo Dr. Domingos
•Tamtnrlbe. de 3 lis B.

Dr. Laurlston Job Lane — Cirurgia e
cynecoiogin. — Residência: rua Consola*
cão n. 204, consultas atfi fis 9 horas fla
manha. — Telephone, 943. — Escriptorio:
rua S. Bento n. 43, das 2 ás 4 horas da
trrde. — Telephone, 142.

Ür. A. C. CAMARGO — Cirurgia em
geral, gynccologla, obstetrícia e vias uri*
nnrias. Consultório: Rua Alvares Pentca-
do, n. 35 (l.o andar), de 1 âs 4. Telepho-
ne n 1.604. Residência: Rua Rego Frei-
ta«. n. 83. Teleph. n. 1.673.

DK. RENATO KEHL — Medicina em
geral, especialmente moléstias das crian-
ças, vias -urlnarlas o syphills.

Consultório — Rua Libero Badaró,
119, sala 2, l.o andar. -— Telephone,
5125, das 3 ás 5. Com entrada tambem
pela rua S. Bento, 33. Do 1 ás 2, na rua
do Carmo, 43-A. Res.: Rua Domingos
de Moraes. 72. — Telephone, 2559.

Dr. Alfredo Medeiros — Moléstias das
crianças — Residência, Rua Fagundes n.
14. Telephone, 98. — Consultas de 8 áí
9 a mela. Consultório: rua Alvares Pen-
tendo, 30. — De 2 ás 4.

Cnsa de fiaudo do dr. Homem de Mello.
— Exclusiva mento para moléstias nervo-
sas o mentaes, tem como enfermeiras Ir-
mfio de cnrldado — Esplendida e espa-
cosa chácara nc Alto das Perdizes. —
Medico residente no estabelecimento. —
Dr. ITomem de Mello, com mais de 20 an-
nos flo prntlon: moflloo eonRiiltnr.

Mrteritldadc Snntn Maria — Esta Insti-
lulr.üi do caridade assiste, nos respecti-
vo-i domicilio?, fis parturlontes pobres.
11150 estado reclamo Intervenção de me-
dloo-nartelro. O cliente pobro pagara,
npinas. a conducção ài medico. Em sua
sfde, provisória, á rua Duque do Caxias,
n. 10, dá consultas grátis do obstetrícia c
Rynecologío, das S fts 9 horas.

Teienhonc. 508.
DISPIO.M.SAKIO CLEMENTE FERREI*

n.\ — Neste Instituto fazem-se exame»
rndlojcopicos. radlographlas e appllcacíle?
radlo-thernplcas no9 doentes não perten-
contes ao Dlspensarlo, cobrando-se preços
módicos em beneficio flo Estabelecimento

Tambem os drs. Clemente Ferreira o
Arlslldofl Guimarães utilizam no trata-
mento da tuberculose pulmonar o pneu-
mothorax artificial sempre que 6 Indica-
do e pratlcavel, podendo applical-o n
doentes alheios ao Dlspensarlo, mediante
tarifa módica, em beneficio do mesmo In-
itltuto.

Hntel Bollii Vista — Rua Boa Vista
n. 24 — Telephone, 210 — Caixa postal.
311 — Endereço telegraphico "Sarll".

Supplemento na Galeria de Crystal.—
líotol do primeira ordem.

Estabelecimento
de loteria

Cnsa Dollvucs — Agencia geral dn
Loteria do S. Paulo — Rua Direita n
19 — Cnlxn, 20 — Endereço tclegraphl-
co "Dollvaes" — S. Paulo.

Tidraceiro
A Casa Cabral manda collocar vidros

em vidraças, clarnbnias, otc. 33-B, rua
d" S. Ponto n. 83-B —• Tolophone. 750

Revista
Feminina

"A REVISTA FEMININA" 6 uma pu-
blicaçSó dirigida exclusivamente por se-
nhoras e quo se dedica com especial in-
teresso a todos os assumptos femininos.

Recommenda-se especialmente pelo
critério com que 6 dirigido, contendo lei-
tura escolhiflissima e do moral lmpecca-
ve), pelo que. 6 a verdadeira revista do
lar, que pôde ser lida por senhoras o se-
nlioritas. Chrysaritliômg, a chronlsta das
sogundas-feiru.s do "Paiz", do Rio de Ja-
nelro, referindo-se á "Revista Fcmini-
na", escreveu:

"Não ha nenhuma outra (íue 11 cgiuilc.
Todns as senhoras brasileiras devem lel-a
c dal-a a ler ás suas flUius."

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Animaes errantes na9 runs

Fuço- saber aos interessados que, de
aceôrdo com os arts. 15 e 10 da lc! n.
18S2 de 3 de junho fle 915, os animaes
que forem encontrados errantes nas vlaa
publicas fla cidade serão apprchendidOB
pelo fiscal do districto o recolhidos ao
Deposito Municipal, dondo so poderão
ser retirados pelos respectivos proprleta-
rios, dentro do prazo de 5 dias, paga3
ns despesas feitas, bem como a importan-
o.ia fla mulla de 10$000, que se duplicara
na reincidência.

Directoria de Policia Administrativa 8
Hygiene, 8 de agosto de 1916.

O Director,
Alberto da Cosln.

GYMNASIO DA CAPITAI» DO ESTADO
DE S. PAULO

De ordem do exmo. sr. dr. Augusto
Freire da Silva, director deste Gymnaslo,
faço publico que, nesta data, foram expo-
didos os boletins referentes aos mezes
do junho o julho próximos passados.

Havendo qualquer irregularidade na en-
'.rega dos mesmos, os interessados deve-
••ão reclamar.

Secretaria do Gymnasio da Capital, 9
de agosto de 1910.

O secretario.
Armando Pinto Ferreira.

PARTOS E MOLÉSTIAS DAS SENHO-
RAS — Dr. Mello Camargo — Cônsul-
'•jrlo. Rua do S. Bento, 78, das 2 ás 4
horas. Residência: rua Aureliano Cou-
tinho, 18: telephone, 705.

Dr. Theodoro Bnyma — Gabinete de
analysee e microscopta clinicas. — Rua
S. Bento n. 61, l.o andar — Das 8 e mela
horas em deante. — Reacçllo Wasaer-
mann para o diagnostico de syphills. —
Vacclnos opsonleas. — Exames hlstologl-
cos e do escarros, fezes, urina, pu's, san-
gue, etc. — Ree.: Rua Oeneral Jardim
n. 78. Telephone 4013.

Dr. J. J. DE CARVALHO —- Reslden*
ela o consultório: Rua Marechal Deodo-
ro, 1G do 1 ás 4. — Tratamento radical e
garantido da asthma o dos homorrhol*
das. Operaç5os som dOr, sem sangue •
sem ohloroformlo.

Dr. Celestino Bourroul — Consultório:
Rua José Bonifácio n. 16, daa 8 ia 5 ho-
ras da tarde —- Telephone, 4467. — Real
denciu, rua da Gloria, n. 07-A *— Tele-
phones: 2622 e 2471.

Dr. A. Fajardo —- Clinica medica >—
Consultório, ma Quintino Bocayuva n. 4
— Palacete Lara. — Residência, alame-
da Barfio do Piracicaba n. 68 — Telepho-
ne 10.

DR. RENATO KEHL — Medico. Con-
sultorlo — Rua do Carmo, 43-A. Telepho-
ne Central, 43?2, Residência, Tua Domln
gos de Moraes. 68. Telephone Central,
2559.

Dr. Guilherme Ellls — Medico opera-
dor. — Especialidade: crianças o velhos.
Residência o consultório: rua Sete de
Abril n. 112, das 10 ao meio dia. — Te-
iephone, 4741.

Dr. Ccsldlo «Ia Gama e Silva — -ío-
lestlos das crianças, pello e syphills. —
Consultório: largo da S6 n. 8. Reslden*
cia: rua das Palmeiras n. 33. — Tele-
phone, 2998.

Dr. Ararlpc Sucupira — Clinica medica
— Moléstias gastro-lntestinaeB, dos pul*
m8es, coraçlo, systema nervoso. — Mo-
lcstias de crianças. — Residência: rua
Martim Franoteco n. 48. — Telephone,
981 — Consultório: rua do S. Bento n.
36, de 1 fts 8 horas da tarde.

DB. OLIVEIRA FAUSTO. Medico ope-
rador. Residência o consultório (das 2
fii 4): rua Maria Thercza, n. 26 (proxl-
mo ao largo do Arouchc). Telephono n.
1266.

Dr. L. P. Barretto — Espeolalldade:
Cura radical do hemorrlioidas por pro-
cesso sem sangue, sem dOr e sem chio-
roformto. — Rua Appa, 4.

Garganta, narix
e ouvidos

OLHOS. OUVIDOS, GARGANTA E
NARIZ ••-- Dr. Bueno do Mlrunda ¦—-.
Com pratica de Paris e Vienna, especla-
lista da Polyellnlca e Santa Casa de S.
Paulo. — Consultório: rua 16 de No-
vembro, n. 10, (altos da Casa Rocha). -.—
Do 1 lis 4 — Residência: rua Arthur Pra-
do, n, 85.

A drogados
Os drs. Adolpho A. dn Silva Gordo c

Antônio Mercado tem o seu escriptorio fi
rua de S. Bento, n, 45, (sobrado).

Drs. Nogueira Martins, Olcgnrlo do Al-
meida e Antônio Mendonça — -Mudaram
seu escriptorio para a Rua Alvares Pen-
toado, n. 39. Telephone, 4.886.

Minas de Petróleo e Carvão
Chretlen iioogcnstraaten, Eng.ro Arch.
Gengi'n|iho.

Explorador dc Minas
Correio "Vllla Mariana" S. Paulo

Secção Hvre
DR. SOARES DE PARIA

Advogado
Largo da S6, 15 (salas 1, 2 e 3)

SECÇOES de modas, bordados, trabalhos
de agulha, artes appllcadas, Metalo-
plastla, pyrográvura, estanho repousse
e outros.

SECÇOES do educação social, do educa-
ção privada.

SECÇOES do hygiene domestica, hygio-
ne alimentar, hygiene do vestuário.

SECÇOES do ornamentações, estylo e de-
coração.

AMOSTRAS de trabalhos, figurinos c mo-
delos.

RECEITAS originaes dc fogão o forno.
SERVIÇO completo o perfeito fle remessa

para o Interior o artigos para traba-
lhos.
A ASSIGNATURA CUSTA APENAS

7 8000
Uni numero speclmcn vcmeltercmos
n todas ns pessoas quo nos enviem

(100 róis cm sellos do correio
Dirijam suas cartas fi directora —

VTRGILINA DE SOUSA SALLES — Ala-
meda Glcttc, n. 87 — S. PAULO.

THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO
Directorla da receita

EDITAL N. 15
De ordem ão sr. dr. lnspector do The*

souro, faço publico, pura conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 de agosto do corrente anno, so proce*
derá nesta Directoria, á rua Libero Ba-
dar(5, n. 98, fi arrecadação a bocea do co-
fre dos impostos do Industrias o Profis-
soes correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gesarão do
abatimento de 20 0|0; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
dc 15 010, e, finalmente, os quo pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

T-uranto o mez de setembro próximo
futuro os referidos Impostos serão cobra-
dos sem abatimento e sem multa. Findo
este mez, serão cobrados os referidos lm-
peitos com a multa addieional de 20 0|0.
Directoria da Receita do Thesouro »Munl-
cipnl do S. Paulo, 31 de julho de 1010.

O Director.
Dlnlz P. de Azambiija.

iní^C-ÇTTia

BALAS PEITOEAES
de JW. Jalaluj, Cambará, Crindelia t limão Bra-

ro do Fharmaceutli» Tilo l.ivio Teixeira (/ei-
la, a machina) A morte da Inste e do Xarapt'. A

delicia das crianças e o ma'or inimigo da
tosse, calharro, Imnquile, rouquidão, dir de nar-

ganta, de/luxo, eonstipaçâo, asthma, eoqucUt-
che, inflnema, ele. - !»«(«, I 'S.O— DIIOOAIIIA

YriltAUQA — J?im í.it»cro tladaró. 112

DR ERNESTO GOULART PENTEADO
Advogado

Rua Direita, 8, l.o andar, sala 15

S. PAULO

Dr. Rubiõo ÍTleira
Professor tle clinica medica

Residência: Rua das Palmslras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifácio. 13 - De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

Exames no Gymnasio ío Estado
O melhor preparo para o; exames par-

cellados quo devem ser prestados, em de-
zembro do corrento anno, no Gymnaslo
do Estado, e bem assim para os fle ad-
missão a qualquer anno prymnaslal, no
nnno do 1917, dá-se no Instituto fle
Sclcrclas o Letras, ondo o excellente
corpo docente conta vários lentes cathc-
drntlcos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 fis 10
o das 15 fis 18 horas.

O director — Luiz Antônio dos Santo.»
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

S. PEDRO
Edital de citação, com o prazo dc SO dlaa
O doutor Junlo Soares Caluby, juiz di

direito nesta comarca do S. Pedro.
Faz saber aos que o presente edital da

citação, com o prazo do de trinta dias,
virem, que por esto juizo c cartório do
escrivão que este subscreve, processam-
se os autos de execução fiscal entro par-
tes, exoquente. a Camnra Municipal dei»
ta cidade e. executados. Pedro Meigos e
sua mulher, o, por parto do oxequento,
seu procurador e advogado mo foi ro-
querida a citação do credor hypothccar.o
Francisco de Almeida Penteado, por sous
herdeiros, visto constar ser o mesmo fal-
leòldo. nos termos da lei n. 1300. do 29
de dezembro do 1911. o quaesquer outros
interessados por parto da í ulher do exj-
cutado, a qual consta ser egualmente
falleeida, para virem a este juizo defen-
dei o seu direito, ou o que lhes poisa in-
ttressar, e. como os mesmos são aqjt
desconhecidos, conforme justificou. ma
pediu que a mesma citação fosse feita
por edital com o prazo do trinta dias, o
quo lhe deferi. Pelo presente, portanto,
são chamados o citados ditos credor ou
seus suecessores, o quaesquer outros inte-
rcssado3, com o prazo dc trinta dias, para
virem, no prazo que lhes fôr asslgnado,
decorrido esto edital, a este juizo, na fô»-
m-i requerida, defender o seu direito, oa
o que lhes possa Interessar; scientlfican-
do-lhes que as audiências deste Juizo tSn
logar fis terças-feiras, fis doze horas, no
ediCieio do Foruin, ou no primeiro dia
utll lmmediato, no mesmo logar e horas,
quando aqüelles forem feriados, ou im-
pedidos. E, para constar, so passou o pre-
sento edital, que serfi affixado no logar
dc costume e publicado pela imprensa.
Dado e passado nesta cidade flo S. Pe-
tíro, em 8 de agosto do 1916. Eu, Manuel
do Almeida Leite, escrivão, o escrevi.--
Jnnlo Soares Caluby. Nada mais se con-
tinha em dito edital, a cujo original me
reporto e dou fo. S. Pedro. 8 de agosto
de 1916. Eu. Manuel de Almeida Leite, es-
crlvão, o escrevi, conferi e assipio. O es-
crlvão, Manuel de Almeida Leite. Confe*
rido, Almeida Leite.

DRS. SPENOER VAMPRE', LEVEN
VAMPRE' e PEDRO SOARES DE ARAU-
JO — Advogados — Travessa da Sé, n. 6
— Telephone, n. 2150. — S. Paulo.

•«S-O-l

DRS. VILLABOIM o SAMPAIO V1AN-
NA — Continuam com seu escriptorio dc
advocacia, fi rua Direita, n. 8-A — Tele-
phone, 801.

Dr João Arruda — Lente da Faculda
de do Direito. — Escriptorio, rua Direi-
ta, n. 3 — Telephono, 4411. — ReBlden*
cia: rua Sabarfi, n. 84 —- Telephone, 724.

Dr. 3. Ferrão de Gusmão Lima — Dr.
JoHo Pinheiro de Miranda Franca — Dr.
Fausto Ferraz — Advogados — Encar-
regam-se de negócios còmmerciaes e fo-
renses na praça do Rio do Janeiro. —
Avenida Rio Branco, 109.

DR. ALFREDO BAUER, advogado.
Rua Bocayuva, n. 5 (sobreloja).

Drs. Spenoer Vompré, Alfredo Baner o
Pedro Soares do Aranjo — Advogados
— Travessa da Sê, n. 6. Telephone, n.
2.160 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PEHUC1E

(KSPEtlAIaUVA)
Com pratloada ollnloo do prol. llullnol.do Parli
CONbULTOIlIO: Ku» Dliolta n. 43, das 8 fis

4. — Tclonhoiio n. 5.022. ;„
RE.S1DKNOIA: ATonlda Paulista n. U4.~ Io*

Iephone u. 9.844.

mm-*>V*

Prof. A. J)etoui»4
GRflPoOfaOSO

Consnltado por vultos eminentes do
Brasil e da America do Sal

«« Consulta das 13 ás 17 horas
Rua Araajo n. 10

1'EliEPnONE. 48-IMJ

Dr. A. A. do Covello «— Advogado —
Kterlptorio: rua de S. Bento, n. 28.

Residência: rua Bella Cintra, n. 206.
1 

DRS. ANTÔNIO BENTO VIDAL e
LUHá SILVEIRA — Advogados <•—. Rua
da Quitanda, n. 16-A.

Os advogados dra. Joaquim Pinheiro
Paranaguá e Luiz do Oliveira Paranaguá
transferiram ceu escriptorio de advoca*

.eía para a, rua Alvares Penteado, 86,

Moléstias das crianças
DR. SOUSA PARAÍSO

Clinica módica cm geral, eepecialmenle
de crlaiicm-s. UO.NSUU01(10: run Quiuti-
no Bocayuva, 14, do 1 às 8. Tolopliono, 1.808.
—— Chamados para o tclcphouo S.*'3l ——

^Pertences nara automóveis^

JJ Accessorios 8
ig Pneumaticos 5**
tg Gazolina 5»
*S Lubrificantes _J. 3H***
5^ Preços sem competência %

n, 
Acceita pedidos do interior, as- H
sim como recebe encommendas gg
w :-: para o estrangeiro :-:

i Telepbone, 3706 - Caixa, 284 j
End. Telcgr. «flUTOGERflb»

l R. Barão de Itapetininga,17 \
S. PAULO

SHCRKIARIA DA AGRICULTURA,
COSIMEROIO E OBRAS PU-

BLICAS
Directorla de Vlnção

Para applicactio da tarifa movei naí
estradas de ferro ão concessão estadual,
observadas as dlsposicõe* vigentes sobre
a matéria, deverá ser considerado, no
corrente mez, o cambio do 13 (treze) dl-
nlielros por mil réis.

S. Paulo, l.o de agosto do 1916.
Tliconlillo Sousa,

Dlreotor.

M

A

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
COMMERCIO E OBRAS

PURLICAS
DIRECTORIA DE VIAÇÃO

Concorrência publica pura installação it
luz electrica '

Do ordem do sr. dr. secretario da AgrU
cultura, Commercio e Obras Publicas, fa-
ço publico que so acha aberta, at6 ás 12 .
horas do dia 14 de agosto próximo vln-
douro, concorrência publica para o ser**
viço üe Installação do [Iluminação ole-
ctrica desta Secretaria, fornecendo esta
repartição a todos os interessados as es-,
peclticnçoes respectivas, bem como aa
condições goraea a quo deverão obedecer,
as propostas.

Directorla de Viação, 26 do julho-de'
1S16.

Tliooplillo Sousa.
Director.

*-.
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EDITAL
MINISTÉRIO DA GUERRA — ESTADO

DE S. PAULO

Edital dc Convocação pnrn o nllstn.ilcillo
militar

DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel honorário ão Exercito
Constantlnn Xnvier, presidento da Junta
de Alistamento Mllllnr. Faz sabor aos (pio
o presente eãilnl lerem ou delle tenham
conhecimento que, nosla dnta, foram Ins-
tallodos os trabalhos desto Junto c, por-
tonto, convoco a todos os Jovens do etla-
do de vinte annos, completos, no anno pro-
eximo pnsBtido, o domiciliado? nesto muni-
ciplo, n virem se Inscrever, ntfi no din 3f»
de sotombro do corrente nnno, o bom ns-
Sim todos aquelles que, lendo 111 annos nu
mais, ainda não estão lnserlptos noa re-
cistos militares; como determino o rogn-
lamento parn n execução dn lei do alista"
mento mllltnr, — de 21 atfi 30 annos do
edade completos.

Convoca tambem ttidos ns Interessado:-
a apresentarem, n bom do seus direito:-,
esclarecimentos ou reclamações, nflm de
que» n Junta possa ficar bom orientada dn
verdade c dar os informações precisas a
esclarecer o Jriizp ãn Junta.dé-RevIsão que
tem de apurar esto alistamento.

A Jiinla funcòloiihi-ft cm todos os dias
utcls, na capa n. 335-C, tln avenida Rangel
Pestana.

13, para conhecimento ãeç todos, riinnda ,
lavrar o presente edital, pnr mim feito e '
assignado, rubricado pdo presidente! que
serft afflxaão Junto no edifício em que
funcclona esla Junta. O secretario, teneri*
to Justo Anselmo Bianchl.

S. Pnulo. ií» ãe Julho de 1010.

Coronel Cpnstnntlrio Xavier, .
Prcrtiilcnte.

A' PRAÇA

Luiz Tanimaro faz scleíito ft praça que
nesta datai registou sua firma na Jiirita
Commereial, do caso de bilhetes de lo-
teria;:, sila fi rua de ti. -P.euio, n. 11-0.

Para todos os effeitos legues declara
que desde 12 de setembro ão 1012 ad-
qtilrlu o parto do seu irmão Follppo T;im-
maro, cm dito estabelecimento, livre o
desembaraçado de quacsqúer ônus, o ãe
responsabilidades de qualquer cSpodo.

As reclamações que por -ventura se ori-
glnnreni ela presente declaração poderão
ser feitas no prazo legal, nt» iil.alxo assi-
gnado, que serão prompta monte atlendi-
das.

Aproveita a oceasião pnra prevenir
aos seus amigos e fregiiezes que seu Ir-
mão Felippe Tanimarn continuo nu ge-
renda de suo caso cpmmerelol.

S. Paulo, 2 de agosto ele 1910.
Luiz Tanininri»

Concordo,
Fellppe Tninnmro,

mmm$23®m®a®3miM®mzã^?$sm hi ,:&2Rm?m?mmtt\Fmmwi^.~m
"MUTUA IBEAL» 1

Coco secco ou copra
Codc-So lustallnirio In»m iiíoilIuUo nu

norlo desto Estudo. GljVante-so seriedade,— Pura informações.eoiii Petrl, run Mon-
senhor Andrade, 1'2'i.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE C0NSTRUCÇ0E8 - Fundada em 1910
Approvada c fiscalizada pelo Governo Tederal -• Carta Patente, ¦*«¦

Tres Séries em vigor!
••'.Ni-ün.dmí i . - •

Nu HtcrN» O, eioiii n mntluslii cconomiii nicii3.il do üielJO, poileils luibillliir-vo») no sorloio do
li) prcmin-i monsalnujiitii;
Na»! sírios IDEAL o 1'lXl'KA, do [iromloá mnlores, n oemlrltiulçiiei numsal 6 do õíOOO
iinictincutij;' Uiiiii. vd/: iiiiiii]i'i'Iii<» citiij sArlnS, nttFiiin uísoclililo» cotiaorroritf» n l!l nromlos mensal*iniiiitt", iiiini lulal ilu Ui, íiU'SM>$li»it.

MIÍITÀ A-iTTK.iívA'» i
A MlirilÃ lOKAl, iiecolln Ininsicrtrinliii iio snoim fim» purtoneorom n Di.ir.is sòoióilndbá
hentando-óii do jKiganuntq daJuia, n vlst.à dós H0113 tilulns já ilucnhjilos, « orüdttutido-lhdá náuuííisiiMiiiuIií-í i|iio tiviirom iúigu, i|iii' ijílo òicodmn a .M,xxo vüxfí xn&si:
A .Mlirili llil'!,\l, j:i ilisli-ilmiii üiilr.i ih sem .-ufociiitlo» prêmios quo iitlinéom n mnlstle» •.'5!-'.:-. ; :,!iJ„s il« rélN.-A-.MIIl'l..i\ IDKAI, jn- i-rri.dliioii rcci.il.nlios cujo vulor lolnl vnl alfim tio «<> "HONVÕM
nu:-*, tinta.

avciiin pr::s|ici"f<»s c miils 1 'ilor-iii-K-õcK A Néilc (Jcnirill i
liSiiii 3,fiíu'*r«» BSnKSnró, n. 53 Cnixa; postal, 1.284 S. ÍMUB.O

Enilercço lolti/jfrajiiilpo MUTÜAIDKAL Tolopliono, (1.740

ÜEBCEDES
Vcnilc-so por preço tle oconslíin:

. 1 pnr do pliiiroou «Zêiss, ü:k) íiims.,. oltidricos, 12volls, com 1 liiiiipiulns solirosiilonlos. — W.Tiior, IIII-
poit & Cl». - S. Pnulo, rua do ti. Hento, 10 — CM-xn postal, lil. *

l'Ri:i"l'!ITl'RA DO MUNICÍPIO
Construcção de passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do ado n. 709, ãe 1<1 do Junho do 1915,' e dentro ão prazo de CO dias, lmprorogo-
vels, a çfinlo! de 22 decorrente mez, ãe-
i-cc-fio o.s proprietários ão casos e terrenos
construir os necessários passeios ntfi íi
largura dn 3 metros, na rua Pamplona,
em frente ft alameda Itlo Claro, e nestti
ntfi ondo foram eollocadus as guias, dc-
venlo i pavimentação ser feita com con-
creln tle peãregullio, cem argamassa de
cimento, çyllndrndo com rolo picotado,
tendo Iraços para formar quadros de
Óm.GOitOm.GO.

No caso de serem construídos os pas-
silos depois da terminação do prazi oo-
mo referido, deverão os interessados com-
municar isso ft Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veracidade da communicação, ser
/ello «*> cancellamento do Imposto flo 21)
réis diários por melro linear de guias
assenlndaB. a contar do doia da conclusão
flo sprvlço.

Esso Imposto não comprchende os pas-,
nelos construídos dcnlro do prozo de 00
flias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
i.arão ft fiscalização municipal e fts pres-
tripçõos do Prefeitura relativas ao mn-
tcrial que deverft ser empregado e a
tudo o móis quo soja Julgado tndisper.-
sove) fi solidez o i'i boa esthetica dos pas-
.seios, devendo para Isso o construetor dar
tevlso ft Directoria de Obras, com ante-
certenrln de 24 horas, afim do quo selom
examinados e acceitos os materlaes a cm-
3>regar, sob peno de serem desmanchados
os mesmos passeios o mantido o Imposto,
ct-mo f,i não tivessem sido construídos Os
i»r-»prii»tnr!os são obrigados a mantel-os
on. Iinm estado de conservação, sob pena
de pintarem o referido Imposto.

Dlrectorio do Policia e Hygiene, 21 de
lutiho do 1916.

O dlrector Interino.
Jos6 Gonzaga.

MINISTÉRIO 1>.\ GUERRA — SEXTA
REGIÃO MILITAR

DISTRICTO BE K. MIGUEL
Mil lln! de ('(iiivotüífjãf) para o tillsllimcilíb

militar

João Josfi Pereira, presidente da Junta
tio Alistamento militar. Faz sabor aos
quo o presento edital lerem ou delle tè-
íiiiiiiii conhecimento que, nesto data, fo-
ran» InstaÜados os trabalhos desta Jun-
ln e, portanto, convoca a todos os Jovens
da edade ele vinte aiinos, completos 110
anni» próximo passado e domiciliados
neste município, a virem so Inscrever,
atfi o dia 11» de setembro dò corrente on-
no, o bem assim todos aquelles que, teu-
dti 21 annos ou mols, ainda ; ão estão
Iriâerlptos uns registos militares, como
determina' o regulamento para a execu-
ção da le! do alistamento militar, — de
21 at,': 30 annos de edade completos.

Convoco tambem todos os interessados
a apresentarem, o bem de seus direitos,
esclarecimentos ou reclamações, afim do
que a Junta possa ficar bom orientado
do verdade e dar ns informações precisas
a esclarecer o Jul::o dn Junta do Revisão
que tem do apurar este alista mento.

Dlstricto de S. Miguel, em 15 dc julho
de 1016.

A junta fimcclonnrá em Iodos os dias
úteis na casa do escrivão elo paz. 1

E para cBn.hecime.ht6 de todos ninndu
lavrar o presente edital, por mim feito o
assignado, rubricado pele» presidente, João
Josfi Pereira, secretario Arlliur Barros,

João .TosC Percl.vii,
Presidente.

EDITAL
De ordem do sr. Prefolto, faço publico

que, pele» prazo elo 30 dias, contados da
presente» data, se acha aborta concorreu-
cln, publica paru a apresentação de pro-
jectos elo cosas prolotarins econômicas,
destinadas A habitação de uma sú fami-

Versara 11 concorrência:
a) — Sobro typo de moradia, compre-

hendendo elois compartimentos habita-
veis, dos quaes um servindo simulta-
neomente do cozinha, refeitório o pcrjno-
riencia diurna, o dep.endencios,, destinada
1. cosa! sem filhos. Deve a moradia pro-"-
iectiido poder transformar-se fácil 111 ente,;
por aecresuimo. em duos outros do con--
diques análogas, mns do tres o quatro,
icoiiiparliinenlos hobilovds, destinadas,»;
respectivamente, a cusacs com filhos de eive! e commerclal desta comarca ãri

MUTUA PAULISTA
RUA ALVARES PENTEADO; :!0

Fnllecl incuto
2.o SERIE

Convido os nsseiciadeis ela 2.0 serie, que
não tiverem deposito, o, contribuírem com
11 $000, ntfi ao dia 1!) üo corrente; POi-f»
formação do novo pecúlio, pelo follcci-
mento do associado desto serie, o sr.
Joaquim Voz do Almeida Moraes, de Bo-
tucalti'.

S. Pnulo, 5 tle agosto de 191(1.

Dr. Alfredo Medeiros,
l.o secretario.
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PP.EIKITURA 1)0 MUNICÍPIO
Scrviyns «le cnlii(.'ão. pinturas, etc, dncasas

Do ordem do ar. dr. Prefolto, faço pu-
lilico que, nos termos do art. 18, para-
graplio unico, do Aoto 819, do 27 dc Jn-
neiro de 1910, não dependo do plantas
approvaflns. nem do nlvnrfi do licença, a
execução dos serviços de limpeza, caia-
Cão, pintura,-cmpapclamento, etc., o pc-
.Hienas reparações no Interior dos cdifl-
cios, ou no exterior destes quando r«-
f.l.ndo.s das vins publicas, desdo quo as re-
poraçffes não alterem na parte essencial
a planta approvado ou o edifício construi-
do. Deve, porím, o execução do taes ser-
vtços ser procedida do communicação .1
Dircdoria de Obras e Viação, sob pena
de multo de 20$000, cx-vl do ort. 201. dt»
Acto acima mencionado,

São consideradas parles essenciacs cm
uma construcção, cm relação aos mini-
mos fixados nas leis municipaes, que não
podem ser allcraãos:

l.o — altura dos edifícios;
2.0 — altura do píi direito;
3.o — espessura das paredes;
4.0 — superfície dos compartlincritos,
5.o — alicerces c cobertura;
6.0 -— altura e largura das aberturas:
T.o — acerescimo ou suppressão dt:

aberturas;
S.o — tamanho das saliências.
Directoria ão Policia e Hygiene, 18 de

Julho de 1910,
O Dlrector,

Alricrto dn Cosia.

Bjílil')CISA-SE (louma sonhora ingleza, do•¦- .10 a 40 nnnos, hom educada o instrui-
u.i, pura tomar conta dá uniu monim» do 0nniitis, K-tiffom-.so roforoncius. Dão-se in/or-
niaçõos nn rim Josfi Bonifácio, 1)2, flo I. tisII horas dn tardo; .'

jejw Vf-iiM^UvXlla*
('°T-:* FUNDADA 

(W§Nm EM'1883

1-Jiik*. Uriiis.i*. »'., Aiuli-Dile I-'2icii(*ír«'«l<i,
pnrliilm illplninnilii p,,|a KaoOln 1I0 P.eniiinoiii (te) H
Aldu, n-f-liiloiiiie 1(11 Mnteiiililiiili) dcsliióiipiliii; Al.lonlii ii cli.iiiiiiilo» n i|imli|iiur linrii, Pcnlilcnnlii btcoimullorlo: ru:i ('ciioriit (Borlo, ;.u1. 7olf"|ili:,T..ü!i0.
__ ... it».« i "

BB«a!iSiio fir»'i"'asíle5í'ii
Iloliíjiirla itlbolro (.oiiimunica ans sous Iro^uozca i[iio
liailsfçrlu e son eiílalioluclmonln pnrn um grniiilo
prct)í.-i 110 centro dn cidade, junteiiu, lar:;o dn Sô, il
ritn tio Snnla Tlicrci», *)'', oiiiltrtionlliiin 11 iricflioi
Itojpicilos (liarlo» o.ponilimi-ilnn.ilc moz, l.iciu tiotiin

—> a fornecer comida o- ilomlollle» 

(ítfANTIDADi;, QUÀLÍDAI),E V. A
Tl:lVT.(i DO COJMMIADOR

l}>^vV^(lH YY)

"HÔHATOS 
do poreollnna branca, de Li-H iiine»es, (luzia 18; idem, cliicnrns pnra

ohn, porcollnnn, o H», fluzin:, serviços rio
eliíi o café, porcollano om coros n, !>n'•; idom,
Piiy.ojioo, 0111 c0ro8,rparà cnffi, lü.peças por
15»; nu liqnidaçHO do Bandeirante, rnn Silo
João 87. ..-- '

Sementes novas
Ciitlnguolro roxo, logltlmi», sacco du 200

litros, r.SUOO. Cabello do negro, sacco do
200 litros, l(i$0()0; .Taroguft, germlnaçlr.
g-irnntidn, puro de bnchò, sacco do 200 II-
tros, 7$C00. Pedido-'hn-nntiun o nfnmailo
forneccdir Josfi Mnrcolílno do Agnello3 —
Unha Mogj-nna — Estação de Restinga.

«EMENTES DE 0AEI,MV novns, cio è'or-•^^minaçõp gnrnntidn, ivendom-so: "Oatin-

p.ioiro Boxo" n »350:*6 <,Jnrn»*nA". do ca-
cho,_ :i *G")0,.o kllo, onsficc.ido, 11 dinheiro.
Podidos a, .AÇunnol Ednnrdn Porrnini, osto-
ção do Jussnrn.

fijíEftVIÇOS pnra cluA e cafft, turra ootta
•^ iuglozos, 4 pn-jns por 18 ; Ioiiqo os-
multada pnrn cozinhn: ffinnas para doces 0
ompndns; tnllicros. Tudo polo custo o nhai-
xo do custo, na liquidação do Bandeirante.
nin do S. João. 87.

O dr. 
"Manuol 

Polyearpo Moreira do Azo-
vedo Junior, juiz de direito do 3.o vara

EDITAL

De ordeni do sr. prefeito, faço publico
que, pelo prazo de 10 dias, contados da
presente data, se acha aberta concorren-
cio publico para o c(instriit»f;3o de uma
galeria para escoamento das águas plu-
viaes nas ruas Ponte Preta e Cliavantes,
ntfi o rua Mario Joaquina.

Versara a concorrência:
a) — 3'lxcavíição do terra, em valia ntfi

a profundidade precisa, do accordo com
11 planta o perfil fornecidos.

b) — Aterro por camada de 20 cnis. otfi
completo recalque das terras.

c) — Carga, transporte atfi 500 mo-
Iros o descarga das sobras do oxcavaçiio.

d) —Lastro do concreto de 1 do cimen-
to, 5 do areio c 12 ão peãrogulne» de rio,
com 8 ems, de espessura, depois dc com-
primldo, sobre o leito das fundações, re-
Etllarlzoão o socado convenientemente

o) — Galeria dê cimento armado, do
typo o seeçõos do desenho, devonão o
concreto sei' feito com 300 kllos ãe cl-'.mento, 400 litros ão úrela e 800. litros ãe
peãregullio do rio (sem areia); as arma-
duras serão do ferro redondo, macio, sup-
portando a experimentação norma! a
frio; no preço do metro linear estão in-
cluldos o custo e a montagem dos fOririas
(coffrages) c todas as obras atfi com-
plela execução do galeria.

f) — Alvenaria de tijolo com arga-
massa do cimento e areia, troço do 1:3
om bocea de lobo e poços elo visita.

B) — Revestimento com argamassa
de 1 de cimento e 3 de areia, e espessura¦minima de 2,50 cms.

h) — Grude do ferro laminado, do ty-
po o bitola Indicados no desenho.

No coiitriicto a ser lavrado serão es-
peelflcadas as condições do construcção
nos termos ãeslc edital o da proposta ne-
celta, a natureza da obra, as fipocas do
Inicio, conclusão o conservação, tis penas
de multa e rescisão.

Depositarão os concorrentes, directa-
monte ne» Thesouro Municipal, a caução
do 300$000, paro garantia do asslgnatura
do contracto, sendo que o proponente ac-
coito deverft exhiblr recibo da caução ão

.liOOÇOOO, que serft depositada antes do ns-
slgnaturo ão contracto, para garantia da
suo execução, do accordo com a tabeliã
.constapte do art. 31, paragraplio, elo
jacto n. 899, elo 15 do maio de 1910.
1 As propostas, eom firma reconhecida,
sem emendas ou rasuras, selladas convo-
r.lontementc e acompanhadas do recibo
'da caução elo 300$000, acima referida,
devorão ser entregues ein eriveloppes íe-
criados e lacraâos, mediante recibo do dl-
redor do expediente, no portaria gora!
do Prefeitura, atfi o dio 13 do corrente,
paro serem abertas no dlo 14, fts 13 ho-
rns, em presença dos interessados, do que
pe lavrará, termo nosto directoria.

Acceita a proposta, lavror-se-ft o res-
peotivo contracto; dando-se disso aviso ao
Interessado, que deverá assignal-o doutro
do prazo ele dez dias iniprorogavols, sob
peno de ficar o mesmo de nenhum effel-
to, perdendo o proponente a caução do-
positada.

DIroetorlo Gero! da Prefeitura do Mu-
nicipio de S. Paulo, 4 de agosto do 1916,
803.o da fundação de S. Paulo.

Q dlrector geral,
Arnaldo Cintra. ,

um sexo ou de sexos differentos,
1») — As casas projectadas devem si-'lsfazer fts prescrlpçGes dos poragraphos

l.o o lü.o do art. l.o o do ort. '8.0 da
!e! 11. 49S, do 14 de dezembro ão 1900;'
quando haja mais do um pavimento, sefft
observado o Acto n. 900, elo 17 ãe maio
lo 1910. Poderão os concorrentes nprc-
sentar mais ele um projecto; deverão on-
nexar o cada um delles o traçado dos jor-
Uns correspondentes fis zonas de recuo
¦eventuaes, bem como o dos jardins late-
¦nes ou adjacentes qut» julgarem úteis fl
.-oncepção offerecido,

c) — Devem' os projectos satisfazer fts
quatro condições seguintes: — hygiene —
coinmoilitlndo — esthetica — economia.

d) — Deverão os concorrentes apro-
sentar:

l.o — As plantas, folhas ão medie;fio
elescriptlvo e orçamento ãetalhaão, ceinir»
"i so tratasse elo contracto poro constriic-
ção real. Deverão fornecer as Inãlcoções
completas o necessários, ¦ relativas aos
accessos, annoxos o'canalizações que não
fr.r possivel apresentar. Os preços unlla-
rios iieloplados serão dados em listo fl
narto.. As plantas serão na escala, ele 2
centirrietrps por metro o representarão,
nelo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, c povimenlos, um corte
longitudinal, frento principal, lateral e
posterior, Aa alvenarlas o outros mate-
riaès serão indicados com celres conven-
clonaes.

2.0 — Um memorial, trotando parti-
cularmente:

dos materiacs do conslrucção preconi-
zoei os;

das canalizações internas ele água polo-
vel e servida, ela eloctricldado ou goz;

elo systèmà tle ventilação, bem como da
disposição das jnnellas e sou modo de
funcclonamento;

das vanlogcns que podo nfferceer o sys-
tema do cobertura escolhido.

0) — Não entrarão no orçamento:
l.o — O preço do terreno;
2.0 — Os honorários ão archltecto;".0 — As despesas legues elo approva-

não elo planta ou outras do análoga pro
venlencla.

f) — As plantas serão desenhadas em
papel tfiln.

g) — I»!' permittido oos concorrentes o
apresentação de quaesquer outros do-
cumentos, alfim elos especificados, o que
possam julgar utels ft apreciação de sous
projectos.

li) —¦ Não serft permiltldo aos coneor-
rentes darem-se a conhecer (salvo o caso
do planos realizados ou em via do exo-
ctição), a não ser pelo seguinte forma: —
os projectos e relntorlos serão marcados
por melo ãe*, elivlsa 011 emblema, ropctlelo
110 Iodo exterior do sobrcscrlpto lacrado
com slnoto, entregue junto com os ão-
cumentos e contenão nomo o endereço do
oulor ou autores dos projectos.

i) — Haverá Ires prêmios o serem
conferidos pelo jury que fôr nomeado
nelo Prefeito, sendo o primeiro de ,...|
,1:000$000, o segundo de 2:000$000 e o
terceiro do 1:000$000. Estos prêmios sõ-
mente serão conferidos sl forem apre-
sentados projectos de valor real. Scrí!
concedida o tal respeito ao jury liberãaãe
nlcna, bem como a do reportlr a totall-
dade ou porto do Importando global dos
prêmios, do modo por que julgar mais
equitatfvo.

j) —Após a decisão do Jury, sorão
abertos unicamente os sobrescrlptos cor-
1'ospòn'deritbs aos projectos premiados o
proclamados os nomes dos laureados.

k) — Encerrados os trabalhos do jury,'
todos os projectos sorão expostos ao pu-
bllco; duranto quinzo dias, em local o
hora aniitinclados pela imprensa.

1) — Reservo-se a Prefeitura o dl-
rello ele reproduzir e imprimir 03 proje-
elos premiados, que eahlraò por essa
forueja 110 domínio publico.

111) — Findo o exposição, serão postos
fi disposição dos sons autores os projo-
dos não premiados. Ficarão elles de pro-
prledaãe ela Municipalidade, no forma
da condição antecedente, sl não forem
reclamados dentro ãe noventa ellas.

n) — O acto do participar no concur-
so implica na acceitação do programma
espccifloado nas condições deste edital.

Os projectos serão recebidos na Dire-
ctoria Geral da Prefeitura, atfi fis 17 ho-
ros do ultimo dia da concorrência, 9 de
setembro próximo futuro — ahl rece-
bendo numero ds ordem e delles so pas-
sondo recibo.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nlclplo ãe S. Paulo, 11 de agosto de 1910,
368.0 da fundação de S. Paulo.

'..-.,: Q Dlrector Geral,

capital.
Faz saber tios. que o presente edital e*

o seu conhecimento posso Interessar, etuo.
por parte ela Companhia de Madeiras o
Carvão S. Sebastião, lho foi dirigido n
petição do toõr sogulnto: Exmo. sr. dr.
Juiz do direito do 3.o vara cível o com-
mercial. Diz a "Componhlo do Madeiras
o Carvão S. Sebastião», por seu advoga-
do sub-asslgnodo, conformo procuração
junto, que, entre os subscrlptorcs d-i?
suas ncções. acham-se o sr. coronol Air-
lindei de Castro, d. Auroro de Almoldo
Teixeira do Carvalho, Mario Maciel" Loi-
te. Dagóberto do Almeida e Silva. dr. Ma-
rio dc Almeida o Sllvu, dr. Olavo Egy-
dio de Sousa Aranha, dr. Manuel Viotti,
dr. ,T. F. de Mello Nogueira o dr. Alberln
.''cabra. Aconlece que deuses acclonlstas
os quatro últimos deixaram ão pagar
duas prestações daquellas acções o fia
seis primeiros deixaram do pagar todas
tudo conforme pdtjsta da relação inclii-
sa. Em lites condiçõos, quer a supplican-
lo usar elo direito que 6 facultado pela
disposição do nrt. 33 ão dec. n. 434, el •
¦1 do julho ãe 1801, fazendo vender em
leilão ditas ncções, por conta o risco dos
su.pplicailos, paro o quo pode a v. exe
so digne mandar Intimar 03 mesmos rup-
'illcndos por edital, que doverft ser publl-
endo dez vezes, om duas folhas elas ele»
maior circulação nesta capital, de accOr-
do eom a referida dlsioslção, o durante
o prazo dc 30 dias, findo o qual serão ha-
ytdds como notificados, paro todos os
effeitos do nrt. citado e mais do art. 3-1
do mencionado dec. salvo posando o:»
ütippllcudos os suas prestações, om atra-

o. dontro do dito prazo. Pena do revelia
o ao mais da lei. Assim, D. ao 4.o offl-
do o A. E. R. D. S. ..Paulo. 15 ão Ju-
lho do 1930. P. p„ o advogado J. da Mnt-
U Cardlm. (Sellada devidamente). Des-
nncho: D. A. pnra conclusão. S. Paul*»
15—7--91C. Azevedo Junior. Distribui"
"ão: Ao 4.0 offlclo. fi. Paulo, 15—7—91'',
Juvenal T. Ramos. Paro quo chegue in
conhecimento do todos, mondei oxnedir
o presente, que serft affixado o publicado
nn fôrma da lei. S. Paulo, 17 do julho
de 1916. Eu, Josfi B. Pinheiro da Silveira

crlvão Interino, o subscrevi. — Manuel
Polycnrpo Moreira flo Azevedo Junior.

Sunieiito 
6 feliz quem tem a saudo per-

rdtu, c o FARADOR 6 Hyiioiijmo «le
siuiili*, do força e «lo -.suiiguo oxygenado.
Informações com a caixa postal n. 1Í24I. S.
(Vi illo.
'¦/T.NDEMi-SE duns' armnçOes com MO mo-™ tros do comprimento» por 2»! cms. de
largura, om porfoito 6Rtco(lo..Vôr o tratar á
rua do S. Boiito, G3. (Livraria Alvos).

Advogados
Drs. Carlos ão Moraes Andrade. Pedro

Moita o Elpldlo Voiga^advogiiin no clvol
o no crime. Acceltom causas no Interior
do Estado, fi & '- .c," f ' -K

Escriptorio: Ruo da Quitanda, 20 (Caso
lUlchel), 2.0 andar, sala n. 1.

secca
DO

MATTO íilJOSSO
Vende-se o 800 rs. o'kllo, especial, prê-

parado do'fabrica Lucco e Conjp.
Rua Santo Rosa, 10 — Basillo Pinto —

S. Paulo. • * i) '¦ 1

i ii

avisos Goiraiii
COMPANHIA TELEPRONICA DO ES-

TADO DE S. PAULO
Pngninciito dc coupons

Do dia 15 do oorronto mez om deante,
pagar-se-ão, no escriptorio desta Compa-
nhia, ft run. Libero Baelarõ, 142, das 12 fls
14 horas, os coupons das debentures desta
Companhia, a vencerem no dia 15 do nor-
rente.

No mesma oceaslão, far-se-á tambem a
substituição das cautelas om poder dos
srs. portadores, por outras novas.

S. 0.11I0, 12 de agosto do 1916.
(Asslg.) — A. dc Lacerda Franco,

Presidente.

uenos annuncio
Artigos para pinturas

Acabamos de receber grande stock em
artigos para pintura, como sejam: cal-
xás, tolas poro plnturo o oloo, tinto a oleo
c aquorolla, verniz seccotivo "Courtrol",
fixotivo, oleo de linhaça, pincéis, tinta
nankim, carvão e crayons. — BAZAR
DA GLORIA — Rua do Gloria, ns. 8
e 10.

A PPAItELHOS para jnntnr, meia porcol--™lana, decorados con» ouro, louça in-
gloza, a 80 i e loo'ooo, idom, para ehft o
café a 3of, na liquidação do Bandolranto,
ft rua do S. João 87.

€"iIIICAIiAS 
do granito branco, ingloz, para^cafó, dúzia 8|5oo e áí; idom, para chã,

a 1*, pratos a 7», torrinas á D', bules para
ehft o café a 4', idem, leiteiras e assuca-
relros a 2,*5oo : na liquidação do Bondei-
rante, rua do S. Joiio, 87.

COPOS para cliopa, 2$ a duzla; idem,
forma barril, a 8"; idom, com pé a 5;

oalices a 8f, fruetoiras a 2i5oo, ostojos

fiara 
mosa, tres peças do metal por 4'; no

_ Iquidiiçiio do Bnudoiniülo, rua S. João, 87.,

Com escriptorio em sua residência
ATTKItiOl! 4 'Cl.l.lHiAnOH-CiimprHOYon-

do inoveis o immòvols empréstimos sob hypotlionas,
nccoilii procurar-lo pnru tomnr rontei do predios.afim do nlugnl-os, proceder n conoortos o rcccboi
alugueis.

l'om A venda alguns prédios, Inclusivo uni dos
melhoro» pülfltilos da Avenida 1'aiillsta, liom como
illvorsn» fii7.i:iiil.,i:i, sendo umn do orlar, do primeiraonleiu, no I rlnngiilo Mlnrlm, com cnnn para resl-
ilonein, forraria, quatro mil «Iqu-irci. do toiras 1I0
primeira qualitlntlo, sendo I.4111 do madeiras do lei
o iiivcrnntlas o'.4,0 do campos, nativos, parn criar,
do:: 11 « mil rotos, rKJO: vça'"cn»» paridas o conto o
lautas para dar cria, cuntiTó poucos poro 13,4 carros
com a respectiva liolndn o grandes (lucilas elo águas
cm dKícrciito.» lognrcs pon» looar energia elcctftoa.

Para mais InformaçOos
Trnvossa Particular da Trovossa Muniz do
Sousa, n. 4 - - (Cnnibucy) - - SA.0 PAULO

CftSiMErp
VANTAJOSOS

Conseguirão toda** as pessoas de am-
bos os sexos quo .'desejem. Nesto Instl-
tulçãa so encontram lnserlptos senhoras,
senhoritas o cavalheiros de toelas os ca-
modas sociaea e com fortuna do 5 a 500
conteis. Actualmento entro outros cito-
remos 2 meninas bTOsllclras, de 19 o 21
annos, naturnos do Rio Grando do Sul
elegantes e instruídas- dotoelns com 100
contos. Esto Instituição tOm realizado
Importantes casamentos entro os que
citaremos o do sra. Belnilra R. Antu-
nes, como o sr. Dlonysio d'Albuquer-j
que, no Maranhão, o outros muitos que
Ift estão em relações directns. Os pre-
tendentes podem dlrlglr-se 4 "Mutrlmn-
nlul Club of Nciy-York" Apartado, 808.
Moulevlilfo. Registando as cartas o re-
mettendo mais $500 para a resposta re-
glstada.

E-txir de Nogueira
Emoreoa- com sm>

.\ qu.tllilado èàlii provada pelt»;. 53 pra-
mios no Exposição Estadual de 1913, vo«i
ccndi» rias raças aprcsntoüna, Noi Rto', o.m
1910, 24 primeiros, 4 seguriilos"o 11 ter-
ceirós, competindo com aves Importadas
o vencendo nas raças do iiUIlãuelo o popei-
lares pnrn carne e ovos.

PRÊMIOS KM 1916. EM S. PAULO
P. Rocie, ci.rl.16 — Gallos i.o, 2.0 o ll.o;

Frangos l.o o J.o, Casal l.o, 2.e» o 2.0
Terribs l.o, 2.o e J.o; 2.0 e 0.0 Quino LI-
nha do machos; Linha do fêmeas l.o Co-
sal o t.o Terno, l.a Quina.

P. Rock Prateado Riscado — Todos os
prêmios.

I". Itock Perdi/. — S.o Terno; .1». ltook
IJrnnco, l.o, 2.0 o 3.0 Gallos; 2.11 o 3.a
Giillinhas; Frangos l.o. 2.0 o 3.0; Casal
2.0 o 3.o; Ternos l.o o 3.o; Quinas 1..;

2.a, Orp. Amniellos, Gallos l.o o Cam-
peão Grando Prêmio Dr. Washington
Luis o 3.0 Gallo; Gallinhas l.a, 2.o o 3.a;
Frangas l.a e 2.a; Frangos l.o e 2.o;
Ternos 2.o o J.o; Quina l.a o 8.11. Orp.
lüiiuice), Gallos l.o, 2.0 o S.o; Gallinhas

a, 2.0 o 3.a; Frangos l.o, 2.0 e 3.o;
Frangas l.a, 2.a o 3.u; Casal l.o, 2.0 e
3.0," Ternos l.o c 3.o; Quinas l.a, 2.a o
3.11. Orp. Preto, Gallos l.o; Gallinhas l.n
Casal l.o. Quina l.o. Mlnurcus Pretas,
Gallos i.o. 2.0 o S.o; Gallinhas l.a, 2.a
o 3.o; Frangos l.o, 2.o e 3.o. Casal l.o;
Terno l.o; Quina l.a; Andaluza l.o gaill-
nha. Wyiindotto Branco, l.o Gallo; l.n
Gallinlia; l.o Casal e l.o Terno e l.a
Quina. Wynutlotle Coluniblu, l.o Gallo;
l.a Galllnho; l.o Casal o l.o Terno e l.n
Quina. Wyanilotlo Perdiz, l.o o 2.0 Gol-
lo; l.a Gallinha o l.o Torno. Polacas prn-
tendas, l.o e 2.0 Ternos, llumburg-uoz
Prateado Riscado, l.o Gallo o l.a Galll-
nhns. Iltimburguozcs Dourados Riscados,
i.o Gallo o l.a Gallinha. lliiinbiirguec/.
Priiteado, 2io Gallo o 2.a Quina. Leic*.
Amiircllf». Todos os prêmios. Leg! Perdiz.
2.o Gallo; l.a Galllnho; 2.0 Casal; 3.0
Terno e 3.a Quina. Lcg. Branco, l.o o 2.0
Gallos; l.a,. 2.a e 3.0 Gallinhas; l.o. 2o.
a 3.0 Frangos; l.a, 2.0 o 3.0 Frangan:
l.o, 2.0 o 3.0 Casal: 1.0 e 2.0 Terno; l.n.
2.a. e 3.a Quina. Marrecos, l.o Terno.

PRÊMIOS EM 1910. NO RIO
...P. Rock cürljós, l.o. fi.o e 3.0 Gallo:);
l.a e 3.a Golllnlias; l.o. 2.o o 3.0 Fran:
gas; 2.0 Frango, l.o Terno; l.o, 2.o e
3.0 Quinas Linha de Machos; 1.0 Terno
o l.a Quina Linha dc Fêmeas. I». Rock
Perdiz, 1.0 Terno. P. Rock Prn.endo Ris-
(•ado. l.o Gallo e l.o e 2.o Terno. ' P.
Rock Branco, l.o e 3.0 Frangos; 2.o Tor-
110, l.n, 2.a o S.a Quinas. Orp. Amiircllos,
l.o Gallo, l.o o 2*o-Tcrirp; i.a Franga,
l.a 2.a o 3,a Quinas*. l.o.'e 2.o Frangos.
Orp. Preto, 2.0 Gullo. 3.0 Frango o l.a
Quino. Orp. Branco, 2.0 Terno; l.o. 2.0
o 3.u Frango; l.a o 2.o Franga; 2.0 Ga,!-
linha; l.a o 2.a Quino. Mluorcas Prcliis,
l.o e 3.0 Ternos;; l.o Gallinha; l.o, 2.0
o 3.o Frangos; l.a o 2.a Frangas e l.o
Quina; Lc* 2.0 e 3.o Gallos. Polacas Prn-
tendas, l.o e 2.0 Terno. Ilainhurgiicz
'Prateado, T.o (ínllo e 2.0 Golliriho o l.*i
Quina. Iliunhurguoz Pratcndo Riscado,
l.o Gallo o l.o Gallinlia. Tlamburguo.'.
Dourado Riscado, l.o Gallo o l.a Galll-
nha. Wyiindotto Branco, l.a Quina; 2.0
c 8.0 Ternos. Wyuiiilotte Coliimblil, l.o
Terno; l.o o 2.o Gallos; l.a Gallinlia, 37a
Franga e l.o Quina. Wyándotto PccJI/,
l.o Frango,, l.a Gallinha. 2.o. Gallo o S.o
Franga. Lcg. Amarolla. l.o Gallo, 2.n
Galllnho; l.o Frango; l.o e S.a. Frangos
o l.o Quino. Los. Perdiz, 2.e» Torno o 1 o
Quino. Le.»--. Branco, l.o Terno; i.o o 2.0
Gallo; l.o, 2.0 o 3.0 Frangos; 2.a o 3.0
Quinas, l.o Grupo de Pintos e Taça Chi-
caras o Quintaes maior grupo.

Com provas tão calmes não elevem ad-
(luirlr ovos de roço som visitarem este
Estabelecimento, a 2 horas de São Tait-
lo, com muitos trens diários de Ido o vol-
ta. a 0 minutos do Estrada ele Ferro, na
Cidado do Conipinos, E. de S. Paulo, To-
lophono n. 492. Í3000 aves ao alcance do
todos, preços módicos.

Devido o desejar mudiir-mo, vendo o
meu estabelecimento com 1.000 aves ou
mais, insinuado ou sem as lnstallações.

Gallos isolados, devido ao grande stock,
preços módicos.

Compêndio do Avicultitro por 7*000
nas livrarias: Francisco Alves o Cia.;
Caso Crashley, na Avlcultorn, e na Coopo-
r.itlva Avlcola, 1» Rio, e em S. Puulo
na Casa Garrai!*:, Livraria Francisco Al-
ven e Cio. e Welszflog Irmãos. I

-"SM? \ w
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para o

Alexandra - Tailleur
em gàbardine fiiiá, azul
ínaiinho ecores da mo-
da, com forro de seda,
saia ampla com dois
bolsos

Rs. 220$000

Elegante.C/hapéo modelo Viniche, de vclludo preto ou
de côr, ornado de um riquíssimo laço de fita e finíssimas
flores ao lado

Rs. 40$000

Recebemos um lindo sortimento de
GOIAAS ftlOIH".RNAcS

? ? para senhoras e meninas ? ?

WAGNER, SGHÃDLICH & C.

TAILLEUR
Qnereis vestir chie o elegnntn sú no Casa
Amoroso. Executa sobre qualquer figuri-
no. Nosso ocabomonto t garantido; foi-
tio de vestido tailleur, corte do alfaiate,
25*000. Feltlo dc vestidos phantasla, des-
de 12S000.

3'3spedulidnde'.s em vestidos pura sol-
re'es o passeios. Visitei»*., este Importante
estabelecimento. Secção do chapéos, col-
letes pnra senhoras e crianeças. Rua Ma-
rechtil Deodoro, 3 6-A.

cesso nas

f$frY ==^~'^^1'XUKIR.m
mt -íVooupra Salsa wM
mi -CAROBAl-ô-UAintO H
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EKftfpttobi
Dutluot,
Boobu.
Boobon».
iDfltm-i—cOei rn»
CorrlBeall) d» ¦ .
Cooorrblu.
Ctrtnoulii*.
FUtut—
Ksplnbiu.
diicro» •nov»
rtncblilsino. 1
Piorei Otim»..
Ulcer—
Tumor»
Sarení.
Crj»U».
lUiconuiIsmo eu» |B*»*
Maiiebu eb pelle. f
ABer-Oia «rphimle»».
UlremnhMtea. K1'
Teimora Onnco».Affixi^ilontiic!»,
Dons» 00 pdlei. y'"
Tumores 00» OSSOI.,
Utc).ioii:iilo (tu an»
rin. eb petee»»» • tl-
nolmonto, om
todas aa inot-ao-
tln». provonlon-
tuo «lo aao»7»°i»

Externato Paulista
Rua Verldiana, 49

Direclor: Professor Pedro Wollf
Curso do proparntnrios pnra ndmiesíio
ás Escolas Normaos, Gymnnsios, Mo-
(lici-ia, Pol-toeliuicu, Dlroito, Phnr-
nmeia, Odontologia, Commercio, otc.
Aulas diurnnB o nocturnas para am-
l.os os soxos. A Llght fornece passes do
100 réis nos aliimnos desto Externato

ESTA' CONSTIPADO ?
TOSSE MUITO ?

RESFRIOU-SE ?
USE A~ 

"

Preço üe um vidro Rs. 1|000
Vcnde-so cm todas ns phniiinaciiis

DEPÓSITOS PKINOIPAKS :
DROGARIA PríIECO
liua dos Andradus, 4.1 - Rio

DROGARIA DARUEL
Itua Direita, l - S. Paulo

Laboiatorio Homoopathioo
Alberto Lopes & Cia.

Rua Engonho do Dontro, 2G — Rio

«T _ww_

I PRESERVATIVO O- V. •
§ IMizia  «$000 *
$ feio rorrolo ii»i»Im . $S«0 ^«35 Ao Boticão Universal •
g Ria 15 iio Novembro, 7 8

RIOS DE DINHEIRO!
Fortuna puro todos! O mystorlo plioto-

gnipiilco! Novidade seiisiicioiiul! Os mor-
los que resuscltuni!

Manliopliotoiiiiiicli! 6 uma machina pri-
vilegiudo da cnsa Cl. Contl e Comp., do
Rio do Janeiro, quo faz photoBrophioa
quo contam, riem, abrem e fecham a
becea o os olhos como umo pessoa em
corne e osso, Novldodo estrobllianto! Em
uma semana, com o emprego de um po-
queno capltal de 70$000 ganham-se ....
-lUOíOOO.- A maior opportunldade para se
ganhar dinheiro! Umo criança poãcrâ
executar o trabalho com a máximo íocili-
dado. Mando-se amostra ão photogra-
pliia, livro do porto do correio, mediante
remessa de 5$000. Com esta machina foz-
so fortuno com rapidez.

Agente geral paro o Estado de S.
Poulo: Vicente Imiocco. — Ruo S. Anto-
nlo, 21-A (sobrado). S. Paulo.

 vendem dnigãa.

GRANDE DEPURATIVO DO SAHGOE

___________

I CASA AMANCIOJ
iTViJ "¦>»•*******_¦¦_-» r'^']

Èvv1 Agoncia do Lotorias r?í]

1 F. ROCHA & OOMP. |
{ .taMi* 1 ROA- (IENERAL CARNEIRO» 1 I
lOftaS O-, pfiapQjaciaS. g] Em frente aos Corroios ' .
drogarias e caiías p I] Caixa ue . xeicpai. tw I

' .' S. PAULO p

8_-_--H-«-B------Bffl

ROMANCES A t
A Livraria Magalhães acaba de

receber grande sortimento dc roman-

ces dos autores mais conhecidos, en-

Ire os quaes Riclicbourg, Maupas-

sant, Zola, Tolstoi, G. Ohnct, etc, i

volume, em brochura, a i$ooo, fran-

co de porte para o interior. Rua da

Quitanda, 5.

Fazenda á venda
Venão-st» uma fnzenão dc ciife" situiiel.i

no munlolplo do São João da Bocaina,
distando 0 kilometros da cidade e 2 da
estação Pedro Alexandrino, com 69 mil
pés de café formados, sendo 9 mil ão et
nnnos e produzindo umo mfjdia de 0 mil
arrobas, 8 alqueires de riiatta virgem, 42
oleiudres do terrenos cultivados, boa pas"
trigein, boa aguada, sendo o nascente 1101
terrenos ela mesma fazenda, cosas poncolonos, 3 ditas pnra morada, etc, poi
125:000$000. . . .

. Paro trator com Jòsê Olympio de To-
lodo, estação Pedro Alexandrino (linha
Do.iirOãense").

Qnereis ficar
com os vossos
cabellos pretos
,e t» r 11 h a ntes
sem precisar dc
TINTURAS do

. cobellps?
(Jsae somente:
VICTOKY.

Nüo «» tintura
Xão mancha nem suja a pelle

Não contém nitrato do prata.
Restltue a cOr verdadeiramente
natural do cabello, som deixar o
menor vestígio de pintura. —i
Frasco, 5$000. Formula AmerI-
can. Products Chomists C. —
Nova York. Nos prlnclpaes phar-
macias o drogarias e nas casas:
nariiol, Lebre e: Bdlsòn.•»,¦¦*. Pnuln,

1

I
SEMENTES -- FAZENDEIROS

Quem melhor vendo sementes do co-
plm CATINGUEIRO, ROXO, JARAQUA'
c CABELLO DE NEGRO, garantindo a
germinação, som temer concorrência e
preços? E' incontestavelmente Odorico
Barbosa, estação de Restinga, linha Ko-
gyana, fazendo ão Matta.

-. . ¦_ _¦ 1 - t

Marmorariá Tomagnini iJ
Especialidade em túmulos de

mármore e granito polido on
tosco. Preços sem competência

—¦•—

IlxiioHlrüa iiermiinenleiRua Barão de Itapetlnlnga, 40
Ollietna*» e Escriptorio t

r= Rua Panla Sousa. 85 =

4

,AlJ

FEBMDENS
Ferramentas, artigos para

cónstrucções e pintura
Thsmaz- Irmêo & C

Rua do '1'hOBOuro, 11

DINHEIRO
DO-so qualquer quantia com garantia

ão hypotheca de predios nesta capltal o
em Santos.

Juros moãicos, conãições vantajosas.
Não se accoltom intermediários.
Trata-se na rua da Quitando, n. 2 (Casa

JMichel), 2.0 andar, solo n. 1.

Attenção
Um professor com longo pratica cnsl»

no theorico e prntlcomente nllemfio, fran-
ce*:, inglez, arlthmetlea commerolal o
escrlpturoçüo mercantil. Preços modl-
cos e optimos i-oferenclos. Dlriglr-se a
Gustavo Lutz, travessa do Quarlel, 9-B.

^AAAfASA"AicttA®Aà"A PROPAGANDA"|
AGENCIA DE ANNUNGIO'

Lima & Comp.
Rua 15 de Novembro, 59-Sob.

s. PAULO
Telephone, 5885

Aoooitaraos eiiiimncios paia todos os jornaon,
iotíbIm e impressos do Brasil a Eilrnajçclro

(Bi.AE>iDE FABRIGA
Tenho em stock typos variados e modernos, não temendo coneor»
rencia em preços — Grande sortimento de solas, giz, tacos, eto,

Attendem-se pedidos do interior

SAVERIO BLOIS
RUA DOS GUSMOES; 49 ** 8. Paulo » Telephone, 1.894

l%MtlrW'W ¥ ilhiA _*. *& UÍ.:.
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ASÍBílBIlS-,
Rouquidão,

ISroncliitc,
Influenza, etc.

Curam-se oom o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JUNIOR

TOSSE I_fIPB.l_tTIMB.MTI-
O exino. sr. coronel José Do-

mliigos Mendes curou-se
de tosse impertinente c alior-

revida com o
Xarope de GriíBdelia

DE OLIVEIRA JUNIOR
i»àu_i_____-___---____-____--____n

1 NAO PODIA dormir
TOSSE COlVTIMtJA

A exma. sra. d. Anna Milias,
par,tclra dc primeira classe,

curou-se com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JUNIOR

a «> <>«•*>«

| LENHA ;
Qiliii»no ní nn ii I ii ..,*.. npuA..!,.nn u.«_l.. ._...i .. .1 _ '.' Al*. .1. — ¦ 7Sorras circularei ospeciacs parn •jr.ntlo producção

JEFFERSON & C.o
RUA LIBERO BADARÔ', N. 195 - S. PAULO

VIGAS DE ACO AMERICANO
FERRO AMERICANO em barra, redondo, quadrado e chato

CANTONEIRA e T. j
CHAPAS DE FERRO, GALVANIZADAS, LISAS

CHAPAS DE COBRE para calha, etc.
Chumbo em lençol

TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS para agua
TUBOS DE CHUMBO e de composição pára encanamentos

TUBOS DE BORRACHA PARA IRRIGAÇÃO
BORRACHA em lençol

TELA DE LATÃO e de arame galvanizado, para peneiras, vi-
veiros, cercas, etc.

LADRILHOS .. .. . 
de cerâmica extrangeiros, americanos para mosaicos, terra-

cot.a francezes e nacionaes, de vidro e de cimento
AZULEJOS DE LOUÇA, brancos, extrangeiros e guar-

nições de côr
APPARELHOS SANITÁRIOS: — Banheiros, lavatorios,
bacias, pias, despejos, etc.

ACCESSORIOS DE METAL FINÍSSIMO para quar-
tos de banho

FILTROS "CHAMBERLAND", únicos approvados por
PASTEUR.

VELAS FRANCEZAS PARA FILTROS
FOGÕES E FOGAREIROS

Aquecedores a gaz
il LUSTRES PARA ELECTRICIDADE

ARTIGOS PARA PINTORES:
Oleo de linhaça, puro dc Fenner, alvaiade de zinco, ocre

franceza especial, roxo terra, pó leve, pó de sa-
patos, pincéis, etc.

OLEO PARA LUBRIFICAÇÃO' DE MACHINAS
CORREIAS DE SOLA E DE ALGODÃO

M A T ERIAL DE AUVILLE j
CARRINHOS DE MADEIRA E DE FERRO,' para

nterros' 
•'.. ':¦.: 

.*v' .V'.'rr FERRAMENTAS::
Pás, picaretas de aço inglezas de parte de soquetès, foices

•c*/ FERRAGENS EM GERAL para • qualquer construcção:
„.•;*;—  ..,;, Fechaduras, dobr-idiças,-"fechos,et_;:""" -.t"'J,;''*J*:' '¦'• *'\ '

''" 
...'^ CIMENTO' ' '-''

GRMESTO DI CASTli© A C.
RUA DA BOA VISTA, N. JÚ

Únicos agentes dos a.amai.os-''cl_vá(.oi'cs tlc

BoíiAmi

s ASTlflMA MA 11 AmélS
A exma sra. d. $___*-..__ €har-

liy, de A-_.cn, França, dia. f|uc,soift-endo ha 11 annos, curou-
se com o

Xarope de Grindelia
DE OLIVEIRA JUNIOR

-, >T..__. .-..._ 
|.iái_4AA__AAAAtAA___.AAAAAI

Torna Invisível os Vidros das Janellas
Depois de se ter limpo uma janella com
Bon Ami, é necessário tocar com o.
dedo para saber onde está o' vidro!
Isto é porque o maravilhoso systeniá"molhado-e-secco" Bon Ami limpa
com tanta perfeição. Bastará-esfregar;
corn um panno molhado na pastilha,
applicàr a escuma sobre ¦->•¦
vidro, deixal-a seccar du-
rante um minuto e limpai-
o muito bem limpo com
um panno secco. É appli-
cado molhado, dissolve a
sujidade e sahe secco, não
deixando a menor mácula.

-*S§SfSSS|l^

\A KP^TÚIE TODO» Oi M_«.H
. .ir .i.

Não se pôde ter idea alguma do claro
e brilhante que as janellas podem ficar
emquanto não as tenham limpo com
ò Bon Ami. O Bon Ami é novo
n' este paiz, porém nos Estados Unidos
d'America do Norte tem uma repu-
tação de mais de vinte e cinco annos,

sendo actualmente usado lá
em mais casas que qualquer
outro limpador.

'Não Tem Rival"

A venda em toda a parte.

rr

1 FABRICA «lc BILHARES _
—--'... --t-3 IB_--.niO*t.R E-ITEPA WtmnuAVE

íloilelos «ovos o ca.rlohi)to* — Coimtriicçflo .«moradu. — Preços sem eoropo. Wlirncla — Accciliim-so cricoroiwiiilas iiaro o Interior —Voiula do olilecUanír» rlilllmrcs -i Concertos — Hxociitn-ío **"* "**•"•• *• '¦ ¦*•¦¦*. '-"¦
Imla classe ilír Iralialhos iln tom

.?V*fTTV**7*VvV©
'í„__Kna Brigadeiro Tobias, 77 ^

-- ¦¦ ¦ i ¦—-_-____,_-.. —____,

so' as trm mirm
QUER OU QUEM BESG0-
NHEGE A EXISTÊNCIA

DO PODEROSÍSSIMO

r

WAYGOOD-OTIS, para CHTga c passageiras

MARMORARIA GARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.

Rua 3 de Alirii ns. 23 e 2? - Vclc|ihonc, 9.40»
üs [iroiirielarios ilirsta Imporlanlo casa avisam A" cuira. lamilia» quo na mesma poderioachar sempre proinplo variailo sorllmnnto Oo tiimnlos, cstatuus, snrcoiiliagos, anjos, cruzes, vasos,etc. por preços razoáveis. — llspcclaliiliulo cm tnniulos ilo grnnito. .Manilam-ib deicnhos, a podido.

CASA FILIAL EM
Rua 8. E-Vaue.sco n. 151.

SANTOS:
¦ -Fclcnlione n. 9S5-!I-

VHOTEL E RESTAURANTE RIO BRANCO 1J
PBAIAgJOSF^ MENINO IU. 1.6

aj_@Éi' - ' I ';
V/'?;;:':<-. 

"7~~—i—i—' •*
Neste bem Instpllario Hotel e Restaurante, onde as Exmas. fa-milias e dlstinctos cavalheiros encontrarão, a par de um máximoconforto, cozinha de primeira ordem, assolo e promptidão no ser-viço e modicidade nos preços.

QUARTOS AREJAOOS E CONFORTÁVEIS

O mais pittoresco ponto para as Exmas. famílias veranearem
Teleplione, 1077 ., propr AtltOtlÍO de JeSUSo.

' ;

i

tr/'.£?£affz<Me<?

!ELO PORO OE TRIGO
Para manter o gado cm boa saude, dac ao mesmo farelo
puro = O farelo de trigo, quando é puro, é um
optimo alimento, nutritivo, refrescante c tamuem _ mais
econômico = O seu preço é o mais barato de

. t*: uualquer outra fomigem : ' :

isí.:i ¦"-MOINHO SANTISTA,,
RUA Ul. S. BENTO, «1-A ¦- S. l»AUI.O
Vende unicamente FAR1_I_0 PUKO

OBRAS DE EDUARDO PRADO
Fa.tos Uu jm.taitiira "Militar no ÍJi-usII —.Com ,ii.m liiefaclo do Visconde de Ouro

Preto, .um vol. dc 400 paginas tratando doa aconteclmcntòa do Brasil dca-•ila 1889, Tratados Diplomáticos o .credito- finapçpirò, ó.'ciúo '6 a "ttépulilica
;,¦ Hraalleira, nitidamente ImproBso, bf. 4*1.000, opa. 0,$000. ,. . ....

Vlngens A Blcllin, Multa e ICsypto — Uin vol. liitldãraonte impresso, coín 320 pa-:.RÍnas,,-4$000,ciio, C$000.- .... , ,. . ... . t .. ','., 
'

A lSnnilcira XiiRioiial—'"Ura vol. ornado pnjn'15 magníficas . gravuras, estudando
c defiuindo a origem da Bandeira Nacional, voi. 3$000, ene. '5Í000. ',.''.

Viagens na /Vnieiicíi, Oceania c Áslaí-r-i t'm vol.' d o 435' paginas,^ nitidamente lm-¦pressas, 4$000, ene. C?000. '
Gollcclancas — CoÍlccç,uo de seus melhores eseriptores, sobre assumptos brasilel-

-ros, 4 volumes: a 4$00l) primeiro e sp-nnilò. 3*000 toi*ci'lrò, 2$500 quarto. ¦

LIVRARIA ÜASALHÃES
 RUA DA QUITANDA, 5-A 

»»mj
AVICULTURA

CI10CAl)I*:iT*AS E CRIÁDKIHAS
"COUTO"

As mais proeur.iil.is. Prnmliflns com Grnnilc l'ro-
mi» (lo- Honra na KxposiijSu Pnnllstn ile Avlcultiira,cm *'-->—T—yifl. 1'ceam pios]ioclos n O. toraln. nua(liiiiilino llocnrnvn, 11. '. rclcplionc, £48.

Ferro em barra
Quadrado, redondo

e chato

lio3 tf e.
Caixa, 44 - S. Paulo

stock

CRUZEIRO CHEIA
Emi.reza Brito & Comu.

Vasto c confortável salão, mobilado a
capricho e arejado por meio de possantes
.ventiladores.

Espcctaculos diários por sessões conti-•nuas, onde se cxhibe o que lia de me-
lhor em films dos mais reputados fabrican-
tis.

Este cinema possue um bom palco, pa-
ra cspectaculos dramáticos, etc. e faz con-
tractos com companhias desse gênero de di-
ye.-fão.

Est. de S. Paulo. " CRUZEIRO ".

THEATRO S. JOSE'
^H'.».a José liQnre.ro
*™*.n.'... Awlínjtnn tln _..*..* .1 _

!>*__?

&x.

i9
a
s
8 50-A M.Rua Quinze de Novembro — 50-A
l a_^_aEaaaBBB_agi_aiBaB_a_g_g_M_a_g_aBB8

Exclusivamente para doentes de
moléstias nervosas e mentaes

Medico uonsultor dr. Fianco da Rocha, dlrector do
Hospício de Juquery.

Esto estabelecimento fundado em 1007, situado no
eeplendido bairro flo ALTO DAS PERDIZES, em uma
chácara do 23.000 metros quadrados, constando do dlver-
nos pavIlhBce modernos, Indcpenilontcs, ajardlnandos o
Isolados com separação completa o rigorosa do sexoe, for-
neee aos seus doentes esmerado tratamento e com todo
conforto e carinho são tratados sob a administração da
Irmãs de Caridade.
0 tratamento é dirigido peios especialis*

tas mais conceituados de S. Paulo
Informações com o dr. HOMEM DE MEITCO. que

resido _ rua dr. Homem d* Mello, próximo 6. Casa de
Saude (Alto dan Perdizes").

Caixa do ¦ Correio,. 12 -mi.- Telephone.n. 660.

rHfflS_S_S_9Sig®_a_ã_8l_9i _S_S@_5_3_3_3_ã__-_i___E_n
1 PROCUREM sempre os acreditados f

PIANOS PLEYEL
Oh MAI-i I-Oa-Ul.llli:**» K HI<:-.l**.'ri<l.VTK*. UO lliltNII.
ilraiiíe EIPÉ.AO na CÁ8A LEVY -anicoa representantGS no Estado

Quinze

®

mm
à

MATERIAL TYPOGBAPHIGO
A 1... n--.lt»A ."lAGALHAES está IlaxA-

liando toiio o seu GRANDE STOCK dc
t.V|ios, vinheta., a preços REDUZIDOS,
enviando catálogos a quem os solicitar, o
tem á vcutla ns seguintes macliliiiis usa-
das:
1 MACHINA puro Impressão,

ii pcilnl, 15 por 10
1 MACHINA para Impressão,

a mão, 22 1|2 por 32 1|2
1 MACU1NA para cortar pa-

liei, com volunte, 71 por 111
.1 MACHINA para costurar com arame, pcdal . . ..: .r •••
1 MACHINA jiara costurar com arame, voln.nlo .. ... •.- .
1 MACHINA pura costurar com arame, mão . . .*,...:.: :.- -.
1 MACHINA para numerar livros cm branco, pcdal x >• .
1 MACHINA para pautar, 2 cyllndros • .¦ -.
1 MACHINA por» (Relevo), para Imprimir monogrumiuas em

papel, cartas, cie., acompanhada ilo 700 monogíiimnias
cm aço (sô estes valem 1:500$). por . ..; ....

1 PRENSA manual, do madeira ... ...... ¦»• -. ••
1 PRENSA grnndo formato, 4 columnas • . .
GRANDE SORTIMENTO DE TYPOS, CDICHE'S, TYPOS DE MADEIRA,
que estamos liquidando por TRANSFORMAÇÃO de negocio nu

BtlOSOOO

S.-iOSOOO

1:200$000
¦100SO0O
.->oo**ooo
35$000

iioosono '
1 :()00$000

1 :»00$0ÜO
80*000

1:000$000

«UA I)A QV1TA1V1I.4.
M_B-fi-___--llllMI I !¦¦ Ul i m\ ¦Ig-SB-M

_¥. 5

DAS GARRAS DA MORTE
Escrevem do Carasinho ao depositário:
CarasiniK. 20 de outubro-de 1914 — Amigo e sr. Eduardo C. Sequeira:
Factos lia que não devem ser silenciados porque, além de grande ingratidão para com o preparado que o salvou das garras de umi

morte certa,.o doente tem restricta obrigação moral de não esconder uma experiência quasi milagrosa e da qual muitos outros podem egual-
mente retirar grande beneficio, qual^ o da conservação da vida e restituição da saude. ' '

Achava-me em condições mai. do qüe precárias de sáüde, quasi tísico, sem poder trabalhar, tendo febre continua, tosse, falta absoluta
tle áppetite, pois a comida até me repügnava, quando um camarada me fe-* presente do abençoado preparado Peitoral de Angico Pelotense.

Com o seuuso todos os symptomas foram desappareccndó e hoje que me sinto são, curado de todo, podendo trabalhar e prover á subsistência*
dos meus, v.e.nho...trazer.;o meu actestido, para que sirva dc informação aos que como eu, doentes do mesmo mal, possam, como eu, ficar curados
c viver. 1

Ainda uma ve_; viva o Peitoral de. Angico Pelotense, que me salvou a vida! — Pedro José da Silva — Testemunha, Roque Co*
selíza.- ¦*•; ¦'¦¦'¦¦¦' »'íf-' ' ''..',;.„': . . :

,:,, ¦ ;•:., .y.cnde-.e en\.iodas as phatmacias, drogarias e casas de commercio. '
íabnéã, e :^^^piA\:'Í>togáiÍA'iÈáüàtàà C. Sequeira —PELOTAS. /

•;; .;4',-; .Depósitos, ^ío;. _liò:[ Drogarias J. M. Pacheco, Silva Gomes e.Comp., Araujo Freitas e Comp., Rodòlpho Hess, Silva Araujo e Comp.*
Granado e Comp., j,' í.Kòdtigues e Comp., E. Legey: - -,

Em Si. Pau]p. Drogarias Baruel e Comp., Braulio e Comp., Ten°re e De Camillis, Figueiredo e Comp., Laves e Ribeiro, etc.
Em Santos;: Companhia Santista de Drogas e 'outras casas.

-\

.nóo Artística da rainha do
A NSW O MtMMSM O
FÁTIMA MIR1S

GliANDK EXITO
HpJlí—Doinirigo, ll! do agosto—IlO.lK
DOIS GRANDIOSOS EBPECTACIÍIíÒS

MallnCe fls 14 horas c mela — Sólr.e íis
20 horas o 3 quartos

, Programma — 1'rlmelra parte: — l.o,
lOuverture, symphon.lás il transformação;
2.0, Marcha Fátima; 3.0, Monologo-Apre-
Bentaçüo; 4.o, Grandiosa novidade —
"üma festa em Toklo", 105 transforma-
CGes.

Segunda parlo: — l.o, orchestra; 2.0,
ia Hcçfto do traiisforiiiismo"; "llnlin:

dei hersngllcrc", grandiosa novi-

ilra parle: — l.o, Onverlure, pela
jtra; 2.0, "Paris-Còhccrt", com 110-
attrahentisslmos números. — Tres

/ * cspectaculo —; Sempre Fátima
Luxuoslssiina "mise-cn-scCne"

¦ novidades.V-

THEATRO MUNICIPAL
«.'oii.c-t.ionario: WAÍ/rKEt *fI*l.C'C;ilI

TEMPORADA ©FFICML DE 1916Sob a fiscalização da exma. commissão directora do Theatro Municipal
COMPANHIA DRAMÁTICA FJtANCEZA, dirigida pelo celebre artista

Mí?. IiX.CIEF_ OÜITt^V
i» -te ago-.» '_nr_r_i w

As 21 horas " JM-V«_i__G_
4.a rúci.a ile aMMigna.iipa '——

a»_-_-_i!.»»*.*.»*4»!.*»^*j»-»*

I _S__! si irr% cs _-,_ *v_ I•*C^ mMaJLAa ÜS Xm0 jJaJL
8-*" *r*f-t,iTí*'^Çv*fv-*'*+'> •>-*>++->••>'*

3'ioco om _ actos por Al. I1ENUI BEHNSTEIN
MR. LUCIEN GUITRY joucrá lc role tlc JACQUES BRACflARD

;ttJaI
localidades: Frisas, 25$; ca-

. cadeiras, 5$; amphilheatro,
2%; galerias numeradas,•¦«ftíiíyíea-JíO^y^ 

Bg,

Ds Mllietes acham-se a venfla no Café Guarany das 10 ás 17 lioras e depois na bllnel.ria do theatro
Na Secretaria do Theatro acha-se aberta a assignatura para

•fff

- Empresa PASCHOAL SEGRÉi^: r-
Kna J). iiosé do ííarroB, n."iiii''. ,

TJT/WMO 'ESI-KCTAOÜLO •'***:-
I-IOJB — DumiiiKO, 13 do agosto —HOJE

• A's-2 I|2 horas
Ultima grandiosa "matinée

Frógraihina cheio de novidades **
A'S 8 3|-_.

Grande espcctaculo familiar, despedida
do notável illusiónlsta Indiano

DR. niCHAP-OS
o grande niaulcò moderno.

Magia oriental — lllusionlsmo
Primeira parto •-- Uma hora do magia

ligeira — Sortes do mágica a toda luz
das gambiarras! Terminará, a primeira
parte com úma brilhante illusão de gran-
de apparato.

.Segunda, parto — Trabalhos mentaes,
transmissão de pensamento, sciencias oc-
cultas, terminando com um brilhantlssl-
mo numero do illus&o.

Preços populares — Frisas 15$, cama-
rotes 12$, poltrona de l.a, 3$, poltrona de
2.a 2$, cadeiras 1$50.0 é geral :1$0.00.

Os bilhetes ll venda no Cato Guarany,
das 10 as 17 horas c dopois na bilheteria
do theatro.

Fr ontâo Boa Vista
RUA DA BOA VISTA, IV. 4S

HOJE - DOMINGO - HOJE
A'S 13 HORAS KM PONTO

Grande fu.ncçã»o sportiva
Na qual serão disputadas, pelos valentes pelotaris deste Frontâo, sensa-clonaes qulnlelas simples e uma emocionante

Quiniela de honra a 8 pontos
Pelos bravos artistas

LIMO
GASPAR

GCRRIJCHAGA
POTON1TO

YIJLLABOMA
KAtAÇÃWíF^otaile^ duplas

Entrada frança ás pessoas decentemente trajadas, reservaudo-se a
;¦—;• empresa o direito ,dc ycâal-a a quem Julgai*, conveniente : —'$(""'hk ¦':. eiii ,oiãisb.iis^i 1.6 iilonhiusfUi .tttâiíiv '-buüíiz

íris Theatro
Companlila Oliiematograpliica Brasileira;

HOJE — Domingo, 13 de agosto •-* HOJE
ESPJJENDEBA MATINÊ'*- DA

MODA
Um programma sensacional, do qu&l

faz parte a O.a sC*rio do grande film pó?,
licial Ds vampiros

(SATANAZ)
7 r-: Longos actos — l

Em SOIKE'E
Contlnuafi-0 do grande romance dt

aventuras, em 20 grandes series, com mai»
do 40 partes

O SUBORNO
3.a o l.a series

4 — LONGAS PARTES — 4
Completará este programma o lntere»-

santo film do reportagem clnematogr-^
phlca * í

UNIVERSAL JORNAL N.. 8!
% parto dupla.) ¦• ' 1

Jii»«=_fe_S---_;,:

A YmtTm
LâzC
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COMKESO PAULISTANO - Domingo,, 13 ãe agosto ãe 1916HO
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Palmeiras,
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Criação de Porcos
_j  i -^_ ,

Na America, ou manual pratico do criador, do ccvador e
do estudioso por F. D. COBURN s«;crctario da Repartição da
Agricultura do Estado dc KaiiHas (TL S. A.) com estampas e
uma carta anatômica dó porco traduzido e annotailo por Sal-
vado. de Mendonça, um grande volume dc 500 paginas, 8.000;
encadernado 128000. J. Sterling Morton, assim se manifesta
sobre o porco — NO PORCO AMERICANO possuímos
uma machina automática combinada,para reduzir o volume do
milho e valorisal-o! E lambem uma casa dc moeda e o mi-
lho eommum da nossa terra, c o metal que elle transforma
em dollars dc ouro.

A' venda na EAvraria Maf/aititteS
1 fi — IBUA MA Ò.tUPTAKWA — 5 -

A LIVRARIA MAG

^¦^SBwSrrVYl^SV

^R?'-í'-i^KaSK-.-./w!Ír
t_| \-\é.¦ií?} *•>•':_**
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I3ÃICS citií .. .t:i-.Jííi:ii ;

GLOBO 0_!ÓGRAl'HICO TERRES-
«TRÉ, lia csonln (le J :ÍO:(!!)():,)(!(), feito pelo
li*.: tiiuto Gcograplilco" Ao. PAUÍS, editado
ni-in cnsti DclHítínvci tU* 153000 tio:' 2Õ30Ü0,

MAPPÁS DO BBASJIi Jí 3)A EUUOPA,
gfhníio vnrieamlc, u pruciia- voilu/.ídtis.

ATIjAS GERAL DO BKASIL, organiza-
du por um geogranliò liwisllcii-o, cio ae-
c*«>(!o com iodos os trabiillios <lo Minlstó-
ilo dit A .•;>•! ctill urn, contendo mnppitr
imintll, licmlápUcrlo da lçi'i'n o rani', iiiap-
pus dn Àm.ílcti do Snl, fl inappas do llm-
n!1 o Estiidos, .1 iln Aincrlcn do Norte, 2
du Anierlen Central, Èüíopn, Aslu, 4R
mappaa coloridos cm 7 cOrcn; descripção
desenvolvida ilu lira*-!! Geológico, Minera-
Iogièol Floíii. Htlmosínpliin, ilcsdo o Rio
Grande ao Aci'Q, ou do Amazonas áp
Truta. (Tiu bollo 

'volume, 
S-SIOO.

A' vem':!, «il
da Quiíatidii ií. •">etni

0,000
LIVROS
ABSOLUTAMENTE

GRÁTIS
Todo o homem dovo pedir immedia-

tâmento um exemplar A.' osto maravil-
hoso livro. Homens quo contemplem o
matrimônio—ltomons quo ostojam doen-
tes—homons que tonham andado oom
más companhias o eommottido exceu-
sos—liomens quo ostojam fracos na sua
vitalidade, norvosos o oxtemiadoa—
homons quo não pòdora trabalhar nem

gozar os prazoros da vida—dovoin to-
dos pedir Immediatamonte um oxem-
plar d'oste livro grátis. Este livro ox-
pôo a maneira como o homom arruina
a aua saúde, como contraho doonças,
o como podo recuporar sua saudo força
o vigor por comploto, pornianentomen-
te, em pouco tempo o por pouco din-
heiro. So dosojais sor "um homom
entro os homons"—um homom fortO|
robusto o vigoroso

mmaWBMB Balr W

S0FFREIS

osto livro vos ex-
plicará a
maneira.

Do Siphilis ou Sanguo enyononado,
Gonorrhoa ou Gota Militart Soffrein
do doença do Estômago, Dyspopsia,
Prisão do Tohtro, doonça do Fígado,
Bexiga on Rins, Rhoumatismol Estais
fraco, nervoso o extenuado! Tondos

pesadelost Boffrois do dóbilidndo go-
ral ou nervosa, ou docadoncia proma-
tura! Sois onvorgonhado e dclostais
a sociodado do proximot Gozais do
todas as felicidades que um homem
forte deve gozar! Excitais-voa fácil-
monto! Tondes a lingua suja! E
o vobso apetito o digostão boa!
Tendos boa cor, ou Bois pálido o desco-
rado! Tondos mau hálito 1 Arrotais do-

pois do comer1? Tendes o estômago azo-
do e ácido! Tendes prisão do ventre o
ataquos biliosos! Scntis-vos dançado
o languido pola manha! Tondos dores

do cnboçaf Catarro! Tondes dores nos ossos o músculos! Tondes doros na cintura!

Dormiu bom! Tondes dores cardoncia ao urinar! Eatacs doonto o nuo sabeis qual
é o mal! Podeis trabalhar, aaslduamonte! Sois "um homem ontro os homons !

Desoiais ser forte, ter mais saudo, mais vigor, o gozar do todoa os prazeres da vida!

6o soffreia de qualquor uma (festas doonças ou symptomas, 6 o indicio quo nao

sozacs do perfeita saudo. Esta Guia da Saudo, explica cm linguagem clara o simples

a maneira como se pode trntar com oxito, todas as doenças e symptomas acima men-

cionndos, Dopois do lor este livro tondos a liberdado do 1103 consultar sobro vossos
maios, sendo osta consulta absolutamente grátis. Milhares do homens tom recuperado
sua saudo com auxilio d'esto valioso livro. E um compondio do conhecimentos,
o contom informaçóos quo todo o homom, novo ou volho, rico ou pobro, soltoiro
ou casado, doento ou sadio dovo Babor."""'"" *""ot

DR. J. RUSSELL PRICE COi, A. 5.0, 9So. Clinton St., Cbioa.o, E. A.U.
Sara:—Tonham a bondado do me enviar o vosso livro grátis,

Um livro util
Gratuitamente dado aos nossos leitores
pel

receberá
como

O caminho da saúde,
forqa e vigor. >.

fluem nos devolver o presente annuncio. com seu endereço liem legível, ri

j,..a volía do correio, a titulo de propaKanda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS,
jiRINDE, um livro, onde se encontra exrilicada detalhadamente a maneira de conse-
euir pelo hypno-mafrnctisino a Sau'!?, a !.ir*u.-za e a Felicidade.

Este utilissimo livro ensina .0 modo dc quaiquer pessor». curar a si própria e aoi
¦>Utros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.*, etc, etc.

Indica como obter o bem-estar cm casa. como impor a vontade a outrem, como
inspirar o amor.

Os paes de família. 03 commcrcianles, os empregados, os formados. 0s militare»,
os sacerdotes, cmfim, todes os homens, seja qual fôr a sua posição social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado dc um sello para o

porte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Marx Doris. rua Paulino Fernandes,
n. 2-o — Botafogo. Rio de Janeiro, e recebercis o nosso brinde gratuito.

NOME

RESIDÊNCIA

| 
" 

Loteria sfe S. Panlo _ í

ttly&u/AT Amm, . W"0
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tZJ -r^m^iãí^rmsfflmmsm&am^ \s\
\m*tr j/Aft-RCC TIORE REGISTRADA ^»"

fa PAllMYRA ,_J8
\*%, A.INA5 WíN$ .J?/

Agentes geraes: CARLO PARETO & Cia.
R!0 DE JANEIRO

Representante em 8. Paulo: flüTOIlIO SOBRflb
ROA DIREITA, 53-A, sobrado - Caixa postal, 336

Nome e Endereço.
iitt^tit&rjiiiLt&mt-ii^m&w&mzsk^fémBJEmi zkz&:<2?:-

PoiUIlSIlllliíl Ppílfpísl Wt- A'Pltl!)7PTIC ¦ íPFSIPÇ
Cwíweti Um 2%*% - lima É*% €ie J%'®vem&ro _?*• 'MS.

•^Aisrroi
ffBSCAliilMABBA Pl.LO »OV_EISWO DO B..$TA»0

Directoria: Conde de Prates - Presidente,.
Dr.. José Martiniano Rodrigues Alves - Secretario
Beímiro Ribeiro de Moraes e Silva - Director Geral.

Recebe caje dos srs. lavradores, cobrando somente G&9 réis
por sueca com direito a fí mezes de

armuzenaffem e seguro
¦;.'.\m

"¦--- '¦ 
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Erttraeções ás segundas e quintas-feiras
sob a fisealizaeão do governo do Estado

^c^aiiúla-lícira, B-t

Òndom das eait^sicções em agosto
{

£'-s »..»., ,* ',, • Jf5codo
PS «¦ M-1.-5. I)ia Premio inaioi „* ,¦» iilneíe

G87 14 do agosto Sotrunda-foini !fi:000*OQO l$0OO
688 18 „ Sexta-feira 50:000§n00 4$500
nRn 22 „ toi-qi roira gi.oòníòno ishoo
690 25 „ Scxía-felra 40:000_500Ü 33,00
691 29 „ Torçn-inirn. 15:000í000 I80OO

Quarta-feira, 6 ile sytsmh^n, qr^nrtf. Loteria comraeraoratlva üa
In{lGmnt.cncí" tio Br^l! tU&itoSbto&W&M em dois ar-infles
ymi^súo .DtttfPfête.Mèf&to cada um ~ Por 4|000

ns puüldo*! «lo .interior, aJoiiipunriui.ua «lo respectiva Impcrtiiiicia e
mau a qüantl i necessária para o porte do correio, devem uei- dlrliíldos.
»03 Agentes Geraei; .

Julio Antunes le Abreu e Comp. — nua Dl.-clta. 39 •— Caixa. 177
S. Paulo,

J Azevedo e Comp. — Casa Dollvaea •• Rua Direita, 10 — Calxn, 28
8. Paulo.

Amando Rodrlguts dos Santos e Comp. — Praça Antonl,- Prado 6
Caixa, 1DC. — 9. Paulo.
VALI. QTiTM liai — Rua Direita. 4 — Ciilxn, KS7 — Julio Aillii-

nes do Abreu o Comp.
.1. U. S.-irrnentn - Rua Bardo de .Incitara. 15 — Caixa. 71 — Cam-

pinas.
d__8H38HS6__**_>^^
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OL£SOB
0ra_í_:ab

CAWLBlIBtlmlTQ
Completo sortimento de pertences para automóveis

¦mm Preços sem concorrência ¦

Rua Barão de Itapetininga, 33 - Telephone, 1,518

Exteniato Moita
Dirigido pelo dr, Artiiur Moita «liinlor,

que conta com a collaboraçiio de ollo ills-
tlnctos professores, prepara nluninos pa-
ra oe exames dc admissão ás escolas nor-
mace o todas as escolns superiores.

Os programmas officiaes são rigorosa-
mento observados.

KUA JAGÜARIBK. 72 — S. PAULO

*mfc>*m9T>tm9t «01 JI

Liquidação de livros
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ftGUft SULFATADA MARAVILHOSA
Do pharmaceutico LN0R0 ' R

(Propriedade «le José *Cunur Mattos *\ Oomp.)

ilemedio rigorosamente dosado, de effeitos seguros para todas as enfermi-
dades da vista, usado ha mais de 25-anuos com resultados nunca obtidos

 por nenhum outro medicamento
A' venda, cm todas as pharmaplaa da cidade o dos Estados

Deposito permanente em todas as drogarias do capital e nos agentes exclusivos
GRANADO «Ss COM.!3. - Rio de Janeiro

3ES3SÍ3

VISITEI

\ :&f**s|

mt*Sm^msr\ I BSIkZ?

ii. livraria SIugalMcs
e verifiquem o bello
sortimento de livros a
pregos mareados e re-

-.duzIdoB.' Verdadeira liquidação':,¦ livros sobre todos
."'assiiinptoso conlic-
clmpntos humanos, pa-
ra dar entrada a erun-
de.e variado sorlimen-
to ultimainonto adqui-
rid.o na Europa e quo
iicnlia de chegar pelos
vapores "Camões" o
"Fi-la In".

A entrada é franca na
RUA DA QUITANDA, N. 5

NnlilrA ilo Snnlos no dia -.'!) «Ie neonto parn
Hlo, llnliin, Pernambuco, Víro, Kalmoulh

o Amstonlnm
•Sfi go acediam p.i8sa_.ciros com pnssnpor-
Io Terceira classo tmra Víri», ir.|i|o;i(i, In-
cluido o Imposto, l.n o l.n classes, tratai

com n npeencia

FKISIA Y
Snliirii do Ennlns no dia lü du ngoslo pnra «D

Montcvidfo o Huonos AlrcJ Y
1'nssngons dc :;.n cl.-issc, rs. nr.íüüü, Inclui- A

«Io o Inii.oslo yf
Voltarn do Prata em 29 do acosto o partlin a

no"mosmo dia pnrn h Europa A

Sociedade Anoiíyma MARTINELLI f
S. PAULO ê

Rua Quinze de nouemf.ro, 35 I
CAIXI» iioMii.l n. »4U ©

SANTOS k

? 
Praça Barão do Rio Branco, 12 Y

Vnlzn jioNtiil n. Ifltt Q

fâ-^<^"&<S&"m&<&>-<>'m9><99*"Wi

t

-m» R-M-S-P * FS-NC ,*»
STH.ROVALMAIt.STE«MPACKETC« í 

HE PACIFIC SUAM '.AVIGATION I
MALA REAL INGLEZA COMWNHIAOOPACIRCO

PAQUETES DA EUROPA ESPKIIA*
D09 KM 8ANTC1-1

ÍÍMIEHAMA
No dia Slt do ngosto — Knliinl no

mesmo dlu puru
iíontcvidco e Buenos Aires

&MIM88A
ao dia 'ii üo Agosto, tabini uo mos-
mo iliu pura Montovideo, Port Btitu-
Io/, riuitii Arenas o portos do i-acitlco

DRINA — 29 de agosto

PAQUETES PAHA A UUIIÜPA.
A snhir do Snnlos:

AHAG&JAVA
no illi» H do agosto, ri» II horns da
tnrdu, parn uio, uuiiii. 1'ornnniliuoo, b.

Vlconto, Lisboa, Vigo o Inglaterra

A subir do liio:
DWJSXA

So dia 18 do agosto pura
LtSlIUA e 1HG1.A 1 ERRA

A subir do llio :
0R1TA - 28 de agosto

I UVRAIO iDü B lllIJJuül
?<«»?

»T> I! A TWí A 1WI f\ O a attenção dos interessados para os seguintes artigos de nossa fabricação
v> I * it. 1V1 /~\ 1VI v_/ O e importação. A lavoura cafeeira encontra em nossa casa tudo o que é
preciso cm uma fazenda bem montada. Os estabelecimentos ihdustriaes, egualmente, podem prover-se do
que lhes é mister, em nossos armazéns e officinas: • - "•
"¥7^í» 

lli WH tTb art. g% n g\ 9 Machina "AMA-RÁI/' de beneficiar café; catador de pedras combinado
_T «A\\j\V\K*&\g9*9.\3 • com esbrugadòr "PROGREDIOR", peça auxiliar de muito valor; Cias-
sificádor "S. PAULO", destinado ao rebeneficio e selecção de typos de café; Carrinho "IDEAL", uma ma-
ravilha para o movimento de café nos terreiros; Moinhos para fubá; Serras para madeiras, de todos os typos;
Catadores dc pedras singelos; Bicas de jogo; Bombas "PARAHYBA" e "TIETÊ", 

já muito acreditadas;
Rodas hydraulicas; Desintegrador "CICLONE'*', 

pãráViiiilho; Fornalhas de differentes typos; Machados
racchanicos; Rodeiros para vagüiietcs e todo e qualquer serviço de fundição, mechanica, serraria, carpinta-
ria, etc. ,. ¦ :''¦':

ImilHftllfgAãA Arados de todos os typos; Machinas agrícolas em geral; Apparelhos de
llOISUrillyCfilf transmiss«3es, como: eixos, mancaes, p.olias, etc. Bombas e ariotes dos
niclhor.s fabricantes; Canos pretos c galvanizados,í;Chap;is diversas; Ferramentas para machinistas e íerrarias;
Encerados; Forjas; Lubrificantes; Mptores de todos os typos; Macacos e guinchos; Moinhos de vento;
Machinas para canna;.Serras c machitòs para madeira em "geral; Telhas de zinco; Turbinas; Tintas e verni-
zes; Tn"'os Decauvillê; Tecidos de arame; Ferramentas para todos os misteres; etc.

Preços, catálogos è informaç<__s'"â pedido.; ' .

hi.*;ça© PAÇOSTA
Carros apropriados c acòlchoados para o transporte de moveis fiuoi
Pessoal habilitado para armar e desarmar moveis.
Transportes e despesas de bagagenB e encominendas de domicilio

para as estradas de ferro e a bordo dos vapores nacionaes c extrangeiros
cm Santos e vice-versa,

Serviço de mensageiro.1?
Entrega dc recados, mensagens e pequenos volumes a domicílios.

Todo o serviço é garantido = Preços módicos
RUA ALVARES PENTEAIX), 38-A e 38-B

Telephone, hasta pedir Mensageiros :¦• Endereço (clegra|)liico* MENSAGIi

@<^®St«|@@g$@^|iili§8||@|^

i

^1 1"T á * 1 CClaWY *.iiM Mislnal li Barros
Exige-se passaporte e não será permlttldo o ingresso ile visitantes a bordo

farü preços dai passagens e mlormaçües dirigir-se ao escriptorio da f^j

m Royài 
"Mali 

Steam Pacicet Gou-Rna üe S. JJato |m fa* íiíeani Naviptioii Co. iBq«. ^a^«nla |
í-^_*t«*'S-§*W_^^

Escriptorio: Rua da Boa Vista n. 46
Officinas : Rua Lopes de Oliveira n. 2

; fS. PAU Ja o 
'

Endereço Telegi*ephleo "PggOG^EDSOR,, -GaSxa Postal, 6 — TeSephome. 118®

t^f^fSRBsáj,

w?tr —,,^ 
-->*¦-¦.. . ¦ ___ .___.

Aftirmativamente estâ descoberta a cuni da Leprii. .!•¦.-
0 tumores auo existom. e quo aCfligem tanto a htjmartlda-
de, a que nos temos referido das immensas curas opera-
das, com o opulento o vertiginoso "Extracto dê Jarnbüassu'"

K quem solfre destas terríveis moléstias; e suas conso-

quencias, nao deixaríi de se utilizar do portentoso "Extra-

cto de Jambuassu".
Demorei-mo em fazer esta publicidads, em relação fi

enorme procura do referido "Extracto de Jambuassu'". que
pouco tive descanso para natlsfazer as encommendas, re-
latlvamente as curas realizadas de todos os pontos, e as

que estão em via de realizar-se, conforme apreciarão os in-
teressados: curas Importantíssimas:

"Communico-vos o seguinto, que peco a gentileza de
responder-me. Logo complotam 6 mezes quo minha filha
est'. em uso do vosso afaVnndo "Extracto de .Tambuassu'".
E tem o desejo de comer, fruetas; desejo que V. Exa. indi-

que-me as fruetas que pôde usar. E. mais alguns mezes, a
familia communicar-vos-ha quo a cura serfi realizada.'
Outras consultas: "Junto a osta, vai mais a Importância
d'uma caixa;' auo complota 3 caixas, ti acho que não

precisarei dá' 3.a. Antes que sobrem alguns vidros, de quo
faltar." — Em tratamento temos de todas as classes: me-
dicos, pharmaceutlcos, otc, com resultados satisfactorios,
conformo as cartas quo temos nas mãos. o deixando do pu-
blical-as. Mais ainda outra carta: " "enerando Dr. V. Exa.
disse em suas cartas que, depois do curado, 6 conveniento
guardar a dieta alguns mezes, depois da cura, para deixar
fortificar o sangue... Meu pai lia 3 mezes quo se..acha
restabelecido. Pergunta-vos se podo abandonar a dieta, ou
guardal-a ainda? Esperamos resposta", ¦

Centenares do cartas assim nestes termos. A cura sen-
do certa, ê Inevitável, não Interrompendo o tratamento,
desde o principio até o fim da cura. Para acabar de con-
firmar a officacla do "Extracto do Jambuassu'". faltaria
aquelie que reconhecemos no:i so Deus. Uma caixa com 21 vi-
dros custa 120$000. Os pedidos não podem ser .maiores, sim-
menores.

RUA DA LIBERDADE. N. VA

para onde os pedidos o consultas devem ser oneiloi-er.aaos

S. Paulo. Agosto, 2. de 1916.
D autor. A. DURAND 
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