
-'<.!•

Í

\

ícano
Agencia no Rio:

Hua do Ouvidor n. 32
(2.° ANDAR)

[fwiWi ¦*.£' .'---'¦i».

/lW:c<:~^®\& 1
FUNDADO EM 1854

PROPRIEDADE DB UMA SOCIEDADE ANONYMA

¦.cilarçíio e *<lnilul«*i-n**»oi
«Praça »r. AmjiikSo Prado crainco.c iirfccoin)

Cs6aS,A UO COHIIKIO - o
S. Paulo m Segunda-íeira,|14 de agosto de 1916

DO DIA 1 REIS
NUMERO ATRASADO 200 RE!?

h\*tiMis\\'iXV\\\tit.
'•«¦•¦¦U-Ai.no lias 9'.<t«erlor.Anno. ...«O»UrnHlLüemoBtre .. 14$, r,x«erlor-8eniea.re. HO»

GUE
8 esfirçi! Moscovita

»>
Um communicado do estado-maior

do general Brussiloff, que çommaiida
d grupo dc exércitos russos operan-
tio entre o Pripet e os Carpathos, in-
forma que os atistro-allemães, depois
da occupacão dc Stanislavv, recuam
lentamente em toda a linha, desde as
cercanias de Brody até á grande cor-
dillicira. Daqui se deprehéude que
elles desistiram de defender Lem-
berg, já envolvida por tres lados, e

que não tarda, decerto', a cahir cm

poder dos moscovitas. Provavelmèn-
te, os allemães irão fixar a defensiva
na fronteira da Bohemia, esperando
cortar ahi a passagem ao invasor, c
impedir que elle sc apoderé das gran-
deu estradas que conduzem para
Yienna. O recuo áustro-allcmão na
Galicia não pude ser levado a effeito
sem que elle sc repercuta ao norte,
tia região da Volhynia e na linha do
Bug. Kóvel.á cidade de cobertura des-
ta linha, já hoje fôrma um saliente
perigoso; c a sua situação ficará mui-
lo aggravada si os exércitos dos im-
perios centraes forem forçados a des-
cobrir terreno ao sul. Allemães c aus-
triacos, comprehendendo a gravidade
do momento, vão pôr em pratica to-
dos os meios para deter a offensiva
slava. O marechal von Hiiidenburgo,
que é o mais experimentdo cabo dc
guerra allemão, recebeu agora a in-
vestidura do commando geral do*»
exércitos austro-allemães cm opera-
ções no oriente. Dizem telegramma.'
não officiaes que elle se encontra )i
em Leinbcrg, acompanhado do seu
inseparável Ludendorff, afim dc exa-
minar pessoalmente a situação. Jul-
gani os críticos militares (sem exclu-
são dos allemães) que, para dominai
o inimigo, carece von Hindenburgo
de grandes reforços. Parece que o es-
tado-maior germânico obteve que
para a Galicia fosse enviado um con-
tingente de cento e cincoenta mil ot-
tomanos; mas isto é ainda irisúfti-
ciente para cortar os vôos a um ad-
versado, que dispõe de inexgottavcis
reservas c que ataca sem medir per-
das. Conforme já temos dito varias
vezes, da acção dos russos depende,
neste momento, a sorte da campa-
nha. Attingimos uma phàse critica,
em que os esforços decisivos c pre-
íuuiciadorcs da vietoria final só do
oriente podem vir. Motivo é esse pa-
ra que todos sigam com attenção o
que se passa nessas regiões longin
quas, onde desde junho se desenro-
Iam acontecimentos destinados, sem
duvida, a mudar inteiramente a face
da guerra.

Os francezés desalojaram ps allemães de todo o
planalto de Maurepas - O exercito republicano

apoderou se da terceira linha inimiga
A magnífica arremettida da infanta-
ria gauleza foi coroada de pleno êxito

Os soldados de Jottre estão em condições
de ameaçar o f lanço teutoníCo em Combles e Guíl-
lemonte - As tropas do general Nívelle fizeram

recuar o adversário em Verdun
i aliaria aliiafla ap com ior ao sal. ão Sob

Os jornaes parisienses reproduzem
o manifesto dos intellectuaes argentinos - O avanço
dos russos ao sul do Dniester fez recuar a ala
direita e o centro do exercito do conde von Bothmer
- A batalha do Stochod desenvolve-se com grande
intensidade - Novos pormenores da lueta no sector

de Goricia
Os telegratnsnas io "Correio Paulistano"
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OS CAPACETES ALLEMÃES
BERNA, 13 — Sabe-se nesta capi-

tal que as usinas germânicas estão
concluindo a confecção de numero-
sos capacetes de aço, para a iníau-
taria allemã, destinados a protegei'
a cabeça dos soldados.

Esses capacetes são de um mode-
lo diffcrcnte do francez, pois dão
protecção á cabeça nos dois lados e
resguardam a nuca.

LLOYD GEORGE EM PARIS
PARIS, 13 — Chegou hontem a

esta capital o sr. Lloyd George, mi-
nlstro da Guerra da Gran Bretanha.

O ministro inglez confercncíoi;
hontem mesmo com o chefe do gabi-
nete do ministro da Guerra da
França.
O MANIFESTO DOS INTELLE-

CTUAES ITALIANOS
PARIS, 13 — Os jornaes desta ca-

•**ital reproduzem hoje o recente ma-
nifesto dos intellectuaes argentinos,
qualificando-o como uma bella ho-
menagem da America Latina.
f.-\..̂ ¦*¦¦¦• - — -**-»> mm

grande batalha
TOstíADA JOA TERCEIRA LINHA DE

TRINCHEIRAS ALLEMÃS PELOS
FRANCEZÉS

PARIS, 13 — Oa franceze3 acabam de
conciuistar completamente a terceira 11-
nha de defesa allemã, ao norte do Somme,
numa distancia de mais de seis kilome-
troB, e oecuparam parcialmente a aldeia
de Maurepas.

Foram capturados 1.200 soldados, mui-
is metralhadoras e grande quantidade

munições.
contra-alaciues! allemães foram to-¦pellldos.
jornaes, commentando esso novo

f exaltam o general Focli, com-
das tropas francezas naquelle

Ll,
3.

_da frente franceza apenas'lo o ultimo communicado
nas acções locaes, som lm-

renovação do intenso ca-"-.'cm direita do Mosa, prln--•o SouvIUp e *riiiaumont.1

NA "FRONTE" INGLEZA
LONDRES, 13 — Nenhuma alteração

se verificou em nossas linhas, entro o An-
ero o o Somme.

O canhoriolo continua Intermitente, en.
toda a frente.

Esta manhã, a suesto do Ypres, depois
do violento bombardeio, a intuntaria alie-
mã, com tropas frescas, tentou atacar ns
nossas linhau. Essa tentativa fracassou.
líelna calma actualmente na "fronte".

AS OPERAÇÕES NO NORTE DA
FRANÇA

LONDRESi 13 — O "Daily Telegraph"
recebeu o seguinte despacho do seu cor-
lespondente 110 norte da França:"Depois que enviei para. Londres os te-
legrammas descrevendo as grandes dlííl-
cuidados qua encontraram as tropas brl-
tánnlcás em Lcnigneval o 110 bosque de
Peiyllle", occorrcrani na frento alliadu
acontecimentos de muita Importância.

Assim 6 ciue a nossa artilharia Iniciou
¦um efficaclssimo a concentrado fogo oon-
virgohto sobre o bosque do Delville.

O fogo em do umn Intensidade üflaa ve-
zes maior que o do todos os bombardeios
anteriormente realizados.

Desde que começou esta sírio de combn-
tes, os inglézes adoptaram o systoma de
estabelecei* successlvas cortinas de fogo
com artilharia de todos os calibres, não
deixando assim uma so Jarda do terreno
quo não estivesse debaixo da acção dos
nossos explosivos,

A nossa Infantaria, avançou uma certa
etapa, protegida por uma formidável cor-
tina do fogo.

Isto 6 muito simples de escrever, o ler,
nins não foi tão facll fis nossas tropasrealizar*

A vida dos nossos soldados dependia 'Ia
precisão seiuntifica dos nossos artilheiros,
que se viam obrigados a calcular dlstan-
cias insignificantes, sem slquer ver poronde avançava a infantaria.

Os inglézes não effecluaram essas ma-
gnificas e ruidosas cargas que fis vezes
nos descrevem os escríplores chamados
de Imaginação. Marchavam, ao contrário,
em pequenos grupos que realizavam todu
a classe do esforços para manter-se cm
contncto entro sl. Nunca avançavam parao Inimigo cm formação cerrada. Os solda-
dos seguiam para o seu objectivo arras-
tando-se e aproveitando-se nn medida do
possível das vantagens do terreno,

As antigas obras do defesa allcniEs es-
tão feitas em pedaços.

As trincheiras inimigas acham-se des-
truidas o serviram de túmulo para os pro-
prlos soldados quo as cavaram.

Os Inglézes, iiieommcidados com o equi-
pamento e as granadas do mão quo leva-
vam comslgo, tondo a baloneta calada,
quasl não podiam avançar na zona Infor-
nal do Devillc. Esto bosque foi theatro de
uma lueta tenaz, tendo sido tornado e re-
tomado várias vezes. No correr do ultimo
ataque, os Inglézes marchavam por ontro
numerosos cadáveres.

O aspecto macabro que representava o
bosque deixou uma penosa impressão na
mente destes homens acostumados a to-
dos os horrores."
ACÇÃO DAS TROPAS ALIJADAS AO

NORTE DA FRANÇA
LONDRES, 13 — A situação da frente

britannlca, 110 Somme, não soffreu mo-
dlficação alguma.

Foram rechassados vários reconhocl-
mentos allemãci*. Em Ypres, foram egual-
mente reehnssados vários ataques das tro-
pas germânicas contra as nossas posições.

Na fronlc franceza, 110 ponto do junc-
ção com as tropas britannicas, desen-
volveu-se, durante todo o dia, uma lu-
cta multo intensa.

Os francezés penetraram em Maurepas
o oecuparam a extensão do sete lcllomo-
tros do trincheiras da terceira linha alio-
mã, entre Handegdurt o o rio, fazendo
mais do mil prisioneiros,

O AVANÇO DOS INGLÉZES
LONDRES, 13 — No planalto a

noroeste dc Bazentin-le-Petit, as
nossas tropas ganharam terreno na
direcção de Martinpuich.

Tomámos ao inimigo as trinchei-
ras situadas a noroeste da aldeia de
Poziéres.

Fizemos outro importante avanço
de trezentas a quatrocentas jardas de
fundo, numa frente de quasi mil jar-das, com perdas ligeiras, apesar do
fogo de barragem do inimigo.

_ Executámos, á noite, incursões fe-
lizes. A primeira deu-se a sudoeste
da herdade de La Folie contra as ai-
turas de Vimy, O segundo foi leva-
do a cabo deante de Calonne.

O terceiro effcctuou-se a leste de
Armentiéres. Infligimos ao adversa-
rio muitas perdas e tomámos-lhe
uma metralhadora, fazendo prisio-neiros.

O inimigo tentou levar a effeito
um raid perto do redueto de Hohen-
zollern, mas foi repellido com per-
das. Foram capturados por nossas
tropas vários bávaros.

A CAMPANHA DA FRANÇA
PARIS, 13 (Official) — "Ao norte

do Somme, a jornada correu relati-
vãmente calma.

As tropas do general Foch conso-
lidaram as suas posições no terreno
conquistado na véspera.

O fogo das metralhadoras gaulezas
conteve um ataque allemão, prove-
niente da direcção dc Combles, e di-
rígido contra a egreja e o cemitério
de Maurepas, que oecupámos. As
perdas do inimigo foram pesadas.

Fizemos oitenta prisioneiros.
Na margem direita do Meuse, rea-

lizámos ligeiros progressos, a sudes-
te da aldeia de Fleury.

O inimigo tentou levar a cabo va-
rios pequenos ataques na mesma re-
gião, os quaes repcllimos facilmente.

A artilharia esteve muito activa,
dos dois lados, nesse sector.

O ségtmdo-tenente Lenoir abateu
o seu sétimo aeroplano inimigo, per-
to de Ncgerey.

As nossas esquadrilhas de bombar-
deio, na noite ultima, lançaram vinte
e uma grandes bombas á estação de
Matz-Sablons e aos estábelecinlen-
tos, estradas dc ferro c quartéis de
Metz."

A ACQAO DOS FRANCEZÉS
PARIS, 13. — O communicado das 23

horas annuncla:
Penetrámos cm Maurepas, oecupando a

parte meridional da povoação e o cem!-
terio.

Estendemos nossas linhas atí fis verton-
tes meridionaes da cota 109, ao longo da
estrada de Maurepas a Clery-sur-Somme,
assim como occupíimos as alturas a oeste
de Clery, fazendo um milhar do prisionei-
ros e capturando 30 metralhadoras.

Fracassou um ataque allemão entre
Ciery c Maurepas.

Executamos numerosos bombardeios na
região do Deniecourt. Na região do Fiou-
ry c Vaux-Ciiapltre continuam Intensos os
duelios de artilharia.

A ARREMETTIDA DOS FRANCEZÉS
PARIS, 13 — As tropas do general

Foch, desenvolvendo a lueta da véspera,
alcançaram pleno suecesso, acabando do
desalojar os allemães de todo o planalto
..lo Maurepas. Os francezés apoderaram-se
da terceira linha inimiga, indo os seus
extremos das vertentes a suesto da cota
139, eir. face de Buicoúrt, ate 500 metros
da herdade do Monacu.

O mais completo suecesso coroou a ma-
gnlflca arremettida da infantaria gauleza,
quo atacou o inimigo, depois do convo-
niente preparação da artilharia,

A posição teutonica, jfi muito forte an-
les de 1 de julho, fora reforçadlssima com
numerosas metralhadoras e fortes con-
tlngentes inimigos, desde quo pássara a
tornar-se a primeira Unha do exercito Im-
parlai,

O suecesso alcançado ao sul de Clory
e Pêronne, permitte-nos ameaçar os
ílanccis dos allemães em Combles e Gull-
lemont.

As aldeias de Maurepas e Fercst não
tardarão a cahir inteiramente nas mãos
dos francezés.

Fracassaram sangrentamente as tonta-
Uvas de reacçãu allemã.

No sector do Verdun, os francozes fize-
ram também recuar o inimigo.

Ao sul do Somme, ti artilharia contl-
nuou a destruição systematlca dos fortins
cuidadosamente preparados pelo inimigo
sobre a altura revestida de bosques, sl-
tinida próximo do castello de Díniecourt.
Essa operação 6 indispensável para a
realização dos ataques futuros.

perra no tnar
UM CONSTA SEM FUNDA

MENTO
NOVA YORK, 13 — Referem de

Pensacola constar naquella cidade
que o commandante do cruzador
francez "Amiral Aube" declarara
que um navio de guerra inglez aftin-
dára o submarino "Deutschland", uo
dia 8 do corrente.

O commandante do "Amiral Au-
be" recusou-se a confirmar ou a des-
mentir o facto.

Pouco depois, o agente consular
francez desmentiu formalmejite tal
boato.
AVIÕES ALLEMÃES NO MAR NEGRO

BUDAPEST, lt — Trea aviões allemttes
voaram sobre a costa do mar Negro, no
porto de Constanza, causando viva emoção
pojJular.

A AMIZADE LlfSO-INGLEZA
LISBOA, 13 --âDuraiite o ban-

quetc aos officiaes'!. ihglezes, o sr.
Augusto Soares, mtais.tro dos Nego*
cios Extrangeiros, s&idoti o rei Jorge
V. O 

"ministro 
inglez,'sr. Carnegie,

respondeu, saudand<fyo. sr. Bernaídi-
no Machado, p'i-esi|-cntç . da Repu-
blica.
OS MARUJOS INGfsKí-iES

EM. .PORTUGAL
LISBOA, 13 — Por.ocianiã.s da parti-

da dos officiaes e marinheiros brltannl-
cos para Cintra o também quando se
deu o sou regresso dali para Lisboa, umn
enorme multidão nccliimou vivamente a
Inglaterra e os alllndós.

Em Cintra, íol feita uniu imponfnto
recepção aos representantes da marinha
britannlca.

Na oceasião do almoço, ao "champa-
gne", o sr. Victor Hugo de Azevedo Cou-
tlnho, ministro da Marinha, ergueu um
brindo em honra da officialklíide e da ma-
ruja Ingleza.

Em seguida, respondeu a esse "toast"
o almiranto Jnlvcstón; quo saudou os
portugueze.*", corresDOiidendo os officiaes
com enthiiHiasticos húrras.

Os marinheiros portuguezes o inglézes
cantaram a Pprtuguèza.

No regresso para Lisboa, durante o
trajecto, os marujoa foram enthusiastica-
mente acclamados,

No Rocio, formou-se um grande cor-
tejo cívico, a cuja frento se viam dcsfral-
dadas bandeiras Inglezns o portugus-zas,
entrelaçadas. Ambas as bandeiras foram
beijadas por um sargento ingloz,

A multidão, delirante, manifestava com
calor a sua immensa sympathia pelos
inglézes.

As senhoras, das janellns, saudavam os
marinheiros.
OS MARU,IOS FRANCEZÉS NO TEJO

LISBOA, 13 — Chegaram a esta ca-
pitai a offlclalldade e 03 marinheiros
francezés, quo vem saudar Portugal.

A Itália ae laáo dos
àlliados ua guerra

de Nadlogcm,
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Ao mesmo tempo que os lillcinncs mar-
cum passo, lin mais dc cinco mezes clennlc
dc Verdun, gnnhnmlo, depois dos mnlo-
rcs esforços, algumas centenas dc metros,
os frimcczcs c 03 inglc/.es viirnni vigoro-
snmcntc a "fronte" gcrmiuilcn 110 Som-
me. Nesta região, a "íronlc" clòbra-so 11-
gelriimeutp, antes da forte ciirvntiirii ilo
Olso. Péronnc ó o pivot desta curva. Nes-
Ic clichí', yc-sc o nvnnço das forças gnu-
lowis, nelle figurando todas as posições
tomncliis uté hoje pelos exércitos ullln-
dos.
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SUCCESSOS DOS. ITALIANOS
ROMA, 13 —qmJm communicado

do general Cadorna annuncia:
No Carso, os italianos passaram

além de Vallone e conquistaram as
vertentes ao oeste
Syminet c Tcrnihrid

Oecupámos esta manhã Oppac-
chiasella, fazendo prisioneiros 770
soldados austríacos, e tomando ao
inimigo 3 canhões e grandes des-
pojos.

AINDA A TOMADA DE GORICIA
PELOS ITALIANOS

LONDRES, 13 — Os jornaes conti-
miam a publicar pormenores sobre a oc-
cupação do Goricia pelos italianos,

Informam que os austríacos estão
bombardeando actlvamente aquella cl-
dade com a sua artilharia de grosso ca-
libre e quo os italianos, num Ímpeto
admirável, proseguem no avanço pela re-
gião leste.

Um correspondente inglez ao quartel
general italiano Informa que nos tres
dias que precedoram a tomada de
Goricia, tiveram os austríacos, entre
mortos e feridos, 30 mril baixas.

O numero de prisioneiros o extravia-
dos, segundo confissão dos próprios aus-
triacos, é do 17 mil.

As tropas italianas oecuparam também
a encosta occldontal do monte Madiloso
o o cume Crinihrid, que estavam pode-
resamente artilhados pelos austríacos, to-
mando egualmente os roductòs blinda-
dos.

Oecuparam ainda Oppochiasella, lu-
zendo 272 prisioneiros e apoderanilo-sc
de tres canhões, multo material bellico e
vivores.

Reforçados pelas tropas do. reserva, os
Italianos continuam no seu avanço a lefi-
te de Goricia, tendo oecupado diversas
alturas, sustentados pelo bombardeio da
atrilharla de grosso calibre.

No planalto do Raunizza, os italianos
conquistaram também outra obra impor-
lante, na região do Tofana.
ORDEM DO DIA DE VICTOR

MANUEL
ROMA, 13 -—. A imprensa romana

publica hoje a seguinte ordem do dia
do rei Victor Manuel ao exercito:"Pouco depois de haverdes oppos-
to uma barreira insuperável ás pode-
rosas forças que pelo Trentino ten-
tavam desemboecar nas pequenas
planícies da Itália, com renovada au-
clacia e a mais solida fé, conquistas-
tes brilhantemente poderosos ba-
luartes, durante longo tempo dispu-
tados.

A pátria jubilosa acolhe Goricia
no seu seio.

Um novo. e grande passo foi dado
no caminho árduo e glorioso que
conduz á realização das santas aspi-
rações .

A vietoria já apparece no horizon-
tes. Por certo, sabereis alcançal-a.

A memória dos irmão3 gloriosa
mente cabidos na lueta nos incita.

Que os heróes da renascença vos
sirvam de exemplo.

Sinto-me orgulhoso de ser vosso
chefe.

Agradeço-vos, em nome da pátria,
que vos contempla com admiração,
amor e reconhecimento."

ENTRE OS ITALIANOS E OS
AUSTRÍACOS

ROMA, 13 — O communicado de
hoje, do generalissimo Luigi Cador-
na, annuncia que foram conquistadas
pelas tropas peninsulares as alturas
da cota 121, o desfiladeiro situado 110
sector de Monfalcone e a altura de
Nadlogem, ao sul do Carso, com a
tomada de 1.565 prisioneiros, e a ai-
tura 174," a leste de Goricia, com a
captura de 533 prisioneiros.

O conjuneto dos prisioneiros feitos
desde (5 do corrente attinge a 15.393.

A DES1TW1ÇÃO DA EGREJA DE SAN-
TA MARIA FORMOSA DE VE-
NEZA

PARIS, 13 — Os aeroplanos auslrla-
cos, que ha dois dias lançaram bombas
sobre Veneza, quasl destruíram um dos
mais formosos e nrtlstlcos monumentos
daqueila cidade — a egreja de Santa Ma-
ria Formosa. Esse templo ficou quasl
completamente destruído. Era um dos
mais antigos monumentos de Veneza e
a sua bclleza architectonica era insupe-
ravel.

Eolizineiito houve tempo de se retirar
do Interior da egreja numerosos quadros
do pintores celebres.

L'M DESMENTIDO DA AGENCIA
STEFANI

ROMA, 13 — A Agencia Stefani des-
mente hoje, numa nota, o boato de que
as bombas arrojadas pelos aeroplanos
austríacos attingiram o hangar de Cam-
palto, porto de Veneza.

Nenhuma bomba cahiu nas officinas
daquelle centro de aviação da Itália.

O material aeronáutico não soffreu
nenhum estrago.

A IMPORTÂNCIA DO AVANÇO DOS
RUSSOS AO SUL DO DNIESTER

LONDRES, 13 — Telêgrapham do Pe-
. trograd quo o avanço dos russos ao sul

do Dniester, coroado de êxito com a oe-
cupação de Stanislau o com a travessia
do Byslrycn, fez com que a ala direita
do exercito austríaco, sob o commando ío
condo do Botlimor, que se apoia no
Diilestei*, reciins.ie precipitadamente para
traz de Mari.-impol. O contro do exercito

¦ do conde dc Bothmer, deante do Tarno-
pol, tambom recuou sobre Lomberg,

! apolando-so na linha do Slota-LIpa.

| Salvo um pequeno trecho, toda a linha
meridional desse exercito acompanha o

I curso do SI0U1 Lipa e Tarnopol, para 
' 
o

| norte, atí fi fronteira dn Galicia com a
Volhynia.

Os austro-allemães estão também em
retirada para as margens do Bug.

A batalha do Stochod desenvolve-se
eom grande Intensidade. Em muitos pon-
tos os allemães começaram a recuar.

Na frento de Rlga, houve hontom, du-
ranto todo o dia, violentíssimo bombar-
deio, mas as acções da infantaria limita-
ram-se a reconhecimentos locaes, som
grando Importância.

AS CASAS COMMEROIAÉS

BÚLGARAS NA RÚSSIA
LONDRES, 13 — 0 govorno russo

mandou liquidar todas as emprosas com-
merciaes e industrlaes e confiscar todas
as propriedades do subditos búlgaros
existentes no império.

Informam de retrograd que o governo
mandou deter diversos banqueiros em
evldoncia naquella capital e om Mosoow,
assim como vnrlos agentes de companhias
de seguros, quo aproveitai.do da oceasião,
liquidaram os seus negócios, dando gran-
des prejuízos no publico.
A AVANÇADA IRRESISTÍVEL

DOS RUSSOS
PETROGRAD, 13 — 0 communicado

de hoje, fi noite, annuncla a passagem, pe-
Ias tropas russus, dos rios Strypa, Kopo,
Komplec e Slota Llpa.

"Continuando no sou movimento offensl-
vo, as forças moscovitas tomaram as clda-
des do Poagal, Podhajce e Mariampol.

Expulsamos o inlmgo da margem es-
querda do Bystritza e do Solotvinska, fa-
zendo mil prlsoneiros.

DR. E. COSTA GALVÃO
Advogado

TAQUARITINGA

MAIS PORMENORES SOBRE
A TOMADA DE GORICIA

LONDRES, 13 — O correspondente do
"Corriere delia tíera". junto 110 quartel
do general Cadorna, enviou para o soa
jornal a sua primeira correspondência,
datada cto Goricia.

Conta ello que. quando as forças italia-
nas ainda não se haviam apoderado do
toda a cidado, duas mulheres, naturaes
de Goricia. penetraram furtivamente no
castello que os austríacos acabavam do
evacuar e, subindo na torro principal, ar-
vorarnm a bandeira italiana, bordada a
seda por sete senhoritas das prlncipaes
Camilius daqueila cidade.

Goricia ficou cheia de espiões, entre
os quaes o sacrisüto da cathedral. de ori-
gem slava, o ainda outros indivíduos, que
já foram presos e enviados para os cam-
lios de concentração.

Soube-so agora que alta autoridade de
Goricia mandou encarcerar, nestes ultl-
mos mezes, e depois deportar uara o in-
terior da Austrla-Hungrla, milhares do
italianos irredentos, confiscando-lhes os
bens.

Na véspera da occupacão de Goricia,
a população local, confiada nu próxima
libertação, quiz lynchur essa personugom,
o que não conseguiu levar a effeito.

Appareceu em Goricia o primeiro nu-
mero do jornal "Gorlcla Redenta", redl-
gido por jornalistas gorlclnnos.

Na primeira pagina publica o retrato
do sbnçra! Cadorna e os telegrnminas do
sr. Leonlcla Bissolati, ministro sem pasta,
dirigidos uo roi Vlctor Manuel, ao chefe
do gabinete Paulo Bosselli e ao slndaoo
do Roma, principo Prospero Colonnn.

Nesse telegramma diz o sr. Bissolati:
"Não odinmoH os nossos oppressoros;
desprezamol-os. Unifiquemos agora as
nossas forças para libertar 'frento o
Trieste."

A edição do "Goricia Rodcnta" foi ex-
gottadu.

O correspondente do Corriere delia
Sora" refere-se X situação4 militar. Diz
(iuo o terceiro exercito italiano dispersou
ad forças austríacas, que ao sul do Gorl-
cia e na linha do lsonzo detinham o avan-
ço dos italianos.

Ao longo do llttoral do Adriático, om
torno do Tonino, estfi travada uma gran-
de batalha. Considera-se imiiiinente a
queda de Tolmino. praça forte importan-
te, quo defendo a passagem do lsonzo,
a quarenta kilometros ao norte de Gorl-
cia.

Conta por fim o correspondente como
se deu a occupacão do grande aerodro-
mo de Alsovlzza. próximo de Gorlcla.

Columnas de bersaglieri cycllstas e
contingentes de lancelros avançaram so-
bro o campo. Diversos aeroplanos que ali
ae encontravam levantaram Immedlata-
mento o võo om dlrecção ao norto, Ineen-
diando antes tudo quanto puderam.

Foi um espectaculo pittoresco. Os aero-
planos austríacos ao fugir pareciam um
bando de enormes pássaros pretos a voar,
assustados, entre columnas de fumo.

O incêndio foi extineto logo depois, en-
contrando-se ainda alguns apparelhoe
avariados.

Um dos apparelhos. quo pouco antes
subira, velu a descer, minutos depois, ao
aerodromo, devido a um desnrrahjo no
motor.

O piloto íol feito prisioneiro,

A contra-offeiisiva Italiana
continua vlctoriosa — O
inimigo procura fugir uo
cerco e é obrigado a reti-
rnr-so daa suas posições —

TWuuiplios latinos — Notas
retrospectivas sobre os ilru-
nmticos dins dc Athcnns

Roma, julho do 1016.

Quando, em maio ultimo, aqui mo re-
feri minuciosamente fi imprevista offen-
siva austríaca no Trentino e fi. necessida-
do de ceder alguns kilometros do nosso
território fi violência destruidora dos
pesados e numerosíssimos calibres do
Invasor, confiando na tradicional ga-
lhardla do nosso Joven exercito, guiado
pela sabedoria dum valoroso capitão, ea-
paz de repellir o derrotar o furor do ódio
austríaco, quo o conduz a um esforço
sem precedentes, — registei a plena con-
fiança da nação, confiança quo não era
miro optlmismo, mas fí segura nos nos-
sos soldados, que em breve saberiam «x-
pulsar o Invasor do solo sagrado da pa-
trla. Hoje posso dar, felizmente, as pro-
vas de que o instlncto nacional não se
enganava.

As nossas maravilhosas tropas, desde
os alpinos quo parecem soldados legen-
darios, até aos artilheiros que souberam
levar as suas peças a alturas inconcebl-
vels e X Infantaria que não tem rival
nos ataques irapotuosoB, — as noEsas
tropas executaram uma lenta e dura
obra do barragem para deter o avanço
do inimigo e Iançaiam-so depois na con-
tra-offonsiva para o expulsar da terra
temporariamente conquistada. E, dia a
dia, com o animo cheio de confiante es-
pcclativa, seguimos o nosso exercito na
maior, na mais trágica, na mais solenne
das batalhas que se tSin combatido, —
batalha que era tudo isso pela majestade
aterradora da paizagem, pela impnncn-
cia austera dos montes em que as artl-
lharias manobravam, pela faria com
que se luetava nos valles, pelas difíl-
cuidados quo a natureza e os homens oc-
cumulavam, pela terrível vehcmenela da
defesa»

E o sacrlflolo de tantas vidas moças,
cujo sanguo rubricou uma das mais glo-
nosas paginas desta guerra mundial,
triumpha hojo! Os austríacos, que pro-
curam fugir a um cerco, são constrangi-
dos a retirar-se, abandonando aquellas
posições que, nos primeiros dias da ln-
vestida, e em communicados triumphacs,
tinham annunciado ser o princípio da
conquista das ricas planícies lombardo-
venezianas. A gloriosa esperança de ln-
Eligir um golpe mortal â Ualia, na sc-
gunda quinzena do maio ultimo, conver-
leu-se numa decepção para os impérios
centraes. Recordamos que, ainda ha

poucos dias, a imprensa auslro-allemil
exaltava o trlumphal avanço na Itália
dos soldados do árohlduque Carlos Fran-
cisco José. E a fallaz aberração do Inl»
mlgo, alimentada por üm mal contluo
ódio do estado-maior austríaco, que Jul-
gava multo facll o desenvolvimento do
sou bern estudado plano de invasão da
Itália, levou os austríacos a desprezarem
a visão exacta do fermento nos outros
sectores.

No Trentino, esca.vavam aos milhares
os cavallos dos esquadrões ligeiros, que,
logo que so abrisse o caminho X inva»
são, deveriam descer galopando sobro aa
planicies do Voneto, cortando assim a
retirada ao nosso exercito que opera no
lsonzo. Isso destruiria completamente
o nosso plano estratégico. Esta convic-
ção estava arraigadlsslma na montalida»
de austríaca; prova-o o deeroto da no-
meação, para governador do Vorono,
dum general austríaco feito prisioneiro
pelos russos. E assim devia ser; doutra,
maneira seria impossível justificar a pre»
paração desta vasta offensiva, realizada,
como ji dissemos, em detrimento das
outras "frontes". Foi o que so pensou
também, naturalmente, no cxtrangolro,
onde so julgou provável a Invasão do
nosso território. Mas nõs nunca acrcdl-
limos nisso.

Munido o exercito austríaco, na força
do 000.000 homens, duma enorme quan-
tldade de artilharia, uma boa metado da
qual era de grosso o do médio calibre, 8
do numerosíssimas metralhadoras — doze
por batalhão, — investiu contra... (Ceu-
Siira).,. A defesa feita nestas duas alas
pelos soldados que ahl se linmolaram foi
gloriosíssima; o aos seus sacrifícios so
dovo o Inimigo não ter podido desenvol
ver o suecesso quo obtevo no centro. Cor.-
sorvando-nos firmes nestas duas alas, pro-
curamos conter o avanço no contro. E,
depois do o termos conseguido, começa-
mos um movimento oontra-offenslvo. De-
sonhamos assim, como duas hastes duma
tonaz, de Vollarsa aos valles occidontnei
do planalto das Sete Communas, um fa-
tigante e lento avanço, mas com movi-
mentos seguros o decisivos. Os austrla-
cos tiveram que iniciar um recuo em fõr-
ma para evitar o cerco, uma retirada
que 3e tornou muito sangrenta, com
grandes perdas do material bellico e vl»
tualhas. B o nosso vlctorloso avanço con-
tinuõu violento e ameaçador.

A nossa maior diüficuldade consistia
em deslocar o apparato defensivo que o
inimigo habilmente preparara no planai-
to do s\sslego. No momento do escrevei"
estos notas X pressa, para aproveitar o
correio que parto hoje, não se sabe quo
clrcumstanelas acompanham a retirada
austríaca; mas, onibora essa retirada, da-
das as condições favoráveis do terreno,
não possa converter-se num desastre, a
importância da vietoria italiana 6 ainda
considerável. Ella encheu toda a penin-
aula dum fromlto de alegria Intensa, quo
so repercutirá certamente no espirito dos
nossos àlliados. •

Todo o Italiano exultará deante desto
feliz augurlo e so sentirá orgulhoso pelos
sous irmãos combatentes, que purificam
o ar da Itália, profanada pelos bárbaros!
E a vlctorla é uma vlctorla latina, olt
egrégios amigos brasileiros! E' uma vl-
ctorla do direito e da justiça; é a vietoria
da civilização.

* *
Das Informações dos correspondentes

na Grécia aproveito alguns elementos que
dão uma Idéa clara do ambiento politico
daquello palz nestes últimos dias. AH, a
vida tornou-se impossível, sobretudo em
Athenas, ondo domina uni reglmen de
terror, organizado por agentes provoca-
dores.

O boato dum passo decisivo dos allla-
dos causou uma profunda Impressão.
Skouloudis, antes de deinittir-se, tentou
um ultimo recurso, pedindo aos minis-
tros da Austrla e da Aliemanha que soe-
corressem a Grécia. Estes responderam
que o não podiam fazer, por so oncon-
trarem empenhados agindo cm outros
pontos. A' meia nolto do dia 20 do mea
passado, Skouloudis o Streit foram X vlli:i
Decelia contar ao rei quo toda a resisten-
cia era impossível. O furor do soberano
foi grande; o deliberou, peranto a lnsls-
tonela com quo Skouloudis podia a de-
missão, conferenciur com Zaimls. Na ma-
nhã seguinte, os representantes da Fran-
ça e da Inglaterra foram ao ministério
dos Negócios Extrangeiros e ahl entrega-
ram o conhecido ultimai.11111, no qual pou-
co depois se associava o ministro da Ita-
Ua, ao passo que o du Rússia Informava o
seu soberano do conteúdo daquelle do-
cumento.

O rol respondeu que se curvava sô-
mento perante o perigo da fome quo
ameaçava a Greoia. A* 1 hora o um quar-
to da tarde reunia o conselho de minis-
tros. O momento era critico. A' mesma
hora, quatorze navios do guerra da eu» .
tente tinham surgido nas águas, do PI-
reu. O povo observava attonlto o inespo-
rado espectaculo, emquanto uma divisão,
procedonte de Salonlca, aguardava a or-
dom do desembarque. Bastava uma pala-
vra para produzir o irreparável; mas, Xa
4 horas, a situação muda; ás 4 o um
quarto, o rei Constantlno chega ao pala-
cio real do Athenas, reúne o conselho da
CorOa, acceita a demissão do ministro
Skouloudis e encarregou a Zalinls da or-
ganlzação do novo gabinete. Este com-
nuinlca logo aos representantes da cn-
tente que acceita as exigências formula-
das no ultinuitum, Os navios retiram-so
e o rei Constantlno ô obrigado, contra sua
vontade, a saguir a política de Venl»
zelos
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, Ao lado da Phllosophla, Sciencia, Cul-
itura, af roga-se lambem a .".rte predicados'."bastantes 

para süpplantar a Religião:
outro Ídolo com altares, sacerdotes o

.adoradores!'-"Quem 
por' ¦ onhdSo da Arto, tam-

item tem Rellgiftb: quom ft Arto 6 insen-
'sivcl tenha Reliylão!" E' esto o Icmma

dessa moderna idolatria.
j Quaes os seua dogmas? — A Religião
« sentimento, por isso houve quem dln-
.sesso: "Quando dlspensares o alimento
ao espirito, não deixes em Jejum o sen-

tiniento; pois do coração nasce a máxima

revelação da vida." Conclusão pratica
deste dogma é, conformo Reinlcc, qtio a

concepção do mundo devo fundamentar-so
41a Arto: "Si ft concepção do universo po-
dem fazer-se exigências artísticas, então

% mister quo cada qual, na educação
'própria, se esmero em desenvolver o sen-

;so esthelloo. Pois é Arto a concepção do
'mundo, porquo cooperam motivos ostlio
1 ticos cm cada esforço para adquiril-a ou
,!desenvolvel-a."

i Sentimento c esthetlca, sao, portanto, a

baso da phllosophla do super-homem,

quando tem inclinações artísticas, e b\
vingarem as suas doutrinas, navegamos
cm rumo a uma época do esthetlsmo.

"Não resido em mim força, o tão sõ
mente belleza!" — declama no romance

. de Francisco Mann a "Moça com o Cora-

ção Cantante". E diz outro csthcta incre-
dulo: "Veiu a ser a Religião uma flor
na lapella do homem, um perfume poético
com que aromatiza a personalidade."

Desto modo dospem-se do sou caracter
Objectlvo todas as verdades transcenden-
laes e confia-se ao sentimento a tarefa
fio crear novos ldeaes. Consldcravam-so
outrôra o objecto, o ser, a realidade, da-
dos primários com os quaes haviam do

se pôr em harmonia o sujeito, o pensa-
monto, a idéa; hoje, polo contrario, con-
ítltue-sc o homem o manancial do todas
as verdades, 6endo-lhe o coração a íenda
do rochedo da qual dimana a Religião.

A ser Arte o conceito do mundo, de-
verft accoitar a phantasia como uma de
Auas maiores activldades. Ora, pode esta
dar o ser a formas muito esthetlcas; re-
velar a verdade não lho cabe, porém, íl-
cando forçosamente mais disfarçada esta
fi.' medida 4110 mais so esforça em revés-
til-a aquella. Basta lembrar o systema
theologo-cosmico de Fcchner, para mos-
trar quanto podo a phantasia cm com-
binar modalidades e relações Imaginárias,
o quão pouco para annlysar a realidade
dos seres.

Perdida a confiança na infalllbilidado
dò intelleclo e falto do energia moral, os-
colho de preferencia o homem moderno a

phantasia o o sentimento como guias da
vida. Sobre bases tão movediças e ln-
certas, forçoso ora estabelecer-se o cimos
nos conceitos religiosos.

Vejamos agora qual o papel verdadol-
ro da Arte. Diz Santo Agostinho tocar-
lho, como incumbência máxima, dourar

. a vordado com a aurora da belleza e of-
íerecer ao homem, qual repasto esthetico,
os eternos ldeaes revestidos do formas
sensíveis,

Certo é que so apropria ft arte uma
porção do sentimentos aliás engendrados
pela religião. Mas não 6 esto o nó da
questão. Pode a arte satisfazer as aspi-
rações do coração humano? Eis a per-
gunta quo nos formula o intimo.

Afflrniamos que, a par da sciencia e
dos gosos sensuaes, não pode a arte dar
uma solução adequada aos problemas da
vida. Faltando a religião deixam elles
sentir mais agudamente o vácuo c des-
contentamento do coração; pois é a rc-
ligião a maior paixão humana. Não po-
de ella saciar-se com gosos meramente
sensitivos ou mesmo Intcllectuacs. Mos-
tra-o a alternativa seguinte: Qual dos
do!s sentirá satisfacção mais intima, go-
so mais perfeito, socego da alma mais
profunde, Francisco de Assis a fixar a
pupiUa 110 Salvador, radiante dc luz,
nbrazado dc amor, ou o artista, o cstlie-
ta, a procurar desvendar a symphonla,
do pensamentos o cores na "Assumpção"

de Ticiano? Qual dos dois descortinará
dwIs nitidamente as verdades eternas?
Qual dos dois devassará os mysterlos cc-
lestiacs?

Perguntamos ainda quo consolo pode-
rá dispensar-nos a arto nas horas tris-
tes do infortúnio, nas ancias da desgva-
ça?

Aconselha-nos, sem embargo, Relnkc
tiue, ft semelhança do artista, nos entre-
guemos ao trabalho, tondo o cuidado do
não permitür ás sombras da vida avo-
!umarcm-se a ponto de lhe apagar os
•ílaros. Bello remédio, mas de appllca-
;ão muito difficil. Aconselha Coelhe; "O

que n-lo vos pertence deveis evitar; o que
vos perturba o interior não deveis tolo-
rar." Theorlcamente bella, a máxima, de
nenhuma valia, porém, na pratica para
espancar as agruras das ineluctavcis des-
graças da vida.

De certo floresceu a arte na Hcllade
como em nenhuma outra região. Terft
dispensado aos gregos consolação e fe-
lleldadc? Também o Egypto possuia uma
arte esplendida, rivalizando a sua esta-
tuaria com a de Praxitcles. No melo des-
tas trevas da antigüidade erguem-se, po-
rCm, estridentes gritos de angustia, ale-
vantam-se para o eco milhares de mãoa
Bupplicando auxilio, allivio e consolo.
Até as próprias estatuas, assim proten-
dem alguns peritos, trazem todas eslam-
pado na pliysionomia um traço inclan-
cholico.

Exclama Euripldes: "E1 um tecido dc
. dores o tormentos toda a vida humana o

não têm fim os trabalhos do homem",
e Sopliocles: "B' a maior desgraça o
haver nascido; uma vez, porém, que
nasceu, melhor é morrer logo depois".
Assim falava um dos melhores dentre
os membros da humana academia de ar-
tes.

Disse numa occaslão Guilherme de
Humboldt, um dos derradeiros paladinos
£0 Hellenlsnío moderno, quo na hora da
morte, mais consoladores lhe seriam c
mais poderosa Impressão lhe dariam da
.transição da humanidade para a divin-
dado alguns versos de Homero, embora
excerptos do catalogo das naves, do que
íosse o que fosse de algum outro povo;
não me consta, porém, afíirma Paulscn,
ei continuou neBta disposição. Nem a
.mim consta, prosegue Sutore Sigmund;
ruma cousa sei, porém, e ê que, no ocea-
eo da vida, pronunciou as seguintes des-
alentadas palavras: "E' grande absurdo
a vida toda. Oxalá soubéssemos porquo
yiemes ao mundo. Mas permanece Isto
problemático para o pensador."

\ E pouco antes da mortç .externou-se,

Conforme aqui informámos, em
tempo, decidiu o governo portuguez,
sob proposta do reitor da Universí
dade de Lisboa, crear ali, na faculda-
de de letras, uma cadeira de estudos
brasileiros, Interpretou-se a resolu-
cão, já devidamente homologada pclo
poder legislativo, como uma nova
homenagem ao Brasil. Assim a con-
siderámos nós, lisonjeando-nos com
o facto, que ia levar a um povo ex-
tranho o conhecimento da nossa li-
leratura.

Mas ha outro aspecto, sol) o qualconvém encarar a questão. Esse as-
pcclo é o da quasi absoluta ignorau-
cia em que o Portugal culto se man-
tém, cm relação á literatura brasilei-
ra. Da brilhante pleiade dos escri-
p to res patrícios das duas mais recen-
tes gerações, Portugal conhece ape-
nas Euclydes da Cunha, Coelho Nel-
to e Olavo Bilac. Machado dc Assis,
que c o mais expressivo dos escripto-
res brasileiros, e talvez o maior, c
desconhecido nas margens do Tejo.
Desconhecidos são Aluizio de Aze-
vedo, Vicente dc Carvalho, Alberto
de Oliveira e tantos outros.

Nas tres faculdades de letras, queactuaimente funecionam em Portu-
gal, estudam-se literaturas clássicas c
as literaturas modernas da França,
da Italía e da Allemanha. Não se cs-
tuda ainda a literatura, já opulenta,
dum povo como o nosso, que fala a
mesma língua, vibra com as mesmas
emoções, possue o mesmo sentiinen-
to esthetico, e dia a dia accresccnta
paginas novas a uma riqueza intelle-
ctual commum. O absurdo é flagran-
te. E foi talvez a necessidade de o
destruir que levou a douta congrega-
ção universitária lisbonense a solici-
tar dos poderes públicos a creação
da nova cadeira.

A lei votada nas Câmaras portu-
guezas, no artigo referente ao provi-mento da nova cadeira, menciona
que ella deve ser oecupada, de pre-ferencia, por um brasileiro de reco-
nhecida idoneidade. Esta cláusula,
aliás muito justa, suscitou uma certa
agitação no nosso meio literário. De-
senharam-sc, nas coluninas dos jor-
naes, candidaturas de toda a espécie;
e, em certo momento, foi indicado
unanimemente o sr. João do Rio paranos representar intcllectiialmentc no
meio universitário portuguez. O sr.
João do Rio é um bello chronista,
manejando uma prosa quente e viva;
mas não é um erudito nem um con-
ícrencista; ficaria evidentemente des-
locado no ensino universitário, queexige dotes especiaes.

Entretanto, o governo portugueznenhum convite endereçara ao bri-
lhante acadêmico brasileiro. O unico
convite officialmehte feito, até agora,
foi-o ao sr. José Antônio Moniz, bra
sileiro de nascimento, portuguez porresidir em Lisboa ha longos annos
e que na capital lusitana exerce o
cargo de correspondente do "Jornal
do Commercio". Tendo o sr. Moniz
recusado o convite, o ministro da In-
strucção Publica, considerando quecm Portugal não havia outro conhe-
cedor profundo das letras brasileiras,
resolveu appcllar para a nossa Aca-
demia, afim de que ella indique o
professor da nova cadeira.

Consta-nos que a Academia pensacm consultar Olavo Bilac, que reúne
todos os requisitos indispensáveis pa-ra o exercício do logar em questão.Bilac tpm feito largas residências em
Portugal; conhece o paiz, os seus
principaes homens c o scu meio lile-
rario. Todos que o ouviram sabem
que elle é um expositor primoroso e
um erudito.'. Tem enormes sympa-
thias no paiz irmão, onde, ainda 110
anno ultimo, foi alvo de homenagens,
por parte dos homens de letras e da
academia, que valeram por uma rui-
dosa consagração do seu gênio.

Si Bilac acceitar o convite, que,segundo nos dizem, lhe vai ser feito,
as letras brasileiras ficarão optima-
mente representadas na Universida-
de de Lisboa. Difficilmente se encon-
traria quem, com maior brilho paraos nossos créditos, pudesse deseuipe-
11 bar a honrosa missão.

Gomes JUNIOR.

Associações
UMAO PHARMACEUTICA

Reall2a-se hoje, ás 20 horas, na sedo
social, mais uma sessão ordinária, para
tratar de assumptos Importantes.

A DOR
Quo é um "dlamanto? Carbono puro,

Quo 6 um rublm? Aluminlum, borax,
chromato do potassa. Mas que tompera-
turas prodigiosas, quo combinações des-
conhecidas,' quo eleetrloidados geradoras
são indispensáveis para transformar essas
matérias chlmlcas na estrolla límpida do
um diamante ou na lagrima sangulnolon-
ta do um rublm?!

Ora, na psychologia, como na geologia,
a creação requer Incêndios, combustões,
correntes galvanlcus o nervosas do uma
Intensidade illimltada. Um sentimento
existo que, levado 110 rubro, pôde, como
nenhum outro, fundir om um minuto to-
das as'moléculas do uma alma, crystalll-
zando-so para sempre cm obras primas e
genlaes. E' a dOr. Foi ella quo inspirou
Dante, Camões, Shakespearo, Beethovcn,
Miguel Ângelo,

Um grande poeta que nüo sofíresse 6
um absurdo.

Não existe. São as lagrimas as mais bel-
las poesias do Mussot, gritos do martyrlo
os mais bellos vorsos do Henry Helne. A
dOr purifica, liberta, espiritualiza. De um
justo attrlbulando-o faz um santo, o de
um santo, cruclflcando-o, chega a fazer
um Deus. Não admira que produza o gc-nlo, porque produz' a divindade.

E o que stto 110 fim do contas todas as
fôrmas evolutivas da matéria, dosde um
mineral até um Deus, desde um lnfusorlo
até um Bouâha, slntto as successlvas o in-
flnltas passagens da alma através do «of-
frimento, do espirito através da angustia,
da consciência através da dOr? E' pelosacrifício que as naturezas so elevam,
asconsionando do verme a divindade, Em
milhões de vidas e milhões de annos, pe-lo amor e pela dOr, pôde a alma vegotn)
da cruz attinglr em perfeição a alma cc-lesto do seu crucificado.

Guerra JIJNQUEIRO
? *

"A ARVORE», POR D. JU-
LIA LOPES DE ALMEIDA E
AFFONSO LOPES DE AL-
MI2IDA

Temos em mãos, editada pela livraria
Alves, uma verdadeira monographla, em
prosa e verso, sobro as gloriosas povoado-
ras das nossas fecundas terras. As arvores
são o thema unico deste Interessante vo-
lume, que traz como a melhor garan-
tia do seu suecesso o nomo de uma das
mais bellas mentalldades do mundo fomi-
nino brasileiro. A egrégia romancista da"Familia Medeiros", a que devemos ja
uma collocção preciosa, do obras cm vários
gêneros, todas elegantes e artistlcamcnto
laboradas, deu-nos agora, nesse novo tra-
balho, a historia das arvores, historia sim-
pies e serena, toda recamada de oxemplos
piedosos o Incitamentos â Bondade o ao
Trabalho.

A*s florestas, aos jacarandás, aos pi-
nheiros, aos fetos, fis carnau'bas, aos car-
valhos, Aa paineiras, as flores, e a tudo o
que lhes diz respeito, quer quanto íl vida
como ft utllidado e fl. mysterlosa psycho-
logla delles, a emérita pensadora, mais o
poeta quo a ajudou na patriótica tarefa dc
exaltar as bellezas o preciosidades do
mundo vegotal, dedicaram a sua fina
apreciaçüo, o seu cntliuslasmo, o carinho
das suas almas sensíveis c genorosas. Ha
em todas estas paginas curiosas, dc perio-
dos fecundos e poesias Inspiradas, um
suave bucolismo quo enleva, um hymno
forte, uma trlumphanta exaltação fis arvo-
res — üquellas que trazem a humildade
nos nomes obscuros conio ás quo são cc-
lebres por serem do lei ou por assignala-
rem algum feito histórico.

E' um bello livro, numa palavra, quo
deve figurar em todas as estantes e sobre-
tudo, pelo seu fundo lnstructlvo e moral,
entre os livros didacticos, nas carteiras
dos collcglaes.

*. *
A UM POETA

Longe do estéril turbilhão da rua,
Kenedictino, escrevei No aconchego
Do claustro, na paciência o no socego,
Trabalha, o teima, o lima, e soffre, e sua!

Mas que na fôrma se disfarço o emprego
Do esforço; e a trama viva so construa
De tal modo, que a imagem fique nua.
Rica, mas sobi-in; como um templo grego.

Não se mostre na fabrica o suppllclo
Do mestre. E, natural, o effelto agrade,
Sem lembrar os andaimes do edifício:

Forque a Belleza, gemea da Verdade,
Arte pura, Inimiga do artificio,
E' a força e a graça na simplicidade.

Olavo MILÃO.

ainda: "Neste destroçar de minha vida
tristemente assolada, sinto-me Incapaz
Ce recolher as recordações. E1 triste e
penoso o oceaso de minha vida."

Quão dlfferentes destes os pensares do
pescador unalphabcto, mas crente, do la-
vrador llletrado, mas consciente dos do-
gmas de sua fé, em fronte dos problemas
máximos da existência humana!
¦ Crentes humildes, c sem pretonções aos
gosos da arte ou saber, tem-lhes sido,
quiçá, urdida de Infructifero labutar a
trama da vida, resultando num penoso
cyclo de privações, angustias o soffrl-
mentos. Possuem comtudo o thesouro da
fé, que lhes aponta outro existir, onde se
lhes retribuirão ao centuplo, convertidos
em Inflada felicidade, os trabalhos da vi-
tia presente; e, ao rccllnarcm a cabeça
cançada 110 pobre catre quo mal lhes
aconchega o corpo dorido, erguem as vis-
tas para a divindade que os convida (l
recompensa.

Executou Frederico Overbeck uma pin-
tura famosa, "A alliança da Religião com
as Artes". Eis o verdadeiro papel da Arte
ao serviço, debaixo e ao lado, da Religião.
Delia haure os mais poderosos Impulsos
o mais sublimes inspirações. Toda a Arte
verdadeira dovo afinal repousar sobre o
fundo do ouro da Religião, pois quo a
mera belleza facilmente cança; não as-
sim a bondado. Esteada na, Religião, of-
terocer-nos-á um ideal do bello, e uma
Idéa real da verdade e do bem, feita im-
manento A matéria, afim de, nesta mo-
dalldade, palentear-se no mundo concre-
to. dos phenomenos, a alimentar-nos o
senso esthetico,

VJ>, Amaro ynu "Smelen, 0, S, R,

.,_  _* JL

"UM SORRISO PARA TUDO...»,
POR ÁLVARO MOREVRA

Original este volume daquelle brilhan-
te Intellcctual que se tem assigualado co-
mo um dos mais curiosos da nova gera-
ção carioca. Ha nesta brochura pensa-
mentos soltos, idéas slngularos, uma an-
cia de cousas novas, multas concepções
symbollcas, multas reticências.

São paginas Interessantes, impregna-
das de espiritualismo, que lemos com
agrado, apesar do não nos seduzir a sua
escola do tanta repetição e tanta excen-
trlcidadç.

Sentem-se com o poeta, aliás, através
das suas phrases molancholicas, ein que
poz elle um sorriso quasl Imaginário, que
raramente se vê, todas as commoções
quo lhe fundiram na alma tantas expres-
sões dolentes o sentlmentaes, que soam
como as vozes de uni carrllhão no alto de
um campanário..,

* *
"LUIZ PEREIRA BARRETTO",

PELO DR. EDUARDO GUIMARÃES
O lllustre reitor da Univorsidade de S.

Paulo eníeixou num opusculo a blographla
dó dr. Luiz Pereira Barretto, trabalho
esse que realizou quando foi da solenno
commemoração do jublleu sclcntlflco do
notável sábio patrício.

A peça do dr. Eduardo Guimarães é
uma glorlficaçtto aos méritos do sclentis-
ta brasileiro. Nella, com o talento de es-
côl que o caracteriza, com precisão o des-
cortino, traçou om breves mas esclareci-
das paginas o histórico da fecunda exla-
tencia do dr. Pereira Barretto.

O egrégio autor encerra o seu elogio
ao mestre, dizendo que, "glorlflcando-o,
a nação recebe mais do que dü, porque,
sl divulga a gloria puríssima do grande
brasileiro, com o seu nome glorlflcado
encareci) e sobredoura o patrimônio na-,
cion-tf.".

.* *
. . /- .'• O HOMEM

O homem ô um natural que exclue a
natureza e uma natureza que exclue o
natural.

E' afflrmaç&o que nega e negação quo
afíirma. Tem mais quo o animal o abso-
luto e menos do quo elle o rolativo; Isto
e. .q animal pôde a que tem q o. homem

^

.Letras
fl's segundas-feiras

nüo temi o que pôde, Tom dentro de aeu
coraçllo uma pequena força — o espirito,
o dentro de scu espirito uma grande fra-
queza —¦ o coração. W maior quo o bruto
porque tem uma excopção — a alma; po-
rôm, menor que a pedra, porquo não tem
um "accOrdo". W uma desordem equlll-
brada, e um equilíbrio rompido. Mas, as-
sim como o, tempestade 6 um equilíbrio,
o homem pôde ser uma harmonia, Dahl
íl tempestado a "ronovação", dahl ao lio-
mem Jesus Christo, e võs fareis do duas
cousas horrendas, a anarchla da natureza
e a anarchla da razão, as duas mais bel-
loa cousas do mundo r—• a "Ordem" e a"Fe".

Jullo Marin.
*

"JARDIM DE ACADÍMUS»
. A propósito daquello excellento livro
lia pouco publicado pelo nosso br!-
lhanto companheiro Gomes dos Santos, o
distineto collaborador desta folha, sr.
Celso Vieira, endoreçou aquelle esorlptor
as seguintes linhas:

"Mou illustre confrade sr. Gomes dos
Santos, r-m Não me bastaria agradecer-
lhe, sem leitura o reflexão, a proclosa oü-
ferta de um exemplar do "Jardim do
Académus". Tal foi o motivo quo retar-
dou por alguns dias o meu agradecimen-
to, calorosa e oonvlcta fôrma, hoje. das
Impressões colhidas íl maneira dò flores
ldeaes nesso erudito o umbroso recanto,
em quo tantas graças e tantas Idéas so
eiparzem sobro a actualldade r-i verti-
gir.osa corrente mais lgnca do quo ires.-
ca.,.

Nesta carta não vai uin juízo, sinão um
eslado do alma. Sinceramente posso di-
zor-lhe que. ha muíto, não faço leitura
nacional tão encantadora o tão enlenntò.

Obra do cultura e analyse, do Impres»
sionismo c elegância, o "Jardim de Aca-
df-mus" erige definitivamente unia re-
putação literária. E' bem o troiihéo no
sentido herodlano para asslgnalar victo-
ria e perfeição. '

Accoito por uma o outra os parabéns
de seu admirador •—- Celso Vieira,"

*
O ESPIRITO SANTO

E' pomba de excclsa alvura
Do omnipotente esplendor,
Quo traz da sublimo altura
F6, caridade, brandura,
Consolação, paz, amor.

No recesso lmmaculado
Da Virgem Mãe, foi Jesus
Por obra e graça gerado
Do quem sobro o Apostolado
Desceu em línguas de luz.

Do Padro o do Fillio a essência "
Tom, e são dons próprios sous
Entendimento, Sapiência,
Fortldão, conselho, sciencia,
Picdado e temor do Deus. i

Oh! deste mortal mesquinho
Attendc A suppllcação!
Salva-o — vindo, com carinho, .
Pomba divina, o tou ninho
Fazcr-lhc no coração.

Affonso Celso.
*"., *

"COXFEUF.NCIAS"

A Sociodade do Cultura Artística, quo
tão a miúdo realiza magníficos saraus
literários o musicaes com o intuito dc co-
operar para o maior desenvolvimento da
educação intcllectual entro os paulistas,
vem de dar a lume o segundo tomo das
conferências realizaria»,, mercê da sua
louvável Iniciativa, p*ar um grupo de II-
lustres homens de letras. Esto volume,
groeso, do duzentas e noventa paginas,
enfelxa scintillantes estudos sobro o Ro-
mantlsmo 110 Brasil; a Arto tradicional
no Brasil; Gregorlo de Mattos; o Meigo
Idioma; Tobias Barreto; a Mocidade He-
roica de Joaquim Nabuco; Don Jttan e o
Culto da Fôrma na Poesia Brasileira.

Discorreram sobro esses themas, com
o critério o erudição que os notabilizam
no meio intcllectual brasileiro, os srs. An-
tonio Piccarolo, Ricardo Severo, Plínio
Barreto, Adalgiso Pereira, Alberto Sea-
bra, Graça Aranha, Alcides Maya o Al-
berto de Oliveira. Taes autores, que tanto
têm contribuído para a riqueza do patrl-
monlo artístico Indígena, dispensam
quaesquer referencias sobre o valor das
peças quo agora subscrevem, depois do
havel-as pronunciado a assombléas cultas
o distluctas, quo as applaudiram caloro-
samentç.

O volume foi organizado a capricho,
nada deixando a desejar o trabalho gra-
phlco. E' uma, obra, essa, que devo figu-
rar nas estantes do todos os amantes da
boa literatura,

*
A PROPÓSITO DE

UM LIVRO NOVO
Oswald (1'Andradc o Guilherme d'Al-

melda", que acabam dc publicar o volume
de "Theatro Brésillon", onde reuniram
as suas peças em francez "Mon cocur ba-
lance" o "Leur ame", têm sido calorosa-
mento felicitados pelo modo com quo so
apresentaram nas nossas letras.

Entre as valiosas opiniões e os applau-
sos quo já lhes chegaram, conta-se uma
enthusiastlca carta de Monteiro Lobato,
quo lhes perdoa terom escripto em fran-
cez.

Entro outras cousas, o apreciado ho-
mem de letras diz: "Quando o vosso ma-
gniflco talento, ferido pclo ralo naclona-
lista, tiver encontrado o caminho de Da-
masco das creações da raça, assistiremos
cm võs ao renascimento do nosso llier.-
tro." .

108 NOSSOS BAIRROS
BRAZ

CONVALESCENÇA

Aoha-so am franca convalescença o sr.
Manuel Pinto Ribeiro, que por alguns
dias estovo enfermo,

MATHI58 DE S. JOSE' DO BELE'H
Realiza-so no próximo dia 17, no thea-

tro Colombo, um ospèctaculo em benofl-
olo da construcção da matriz de S. Josô
do Belém,

Grando tem sido a prooura do bilhetes.
DIVERSÕES

Theatro Colombo. — Os dois espoota-
culos de hontem íoram hastanto conoor-
ridos, sendo multo aproclada a artista
hespanhola Conchlta Ibanoz.

——¦—¦—  > '
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E;LM 1D12 íol apresentado, na
Câmara dos Deputados, po-
lo sr, dr, Washington Luis,

um projecto estabelecendo, entro
nôs, o reglmen penitenciário. Uma
vez reconhecido o alto alcanço da
medida aventada pelo illuslro pau-
lista, foi ella, em outubro do anno
seguinte, convertida na lol n. 1.400,
a qual, entro outras sábias dispôs!-
ções, determinava que os sentencia-
dos, emquanto so não installasse o
novo. predio da Penitenciaria, podo-
riam sor utilizados nos trabalhos do
abertura de estradas do rodagem.
Dc.ss'artc, os infelizes quo por suaa
culpas se achassem presos, teriam os
seus dias amenizados por horas de
labores, fruirlam, ainda quo tempo-
rarlamcnlo, do relativa liberdade ao
ar livre, sem so falar nos benofl-
cos resultados qúc lhes adviriam pa-
ra a saudo dos exercícios physicos.

Em attei.ção a esso dispositivo da
alludida lei, o sr. secretario da Jus-
tiça o da Segurança Publica, num
gesto que lhe tem valido os mais frun-
cos e merecidos encomlos, determi-
nou a abertura, por turmas do presos,
dn uma estrada do rodagem, desta
capital a Jundiahy. Trinta senten-
ciados, ha dois dias, dirigidos por
dois engenheiros do Obras Publicas,
emprehénderam aquella tarefa, com
resultados dos mais satisfactorlos. O
se: viço prosegue com actividado.
Ainda hontom, pela manhã, o sr. se-
cretnrlo da Justiça, em companhia
do direclor da Penitenciaria, consta-
tou os progressos da Iniciativa; os
engenheiros, que dirigem a obra,
declararam mesmo, A alta autoridade
üo Estado, quo o serviço dos presos
tem sido superior ao dos operários
communs quo se empregam em taes
misteres. Em vista disso, ficou re-
solvldo que novas turmas atacarão a
empresa om diversos pontos, devon-
do ser ainda aproveitado o serviço
dos que forem condemnados por va-
diagem; Uma turma de presos de
Jundiahy, em virtude dos bons re-
Multados verificados, virá também
em auxilio dos demais, atacando os
trabalhos daquella vizinha cldado
para cá, em direcção do kilometro
88, entre a Lapa o Pirltuba, ondo
tovo Inicio o commcttlmento. Por ahi
so vê quão salutar serfl. o exito da
nobro tcntallva, que, com dotar o
Estado com mais uma exccllcntc via
dc rodagem, aproveita o trabalho
dos scnlcneiados, os quaes terão, em
paga do seu esforço, as dlstracções
de um labor, fecundo, exercido fi luz
do sol o cm plena liberdade.

A MODA
Oa figurinos do agosto estão roplctos

do novidades. Não trazem toilettes dl-
versas, nas suas Unhas geraes, das que,
no momento, fazem a delicia das nossas
eloguntes, é verdade; mas, nos detalhes,
sobrotudo no que diz rospolto ás blusas,
soffreram os modelos om voga grandes
modificações, Entro essas haja vista ás
gollas, os decotes, as capinhas que com-
munloam ás damas um aspecto de mon-
ges do_ íjovoUa.

sagração episcopal do quartobispo Campineiro

.. LA IDEA Y LA 1'ASIO'N

Vuelvo do nuovo á encontrarmo sobro
cl puente de Ia nave; poço mo Importa sa-
ber que rumbo llevo, porquo ml pensa-
mlento se Interpone entro los abismos
profundos dei oceano y ei ancho y vasto
pabellõn dei horizonte Infinito; sf, dol
horizonte infinito...

Peio Biênio que algo en ml so agita;
Ia tristeza, Ia alegria, los afectos, Ia in-
constância, ei recuerdo y ol olvido; todo,
todo se concentra y mo confunde y ano-
nada; si, me confundo y anonado....

Es Ia Idca y Ia Paslõn que, como los
ódios humanos, so chocun, so retuercen,
glmon, gritan, cual las olas quo A mis
plôs se rovuolven y so agltan y estreme-
cen ai bajel; sf, estremecen ai bajel...-

Ambas fuerzas nacen juntas y vlven en
perpétua lucha, sf, luchan slempre, lu-
chan mucho y por fin se va ia Idea aue,
envuelta en ráfagas de luz, eleva su fan-
tasla hacla Ia contemplaciôn de los cie-
los do Ia verdad y dei sentimlento, y ia
Pasiõn rodar, rodar ruglcndo hacla ei
espantoso torbellino do las águas amar-
gas do uu mar embravecldo; si, de un
mar de amarguras slempre llono..r

Porque bajo Ia quletud do los clelos, en
médio de los mares y á muoha distancia
dei gran mundo, Ia Idca resurgo y rever-
decef Ia Pasión se marchlta y entristece,
pues slento las nostalglas dei ódio, do Ia
envldla, Ia calumnla y los colos y de las
agonias de Ia vlrtud, envenenada por Ia
maldad dei hombre; si, por ia maldad de
los hombres...

Enrluuo A, JFucnzalldn.

;;>¦;:->, "OS OLHOS", pelo dr. Clovls
*"* ¦""¦¦ • Botelho Vieira.
O Jovcn o talentoso escriptor paulista

dr. Clovls Botelho Vieira acaba do pu-
bllcar num bem feito folheto uma sua
bella conferência literária sobro "Os
olhos".

Desso tão suggestjvo thema o autor
soube tirar lodo effelto desejado, encan-
tando por certo a assistência quo tóvs
a ventura de o ouvir. Revela-se o bom
gosto do jovcn bcllctrista não só no sou
estylo correntio o na sua linguagem lira*
pldu, como também na escolba dos ver-
sos com que lllustrou a sua prosa.

* *
PUBLICAÇÕES

Recebemos e agradecemos:
Senado do Eslado do S. Paulo — An-

r.aes da. sessão ordinária de 1015 (3.0
anno da 9.a legislatura), organizados po»
Io;; tachygraphos srs. Horaclo Belfort Sa-
bino e Numa de Oliveira.

União Pliarmacciillca — Publlcaçã.'
mensal, orgam da União Pliarmacoutlca
do ti .Paulo, quo appárèoe nesta capital
sob a direcção do sr. Manuel Lopes do
Oliveira.

Câmara dc Commerclo Argcntlno-Bra-
sllclrii — Boletim mensal, correspondente
ao moz de julho. Publlca-sc cm Buenos
Aires, sob a direcção do dr. Francisco
Enicrey.

Nonvellcs dc Franco — Chronlcas da.
Imprensa franceza, que appareceni em
Paris sob a direcção do sr. Paul-Albe.-t
Helmer.

Boletim semestral da Estatística ' Dc-
mographo-Sanitarla do interior do Es-
tado, correspondente aos mezes de julho
a dezombro.

Departamento Estadual do Trabalho—
Dados para a historia da immlgração e
da colonização em S. Paulo, enviados pela
secção do informações do Departamento
do Trabalho á Directoria do Serviço dc
Povoamento,

Monitor Mercantil -— Revista de In-
formações financeiras, econômicas, com-
nicrciaes e industriaes, quo se publica no
Rio do Janeiro sob a direcção do sr.
Raul Rodrigues,

 Ministério da Agricultura ¦— Bo-
leletlm de cotações, do Mercado do Rio,
de 31 de julho a 5 de agosto do corrente
anno.

•—¦— Boletim — Do Primeiro Congrcs-
so Medico Paulista, a rcallzar-so em de-
zembro do corrente anno, nesta capital.

*. * '

PARA FECHAR
PAULO FRADIQUE

Jâ dois mezes de vida! Olho-te, mudo,
Numa contemplação que me extasia:
O teu semblante, o teu sorriso estudo,
Sorvendo-lhes, íoliz, toda a harmonia.

Ahl tão pequeno, és uma graça em tudo!
Quo olhar tão bom! que pelle tão macia!
Lembra-me o teu corpinho do velludo
Sublimo jóia de ourivesaria!

Luz peregrina, aclaras-mo os antolhos...
Epopéa do amor, de amor és feito ¦..;
Obra-prima de sonhos e ldeaes...:

Um poema de ternura tens nos olhos.
Tal, meu filhlnho, como tens, no peito,
O coração que herdaste do teus pães!

Nulo SANT'ANNA.

Nas vitrinas da Casa Âflêma estão ex-
postas algumas "toileltc-s" das mais mo-
dornas, para "sóiréos", O foulard de seda,
03 tafetás, lãs o gorgorües constituem
ainda a matéria prima dos últimos mo-
delos. Naquelle importante estabeleci-
monto, como tivemos opportunldade do
admirar, destaca-so entro as novidndos
do Invorno o AValIy, "tollctte" de um es-
tylo elegantíssimo, cm gàbardlne azul, ri-
cimento adornado com íavetes de seda,
sendo a. jaqueta forrada de musselina de
soda. Para acompanhar .ossos trajes, que
são do ullimo gosto, expõem os magníficos
atoliéres daquella grande casa do modas
belllsslmos chnpéos de soda, copa drapêe
de seda, guarnecldos dc laços do fita.
Neste gênero são também brilhantes to-
dos os modelos, quer em tecidos como em
palha, pelu que é de se recommeridar a
todas as senhoras uma visita á grande
casa da rua Direita.

Hernanl DUPIN.
ÃNNIVERSARIOS
Fazem annos hoje:
A menina Maria, filha do sr. José Fran-

cisco do Oliveira;
a menina Tnah, filha do sr. Germano

Vert Filho;
a menina Gloria, filha do sr. Honeslalio

Vaz;
a menina Aãàlglsã, filha do sr. Nor-

berto Densor Junlor, íunecionario da Se-
crelarla do Interior; .

a menina Clarice, filha do sr. capitão
José A. da Rocha, zeloso chefe da re--nessa desta folha;

o menino Oswaldo, filho do sr. Flavio
Soares de Sousa, auxiliar da S. Paulo
Hailiva-';

a senhorlta Maria da Gloria, filha do
sr. dr* Júlio Brandão Sobrinho, funceio-
uario da Secretaria da Agricultura;

a senhorita Saraíi, filha do sr. Basilio
Cunha, corretor desta, praça;

¦ a sra. d. Emilla Guimarães, esposa do
sr. Antônio Guimarães;

o bacharelando sr. Francisco de Aran-
tes Junqueira, filho do sr. coronel Ma-
nuel Gustavino de Arantes Junqueira,
collector estadual de Batatacs;

o sr.. Heitor Baccarát, funcclonario pu-blico estadual;
o er. Humberto Fe vero;
o sr. Adolpho Xavier liabello;
o se. Joaquim Vergueiro Junior;
o sr, João do Amaral Camargo, func-

cionario da Secretaria da Agricultura;
o sr. Francisco da Cunha Fachada,

commcrclantu nesta praça;
o sr. José César de Barros, auxiliar do

escriptorio da Casa Barros o Comp.
NUPCIAS
Effcctuaram-so ante-hontem, ás 10

horas, nesta capital, os consórcios das .se-
nhorltas jaoy do Amaral o Iracema, do
Amaral com os srs. José Monte dos San-
tos o Hermes Soares da Cruz, funcclona-
rios da S. Paulo Jtail-vay.

As recem-casadas são filhas do sr. ca-
pltão Américo do Amaral, funcclonario
da secretaria da Câmara dos Deputados,
c sobrinhas do dr. Tancrcdo do Amaral,
promotor publico do Caplvary,

Serviram de testemunhas, em ambos os
actos, o sr. João da Rocha Menezes o d.
Brnostína Marques, o o sr. José de Bar-
ros e a professora senhorita Maria José
do Barros.

NEUROLOGIA
Falleceu hontem, nesta capital, o in-

nocente José, filho do sr. Felippe Tairima-
ro o de d. Cândida do Almeida.

O enterro realizar-se-á hoje, ás 11 ho-
ras, sahindo o pequeno feretro da rua
Kamplona 11. t!7, paru o cemitério da Con-
solação.

CHB0NICA
RELIGIOSA

O DIA
hojeA Egreja Culholica commemora

Santo Eusebio, confessor,
Sacerdoto catholico, resistiu corajosa-

mento aoa arianos.
Afim do punir a sua fidelidade para

com Deus, o Imperador Constando man-
dou prélndol-o numa cella multo estreita.

Do fundo do seu cárcere pediu a Deus
quo o tirasse logo dali.

E a sua prece foi ouvida, pois o Se-
nhor o chamou a si, depois de sete me-
zes do ifrlsão.

Sobre o scu túmulo escreveram o se-
gulnte epltaphlo: "Aqui jaz Eusebio, ho-
mem de Deus."
EGREJA DO MOSTEIRO

TIIEREZA
DE SANTA

Nesta egroja haverá amanhã festa da
Aasumpçãa dc N. Senhora; missa canta-
da, logo apôs exposição do Santíssimo
Sacramento, a qual se prolongará durante
todo o dln. De tarde, ás 17 horas e mela,
canto da ladainha e bençam.

 No dia IC pasBa o terceiro annl-
versario da fundação desto mosteiro de
religiosas carmelitas descalças, o qual era
dantes um recolhimento.

Por esse motivo, haverá, fis 8 horas,
missa cantada, e, a seguir, exposição do
Santíssimo, Te-Deum e bençam.

ABBADIA DE S. BENTO
Assiunpçüo dc Nossa Senhora

Amanhã serão rezadas missas do ho-
rarlo habitual, excepto a das 10 horas.

A missa pontificai da solcnnidado, ce-
lebrada polo d. abbado de Olinda, entrará
ás dez horas.

A' noite, ás 19 horas, vosperas ponti-
ficaes e bençam do Santíssimo Sacra-
monlo.

CAMPINAS, 13 •—}. Ficará gravado na
memória do toda a população catliolica
desta cidade o dia 13 de agosto, om quo
o quarto filho do Campinas foi sagrado
bispo.

A cerimonia da sagração do d. Soa-
quim Mamedo da Silva Leito, bispo auxl-
liar desta diocese o titular do Sebaste do
Laudlcéa, foi do grando Imponência.

Já multo antes da hora marcada ha-
via grando massa do povo em frente á
Cathedral, A espera da chegada do nove
bl3po.

A's 8 horas o 10 minutos, d. Mamedo
dava entrada na Cathedral, acompanha-
do do d. João Nery, bispo diocesano; d.
Campos Barreto, bispo de Pelotas; d.
Octavlo Chagas, bispo do Pouso Alegro,
o de seus paranymphos.

O templo estava repleto do fieis, nn-
tando-so nas tribunas senhoras de nossa
melhor socledado o cavalheiros de desta-
quo social.

Em logares reservados sentaram-se os
srs. dr. Antônio Lobo, presidente da Ca-
mara dos Deputados, e dr. Sousa Carva-
llio, lente de» Academia do Direito, para-
nymphos do d. Mamedo; dr. Francisco
do Araújo Mascarenhas, presidente da
Câmara Municipal; dr. Heitor Penteado,
prefeito municipal; monsenhor José Joa-
quim Rodrigues de Carvalho, reprosen-
tando d. Duarte Leopoldo, arcebispo me-'
tropoütano; dr, Almeida Pires, !'ilz da'
primeira vara; dr. \ itonlo Banjo Domin-'
gues do Castro, Juiz da segunda vara; div
Bandeira de Mollo, delegado úo. pollo!»;:
dr. Antônio Rodrigues Alves Pereiru o
Antônio Vlllela Junior, respectivamente,'
dlrectores do Gymnaalo e da Escola, Nor-
mal; commcndador Jeronymo de Campo.-
Freire, Horaclo o Bento da Silva Leite,'
Francisco Gonçalves de Campos, os re-'
presentantes da imprensa e outras pes-
soa:- gradas.

Os altares o principalmente o altar-
mór estavam bellamcnte ornamentados,
apresentando aspecto magnífico.

Todas as associações religiosas desta
cidade estiveram representadas na festn.-
Assistiram â sagração episcopal vários sa-
ceídotes desta diocese, o cabido o multas
famílias vindas de diversas localidades do
Estado.

A grande cerimonia da sagração tevo
inicio ás 8 horas e 20 minutos, sondo
sagrante d. Joáo Baptista Corria Nery,
e assistentes d. Francisco do Campos Bar-
reto o d. Octavlo Chagas de Miranda, au-
xlliados pelos revmos. monsenhores An-
tonio Pereira Reímão, Manuel Ribas
(1'Avila, conegos Samuel Fragoso, viga-
rio do Caplvary; Aristides Silveira, vigário
¦le Soccorro; Pedro dos Santos, vigário do
Amparo; Francisco Botti, vigário do Rio
Claro; Carlos Cerqueira, vigário geral da
diocese de Pouso Alegre; João Loscbl,
director do Seminário, o outros sacerdo-
tes.

A cerimonia, da sagração terminou com
missa cantada, celebrada por d. João Nc-
ry. Ss 11 horas, sendo d. Mamedo acom-
punhado por todos os prelados o para-
nymphos até ao Palácio Episcopal, ondo
s. exc. revma. offereceu um almoço In-
tlmo ás pessoas de sua amizade.

 A'3 10 horas sahiu da Cathedral
uma manifestação das Associações Ca-
tholicas, que se dirigiu A União Snrto
Agostinho, afim de saudar d. Joaquim
Mamede, falando o dr. João Ribas
d'Avila.

A's 8 horas realizou-se uo salão nobre
da União Santo Agostinho, á rua Barão
do Jaguara, n, 28, um grande banquete,
offc-recldo pelas Associações Catholicas
Masculinas desta cidade.

Ao "champagne" d. Joaquim Mamedo
foi saudado por diversos oradores.

: Durante o dia d, Mamede recebeu
Innumeras visitas de famílias o cavalheí-
ros, que foram cumprlmental-o pela in-
vestidura do sou cargo.

S. exc, rcvmn. recebeu muitos tele-
grammas de felicitações vindos de dlvèr-
sos pontos db palz.

 Amanhã, ás 7 horas e 30 minu-
tos, o novo bispo benzerá a imagem do
S. Pedro e S. Paulo, collocadas aos lados
d,t fachada principal da Cathedral o ou-
virá a, allocução quo então fará o conego
Oscar Sampaio. Depois celebrará missa,-
dando communhão ás associações catho-
licas do curato.

A's 13 horas assistirá a um festival
muslcal-llterarlo quo lho será offcrecido
pelo Collegio do Sagrado Coração de Jc-
sus.

Correio de luas
SILVIAN0P0LIS

(Do correspondente, em 30 de jullio)!
Chegou aqui no dia 15 do andante o

sr. conego Pedro da Silva Brito, vigário
nomeado effcctivo desta cidade,

O sr. conego Brito tomou posse no dia
10, na mis-sa conventual.

O povo de Sylyianopolls satisfeitíssimo
com o novo vigário, porque é um sacer-
doto virtuoso, trabalhador e Intelligente,
para lhe mostrar sua prova de amizade
o consideração, fez-lho hontem, ás 20 ho-
ras, depois da reza, imponente manlfes»
tação de apreço.

Reunida quasi toda a população da ad-
do do nossa urbs, procedida da corpora-
ção "Carlos Gomes'', dirigiu-se á resl-
dencia do sr. capitão Costa, onde so acha»
va hospedado, s. exc. revma., debaixo da
fogos o de vivas enthuslasticos.

Chegados á residência do sr. capitão
Costa, tomou então a palavra, em nomo
do povo, o sr. capitão Pedro José de Oll-
veira, quo lhe dou as boas vindas.

O sr. conego Brito agradeceu, conimo-
vido, a prova de amizade e consideração,
que acabava do receber de seus parochia-
nos.

O si\ dr. José Romtlo ergueu vibrante-
vivas u s. exc. d. Octavio Chagas de Ml-
randa, nosso amado bispo, ao sr. coneeo
Brito e & religião catholica.

Em seguida a banda de music."
panhada do grande numero de ,
porcorreu as ruas o praças principal
nossa cidade, debaixo de vivas, ao sr. bi..
po de Pouso Alegre, ao conego Brito e á
religião, terminando a manifestação já
tardo da noite, em completa harmonia.

Ante-hontem tiveram inicio as novenas
da festa da padroeira, sendo bastante
concorridas.

Os festeiros, srs. Christlano doAndra»
de e d. Laurlnda de Abreu e Silva, ea*
forçam-se para fazel-a com o maior brl»
lhantismo possívol.

VILLA DE BOTELHOS
(Do correspondente, em 5):
Regressou de sua viagem a Bello r

rizonte, acompanhado de sua filha si
rita Maria de Moraes, o sr. major C
do Mariuno do Moraes, recebendo.'
nente manifestação do apreço;
sou encontro mais de 500 c
com uma corporação musical..

 Com sua exma. famlll
a sua residência para esta V
João Passos, distineto medii

 Esteve nesta villa q
Paes, juiz municipal do Çrüj-^íjí

-~m*tt%r.
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A REFORMA DO ENSINO

RIO, 13 — 0 sr, dr. Paulo Frou-
tin, entrevistado por uni redactor da
''Rua", sobre a reforma do ensino,
após longas considerações, disse que
a lei Carlos Maximiliaiio tem prova-
do ser a melhor possível.

MINISTRO DA RÚSSIA
RIO, *•*.*. _ A bordo do "Minas

Geraes", chegou a esta capital o no-
vo ministro da Rússia. _

O diplomata moscovita foi recebi-
do pelos representantes do governo,
seudo-lhe prestadas honras no Arse-
jial de Marinha.

PRISÃO DE FEITICEIROS
RIO, 13 — A policia dc Nictheroy

poz cerco a uma casa de feitiçarias,
conseguindo prender vinte indivi-
duos.
CENTENÁRIO DA ESCOLA DE

BELLAS ARTES
RIO, 13—-A Associação dos Aqua-

rellistas realiza amanhã uma se-;são
cominemorativa rio centenário da
fundação da Escola Nacional de Bel*
Ias Artes.

O sr. Affonso Taunay fará uma
conferência sobre o thema: "A mis-
são artística cm 1816".
CENTENÁRIO TEIXEIRA DE

FREITAS
RIO, 13 —- A Alliança Acadêmica

associa-se ás festas que o Instituto
dos Advogados vai realizar, por oc-
casião do centenário do nascimento
do grande jurista Teixeira de Frei-
tas, no dia 19 do corrente.
MINISTRO DO BRASIL NA VE-

NEZUELA
RTO. 13 — A bordo do "Minas

Geraes", chegou a esta capital o sr.
Luiz Guimarães, ministro do Brasil
junto ao governo da Venezuela.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 13 (A) — Foi o seguinte o movi-

monto deste porto:
Vapores entrados:
De Buenos Aires o grego "Kyma";
de Nova York, e escalas o nacional

"Minas Cernes";
do Buenos Aires c escalns o nacional

"Tnpajoz";
dc Nova York o lugar americano

"Brewn".
Vapores sahidos:
Para Macau e escalas o nacional "Mos-

>.uro";
para Porto Alegre e escalas o nacional

"Itapura";
para Bordéos e escalas o francez "Aml-

ral Nellly";
para Santos o Ingiez "Danubo":
e para Gibráltar o italiano "Plácida".

PARA S. PAULO
THO, 13 (A) — Tolo nocturno de liojo

leguiram para essa capital os srs. Mnurl-
elo F. Vianna, Leonel de Barros, Victor
Gomes Pereira, P. Soares de Lima e Hei-
tor H. Nunes.

Polo nocturno do luxo seguiram os srs.
Joaquim Martins do Freitas e senhora,
mine, Freitas e família, dr. Flavio Uchôa,
dr, Arnaldo Leal e senhora, dr. Jullo Dar-
bosa, João Baptista Cardoso, d, Duarte
Leopoldo e neu secretario, o a e>:ma. viuva
do general Pinheiro Machado.

DEPUTADO ASTOLPIIO DUTRA
RIO, 13 — Seguiu hoje para Minas o'dr, Astolpho Dutra, presidente da Cama-

ra dos Deputados.
A AUTONOMIA DO ACRE

RIO, 13 — O Br. Gentil Norbcrlo, en-
.revistado acerca do projecto sobre a reor-
ganb.aç&o do Acre, que so acha actual-
mente 0111 discussão no Senado,.acha-o ex-
cellentp, embora nem tudo quanto dose-
ja.m os acreanos vonha sem a autonomia.

O sr-áNorberto mostra que o Acre jft
rendeu paia os cofres da União,sô com o
imposto da borracha, 12G.872 mil contos.
A sua despesa atí* hoje Importa em ....
84:002 mil centos, inclusive a Indemniza-
ção d Bolívia; as despesas feitas com a
ferro-viária Madeira-Mamorô e as despe-
nns ordinárias com a administração, dei-
Xnnflo assim d União um saldo liquido de
42.810 contos.

AS CORRIDAS DO JOCKEY CLUB
P.TO, 13 (A) — Estiveram concorria ts-

Wmas as corridas hoje realizadas no Jo-'ckey Club.
O resultado foi o seguinte:
l.o pareo "Consolação" — 1.609 metros.

Prêmios 1:300(000. Animaes sem Vletorla
este nnno em pareo de promlo superior
a 1:000$000.

1 Medusa II. Triunfo e Miss Linda.
Tempo 104 e 1|5". Poules simples ....

8S?300, duplas 109$200.
2.o pareo "Experiência'! — 1.450 me-

Iros. Prêmios 1:500$000. Animaes curo-
pcus de 2 annos, platinos e nacionaes de
8 nnnos, todos sem victoria.

Hygèa, Santa Rosa o Caslllln.
Tempo DO e 4|5. Poules simples 90$500,

duplas 101$sno.
3.0 pareo "33. F. Central do P.rasil" —

1.450 metros. Prêmios 1:500?000. Anl-
mnes sem mais dc uma victoria neste an-
no.

Image, Plstachio e Romildn.'
Tempo 1)5 o 4'5". Poules simples 157(000,
duplas 2SJ200.

•l.o pareo "Prado Fluminense" — 1.C05
metros. Prêmios 1:500$000. Animaes sem
victoria em grande prêmio ou classl-
co.

Mont Blanc. Stromboll e Dlonea.
Tempo 193 e 2|õ". Poules simples-

-11 $100, duplas 21Ç900.
S.o pardo "10 do Maio" — 1.009 me-

tros. Prêmios 1:500?000. Animaes de 4
nnnos e mais.

Lord Cunning, Mont Rose e Marvellous.
Tempo 103". Poules simples E3S>000,

duplas 39(600.
O.o parco — "ti. Francisco Xavier" —

1.009 metros. Prêmios 1:600(000. Ani-
mães de qualquer palz.

Hntpln, Vanderbllt III e Adam.
Tompo 104 e 2l5'. Poules simples

8OÍS00, duplas 22$800.
7.0 pareo "Grande Prêmio Major Su-

cltow" — 1.900 metros. Prêmios 
6:000$000. Animaes nacionaes.

Intcrvlew, Enérgica c Patrono.
Tempo 125 e 3|4'. Poules simples 

12$500, duplas 28$300.
• 8.0 pareo "Animação" — l.COO me-
tros. Prêmios 1:500(000. Animaes sem vi-
ctoria em grande prêmio ou elasslro.

Velhinha, Mlstella II e Colombinn.
Tempo 100". Poules simples 33*000,

duplas 273$600.
O movimento geral da casa de apostas

foi de 99:042*000.

VISITA DOS SRS. NILO PEÇAXITA E
JOSE' BEZERRA

RIO, 13 — Um vespertino carioca des-
erove com minudencia a visita que os srs.'dr. Nilo Pcçanha, presidente do Estado dò
•Rio, e dr. José Bezerra, ministro da Agrl-'cultura, fizeram no Morro Agudo, onde
idmlraram uma plantação de. fumo turco'que contêm mais de 80.000 pés em pleno
florescimento.

FESTA DO AERO-CLUR
RIO, 13 — Nos Campos dos Affonsos

íoi realizada hoje a festa promovida pelos
directores do Aero-Club Brasileiro cm ho-
lenagem ao tenente Bento Ribeiro Fi-

SISSOES DO SR. SYMPHRÀNIÒ DE
MAGALHÃES

3 — Chegou hoje a esta capital o
-onlo de Magalhães. Entrevista-

Jornalista, narra as suas lm-
divulgadas pelos Jornaes, das~iue 

esteve.
a Central do Brasil, tendo

is de percurso, possue car-— 
para 16.000 kilometros,
supérabundancia de ma-

*le 1.000 carros estão•».*—-,-..¦ '«svlos-mortos de V8llfta

RECITAS
RTO, la (A) — Estiveram brlllianllssi-

mas as regatas promovidas na praia Bo-
tafogo pela Federação Brasileira das So-
ilédades do Itemo.

O mar e o pavilhão de regatas apresen-
tavam um aspecto deslumbrante.

Era enorme a concorrência, notando-se
a presença dos srs. présldento da Repu-
bllca, acompanhado de suas casas elvll
o militar, do almirante Alexandrino de
Alencar, ministro da Marinha, o do dr.
Júlio Furtado.

Foi o seguinte o resultado das corri-
dns:

i.o pareo — Yoles a 4 remos.
Venceram: em l.o logar, Belllta, do In-

ternacional, e, em 2.0, Yara, do Cuana-
bara..

2.0 pareo — CnnCas a 2 remos.
Venceram: em l.o logar, Ischlon, o,

em 2.o, Idyla, do Boqueirão.
3.0 pareo — CanOas a 4 remos.
Venceram: em l.o logar, Asterln, do

Vasco da Gama, e, om 2.0, Jacyra, do S
ChriOtovam.

4.0 parco — Yoles a 2 remos.
Venceram: em l.o logar, MldosI, do

Botafogo, e, cm 2.o, Cíotllde, do Natação
r Regatas, e, em 3.0, Iry, do Gragoata,

ô.o pareo — Yoles a S remos.
Venceram: em l.o logar, Jurnft, do S

Chrlstovam; 2.0, Tàmoyo, do Fla-
mengo
cional.

Co parco
Venceram

da Gama, e
7,0 pareo

e, em 3.o, Barroso, do Interna-

flO-lIlJJWAUEM AO MAESTRO
LERROUX

BUENOS AIRES, 13 (A) — Os orltl-
cos dos jornaos o vários amigos do mães-
tro francoz Xavier Loroux, que nqul so
acha fflr.etido parte da grando companhia
lyricn do Theatro Colon, offoreocm-lhe
esta noite um banquete.

A EXPOSIÇÃO RURAL
BUENOS AIRES, 13 (A) — Os mem-

bros do Jury contractados para olasalíl-
car os produetos bovinos quo vão flgu-
rar na próxima Exposição Rural, lnlola-
ram Jã suas rounlBes, tomando varias
decisões, no sentido de assegurar a me-
lhor justiça lio Julgamento dos exempla-
res.

PROFESSOR SA' VIANNA
BUENOS AIRES, 18 (A) -— O profes-

«or brasileiro dr. Sa, Vianna foi recebi-
ilo hoje, de manhã, em audlenola espe-
ciai, pelo dr. Do La Plaza, presidente da
Republica, a quem apresentou despedi-
das, por tor do regressar ao Brasil, en-
trotendn nessa occaslão oom o chofo do
listado cordlallsslma palestra.

Uruguay

Yolcs a 2 remos,
em l.o logar, Íbis, do Vasco
em 2,o, Irany, do Flamengo.

Yolc;; a 4 remos.
Vonceram: em l.o logar, Alzira, do

Natação o Regatas; em 2.o, Caclquo, do
Flamengo, e, em 3.0, Brasil, do Natação
o Regatas.

R.o pareo — Yoles a 2 remos.
Venceram: em l.o logar, íbis, dn Vasco

Aa Gama, e, em 2.o, Muoury, do C. Ohrls-
tovam.

9.0 paroo — Escalcres a 0 remos, da
marinha nacional.

Venceram: em l.o logar, o escaler do
couraçado "Minas Geraes", e, em 2,o, o
do "scout" "Bahia".

10.o pareo -¦— Canoas a 2 remos.
Venceram: em l.o logar, Ischlon, do

Gragoata, e, em 2.0, Ccetê, do S. Chrls-
tovam.

11.0 parco — Yolcs a S romos.
Venceram: em l.o logar, Aymorft, do

Flamengo, e, cm 2.0, Pereira Passos, do
Vasco da Gama, e, em 3.0, Atlântico, do
Natação o Regatas,

12.0 parco — Yoles a 2 remos.
Veuccram: em l.o logar, Ciumento, do

Internacional; em 2.o, Marabá, do Ica-
rahy, e, cm 3.o,. Irany, do Flamengo.

13.0 pareo — Yoles a 4 remos.
Venceram: em l.o logar, Yara, do Gua-

nahara, e, em 2.o, Belllta, do Internado-
nal.

14.0 pareo — Canoas a um remo.
Venceram: cm l.o logar, Leo, do Gua-

nabara;. era 2.0, Yara, do Flamengo, o,

em 3.o, Nilo, do Natação e Regatos.
15.0 pareo — Yoles a 8 remos.
Venceram: em l.o logar, Pereira Pas-

sos, do Vasco da Gama: em 2.o, Pour-

qüois-pos?, do Botafogo, e, em 3.0, Rio
P.ranco, do Natação e Regatas.

16.0 pareo — Canoas a 4 remos.
Venceram: cm l.o logar, Gragoata, do

Gragoata; em 2.0, Esther, do Guanabara,
e, em 3.o, Jacyra, do S. Christovam.

O NOVO MINISTRO DA RUSSL\

RIO, 13 (A) — A bordo do pnquet.;
'•Minas Geraes", chegou hoje a esta ca-

pitai o sr. A. Schertatresy, ministro dn
P.ussia junto ao nosso governo.

S. exc. foi recebido no cães pelos repre-
sentantes da Kussla c do Minlsrio das
Relações Exteriores,

Ao passar o "Minas Geraes". os no.vlos
de guerra prestaram as continências do
eatylo.
A CARNE — MATADOURO

DE SANTA CRU/,
' RIO, 13 (A) — No matadouro dc San-

to. Cruz foram hoje abatidos 541 rezes,
47 porcos, 20 carneiros'o' 38 vltellas.

Os preços foram oa seguintes: bovinos,
de $600 a' $020; porcos, de 1$ 

'a 1$200;
carneiros, de 1$600 a 1(800, e vltellas,
de $500 a. $800.

. FOOT-BALL
RIO, 13 (A) — O scratch carioca quo

Jogou hoje -em Campos perdeu por 7 zoals
a zero.

CONVENÇÃO DO PARTIDO
COLORADO

MONTF,VIDE'0, 18 (A) — Realizou-
se, com grande ooncorrenela, a annuncia-
du convenção do Partido Colorado.

Durante a reunião, foram pronunola-
nos violentos niscursos, tondo, por fim. a
àssèmbléá decidido acceltar a renunola
que o dr. Batle y Ordonoi* apresentou da
sua candidatura d prosidcnola da Repu-
bllca nas próximas olelçOos.

Foi approvado um voto do confiança
an actual presidente, dr. Fellclnno Viera.

Chile
VISITA PRESIDENCIAL

SANTIAGO, 13 (A) — O dr. Luiz San-
fuentes, presidente da Ropubllca, acom-
pnnhndo dc sua comitiva, visitou as obras
do porto de Santo Antônio.

UM GRANDE INCÊNDIO
SANTIAGO, 13 (A) — Km Vletorla, nm

grande incêndio, durante a nolto passada,
destruiu por completo o quarteirão cen-
trai d:: cidade.

r WmiVimWrHP,

GBANDE HOTEL
LARGO DA CAPA
MIO _>E> jAHE)IHO

Casa para famílias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamente mobilados de novo, asoensores

ventiladores, oozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Tefophone am todos os andares - Telegrapho, Grandhotel

filial-, quartos oom ou sem pensãoVNa

noZrianon
concerto: oreAestrai

diariamente
Mas 20h ás24âorai

t^BflõaoaflaQflaccflflõfliaaoM

A ia
Acaba do apparecer, numa Interessante

edição colorida, o hymno "La bandlora",
letra do professor Francesco Pedatolla e
musica do maestro Q. B. d'Arce.

Gratos pelo exemplar.

CASA B0NILHA
Grando soiilnièiitd do velludoa de seda

o tnffctíis parn vestido do thentro a pre-
Cos sem competidores.

Paraguay
A POSSE DO NOVO GOVERNO

ASSUMPÇjXo, 13 (A) — O dr. Eduardo
Chcrer, presidente da Republica, recebeu
hoje, em audiência solenno, ps membros
da embaixada argentina quo vieram assls-
tlr ãs cerimonias da posso do novo presl-
dente.

O chefe de Estado ofíerece aos íepre-
sontantes da Republica vizinha, hoje, &
noite, um grando banquete no palácio do
governo, banquete que serã seguido de um
grande baile.

A situação em
Matto Grosso

EXTERIOR

11K<*

Hespanha
tÈSSÓ BE TROPAS

A' METRÓPOLE
MADRID, 13 — E' provável quo, de-

pois do ficarem concluídas as operações,
no começo de setembro, determinando u
zona internacional de Marrocos, regres-
srm ã península dois regimentos do excr-
cito real.

A AMNISTIA DOS DESERTORES
E REBELDES

MÀDÍá'0, 13 -— A "Gaceta Oficial"
áo «eu numero do amanhã, dará porme-
nores sobre a npplicacão do decreto que
amnlstla os desertores o rebeldes.

A SITUAÇÃO NO INTERIOR

CUYABA', 13 (A) — O ex-major Go-
mes, chefe dos bandoleiros do sul do Es-
tado, continua depredando essa região.

Hontem foi novRmente assaltada a fa-
zenda do coronel Benjamin Corrêa da
Costa, o aa dos srs. Davhl de Medeiros e

Rodrigues Coelho, em Nloac o Aqui-
dnuana.

-Chegam noticias dos embaraços que o
engenheiro da Estrada de Ferro de Ita-
pura esta creando fts autoridades policlacs
daquella vilia, por inspiração do aeu dl-
reotor, flr, Flrmlno Dutra.

Desastres e ferimentos
O pequeno Narciso, de 2 annos de ed.i-

Ao, filho do .Tos"; Comindo, morador ft rua
Carlos Botílho, n. 34, passando hontom
ãs 18 horas, dcanto dc um fogarelro, ra
casa dos seus paos. Incendiou as vestes.

Aos gritos da Infeliz criança, acudlrahi
an pessoas da casa. que abafaram as la-
baredas.

Narciso, que recebeu queimaduras Ao
2.0 e 3.0 graus na região glutea o mem-
bros inferiores, foi soccorrldo pelo dr.
Pedro Nacaralo, medico da Assistência.

* *
Fazendo travessuras honem. ãs 19

horas o mela, na casa dos seus paes. a
rua Barão do Tatuhy, n. 50. o menor
Jos'', de 12 annos dc edade, filho do sr.
Éuclydes Ferreira, deu uma quída do-
sastrada, fracturando o nnte-braco di-
relto.

Soccorreu-o o medico do. Assistência,
dr. Pedro Nacaráto,

O foguista da Companhia do Gaz. Fran-
cisco Pallcelll. casado, do 24 annos do
edade, residente d rua Plratlninga, n. 86.
achando-sc hontem. ás 47 horas o meia,
no portão do Gazometrò. tevo ahl uma
deslntelllgcncla com o seu companheiro
de serviço Raphael de Castro.

Este, exasperando-se, nggredlu Poli
celll com um cano do forro, produzindo-
lhe um ferimento contuso r.a região pn-
rletal direita. ¦ •

Em seguida o ággressor evadiu-so, ten-
do a vlctlma apresentado queixa do facto
ao dr. Octavlo Ferreira Alvos, l.o dclu-
gado.

A autoridade mandou submetter o of-
fendldo n o.*:ame do corpo dc delieto o
abriu Inquérito sobre o facto.

Ao dr. Octavlo Ferreira Alvos, l.o fle-
legado, que so achava de serviço na Rn-
oartição Central da Policia, o chaearélru
Manuel Duarte, de 50 nnnos de edade,
casado, morador fi rua Placldinn. n, 39,
queixou-se hontem de que, fts 20 horas,
fora traiçoeira o -covardemente niigrodi-
dc a cacetadnB na sua própria chácara
oor seu vizinho do n. 37. de nome César
Carmen e por um primo deste, de nome
José.

O queixoso, que apresentava extenso
ferimento contuso ua região occlpital, de-
clarou que a nrjgressrto fOra motivada
pelo mnls futll don motivos. Pela manhã,
algumas galllnhas e pintos de propriedà-
Sc* de Cosar passaram pnra a sua chnca-
ra, dnmnlflcnndo a horta. No momento
em que os enxotava, cahiu sobre um pin-
to matando-o.

Dahi a aggressão.
O ferido, depois de receber os soecor-

ros da Assistência, foi submetttdo a. exa-
mo de corpo de delieto pelo medico lo-
gieta, dr. Leite Castos.

-s

A Importadora
Sobretudos c costumes de caslmira

para meninos, pelos menores preços, sO na
A "Importadora".

Rua Direita, 11. 4-A.
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Desastre e lorte

Bolívia
O SR. KEBALLOS E A SUA POLÍTICA

INTERNACIONAL
LA PAZ, 18 (A) — O jornal "El Dia-

rio", que aqui se publica, dá no seu nu-
mero de hoje a entrevista que o seu cor-
respondente em Buenos Aires teve com o
dr. Estanislau Zeballos.

Nessa entrevista, aquelie antigo mlnls-
tro das Relações Exteriores da Repu-
blica Argentina affirma que a propagaii-
da no Brasil contra a sua actuação na
política internacional sul-americana escft
sendo Inspirada ilireetamente pelo actual
ministro das RelaçSes Exteriores, sr. Sou-
sa Dantas.

Na entrevista diz textualmente o sr.
Zeballos:

"O sr. dr. Sousa Dantas foi empregado
subalterno da. legação brasileira em Bue-
nos Aires, e, nessa oceasião, sendo eu ml-
nistro do Exterior, não o qulz receber, fl-
cando por Isso ello multo resentldo atê
hoje commigo."

Argentina
CAMPEONATO MUNDIAL

DE BOX
BUENOS AIRES, 13 (A) — O

tnátcli de box realizado entre Satií-
laiígford e Sannnacvea, na disputa do
campeonato mundial, foi declarado
empatado entre os deis contendore?..
pelo juiz Willyjal.
BANOUETE AO SR. AYARAGARRAY

BUENOS AIRES, 13 (A) — Terça-fel*
ra próxima, o ar. Coblanchl, ministro da
Italia aqui acreditado, offereco um ban*
quete do despedida ao dr. Lucas Ayara-
garray, plonipotonciarlo da Argentina
junto ao Qulrinal, recentemente removi-
do da legação do Rio de Janeiro pnrn a
do Roma.

Nessa festa tomarão parte varias fa-
nilllás da melhor sociedade portenhn.

CIHCUIjO da imprensa
BUENOS AIRE.S, 13 (A) *— O 

"dr. 
Luiz

Mltre, director do "La Nacion", recente-
mente eleito presidente do Circulo da Im-
prensa, tomou hoje posse do seu cargo.

A OPERA "CADEAUX"
BUENOS AIRES, 18 (A) — Os jorne.es

ccinmentam, oombatendo-a, a attitude
do dr. Arthur Gramajo, intendente mu-
nicipal, que prohlblu a representarão da
opera "Cadeaux", de Noel, no Theatro
Colou, por julgal-a attentatoria aos prin-
cipios da neutralidade mantidos pela Ar-
gentina.

Algumas tolhas, mais viuluiiuu», dUcin
que o dr. Gramajo Ias timbre em aer
desagradável ti «ooiedade argentina uue,
por sua causa, Jü se tem viato sujeita a
varloa vexames « privada, de muitas dl-

, .ysifiOíái. 
".":
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Na rua Carandiru' morre uma crian-
ça sob as rodas de uma carroça
•— Prisão de um carroceiro

Hontem, pouco depois das n ho-
ras, o sr. dr. Accacio Nogueira, dele-
gado de investigações c capturas,
achando-se de serviço na Reparti-
ção Central da Policia, foi informado
dc que, na rua Carandiru", uma
criança tinha sido victima de lamen-
tavcl desastre, em conseqüência do
qual vciu a fallecer immediatamente.

Transportitndo-se para o local, em
companhia do sr. José Libero, medir
co legisla, e do medico da Assiste*'-*
cia, sr. dr. Carvalho Braga, a autori-
dade ali encontrou, de facto, extendi-
do em decubito dorsal, o cadáver dc
uma criança sobre uma poça de sau-
gue, e a seu lado, preso por dois
guardas, o carroceiro Manuel Ono-
fre, solteiro, de 25 annos de edade,
residente naquellas iinn.cdiaçoes.

Interrogado pelo delegado, Manuel
declarou que, quando dirigia a
sua carroça n. 1258, per aquella rua,
surgiu inopinadamente na frente do
vehiculo o pequenino Caetano, que
tem 2 annos c meio de edade e é fi-
lho de José Alfinito, residente no n.
18.**-,, da mesma rua.

Por mais que tentasse evitar o pe-
rigo, todos os seus esforços foram
nullos, tendo unia das rodas da sua
carroça passado sohre o corpo da
criança.

O cadáver do infeliz Caetano dc-
pois de convenientemente examina-
do pelo sr. dr. José Libero, que deu
como "causa mortis" unia hemorrha-
gia cercbr.tl traumática, proveniente
da fractura do craneo, foi entregue a
seus paes qne o reclamaram para o
enterntmento.

Pelo que se conclue das declara-
ções do carroceiro, ratificadas por ai-
guínás testemunhas, o desastre foi
puramente accidental.

Está aberto inquérito sobre o facto.

Loteria de S. Paulo
Reallza-sc hoje mai» uma extra.oçãJ

desta acreditada loteria, sendo o prêmio
maior 15 contos de réis.

Mutua Paulista
A Importante companhia de seguros a

Mutua Paulista, que vai ein franca prós-
uerldade, ainda ha dias mereceu uma re-
f«reucia preciosa, que nfto deve ser ^cala-
da. Fei-a .0 dr. Vertrne de Abreu, em
carta dirigida ao sr. dr. Carlos Meyer, dl-
mio presidente duquella sociedade, que
tem a sua síde ft rua Alvares Penteado.
O sr. inspector de seguroB, nas palavras
que externa, diz estar acabando de ler
as actos das ultimas assemblêas extra.-
ordinárias da Mutua. Puulista, celebradas
a JO de Junho o 12 de julho, próximo
iiaesados, apressundo-se eni subscrever o
voto de louvor e applauso, que foi pro-
posto e unanimemente acclamado numa
dessas assemblêas ao seu esforçado e bo-
nt.merlto .presidente fundador e mais
ttlreçtorsfi,"

A situação da praça
Si tivéssemos a acereseentar alguma

cousa ao que temos escrlpto aobre a sl-
tuaçSo da nossa praça, seria somente pa-
ra chamar a attenção dos leitores para
o movimento bancário, referente ao mez
p, findo.

Quando os bancos registam grande
somma de numerário cm suas caixas, e,
mez por moz, vão augmentando os seus
descontos, quer dizer que a situação ê
boa.

Os balancetes publicados, com exce-
pção do do Banco de S. Paulo, aceusam
uma caixa no total de 128.969:*102*.000.
Dando para o Banco de S. Paulo a mes-
ma caixa de junho, o total geral eleva-se
a 131.-469:4021(000, contra 136.953:090?,
em Junho.

A tlifferença paru menos b devida ao
augmento que houve nos descontos.

O café durante a semana melhorou dc
preço.

O cambio, por sua vez, voltou â sua
firmeza anterior.

A Bolsa, como sempre, muito anl-
mada, e com cila, todos os valores.

CAMBIO

A taya cambial osclllou durante a se-
mana nos extremos de 12 9|16 c 12 11|16
d.

No sabbado, porém, o mercado porma-
neceu multo firme na base de 12 5Í8 d.

A tendência b de firmeza com melho-
res taxas.

A Câmara Syndical affixou para o
curso official as taxas ão 12 10132.
12 5)8, 11|16, 21|32 c 12 5)8 d.

O valor official do mil réis, papel,
á taxa de 12 5[8 d., foi de 407 réis, ou-
ro; e o valor da moeda de 20$000 foi de
•I2J772, papel.

CAPE1

¦ Secundando os esforços do governo do
listado, que se empenha pela boa romu-
herastto da safra actual, a Associação
Çdmmerelal de Santos • adoptou para a
bnse diária o typo 4, e nfto mais o typo
6, visto como aquelie é 0 que melhor
qualifica o produetd.

Ií' assim quo a base do typo 0, que
era de 0$000, foi substituída pela de
6*JC00 c C$700, durante a semana, para
o typo 4.

A situação do nosso produeto me-
lhorou consideravelmente nos mercados
consumidores.

Si o stock de Santos não augmentar
repentinnmentc por falta do sahidas, pó*
demos contar sempre com melhores pré-
ços.

Segundo alguns,, a falta do consumo
por parte dos Impérios centrais, devido
ao bloqueio dos alllado», poderia ocea-
sienar um grando stock em Santos, ser-
vindo Isso para os especuladores exerce-
rem o seu "negocio", a baixo.

; Acreditamos, porém, que tal nfto se da-
rft, pois que o consumo nos Estados ITni-
dos augmenta diariamente, c as estatls-
tlcas altostam o quo affirmamos.

Durante a semana o mercado de Nova
York registou as cotações dc 8.47, 8.60,
8.GÍ, 8.67, 8.78 e 8.72 (fechamento de
sabbado).

Londres registou: 46 s., 46 s. 6 d., 46 s.
3 d., 46 s. 6 e 46 s. 6 d. (fechamento
de sabbado).

llavre registou apenas a cotação de
74 l|4 fr., e a cotação offiolal, semanal,
do café disponível, typo Santos, bom ter-
reiro disponível frs. 76 a 77. Cotação an-
teríor. 76 a 77.

O mercado de Santos nos ultimou
dias registou grandes vendas que podem
ser calculadas em mais de 2B0 mil sao-
cas.

O total geral das rendas não ae pôde
ccnheccr por falta de declaraçBei.

As entradas subiram até 64 mil sac-
cas diários.

Os embarques foram Inferiores ás en-
Iradas.

O movimento geral foii
Dn siMiiniia

— A Cuixa de Liquidação feciiou
eabbado, com as cotações abaixo

Compra-
dores

Agosto
Setembro ...,..¦
Outubro ,,,,,,
Novembro . , ,*' 

'-„
Dezembro. .-.-.-•,-,
Janeiro

no

6$725
6$C00
li $500
fi$475
61476
6f475

Semnnu
anterior
133.000
148.191*
116.(84

Vendas ...... —
(Entradas i 101.211
(Embarque .... ,. III.Ií8

— A existência, no «sabbado, & noite, era
do 1.508.644 saccas, contra, 1.420.418 na

.semana anterior,"''" :|

Vende-
dores
0*750
C$625
C$525
0$500
C$500
C$500

Companhia Rogislndorn e Caixa
Os preços pagos durante a semana

foram, mais ou menos, os seguintes.
Typo 0 rs. C$200 até rs. C$400
Typo 5 rs. C$500 até rs. 6$700
Typo 4 ra. C$700 até rs. 7$000
Typo .1 rs. 7$100 até rs. 7$300
Typo 2 rs. 7$200 até rs.* 7$500

Mas resta a observar que maior activi-
dade se ilcsinvolveu o os melhores preços
«e alcançaram somente desde quarta o
quinta-feira passada.•— Durante o mez de julho o movimento
do mercado foi:

Vendas, 53G.000 saccas; entradas
1.240.914; Sahidas, 705$087; embarque,
G74.C87.

O merendo do Rio funcclonou mais
firme nos ultimes dias da semana.

A base de 9?100 por 15 kilos subiu até
9*300.

O movimento foi o seguinte:
Vendas, -13.200 saccas; entradas, 

51.307; embarque, 47.439; stock, 200.55C.

KSTATÍSTICA

Estatística semanal — .Stocl: no llavre:
Café do Brasil, 1.907.000 saccas; na se-

mana anterior; 1.913.000; no mesmo pe-
riodo do anno passado, 1.76-1.000; (le ou-
trás procedências, 218.000; na semana an-
teríor, 219.000; 110 mesmo periodo do an-
110 passado, 194.000.

Portos da Amorlca do norte.
Stoclc existente, 1.036.000 saccas; sema-

ua anterior, 1.081.000; mesmo período do
anno passado, 1.080.000; entregas da se-
mana, 96.000; semana anterior, 74.000;
mesmo periodo do anno passado, 55.000;
8upprlmento visível, 1.351.000; semana an-
terlor, 1.406.000; mesmo período do anno
passado, 1.058.000.

As cifras da estatística semanal dos Es-
tados Unidos dão uma diminuição de ....
45.000 saceas do stock armazenado que é
de 1.036.000 saccas do café do Brasil,

As entregas ao consumo subiram a ....
96.000 suecas o a quantidade de café em
viagem diminuiu de 10.000 saccas pura
815.000 saccas.

MERCADO DK TÍTULOS

Este mercado funcclonou multo firme
e muito movimentado.

Além dos prlnclpaes títulos que dlarla-
mente são negociados, outros que ha mui-
to não tinham procura jft vão tendo com-
ipradores,

Pelo registo da Bolsa verifica-se que
foram negociados C.1J7 títulos diversos, no
lotai de réis 698:G77$000, contra 3.723 no
total ;de réis E1C:291$000, na semana an-
terlor.

Às acções da Companhia. Paulista fo-
ram negociadas ao preço de 840$000, e fe-
charam eom compradores a esse preço.

As acçBeH da Mogyana tiveram boa
procura.

Esse papel affrouxou de 239$ para
2355, c fechou frouxo.

As acções da Companhia Melhora-
mentos dn 8. Paulo foram negociadas aos
preços de 38$ e 90$.

 As ucqòes da Frigorífica foram
negociadas ao preço do 182$000, ex-di-
vldendo.

Nas informações roferentes a essa oom-
panhia, publicadas na nossa secção ante-
rior, houve um equivoco.

Dissemos que o produeto das vendas da
oarne, xarquo e couros, durante o primei-
ro semestre findo, importou em libras,
quando foi em réis 2,64i:797$000.

—— As noções do Banco do Commercio
e Industria foram negociados ao preço de
471(000.

 As aooões do Banco Commercial
continuam multo firmes, ao preflo de
140)000.

—r— As acçOes do Banco de 6. Pauio
tiveram boa piocuro e foram negociadas
aos pregos de 67$50il ate 6S$000.

r—— As acções do Banco União íoram
negooladas a 30(000.

—— As acções da nov» Companhia
Ferroviária S. Paulo-Goyae foram nego
aladas aos preços de 60$ e 61Í, feçhft.ndo
cem compradores a 05$oop.:

Antes flo serem cotada»! na Bolsa, hou-
vo grandes vondas ao preço de 73$00l).
. : As debentures continuam rotrahl-
das.'

Apesar das cotações terem melhorado,
poucos negócios so fazem.

 As letras da Câmara dn, capital
(1913-1914) tiveram grande movimento,
prlnclpalmcnto as do 1913.

Havondo multo dinheiro para ser cni-
locado, e attendendo ao bom preço desse
papel, que, relativamente, estft barato, a
sua procura continuara,

 As letras das câmaras do Interloi
continuam paralyEadas.

 As apólices do Estado estiveram
bom movimentadas ao preço de 9C5$0Ü0.

Em egual semana do 1.915, as apo-
llc.es flo Estado, dá 3.a ft Ca séries, foram
negociadas a 900$, e as da 7.a ft 10.a, a
015$; as acções da Paulista, aos preços
do 317$ o 314$; da Mogyana, ao preço
do 225$; da Melhoramentos, a 74$; do
Banco Commorclo e Industria, a 405$;
do Banco União, a 26$; do Banco de H.
Paulo, a C9$; as letras do 1914, a 81$500;
e as de Jahu', a 72$r>00; ar, debentures do
"Eslado", a C9$000.

 O movimento geral d»*i semana fo»
seguinte: 242 acções dn. Paulista, ao

preço de 340$; 5C2 ditas da Mogyana", ao***
pregos de. 237$ até 235$; 362 ditas da
Melhoramentos de S. Paulo, a 88$ o 10 dl-
tas a 90$; 3 ditas da Companhia Àntarotl-
ca Paulista, a 2'!0$; 16 ditas da Frigo-
riflou, a 132$; 279 ditas da Ferroviária S.
Paulo-Goyaz, a COS o 30 ditas a 61$; 30
dltns do Banco Commercio o Industria, a
¦171$; 110 ditas do Banco Commerclal, a.
140$; 345 ditas dn Banco dc ti. Paluo, a
67$ até 69$; 230 ditas do Banco União,
tt 30$; 55 debentures do "Estado", a
"C$500; 60 ditas da Empresa Electrica de
Bebedouro, a 48$; 3r ditas do Calçado
Rocha, a 60$ o 10 dit;. , n. 55$; 74C letras
da. Camnra da capital, 1914, a 87$500 e
88$; 2.C85 ditas do 1913, aos preços de
78(500 até 70(500; 100 ditas da de S.
Manuel, a 75$; 100 ditas da do Mocõca, a
73$; 0 ditas da dc Jahu', a 75$500; «
ditas da flo Caçapava, a. C0$; 19 ditas da
de Ribeirão Preto, a 87$; 9 apólices da
União, a 800$; 57 ditas do Estado, dn. 10.a
série, a 9C5$; 3 ditas, da 5.a, a 945$; e

dita, da 4.a, de 500$, a «172(500.

OS BANCOS EM JULHO

Dos balancetes publicados pelos Ban-
cos, faltando o do Banco de S. Paulo,
extrahlrnos os dados abaixo, demonstrai!-
do a situação geral dos mesmos:

Caixa, 128.909:402$; contra em junho,
136. 953:590$; letras descontadas,
R8.750:483$; contra cm junho
35.827:840$; contas correntes,
21.0.381:537$; contra cm junho
212.347:338$; deposito a prazo fixo
51.120:211$; contra. 52.300:0005000.

 Tomando-se o balancete do Banco
S. Paulo como egual ao de junho, tere-
mos o movimento geral de julho assim
discriminado:

Caixa, 131.409:402$; letras desconta-
das, 04.494:483$; contas corantes
215.094:537$; deposito a prazo fixo
53.479;2ll$0'00.

 Houve uma dlfferença para me-
nos superior a n mil contos, no total das
caixas, porém, em compensação, houve
um augmento nos descontos superior a 8
mil contos.

Os depósitos cm conta corrente e a
prazo fixo augmentaram.

 O Banco do Commercio c Indus-
tria fechou sua caixa com 33.803:080$,
contra 36.093:347$ ern Junho. Descontou
31.531:980$, contra 30.523:830$ em ju-
nho. Seus depósitos cm conta corrento au-
gmentaram quasi GOO contos, bem como
cm 300 contos os depósitos a prazo fixo.

 O Banco Commercial fechou sua
caixa com 5.748:474$, contra 7.565:976$
em junho. Descontou 8.995:101$, contra
7.369:677$ em junho. Seus depósitos em
conta corrento diminuíram para mais de

mil contos, e em 110 contos os depo-
sitos a prazo fixo.

 A Banca V. Italiana fechou sua
caixa com 1.72G contos menos, descon-
tou. 3 mil contos mais, e seus depósitos
augmentaram.

• O Banco Nacional Ultramarino
fechou sua caixa com 18.999:731$, con-
tra 18.018:188$ em Junho; descontou....
4.199:083$, contra 2.362:923$ em junho.

 O Bráslllanlsçhe Bank fechou sua
caixa com 5.698:350$, contra 6.975:546$
cm junho; descontou 3.403:063$, contra
2.793:481$ em junho.

 Depois do Banco Commercio e
Industria, quo foi o que fechou com
maior caixa, com maiores depósitos e
que mais descontou, foram a Banca F.
Italiana, o Ultramarino, o London Bank.

Belga, o B. Bank, o Brasllianisehe fiir
Doulschland e o Commercial quo fechou
com maiores caixas.

MOVIMENTO BANCÁRIO DA
REPUBLICA

0o abril do 191.5 o 1910, e os esta pa*
gahdo.

A Câmara de. Tatuhy estft pagan*
do os Juros dc suas letras vencidas em
15 de junho.

 A Empresa, Água e Exgottos de
Salto dn Itu' estft pagando os Juros do•icmestre.

A Empresa Força o Luz do Jun*
dinhy estC. fazendo a troca das cautelas
de suas debentures pelos titulos defini-
tlvos.

A Câmara de S. João da Boa Vis-
ta, quo acaba, do põr em dia os seus eou-
pons vencidos, pagarft com pontualidade
o coupon do 30 de setembro.

João PIMENTA.

CASA DOlffOli
RUA BOA VISTA, 44

Comprem hoje mesmo para
combater o frio um dos

nossos

Ii'lllÉÍK
Costa, Campos & Malta

RIO
Vapores esperados

Rio da Prata, "Desna" 19
P.lo da Prata, "Verdl"  18
Nova York e esc, "Vostris" ,,-.,, 1»
itlo da Prata, "Araguaya" IB
Nova York e esc, "Walter D. Noyes". IR
Portos do Norte, "Bahia" 16
Amsterdam e osc, "Frlsla." 17
Nova York e esc, "Tupy" IH
Rordeaux e esc, "Sequana" ..... 20
Inglaterra e esc, "Demorara" .... 22
Rio da Prata. "Oaronna" 2'A
Cadlz e esc. "Jncuhy" 23
Calíftp o esc, "Orlta" ,25
Norfolk e e=:c. "Tibngy" 25

Vapores a saHIr
África do Sul, "Oronscy" 14
P.lo da Prata, "Frisla" 14
Itajahy e esc, "Itapaey" Í8 hs.) . 13
Inglaterra e esc. "Desna" 19
Nova York e esc, "Verdl" 18
Rio da Prata, "Vostris" 15
Portos do Norte, "Maranhão" (12
hs.) 18

Itajahy o esc, "Itapacy" . 18

Em 31 de março íoi o seguinte o mo-
vimento bancário ita Republica:

Caixa, 343.851 contos, contra, em
1915, 346.C47 contos; letras descontadas,
212.014 contos, contra, em 1915,
239.90C contos; contas correntes
401.968 contos, contra, cm 1915
386.194 contos; capital, 323.216 contos,
contra, cm 1915, 319.916 contos.

Dos totaes acima, sft S. Paulo en-
trou com:

Caixa 132.715 contos, contra, em 1915.
148.159 contos; letras descont. 74.370
contos; em 1315, 70.965 contos; contas
correntes 137.156 contos; em 1915 
129.734 contos; capital 7S.723 contos;
em 1913, 78.511 contos.

 Depois dc S. Paulo, os Estados
quo possuíam mais dinheiro om caixa
eram o Rio Grande do Sul, com 33.335
mil contos; a Bahia, com 13 mil; Per-
nambuco, com 9 mil, e ijinas, com 8 mil.

COMMERCIO EXTERIOR DO BRASIL

De Janeiro a junho de 1912 a 1916,
foram exportadas mercadorias no total
de 2.251.804:000$. ou libras 134.783.000.
exclusivamente para os 9 prlnclpaes go-
neros: algodão, assucar. borracha, caft,
cacau, couro, fumo, matte o pelles.

A importação, cm egual periodo, foi
nc total do 1.955.620:000$ ou libra.;
120.080.000.

ASSUCAR II ALCORÃO

Assucar — Esto merendo funcclonou
multo frouxo.

Em Pernambuco, até ao dia 10. as en-
tradas desdo o começo da safra havlnr»-
attingldo a 1.167.900 saccos, contra
1.897.100 saccos no anno passado.

A existência era de 68.600 saccos,* con-
tra 50.700 no nnno passado. Preço mê-
dlo: usina superior e 1.a S$700.

Algodão — O mercado do Llver-
pcol, no dia 10. registou, as cotações do
9.50 para o do P.qrnumbuco, 9.45 para o
de Maceió e'8.62 para o americano.

O mercado dc N. York fechou esta-
vol, com alta de 1 ponto.

Em Pernambuco, as entradas desde o
começo da safra até ao dia 10 do corrente
haviam at tingido a 191.700 saccos. con-
trn. 255.600 no annn passado.

Stocl;, 4.000 saccos; contra 32.000 no
anno passado.

Preço do de l.a sorte, compradores;
25(000, contra 14(000 iio anno passado.

VARIAS INFORMAÇÕES

Veiu-nos fl.i mãos o relatório fla Com-
panhia de Águas e Exgottos de Campl-
nas, relativo ao anno úe 1915.

Delle extrahimos alguns dados referen-
tee ft «ua optlma situação financeira:

De 1909 a 1915 a renda bruta foi su-
perlor a 3.100 contos e a renda liquida
foi superior a 1.800 contos.

O seu fundo de reserva foi elevado a
151:664$, e os fundos de liquidação c
amortização a 50:292$ e 808:398$. respe-
et I vãmente.

 A Cia. Frigorífica estft pagando
o sou 2,o dividendo, ft razão de 8$ por ao-
ção.

 A Cia. Paulista de Drogas esUt
pagando o seu dividendo do semestre fin-
do ã. razão de 120$ por acção (ou 12
por conto).

A Cia. Calçado Rocha sorteou 800

Noticias comircercãaes
JUROS i: DIVIDENDOS

A Companhia Melhoramentos de S.
Paulo eftft pagando o dividendo de . . .\
5$000 por acção, em seu escriptorio cen-
trai, ft rua Anchieta, 5, das 12 âs 14 ho-
ras.

 O Banco Commerclal do Estudo
do S, Paulo estft pagando o dividendo de
4-J800 por acção, equivalente a S por con*.
to sobro o capital realizado.

 A Fabrica de Tecidos Santa Ro-
salla, por intermédio da Banca Fiancesa
e Italiana per 1'América dei Sud, estft pa-
gnndo o 14.o coupon de juros de suas de-
bentures, com o desconto do Imposto de
rendas, das 10 fts 12 horas.

 O Banco Commercio a Industria
de S. Paulo estft pagando o 53.o dividen*.
do de 18$000 por acção.

 O Banco do S. Paulo estl pagan-i
do em sua thesourarla o 53.o dividendo,
ft razão da 7 0|0 ao anno, ou 3$500 por
acção.

• A Companhia Salto Fabril, em seil
escriptorio, ft rua do S. Bento, 42, cstíi
resgatando as suas debentures sorteadas (l
pagando os respectivos coupons, com í|.
desconto de 5 por cento do Imposto fe»
deral.

—— A Companhia Nacional de Estam-
parla, em seu escriptorio central, a rua
Alvares Penteado, 39, estft resgatando as
suas debentures sorteadas, e pagando o
coupon n. 9, das 12 ás 15 horas.

 A Companhia Luz e Força Santa
Cruz, em.seu escriptorio central, ft rua Dl-
relta, 14, eitft pagando o coupon n. 12,
com o desconto dc 5 OjO do imposto de
rendas.

 A Companhia Força e Luz de Ia-
boticabal estft pagando o coupon n. 10,
de juros de suas debentures, por Inter-
médio do escriptorio do corretor sr. An-
tonio Aymoró Porcira Lima, ft rua de S,
Bento, 61, sobrado, das 12 fts 16 horas.

 A Empresa dc Electricidade da
Araraquara, ft rua Floriano Peixoto, 6,
está resgatando as suas debentures sor*»
teadas a pagando os respectivos Juros,
com a deducqão do imposto federal.

 A Companhia Industria Papeis a
Cartonagem, por intermédio da Banca
Froncese e Italiana per 1'America dei Sud,
estft resgatando as suas debentures sortea-
das e pagando os respectivos Juros, com á
doducção do imposto federal,

 A Câmara Municipal do Espirito
Santo do Pinhal, por intermédio do escrl*»
ptorio do corretor sr. Ernesto B. de Car-
valho, ft rua do Commercio, 41, estft res-
gafando as suas letras sorteadas e pagan-
do os respectivos coupons n. 10, das 11 ás
14 horas.

A Companhia Luz e Força de Tie-
tb estft pagando os coupons de Juros de
suas debentures, por Intermédio do escrl-
ptorio do corretor sr. Ernesto R. de Car-
valho, ft rua do Commercio, 41, das 11 fts
14 horas.

A Companhia Paulista de Seguros.
em seu escriptorio central, ft rua de S.
Bento, 36, estft pagando o 20,o dividendo,
correspondente ao semestre findo, á, ra-
zão de 10 0|0 ao anno, ou 5$000 por acção.

A Companhia Campineira de Trae- •
ção, Luz o Força, por intermédio do
London and River Plate Bank, estft res-
gatando as suas debentures sorteadas, e ,
pagando os respectivos Juros, eom o des-
conto de 5 0|0 do imposto dc rendas, daa
12 ás 15 horas.

A Camnra MuniciDal de S. João
da Boa Vista, por intermédio do escrl-
ptorio da Sociedade Anonyma Commer-
ciai e Bancaria "Leonidas Moreira", es-
tft pegando o 9.o coupon de Juros de suas
letras, das 12 fts 14 horas.

 A Companhia Mogyana de Estra-
das de Ferro o Navegação estft pagando,
em seu escriptorio central, das 11 fts 14
horas, o 84.o- dividendo, correspondente
au primeiro semestre do corrente anno, ft
razão de 8$000 por acção.

 A Companhia PaullBla de Enciv
gia Electrica, em seu escriptorio centrnlj
i rua de S. Bento, 78, estft pagando os Ju-
ros das suas debentures. das 13 fts 15
horas.

 A Câmara Municipal de S. Ma-
nuel do Faralzo, por intermédio do es-
criptorlo do corretor sr. Enesto R. de
Carvalho, ft rua Alvares Ponteado, 41,
estft pagando o 10.o coupon dc juros do
suas letras, das 11 âs 14 horas.

 A Companhia Paullslidc Estra-
das de Ferro, em seu escriptorio central,
estft pagando o 88.o dividendo relativo ao
primeiro semestre do corrente anno, ft
razão de 10 0|0 nu 10$000 por acção.

 A Câmara Municipal de Capivary,
por Intermédio da Sociedade Anonyma
Commerclai »• Bannarla "Leonidas Morei-
ra", (itft pagando o 7.o coup.in de juros
de suas loiras, dns 12 ás 14 horas.

A Câmara Municipal de Serra
Negra, por Intermédio dn Sociedade Ano*
nyma Commercial e Bancaria "Leonidas

Moreira", estft pagando o lO.o coupon An
juros dc suas letras, dns 12 fts 14 horM.

 O Banco União de S. Paulo, em
seu escriptorio central, ft rua Alvarei
Penteado, 42, sobrado, estft t>agando o
i.o coupon de juros Ae suas debentures.

 A t.Ymiianliiu Maiiuíactuia de
Shapêòs ltaló-Rrásileiru eBtft pagando em
seu escriptorio central, ft rua 15 de No-
vembro n. 24, os coupon de juros de suai
debentures.

A Câmara Municipal de Jaboüca*.-——— JX, -V-z-lU. *l_Uai\t«-UU .I.WV.I1U. ÍVIti-uu wwv *• _«..».«•-. --» —- - "

^debentures .correspondentes aos sorteies bal, por. intermédio do. escrlpUmo da f.OK
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e Salões
MUNICIPAL

OTAS
0 sr. seorolurlo da .Tustfga o da 80KU-

rança Publlon despachará hoje com o sr.
presidente do Eslado,

¦3 FOIR.T
"Waiiison'', peça cm 4 actos,

do Bem. Beriisiein.

Quando se representou "l.a Veine", do
'Alfred Cupus, llvemos ensejo de contra-
p6r o suave optlmlsino dente tlieatrlstu
an pe.8lmkimò domolidor de Honry
Bernsteln, e Isto para caracterizar a inill-
yidunlldudo de cada um dessos eseripto-
res de theatro. Ainda Iiontem o nosso pu-
rblloo teve oceasião de verificar mais uniu
•vez o aritlpodlsmo que existo eiiire uni
e outra aulor. Jí» pelu assumpto iiuo es-
polho Bernsteln paru suas peças so ve ti
«ua índole.

Que 6 "Sunison"'' 13' a arriscada aven-'tura de um velho, cuja polxão pela cria-
jtura amada, sua mulher, vai :i ponto iln
Jogar ÍOra uma fortuna, nflm de lhe ser
agradável o praticar uma vit)giuin,a au
mesmo tempo. Ella, uue o dcsproüuvii,
iicaba comiir.hendeiido seu amor. Em
duas palhetudus: um marido miillonurin
,. rude, aue casou, por amor, com unia
pequena fidalga, do unia fumlliii arruina-
da, sabe que ú enganado por um rapaz, a
'liiont ajuda a ganhar dinheiro na praça."Finge quo parte paru a viagem e tom a
scena oom a mulher, Anna -Maria, aliás
Impertinente u de orgulho inquobranta-"vel. Então ncode-llio uma idéu: fazer bal-
Xar as aoçOos em que o seu protegido tetn
o. fortuna.

Elle urrtiina-se, mus arruina tambem
o miserável. Paru isso installa-se mim"appartaiiiento" do Bifa, manda-o cha-
mar, segura-o, e, emquanto o outro ea-
puma dc raiva sabendo que osta. sem viu-
tom, escarra-lhe 1111 fuce todos os ultra-
jes. Anua Maria, no ultimo uclo, vendu-o
pobre, e capaz daquella aoçõo heróica,
tem por elle o Inicio de uni movimento
generoso.

Como se vê, "Samson" é uma obra va-
lorosa, já pelo assumpto de que trata, jíi
pela violeuola de algumas Ue suas scenas
je de soua diálogos, pois gira em torne
ido uma paixão profunda que o autor em-•presta 11,0 seu herúe. Com franqueza, nao
oceultumos as nossas sympathlus pelotheatro de Bernsteln. Certamente que o
sou theatro não 6 para educando», nem
para ii, burguezlá pacata e ijoiiuclieiroua:
í um tlieatro cruel o umiirgo que nos dá"Cortes cmpux.es aos nervos o nos obrl-
ga a poiisar nas grandes misérias da
,vida.

Bem sabemos que hu qgepi ilú.prefc-
irencia a, Cupus ou mesmo aos .Ue Elere
e Caillavet e outros "deliciosos"; mas u
íaeto A quo se torna necessário de vez
.em quando o terrlbllismo de um Bernsteiu
cr,m toda a sua brutalidade, paru que os
felizes optimisias não julguem que esta.
mos no melhor dos mundos, consoante
opinava o dr, Pungloss, mas que sob as
jengunadoras lunlejoulns das nppareilcias
íruundanas latejam os eorarjOês gufós de
lazelras mórbidas, os espíritos frustes o
tarados, as almas torpes e degeneradas.
A respeito de Beriísteín muito bem so _x-
prime Xavier Lerotix: "Un peut 'atinei
ou tiétester Henry Bernsteln: 011 110 peut
pus lügnoror, II ne laisse personrio indif-
íérente. EL d'a*jòrd, il u le dou. Aucun
auteur de la jeune gC-ncratlon n'est nus-
Bi- compl.teiuont doiiní pour le theatre.
Ii u 1'lngêulosltê, Iu force, la ncttol. et1.1 précision. li a surtout le mouvement,
la pr.mlere ile toutes les qualitês drama-
.ilques. II presente, dOveloppe, corse et
donoue une intrigue avee une rapiditè
,que laisse le publlc .ttturdi et subjuguí-,
11'aymii pas en le tèmps de réfi.chir, de
üiscuter. Si, par hasard, dans la ruo, er,
renthint choz sol,. Io spectateur voit join-dre des critiques, des objections, il esl
trop tard: le tour est Jòué".

:' Tudo isto ú a pura verdade, Bernsteln
nfio deixa tempo para o espectador refle"-
.ctir: agarra-o 110 primeiro aeto, arrãsià-o,
icomu num turbilhão, fremente de espau-
to, e sú o deixa na ultima soeuii da peca,cujo desfecho quusi sempre lhe deposita
aia alma abalada a lia amarissima de uma
tristeza profunda- por ver quanto A feio
este "íucrynuirum valle".

A poça de hontem, que, aliás, já havia
-ido representada pelo mesmo Gultry
numa dus tomporudus Iraiisactas, está 110
¦mesmo iliapasãu cie todas as obras do
itfernstoln. O seu guinde papel ú o de
Jacques Bruclmrd, o Sdiisão que, urrui-
naudo-se, arruina o inimigo, como o iiu
Blfolla que se sepulta naa ruínas do tem-
pio para esmagar os seus perseguidores.
Quem o desempenhou/ excusado dizer,
loi o grandu actor francez. E' de vel-o
nas scenas capitães da peija; a primeira,
nu ll.o acto, quando, ás 2 ou 3 lioras Ua
manhã, Brachard "•"* sua mulher Anna
[Ataria voltar da rua e a interroga, viu-
Jentamente; a segunda, no S.o, quando,
po liutel Europeu, Brachard injuria o
Amante de sua mulher Lo Govain e o ex-
pulsa, dizendo-lhe; "Agora sú tens di-
(vicias. Val-te. Sabes o que serás obriga-
tio' a fazer'.' Dcsposarás Graoe dentro de
tres mezes. Tomaslo minha mulher para
tua amante. Tomaras para tua mulher a
minha amante, a amante de toda a gen-
¦le"; a terceira, quando Brachard ileoia-
ra, pur fim, que o aeu procedimento nau
foi súmente ueeasionado pur mera viu-
Ranga mas, principalmente, pelo amor
que tem á sua mullier.

Ali! é coril lagrimas na voz que (Jui-
itry rememora nesta scena a miséria de
outros tempos —¦ du antigo ira Legado;'
tic Marselha; maa que, si a sua, fortuna
íoi adquirida por meios pouco lícitos,
dali em deante trabalharia para sor di-
gnõ do amor de Anna Maria.

Em tudo, nesta pega, vai Guilry upli-
inamente; maa elle guinda-so ao subli-
me nossas tros scenas culminantes, quo
acabamos de cilar. Dizer agora que o
extraordinário uctor francez íol vicio-
í'iado no correr da representação será
lima redundância. Guitry om scena pro-
Ivoca sempre o cstrépUo das mais fro-
neticas palmas.

j Do papol de Anna Maria se Incumbiu
B. ara. Slarck, Imprlmindo-lhe um leve
toque de suavidade e delicadeza quo
jeontrastava não sú eom aa torpezas des-
bu alma de ohicharro que é o sa.árdann
!Le Govain si não tambem com o realis-
mu da reforçada figura do Jacques Bra-
cliard, que JAmais deixou o áspero ln-
.Voluoro do antigo carregador de Marse-
ilha.

Fez o Le Govain o ar. Eseoffier, e por"signal que apresentou um typo multo in-
.turessanle pelo seu descarado eynismo
que deixava transparecer toda a miséria
Au uma alma combalida o eompletamen-
%-e amoral.

:¦ O sr. Numes caricaturou razoavelmente
io marquez d'Audeline, e o sr. Breulllot
_ião foi ma! no Max.

A sra, Celliat o outros artistas trouxe-
Iram fi, peça de Bernsteln effleaz oontri-
fruição.

Hoje, descanço.
Para amanhã, om réoita de aeslgna-

tura, a peça "Miette".-

Em companhia da ncmmlssflo acado-
inloa, constituída dos srs. Gonçalves
Vlnriiin, João Ptídrolrn Dupral, Alcides
Prado, Rocnlilo Tollos e Alberto Baldas-
snri, chegou Iiontem do Rio o nr. dr. Po-
dro Moooyr, uuc, a convite da Associação
Universitária, aqui vem realizar uma
conferência literária.

S. exc. foi recebido na gare da I.uz
por mini grande massa fle estuiluntos e
por vários amigos o adml radores.

Após o dosòmliiirque, o sr. dr. I3c-
dro Moacyr tomou o automóvel, em eom-
piinliia dos srs. dr. LUIz Pereira Barrei-
tu, capilão Dantas Curtir/., ajudante de
Ordens do sr. secretario du Justiça e da
Peguriínça Publica, e do presidente da
Associação Universitária; dlrlglndo-so pa-
ia o "Grando Hotel da Paz", onde lhe
1'stuvam reservados .aposentos: .-

O sr. dr. Sousa Dantas, ministro dus
IltiluçOes Exteriores, reoubou o seguinte
telegramma dn sr. coronel .Silvestre Ma-
tu, chefe da Oonimlssão IJruguaya de Dl-
111il.es com o Brasil;
. "Kumamenlc agradecido pur las gen-
lllezas de v. c. para comigo y las mani-"estaciones de cordial afecto hacla ml
pais, envio a v. e. 1111 respetiiòso y sln-
cero salude cun la ségurldad quo 110 ul-
Vldur. los agriulaliles dias passados cn
usa culta capital."

O sr. vioè-prçsldente da RopulJlióa foi
convidado pelo Centro de Beienciiis. r.o-
trás e Artes, de Campinas, paru assistir,
ali, amanhã, A commemòraçfiò civica em
homenagem á memória do general* Eran-
cisco Glycerlo.

S. exc. Car-se-á representar.

7$000.

O sr. dr. .Sousa Dantas, ministro inte-
rlno das Relações Exteriores, recebeu o
seguinte tolegramrha do ar. John Bairett,
director gorai do "Bureau" das Ropubll-
cas Americanas em Washington:"Informado interpellação feita Con-
grosso Brasileiro relativa União Pau-
Americana e sobre declarações Bobson
Informo v. exc. e rogo explicar Congres-
so claramente que Babson não tem liga-
ção alguma União Pan-Amerlcuna e uom
esta' como instituição nem eu co"mo dirl-
gente temos menor responsabilidade ro-
torenoias desagradáveis Babson ao Bra-

_!n«a*m.nt. ^ndt" 
COm", "," ^T r'Jtllmlu ""vamenle Gazeta, que se miociosamente defendido com todo ardor f08sbom nome do Brasil como pôde confir-

mar efnbllxafla brasileira uqui. — J11I111

HIPI*ODUOMO OAMPIDfHUtO
Itcsultado das corridas realizadas hon-

tom no Hippodromo Camplnolro.
l.o paroo — "Abertura" — 800 me-

tros. lOOfOOO — Fuzileiro, castanho S.
Paulo, por Clmtblohon o Peituda do sr. A.
Rangel l.o
Ipres i.o
Monlo Alto  8.0
Tubarão  , 0

Movimento, 380>000.
Poules, 10*000 o 1G$000.
Tempo, 58".

.Siilildn boa, pulam Ipres, M. Alto o Tu-
barão.

Nus 1.500 metros, Fuzileiro Instigado
por Arouen, vem a gosto, vencendo por
vários corpos.*_.n pnreo — "InUluin" 800 metrôs —
100Ç000 — Slboiiã; tord. ,3|2, S, Paulo
Zalul e Cecy, du sr. A. Andrcattl ... l.o
'Parllá  ..O
Calirllo  3,0
Dllaz 0

Poules, 10$.00 e 1,-"1*000.
Tempo, 50".
Movimento, 852?ooo.
•Snlildu optima, pulam 1'lbeiia, Cabrito e

Pachá. Nos 2.000 mdros Sibéria deixa-se
bater por seus competidores, e uos 1.C00,
emquanto l'achá passa por Cabrito, dor-
rola-os mutualmente vencendo firmo por
2 corpos.

ii.o pareô — "Consolação"— 1.200 me-
tros •— üriOÍOOO Cldra, 3|4, S. Paulo, por
Zorai e Ceei  l.o
Cáspio 2.0
llayanl  0

Tempo, 83",
Movimento. 1:200*000.
Sabida boa. Cldra, que balo ponta a

ponta, sempre seguida de Cáspio, os que
deixaram o puro sangue liayard IV, a uns
ltí corpos. Na recln Bayard consegue dl-
minuir a distancia, ficando 11 uns dez cor-
pos de Cáspio, e este 11 uns 4 do Cldra,
que venceu completamente iibaueado.

-1.0 pareô — " Experiência" — 1.600
mciros — 300*000 Abul, ÍG|_G, ti. Paulo,
Galinioor, Eleclru, dn sr. .1. P. e Irmãos,
em  ].o
Gazila l*.o
Iblrubit
Bohomio ....
pyscaia ....

Movimenlo, 1:7
Tempo, 104".
Abul, Jloheniio, Byscaia, e Gazeta

essa a sabida do pareô.
Nus 1.200 metros Bobemio plissa pelus

seus competidores, e Gazeta por Iblrubá
e Byscaia. Ibirúbft, oolloca-se em 3.o, der-

3.0
0
0

fui

Hurretr, dlrector geral.

"O Imparcial", brilhante orgam du lm-
prensa carioca, entrou hontem 110 sou
quinto anno de publicidade, dando uma
cdlçfio especial, conirnemorativa desse
grato acontecimento.

Saudando o prezado collega na pessoa
do sou dlreeior, deputado Alacedo Soa-
res, auguramos o continuação' das suas
próspefídades,

»y, 

Antes oa sessão publicu, haverá hoje
sessão secreta no Uenado Federal, paraser discutido o votado um parecer da
Ommissão do Constituição o Diploma-
eiu, sobre a nomeação do ministro pln-nipolenciario dr. Cardoso da Oliveira,
para a Lcgação do Brasil em Vlennn
d'Áustria.

A Directoria. da Despesa Publica con-
cedeu As Delegacias Fiscaes do Tlu-sou-
ro,. nos listados abaixo referidos, os cre-
ditos a seguir, pura pagamento do pes-suai addido do Ministério da Agricultu-
ra: do Amazonas; 2:550?; Pará, 750*;
Maranhão, 2:400$; Piauhy, 750$; Sorgl-
pc, 450$; Bahia, 1:050$ S. Paulo, 4:200$;
Alagoas, 1:050$; Rio Grande do Sul,
2:500$; Minas Geraes, 4:Í50$; Matto
Grosso, 7F0S; Rio Grande no Norte,
1:500$; Pernambuco, 1:650$.

O ar. ministro do Interior agradeceu ao
seu collega du ISxlerlor a remessa de 11111
retalho do jornal "El Siglo", do Monte-
vídeo, no qual se acha o projecto da lei
reconhecendo a todo habitante do Uru-
gtiay, que não tiver meios de subsisten-
cia, o direito de ser alimentado pelo Es-
lado.

dialoctal de prosa o musica "Cittá dl Na-
poli", dirigida polo sr. Cario Nunziata.
Traz elenco e repertório que. ao que nos
Informam, devem provocar o interesse
do publico paulistano.

ÍRIS theatro

se tão mal corrida, pelo seu piloto ha
bltual, o sr. Gomes, não acha riu dififeul-
dados em vencer o valente potro dos srs.
Pereira o Irmão.

Na curva da chegada, Gazeta, que virá-
ra em ultimo, começa u atropelar os seus
competidores o luctnndo heroicamente
com Iblrubá, que se achava com um pouco
de tosse, conseguiu derrotar a sua ir-
mã paterna, por escassa cabeça.,

Abul. que até então corria folgado, co-
mcçoii u apanhar, conseguindo vencer os
seus coínpolldores, por um corpo livre.

l.iulienilo e Byscaia, l.o o 5.o, respecti-
vãmente.

5.U pnreo — "Imprensa" — 1.500 me-
trus — 850$000,
Ábrícot, puro, castanho, por Cupldo o
Tretala, do sr. II, Plroe, Jockey Prota-
slo i.0
S. Clemente  2.0
Rubi 8.0
Eclipse  o

Poules, 12$100 e 33$000.
Tempo, 101".
Movimenlo, 1:700$000.
Sahlda optima: pulam Eclipse, Abri-

cot, ti. Clemente, Rubi, posição que mau-
teve atú os 1.200 metros, onde Abrieot ba-
te Eclipse.

Nos 800 metros, fíctlp.se.*6 atacado de
uma fortíssima hemorragia,; pára quasi
instantaneamente, Tanto sangue per-•leu u filho do Uncl-inach que o pi-
loto de Rubi, J, Augusto, qu.e o montava,
chegaram encharcados de sangue.

S. Clemente, Instigado por sou piloto,
aperta muito Abrieot, que venceu com
difCiculdadc por 1 corpo,

8.0 paroo — "Combinação" 1.000 ine-
tros — Aero, i5|10, S. Paulo pur Le Due
Murope, do sr. A. Fomm  l.o
Gardlngo  2,0
Tangará 8.0
pon ...-.;.„ o

Poules, 9$300 e 20$100.
Movimento, 1:100$000.
Tompo, 67".

Depois de uma sorle de sahldas falsas,
foi dada a real. Poli, pucha o lote até A
grando curva, onde é batido por Aero, e
Tangará. Aportado por sou piloto, Gar-
dlngo quo atú então corria folgado, dorro-
ta Poli e Tangará, para perder no filho de
Le Duc por 3 corpos.

Tangará, o lnsubordtnado filho do Des-
leal, em 3.o.

Movimento geral, 7:145$000.

dor paulista aggredir, em nosso pro-
prio campo, um player carioca, hos-
pede gentil em nossa terra, e queuma eventualidade do jogo pitzcra
(•.-•tendido no solo, á sua discreção.

Não vale a reconciliação que se se-
gtilti, promovida pelo jul-, entre os
contendores. O facto se passara á
vista do publico e em toda a assisten-
cia perdurava sempre a má impres-
são qun elle deixara, desinteressando
cm grande parte a lueta sportiva.

Acontecimentos dessa ordem, so-
bretudo, repetidos" com tanta fre-
qiiehcia, ameaçando tornar-se uma
pratica commum c legitimada em
nossos campos inter-estãduacs, serão
a decadência do foot-ball em S. Pau*
lo, pelo seu inteiro descrédito como
sport. Scenas como as de hontem,
depõem poderosamente, não só con-
tra a nossa cultura sportiva e contra
á idoneidade dos directores do nosso
sjiorl, que não sabem obrigar os seus
players á devida disciplina, mas ain-
da contra o nosso adeántado grau de
civilização.

O Rio de Janeiro, dentro em bre-
ve, duvidará da educação dos foot-
ballc"rs paulistas, que não mostram
saber tratar os seus hospedes com a
urbanidade e attenção que elles me-
rècein,

* *
LIGA PAULISTA

União vs. ítalo
Realizou-se liontcni, no Parque

Antarctica, campo offieial da Liga
Paulista, mais um matcii do cainpeo-
nato estadual deste anno, encontran-
do-se as equipes do União Lapa
Foot-ball Club e as do ítalo Foot-
bali Club.

O niatch terminou com a victoria
tio União Lapa por 4 goals a o, vi-
ctoria esta que reputamos justa, pois
este club possue, não só um team va-
iprpso, como tambem uma combina-
ção extraordinária. E' mesmo, no
nosso modo de pensar, um dos elubs
niíiis fortes da veterana Liga.

Serviu de jui/. o sr. Hutchinson,
i[iie agiu com imparcialidade.

 No niatch entre os segundos
tcains, venceu tambem o União por
4 goals a o.

K..isto de arte
"JlOlíA UNiy-_KSlrl"AI{l V*
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S. JOSE'

Os dois cspoclaculos reali-ados hontem
neste theatro pela eximia traasformls-
ta Fátima Mlrls foram multo oonoorrl-
dos, O publico apreciou bastante as 106
transformações de "Uma festa em To-
leio", "Uma Ilcsão de uansformlsmo" e
o "Parls-Coneert",

 Hoje, variado ospectaoulo oom
escolhido e novo programma.

APOLLO
O applaudido dr. Rlohards dou hon-

tem o seu espeotaculo de despedido, tra-
balhondo num Interessante prog_ftmma
tm que figuraram ourloslssimos números
do illuslonlsmo. O dlstlnoto mágico íoa
uma farta eolheíla de applausos.

 Na próxima quarta-feira eslrear--j.e,-a neste, theatro a grande companhi.:

Neste procurado cinema oxbibc-se
hoje o grande drama de aventuras poii-ciaes, "A cúmplice", om 7 longos actos.

VARIAS
Coiiiiiuiilil- Vilule

Dcvu ustrear-so brevemente no Casir.j
Autarctioa a conhecida companhia Vltalo,

O olenco feminino A o seguinte: dire-
clur artístico, oav. lüttore Vilalo; ostrel-
las, Giono Pina, e Gloana Maria; meius
sopranos, Í3arah Lorena o Virgínia Signa;
sopranos lyrlcos, Gemma Plnelli o Bran-
eu Vari; caricata,* Marieta Braocony; se-
gumlas damas. Maria De Maria e Celesti-
uu Tdz-1; segundas caricatas. B. Bizzarl.
M. Magro a N. Palaz.i; 10 bailarinas e
•I" coristus.

Eleueo masoullno: primeiro aotor co-
mico, ítalo Bortlnl; tenoros, Olprandl
Cario o r-lu-hottl Pletro; caractoristico,
Dantò Plnelli; barytono, Giovannl Itoklin;
baixos, Mdrtlnotti Bonto o Vltolo Eugo-
nio; segundos aotorea. Ferrari Elttore a
Mattloll Oluseppe, e caricatos. D, Blíffltui.
I'.. Gottardl e A. Boasl.

Maestro ooncertante e dlrector do or-
ehestra: Gluseppe Canepa e Ugo Loto.

Director de baile, Constantlno Iloma-
no; dlrector de scena, Alberto Kossl; con-
iru-regra, Vlncenzo Puma; alfaiate, Cario
Campos; modiBtas. Lauro Vezzelll e Ma-
riu Zlta; maclilniatus, Vlncenzo Guerra,
Arturo Belll o Felloe Rlooa; elootrlclata.
Sírio Vezzelll; operador elootriclsta, Dan-
te Blüzonl; cnlielleirelra. Maria Bunagoz-
zi; chefo do guarda-roupa, llishl Antp-
nio; secretario da companhia. Borghl Ar
turo, o administrador. Jüdelberto Manes.

O repertório 6 o seguinte:"II slorno de ti. Valentlno", 8 aotos. Ae
Toulmouclio; "La Slgnorlna dei Tamba-
rln", 3 aclos. de H. Missa; "ddio glovl-
iiozza"; 8 actos, de G. Plchl; *'La Mar-
ehesa dl Chicago", 8 aotos, de Toulmou-
che; "Le Donnlne", 8 actos, de Audran;"Sangue polaco" CImperlal). 3 aotos. do
Nedbol; "Madame Buzetle**,. 3 aotos, de
Audran; "Vlta gaia". 8, actos, de Hlr-
chmann; "Clnemaatar*" (Bainha do Clne-
ma), 8 actos, de Gllbert; "La Slgnorlna
mia mogUe**, 8 aotos, de Toulmouche;"letta", 3 a-tos. de Leoo<M"i "La Blgnorl-
na dei CUnematograio", 8 aotos, de Wein-
liergpri "Ia Venere iPAries", 8 aotos. de
L, Vunioyi "La Sl.nurina quattro soldl",
8 aotos, de Planqu li; "La figlla do _T1-
garo**. . aotos, de :::. Leroux; "La Signo-
rlna Aemodeo", 8 ::etos, de Lacomo e Bo-
g»r| "II blslletto", 2 aotos, do Vasueur.

Em "reprise": "Orpheu nos Infernos","Madame de Piulphar*. "Os saltlmban*
oos", "O touroador", "*j*anfaii la Tullpe","Santarelllna", "fioisha". "Eva", "Condo
do Luxemburgo", "Amor de Zingaro", "A
mulher Ideal", "Viuva alegro", "Final-
mente sói", "Sua, Altena dança a valsa","Susl", "A mulher moderna",, "Colleglo
dollo slgnorlno". "La pleeola amica", "O
Camponoz alegre", "II caro AgOBtlne","Plocolo Be", "Casta Suzanna", "Dona
Juanlta", "l/ancai-ina descalsa", "Mano-
bras de ouluao". "Ohrlsíina la guarda 4Usolil", "BuLí'.io(o", "VeudeUor de passa- ^^ Paulo, que presenciou, estupefa-ros», "A boneeor" e "Escola do amor", içto, a sifena tnstissima de •"in joga-

POOT-.BALJL
CAMPEONATO RIO - S. PAULO

A disputa da taça "Correio da
Manhã"

Realizou-se hontem, na Floresta, o
primeiro match, no corrente anno, do
campeonato Rio —- S. Paulo, para a
disputa da taça "Correio da Ma-
nhã".

Coube a victoria aos paulistas, pe-lo elevado score de 5 goals a zero.
O team de S. Paulo, comquanto

tivesse algumas falhas, jogou corno
cra de esperar-se dos miHtds"' çam-
peões que o compuzeram. De resto,
a equipe carioca, por motivos que; não
analysamos, veiu desfalcada de (qua-
si todos os seus melhores elementos.
Notámos, de relance, a falta de Mar-
cos, Nery, Sidney, Gallo, Lulti' Ro*
cha, Miini e- muitos outros playerscariocas inter-estaduaes e interna-
cionaes.

Pela eleven que se apresentou em
campo, via-se bem que o Rio, não
podendo organizar o seu verdadeiro
scratch, enviou a S. Paulo uin team
substituto, para não faltar ao match
marcado para hontem.

Ainda assim os foot-ballers cario-
cas esforçaram-se para imprimir o
maior brilhantismo ao jogo, resistiu-
do com tenacidade ao forte team
paulista.

E o encontro seria, de facto, bri-
lhante, si o desagradável incidente
que se registou logo no começo do
jogo, entre o captain do Bcratch pau-lista e Vidal, o diBtincto full-back do
Rio, nâo viesse empammr a victoria
e diminuir o suceesso dos paulistas.E' claro quo este incidente preju-dicou muito, pela indisposição de
ânimos que creou, todo o desenrolar
do match. A elle, póde-se dizer, foi
devido o primeiro goal doa paulistas,feito logo no Inicio da lueta, após a
triste oceorrencia.

Hontem, pela segunda vez em me-
nos de dois mezes, um foot-baller ca-
rioca é aggredido em campo paulista.E' simplesmente lamentável que S.
Paulo, a capital reputada da. mais
progressistas nos sports. tenha sido
theatro, pela segunda ve_ hontem, de
incidentes dessa natureza.

Não poderia deixar de envergo*
uhar-se intimamente todo o povo de

Us srs. coi'oiii*l Baptista da Luz, com-
mandante geral da Forca Publica, a dr.
Juvenal do Andrade, visitaram hontem
•j. linha de Tiro Brasileiro 11. 34, de ti.
Bernardo.

Recebido? peloa directores, srs. senador
Luiz Flaquer, capitão Almeida Gurret,
Alfredo Flaquer, Vicente Massa e dr.
Garcia Vieira, ss. percorreram as diversas
dependência da Béde o visitaram tombem
iv delegacia o o posto policial da looali-
ilude, dispensando francos applausos pelo
quo observaram.

 Um companhia de guerra de 78
atiradores, sob a dlreccao do Instructor
tenento Bamálhò Borba, auxiliado pelo
sargente Antônio Teixeira, depois do pres-
tar as honras militar aos dignos visltan-
tes, fez diversas manobras com admira-
vel precisão.

 Na residência do presidente da
sociedade fui S.rWdó um lauto almoijo ao
coronel i.uz, c, na sede social, cafí, chá
e "bonbons" finos, aos atiradores.

Os dignos visitantes foram acom-
pan liados até fL estaçUo da Luz, no trem,
por uma commissão de directores.

Dr. Pedro Moacyr

No Theatro Municipal realiza-se hoje,
Ai 20 horas, o grande festival artístico da
"Hora Universitária", para possa da no-
vu, dlreotorla da Associação.

O programma do sarau, segundo Jíi
publioãmos, 0 o sogulnte:

Primeira parte — Cerimônia da posso
da nova directoria, presidida pelo sr. dr.
[juiz Pereira Barretto, vice-reitor hono-
rurlo da Universidade de S, Paulo.

Sogundo parle — D. tícarlatti — Duas
sonatas (Pastorole e Capricclo) — Pela
genial pianista VItalliia Brasil, benomerl-
ta da Assoeiasiíb Universitária.

Drdla — Souveiilr.
II. Wienliinski — Uudzlarz .(Le M6nc-

trler) —¦. Mazúrka — Violino e piano —
Osório César, do sogundo anno de medi-
clna, e senhorlta Ophelia Adda, do Be-
gundo anuo do Odontologia.

Foesla — Pela senhorita Olga Callô, do
segundo anno de Odontologia.

Terceira parte — Chopin — Valsa.
Padorewski — Capricho — Pelo eme-

rito pianista Alonso Annibal, do primeiro
anno de Direito.

Poesia — Pela senhorlta /"enaiile Aze-
vedo Sousa, do segundo anno de Odonto-
logla.

a) Sohumanii — fiomance up. 118 —
11. 2; b) Chopin — Polonalse op. 63 —
Pelo senhorita Vitnllna Brasil.

Quarla purte — Conferência do illus-
tre tribuno brasileiro sr. dr. Pedro Moa-
eyr, sobre o thema: "8. Paulo no Brasil".

Durante a cerimonia da posse, o bus-
to em bronze do dr. Luiz Pereira Barret-
to, trabalho do esculplor William Zadlg,
figurará. 110 palco do .Municipal.

 Amanhai as IH lioras, a Associa-
ção Universitária offeroee um almogo de
30 talheres ao illustro parlamentar rio-
gruiidense, no salfto de honra do "Grande
Hotel da Paz".

1-XPOSK'ÃO r"l"l_KIGNAC
Continua aborta o multo freqüentada a

exposição de caricaturas do Joven artista
Forrlgriac,

As salas da "Cigarra" têm sido peque-
nas para abrigar o grando numero de
amadores o artistas quo se têm Ido deli-
ciar com as creagões do osplrituoso oa-
ricaturlsta.

Foram jft adquiridos eerca de vinte
trnbalhos, ilus quarenta expostos.

INTERIOR
Sun toe

VARIAS NOTICIAS
HAXTO.S, 18 — Com destino u Calláo,

passou pur este porto o sr. dr. Luiz An-
tires Miitlionllol, diplomata guatemalense.Para Volparalso, passou pelo
['Oronsa" o tenente Beglnol John i.ion,
addlilii militar Inglez junto .1 legiiçfló nu
Chilo.

—;— yi'gue para essa o sr. dr. João Cor-
valhal Fillio.

Pelo vapor "Oronsa", passou por
este porto com destlno uo Peru', ondo vai
oocupar o cargo de secretario da logagão
brasileira, o sr. dr. Annlbal Saboia Li-
ma.

Conforme noticiamos, realizou-se
hontem 110 "ílcol Centro Portuguoz" o
concerto do barytono brasileiro Boger
Mesquita, <> qual teve o concurso do vio-
llnlsta Osório Cosar o do pianista cego
Alfrodo Sangiorgi.

 Beallzou-se hojo 110 cemitério do
9abo6 o enlerramento du monlno Lydia,
filho do sr. Cyprlono Borges, auxiliar da
Agencia de jornaes.

 Soguiram hoje pura Limeira os
alumnos do curso mfidlo do "Instituto D.
Escolastlea Bosa", que ali vio afim de
visitar algumas culturas de café o tomar
parte numa festa om beneficio da Santa
Casa daquella cidade,

 Foi expodlda carta de saude ao
vapor hespanhol "Codiz", para Buenos
Aires e escala, carga vários gêneros.

 Foi visitado o vapor hespanhol"Cadlz", procedente de Barcelona e esca-
la, de 38(17 toneladas de registo, com 12
passageiros para este porto e 86 em tran-
sito.

De bordo do vapor hespanhol "Ca-
diz", hoje entrado, procedente de Baroe-
lona e escala, desembarcaram noste porto
os seguintes pussagoiros:

Angel Bancati Formentl, Antônio Fon-
tanlllo Pages, Francisco Canelles Novell,
Jos6 Gonçalves Onofre, Berlamlno Alvarez
Quenlal, Eduardo Boche o Francisca Ru-
mos Garcia.

S. Bento do Sapucaby
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
S. líiúVTü, it -- Promovidas pc-lo director do grupo escolar "Coro-

rei Ribeiro da Lu/", desta cidade, sr,
Slalviiio de Oliveira, realizaram-se

A defesa da producção

/

Da nossa edição da noite, de hon-
tem:

O eixo da nossa prosperidade eco-
nomica é essa assombrosa fonte de
riqueza, que palpita em S. Paulo, ao
influxo do trabalho de suecessivas
gerações: a lavoura do café. Decerto
são elementos apreciáveis, pelo seu
avultado valor e pelos iminensos re-
sultados que promettem em futuro,
não distante, outros ramos da pro-
ducção agrícola e industrial, como os
cereaes, o algodão, as manufacturas
de toda a sorte e a pecuária. Mas a
origem dos recursos que até hoje têm
impulsionado todas essas áctividades
e fornecido ao erário publico os
meios precisos para a realização de
múltiplos emprehendimentos, que
tanto contribuem para o progresso
do nosso Estado e da Nação, é, in-
dubitavelmente, o café.

Amparal-o, pois*, com o máximo
esforço e solicitude, vem a ser ampa-
rar indirectamente todas as forças
vivas e latentes. O fazendeiro, distri-
buindo a maior parte dos seus pro-
veitos pecuniários na manutenção de
centenas de milhares de colonos, no
pagamento de frete» a empresas fer-
roviarias, de commissÕes a corretores
e commissarioB, de juros de empres-
timoB e descontos a estabelecimentos
bancários, fornecendo lucros aos ex-
portadores e rendas consideráveis
aos municípios/ao Estado e á União,
por impostos e taxas, exerce o papel
de factor principal da nossa grande-
za econômica.

Não é, portanto, demais que os po-
deres públicos lhe dispensem uma
particular e excepcional attenção, co-
mo está acontecendo neste momento
melindroso em que graves perigos
ameaçam os destinos de todos ob
paizes, e, principalmente, doe novos,
que até agora têm dependido do con-
curso dos capitães extrangeiros e dei-
les se vêem privado» inopinada-
mente,

Além de apparelho. reguladores
do commercio da praça de Santos,
institutos reclamados pelas anomalia,
produzidas por condemnavel. especu-
lação, além de medidas efficazes de
propaganda para o desenvolvimento
do consumo, nos mercados existentes
e creação de novos mercados; além
de rigorosas providencias contra os
suecedaneos, çontrafacções e artifi
cios; além da cleváq^odo typo deba

_***?.¦_(__;

se cm defesa da reputação do produ-
cto e de acertados passos no sentido
de^attenuar os effeitos do bloqueio
da Inglaterra, peia formidável para
a introducção do artigo nos paizes
neutros; além da louvável iniciativa
de dar auxilio á formação de empre-
sas nacionaes de navegação trans-
atlântica, prcoccupani-se os poderes
públicos paulistas com dois proble-
mas de indiscutível alcance: tornar
realidade as cooperativas agrícolas e
modificar o systema de empréstimos
até agora seguido pelo Banco Hypo-
thecario c Agrícola, de modo que as
operações desse estabelecimento com
os fazendeiros sejam feitas em moe-
da corrente do paiz, em vez de o se-
rem em ouro, como até aqui.

Ninguém desconhece os serviços
inestimáveis que poderiam prestar os
bancos de custeio rural, instituição
intelligente e utilissima, si circums-
ttancias deploráveis não viessem in-
terromper de súbito o seu funeciona-
mento. São conhecidos, outrosim, os
grandes prejuízos que as diffcrenças
de cambio têm acarretado aos mu-
tuarios do Banco de Credito Hypo-
thecario e Agrícola, por serem os
seus empréstimos effectuados em
ouro.

Favorecer, pois, o restabelecimento
do3 primeiros, sem defeitos e fa-
lhas, mas com as condições de segu-
rança que a experiência mostrou se-
rem imprescindíveis, e auxiliar a con-
versão para papel das operações do
segundo, são providencias efficazes
que, postas em pratica, hão de por
força influir para firmar a traiiqüil-
lidade e a riqueza do produetor, c,
como corollario, augmentar as reu-
das publicas, animar o florescimento
das outras classes e estabelecer o
bem-estar da collectividade.

Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 13 — Foi remet-
tido ao sr. promotor publico, por in-
termedio do juiz da segunda vara, o
inquérito policial instaurado contra
João Laubenstein e Antônio Ventu-
ra, respectivamente, autor e cumpli-
ce do assassinato da ineretriz Maria
Amélia de Sousa, facto oceorrido no
dia 7 do corrente.

—— A companhia italiana Mares-
ca-Weiss, que actualmente trabalha
no theatro S. Carlos, representou ho-
je a opereta "La Bella Sylvia", em
3 actos, musica de Gotze.

Passando no dia 15 do -:or-
rente o 40.0 anniversario da Santa
Casa de Misericórdia desta cidade,
será celebrada uma pomposa feâta
eni homenagem a N. S. da Boa Mor-
te, que é tambem padroeira daquella
instituição.

 Para a sede de sua diocese,
embarcou hoje, ás 17 horas, o revmo.
sr. d. Francisco de Campos Barreto,
bispo dc Pelotas.

Na gare da Paulista foram levar-
lhe suas despedidas os revmos. srs.
d. Nery, d. Octavio e d. Mamede, e
innumeros cavalheiros e exmas. fa-
milias.

S. revma. embarcará amanhã em
Santos, com destino ao sul.

icjt,
1-

.10 ar livre, brilhantes lestas es-
colar:'., r 1 commemòfação do pri-nici... aiuíiversàrio da installação.
deste importante estabelecimento de
ensino.

Oi* pateo;» do .".dificio estavam en?!
feilados com esmere, de bandeirolaa
e folhagens, apresentando o edifieio
uni aspecto festivo. '

Oa alumnos, tjue cantaram liymnos,
recitaram poesias e fizeram exercii
cios de gymnastica, foram muito ap*i
plaudidos pela numerosa assistência,
composta de senhoritas, cavalheiro»'
c distinetas familias. !*

 Acha-se nesta cidade, a pasVseio, hospedado em casa de seu itnmão, professor Malvino de Oliveira*'
o sr. Liberalino de Oliveira, ..r-iind-;
tenente e professo: da escola" ..gí*»mental do batalhão nrival.Seguiu para ess. capital o a.,coronel Adolpho Marcondes doAmaral, capitalista, residente ne.tr.
cidade, que foi visitar sua dilecta fl-»
lha Guiomar, alumna do CoUciíio
SanPAnna.

Perdões
BlVliBSA. XOTIOIAS

PÜBD.I-", IS — Bealizaram-se nesta
localidade as tradiclonaos festas de Per?
dõos, que se revestiram de maxlm.
pompa e brilhantismo. A concorrenohv
do povo foi extraordinorlu.

O Jornal local, "O Perdoonse", olroU,*
lou 110 primeiro dia da festa, dando uma'
oiliçuo em papel assotlnado. trazendo 0
retrato do milagroso S. Bom Jesus dol
Perdões, padroeiro desta localidade. A
edição toda do referido e bem feito auln-íüonario foi distribuída ao publico eratut-
tamente.

 Aoha-se contractado o casamento
do distineto moço sr. Joaquim de Almol-
da Passos, subdelegado local, com a gen-
Ul mUe. Anua Buono de Oliveira.

Para Apparecida do Norto segui-;
ram o sr. revmo. padre Carlos liildein-
brand, zeloso vigário desta parochia, e '13
estudantes Miguel l-oce e Anionio Pinto
de Andrade. *

Pindamonhangaba
(Buturdudo*

_>IVJ_B.AS NOTICIAS
PlNDAMüNHx\NGABA, 12 — Por In-

termedlo du sr. Juiz de direito, chegaram
os autos do recurso do dr. Manuol Igmi-
cio Bomoiro 110 Tribunal de JustiQa, do
acto da nossa Câmara uue cassou o seu
mandato de prefeito. Esso rocurso velu
para, a Câmara Informar.

 O sr. José Franolsco Alves dos
Santos o sua esposa, d. Oabrlelliiia Silva
.Santos, foram encarregados de promover

s festividades om honra da nossa pa-
drpeira, N. S. dn Bom Suceesso.

—No dia 21 doste mez serüo tnl-
ciadas ns festividades do Divino Espirito
Santo, a curgo do dr. Alfredo Machado.

 Assumiu o cargo de curador do
orphams o sr. dr. Christovam Prates
Fonseca.

 Foi distribuído ao 2.0 cartório o
inquérito policial aborto contra Antônio
Uino o outro, autores da morto de Se-
bastião Sac., 110 bairro do Blbelrao
Grande, conforme noticiamos.

 Causou grande posar nesta cidade
a noticia da morto do nosso conterrâneo
sr. Augusto \*leira, que aqui era estimo-
dissimo.

 Continua a empresa do Edon Cl-
nema a proporcionar aos seus innumeros
freqüentadores esplendidos espoctaoulos
alnomatogrophlcos. Hoje continuado dos"Mysterlos do Nova York" e amanha um
bellissimo progriuiima.

 A collectoria federal o o oorrolo,
num doa»;aso medonho ao publico, apesar
dc provldenolas de seus dignos emproga-
des, continuam com a falta de ostam-
pilhas e sellos.

 Seguom amanha para Qulrlrlm
os teams do Sport Club Prlnceza do Nor-
te, aonde vão, com o club local, disputar
um matoh do foot-ball.

Pirucaia
(Becardado)

VABIAS NOTICIAS
-'1BACAIA, ü — O sr. Lydio Herdade,

gerente do jornal local "O Cochooireiise"
festejando o seu anniversario natallclo
offereceu as lnnumeras familias do suai
rolações, nos salões do Club Becreatlvo,
magnífico bailo, que correu com multí
anlmas_q e onthuaiasmo.

 O sr. João Bueno do Prado, et**
crlviio de paz deste município, enviou ao
Congresso do Estado uma representação,
solicitando a creação de uma caixa bene-
ficente aos funecionarios do Estado quunSo peroebem vencimentos do Thesouro. O destacamento local, sob a diroc-
üão do sr. Joaquim Antunes do Paula,
correcto cabo coinmandante, contiuu'a afazer diariamente exercícios militares, sen-
do (is quartas-feiras para exercícios do ex-
cursilo e reconhecimento das diversas es-
tradas do município.

 Acompunhudo de sua exma. fa-,
mllla, ja ao acha entre nôs e em exercício
do seu cargo o sr. dr. Alfredo Trompo?
wsky, delegado de policia dosta cidade,
que esteve om goso do licença.

Begrcssou do Blo de Janeiro o sr.'Josí Brissnc, cirurglão-dentista aqui esla-
belecldo.

Jahá

do
At,

a».

D. JOSE' HO-M-JM ÜE MELLO
JAHU', 12 — Chegou a Jahu' o sr. U

José Marcondos, bispo de S. Carlos.
S. exc. revmu. velo acampanhado

rovmo. secretario do bispado, eonego
Joilo da B. Paiva.

Tevo uma recepção imponentissima.
impossível calcular o numero de pessoas
quo o aguardavam.

A gare do Paulista estava repleta de
cavalheiros e senhoras desta sociedade.

Fora, em toda a rua. fronteira á esta-
ção e no largo da matriz o povo constl-
tuia uma mole Inimensá. Sua exc. veio em
caracter de visita particular ao Colleglo
Diocesano.

O corpo discente,constituindo o modelar
batalhão esperava ao do fora da Paulis-
ta o nobre prolado da diocese.

O batalhão, depois de apresentar arma»
em frente da matriz e de varias mano-
bras de ofefito, regressou ao Colleglo,
acompanhado da banda "Carlos Gomes".

Nosta altura sua exc. entra matriz
coalhado de fiéis, quo querem a porfla
beijar o sagrado anel. Feita a oração na
Capclla do Santíssimo, o sr. bispo dlrlgo-
se do automovol, para o Colleglo onde
so hospedara,

Atibaia
(Betardudo)

VABIAS NOTICIAS
ATIBAIA, 12 — Beuliza-se amanha a

eleição do directorio politico local,
 E' esperado aqui, amanhã, o pro-

fessor José Pereira dos Santos.
 Estã em festa, o lar do professor

Domingos Matheus, devido ao nascimento
do seu primogênito, que nu. pia baptismar,'recebera o nome de Fábio.

Com toda a pompa possível, roall-
za-so na terça-feira, a festa da Bou Mor-
te, havendo alvorada, missa splêniíi :• pro-
elssüo ,1 tardo.

Asslgnatura:.
DE BOJE A 81 DB D1.-_I.__-

BRO DB 1010  12.500
Ah nossos osslgnaturtui v'encer-se-_o a

31 de dezembro,
K" convidado a comparecer n_ __n_-

idstra_ílo dcalo jornal o sr. João Bairão¦iobrlnlio, nosso ox-agenie no bairro do
Braz, par» recolher ò saldo cm _eu po-der,

V tambem convidado a recolher o sal-
Uo om seu poder, na Importância de ...
7173.00, o uosso ex-ageuto em Sautu Bl-
la do Passa Qui-tro, sr. João BapÜHla
Mattoso.-" ¦ "

Guaratingueta
BB. CABBOSO BE ALMEIDA

GUABATINaUETA', 11 — Pelo rapl-
do, acompanhado de sua exma. esposa,
ohegou a esta cldado o sr. dr. Cardoso
de Almeida, secretario da Fazenda, que
velu em visito 00 si*, conselheiro Bodil-
gues Alves e suas gentllissimus filhas.

S. exc. foi recebido a estação pelo sr.
conselheiro Bodrigues Alves, sua filha,
senhorita Zulro; conimendudor Antônio
Bodriguos Alves, presidente da Câmara
Municipal, • vários outros oavalheiros.

O sr. dr. Cardoso do Almoida e sua se-
nhora almoçaram com o sr. conselheiro
Bodrigues Alves, regressando â capital
pelo irem du. 15 horas o meia,;

Rio de Janeiro
O IMPOSTO SOBRE VENCI-

MENTOS — A ATTITUDE
DAS CLASSES ARMADAS |

RIO, 13 — Começam a circular
boatos de que as classes militares so
agitam, afim de obter a diminuição
do imposto sobre vencimentos.

Segundo allegam, basta "que o Con-,
gressb não continue a funecionar
além de setembro, pois as economiaB
que com isto se faz serão sufficienteB
pura compensar o que se gasta com
o pagamento integral dos \cncimen-
tos do funccionálismo publico.

Diz-se que, si o Congresso persis-
tir no propósito de manter esse im-
posto, as classes armadas promove?
rão uma assemblêa no Club Militar,
para tratar do assumpto e resolver
sobre a attitude do exercito.

Sabendo desse movimento, alguns
coriimàndantes dirigiram circulares
aos seus subordinados, rccommcn-
dando-lhes calma e patriotismo. Es-
ses commandautcs acham inoppor-
tuna essa assemblêa no Club Militar
c perigosa para explorações políticas
que naturalmente surgirão em to'
delia.

As circulares observam que
verno já declarou ser conti"
augmento do imposto sobre
mentos. Acham, portanto, •
prudência ventilar tão dclii".
tão.
CANDIDATURA SE.'

RIO, 13 — Foi desir ,.____..to da candidatura doj^-** *
Almeida á ,senatori_...
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,rctor sr. Francisco do Azevedo .Tunior, Arua da Boa Vista, 11-C, está pagando os
coupons do juros de suas letras. A Companhia Sports o Attrac-
ijOcs, em fiou escrlptorlo central, íl rua de
B. Bento, 42, sobrado, está pagando os

.'coupons do Juros dc suas dcbonturcs, das
13 ãs 15 horas.

i — A Companhia Industrial Mogyana
do Tecidos, por intermédio da Sociedade''Anonyma Commerclal o Bancaria "Leo-
nidas Moreira", está rasgatando as suas"ãebenlui-fcs sorteadas e pagando o 9.0
coupon, com a deducção do Imposto de
venda,

,  A Câmara Municipal de Mogy-
mirim está pagando em sua thesourarla
os coupons de juros do suas letras.

Seeção livre

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUC1SE

(KSrKUlAMSTAl
Com pratica da clinica do pro". Iliitinol.do Pari»
CONSULTÓRIO! Itua Dlrolla u. «9, das 0 Ai4. — Tolonliono n. 0.022.
BESIDBNQIAi Avonlda 1'aullsla n. Ui,-»To»

Icpliono 11. 9,8.1.

DR. MELCHIADES JUNQUEIRA
Medico

Consultório, R, Libero Badaró, 62, das
3 fts 4 horas da tardo. — Ros,, rua Ma-
Jor Dlogo, S. Tel., 4.14C.

III PIS fl"

Mutua Paulista
Rim. Alvares Peiitoado, 30

FALLEOLMENTO ¦>
l.a E 2,a SE'RIES

Convido os associados das rérios su-
pra, aua não tiverem deposito, a contrl-
biílrem com 115000 alô ao dia 28 DO
CORRENTE, para formação de novos po-cullos, pelo falleeimento do sr. José To-
bins do Oliveira, oecorrido om Santa RI-
ta do Passa Quatro. S. Paulo, 14 de agos-
to de 1910.

Dr. Alfredo Medeiros,
l.o secretario.

EDITAES
AVISO

As contas de publicações do
jornal <Correio Paulistano» üevera
aer pagas no seu eacriplorio ou
ao seu cobrador, sa*. José CMna,
único autorizado para isso.

DR. JOSÉ' PIEDADE
ADVOGADO

Escriptorio, riia Libero Badaró, 1.19.
Caixa postal, 095 — Telephone, 1931.

S. Paulo
nmm-tt «*» *gmm*maa , , .

Dr. Rubião Oleira
Professor de clinica medica

Rosidoncia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifacio.13-Do13 ásIBhs.

Telephone, 4.500

Exames no Gymnasio Jo Estado
O melhor preparo para os exames par-odiados nue devem ser prestados, cm do-zembro do corrente anno, no Gymnaslo

do Estado, e bem assim para os fle ad-
.missão a qualquer anno gymnasial, no
anno do 1917, dá-so no Instituto de
Sciercias e Letras, onde o exeellonte
corpo docente conta vários lentes calhe-
dratleos do dito Gymnaslo.

Matrículas todos os dias, das 7 ás 10
e das 15 ás 18 horas.

O dlrector — Luiz Antônio dos Símios.
Rua Senador Queiroz, .4 — S. Paulo.

ML RlmAAmMdhèefô». 13XJ»8«!-»P' )|fj;m

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcção dc passeios.

Paço publico que, nos termos do eap.
IV do Acto n. 709, de 14 de junho de
1915, o dentro do prazo do CO dias, im-
prorogavels, a contar do 2 do corrente
mez, deverão os proprietários do casas o
terrenos construir os necessários passeiosatfi A largura do 3 motros nas ruas Gene-
ral Flores, entre as ruas Solou o Javahfis;
Ignaeio do Araujo, entro ns ruas Brcsser
o Hlppodromo; José Kauor, entre as ruas
Joaquim Carlos e Gonçalves Dias; Bcuve-
ro, entre a rua Lavapfis o a travessa Joa-
qulm Piza, o Conde de S. Joaquim, entro
as ruas Humaytá o Jaceguay, devendo a
pavimentação ser feita com concreto dc
pedregulho, com argamassa do cimento,
cyllndrado com rolo pieotado, tendo tra-
ços para formar quadros de 0,m,50X
0m,50.

No caso de sorom construídos os pas-selos depois da terminação do prazo acima
referido, deverão os interessados coinmu-
nicar Isso á Prefeitura, afim de, verifica-
da a veraeldado da communlcaçao, ser
feito o cancollamonto do Imposto do 20
réis diários por motro linear de guias as
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço,

Esse imposto não comprehende os pas-seios construídos dentro do prazo de CO
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so sujei-
tarão á fiscalização municipal e ás pres-cripçScs da Prefeitura, relativas ao ma-
terial que deverá sor empregado e a tudo
o mais que seja julgado Indispensável á
solidez o á baa esthetlca dos passoios, de-
vendo para Isso o construetor dar avisa A
Dlrectoria de Obras com antecedência do
24 horas, afim de quo sejam examinados e
acceitos os materiaes a empregar, sob pe-na do serem desmanchados os mesmos
passoios o mantido o Imposta, como si não
tivessem sido construídos. Os proprleta-rios são obrigados a mantel-os em bom
estado do conservação, sob pcr.a de paga-rem o referido imposto.

Dlrectoria do Policia o Hygiene, 1 de
agosto de 1916.

O Direclor,
Alberto da Cosia.

S, PEDRO
Edital dc citação, com o prazo do 80 dias
O doutor Junlo Soaros Caluby, jula da

diroito nesta comarca do S, Podro,
Foü sabor aos que o presente odltnl do

citação, com o prazo do de trinta dlns,
virem, que por esto juizo e cartório do
escrivão quo esto subscreve, processam-
se os autos do execução fiscal ontro pnr»
tes, exequente, a Câmara Municipal de»)'
ta cldado c. executados. Podro Molges c
sua mulher, e, por parto do exet-uento,
sou procurador e advogado mo foi ro-
querida a citação do credor hypothecark»
Francisco de Almolda Penteado, por seus
hcrdolros. visto constar ser o inesmo fnl-
lecido, nos termos da lei n. 1300. do 29
ão dezembro do 1911. e quaesqüer outros
Interessados por parto da i.ulher do exi-
cutado, a qual consta ser eguaimente
fulleclda, para virem a esto juízo dofen-
der o seu direito, ou o quo lhes possa ln-
ttressar, c, como os mesmos são aqui
desconhecidos, conformo justificou, me
pediu que a mesma citação fosso feita
por edital com o prazo do trinta dias, o
quo lho deforl. Pelo presente, portanto,
são ohamados o citados ditos credor ou
sous suecessoros, o quaosquer outros lnte-
ressados, com o prazo do trinta dias, para
viiom, no prazo que lhes fOr asslgnado,
decorrido esto edital, a esto juizo, na fú.*-
m:i requerida, defender o sou direito, ou
o quo lhes nossa interessar; sclcntifican-
do-lhes quo .ts audiências deste juízo tê¦>,
logar ás terças-feiras, fts doze horas, no
edifício do Fórum, ou no primeiro dia
utll immediato, no mesmo logar o lioras,
quando aquelles forem feriados, ou im-
podidos. E, para constar, so passou o pre-sento edital, que será afflxado no logar
dc costume o publicado pela Imprensa.
Dado e passado nesta cidade do S. Pe-
dro, em 8 de agosto do 1910. Eu. Manuel
do Almeida Leite, escrivão, o escrevi.—
«Tunlo Soares Cnttiuy. Nada mais so con-linha em dilo edital, a cujo original mereporto e dou ffi, R. Pedro. 8 de agosto
d3 1910. Eu. Manuel do Almeida Leite, es-
ciivão, o escrevi, conferi o asslgno. O os-
crivão, Manuel do Almeida Leite. Conte-rido. Almeida Leite.

EDITAL

THESOURO MUNICIPAL DE S. PAULO
Dlrectoria tia receita

EDITAL N. 15
De ordom do sr. dr. Inspector do Tho-

souro, faço publico, para conhecimento
dos interessados, que, do dia l.o ao dia
31 do agosto do corrente anno, so proce-dera nesta Dlrectoria, ft rua Libero Ba-
dará, n. 98, á arrecadação a bocca do co-
fre dos impostos de Industrias c Proíis-
sões correspondentes ao 2.o semestro do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento de 20 0|0; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
de 15 0|0, e, finalmente, os que pagaromdo dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
de 10 0|0.

Durante o mez do setembro próximofuturo os referidos impostos serão cobra-

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pelo prazo fle 30 dias, contados da
presente data, se acha aberta concorren-
cia publica para a apresentação de pro-
Jcctos do casas proletárias econômicas,
doBtlnadas ft habitação do uma só faml-
lia.

Versará a concorrência:
a) — Sobre typo do moradia, compre-

hondondo dois eompartimentos habita-
veis, dos quaes um servindo slmulta-
ncamento de cozinha, refeitório e perma-nonola diurna e dependências, destinada
a casal som filhos. Deve a moradia pro-
Jectada poder transformar-so facilmonte,
por acerescimo, em duas outras de con-
dlçScs análogas, mas do três o quatro
eompartimentos habltaveis, destinadas,
respectivamente, a casaes com filhos de
>im sexo nu do sexos diferentes.

b) — As casas projectadas devem sa-
...afazer fts prescripçõos dos paragraphos
1.0 a 15.o do art. l.o e do art. 8.o da
lei n. 498, flo 14 de dezembro d© 1900;
quando haja mais do um pavimento, será
observado o Aeto n. 900, do 17 do maio
de 1910. Poderão os concorrentes apre-
sentar mais do um projecto; deverão an-
nexar a cada um delles o traçado dos jar-
Uns correspondentes As zonas de recuo
aventuaes, bom como o dos jardins late-
raes ou adjacentes que Julgarem uteis a
ionccpcão offerecida.

c) — Devem os projectos satisfazer fts
quatro condições seguintes: — hygiene —
oommodldade — esthetlca — economia.

d) — Deverão os concorrentes apre-
sentar:

l.o — Aa plantas, folhas do medição
dcscriptlva e orçamento detalhado, como
b1 so tratasse do contracto para construo-
ção real. Deverão fornecer aa. indicações
completas e necessárias, relativas aos
accessos, annexos o canalizações quo não
fôr possível apresentar. Os preços tinita-
rios adoptados serão dados cm lista ft
parto. As plantas serão na escala do 2
centimetros por metro e representarão,
pelo menos, os planos dos alicerces, po-
rão, caso exista, e pavimento», um cdrto
longitudinal, frente principal, lateral o
posterior. As alvenarias o outros mate»
rlaes serão Indicados com coros conven-
cionaes.

2.o — Um memorial, tratando parti-
ctilarmcntc:

dos materiaes fle construcção preconl-
zaflos;

das canalizações Internas rte ngua pota-
vel c servida, da electricldade ou gaz*

do syslema de ventilação, bem como da
disposição das janclias o seu modo do
funcclonamcnto;

das vantagens quo pode offerocer o sys-
tema dc cobertura escolhido.

e) — Não entrarão no orçamento:
l.o — O preço do terreno;
2.o — Os honorários do archltoctoT
3.o — As despesas legaes flo approva-

ção flo planta ou outras de análoga pro-
venlencia.

f) — jVs plantas serão slesenliadas cm
papel tela.

g) — E' pcrmittlda nos concorrentes ft
apresentação de quaesqüer outros do-

Pequenos annuncios
Acção entre amigos
A rifa da maohina Slneer, n. G-34735Cfica transferida para o dia 10 do setem-bro p. f.
S. Paulo, 13 de agosto do 101C.

Artigos para pinturasAcabamos do recobor grande stock omartigos para pintura, como sejam: cai-iras, tolas para pintura a oleo, tinta a oleoo aquarqllu, vornlz seccatlvo "Courtral".
flxativo, oleo do llnhaça, pincois, tintananltlm, carvão e crayons. — EAZAItDA GLORIA — Rua da Gloria, ns. iiC 10.

I FIJ18a"5™™|
I Moinhos, Peneirai? c Condu- §
I ^ .ctores para fubá. I
I Fabrico de qualquer tamanho I

ADELINO BIGHETTE §
I Rua do Gazomotro, n, 70 1

Telephone 26() - Braz I

i PPARELHOS para jantar, moia porcol-¦*•*¦* lana, docorados com onro, lonça iu-
f-loza, a 8o' o 1oo*ooo, idom, para clii. ocafé a 3o', na liqnirtaçiío do Bandeirnntb,
a rua do S. João 87.
«riIirCAILiS do grauito branco,ingiez, nara'""-'café, rlu-íiíi 3 Soo e df; idom, para chá,a 7*, pratos a 7', torrinai .*. 5», bnlos D»raciiá o café a 4', idom, leiteiras o assnoa-rciros a 2s5oo : na liquidação do Bandci-
ranto, rua do S. João, 87.

g^OPOS para chopn, 2§ a dúzia; idom,^-^forma barril, a a*; idom, com pé a 5;
calicos a 3», fnictoiras a 2'5oo, eslojos
para mosa, tres poças do metal por 4'; na
liquidação do Bandoiranto, rua S. Joüo, 87.

TAILLEUR
Quercis vestir ohlc o elegante sô na Casa.«nioisoso. Executa sobre qualquer figurl-no. Nosso acabamento é garantido; iel-
Mino* 

V.*Si.',10 
!ai"0ur' corl° d0 ;ilfalate-

do ?5ooo VeS"*¦ pI,a"tasi;i' aes"
Especialidade.*! em vestidos para rol-rCc» e passeios. Visitem este Importanteestabelecimento. Seeção tle chapéo», col-lotes para senhoras o crianças. Rua Ma-reehal Dcodi.ro, 3C-A. '

Ferro em barra
Quadrado, redondo

e chato
Cirande stock

LIOJ% # C.
Caixa, 44 - S. Paulo

Coco secco ou copa
Ccde-se installação bem montada aonorto desto Estado. Garante-se seriedade.—• Paia informações com Pctrl, run Mon-senhor Andrade, 122.

Mercedes
Vondosc um caminhão "JIcroedos-Dai-

mlor" com bascub. 5 toneladas, novo, bor»
rachas novas.

WEnNKR, HILPF.KT o COMP.—Si Pau-
lo, rna S. Hento, 10— Caixa, U\.

cmí:
ANEMIA -

rBBBBS.DBBILIDAllB -^
nomaiiacticoc mais econômico

|»*»--l|l'lS.I!.4í>'URlpnd!.Frti*i»4nl**' emxm

\Sau(le,Força,Energiapelo moravliho«o

'^irmhMl],lA^,t.Br.J,„>.M,^*

 _.._._ ,.,.. _,,,,., iu«ju,i Ul. >¦ III.* » i-i<| ll 1. ISUl»dos som abatimento o sem multa. Findo cumentos, alfim dos especificados,esto mez, serão cobrados os referidos im-
pontos com a mulla addlcional do 20 0|0.Dlrectoria da Receita do Thosouro Muni-clpal de S. Paulo, 31 do julho do 1916.

O Dlrector.
Dlnlz P. dc Azambuja.

^Pertences nara automóveis
H Accessorios
2 Pneumaticos
!g Gazomia
|? Lubrificantes

lt

SliCRRTARlA da agricultura,
COMMERCIO F. ORItAS PU-

ELICAS
Dlrectoria de Vlação

Para applicação da tarifa inovei nas
estradas do ferro de concessão estadual,
observadas as dlsposIçOei vigentes sobro
a matéria, deverá ser considerado, no
corrente mez, o cambio de 13 (treze) di-
nheiros por mil rtls,

S. Pauio, l.o de agosto do 1910.
Tlieoplillo Sousa,

Director.

g 
Preços sem competência jg
Acceita pedidos do interior, as- %t

P? sim como recelie encommendas Jg
JU:-: :-: para o extrangeiro :-: :-: gg
S Telephone, 3706 - Caixa, 284 JJ
g 

End. Telegr. «fllHOGERflb» M

g R, Barão de Itapetininga, 17 JJ
S. PAULO S

Prof. A. Detona*!
GRflPBObOQO

Consultado poi vultos eminentes do
Brasil e da America do Sul

«« Consulta daa 13 ás 17 lioraüRna Araujo n. tO
IIXEPIIONE." 18-53

Mam\mmt*h»t%M I i*a\*m)Aim\à%m^

I Escriptorio tle advocacia de !
0 Caí-los de Campos $

===== K ===== |

0 Syivio de Campos g
| Praça Antouio Prado n. 13
tf Vntji. Mardnlco (l.o andar)

GOÍ1.ES DOS EflnT05

Jardim de Âcãdémns
.'.' venda em todas as livrarias e na ad-ministração do "Correio Paulistano". —

Preço, 3Ífooo reis; pelo Correio, 35500.

A^tit.AA.^JÍ\Aa,tá\a*A.Am.amM

NTO VIDAL t

LUIZ SILVEIRA j>*J V » U A Jl O h

SEGUNDA PRAÇA
O doutor Washington Osório do Oliveira,

Juiz federal da secçüo do Estado da
S. Paulo.
Faz saber aos quo o presente edital vi-

rem ou delle conhecimento tiverem quo
o porteiro dos auditórios desto juizo, Luiz
Sampaio Moreira, ou auem suas vozes fl-
zer, trarfl. a publico prfigilo de venda e
arromatação a quem mais der e maior lan-
ce offerocer, no dia 14 dc agosto corroo-
te, ás 13 horas, A porta do edifício desto
Juizo, fi. rua de (3. Bento n. 31, nosta capl-
tal, os bens abaixo descrlptos e penliora-
dos a d. Antonla Soares do Queiroz, dr.
Joüo Baptista Soares de Quolro** o sua
mulher, d. Elvlra Augusta Pereira; Ju-
racy de Moraes Castro e sua mulher, d.
Thercza do Jesus Soares de Queiroz, na
acção executiva liypothecarla que lhes
move d. Fanny Marx, a saber: um pre-
dio fi, rua do Riachuolo, sobrado, em ffir-
ma do ehalet, sob números 32 e 34, fre-
guezia da Sé, desta capital, com sou
respectivo terreno, o que tudo mede onzo
metros e trinta centimetros na frente,
por vinte metros da frento ao fundo; e
mais um recanto do terreno, com tros
metros o dez centimetros, sobro quatro mo-
tros o clncoenta centímetros; com seis por-
tas no andar térreo, uma das quaes 10.
accesso ao sobrado, ondo tem quatro ja-
nellas, com sacada na frente, confinando
per um lado com propriedade do dr.
Pnulo Sousa Queiroz, por outro com o
dr. Josfi do Sousa Queiroz, o pelos
fundos com a de herdeiros do d.-.
Luiz Augusto Ferreira, predio es-
to com dependência no quintal, ava-
liado por clncoenta contos de rfils,
mas com o abatimonto de dez por
cento, quo fica reduzido a 45:OO0$0OO,
por não ter havido llcltanto na primeira
praça. F,, para conhecimento dos interes-
sados, se passou o presente, quo serft affi-
sado no logar do estylo o publicado pola
Imprensa, ná fôrma da lei. Dado o pas-
sado nesta cidade do S. Paulo, aos tro.-;
dias do mez do agosto do .1910. Eu, Jofio
Baptlsta Dantas, l.o escrivão, subscrevi.
— Washington Osório de Ollvclrn. (Bst.i-
va devidamente scllado).

PRKFK1TURA DO MCJÍICIPIO
Construcção do muro

Scientifico ao sr. Saturnino de Almeida
quo foi multado em 20*000, de accOrdo
cem os arts. 2.0 e 5.0 da lei 209, do 11
de março do 189G, por não haver cumpri-
dn a intimação que lhe foi feita para coi-
strulr muro no terreno de sua propriedade
S. rua Benjamin de Oliveira, entro 03
números 140 c 142, ficando desdo ja no-
vãmente intimado a dentro do prazo de
dez dias dar começo ao serviço, quo de-
verá, estar concluído dentro do prazo da
trinta dias. ambos a contar desta dala,
sob iiona, do ser o mesmo feito pela Pro-
feitura, por conta do proprietário, com c
acerescimo do 20 o]o polo trabalho do IU-
callzação e cobrança.

Dlrectoria do Policia c Ilygiono. 9 d?
agosto de 1910.

O dlrector,
Alberto tia Costa.

PREFEITURA UO MUNÍOIPIO
Coiistriicçj.0 do pnsselos

Faço publico que, nos termos do cap, IV
do acto n, 709, Jo 14 do. junho do 1018, e
dentro do prazo do 00 dias, Improrogaveis.
a contar de 17 do corrente mez, devorüo
os proprietários do casas e terrenos con-
stnulr os necessários passeios atfi â lar-
gura de 3 metros, nas ruas Brigadeiro Gal-
vão, entro a rua Lopes de Oliveira e a
alameda Olga; i*ua Sete Je Setembro, en-
tre a alameda Olga o n. rua Barra Funda:
dos Porcos o alameda Olga, atê onde
foram assentadas as guias, bom como na
ontrada da travessa Camaragibe, e das
ruas Lopes Chaves e Lavradlo; e na rua
da Moõca, entro as ruas Visconde de La-
guna, Oratório o Taquary, o Barra Funda,
om frente A rua Seto do Setembro, deven-
do a pavimentação ser feita com concreto
>lo pedregulho, **om argamassa de elmen-
to, cyllndrado com rolo pieotado, tendo
traços para formar quadros de 
0m,li0x0m,50.

No caso do serom construídos os pas-
selos depois da terminação do prazo acl-
ma referido, doverão os Interessados nom-
munlcar Isso ft Prefeitura, afim de, verl-
ficada a veracidade da communlcaçao,
cor feito o canceliamento do Imposto de
20 réis diários por motro linear de guias
assentadas, a contar da dato da conclusão
do serviço.

Este Imposto não compro'.iendo os pas-selos construido3 dentro do prazo de 80
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so su-
joltarSo ft fiscalização municipal o fls
prescrlpçoes da Prefeitura relativas ao
material que deverá ser empregado e a
tudo o mais quo seja julgado indispensável
á solidez e fi, boa esthotica dos passeios,

e quo
possam Julgar utcls lí apreciação do seus
projectos.

li) — Não será permlttido aos concor-
rentes darem-se a conhecer (salvo o caso
do planos realizados ou em via do exe-
cução), a não ser pela segulnto forma: —
os projectos o relatórios serão marcados
por meio do dlvlsií7otl emblema, repetido
no lado exterior do sobrescrlpto lacrado
com sinete, entregue junto com os do-
cumentos c contendo nome c endereço do
autor ou autores dos projectos.

1) — Haverá tres prêmios a serem
conferidos pelo jury quo fOr nomeado
oelo Prefeito, sendo o primeiro do . ...|
3:000*.000, o segundo do 2:000$000 o o
terceiro de 1:0001,000. Estes promlos R«5-
mente serão conferidos si forem apre-
sentados projectos do valor real. Será
concedida a tal respeito ao jury liberdade
»!ena, bem como a de repartir a totnll-
dade ou parte da importância global dos
nrcmlòs, do modo por que julgar mais
cqultativo.

j) — Apfis a decisão do jury, sorfto
abertos unicamente os sobreacrlptos cor-
respondontes aos projectos premiados e
proclamado» os nomes dos laureados.

lt) — Encerrados os trabalhos do Jury,
todos os projectos serão exatos ao pu-
Mico, durante quinze dias, em local e
hora annuncladoB pola Imprensa.

1) — Reserva-se a Prefeitura o dl.
relto de reproduzir e Imprimir os proje-
etos premiados, quo cahirao por essa
forma no domínio publico.

m) — Finda a exposição, serão postos
A disposição doa sous autores os proje-
etos não premiados. Ficarão elles de pro-
nriedado da Municipalidade, na forma
«ia condição antecedente, si não forem
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O aeto do participar no concur-
so Implica na accoltação do programma
especificado nas condições deste edital.

Os projectos serão recebidos na Dire-
ctoria Geral da Prefeitura, atfi ás 17 ho-
ros do ultimo dia da Concorrência, 9 de
setembro próximo futuro — ahi rece-
bendo numero de ordem e delles se pas-
'.inflo recibo.

Dlrectoria Geral da Prefeitura do Mu-
nlclplo de S. Paulo, 11 do agosto de 191C,
303.o da fundação de S. Paulo.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Cintra.

MERCEDES
Auto pura entregas. Mojéciiiis, Cluss-s SS np..quasl novo, oarros.crio complrtamenlo frchadii, no-

ya, IcKh. ilo iinol.n, propiio pnrn padaria, d.ian ilufumoB, «liogatln, fazrniins, «cocos a rooUiados, otcmuito econômico, garantlilo poifelto. — Wotncr llll-licrt fc Clu., 8. Paulo. — ilnn tio S. Iletito, 10. Ca'-xa, lil.

TttRECISA.SE do uma senhora ing-lezn, do¦""-- 30 a 40 annos, bem educada o instrni-
da, para tomar conta de uma monína do 5annos. Exigom-so referencias. Lão-se infor-niatjõos na roa José Bonifácio, 32, do 1 Ag3 horas da tardo.

parteíra
i»l,iic. I riiiiin de Andrade Fia-ueircdn

parteíra diplomada pela Bson|a ilo 11ia*nui»Iíi Tio 
"'

fitiili), cx. Inlornn tia Matoralilado tlosta «mHa' At-tondo a olinmailo» a qualquer Hora. -.«alííonnift aconsultório: ru- Gcncritl tnorio, tu). 7^:, r>."JS0?

58 Mil: 
Com escriptorio em sua residência

ATTi:.\-|(K A «BA,WAIIO.«l-Cnninra o ven-¦lo moveis o Immoveis empréstimo.» sob nypoiíonaínocell» ptoeiiraçso para 
'tomar 

oonüt do' Sjfi
ah™,,els. gU ü*' mM" " co"ocrlOB • ™*l'°*

Tçm a vcnila alguns pre.llos, Incliuivo um dos
Sltoá!??""' dn iVmm- ' •'¦"'"»¦'' "em eoní!
o den, „íaí»7f *' ,8C11Í? un!a t,a CIW do primeiraoídcni, 110 Inaiigulo Mlu-iio, com casa para resl-
primeira qualidade, sendo 1.10;) do madeiras do Ielq luvernadns o «.«o do camnos. n.iiul ,1.» „.,'.

P!|!p fites
A todos os que soffrem de

qualquer moléstia, esta socieda-de beneficente fornece GR ATUI-TA MEN TE diagnósticos da mo-lestia. Só mandar o nome, edade,residência e profissão. Caixa
postal, 1.027 - Rio de Janeiro,Sello para a resposta.

A declaração
da Maioridade

400 do campos, nativos para criar,
l.ní.»-_'«-;-,-—"9; Í00 v-Bcas paiidns o cento 1
Oom l SõÕflL0?"*, c,cn") ° pmMa 1">.«"»«4 carro:
omTniiírlli í, Uo"1'1" ° Krandc3 ,¦ué,I»!, ** i»«fnniom ilirrcrciitcs lognics pnra locar onemin nlonirloiognies pnra locar energia olcclric.i.

Para mais informarjõos
Travossa Particular da Travessa Muniz doBousa, n. & - - (Canibnoy)

rmorionanlo k liiilõri,! pátriaReimpressão íe Eugênio Egas, sm eWipiara- &$ooo -
Em todas as livrarias -S. Paulo

liiiíis le eseriitiris
Livro scni CLAROS A ENCHER

Esta feito do modo quo os srs. advo-gados, sollcltadof-es, tabelliães, commer-'ciantes, guarda-livros, etc, poderio ral*nutar qualquer escrlpturn.
LIVRARIA ECONÔMICA

Rua Marechal Dcodoro n. ie
SÂoTAmi-.rr, EM 8" PAULOSAU IAULO | Prefi0 .. T ,t 0$000 __ pel(j corrolo_ 6)2()í

Pensão «Brasileira
llelisarla Ribeiro communloa aos seus frosçncio. (pio
linnsleiiu o sen e.labolocluicnto para um grando
predio no centro da cidade, junto no Inrgo da Sé, A
rua do Santa Tlicroja, 3>, ondo conllnus a recebor
hospedes diários o pensionistas do mez, bom como—> a fornecer comida a ilomiollio 

^•RATOS do porcollana branca, do Li-•7- mogos, dúzia 18?» idom, chicaras paraohA, porcollana, a 14», duzia: sorviçoB dochi o café, porcellana om cOres n 5o*; idom,l'ayonce,cm côreu, para cafó, 15 potjas porm\ na liquidação do Bandoiranto, rua SitoJoão 87.

Sementes novas
Catlngnelro roxo, legitimo, sacco de 200litros, B$000. Cabello do negro, sacco de200 litros, 1C$000; JaragoU, germinaçãogarantida, puro de cacho, sacco de ÍOO II-tros, 7Í000. Pedido ao antigo e afamadofornecedor Josfi Marcolllno de Agnellos —

Linha Mogyana — Estação de Restinga.

sssa
sa
B
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Banco Francez para o Brasil
8éde social em Paris: Boulevard des Capucines

CAPITAL: FRANCO, 15.000.000 - RE1., 9.000:000$0) 3
Snccnrsâl. de S. Panlo: 34-A, rna tle S. Bento. 34-ACAMTj%Ij DA SIiCCIJRSÁIj .*. ilIlMItl.OII

Seeção de contas correntes limitadas
b.rn»"'fe, a », 8lr° (''m 0onta- corrente de pequenos depósitos a
?r.í-'»"íiM a,"no' caP-t-i*-»-a-«3os semestralmente em 30 de ju-bo e 31 do dezembro. A entrada inicial mínima seríl de 50ÇOO0.nao excedendo o máximo do 10:0001*000. As entradas subsoquen-

it\n1° T° ,inror,orca a 20»01"-. As horas do expediente, sêmen-
ln >S*i ° ãe depósitos, serüo das 9 horas da manhã As Büa tarde, salvo aos sabbado..*, dia em quo o Banco foohara fi. 1 hora"""¦"^¦"¦"^"••"¦"¦"•»»«^».,«« da tarde ¦
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EMPRESA PREDIAL RURAL E HYPO-
THECAR7A

Asscnibh-a Gcrnl Extraorillnarln
Do ordem do Presidente desta Empre-

nu, ficam convocados os srs. accionistas a
se reunirem cm assémblêa geral cxlraor-
dlnarla, a renllzar-se no dia 15 do cor-
rente, na sOde social, sita ü rua Direita,
8-A, íis 14 horas, para tomarem conheci-
mento da renuncia do Gerente e eleicSo

CB EMENTES DE CAPIM, novas, do Ror-*v-,minacão garantida, vondom-so: "Catln-
írneiro Hoxo" a «350 o -'.Tnrngaá", do ca-cho, a »C50, o kilo, onsaocado, a dlnboiro.Podidos a Mnnuol Eduardo Ferreira, osta-
ção do Jussara.
>JJ|1ER.VÍÇ0S para chá o enfè, fnrra cottaK' iuírlozos, 4 por-as por 15f; louça es-
maltada para cozinha; fôrmas para docos o
ompadas; talhoros. Tudo polo casto o abai-
so do custo, na liquidação do Bandoiranto.
rna do 8. João. 87.
"•/TENDEM-SE duas armaçOos cora 30 mo-w tros do comprimonto por 2*1 cms. do
largara, om perfeito ostado. Vôr e tratar á
rna do S. Bonto, 65 (Livraria Alvos).

OS

para seu substituto, assim como tratar-se
devendo pnra Isso o construetor dar aviso Ide outros Interesses da Empresa. Ficam

V- da Quitanda-16-A ?
-ne n. 2.628 ff
¦v*ivwyçrww<is'a

A' PRAÇA
Luiz Tíinimaro faz sclente .1 praça quenesta data registou sua firma na Junta

Commercial, da casa dc bilhetes de lo-
terias, sita A rua de S. Bento, n. 21-C.

Para todos os effeitos legaes declara
que desdo 12 do setembro do 1912 ad-
qulriu a parte de seu Irmão Fellppo Tam-
maro, em dito estabelecimento, livro e
desembaraçado de quaesqüer ônus, e de
responsabilidades do qualquer espécie.

As reclamações quo por ventura se ori-
g-inarem da presente declaração poderãoser feitas no prazo legal, ao abaixo assi-
gnado, que serão promptamento attendi-
das.

Aproveita a oecasião para preveniraos seus amigos o freguezes que seu ir-
mão Felippe Tammaro continua na ge-rencia do sua casa commercial.

ü. Paulo, ü de agosto de 1910.
Luiz Tanimaro

Concordo,
Feüwii) 'jr.tuiüiai-o.

ft Dlrectoria do Obras, com antecedência
d*) 24 horas, afim do que sojam examl»
nades o acceitos os materiaes a empre-
trar, sob pena, da serem desmanchados os>
r.-.esmos passoios o mantido o imposto,
eomò sl não tivessem sido construídos. Os
proprietários são obrigados a mantel-os
em bom ¦ estado de conservação, sob penado pagarem o referido Imposto.

Dlrectoria de Policia o Hygiene, 10 de
lunho do 1910.

Pelo dlrector,
José Gonzaga.

suspensas as transferencias de acções até
!i data da Assemblfia"

O secretario,
JosC Porra-/, Motta.

COCiNÂtS,
CítóaFundd"aem lOUI

tj,ti!i.u^...r^Tf)ta|>atn 'ífgjjfin ttí

Carne secca
DO

aiATTO GROSSO
Vende-se a 800 rs. o kllo, especial, pre-

parado da fabrica Lucca e Comp.
Rua Santa Rosa, 10 — Easilio Pinto —

S. Paulo.

SECRETARIA DA AGPJCUI/TTJRA,
COMMERCIO E OBRAS

PUBLICAS
DIRECTORIA DE VIACAO "'

Concorrência publica para Installação do
luz electrlca

De ordom do sr. dr. secretario da Agrl-
cultura, Commercio e Obras Publicas, fa-
ço publico que so acha aberta, atô ás 12hora3 do dia 14 de agosto próximo vln-douro, concorrência publica para o ser-viço do Installação de illumlnacão ele-
ctrlca desta Secretaria, fornecendo estarepartição a todos os interessados as es-
pecificaçOos respectivas, bem como ascondições geraes a que deverão obedecer
as propostas,

Directoria de .Viação, 20 de Julho do
1010. , ,

Tlieoplillo Sousa.
Wwetijiy * llWv^f**»):*

COMPANHIA TELEPHOXICA DO ES-
TADO DE S. PAULO

1'i.gaiueiito dc coupons
Do dia 15 do corrente mez em deante,

pagar-se-ão, no escriptorio desta Compa-
nhia,>fi rua Libero Badarõ, 142, das Í2 ás
14 horas, os coupons das debéntures desta
Companhia, a vencerem no dia 15 do cor-
rente.

Na mesma oecasião, far-se-á também a
substituição das cautelas em poder dos
srs. portadores, por outras novas.

S. o.ulo, 12 do agosto de 1910.

; (Assig.) — A. dc Lacerda Franco,"'.'':' Presidente.

MARMORARIA CARRARA |
(.( 'jTuihu"i»m, entcoptiagoti, cruze*), .;)-
4\ CS..I.IUUM, CIC, |j>*<3»j aVr£ÇQ4 razoaveU c trabalho garantido, tob e/i- ;>§-
v* commcnda — JSnviam-te. dttenho* c |>
v| íitttnikiu-sc pedidos do interior
¦fl S. PAULO-Ilun 1 da Abril, 83 - SS7— XA 1-103

SANTOS—Filial, R. 8. íVaticfMOjíflfi— Tel. 8SÚ

MÂjmtxM-

¦tvfts
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(fficccn ef/" Corra/r 6"/ooo

Theatro APOLLO
Rua D. JosO do Barros, n. S

— EMPRESA PASCHOAL SECRETO —

¦,-t«^:,ki,.^*,,w:.^-:,, ,._;.xi.:.-r ¦^IBlCTPiirWB ^Miírfy:
vvvvvw?vvv$v?<í»í<»t tintas

p:^v -\£v
&i<'- ;.*A" .

Quarta-feira, 10 dc agosto de 1910

ESTRE'A ESTRE'A
— DA —

GRANDE COMPAGNIA DIAIiETPALE E
DI PROSA E MUSICA "CITTA" DI
>_ MILANO" — —¦ ¦¦

Dlrcltore proprlc'...rlo: Cario Niinziala
Amiulnlfitratoris: Umbcrto Calo

Elenco artístico:
M. BONNITO FRANCO, GEMMA GAL-

LO, EREMISIA NEGRI, CONCETTA DI
NAPOLI, CARLOTTA BELFIORE, ES-
THER POUPE'E, WANDA CASTELLA-
NO, LUISELLA MAJORANA, MARGHE-
RITA LUSSO, TINA LOMBARDO, GINIA
ODEVEN, C. Niuizlata, R. Franco, A. An-
toniani, G. Colelli, E, dc Palco, E. Gitllo,
G. Trengi, Vã Cnlnfa, A. Nunzlnta, G. Cas-
tcllano, T. Mnjoraua o A. Lasso.

Para o acto de variedades:
Ernesto Do Eulco,*melodista -—. L, Do

Cnmclls, cançonetlsta :— Giuseppe Custei-
lano, macchlctüsta — Gallo-Calnfn, tluet-

Íi, Trcjigl, melodista.

Theatro Municipal
Concessionário: "Waltor Mocchi

Temporada official de 1916
Sob a fiscalização da exma, commissão

iltrectora do Theatro Municipal
Companhia dramática franceza, di*

rigida pelo celebre artista
— llr. Tiiieien Guitry ¦—
jRmanhã Amanhã
15 dc ag-osto • - A's 21 lioras

5.a recita ilo assignatura

HJIETTEI
Pièoo novello on 3 aetos de JJ. Dario Nicodóiui
Mr. Lucicn Guitry jouúra lo rolo (rAnatolc
(Ju bllhotes nclüiiu-so tt venda uo Cnfi.* Ciiiiriinv ilua
10 ds 17 horas o depois na bilheteria do theatro
,Vi secrclana ilo
para a '

llieatro atlia-st aberta a assignatura
i.i, às iõ ás li lioras

íris Theatro
Companhia Cinemalographica Brasileira'

HOJE Segunda-feira, 14
do agosto HOJE

Magnífica soiréc acadêmica
Um programma interessantíssimo

será, exhlbldo "extra". que'

CÚMPLICE
a»

Empolgante drama de aventuras poli»:
ciaes, de enredo multo lnteres)»**iiite •
choio de lances arrebatadoras. Bella cdlW
ção da fabrica "Picmonte Fllm". om li
longos aetos. í

Protagonista, a intclligc.Ue artista Ma»,1
ria Cleo Turlarlni. N'

Coinpletar.1 este programma a engra»i
cada scena cômica da fabrica 1. M. P. -'

SUA ESPOSA NOVA
»»"""" -  ' ¦,¦¦—l,«l MUI'

Amanhã ,
O grande e sensacional drama de avon*

tuias, do enredo completamente inediu
— O NEGRO OU A QUADRILHA MYSf
TERIOSj*», í. lonEoa aetos, '.:.'

A mtikéTma' ¦¦v ¦
i.::.- :¦ .
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| COGNAC "BERTRAND"|
•j| O MAIS PREFERIDO g|

|$ _4Wí tví/c quis sodas est mens onlimusV ÇJ§
® VOGA AC II ©
® ——. ©
® Únicos agentes: ©

© F. SH Hampshire & Go» Ltd. ©®
© A' venda em todas as melhores casas, bars e confeitarias ©

©
**¦"" — ¦¦-.¦ . ¦¦¦ —_— , , _....—_— _•, i. ,,. ,__¦ _«,
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8STAURANTE

AIESIA
___ ... ra"^™,,tt,c-- 

^p^ y-;

PARA o _f._S5r©.0__l«rO
<J MXTa9SSmVÍí\OS =

PRAIA JOSÉ' MENINO M. g_jé$
- SAWTOS ¦¦

Neste bem In st pilado Hotel e Restaurante, onde as Exmas. fa-mulas e distinetos cavalheiros encontrarão, a par de um máximo
conforto, cozinha de primeira ordem, assolo e promptldão no ser-viço e inodícidade nos preços.

QUARTOS AREJADOS E CONFORTÁVEIS

0 mais pittoresco ponto para as Exmas. famílias veranearem

tea1077 :: propr. Antônio de Jesus
VENDEM-SE FIADO

l.a PlIASffi ba m
SWMAW.CEA

A mais blela quadra da vi tia i
. . , A alegria do presente:

A osporança ilo.futuro sobraçando a fMnnrnncsinuomo si fossa rt sua molhor bonocü.

Depositários: Campos Heitor if" Cia.
RUA URUGUAYANA, 35 - RIO :•: Era todas as pharmaclas

jMSMiamft.gí.ara^^ :_am3a__aaagi*3

ti >

MOLÉSTIAS DO s

I JCORAÇÃO E ASTHMA |
iStiffocaçõtis, bronohitc asfhnyatica,

chiado do peito, paípita.õcs, catiçaco,
falta de ar, vertigens, batimento exaggerado

das veias e artérias, etc., etc.
Obtom-s- o ptompío f.IIívío pom o orodiqioso

ii
Formula do tír. King's Pàlmer

A' venda na PHARMACIA ASSIS
EBeposilario: Ej. Camargo

RUA 11 DE AGOSTO, 22 -- ALTOS

I

Oliaiís o terrenos nu Villa Maz-zoi, sltn
n 20 minutos rte tnrmwhy ilo Merendo,
passagem $200 rs., junto 6 EstaçHo do Tu-
curiivy, pouco nlfim do nito do SnnfAn-
nn, IO GAlt IDEAI», ondo sò podo morar
o trnlinllinr na cidade; Casas do 2 com-
modos grandes e cozinha, num terreno de
10x40, pnra serem pngas cm prestações do¦10.000 mensaes, o casas do 3 commodos
o cozinha pnra _S$000 mensaes, cm cujos
ptignmcntos jfi so acha Incluída n nmor-
tlznção do cnsn, terreno c juros. Terrenos
om Ioles do lO.v.O e para maior metragem
a 200$, 240$, 280$, 

'320$, 
400$, 480$ o

000$, pngnvcls em prestações mensaes do'i.300, ,",$200, 5$800, C$000, 7ÇI700, 8.1200
0 »$200.

Trata-se com Hchrlqu. Mii/.zcl, dc 1 fis 3 da tarde. Travessa da Sé
n. 7, cartório. Telephone, 3404. Pecam prospectos, enviam-se griitul-tnmeiito. Terrenos livres, cxhlbcm-se documentos de propriedade dc

f*mÊ\\ -^^^^È^*t

qunsl 100 nnnos.

Um livro util
Gratuitamente dado aos nossos leitores

Quem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, recebera
pela volta do correio, a titulo de propaganda e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, como«-¦RINDE, um livro, onde se encontra cxnlicada detalhadamente a maneira de consc
ítiir pelo liypnq-majçnetismo a Saúde, a Riqueza e a Felicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo de qualquer pessoa curar a si própria « aos
»ijtros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.?, etc, etc,¦ Indica como obter o bem-estar em casa. como impor a vontade a outrem, come
inspirar o amor.

Os paes de familia, os commerciantes. os empregados, os formados, os militares
os sacerdotes, cmfim, todos os homens, seja qual fôr a sua posiçJo social, encontrarão
o que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado dc um sello para c
corte do precioso livro, ao representante, sr. dr, Marx Doris, rua Paulino Fernandes,
ri. 29 — Botafogo. Rio de Janeiro, e rcccberels o nosso brinde gratuito.

,u"u' •.•• ••'• ••• ••• •••. ...... .... ... ... ... ... i.j, ...... ..% ..».. >,. »:.». ai.
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MISTURA FERRUGÍNOSA GLYCERINADA
Preparado pelo phafmaceutlco ERICH ALBERl ÜAUSS

Formigas Saiivas

Medicamento composfo das raizes de plantas medlclnaes. ARRHENAL, FERRO e GLYGERINA
InfalliUPl narfl 3 f*lira Ha ÁriõmiiV, Chlòro-.j Flores bfanoav Suspensa.
llliaill.CI pald a UUia Ud IrrèguUrIdad. da monstrua.So, Colicas nto-
rinas, Hi morrhnfíias iitoriims, Dyspcpsia, Fnstio, Enfrnquoclmanto pulmonar,

Miiloitus, PtirgnçOos o zunidos dos ouvidos, Nonrasthonia, otc.
Tônico 1'cconiütl.nin.c e ilepiarn.i-t-o gem rival para lio-

¦" menu. iniullierei» e «rrlaiiças i
_ttf#_-«._ÍR__.& E»Eí PKSSOAS CURA MM AS

Kncontra-sG em todas as boas ptarsutiai o drogarias di 8. PAULO, SANTOS o no RIO DK JANEIRO
5rs. D. RODRIGUES 8 C01DP. - Rua Gonçalues Dlds, 59

Fabrica e laboratório: S. HOQUEü
Biiir^o da Matriz, fio - E. dc S. Paulo
Modianto a romossa do !2$000, onviam-so tros frascos para qualquer ponto sorvi-
do por estrada do forro, nos Estudos do Kio,Minas o S.Panlo, livro demais dosposas

CÃoUdoô* ¦oSueiàiecâ
Yl_ORINlBA$

PROIA 1IOIVA

A3 venda em todas as charutarlas

&Ah Ah. At. Aa. Ak A* Ah AkA\ A&.Q At. Ab, Aa, Ah. A'_É_'___k^'_4_.'«_
?

===== is i:v nu«ym: estepa V
Mbdolos novos o ouprlchonos — Construcção osmornda — Fincou som oorapo. tmtencia — Acccilnm-so cnconimcndas pnra o Intorlor —Venda do otilootos pnra V
\Z"Z7o íionnt.nc_l«0.aho7_.':,ocrc„u.„^ Rua Brigadeiro Tobias, 77 *>

JFABR

O único meio efficaz e mais econômico de destruir a
terrível praga das formigas saúvas é, segundo a própria
opinião de centenas de lavradores, por experiência própria
o uso da machina "Bufffalo-LM.z da SSIva", com o
ingrediente ^JeiffaBo.,. Não existe outro meio tão potente.
Os gazes mortíferos são levados até 500 metros de distan-
cia, desde que encontrem canaes desimpedidos. Nenhum
formigueiro, por maior que seja, voltará, desde que a appli-
== cação seja feita de accõrdo com as instrucçõs =
Peçam informações a Sociedade Paulista de Agricultura, rua Libero Ba-
daró, n. 125 - 8. Paulo ** Endereço telegrapnico "Agllcultura - 8. Paulo"

MMgjBKzMaungnaa tf»em— ""Tnimira - ,y.,„.rr-'-ri™f™~~~™"l

,.~ |

T
Para manter o gado em boa sautle, chie ao mesmo fai'Clo
fDIiro — O i'ai»cIo dc trigo, quando ó jj.guro, é um
optimo aumento, nutritivo, refrescttnte e tainbem é mais
econômico == O seu preço é o mais barato de

inialquer outra forragem —
A Sociedade ééW— Anônyma ¦¦ SAHTISTA„

:'] KUA BE S. IlffiMTO, «i-A -"- S. PAUL©
Vende unicamente FARIíIj© PURO

ataamWm^SaWSS^ :,;;:LLLi;;::____ai

Minha Senhora, essas dores de cabefja não são
outra coisa que uma forma de dyspepsia ocea-
sionada pelo mau estado dó fígado.
© Tome uma ou duas PÍLULAS DE REÜTER
por dia e desapparecerào radicalmente.

G1ZO LIMA
OLEOS

GRAXAS
CARBURETO

Completo sortimento de pertences para automóveis—— Preços sem concorrência •———
CASA TONGLET

Rua Barão de itapetininga, 33 - Telephone, 1,518

'¦?0l\y$ffi.^M,.!:^---mm--~:1- mm-***%ÍW f ^^ _jí

RÍO de J_9.E_G!ÍB*0

HOTEL AVENIDA
0 maior e mais importante
io Brasil por-endo hospedar
diariamente 400 pessoas, Si-
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Eio

Branco (Antiga Central)
DIÁRIA

End. Telgraphico: AVENIDA
HIO DE JANEIRO

SEMENTES •¦ FAZENDEIROS
Quem melhor vende sementes de ca-

plm CATINGUEIRO, ROXO, JARAGUA'
o CABBLLO DE NEGRO, garantindo a
uermlnasSo, sem temer concorrência e
pregos? E' Incontestavclmento Odorlco
Barbosa, estação de Restinga, linha Ko-
çryana, fazenda da Matta.

V ~W~T ^W^T "V ~^r ST ^T *V 7Í

Mannoraria Toinasnini
Especialidade em tumalos de

mármore e granito polido oo
tosco. Preços som competência

Kx|ioNlfii>o iirrmiiiioiilciRua Barão de Itapetininga, 40
OlflcluitM e t:.orlpií,rloi= Rna Paula Sousa, 85 ===

Liquidação de livros
VISITEI

a livraiia Magulliãcs
e verlliciucm o bollo
sortimento de livros a
pregos marcados e re-
duzldos.

Verdadeira liquidação
lu livros sobre todos
:j aesumptos e conhe-
cimentos humanos, pa-
ra dar entrada a gran-
do e variado sortlmen-
to ultimamente adqul-
rido na Europa o ciue
acaba de chegar pelos
vapores "Camões" e"Prlsla

A entEr>£.da é franca na
RUA DA QUITANDA, N. 5

| Caixa Paulista ie Er ei Agrícola I
f iii a SniaÉ Prtsta é inriÉra l

Na sede da .Sociedade. Paulista de Agricultura se
acha aberta a subscripçãò de acções da Caiw.a B.BWU-
lista de Credito AyricÓla.

Às acções são no valor nominal de 200$000.
Opportunamentc, a Incorporadora convidará os srs.

Subscriptorcs a realizarem 10 o[o.
Subscripto que seja o capital cie 1.000:000*1000,

será íeita a segunda chamada de 20 0[o, prceiichendo-se
então as formalidades para definitiva organização da
«CAIXA» e ini.iáçãõ de snas operações.

As demais chamadas serão feitas aníiualmente.
As entradas poderão sor realizadas, em dinheiro, ou

em café, que a Sociedade fará vende e prestará imme*
diatamente conta aos srs. tíubsoriptorca de acções.

A subscripçãò de acções estará aberta indefinidamente.

m^^^^o^^ ^ ^>*^>**#>-^><#>**<__>a

mmm WS sX FdUIU -| ,
I . -:E5ítraeeões ás segundas e quintas-feiras

sob a fiscalização do _>verno do Estado
Rua Quintino Boca ytra, 32

iái
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Uvã®m das esfi^acçõss em agosto

_, J^ Jk ___, A A. A;" ___. A. A J. i
I

Attenção
Um professor com longa pratica ensl-

n.\ theorica e praticamento allemão, fran-
ce:, Inglez, arlthmetlca commercial e
o;icrIpturac.ão mercantil, Preços modi-
out o optimas referencias. Dlriglr-se o
Gustavo Luiz, travessa do Quartol, 9-B.

ft. GATO PRETO
Agencia de todas
<t> as loterias ?

RUA DIREITA, 57
Pegado á egreja de Santo Anlonio

Telephone, 4.269
S.PAULO

""a '.•¦/' '"";'; - " "" "^- 
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687 11 (lo agosto S_<.unrtfi-reira ir.jiTOOfOOO ISOOO
688 !8 „ Sexta-feira 50:0008100 4*500
(ÍSÜ 22 „ Torçn-íolrn 2(1:000*000 lo«i'0
690 25 „ „» Sexta-feira 40:300$000 2^ 00
691 29 „ Tòrça-foirn i:.:D00.0(K) I.ujO

Quarta-feira, 6 fie setembro, nranlR Loteria nom.nemoratlv^ na
Independenci-i tio Brasü _?-w«f#í©©*/f>.Wífif*?8m'dolsgr"nfles
prêmios de &lít^OíPsiMPO cada um - Por' 4$08Q

Os pedidos dn Interior, aeompanhai.03 da respectiva Importância e
mais a, quantia necessária para o porte do correio, devem ser dirigidos
aos Agentes Gcraej;

.Túlio Antuius l«» Abreu e Comp. — flua Direita, 39 — Caixa. 177
S. Paulo.

J. Azevedo e Oomp. — Casa Dollva?*? - • Hua Direita. 10 — Caixa. 26
S. Paulo.

Amando Rodrigues dos Santos e Comp, — Praç.i AntonU- Prado 6
Ceira, 106 — fí. Paulo.
VAI,.: QOÍrSI f!ÍM — Rua Direita, 4 — Cnlxn, 107 — ífullr, Anln-

nos dc Aliicn o Comp.
3. V. Sarmento — Rua BarSo dn .lacuara. IB — Caixa. 71 — Cam-

ninas
r-msB_3*_v_*_v^ás^^

Seguros contra fogo

——M—MBU——— ji ntmrti 11 mmiaatmm ¦—BW 1111 _¦ 1 i*-_l_-_______MMM__W ___¦ ___MM__M_____WMWM___3 _BW»M___r_W_W_M_é

Assurance Company Limited
Companhia Ânonyma de Seguros

Estabelecida em 1321
Capital subscripto Líjs. 2.000,000
Capital realizado Lbs, I.O00.OOG
Fundos Lbs, t.l09.00Ü
Renda annual . . ... . . Lbs. 1.404.000

Esta Companhia acceita seguros a prêmios módicos :
sobre GAFE', ARMAZÉNS,MERCADORIAS, CASAS
: : : PARTICULARES, MÓVEIS, etc. : : :

Bem montada com 40 alyiielrea dc*
terras, matto grosso, optima casa do mo-
rada, 10 mil pés do café, multo gado,
crlaçtto dc porcos, multo milho, toljilo, ar-
roz, etc. Prego de occasliio, com o p>-o-
prletarlo Antônio Ramos Leite em S.
José dos Campos,

íí_!**^-«f»_f> ¦«'__'•? •^•¦'^

? LIoyiteTilite .
FKISIA }

0 «ahlrrt do Santos no din :MJ.ilc acosto pnrn ASahlrd do Santos no din mi de ufjoslo pmn
Hlo, Daliln, Farnamtiueo, Vigo, Fnlmouth

o Amstcrdftm
So se acccil.-mi |iris:i:i:;olro< com pn.isapor-
lo - Torocira einsso paro Vigo, lAONJli, In-
cluido o imposto, l.a o S.n classes, tnil.-ii

com -x agencia

FKI81A
SahlrA ile Santos no dia 15 do agosto paraMontovideo o Huonos Aiios
Passagens do s.a olasso, rs. r,r».*ouo, lnoiul-

do o imposto
Voltara do Prata om 29 de agoBto o partira

no mosino dia para a Kuropa

-hs3ffpaSfo - Brazilian Warrant Comp. Ltd.
-Vamías- João Jorge, Figueiredo & Comp.

Para os Cavallos e Mulas
(SuppressâodoFoêo

o da Queda do Pello

W

ÍSóilH 

pre-.iCíoTopIcoéii unlco qa«
subititae o Cau.lico o eu» riuli-
t.lmioig (in poucos din .3 man-

fi. queiras noras > aoti|»s, at
yi Torcedurai.CoalusfJesJumo.

res. InchsçSes das peinas,
B.parsu.o, Sobro-Csnnas, Fraqueza .
Engorgltamento du píriia» doi potro», tte.
8(0 oeeuioo.r oeshiima chaja, sm queda
it pello mesmo durante o Irataneato

_."«"<,». 40 Annos ae Exlto \
SEM RIVAL

Os re.nludo. eitrsordlouios,

Jos 
tem obtido nu diferiu l

RecçÕet. do Peito, o. Catar-,
ihos, Bronctiltls, Moléstias I
da Garganta, Ophtalmla, ele.

nlo dio logar i concorrência.

i cura fat-tecom a nilo sm 3 mlnnt-i, Q
sen dor nem cortar, nem rstpar » pelle *

U* ' ^NrOP^h

uu iVBIIV Ul.-llW uuiauiq w ii»wui;;u^i. t"i ¦« »•-.......-.,..  —,  -f-  ._
v DepoUto em Parla: Pharmacia OÊNE AO, roaSt. Honoré, 165, e em Iodai as Pharmaeiai. W
&0*í_>C»**J'a<^'^-i3''*Q-<á>f^^

•S-P * F-S-N-C «
THE ROYAl MAILSTEAM PACKH C° IH£ PACIFIC SIEAMNAVIÜMION C

MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO

l'AQUETES UA KUliOt-A EbPEIIA*
DOS KM SANTO?

aBEMEHAiSA
Ko dia 9'A (lc agosto — Sahirá uo

mesmo din para
Montevidéu e Buenos Aires

Sociedade Anonyma MARTINELLI
S. PAULO

Rua Quinze de nouembro, 35
(.'MlKit pOMtnl n, 34U

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12

Cnlxn ]iONtnl s>. í:i<l

l_j<_>-»_^-'__>-«_3><i^-«^-<__>-í__i.._a'>f.á

OISESSA
ao dia 34 do Agosto, »ahiia ao mes-
mo dia para Montcviilóo, Port Slnn-
lo/, imita Arcnus o portos do i acilico

DRIMA -~29~de agosto

1'AQUIÍTIiH IAliA A EUlíOPA
A sahlr (lo Santos:

AH AG CA W A
oo üia 34 (Io ngnsto, ds li lioras da
tardo, puru nlo, líaiiiii 1'oinaiiibucu, S.

Viecato, i.isboji, Vigo u liiyiat.rra

A sahir ilo lli...
Sir-EC&KA

No dia 18 de ngi».|.» pura
/.J.V/;i»,l e 1XULA7EURA

A s&hir üo Uio .
ukíta - 28 üe agosto

Exige-se passaporte e não serã penniitido o ingresso de visilanies a w
1'ar» preços das passagens c inforinaçOÒs dirigir-se nu escriptorio i> ;

í.8 Uoyal lil Steam Paclel Co, • lina ie l hr-
Ite Pacific 8teü Ivipiiflii ce. isq,«: ™^l0]'
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