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As armas alltadas alcançam novos tríumphos -

Prosegue a ofíensíva franceza na Picardia - As
forças gaulezas dominam agora a importante posição
de Combles*. transformada numa verdadeira fortaleza

O avanço dos russos na Galicia c

i agitação que lavra na Rumania,
onde o partido intervcncionista do
sr. Filippesco vai ganhando terreno,
determinaram no império austro-
húngaro a discussão dc problemas
que revelam um estacio de espirito

pouco favorável á continuação da

guerra. A Áustria c um grande paiz,
forte em recursos de toda a ordem,
dispondo dum exercito valente e
aguerrido; c, numa guerra singular,
«inda que ella se travasse com o co-
losso russo, seriam justificadas af.'
opiniões que lhe prophetizasscm a
victoria. Mas a sua situação, compri-
mida entre a Rússia, ao norte, e a
Italia e o exercito misto de Salonica,
ao sul, é já bastante difficil; e si a
Rumania se decide a declarar-lhe a

guerra, animada pelo apoio, que a
Rússia lhe offerece e presentemente
está em situação de lhe prestar, não
tardará que as suas fronteiras caiam
em pedaços por todos os lados e que
egualmente de todos os lados seja
ameaçado o coração do império. Para
obviar a esta ameaça, pensa um nu-
meroso partido, sobretudo consti-
tuido pelos húngaros, que o governo
do império deve negociar, desde já,
.#m aceôrdo, ou seja com a Ruma-
•.ia, cedendo-lhe a fransylvania, on
*eja com a Italia, cedendo-lhe o ter-
ritorio irredento, ou seja, cmfim,
com ambos os paizes, o que lhe
permittiria voltar todas as suas for-
ças exclusivamente contra a Rus-
sia. Ceder territórios é sempre
um mau negocio para nina na-
;»ão; mas, entre dois malles, acon-
selha a prudência que se èsço-
lha o menor; e mais vale renunciar
ás nesgas de terra que a Italia re-
clama, ou que a Rumania reivindica,
que deixar nas mãos da Rússia uma
província tão rica como a Galicia. O

que aconselha, neste momento, aos
politicos húngaros, a idéa duma nc-
gociação, é a convicção, em que elles
se encontram, de que a Allemanha'não 

poderá soeçor-rer o império tão
proficuamente quanto o fez no anno
passado, quando os russos já oecupa-
vam Lemberg e Przemysl e domina
vam quasi toda a Galicia. Os desejos
duma forte corrente da política aus-
triaca não são perfilhados de bom
grado em Berlim. A Allemanha, se-
gundo parece, solicitou de Vienna
que nenhuma resolução, em assumpto
de tanta magnitude, iosse tomada
sem que mais uma tentativa se fi-
zesse no sentido de varrer os russos
da Galicia. Ella mandou oito novas
divisões para a linha Brody-Lcm-
berg e, com cilas, o velho marechal
Hindenburgo, cujo nome prestigioso
é uma garantia de que tudo se fará,
quanto humanamente fôr possível,
para deter a avalanche russa. Mas
si os esforços austro-allemães se mal-
lograrem, é de suppor que a situação
da guerra seja logo modificada, ao
menos por parte da Áustria, que,
tendo feito um balanço conscienciosi
da situação, reconhece que ella nã
!he apresenta sabida favorável.

sal f o Som os ramaes
A situação contínua muito favorável aos russos -

Assígnaiam se violentíssimos duellos de artilharia
no sector de Ríga - Travam-se combates desespera-

des ao longo do Stochod superior
Os slavos fazem grande pressão na

direcção de Kovel - Foi vencida quasi
toda a resistência austriaca na Galicia

. As columnas moscovitas approxímam-se
de Halícz e Kalusz - Foram presos em Goricia mais
tres espiões - Üs prisioneiros na Italia - Os de
iensores de Tolmino estão encerrados num circulo

de terro e fogo - Os nossos telegrammas
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DA PECA "CADEAUX Dli NOEL"
BUENOS AIRES, 17 — Tece-se aqui

uma verdadeira rode de intrigas em torno
do nomo do presidente da Republica, eiu
relação aos sous Hentimentos om volta do
conflieto europeu.

Os commentiu-ios que sobro esse assam-
l>to so fazem nascem do incidente rosul-
uinto da prohlbtç&o de ser aqui repre-
sentada a peca "Caãoiutx do Noel", do
maestro Loroux.

O critico musical da "Naclon" com-
monta a prohibição de ser cantada a ai-
ludida oporá nos theatròs Uolon e Co*
lysuu, apesar de ter ficado demonstrado
¦que o argumento da poça em nada alie-
c-tava a neutralidade da Argentina,

Eslíi absolutamento provado que a le-
gação da Allemanha so bateu Junto ao
governo para que não fosso lovada ft sce-
lia os "Cadeaiix de Noel".

Sabe-se agora que foi o sr. Vlctorino
•de La Plaza quem se oppoz a quo a peça
fosse representada no theatro Colou, mas
aecrescenla-so quo a resolução do chefe
dc Betado não tinha extensão ato outros
theatròs.

O intendente municipal, Avturo Grama-
jo, que foi alem da vontade do presidente,
ampliou a todas as casas de èspectaculos
•a prohibição.

Aqui, é vou corrente que os srs. VIcto-
rlno de l.a Plaza o Graniajo são multo
sympathicos aos allemães.

Esses boatos tôm a maior extenstt.o,
ilizeiulo-se que o sr. Rodrigues». Larreta.
ministro argentino em Paris, telegraphou

. hontem ao govorno renunciando o seu
cargo, devido aos commeiitarios qne a aua
sympathla pelos alliados teria dado logar.

*\'os meios políticos e 'artísticos jft ee
garante que os germanophilos estão tra-
talhando para que tambem no Rio de
Janeiro seja impedida a representação d:
fiflio, 

"Cadc.utx de Noel".

ESFORÇO DOS ALLEMÃES
CONTRA OS INGLEZEJ

LONDRES, 17 — O correspon-
dente da Agencia llavas na frente
britannica diz que foram importan-
ussinias as perdas dos allemães nas
tentativas que fizeram para recupe-
rar o terreno perdido em torno de
Pozieres.

Durante a noite de 4 para 5 do
corrente, um grupo de allemães;
lonnado de soldados de duas divi-
sues, foi lançado contra os inglezes.
sendo repcllido com graves perdas.

No dia 5 de agosto e no dia se-
guinte, dois batalhões inimigos, ar-
ranjados á pressa, tentaram retomar
a antiga segunda linha allemã.

Mas, a tentativa mais audaciosa,
feita para conseguir o mesmo objc-
ctivo, foi realizada noa dias 7 e 8.
üntão, sete batalhões allemães lança-
ram-se ao assalto e avançaram um
kilometro, a descoberto, sob o violcn-
to fogo da artilharia britannica, até
próximo das trincheiras do flanco
direito inimigo.

Alvejados pelo fogo das metralha-
doras, sabe-se que só o terceiro bata-
ihâo do regimento 63 perdeu 400
homens, sobre 500 que constituíam
os eítectivos dessa unidade.

Quatro mil homens empregados
pelos allemães nas suas tentativas,
eni volta de Pozieres, durante quatro
dias seguidos, para a conquista da
povoação, se suecederam diariamen-
te em contra-ataques contra a linha
ingleza, nesse e noutros pontos, mas
toram sacrificados quasi todos, re-
sultando inúteis as suas tentativas.
COMPRA DE ZINCO A* AUóTRAI.lA

LONDRES, 17 -— O "Times" annun-
cia que o governo Ingiez vai comprar an-
nualmente na Austrália cem mil tonela-
daa concentradas do zinco, duranto a
guerra, o a mesma quantidade annual,
durante doz annos que tio seguirem ú.
í.uerra.

A Gran-Bretanha decidiu egualmente
comprar d Austraüu. por dez annos,
•io.Oüü toneladas de zinco jAiinualmenlo, o
que reproshta 112.500 HonoladaB,-acures*
eentàndo-se que o zinco serft ali compra-
do por particulares.

O total dos concentrados, uue serão
trabalhados no império, graças a nova
convonção, fi de cerca do 200.000 tonela-
das, em vez de uma quantidade pequena.

Estão actualmente entaboladas nego
ciaçOes com a França o a Bélgica para
monopolizar o resto dos concentrado:)
produzidos na Austrália, mas taes con-
.¦enções não podem ser concluídas sinão
depois da guerra .

A somma do vinte o cinco mllhOes 0.1-
terlinos foi prevista pela convenção.

O facto do governo britannlco esta»-
oinflm resolvido a, arriscar semelhante
somma b dovldo 0111 grande parte ft habl*
liüadé o ao vigor com os quaes o prcül-
üento do conselho da Austrália tem expli-
cado a situação da sua torra.

O governo está de aceôrdo em cmprtMH
tar D00.000 libras esterlinas para cobrir
as despesas com a construeção das u*n-
nas necessárias na Austrália, afim dc tra-
brilhar o zinco.

Recentemente, foi creada uma socledn*
dc com o capital de um milhão esterlino,
afim de construir grandes usinas na
Tasinanla, para o tratamento electro-ty-
l»!co dos concentrados.

Causa grando satlsfacção o facto do
monopólio da industria do zinco sor ar-
rançado aos allemães.

Privados da producção dos concentra-
dos do Urokenhlll, os allemães não podem
jamais sor concorrentes sérios.

UMA ENTREVISTA DO UEI JORGE V
COM O PRESIDENTE POINCARE*
LONDRES, 17 — Assegura-se om dl-

versos círculos daqui quo por occaslão da
sua recente visita ft linha de frento bri-
tannlca, o roi Jorge V teve uma longa
conferência com o presldonto Raymond
l*"oincar6.

Este encontro não foi noticiado, assim
como a visita do soberano Ingiez fts li-
nhns do Somme.

Todavia esto boato tem fundamento,
pois coincidiu com a visita do rei a
do presidente Polncarê fts linhas do
Sommo. '

ACCORDO ENTRE A INGLATERRA
E A AUSTRÁLIA

LONDRES, 17 — A Inglaterra e a Aus-
tralia acabam de firmar um accOrdo, polo
qual a primeira so comprometterá a eom-
prar, durante a guerra e 10 annos dopols
delia terminada, mais da metade da pro-
ducção annual de zinco australiano.

De accOrdo com esto contracto a Fran-
ça e a Bélgica comprarão o resto da
producção.

Fica tambem estabelecida a transferen-
cia para a Inglaterra de quasi todo o mo-
tiopolio da industria do zinco, concedido
anteriormente aos allemães.

OS INGLEZES NA AERIOA
ORIENTAL

l.OXDP.ES, 17 — A leste da África,
avançamos na região das montanhas de
Ngurú o attlnglmos o ponto do juneção
da estrada do ferro que conduz a Órògoró
e Kilossa.

Occupftmos Tpapula o marchamos so*
bro Kilossa.

Capturamos a estação costeira de
Bagamojo, ondo nos apoderamos de uni
canhão naval.

DR. E. COSTA CALVAO
Advogado

TAQÜAR1TINGA
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PROTESTO D»V GRÉCIA

LONDRES, 17 — O ministro dos Ne-
goclos Extrangeiros da Grécia enviou uma
nota uo ministro da Turquia protestando
contra as perseguições de que são vtctl-
•nas os .gregos, na .Ajsla Menor.

OS PRANCE/.ES CHEGARAM AO TER-
RITORIO SERVIO

LONDRES, 17 — A Agencia Reutor,
cm despacho de Salonica, datado do hon-
lem, diz que a infantaria francoza, avan-

çando sob a protecção do vivo fogo dn
artilharia alllada, hontem, oecupou ai-

guns trabalhos defensivos doa búlgaros,

ao sul do lago Dolran.
Esta manhã, a infantaria gauleza esta-

belecou-se Bobro uma coluna chamada
Tortro, nas vizinhanças da aldeia de Dold-
zell, situada no território servlo.

As perdas búlgaras silo consideráveis.
O fogo dos obuzes parecia desorganizar

ns obras de defesa do inimigo.
No resto da fronlo, houve acções de ar*

tllharia sem importância,

A grande batalha
OS RUSSOS AMEAÇAM lIALICífi

LONDRES, 17 — Referem para esta
capital quo os russos ameaçam Halicz.

OS ALLEMÃES NA WOLHYNIA
LONDRES, 17 — Nesta capital, consta

que numerosi.s tropas allemãs foram con-
centradas om Sarhy, na Wolhynia, afim
de reforçar as forças que operam no rio
Stochod.

AS OPERAÇÕES NO ORIENTE
PARIS, 17 — Noticias transmittidas do

quartel general francez om Salonica dl-
zem o seguinte:

Enlre 1 o 15 do agosto, travaram-se
numerosos combates entro as guardas
avançadas.

Os servios apoderaram-se de Rempi,
próximo do lago Presta.

»\s tropas anglo-francezas expulsaram
os búlgaros do cemitério do Lymnica e
tomaram do assalto a estação de Dolran,
a cota. 227 o as aldolas de Potka, Pai-
mis, Sulcovo o Matnlca.

Os aviadores alliados bombardearam
agrupamentos inimigos om Nicolio o Vo-
lovec, assim como os estabelecimentos
militares próximo da estação de Stru-
mltza.

Os gregos evacuaram Bltolz, quo 03
búlgaros oecuparam sem combate, não
tendo iritervldo as tropas servias.

O GENERAL RUSSKY
PETROGRAD, 17 — 0 goneral Russky

foi nomeado commandante-chefo das tro-
pas moscovitas em oporaçüos na parte
norto da linha de fronte russa.

AS OPERAÇÕES FEMKES DOS
FRANCEZES

PARIS, 17 — (Official) — Na frente
do Somme, depois de intensa preparação
da artilharia, as tropas ão genoral Foch
tomaram, ao norto da aldeia do Maurepas,
com a cooperação das forças inglezas,t
uma linha do trincheiras oom o compri-
mento do 1.D00 metros, até A estrada de
Guilíemont a Maurepas.

As tropas francezes oecuparam, ao sul
de Maurepas e a leste da estrada do Mau-
repas a Clfiry, uma posição eom o com-
prlmento de dois kilomotros e a profun-
didade de trezentos a quinhentos metros.

As perdas do inimigo foram conBldera-
veis. Fizemos numerosos prisioneiros.

Ao sul de Belloy-en-Santerre, assenho-
reamo-noa de um systema do trincheiras
organizadas. Fizemos soBsenta priBlonei-
roa.

Aasignala-se um canhonelo lntermltten-
te noa outros pontos daa linhas de fogo.

AVANÇO DOS INGLEZES
LONDRES, 17 —: Conjunotamento com

o avanço francez, no curso do combate de
hontem, ft noite, aa nossaa forças avança-
ram a lesto e aó oeste da aldeia do Gullle-
mont. Tomftmoa ao inimigo trinohoiras
com a extensão de trezentas Jardaa, ao
oeste do bosque de Fournoaux, levando a
nossa Unha trezentas jardaa para a fren-
tt.

A leste de granja de Mouquet, as me-
trnlhadoras britannieas inutilizaram um
ataque Inimigo.

VANTAGENS DOg INGLEZES
LONDRES, 17 — Nolíétas transmlttl-

das para esta capital confirmam a Infor-
mação anterior rolativa & tomada da

granja do Mouquet, no planalto do Thlop-
vai, pelas tropas Inglozas, j

NO SECTOR DO sfíOMME

TARIS, 17 — No scctoif. do Somme, o
Inimigo não levou a cabo ?*.enhum contra-
ataque, ft noite. ,i

As forças do general ¦F-Jch organiza-
.'.*".;''.V.

ram-HO nas posições ganhas.
Asslgnaltt-se um violentíssimo comba-

te de artilharia ao norteada Maurepas o
iid sector de Beloy-on-Saní&rre,

AS OPERAÇÕES NA «RENTE DO
SOMME «.

LONDRES, 17 — Na frçnte do Somme
a.i operações tOm-so resqntido do mau
.empo que estft fazendo.*!

Os francezes conquistaram hontem dois
kilometros do trincheiras allemãs, de pro
Eundidaãe, em certos pontos, de qulnhen
tos e outros do trezentos nictros.

As tropas gaulezas .oecuparam tambem
todas as posições inimigas a leste do ca-
mlnho de Maurepas a Clery, fazendo mui-
tos prisioneiros,

Na frente britannica nada houve de
importante.

NA FRENTE DE VERDUN

PARIS, 17 — A batalha de Verdun vai
entrar no sexto mez c atê agora os fran-
t;e'ze*s continuam a resistir ali com o mes-
mo ardor.

Os allemães amorteceram até o canho-
nelo.

Hontem foram apenas levados a effeito
reconhecimentos sem importância em
ambas as margens do Mosa.

BATALHA NAVAL NAS ALTURAS Di:
FLESSINGGE

LONDRES, 17 — Telegrãpham de
.•Vmsterdam'

"Noticias de Flesslnguô (Jlzcm que hon-
lem, duranto a tarde, foi ouvido íortissi-
mo canhonelo ao longo,. e depois foram
vistos diversos navios inglezes que comba-
liam com outros tantos allemães.

Ignora-se, entretanto, o resultado (lesse
combate.

Correram hontem ft noite, com eífeito,
boatos do se haver travado um combate
no mar do Norte, entro, navios inglezes e

allemães, mas essa noticia não foi confif-
mada.

OS SUCOÜESSOS D»V ENTENTE

PARIS, 17 —. A oCtonslva franceza,
tiueproscguo na Picardia, attlngiu, som

mandes perdas, os objectlvos determina-
dos pelo commando ,-upromo. graças íi
sabia preparação da artilharia, durante
dois dias, manifestação incontestável
superioridade sobre « coii.ca-balerla ai-
lomã posta na impo." •jl-','lüade de impedli
o trabalho do destruiu!"»

Por occaslão do uttín.o avanço íraneez
ao norte do Somme; a»; tropas do gerier.il
Fneh não tinham podido alcançar o ca-
mlnho do Guilíemont a Maurepas, quo
estava poderosamente defendido por va-
ilas Unhas do trincheiras.

Tendo o commando francez decidido
tomal-o, 0.1 infantes partiram ao assai-
to. conquistaram as primeiras linhas c
.atingiram a estrada om vários pontos,
onde so mantiveram, a despeito dos de-
sosperados esforços do adversário.

Os francezes dominam agora a impor-
tanto posição de Combles, transformada
numa verdadeira fortaleza allemã. 110 sul
do Maurepas. O aUiquo eaulez asseguro 1
a conquista de todas as posiçOes a leste
da estrada de Maurepas a Clery. especial-
mentu das eminências, a despeito da en-
carniçada resistência do Inimigo que,
vencido, abandonou o terreno, com por-
das extremamente grandes.

Ao sul do Somime, os francezes con*

quietaram os ramaes quo fazem parto da
terceira linha allemã.

A preparação da artilharia Unha sido
tão completa nessa ponto que alguns mi*
nulos bastaram para tomar todo o sys*
tema de defesa, quo constituía uma ver-
dadeird obra fortificada.

Os auèccbssòs de hontem fazem angu-
rar bem próximas operações.

Não b inútil observar que cada ataque,
methodlcaniento effectuado, dá sempro os
resultados esperados.

Ab operações no Somme demonstram
egualmente que as tropas fruncozaa as-
sumiram o ascendente sobre o inimigo,
a quem progressivamente recalcam.

A fraqueza das reaccões allemüs o a
ausência virtual de retornos offensivos,
contrariamente aa tradlçOes allomãs, ac-
centuam-se mais ainda,

Os bellos suceessos na frente russa, a
quantidade de olementos tomados peles
alliados no correr das ultimas nove sema-
nas, 300.000 prisioneiros, 405 canhões p
1.32*3 metralhadoras, a queda do systema
do defesa dos austro-allemães entre o
Prlpot e os Carpathos, a conquista da Bu
kovlna, a linha dos Carpathos abordada
numa frento de 200 kilometros, os yalles
do Strypa, do Styr e do Sereth oecupa-
dos e um avanço médio do 100 kilonie*
tros numa frente de 400 constituem um
Hsonjelro balanço duqulllo quo os alie-
mãea apresentam ft sua opinião publica
eomo uma retirada estratégica.

PEQUENAS OPERAÇÕES NO
SOMME '

PARIS, 17 — No Somme, a nossa
artilharia executou numerosos bom-
bardeios de destruição contra as or-
ganizações defensivas do inimigo.

A infantaria esteve inactiva.
Fizemos liontem, ao norte do Som-

me, mais de duzentos prisioneiros
validos, tomando ao inimigo cinco
metralhadoras.

Assignalou-se o canhoneio habi-
tual no resto da frente.

O ABASTECIMENTO DOS PAIZES INI-
MIGOS DE PORTUGAL

LISBOA, 17 — 0 governo da Ropubllca
cogita em nomear, doutro do lirovo tem-
po, uma eomnilssão que terft por objecto
dlfficultar o abastecimento dos palzes ini-
mlgos.

A INSTRUCÇÃO MILITAR EM
PORTUGAL

LISBOA, 17 — O governo convi-
dou os officiaes da reserva para in-
slntctores das sociedades de insmtc-
ção militar. .,

A MOBILIZAÇÃO EM PORTU-
GAL' LISBOA, 17 — Para os eíteitos da

mobilização, foram chamados ás íi-
leiras os reservistas licenciados de
artilharia das classes de 1914 e 1915.

mn 11 mar
COMBATE NAVAL

.UJ.'.'I»UE,S, 17 — Na sun edição de lio-

je o "IJjjiíy Telegraph" afflrma que houve
um combate naval entre as esquadras ln-

glcza e allemã cm frente ao. porto do '/.ee-

brugge, ignornndo-so qual tenha sido o
seu resultado.

A CAMPANHA SUBMARINA

LONDRES, 17 — Um despacho da

Agencia Havas, procedente de Genebra, ln-
forma que a commissão de negócios ex-
trangelroa do Bundesrat (Conselho Supe-
rlor do Império Germânico), approvou
francamente a attitude do ehanceller ai-

lemão, dr. Bethmann Ilollwcg, quo so os-

força, poderosamente por evitar a ruptu-
ra com os Estados Unidos, 110 que concer-
110 ft guerra submarina.

Este voto traduz eloqüentemente a con-
firmação da derrota do ex-ministro da
.Marinha, almirante von Tlrpltz, cuja ob-

cessão pola guerra submarina "ft outran-
eo" gerou a maior repulsa no exterior.

LIVRARIA FRANCISCO ALVES
Mudou-so pnrn u

RUA LIBERO BADARÓ' 129

BATALHA NAVAL NO \DRI.VIICO
NOVA YORK, 17 -- Espera-se a todo

o momento noticia sobro uma batalha
naval no Adriático.

Sabe-se que a esquadra fraueo-italiana
se concwitrou no alto Adriático, deante
de Trieste, onde se encontra grande par-
te da esquadra austríaca. Com o avanço
das forças italianas no littoral a esquadro
alllada auxiliara o ataque contra Trleste.

Os italianos avançam por Duino, Mi-
ramar e Nabresina e jft attingiram o goifo
Pesanõ, que serft em bre-ve o centro de
Importantes operações navaes.
EXPERIÊNCIAS DE SUBMARINOS

MERCANTES ALLI-IMVES
NOVA YORK, 17 — Radiogrammas de

Berlim annunciani que se realizaram com
grande suecesso, nas águas U-5 Heligoland,
as experiências dos novos submarinos
mercantes allemães.

Esses submarinos são destinados fts
viagens entre os portos allemães e norte
americanos.
UM VAPOR ALLEMÂO AFUNDADO
LONDRES, 17 -»- Os jornaes desta ca-

pitai, em despacho de Copenhague, an-
nunciam quo um submarino Ingiez ata-
cou e afundou o vapor allemâo "Wcssor",
cuja tripulação foi salva.

NAVIOS FRETADOS PELOS
INGLEZES

LONDRES, 17 — Na aeisão de hoje,
da Câmara dos Communs, na ausência
do ministro Bunciman, o seu collega Har-
court annunclou ao Parlamento que foi
fretado pela Grã-Bretanha ao gover-
no portuguez certo numero de vapores
allemães.

AS PRESAS DE GUERRA DO
GENERAL BRUSSILOFF

LONDRES, 17 — Os exércitos
russos, commandados pelo general
Brussiloff, que operam desde Pinsk
até á fronteira da Rumania, toma-
ram a offensiva no dia 4 de junho,
e capturarafn até ao dia 12 do cor-
rente 358.557 soldados, depois de
vencerem suecessivas e poderosissi-
mas linhas de defesa aiistro-allemãs,
organizadas cuidadosamente duran-
te um anno.

Discriminadamente, os prisionci-
ros capturados e os lespojos toma-
dus são os seguintes;

Exercito do general Kalediue —
2.384 officiaes combatentes, 1.200 não
combatentes; 107.225 soldados, 148
canhões, 459 metralhadoras, 146 lan-
ça-minas. I

Exército do general Lethitzky —|
2.139 officiaes, 100.578 soldados, 127
canhões, 424 metralhadoras e 35 car-
ros de pólvora.

Exercito do general Sherbachéw—
1.967 officiaes, 87.248 soldados, 71
canhões, 232 metralhadoras, 119 lan-
ça-minas e 128 carros de pólvora.

Exército do general Sharbachew—
1.267 officiaes, 55.749 soldados, 51
canhões, 211 metralhadoras, 129 car-
ros dc pólvora e 29 .ança-minas.

Além disso, foram tomados ao ini-
migo cerca de 500 mil fuzis, cerca
de 3 mil toneladas de munições, mui-
tos depósitos de material bellico e de
engenharia e outros despojos de um
valor incalculável.

Com os prisioneiros feitos depois
do dia 12, aquelie total se eleva a
mais de 370 mil homens.
AS OPERAÇÕES NAS MARGENS DO

DNIESTER
LONDRES, 17 — Teiegrapham do Pe-

trograd: "A situação na linha do fronte
continua muito favorável aos exércitos
russos.

Xo sector dc Rlga, desde o littoral atí
Dwlnskl, continua violentíssimo o duello
it; artilharia.

Todos os críticos são unanimes em af-
flnnar quo nesse sector occorfcrão bròyo-
mente acontecimentos de grando impor-
tancla.

Sabe-se que os allemães estão reforçan-
do activamonte ali as suas posições, mas
sabe-se tambem que os tedescos levaram
dali parte da sua anilharia pesada.

Na Volhynia, ao longo do Stokhod su-
per.ior, continua a * combater-sc * desespora-
damonfe',' eStsiiído" fis russos a fazer grandí
pressão na dlrecção de Kovel.

Ao norto da Oallcin, ao longo do Slota
Lipa, ns operações proseguem com o iiich-
mo ardor, Toda a resistência austríaca
foi vencida.

Os russos abriram passagens atravez do
Slota Llpa para o Dniestei* o oecuparam
diversas aldeias ft margem daquele rio.

Ao sul do Dnlester os russos oecuparam
Solotwina o Ardzemoy, achando-se esta
cidade jft nos Carpathos.

A pressão dos russos ao sul do Dnlester
4 enorme, sendo Inúteis todos os esforços
dos austriacos para deter o avanço mos-
covlta.

»\s tropas do Tzar approxlmam-se de
Halicz o Kalusz,

No

ao
1 guerra
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O NOVO COMMANDANTE DOS
EXÉRCITOS MOSCOVITAS
DO NORTE

LONDRES, 17 — Por um ukasé
de hontem, foi nomeado o general
Rttsski, commandante dos exércitos
do norte, em substituição ao general
Kuropatkiue, recentemente nomeado
governador geral do Turkestão.

O general Russki, antigo com-
mandante do terceiro exercito c che-
fe do estado-maior, commandará os
exércitos que combatem desde Pinsk
até ao golfo de Riga, ou os exércitos
chamados do grupo septentrional.

Acredita-se que essa nomeação
tem por fim dar uma nova organiza-
ção aos exércitos, afim de que elles
possam tomar a offensiva em toda
a frente, pois se julga chegado o mo-
mento, devido ao avanço dos exerci-
tos do general Brussiloff na Volhy-
nia e na Galicia, dos exércitos do
norte tomarem a offensiva contra os
allemães.

A nomeação do general Russki
causou a melhor impressão nos cir-
culos militares.

Todos os jornaes londrinos, com-
mentando essa nomeação, fazem os
maiores elogios ao bravo cornman*
daute russo.

NAS LINHAS RUSSAS
PETROtlRAD, 17 — A situação não

foi alterada nas linhas russos.

OS SUCCESSOS MILITARES
NA RÚSSIA

PETROGRAD, 17 — Continuaram
em toda a parte os duellos de arti-
lharia e fuzilaria.

O inimigo renovou seus contra-
ataques, sendo repellido.

Um zeppelin bombardeou a região
de Kemmern.

Além das capturas annunciadas
hontem, ha mais a accrescenta)* as
do general Bezobrazoff, cujas tropas
capturaram recentemente 198 offi-

patriotismo e fidelidade." O offic.a, em ciaes 7-3°8 ^^°^;^|e*J 
7°

questão foi um dos poucos não abrangi- metralhadoras, 29 lança-minas e 14
itin_ mil obuzes.

OS ALLEMÃES EM CABO VERDE
LISBOA, 17 — O cruzador "Pedro Nu-

nos", da marinha de guorra portugueza,
recebeu a seu bordo, em Cabo Verde, 300
allemães.

Estes indivíduos serão Internados no
campo de concentração dos Açoros.

O CONSELHEIRO AZEVEDO COTJTI*
NHO OIPERECE SEUS SERVIÇOS
A" PÁTRIA

LISBOA, 17 —- O conselheiro João do
Azevedo Coutinho, ox-offlclal da marl-
nha portugueza, e delia exonerado pelas
suas idéas monarchlcas, dirigiu ao bi\ Ber-
nardino Machado uma carta relvlndlcan-
do o direito que lhe assiste de servir no
exercito e offerece o seu concurso do san-
gue a Portugal.

Accrescenta essa missiva: "Estos servi-
ços os saberei desempenhai' com lealdade,

dos pela ultima lei da amnlstla.

NA FRENTE ITALIANA

ROilA, 17 — Continua terrível o bom-

bardelo, nas linhas do Carso, contra 03

pontos em que se encontra localizado o

inimigo.
As nossas baterias, com o seu Inslsten-

te bombardeio, destruíram totalmente as

obras do monte Mosciah, de ondo o inlmi-

go nos hostilizava.
Os nossos ataques aos montes San Ml-

cheio e Monte Santo redobram do lnten-

sldade, tendo o fogo resultados muito sa-

tisfactorlos.
O Inimigo defende-se nas linhas do Car-

so, sem animação, entregando a artilha-

ria ft sua sorte.
As acções, que vimos emprehendendo

com a Infantaria, são sempre coroadas do

effeito, fazendo-se prisioneiros, os quaes

so aprosentam exhaustos, pela constância

na lueta, sem elementos quo os substl-

tuam.
Na zona de Tolmino a nossa situação

permanece quasi lnaltorada. Essa praça
vai sendo gradualmente destruída, pela
obstinação dos Inimigos em não querer cc-

der, estando certos do que não abandona-

remos essa linha, que estft virtualmente

sob o nosso poder,
O bombardeio sobre Tolmino tem sido

feito com calma, para evitar perdas dp

vida dos que so encontram no povoado,
buscando a nossa artilharia destruir os

meios de ataque o defesa doa austríacos,

compelllndo-o ft capitulação,
Nas frentes da Carnia, dos Dolomltas o

do Trentlno, as nossas guarniçõea quasi
so encontram ímmoblllzadas, cuidando a

artilharia em remover os pontos de defesa

a que se recolhem os inimigos, apôs pe-

quenas hostilidades.

AS PERDAS ITALIANAS

ROMA, 17—0 boletim do Ministério

da Guerra annuncia quo foram mortos em

combato os capitães José Lusmano, natu-

ral de Savona; Arthur Campori e dr. Ale-

xandro Froinza, de Verona; os tenentes

Caries Ventura, do Modena; Domingos

Marono, de Roma, o Aconclo Campllln, do

Chletl.
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CORICIA

PARIS, 17 — O correspondente do "Ma-

tin", junto ao quartel-general italiano, an-

nuneia que foram presos em Goricia mais

tres OBplões austríacos, quo foram hontom

submettldos a conselho de guerra, doven-

do ser executados hoje..

VISITA DO REI VICTOR MA-
NUEL A' ZONA DE GORICIA

LONDRES, 17 — Aüiiuiiciam pa-rã esta capital que o rei Victor Ma-
nuel chegou hontem á zona dc Ciori-
cia, cujos arredores visitou demora*
damente.

_ Parece que o soberano italiano vi
sitará hoje, pela primeira vez, aquel-
la cidade, onde será recebido com to-
das as honras.

DISCURSO DO SR. PAOLO
BOSELLI

ROMA, 17 — Na recepção reali-
zada na Associação da Imprensa, em
Turim, o sr, Paolo Bòselli, presiden-
te do conselho, produziu uni brillian-
te discurso sobre a guerra.

Disse s. exc.:"A victoria dos nossos exércitos é
certa.

Capitães e soldados merecem oa
nossos elogios os mais calorosos.
Sinto prazer cm dizer aqui que Leo*
nida Bissolati escreveu grande parte
da victoria dc Goricia, que cabe ao
duque d'Aosta."

Ao terminar esta phrasé, íoi cnor-
me a ovação. S. exc. accresccntoti:"Devemos chegar á conquista fi*
nal das nossas aspirações, mantendo
sempre estreita concórdia com a3
nações aluadas, para o ttfumpho da
civilização."

O sr. Boselli manifestou a sua pie-
na confiança ria victoria, que trará
110 futuro 11111 grande surto ecptid*
mico para a Italia.

Calorosos applausos.
A EFFICIENCIA DA OFFENSI-

VA ITALIANA — REMESSA
DE TROPAS ALLEMÃS PA-
RA TRIESTE

LONDRES, 17 — O ultimo com*
niiinicado do general f-tiigi Cadonu
informa que as tropas italianas as*
saltaram com suecesso as trincheiras
austríacas, nas faldas do monte Mo
ciach, fazendo alguns prisiòneiios

O communicado ofiicial austríaco,
hoje recebido tambem, diz que a3
tropas da mouarchin dual recha-v-a*
ram, no valle dc Valone, dez ataques
suecessivos dos italianos.

Accrescenta o coir.mtinieado quo
cm todo o Carso estão travados vio-
lentíssimos duellos de ; ililliaria,
combateudo-sc desesperadamente .pa-
ra a posse das. alturas a leste de Co-
ricia e do monte San Gabriele.

Um despacho de Berna traz mais
os seguintes pornicnores sobre a lll*
cta na frente italo-austriaca!"Os italianos encerraram Tolmino
num circulo de ferro e fogo. Todas
as defesas occultas austríacas, inclu*
indo as cavernas naturaes- já foram
destruídas.

Os austriacos luctam desesperada-
mente, mas não poderão resistir por
muito tempo mais ao assalto dos ita*
lianos, tanlo assim que já abandona-
ram as primeiras trincheiras.

O alto commando italiano activa
as operações, porque sabe qne 03
austriacos estão reforçando toda a
frente do Isonzo.

Sabe-se egualmente, por noticias
vindas da Stiissa, que os allemães cn-
viaram-reforços para Trieste, devido
aos urgentíssimos pedidos da Aus-
tria.

Os lanceiros italianos approxiiua-
ram-se de Nabresina e a cavallaria,
que faz [requentes c felizes incursões
em toda a zona do Carso, approxi-
niou-se da costa do Adriático.

Estas noticias causam excelleuta
impressão nesta capital, sobretudo si
se confirmar a remessa de tropas ai-
lemas para Trieste, facto que tem a
máxima importância, porque arras-
tara, em primeiro logar, a Italia a
declarar guerra á Allemanha; e etn
segundo dispersar as tropas tetttoni*
cas, enfraquecendo assim a defesa
das linhas de leste e de oeste.
OPEIÒIAES AUSTRÍACOSPRISIONEIROS

ROMA, 17 — Passaram hontem, pela
manhã, por esta capital, com destino o,

Slcilla, 150 offlclaes austríacos, feitos prl*
sloneiros em Clorlcla.

ÜO

Da "L'Inforrnatlpn Universelle":
Multo so tem escrlpto quanto ft paraly-

sia do kaiser. Affirmou-sc até que a sua
mão esquerda era artificial, o que não i
oxacto. A verdade diz o "Spectator", 6 que
o braço esquerdo do kaiser mede monoa
dez centímetros do que o direito. G' po-:
ralytlco e oecupa Invariavelmente a posl-
ção em angulo rocto; elle tem, quasl sem-

pre, a mão collocada ao peito.
Essa mão é, allfts, anormal; quatro doa

seus dedos, o maior, o menor, o aurlcular
e o Índice, são collados uns aos outros; íi

pollegar é livre o podo ainda mover-se.
Quando o kaiser quor segurar num obje*
oto com essa mão, b obrigado a applicar
nella o objecto, com o auxilio da mão dl-
relta. Elle segura, habitualmente com a
mão esquerda a luva que portence á dt-
rolta; nolla colloca tambem, por vezes,
um bastão de marechal.

A mão parnlysada está sempro enluva-
da. O imperador delia sõ se serve para
dissimular o mais possível o sou earactor
patiiològtco; A mesa ella mantém sempre
a sua posição do angulo recto, e o kaiser
sõ da direita so utiliza, quando come. O
seu talher b muito especial: o garfo con-
tem a faca, qúò lhõ 6 superposta; essa fa-
ea funceiona inc"!:.nte uma simples pres-
são, ao passo quê 

'¦> 
garfo fica Immovel, e

mantém o pedaço a cortar, que so fixa.
no prato. Com o auxilio desse garfo espo-
ciai, Guilherme, podo facilmento cortar
o comer os seus alimentos; é-lhe, entre-
tanto, Impossível descascar maçã, sou íru-

cto predllecto. O seu criado, quo não O

deixa um sõ instante, emquanto ello sO

acha ft mesa, deve-apresentar-lhe a frueta
descascada e cortada em' oito pedaço3»'

promptos 
para serem comidos.

- - .'

•
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SENADO
REUNIÃO EM 17 DE AGOSTO

Presidência do sr. Jorge Tlblrlfii
A'3 13 lioras, feita a chamada, verifi-

ca-so a presença dos srs. Gabriel de lie-
zundo, Gustavo de Godoy, Joaquim MI-
guel, Jorge Tlblrlçfi, Luiz Finquei', Lul»
1'iza, Aiireliuno de Gusmão. Albuquerque
Lins o Herculano de Freitas.

: Estando presentes apenas nove srs. se-
nadoros; deixam dc ser' lidas as aelas da
sessão o reuniões anteriores.

O Slt. l.o SECRETA HIO dá conta do
Seguinte

EXPEDIENTE
Recurso' do Carlos Noves contra vários

actos praticados pelu Caniara Municipal• de Dois Córregos nus sessões de 30 do
marco,.lú dc abril, 1 e lü do mulo. —
A' Gcniminsão do Recursos Munlcipaes.

¦ Ot'1'l..-io do sr. W. Mac-Coiinoll, com-
munlciindo a sua nomeação para o Oargo
do superintendente da The S. Paulo Tram-
ivay, Light ,t Power Co. o S. Paulo Elo-
círlc Co. — Inteirado, agradeça-sc.

O SR. LUIZ PIZA — Pedia palavra,
nr, presidente, para eo: muriiedr a casa
que, no desempenho da honrosa cominis-
são por v. exc. n. mim confiada, repro-
sontei o Senado nas homenagens cívicas
que, om Campinas, foram prestadas, por
aquolla cidade, o Estado e a nação, a me-
mória Inesquecível de Francisco Glyce-
rio.

O sr. presidente — O Senado fica seien-
to o agradece ao nobre senador.

Feita a .segunda chamada, meia hora
ilopols, não responde mais nenhum sr. se-
nador. Deixam de comparecer com cau-
uá participada os srs. Dlno Bueno, Pinto
Ferraz, Fontes Júnior, Carlos de Campos,
Eduardo Canto, Ignacio Uchôii, Guiiiia-
rães Júnior, Nogueira Martins c Oscar de
Almeida, o sem participação os srs. l.a-
corda Franco, Padua Salles, Bento Blcu-i
dc, Fernando J'restes, Porolra de Queiroz
e Rodrigues Alves. , .

Não havendo numero legal, não ha seu-
não. Lcvanta-so.a reunião, designada para
18 a mesma

ORDEM DO DIA

, Apresentação de projoctos, indicações e
requerimentos.

O Éf01
i_çr__3_*fl**cT.i'M__am^^

com relação
i

HE tfo ci
a iio

—ii —.
(Continuação)

CÂMARA
REUNIÃO EM 17 DF. AGOSTO

Presidência do sr. Almeida Prado
A' hora regimental, feita a eliamada,

Vorlflca-se a presença dos srs. Cazemiro
da.Rocha, Américo de Campos, Arthur
Whltaltcr, Ascanio Ce.rqucra, Claro César,
(,'uilhorme Rubião, Veiga Miranda';' Ma-
chado Pèdrasa; Alcântara Machado.. Frei-
tas Valle, Perejia dc Mattos, José Rober-
to,. Trajano Máehadoi Almeiila Prado.
Julio Cardoso, .Mario Tavares, Paulo No-
gueira, Plínio de Godoy, Frbèòpio de
Carvalho; Raphael Prestes, Tlieophllo de
Andrade o Carvalho Pinto. ; Deixam dc
comparecer com causa participada os srs*.
Alfredo Ramos, Amando de Barros, An-
tonio Lobo, Augusto Barreto, Coriolano
ilo Amaral, Dario Ribeiro, Francisco So-
drf*., Tliomaz dc Carvalho e Gabriel Juli-
queira, c sem. participação os srs.. Abe-
lardo ' Casar, Accaclo Piedade, Salles Jii-
ilior, Azevedo Júnior, Ataliba Leonel,
firasme,. do Assumpção,- .Gabriel Roclia,
João Martins, Joaquim Clomide, Rodijl-
gues Alves, José Vicente, Julio Prestes.
Laui'ndo .Minhoto, Campos Vergueiro,
Rodrigues de Andrado, Olavo Guimarães,
Pedro Costa, Vicente Prado e 'Wladiiiiiro
do Amaral.

. Tendo comparecido apenas vinte o dois
srs, deputados, deixa dc ser lida a acta
da sessão anterior.

Não havendo expediente a sor lido, lor
vanta-sc u reunião, designada para 18 a
uiosmu

ORDEM DO DIA

, l.a discussão do projecto n. 3, deste
nnno, revertendo A municipalidade do fí.
Paulo o Imposto predial urbano, c dando
Outras providencias,

l.a dfscjiSsSo do projecto tf, 4, destl
anno, dispondo soliro a eleição dò prefel-
to, no munlolplo da capital, o dando ou-
trás providencia.';.

RECTIFICAÇÃO

O" projòçto n. 2, deste anno, aulorizan-
dó o governo a mandar construir uraeill-¦! ficlo. pura ¦ cadeia; c fórum, naf sédc do
ímiiiicijno do Campos NqVos do ParaiiOf
paiif-nia, approvado em 2.a discussão na¦ sessão de anto-hontcin, foi enviado- fi
Oòmn.issão de Fazenda, a •reijUeriiiionlo
do sr. Freitas Vulle.

Cartas
-ae» ¦—

\únm%
ií

Consolado!- confronto — Águas o p.vgof.-
tos —• Illiiiniiiaçãi) publica •—: JI/-
gieiie

Quando, em maio de 1910. cheguei uo
Jahu', o éálijamento abrangia apenas
cinco quarteirões da rua Edgard Ferraz.

, As outras ruas da cidade ajuda,se ucha-
.vam inundadas de unui nuvem suífo-
canto de poeira fina.'

Os prédios, mesmo os mais novos, ap-
parentavam. cançaço o tristeza, pola su-
jldade das Btias côrçs indecisas.
...Q ar usphyxiantu e encardiilo de pó,
liava-nos a impressão dolorosa do u.u
Incêndio 1.1'oximo.

Rolas de fumo u de poeira, nos tem-
¦ pós dc queiinudu,-toldavam os horizontes

.'; Era o deserto com- todos os seus hor-
¦rcres, o norte, desventufádó ilo Brasil
oom it sua abrazadora caniuula,.

O nosso olhai-, ávido de verduras e pa.
noramas formosos, divisava aponas, atra-
véu (Ias nuvens poentas que se erguiam
das estradas, paizagens apagadas, cou.o

. qüft- ainai-ellocidaa pelo tempo.
!•'„ camo para os sertanjstns das regiõíia

• queimadas por nm sol ardente, era q cliq*
, va,- o nosso unicq consolo, a chuva para•acalmar a poeira., rasgar os horizontes,
descortinar panoramas ignorados.

Roje nada mais resta dessas dlfficul*
dades. ¦¦-,.-

i.D.esappaveçeu a poeira 
'rr— 

pesadelo
. dns habitantes da. cidade.- .• • ¦

Entretanto, os pobres carrocolrps, ca.'-
regado nos de café, ainda supportam, ro*
Kigiiydauiento, os assaltos da poeira tortll-

¦ nmte...
O çorsol veloz do Progresso perpassou

célere entro nós. demolindo barreiras,
- chicoteamlo a própria natureza Incli-

mento, em beneficio do nosso bom estar
e dos créditos de um povo laborioso.

E abi temos o Jahu' — limpo, moder-
no, atlrahciite, como uni attestudo vivo
e irrefutável do quanto valem a força
de vontade o a perseverança dos homem-,

Além do calçamento, possuo esta cida-
do magnífica rede de oxgottos, água om
abundância, illuminação elcctrica perfel-
ta e rigorosa hyglene.

Jalm', 15 — 8 — 910.
Osta.' I5RISOLL.V.

P. S. — Por um descuido lamentável
fi oifiitti em meu primeiro artigo, ao citar' Ò3 melhores prédios particulares desla
i futurosa "urbs". a vivenda encantadora

do dr. Orozimbo Loureiro e o palaceie
suiiip.-UQSo Ao dli'....A. rPiipina.iy,l.jl,,J==,Q. iij, /,

Esso duplo examo s.; Impõe .anto mais
quo nas nossas fazendas os córregos, os
rios o os tanques, quo fornecem n água
para o consumo das nossas povoações
ruraes, recebem quasl sempro dos af-
fluentes impuros das fazendas, dos ex-
gotlos das povoações, excretos do toda
espécie que ahl são lançados em certa
parlo do percurso, todos os elementos,
emflm, de insaiubrldaile qtie se eneuii-
Inini na superfície do solo ou quo se
acham .em seu seio.'Essas 

. múltiplas causas'dc contamina-
ções, invadidas rapidamente por micro.-
organismos do toda'sorte o levadas poi
esses collectoros de escoamento natural
dus águas, mal renovados e iiisuffioion-
tomonto arejados, não tardam om tornar
lócos permanentes o constantes do, peri-
cosas cqritalnlntiçõos.
. Sabemos perfeita mente quo numerosas
transformações do ordem inechanica,
physica o chimlca têm logar no seio das
águas potáveis, sobretudo íiuando so tia-
ta de, águas correntes, fortemente areja-
dns c penetrados polu sol. Mas Isso abso-
lulamenlo não se dá quando, além de não
satisfazer áqucllas condições, a propor-
ção- da matéria orgânica 6 demasiado
elevada cm relação ao volumo dágua, ou--
quando, como não raro aconleco cm mui-
tas das nossas fazendas, o còllector vem
terminar em , um tanque; ou, emflm,
quando o percurso ô pequeno; E. Macé.i
•no seu "Traití pratique do bacteriologio",
admlttc, segundo os casos, quo e*sto deve
ser do lü a 25 kilometros.

Não Ignoramos tambem que outros fa-.
ctores do ordem biológica contribuem
egualmente para esae mesmo resultado.
Os vogetacs aquáticos, o particularmente
algumas algas -verdes o dlatomcus, lníu-,
sérios, vegetacs cryptogamlcos parecem
representar, segundo Cazoneuye, um pa-
pel purificador efficaz das águas polui-
das por substancias orgânicas. Mas, in-
felizmente, essa purificação exige um
certo..tampo, c a. vitalidade do um gran-
do. numero do bactérias «V da unia/; tona-
cldado ido grando quo a vegotahllldado
o a virtilomiia desses microorganismos so
conservam por muito tempo, quando u
água quo lhes sorvo do "habitat" tem-
porario não offerceo, o que 0 o caso or-
dinarlo, um' conjuneto do propriedades.
ccmmúns Aa causas dessas transforma-
ções c sua conseqüente purificação.

Sabemos tambem quo as matérias or-
ganicas que formam o onvolucro dos
grãos de cafí são, em grande parte, con-
stiluldaa por substancias, liydrocarbona-
«:as que, para chegar uo ponto tormlnul
da sua decoiiipusição, eximiam emana-
ções pútridas o nauseantes, tornando im-
possível a- habitação nas proximidades
dos enllectores, som contai; quo, pela ac!-
dez que communicain ás águas, vão in-
ci.mniódur o' atfi matar os peixes, deixim-
dt nellas, assim, toxinas da mulor viru-
lenda, oomo são as -resultantes- da de-
coinposição dos corpos orgânicos nni-
maes, c contra as quuos só podemos ser
protegidos por unia, extrema diluição.

:Gomo desembaraçar essas águas, pro-
vonlerites do déapolpameutò dos grapá
do cafí, das matérias orgânicos que elllis
tém cm dissolução o em suspensão'.'

Oa nossos cafcicultores, como í sabi-
do, limitam-se, om gorai, a fazor para
isso a eliminação das cascas, os. mate-
riiu.-a mais. ..grossos, sepoiundo-as. por
meio dq um "crivo", einquanto quo os
elemenloa- mais ílnos, .; os quo so acham
om dissolução, são .lançados nos colle-
ctores naturaes.., , .

Tem-so procurado, ultjmanie.nto, toi'-
j par, niais.p.erfulta essa separação, empre-

gaiido, para isso, snlrá don(imiiiii«:ãu Vr-
lonea do '"filtro do areia", camadas só-
brepostus do pedras britadas dc dois ta-
inaniios ilifíerentos, cobertas pdr unia
óutrO, camada do snlúr,ó" grosso. Eetcsí
cm cuja; construcção o fuuceionamonla
foram postos do lado os mais rudinicn-
tares preceitos em uso, na construcção
dos verdadeiros filtros de areia, nem si-
quer so Ifevando em conta a "natureza
da matéria a filtrar em suspensão o eni
dissolução na aglia", fiiiiccionnin' nial o
constituem uma fonte, porenno de Infec-
ção.

Como í .sabido, os filtros dc areia em
uso nas cidades do Marselha, Berlim,
Londres, Gla.scow, Lamb.-th,'Zurich, etc,
são, na verdade, constituídos, cm gerai,
por uma camada de pcdreguihp na ba-
se e areia na parto superior, nias á es-
colha dos materiaes empregados na suu
construcção o sou ftincclmiainenl. obc-
decem a certos requisitos.

E' assim qno a areia a empregar dovo
°ei* diliiviaiin, quarlzbsa do preferencia,
o, em todos os casos, sd conter unia fraca
proporção do carbonato de cálcio; por-
ouo, da uma. maneira geral, í preciso que
uo filtro não so produzam aiiionloamcii-
«os, o, para isso, torna-so necessário que
a areia nfio abandono á água parle algu-
oa it:-. sua substancia.

A altura a dar á camada de saibro é
do areia i muito, variável; ella oscilla dc
'l.iii30 a O.inOO para cada camada. Para,
melhor fixar as idías, os filtros do areia
dc -Berlim têm em sua baso uma camada
do 0,m30 do saibro grosso, om cima nina
«•amada de saibro o areia grossa de 0,m3<J,
na parto superior unia, camada dc areia
fina do fl.mOO.

A água quo chega cm taes filtros deve
sm* lão límpida quanto possível] sendo
turva ó preciso dolxal-a primelraiiie.nlc
repousar em tanquos-reservatoiros, noa
quaes olla depositará os elementos finos
om suspensão.

1'ara põr om acção esses filtros o preciso
imoiro, ,fazer chegar a água pura de

baixo para cima, muito lentamente o atí
.quo passo um pouco a camada de areia
fina, eni segniila intcrronipa-sõ n. entrada
da. água, do baixo, para cima, tondo a
cuidado do regular a sua entrada,.de mo-
do que haja sonipro um metro do nr;na
acima da areia. Espera-so cerca do 2-1 ou
-IS horas, depois do. que so abrem as tor-
noirás da parto baixa, o dei.va-so quo a fil-
tra«;ão se faça.

Essa fillração deve ser bastante* lenta
nara quo a água gasto cerca do C horas
para atravessar o filtro.

Ora, como muito bem faz notar ricflto
a, água' filtrada apresenla um aiigmenlo
no numero de micróbios, quando ello
passa turva; a água sil d pura quando ae
fonna uma fina pcllioula constituída por
filamentos do algas, dlatonio.as o baetc-
rias, tudo enredado o formando umá cs-,
pcoie de filtro.

Diiclaux, corroborando os resultados
obtidos pot'. Pioflte, mostrou que, no prin-
c.ipio da íillra«;ão, as bactérias estavam
egualmente espalhadas om todas ás ca-
tríadas do filtro: depois, quando a ca-
mada superficial so formava, só so en-
con travam bactérias nas superiores. Disto
resulta que o filtro hão funcclona som-
pro da mesma maneira. No começo, o
água circula faellnionto, ínns não so pu-
eifieu, sob o ponto do vista, bactcriologl-
co. Mais tarde, a filtrado torna-se me-
nos acliva, o, emfitii, chega um mo-
menlo cm que a camada superficial fica
bastante espessa, o, desdo então, para não
so empregar a pressão, pois a água salii-
ria turva, so torna necessário proceder fi
limpeza do filtro, esvâziando-o e reno-
vando-n cm cerca do 20 centímetros de
areia na superfície.

Coinii v'*.i?os, mesmo com esses filtros
perfeitos, só so considera o filtro como
fUnbòloh&n'dp bem a partir do momento
eni quo so forma, na sua superfície, uma
camada filtrante; «llz-so então que o fil-
Iro está jiiuiliiro, e chega-so a essa con-
clusão, em apparencl.i paradoxal, que í
a camada, bacteriana da superfície que
desempenha «• panei do filtro.

E' tal a importância que so attrlbuo a
formação da pclUcula filtrante, que, afim
de não varrer os micróbios da camada su-
perfieial ó ãqucllas quo estão na vlzlnhan-
ça dessa camada, reguia-sé a porção da

PAULISTA MO - Sexta~ieii*a, 18 de agosto úe l&m

DE S. PADLO A CORUMBÁ'As iniciativas paulistas
Da nossa edição da noite, de liou-

tem:

A acção dos poderes públicos pan-
listas, empenhados não só no aper-
íeiçoamento do apparelho adminis-
trativo cpmo, principalmente, em cs-
timular as forças vivas do Estado,
cm defender a producção, cm crear
novas fontes de receita c dc riqueza;
«1 sua notável preoecupação fio es-
tudo dos meios de corrigir anomalias
damnosas, dc restabelecer o cqtiili-
brio orçamentário, de reerguer o no's-
so credito, e dc- assegurar, para uirí
futuro próximo, a estabilidade d;i
nossa situação cconciiiico-finaiiceir;;,
a superior e benéfica orientação que
çstá sendo impressa aos trabalhos le-
rrislativos;¦¦_ govcrnameiUacs, tudo
isso já vai ultrapassando as raias do
nosso território e repercute, como
um ensinamento, na própria capital
da Republica.

m

irai PASTORIL

O "Jornal do Coinmercio", sem-
pre sóbrio nos seus ciicõmiós, acaba
de referir-se, cm cxtciisa aualyse, e
cmn louvores excepcionaes, ás ini-
ciativas paulistas, enumerando-as,
de per si, e evidenciando o alcance
de cada uma dcllas. Essa defereu-
cia tão captivanre com que nos honra
um dos .orgaiiis mais autorizados do
continente, é sobretudo valiosa' peio
critério justo e commcdido que sem-
pre caracteriza as .suas apreciações.
Não são luas extemporâneas, elo-
gios descabidos de quemi tem o uni-
ço intuito de cortejar. Ao envez ;li.---
so, cada palavra dc applàuso é jtistifi-
cada pela critica severa do acto «jue
aponta e estuda-,

"Mal começa a desé.iiliár-se a per-
spectiva de iiiii íacto prejudicial á
economia paulista, logo os dirigentes
se apressam em medir-lhe a.s conse-
(|iiiiicia.s, estudar-lhe a remoção (;,
si impossível esta, os meios de
abrandar-lhe os effeiios ou coiiipeh-j
sár-lhé os males prováveis."

Nessas palavras syntheliza o"Jornal do Còmmercio" a djreçtriz
dos nossos .poderes públicos e ücilo
é convir que, com cilas, interpretou
fielmente a verdade.

' lia, decerto, mtiítos defeitos áin-
da a corrigir no organismo da publi*
ca administração, muitos melhora-
mentos que o nosso progresso exige
c qtie estão sendo adiados por rir-
çuíii-táiTcias imperiosas, lia muito
por fazer e por modificai-, mas, apesar
disso, em que pese á opinião dos ceu-
sores inconlentaveis, S. Paulo" p'r_-
gride ao influxo da obra de homens
bem intencionados qu:; põem invari.i-
vchnenle acima dos jjroprios iíitdres-
ses os magnos interesses da colieeli-
vidade.

O çariiiliòso desvelo di.-;pensa«io
pela acção official á defesa "da 

.pro-
ducção, o manifesto desejo expri-
mido pelo Congresso e pulo governo,
de.alliy.iiT oppòrtunamcntea lavoura
dos-ontis-quc ':V áobrocàrregam c (le
dotál-a .de apparelhos qüe facilitem
o seu custeio c desafogo, o esforço
empregado na diffusão do uso 00
café nos paizes e-xtrangeiros, a guei-
ra á falsificação e aos succedaneosjo
liroblcma do credito bancário e do
credito agrícola, a reducção dos ire-
tes ferroviários c marítimos, a crea-
ção ile linhas regularcs dc navegaerio,
das-caixas econômicas estaduaes, das
cooperativas agrícolas, todo o con-
juneto de providencias que o' alto
descortino do presidente de S. Taítío
verificou ser necessário para a íioV-
malização da vida do listado, mere-
ceu a attenção do grande, orgam e
o- apoio da sua opinião abalizada.

Registemos, pois, essas confortar.-
tes e ânimadonVs palavras com legi-
timo orgulho, pela sua sinceridade' c
pelo seu valor.

ía***- i»i*uaj»íj
iVfífil'..*

<* '¦¦ mlJiím í-oeso t is*ii jIfiil.tftS .nhinix ,Í6_ .arif.t/1
Uai r,4f*T t'r. '

tadus são removidos no moderno filtro dc
arplã nmerleano, cuja camada filtrante í
constituída por grãozinhos do unia areia
especial, •dc. mesma forma c tamanho; do
modo a assegurar, quanto possível, a
mesma,.quantidade, do água filtrada, polu
os^espaços luminares, situados entre os
grãoi-.iiilio,-), ficam sempro os mesmos. A
pelllciilii niliu.iii. í ahi obtida pelo precl-
pitado formado pela acção do ielto do cal
sobro o sulfato.do alumínio. 1'ara destruir
o deposito do substancias orgânicas quesobre olla se forma, existe, na parto supo-
rlor d» filtro, gin par, de .duplos pentes,
constituídos por uma travessa metaliicii,«irmada do hastes pontudas, que servem
para revolver o deposito formado, e des-
truil-o; uma lavagem com água filtrada,
proveniente do uma caixa d<; distribuição,
ucrniltto, eiiifim, uma eliminação rápida e
completa do li.dos os resíduos, pondo o
filtro chi estado dc servir-novamente. Tal
(¦, cm suas grandes linhas, o Jlltro de
iiroln luite.icaiio da JOscola Agrícola "LÜÍ_
de Queiroz", em Piracicaba.

Na mesma cidade, enconti-.urios, no co-
nhecldo "Hotel.Central", um pequeno íll-
tro do mesmo systema,' quo trabalha soD
pressão, o no qual a limpeza da pelliculafiltrante G obtida pola Inversão da oorrcn-
to liquida.

Trazendo para aqui esses factos, quize-mos tão somente demonstrar que parida-do-alguma púdo ser estabelecida (mira o.
verdadeiros filtros de «rela e certos ba-
nhelroes atulhados do jicdra britada o sai-
bro, que, a força do muito boa vontado.
toram elirlsinados com a pomposa deno-
mlnaçfio do llllros (Ie areia lentos ou ln-
glczcs!

Os verdadeiros filtros dc areia nilo t.m,
no caso vertente, appllcação alçuma, o
multp monos ainda quando a sua 

'acção 
ê

fortalecida por melo de roactlvos cíilml-
cos, pois, alím de necessitar uma maioi
quantidade de reactlvo para envolver ó»
numerosos microorganismos em seus procipltados, estos resíduos cclluloslcos e res-
tos da camada viseosn, entrando em con-
tacto com a matería lodosa, constituiriam
uma crosla que tornaria impossível toda
flltração, como' jfi tivemos oceasião de vo-
ri ficar,

Para as águas fortemente carregadas de
substancias orgânicas om dissolução e em
suspensão, como são as águas reslduarlas
do despulpamcnto do cafí coroja, o pro-cesso a seguir, como hojo í sabido, é o da
purificação pelos processos biológicos, tal
como já é upplioado ãs águas reslduarlas
ácidas de certas industrias agrícolas.

Do faclo, já ensinava Duclaux que
para ser perfeita a flltração dns substan-
elas orgânicas, 6 preciso que cilas soffrain
desintegrações succcsslvas, isto í, que osseus diversos elemonlos constitutivos se-
jam transformados cm princípios mino-raes e gazosos,

Como obter esso dcslderatum?
(Con(lnu'n)água a filtrar

Atuilos^dp,.,,!^^ **!,.!!«. fj «9 J7fll'^r»»J _.,]¦!•}¦;•.!£ ,?Tl,LÍHliiA 0& SiltllSlK]
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O Campo Grando do presente, com
aquello sou ar do cidade, nova, cousa al-
gama guarda, do Campo Grande do an-
tanho, tão conhecido dos nossos boladcl-
ros.

Com o auspicioso advento da estrada
do ferro, começa para ello a era daa
grandes remodelações: os ranchos palhl
ços, do teoto negro do fuligem, quo con
stituiam a .antiga povoação, cedem lo-
gar fts caads modernas o confortáveis,
còm suas fachadas elegantes o de cstylo
variado. ;/.

Sob o ponto do vista dc suas edlfioa-
ções, CampO Graiido destaca-se superior-
mente do Tres Lagoas, sondo, alem dis-
so, bastanto maior,

Ainda não tem, 'liem 
podia tor, todo.)

os mimosos ataVéos .que ostentam a-s ci-
dades do aijúein Faranft. Todavia Já rou-
no boa copia de adornos arcliltcòtónlcos,
pelo monos o bastante para attestar o
bom gosto de sous esforçados habituu-
les. i„

IJe cllu.ia doce, niuito salubrc, e centro
da vastíssima zona do sul, será sempru
ascendente a uua marcha pela escala do
ouro «ln progresso.

•.Continham! as campinas intermltias,
com os mesmos bellissimos uceldontes.

A's S borns, porém, — vonusta ma-
r.hã do Junho, elura o fria — a' pai-
zngom muda do súbito, como numa
fita, cinematograplilea, do PathÉi é a
descida paro- o, valio do Aqpldauana.

»V serra e a sua famosa garganta...
Corre o. troro, .resfolcgando, pela grau-

dc várzea umbrosa, fechada uo fundo pc-
la serrania eVíofmo, uzulundo muito'longe, *' :

A' inodida que o comboio avança, ap-
proxima-so a montanha, jft vérdejandó á
menor distancia. Más do balde o vlajan-
te. ahelosàtneritd curioso, procura lobrl-
gar, nu massa dcseoininiiii.-il que cerra o
horizonte, a aborta por ondo vai passar
o trem: nada!

Transp5e-se 'ó AqiilQnUana, quó so vai
depois margeando. Venco-so um estirao
do matto òxpesáõ o a giu-ganla do eoloé-
so escan.-aia-iio a no.ssos olhos, cheia do
espanto..,

Kfioha c.tllf-so,'pur mais embotada qno
seja, quo- ie. nãò sinta em alvoroço anto
tanta giandeza, tanta majestade, tanta
magnificência: 6 o bello selvagem em
toda a sua nudez,

lóllíi, a gigantesca Amãmbahy, vem di
muito longe, om sua murcha trluniphal
do colosso, correndo do norlc para o sul.
Tudo leva de vencida e-ii sua passagem,
com o peso brutiii de sua massa disfor-

j mo, monstruosa. ¦Kiitrctantb, quem o
dizíaV iiioplnadiimente estoca deante do
um obstáculo insignificante, um nada
eomo o batedor ilo matto anta a. casca-
vel enrodilliaila: -onfi-ciita-so com o Aqui-
dnuaha o pára, perplexa. Depois, ven-
ceado o pequeno ¦ óbice, não o esmaga:
AA tím salto, -alcança a margem opposta
deixando o lílato. por orido o rio so ln-
iiiniui, medroso,- ' humildo, mesquinho,
num silencio profundo...

1-:' c.lov.-idlssiina ,e, na garganta, onde
ella por um'instante pára estática, as
inchas enoi-jiies .são falhadas a prumo o
Usas como a superfície de uma parede., i

O ponto do vista quo as junellns du
trom offereeem ó bastanto favorável ao
observador, quo abriingo logo, ao primei-
ro olhar, toda a Immcnsa grandeza do
colosso, visto bom do frçnto, o então a
gente, tomada do pasmo «- espanto, do
respeito c uma admiração quo so não diz,
senfe o espirito' vacillunte, obumbrado,
prostrado, esm.agailo, como si sobro ollo
pesasse lodo aquello inundo «lo grnnl-
to..., K a graiiijlá. massa eyelopioa, ini-'passível aiii.ii a'iilipressão Ao. homem,
majestosa, subIip|ip,:çontirúa na sua'mar-
cha trlumphal ptíttt' o süí, marcha muda,
lom tropcllás, levando :io- Joiso de gl-
gante os seus cumes de formas capricho-
sas, com rccoiUes e- rendílJiailps que a
phantasia, facilmente transforma em so-
berbns poças du primorosa arcbiíectura.

Transposta a garganta, outra voz o
valle o o Aquidauana, como 4|Ue so com-
pensando da liiinillilmlo que, guarda au
pâ do nionsli-o — _a serra, píeciplid-soom liorbotOes.

N'a travessia da bocaina, elle ó quieto,
tranqullló, submisso; niasi-eà íóra, logo A
s.-.iiiila, lages lia quç co llie oppõem a
corrente: eiilão, como a onça ijuo vai
Ealtar sôbrá a presa, o rio, contrai-se
«oneeiitrtíndo-sV mim esplendido remai:-
so, us águas 'emiovelarii-sc rápidas, em
turbilhão,'fazem ainda mn movimonlo
do recuo o .precipitam-se em cátádupasí
passam, em cachoes de espuma o o seu
brado do victoria e apenas um doce mui'-
mu rio.. .

O valle ,é ensoinbrailo por vigoroso cer-
rado, que õ quasi matta. .D.aqui e, ali,
por toda t\ parte, as piúvas om flor, es-.as
bcliiis flores côr do rosa, de um níáli?
tão delicado, tão fino, tão suave. Assim,
poi*;, serra, valle, rio, bosque, flores. . .
Oreades o Xapdus, . Naiades u Dryade.i,
cc-m toda a su(t graça o oiicantiis, ali sé
rèuném c,.pnra copiplétar a magia, nem
llie falta, ftqueilç iiai-aizozinlK», a divina
oi'c)ii'*<trai;ão da passarada, j»ois ali oniiiu
a Inhumú, trilla o bicudo, soluça o sabiá.¦13 pensar a gunte, oom um orgulho sem
bazoíla, quo toda essa maravilha 6 apenas
um reflexo da grandeza gerul da pátria,
assliii como essa grandeza, 0, polo menos
para mim, a lúíajjem da grandeza da al-
piá brasileira, — pensar assim faz, com
qil«, bem do coração, mo venha aos la-

j Inos este brado santo: — abençoado seja
Deus, que me fez nascei' bruslleiro!

Aqulilauana —I a villa. -
Sob um c6o casqullho, quo só so veste

de azul, da luz do sol, da lua o das es-
trellas, — Aquidauana pousa numa larga
planície o 6 dividida om duas pelo rio que
a corla « lhe dfl, o nome.

.SI a poesia, a, musica' c a dança são,
como croio, o espelho fiol da civll|za«,-ão
Ae. um povo, com egual razão as suas edi-
ficaçfles, morada do homem, deverão ser
a' pedra do toque por que se aquilato o
grau de seu desenvolvimento. B .Aqui-
dauana, subme-ttida A prova, sal-se deliu
com galhardia, especialmente sabendo-se
quo a futurosa cidade conta tão somente,
r. luslros do'fundação. Claro quo não pos-
sue, nem seria licito assim pensar, ne-
nhuiis monumentos dc arto; mas alinha,
em suas ruas e praças nascentes, bonitas
cosas do feição moderna, multo anclus
com os seus írontlspiclós leves e graclo-
sos."Sobretndo o seu paço municipal, quo
tem columnas' ó respectivos capiteis, e
um bello predio, não ha duvidar; o maia
ainda o realça a surpresa de nua oxls-
tcriela íiaquello meio, melo que eu pro-
prlo multa vez caluninlel, quando por uca-
so procurava Imág|nal-o. .. Mea culpa!
Tem, ho emtanto, dois defeitos: as i-uas
sem sombra &é iJeneficlo c, o que mais C;
a. falta duiiia ponte' que facilite a com-
újunicação entre' as duas partes da ei-
dade, 8Upprlm.lridO-.se de vez aquella feia
bti^rea captlva, tfiú tarda, tão morosa em
seus movimentos. Esses defeitos, porém,
não impedem que Aquidauana seja digna
/lo. ,suus irmãs —: T. Lagoas o Campo
Grande, até melhor um pouco, nem que,
como ellas, o seii futuro seja somente
do risos o das mais roscas esperanças.

Como se vê, villas e villas, qual a mais
florescente, brotam como quo por enoon-
to daquelle deserto lmmenso que era
Jlatto Grosso, como a Ilha do Delos a uni
golpe do tridente de Neptuno. B uni povo
que taos acontecimentos quotidlanamen-
to celebra, pOde. com Justiça, ser acol-
mado do falto de acção, como o chlnez
que fuma oplo e conserva, rellglosamen-
te, sem jamais os rovoivor, o pó das ldéas
ha muito cahldas cm oxorclclo findo e o
bolor infecundo do dezenas de séculos
quo emporcalha Peklm?

Mais uma centena do kilometros e Ml-
randa, a multo leal o heróica, apparece
a nossos olhos.

Fol com mal contida impaciência que
eu .me enveredei pelas suas ruas matiza-

passos, uma cobra enorme ombargou-me
a marcha, oxtendida na minha frento e
com aa malhas amarelladus rcsplando-
condo aos ralos do um sol qrdente.

Um caboclo Terono, morando do meu
pavor, acudiu ao meu chamado e, com
mim frágil perobinha, esmagou de prom-
pio a cabeça chata do monstro, pois era
monstruosa, o explicou: —¦ ".Táraeussu*.
Muilo venenosa, porém, só mordo quan-
do provocada", rtecebl a licijflo ophlolo-
glea, agradeci e segui.

Ha, cnfileirando-so ao longo d.a Unha
ferrou, um correr de casas que desfilam
em alinhamento com a estação: é a par-
te .nova da (-Idade. Ao fim (lossa rua,
tomando-se ft esquerda, vai-se ter ft par-
te velha, com as suas casas baixa», aca-
capadas, do estyjo baroco-coloaial e lar-
gos belraes á guisa de alpendres. Pon-
cas, afinal, as vclhariàs oom quo eu so-
nlifti-a, como poucas são as silas casas
modernas: Miranda é "nilgnon". O que,
porém, .lhe falta em grandeza material,
sobra na magnitude do feito militar que
o sou nome recorda: a retirada da Lagü-
na. E relembra lambem, reportando-
nos a oséa mesma época de angustias o,
ao mesmo lompo, a mais gloriosa da hls-
toria pátria, os padooimentos sem conta
com que o corpo do exercito nacional,
que no destinava á Invasão do norto do
Paraguay, ali arrostou, victlma do ter-
lifico beri-beri; com todo' o seu treinen-
do cortejo de paralyslas e pavorosos edo-
mas.

De lll! longos dias, seni quo um só se
Çseoasso sem a temível moléstia prostrar
ao menos um dos nossos valorosos patrl-
cios, foi a permunqnoia íiaquello sola en-
cli.Trcado, lodoso, do clima ingrato, cn-
tro as ruínas o os negros escombros dn
incêndio .)ufc os paraguayos atearam na
villa Indefesa, K no mesmo local onde
bojo se ergue a. modestíssima matriz da
actual cidade, outra cgrójlillia existiu
outróra o fol, ao tempo, tlieatro duma
scenu tocante, cuja lembrança, após
meio século passado, mo açode viva ao
pensamento falando-mo, com louvor, do
zelo santo daipicllo sacerdote christão",
digno ministro du doce Nazareno.

Então encarregado «la 1'reguezia de
Mirando, o frei Mariuiu». Eagnala, no-
bro o virtuoso missionário italiano, con-
íicgulra um dia, ao fim dc multo pelejar,erigir, na .sua parocliia, uma pltlorcsencapellinha ao grande Deus da luz. De-
pois, sobrevlndo a invasão paroguaya, o
venerando missionário, assim como to-
do:; os seus parochianos, deliberou aban-
donar a sua capellinha querida, com asua tono o o seu gallo de-latão'. ¦

Km ciimeços do -anno da graça do
1805, porém, o pobre do padre, lá nas
margens do Ralobrai rulava-so de «au-
dades, consumia.-so muna dolorosa nos-
lalgia de sua egrcjinlia branca o um bel-
Io dia, esplendido Jo coragem o abnç*
gação, deixou o seu refugio e abalou a'o
encontro do fero inimigo, afim dé im-
ploi-ar-lbo graça para, a sua fregueziábem amada. Esperava-o um trlsto hor-
ror: o caro objecto das i-uias saudados,
dos seus cuidados, dos sous desvelo.», dus
Silas ti-niuias, havia sido presa das de-
predaçnes dos puraguayo.s: os aliarei
peiiiilam deícoiijnntados, as' imagens,
nuas, tombavam dós nichos, as alfaias
tinham sido levadas. 13 o» monstros, nasua furl.-i de energúmenos, eomo os dc-
nionlos das lendas allemãs, norii o sa-
crnrlo haviam poupado: "Mas Deus,
cuja cólera terrivd ninguém jamais pro-voeou impunemente, 'saberia castigar,
com as penas eternas, os indignos auto-
res do tremenda sacrilégio, da incnarila-j
vel profanação".. . disso (, santo homem,
tremulo, piillido, clieii. de ilidignação.. o
sublimo na sua fé, deixando • cahir, Üo
uma a umu, as pàlav,'.'as que iam tradu-
zinibi 'o analliwiia bon-ivel. Kijehçfo
piiiíigiiayo o a sua borda, tomados do
Muito o pavor, ouviam-no ' com liiimil-
dado, sem um gesto de revolta; que tairtn
pode, mesmo contra o inala feroz instiii-
eto, a palavra santa do justo. ;

(Continua), '' ¦

Trechos flo relatório apresen-
tado á Sociedade Mineira de
Agricultura pelo seu repre-
sentante na Exposição Pe-
cuaria de Ba__, Rio Grande
üo Sul

ClotUbn CAUD'OSO
——— _____<¦*>.  „.

11 GTO ALTRHISTICO
Os operários da Forço Publica
contribuem para a subscripçãò

em beneficio úa uiuua de
Cândido Isaias

Por Intermédio do.sr. J. de Idaccdo
Costa, digno alinoxarlfo da Forca Publica,'
os operários que trabalham nas officinas
geraes daquelle departamento militar,
num bello rasgo de phlláilthropla, nos re-
metlerani a Importância do duzentos e
doze mi! o quinhentos réis, destinada fl
viuva e flllioj do'' desventuradb Cândido
Isaias.

Sã.o os seguintes os liupiiuiitarios opera-
rios uuc adlierlram ao nobre movimonlo
«lo caridade, contribuindo com a sua par-
colla pura a generosa subscripçãò:

Máximo Muttiello, úífOiJO; alferes Eugc-
uio Clipólp, r,$0«JO; Alfredo IleUzinaiin,
57000; Jorge Clrlacp do Oilvqlrá, 5ÍO0O;
Guilliéi-niii da Silva, 3.-J000; .rose Itomo,
1.000: José,'Antônio.Pereira.; 1.000; For-
nando Lagos, 2^000; Manuel Doval, 2$000;
Antonla Pennelo, •.'$000;' João Arclianjo
Furtes, 5?000; Joaquim Hilva, 1.Ç000; João
Veiloya, L'ÇO00; Josó Giuiroschi, l$000;
Antiuiio Gama, üífOOO; Francisco Cabral,
C$000; ' JuIId Martins, ÍIÇOOO; Arlslides
Olegario di Oliveira, 25001); AdcliiioFer-
nan.des, 1**000; Scipioui Kos.-;ati, .$000;
Caimlnl Anlcllo, 2$000; Vicente Alfuno,
1$000;, Antônio Calotto, 2.?000; Alfredo
Rilva, 2$000; João de Quadros, 1..000; A'i-
cento Fernandes, 5?000; I.ldio Uighl,
G.000; Antônio Claro, 2 .500; Xlcanor lia-
nlcUol, 5$000; llorculano Ferreira, 1$000;
Domingos Pistoso, 2Í000; J. Vieira, 2?000;
José Slntres, 2$000; Albino César Peixe,
21(000; Domingos .Oioriiano, 2$000; Daniel-
lo Fernandes, 2$000; Poli Klgolo, 2$000;
José Cãlaricrl, 2*000; Stefano Cambria.
25000; Paschoai Datllloro, 1*000; Gino
Chlari, :i$000: Nlcólh. C^ipozzl, 3$000;
Muiiiluiildo Sncci, 2?000; José Manuel Cor-
ren, 5.000;-Filippo Piotvn, 2?000; Manuel
Liberal, 2?000; Carlos Stacehi, 2?000;
Tranqullló Pogglo, 1$000; Saudano Faus-
tino, íi}000; Alberto Gluliano, 5.000; IU-
cardo Diamante, 2$000; Santiago M, Ca-
ballelro, 1*000; Joã.o Innoccncio, 1*000;
Julio Bevellone, 5*000; Perclval Pudney,
2$000; Antônio J.tivieri, 5J000; Appolina-
rio Hlbolrti, 1$000; Francisco Sorrcntl,
3*000; Arthur ííanzini, 3$000; André Ca-
zarini, 2*000; Ettore Plrollo, 2*000; Fran-
cisco Machado, 2$000; Paulino Pereira
Bllva,. 2*000; Manuel Medeiros, 2.000; Hi-
larlo Rossato, 2$000; Francisco dos Sau-
tos, .600; Antônio Manuel Garcia, 1$000;
Antônio Valente, 1$000; José A, da Luz,
1*000; Francisco Hobustclli, 21000; PI-
lade Cliinipl, 2*000; Joilo Crlstofoli, 2*000;
José Gonçalves, 2$000; José Ferrari, . , .
1*000; José Canhada, 1*000; Amadeu RI-
ghl, 1.500; Lázaro Gonzales, 3$000; .Toa-
qulm Paiva Filho, 1$000; Joao da Silva
Puga, 1$000; Henriquo Bocci, I?000; Cyro
Soares Nelva, 8$000; Barraco Antônio,
2$000; Macedo Costa, 5$000; Marcolino
Alves do Sousa, 2$000; Glordano Bruno,
2$000; Venturlnl Antônio, 2$000; Lcon-
cio Tossclli, 2$000; Fernando Malsto,
2.000; Appio Rossato, _$000; Mario Vas-'quês, 1$000; total, 212$500.

Esta Importância está no escriptorio
desta folha, a disposição da família do ln-
feliz poceiro, tragicamente morto na eis-

.iswsiojtt'.

das do grania, ancioso.por vér e admirar
-«U'í,iiiai'l!*!!' 'Mas» lpg.0-aos meus, primeiros tema de noc-inha...v*.tJii„i -íoíniuii. ..iu*. ü.sj.t?! ._ ou,;:) ft ,Jft_ ^j^ortioe (útMimtL oO.*lf,oií__ «A

i!'.oi„W .awtTíA ohj.l„ ,ià rnoivin ,V-oi ,ih «vila . ..lima ai, feh.jio _iao
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O "Minas Geraes" Inseriu, om dias do
moz findo, o minucioso relatório do ro-
presentanto da Sociedade Mineira de Agrl-
cultura junto á Exposição Pecuária de
BagC. 13! esso um documento do flagran-
to utilidade, em que o dr. Romulo Jo-
viano expõe com fidelidade o resultado
de seus estudos o observações.

Nessa brilhante peça vê-se o quanto o
representante mineiro so empenhou om
trazer da exposição do Bagfi in formações
quo pudessem proporcionar aos criadores
do seu Estudo elementos do estudo e con-
fronto, quiçá ensinamentos com os «piaes
algum; tenham do corrigir erros o outros
de melhorar os seus processos no mane-
jar da futurosa industria, em quo Minas
tem de buscur o seu futuro econômico.

Depois de unia larga descripção sobre
o Estado do Rio Grandu do Sul, sob o
pontn do vista quo Interessa A pecuária,
estabelecendo parallclos entre Minas o a
clrcumscripção extrema do palzj ostuda
o gado nacional quo so criava na fròhtol*
ra antes du so começar a Importai* os pri-
meiros reproduetores das raças Durliuni o
Herof ord.

Esse é um capitulo multo Interessante,
quo bem demonstra o suecosso da evolu-
ção rápida que se operou pelo eruzanien-
to. Foram verdadeiramente surprehonden-
tes-os resultados conseguidos, om brevo
tempo, pelos criadores riograndonses.

A impressão quo o dr. Romulo Jovla-
no teve no lílo Grande, ao verificar pos-
soiilmente como ali se procedo no. campo
do criador ou no seio dns associações ru-
rnc.-i, confirma a sua. opinião do que em
Minas a pecuária ficou estacionaria e va-
eillnnto, devido á falta de uniformidade
ua orientação dos criadores mineiros. Em
unia brevo exposição que, no anno passa-
do, apresentou ao sr. dr. Delfim Jloi-ol-
ra, externou detálliadamento o seu modo
de pensar sobro esta parte.

Naqueilo documento assignalou alguma.',
das cauiins prlnidrdlaes dos iiisuccessos em
pec-KU-iii, entre os quaos so contam a fal-
ta absoluta de conhecimento, modos de
tratamento, condições do vida e utllidu-
des es-peclu.es do cada raça. na pecuária do
pniz de onde são im portados.

AKí>im o nosso criador, suppundo, mui-
to naturalmente, ser universal o seu pro-
cesso, solta o touro dc raça fina nos caiu-
pos inhóspitps e oxtranliòs para este, com
um numero indeterminado de vaccas, e
espera que, no fim do certo tempo, tenha
havido no sou gado a transformação que
elle idéallsa, simplesmente pelo effeito
dns leis do "siirvlval of tho ílttest" o"struggle for llfc".

A acção Isolada do nosso fazendeiro,
sem relações e correspondência, sem o es-
tinido do meio organizado, o de lesnlta-
dos definitivos, restringo-n no circulo cs-
treito. dos seus conhecimentos o observa-
ções pessoaes, l(ivando-p muitas vezes a
pliantasias eni matei-la do. criação, O ::eu
vizinho fay, outro tanto, e o quo so vô afi-
nal é unia variedade de opiniões o.profo-
roncias sobro as raças mais om voga, som
que alguma dellus so tenha fixado como
typo adoptado para uma certa o dotermi-
nada, zona.

Façamos neste ponto excepção do zobu',
ao, qual a exigência, gõipjpfircla) é o intc-
resse cOmiiutiii dos invernistos do Trian-
guio fii-.i-i-.iiii Introduzir, acoidentdlmeh-
to, nos seus ícbaphos como revigorado:-
das raças nacionaes.

Conheço um. fazendeiro, continua o re-
pre.iéntaiite. mineiro, situado ã margem
da. estrada do ferro. quo. suggestlonado
por leitm-us sobre o gado Jeraey . como
uni dos primeiros pruduetores, dc leito,
pdquiriu .alguns bons, exemplares o.só.do-
pois'do eííceünla' a'súa iiidustria é qbô
verificou quo não colhia o leito' calcula-
do para osCU coniniercio.

E como' não fabricava manteiga ;pòr-
que para isto não dava a esto gado ali-
nieutiição conveniente, é bojo um adver-
sarlo do Jersoy, raça fina, lielliie prestí-
mosa (tuo occuiiarfi, sempre o primeiro 10-
fiar como produetora de manteiga, devi-
«Io aos glóbulos grandes do gordura do
seu leite como nenhuma outra raça pôde
produzir.

Quantas decepções não têm lido os nos-
sos criadores dc. sertão, quo compraram
para seiis rebanhos reproduetores hollan-
ücze.s puro sangue, cuja prole íú obtida í
«Io tuberculosos ou de Indivíduos esquo-
l.tico.s c som resistência alguma para oa
rigores .dus esta«;ões daquella zona?

Entretanto, o holiandez na Man-
tiqueira é uma maravilhosa accliniação
o dà-iios o exemplo' suggcstlvo do quanto
valo a experiência baseada na obser-
vação intolligento o no preparo de uma
raça para um certo u determinado fim.
".omc> fez a familia Sá Fortes com o"llolstcin", para a producção do leite
magro destinado ao Rio do janeiro.

Que 0 dos productos do Syiiimeat.ha!,
Io Flamengo e do tantos outros (pie fo--am inLroduzidos nas nossas íâr.eiidas,
tendo por único critério o tamanho sinão
a cór o a belleza dos cornos?

Ò governo do Minas pagou tambem o
seu tributo, importando Polhd-Angus pu-«¦os para os postos zootocluilcos, Esse' boi
finíssimo é'a" quinta essência dó anima)
de earjie, mas o trato o condições quu*:xigo não ihe podemos dar ainda iio nos-
co clima; Na própria Inglaterra trata-so
do injcctar-llie sempre o' sangue Shor-
fòrri pára reforçal-o o ãaf-llíe mais rüs-f
tlcldade.

Ein seguida a estas opiniões, o repre-
«entanto da sociedade mineira dá-nos
uma descripção da cidade do Eagc, quo é
um dos inals importantes centros do cria-
ção do cado de raça, devido som duvida
A sua situação na fronteira do Uruguay,
cijna fertilisslma em pastagens naturaes.

O local destinado á exposição é o anti
go "Hippodromo do Coiuro Gaúcho", que
foi adquirido pela Associação Rural e
oslá íi tres kilometros da cidade. 10' uma
vasta área plana, bem tratada, que offo-
«•eco magnífica disposição para todas as
lnstallaçõos necessárias.

As edificações o oonstrucções nada lura
rto apparatoso ou luxuoso; é tudo sim-
pica, Solido o confortável, sem despesas
Inúteis, revelando em cada neça o es-
plrlto pratico dc seus organizadores.

Tratando-se do uma exposição o feira
do animaes finos puro sangue, puros por
cruzamento e mestiços, a exposição com-
prehondeu dois grupos distinetos, a quo
se dou a denominação do "animaes a
galpão" e" "animaes a campo". Os pri-
meiros são os reproduetores finos, purou
por "pedigree", registados no llerd-Book
RiogrUndense, do origem documentada,
criados e cuidados cm regimen do osta-
bulação ou ineia cstabulação ("palen-
que"), utilizados exclusivamente para a
melhoria dos "planteis" (núcleos de re-
produetores fêmeas seleccionados). O so-
gundo grupo oonsla de animaes puro-
sanguo já do cruzamento, sem "pedigree"
registado, ou de mestiços em geral, qua
são criados e tratados totalmente no
campo, com o que lhes podem fornecer
os pastos, sendo estes destinados prlncl-
palmento para a producção dos melhores
typos do fins industrlaes.

Como so vô, na exposição não mais
concorreram animaes extraugeiros, os
quaes sõ tiveram inscripção para a sec-
ção da feira, sem direito algum aos pre-
mios e classificações.

Figuraram nessa O.a exposição de Bagé
1.200 animaes. dos quaes 728 bovinos,
243 Shorthorn (Durham). 293 Hcreford,
32 Devon, .13 Aberdeen-Angus, e os res-*
tantes distribuídos pelas raças Schwitz,
Ilcllandcza, Slmmenthal, Flamenga. Nor-
manda, Zebu'. A raça Zebu', que é a prl-
melra vez que se apresenta nas exposições
de Bagé, figurou eom 40 exemplares,
sendo 30 do criadores do Triângulo Ml-
aoiro o 10 do' general Salvador Pinheiro'
Machado, presidente do Estado, em exer-
ciclo.

Oa eqüinos foram representados por
5'7 exemplares de animaes do "montaria",
"tiro levo" e "pesado", os ovinos por 209
carneiros das raças Lincoln, Ronvney-*•;_. iinstrt Boojíaiía <v,-!:-„**. »«*¦•*, oissiqta ¦

CHRONICA
BEUGI0SA

O DIA
Santo Agapito, martyr, i
Martyr de Préncsta, na campanha ro-mana, fol preso aos 10 annos, maltratadoo lançado om uma prisão asquerosa, ondoficou quatro dias sem alimento.
Sahlndo da prisão applJcaram-lhe car-vão ardente na fronte e como não cessas-se do dar graças a Deus, suspenderam-no

pelos pés sobro o braseiro.
Jogaram-lho água fervendo pelo corpo,abandonaado-o afinal aos leões o como es-

tes o respeitassem, degolaram-no em 273."
EXPEDI ENTE IH) AKCEmSIMlH»
Movimento do liontem:
Provisão do dispensa do Impedimentos,'

parti a parocliia de PIriicaia, a favor doBenedicto da Silva Campos e d. ülla da
Conceição;

idem, de dispensa de Impedimento paraa parocliia do Bragança, a favor ilo Qa-briol Gonçalves da Silva e d. Ottllfa Fa-
gurides;

Idem, do çoadjlitor da parocliia de PI-,
rapem, a favor do rovmo. conego Kduar-
do Pootrs;

idem, annual, de blnação, a favor do
rovinn, padro Camillo Borghl;

ldcm, annual, do vigário da parocliia do
Bom Jesus doa Perdões, a favor do revmo,
padro Carlos Ilildcbrando.

Idem, de procissão com Imagens, paraa parocliia do fí. Bernardo;
idem, de proclssTio com imagens, na fes-

ta do linmaciilado Coração do Maria, pa-rochla do Santa Cecília.
1>. SEBASTIÃO LEME EM KEOIFIS
Do sr. conego dr. Mello e Sousa, repre-

sentauto da arcbldiocese de S. Panlo, re-
cebeu o sr. arcebispo metropolitano o se-'
guinto tclegrumma:

"Recife, 15 — Chegamos hoje, após
optlma viagem. Recepção brilhantíssima
posse dia 1 7.

Boljo mãos v. oxc. Conego Mello,"
.Soubemos quo a força policial prestou'as continências ao sr. arcebispo dc Olinda,

no seu desembarque, segundo o costume
ali estabelecido.

OAVITÜI.A1.ES QUE REGRESSAM
Regressaram dc Campinas o sr. conego

José Joaquim Rodrigues de Carvalho, of-
ficial da curla metropolitana, o do I.òro-
na, o Br. conego dr. Martins Ladeira, ne-
cretarlo geral do arcebispado.

CIIIUSMA
O sr. arcebispo metropolitano chrlsma-j

rá no"dia 27 do corronto, ás 1*1 horas, na'
matriz de Santa Iphigenia e nos dias 3 .
10 de setembro próximo, A mesma hora,'
na matriz dc SanfAnna.
CASA I*L_ Dl:". S. VICENTE DE PAULO

Realizou-se hontem nesto carltatlvo es-
tabolceimeiito a primeira communhào de
uma parto das suas educandas, em nu-
mero approxlmado de 50.

Celebrou a santa Missa o revmo. dire-
ctor da casa, monsenhor dr. Passnlaequo,'
auxiliado pelo revmo. capellão, padre Dor-
guino.'

Aiitos da distribuição da sagrada par- ¦
ticula, o revmo. celebrante fez Uma bel-
lissima o tocr.iite allocução aos neo-eom-
íiiungántes o assistentes, qno deixou em
iodos, funda impressão.

De tarde houve a cerimonia da renova»
ção das promessas do baptlsmo, presidi-
da, pulo revmo, capellão, que, cOm elo-
quencla, fez a pratica do eslylo.

A' assistência noá dois actos fol nume-
rosisslma.

O retiro do preparação foi pregado com
muito proveito espiritual pelo zeloso pa-
dre Bdrguino.

Monsenhor Passàlácqüa, depois da" co-
rlmóni.a da manhã, assistiu áo café dos
néo-comniungantes, sondo no final festi-
vãmente .s:mrlador por todas as. crianças.1
Monsenhor agradeceu, levantando; rto'fim,
eutliusiiisticos vivas a Jesus Christo lios-
tia.

Foram tambem saudados a superiora o
as irmãs da Casa Pia, os rovmos. capellão
o padre Cabrita, que se achavam presen-
tes.

Esta sympathlca Instituição de ca-
ridado foi ha dias visitada polo exiiio.
revmo. sr. arcebispo metropolitano, que
elogiou a muita ordem, disciplina e as-
seio em quo encontrou tudo, levando do
quo viu as melhores Impressões.

A FESTA DO DIA ir,
A 15 do corronte, dia da ASSUmj|çld

do Nossa Senhora,- os templos, estiveram
repletos do fieis, sendo distribuídas innu-
meras communhões.

Na matriz do Santa Iphigenia, servindo
de Cathedral, pontificou o sr. arcebispo
metropolitano.

Acolytaram s. exc. os çapilulares mon-
senhor ureediugo Galvão da Fontoura,
arcipreste dr. Benedicto do Sousa, ehan-
tre dr. Pereira Barros o thesourelro-mór
Antônio Augusto ¦ Lossa.

Serviram do diaoono o sub-iliacono, res-
peclivamonle, os conegos Luiz Sangirard!
o Melrelles Freire.- • . . ,'.'

Aa cerimonias foram dirigidas pelo res-
pectivo mestro de cerimonias do sollo ar-
ohiepiscopal,. sr. padro Pcríclc-s Barbosa,
auxiliado pelo mlnorista Joaquim Nubuco
filho.

Ao -Evangelho .pregou . o chantre dr.
pereira Barros.

Funecionou o coro da Cathedral, sob a
regência do maestro Franceschinl.

O sr. Arcebispo concedeu 100 dias,, de
indulgência aos fieis presentes, . ,

CURSO SUPERIOR DE RELIGIÃO
Oocorrendo, no dia 15 do corrente, o l.o

anniversario da posso de monsenhor^ dr.
Bonedleto de Sousa como dlreotor doCur-
so Superior do Religião para moças, na
matriz do Santa Cecília, ns alumnas per-
tencentes a dlstlnctas famílias da nossa
sociedade promoveram significativas ma-
nlfestuçõeM de apreço au lllustre sácci;do-
te. ..-,¦ ¦...-.,

Mandaram celebrar uma missa em
acção de graças, na matriz de Santa Co-
cilla, o enviaram uma moção assignada
por todas os alumnas, congratula.nilo-sa
com o sou mestre pelo grato aconleci-
monto.

Assoclamo-nos Ss juslas homenagens
prestadus ao digno sacerdote, quo se cor.-
sagra inteiramente A sua missão do mi-
nistro do Deus, ora A cabeceira do en-
fermo, ora no tugurlo do pobre, ora dan-
do a esmola aos necessitados, desenvol-
vendo uma actividado assombrosa, no pul-.
pilo, no confessionário o na eathedra do
ensino religioso.

A CARNE
Boletim do Matadouro Municipal do S.'

Pauto — Movimento, do dia 17 dc iagosto,'
do 1016. ... i

Foram abatidos 2 leitões, 87 bovinos,
80 suínos, 14 ovinos e 10 vitellas.

Foram Inutilizados 1 suino: 10 pulmões
o 2 intestinos delgados de bovinos; 12
pulmões, 2 fígados e 1 intestino delgada
de suinos; 4 pulmões c 1 fígado de ovi-
nos.

InuUlizações: 1 suino, por cystieor-:
eus. '¦

Emblema do carimbo — "Armadura".
 Barrítos: 110 bovinos, 10 suinos,

3 ovinos o 5 vitellas.
Emblema — "Vesuvio".

 Osasco: 00 bovinos.
Emblema — "7".

niarsh, Rambouillet. Black-face e Merl-
nos; os suinos por B0 casaes Berlishlrs.'
Bellissimos exemplares de gallinlia Ply-
mouth-Rock e Leghorns e alguns pato»
Pelilns foram os únicos quo vimos ex-
postos na secção de galllnhas.

Um quadro completo dos animaes ex-
postos fecha o util e minucioso relatório
do dr. Romulo Joviano, do qual, com a
devida veuia. reproduzimos os periodo»
acima. ,lUQim an wiiaitVMlb'' c les s-, insv »;-iur»
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PESQUIZAS BBE CUS-JICA THERAPEUTIOA (1915)
Não foi des( tirada n parte do nosso pro-

grnnimn, versando sobre ensaios o pes-
quinas de clinica thornpeuUCtt e objectl*
vnndo um mais effieieiite o menos rol!-
•neiro tratamento dos doentes quo reeor-
rem ao Dlsponsarlo.• Continuamos ii lançar mão das tuber-
oulliiii.i bovina e do líoçh, solocclonundo
com mnlor rigor os casos clínicos c utlli-
rnndo o tratamento tuborcullhlco do pre-
fereneln nos pacientes nin.dii nu primeira
phnso ilo mnl, mesmo cem expectoraçüo
bnelllnr, umo vez o diagnostico suffleleh-
tomenle firmado sobre, o exame physlçn;
o explòraçUo radlológlco, prova do Von
Plrcinet ci iiliiiimino-rencção.

As vantagens do remédio nestas condi-
ções são palpáveis, o que não suecedo um
períodos adeantados da tuberculoso, noa
'enfermos coni érethlsmo circulatório e
therinico, para os q tines este acento thera-
'poittlco se mostrai por vin do regro, nocivo
e não raro Impulsiona n marcha dn enfer-
rnldntle.

Nilo lm queii! conteste que a tubereiilt-
na 6 uma arma dc 2 guines, pôde fazer
bem algumas vezes e mal chi grnnde nu-
mero dd caseis, porque Infelizmente é ella
freqüentemente manejado Impcrlta o lm-
pruilonloniente, sem quo sejam rigorosa-
mento observados os princípios básicos .dn
tiiborculinothernpla nn tocante. As Indica»
Coes precisas quanto fc fôrma da moléstia,
•jrtiú das lesões e estado geral dn pacienta,
ri dosngom (• Intorvallòs entre as injec-
ções. A propósito multo juilielosamcnto so
exprimiu o professor Siins Wciodhcad, de
Cambrldgo, cori.sumuiadp tlslologo: "The
only safe mothod of adminlstorlng tuber-
culin trentriíent Is to avold oll hut mini-
mal rcnctlons. Othcrwlse Is mny do moro
horm thàn good. The fnçt tliat tubercullh
produces effecls closely similar to Ihòsi»
produced by the living tiilu-rcle baelllu»
render it at onee a powerfull ally when
rlghtly nsed and dnngeruiis eneniy whon
mlsused."

Umn estatístico recente, devida ao dr.
Mocwoíí, de Berlim, — Llóhtcrfeld, que
estabelece o confronto entro os resultados
do trata mento pelo tuberculino e pelos ou-
tros inetliodOM, fornece os seguintes du-
dos:

Trnliuueilto liilicrculinlco: curados 11,
5 0!0. melhorados 7S 2 OjO. mortos 5, 5 0|0.

Triilnnieiito polo pncumnthornx: inelho-
rodos 83, 3 OlO, mortos 10, 7 0|0.

Theriípcutlcii s.vmplomiillet»: curados
7. 8 OjO, melhorados 40, 1 0|0. mortos
83, 6 0|0. « »

Encorajados nelas noticias llsonjelras
com relação X fácil tolerância e X effien-
cia da lisio-vacciuo do dr. Alcântara Go-
mes, do Rio de .íanelro, manejada j!l por
diversos clínicos, que tém dado conto dos
bons resultados obtidos em communica»
ções a diversas associações sclentlflcns,
tratamos de adquirir o utll remédio. O 11-
lustre .Inventor, a quem nos dirigimos por
escrlpto, teve o fineza de promptamente"pOr A nossa dlsposiçEo, puro emprego nos
enfermos do Dispensado, umo certa provi-
são de tisio-vaccina, onvlando-nos ao mes-
mo tempo as Instrucçõos esaonclocs para
a appllcação racional do remédio.

Acham-se em tratamento pelo tisló-vac»
ciuo 5 doentes em l.o e 2.o graus da mo-
lestin pulmonar, tendo sido a selecção dos
casos realizada apôs rigorosas explora-;
ções clinicas e rndiosooplens, o ficando,
alem disso, nulos de Iniciado o tratamento-
submeti idos a unia cuidadosa observação
prévia durante alguns dins.

De um modo geral podemos afflrmar
que n tisio-vaclna 6 um agente do facll
tolerância, o nesto ponto do vista leva no-
tnvols vantagens nobre us diversas tuber-
colinas até aqui usadas; us rcacções são
raras o multo menos Intensas c duráveis
«ine eom as tuberctillnas.

Parece íúra.de duvida quo olla repre-
senta um notório progresso therapeiitico,
podendo-so appllçal-n com menos rcs-
tricções que as tiiberculinas.

Os resultado:! colhidos, tendo em conto
o insufflciente prazo decorrido, não dei-
tiniu de ser animadores e significativos,
tondo os enfermos exhlbldo melhoras
aproclnveis — augmento de peso, dlml-
nuiçõo o extlncção do escarro, diminuição
dos baclllos, reducção dn tosse, etc.

* *
Também encetamos no onno transacto

o tratamento de Arthur Mayor, do Bor-
llm, — emprego do cyanurelo de ouro o
de potássio, associado no euzytol (cholina
borica) em Injccçõcs Intravonosoa,

Os ensaios do ehlmlòtlicrnplâ da tuber-
culoso veio tomando certo surto, nomoo-
flomoiíte ar"'is os memoráveis trabalhos de
Ehrllch, sobre o talvnrsan na .syphilis.

A's pesquizas de Lan.dcrer com o hotol;
de Finei:ler, Von Lindem, Strauss e
Melssen, concernentes nos sues de cobre;
de Damaslc, sobre o eleclrócuprol; cm
1912 e 1913, seguiram-no os ensaios de
Bruclc e Clluclc, com o aurum-lcalium-
cyanatúm em Injecções introvenosui;, o os
de Feldt, Bcttmnnn o Pekanovlch sobro o
mesmo terreno.

Spless, do Franlcfort, coinmunicou em
1914 os resultados favoráveis obtidos
com o emprego do oantharldato de ouro
mi tuberculoso do larynge.

Por outro lodo, Asolíer, de Numberg,
opciiando-se nas experiências do Deloke «
Muoh, concernorites .1 acção bacteriolytlca
da cholina sobre o boclllo de Koch, deli-
berou ensaiar esto principio sob o formo
do cholino borica — borcholina, — menos
tóxica, em solução do 10 o';o — no trato-
mento do tuberculose pulmonar e lnryn-
goann. .V borcholina, em solução a 10 o|o,
designada no Aliemanha pelo nome de
"onzytol", foi por Ascher o Mèehler uti-
lizado como um agente capaz do des-
truir o invólucro ceroso do baelllu, de
acarretar o suo transformação griinu-
losa, e ostes tlslologos adduzlram em cs-
tudo lnserto no "Munoheher Modizinisc-
her Woclicnshrlft", cm 1918, 25 casos
clínicos tratados pelo euzytol o cujos re-
Bultailos so mostraram bastante anima-
dores.

Pouco depois, Arthur Moyer, de Her-
Íim, prosegulndo nos ensaios com os
preparados do ouro, — especialmente o
cyonureto de ouro o potássio, notou que
o aurtim-kolluin-cyanatum encontrava
sérlò resistência A suo penetrobilidado e,
pois fi suo acção baclerioida no invólucro
do bnetllo do tuberculo, parecendo for-
mar-so entro os substancias graxas contl-
das no capo do bncilio o o ouro uma com-
blnação capaz do embaraçar o oceesso do
modlcamento ao protoplasma do germen
espoolfíco,

Em vista disso, o eminente sablo alie-
mão lembrou-so de associar ao cyonureto
de ouro e potássio agentes susceptíveis do
iitiicar, de dissolver o invólucro ceroso do
bacillo de Koch, recorrendo ao enzytol
ensaiado com vantagem por Ascher.

Mayer, opôs pesquizas experimenlnes
com este tratamento, emprehendeu mo-
thodicos ensaios clínicos, começando pelo
emprego do Injecções lntravenosus de 0,01
de borcholina o do cyaiuirelo de ouro;
depois da S.a injccção 0 o doso elevado a
0,04 do cyonureto do ouro o 0,02 do on-
eytol, Logo que o exame do esputo de-
monstro vo o transformação granulosa do
bacillo, quo ou nüo fixava ou fixava mal
us cOres, abandonava o enzytol o contl-
iiuovo sô com o cyonureto do ouro. Em
certos doentes, o phenomeno occorrlo logo
após o S.a Injccção; em muitos, porém,
Sô depois de multas injecções apresento-
vom-se os bocillos degenerados. As in-
JccçOes eram feitos duos vezes por se-
mana, não provocando, em geral, reac-
ções ou apenas muito leves, oo cabo do
C-8 horas npôs o injecção.

Arthur Moyer tratou 60 enfermos por
esse processo, 12 dos quaos em estado
bem adeantado (grandes cavernas', infee-
ções mistas). Em 13, nenhuma melhora
sobreveiit, 35 perderam os baclllos no es-
puto o Isto apés a 4.o Injecção, não so
revelando germen algum mesmo com
emprego da anüformina. A expectoraçüo
reduziu-se multo e extinguiu-se mesmo
em numerosos casos.

Ciu critério particular Importante da
curo vem a ser a "diminuição da albuml*
na" no expectoraçuo. O decrescimento da
albumlno ,6 de grande valor prognostico.
A proporçío ao •Ibumin**, e«tA em es* i

i.relta relação com o quantidade de ba»
¦lilus; com a diminuição destes declina
a nibem a proporção da albiinilnn. no es-

cn rro.
Mayer nclin que o cyunnrelo de ouro ê

um meio especifico, ao qual, por si sõ, ou
em combinação com o enzytol, como
agente eòncluctor o além disso destrtildoi
do invólucro do bncilllo, pareou ainda cs-
lar reservado uni griíiule futuro na the-
ropeiltlcn dn tuberculose.

o remédio actuo em primeira linha
como "parnslto-tropleó", o, em segunda
linbn, em ilúsès que so iipproxlmiim dos
limites tóxicos, como •'iirgiinotriiploo",
üdgündo ii terminologia tio lihrllch.

Feldl e K|ii>*sM lirarnin tniubein ilo sou
trabalho a conclusão que o aiiriuii-ku-
liiiui-cyaiiatiiiii nolua Indubitavelmente
como especifico.'

O tratamento •!<• Arlhur Mayer Col, por
ora. applleiiilo o 10 doentes, lendo sido
Iniciado em Julho em 4 pacientes; em se-
guldo, utjllziiiiiol-o om mnlá 2 enfermos,
rio mez de setembro, e, ultimamente, se-
paramos mais. -1 doentes,.que so acham
apenas no exordto do tratamento.

Dos -I primeiros, todos coni lesais
ãcleantiiilus, com processo mórbido e.xleu-
so, eni 2 dos qunes foi ntí Impraticável
o pneuniothorax. nchnm-so muito me-
lhorc-s 1 — ougmontd de peso, dlinlnulçao
o desui-pnreciiiiento dos escarros, extlnc-
çilo dos bueillo-*, diminuição do albuniin*.*.,
diminui.nlo da febre, modificação favo-
nivel do aspecto* radioScopicó, isto apAs
22 injecções de cyanuveto de ouro de
.0,02, o 0,04 o -I inje.ce.jc.-i de enzytol de
(1,01 u 0,04 o 32 injecções de cyonureto
do ouro do 0,02 e 0,04 c 12 injecções da
onzytol — 2 de ii.DI, S do 0,02 o 2 do
0,04. Os dois outros enfermos so acham
ligeiramente melhores — ouirmento de
peso, iictlvação do nppetlte, ilcsníipore-
cimento dos suoroii, diminuição dos biiell-
lon e niodlflcação favorável do aspecto
nidloscoplco.

Dos 2 pacientes de seleriihro, 1 ae acha
melhor depois do 15 injecções de onzytol
o 15 de cyanurelo dc ouro o potássio
(0,01 c 0,02 de cyanurelo de ouro e 0,02
o 0,03 ('.-.• onzytol). As melhoras tradli-
zeni-so por aiigmonto dc peso. reducção
dos escarros, diminuição dos baclllos.

O outro nenhum resultado auferiu do
tratamento, quo foi suspenso; allfts Ira*;
iii-so do unia fdrnin evolutiva com lesões
biluteraes multo extensas. febre viva,
[noppetoncla, etc.

Não houve em gerol reocções em so-
ytilila ás Injecções, o não sor em um dos
enfermos, em quo. após a 2.a o S.o Injec-
ções, occorro.lt uma ligeira elevação ther-
mico do 1 décimos d« grau, ollãs pouco
durável. A tolerância tem sido perfeita,
apenas em 2 pacientes apparecoram om
seguida fi l.o c 2.o injecções ligeiros es-
putos sangüíneos.

De accôrdo com a observação do Ar-
thur Mnyt-r. no maior porte dos cusos,
o exume do escarro upõ.i o 3,n ou l.a lu-
jecções do onzytol revelou a transfor-
inação granulosa do bacillo, quo mnl d
dlffiollmento sc córova, o tombem foi
notada o diminuição do albuniliiu, neri
compre, poróm! pnrnlleln õ reducção «Io-,
bucillos. Em um dos enfermos, mais rol
centomente submettldos ao liatomenlo,
logo e\ióM a S.o injecção do enzytol e dn
cyonureto de ouro, os baclllos de Koch
dcsopporécerom e a albtiniluo-reiicção de
positivo se torr.ou negativo.

Ultlniamento, o no tempo em que fa-
zlanios ns primeiras appllcações do tra-
tamento de Arthur Mayer. appareceu on,
o  de outubro do anuo extineto,
do "GaUelo Medica", importante revista
de medicina publicado na cidade de Knn-
tingo, no Hespanha, um bom artigo sub-
scrlpto polo professor dr. Roberto Novõá
Santos, a propósito do emprego do cyo-
nureto do ouro e de potássio no truta-
mento dn tuberculose .pulmonar. Este estn
(Io apoia-se eni 20 casos cllnioos, dos (pinos
sõ 11 puderam ser seguidos com ínlnii-
elo o quo se referem o doentes no 2.n e
3.o graus, tratando-se cm alguna do fflr-
mas febris, Os resultados therapcutlcos
lileãiiçados foram em :;eral /avõrávols,
affirma o tlslologo hespanhol, ciuo consl-
óera como um dos effeitos mais prom-
ptos o apreciáveis do tratnmento n nui
do ou completa cessação da febre. O dr.
Xovõo Santos utilizou sô o cyanurelo de
ouro e do potássio sem o emprego asso-
cindo do enzytol.

Parecem tão raclonaos estes ensaios do
chlihlòtherapla da tuberculoso, afiguram-
se-nos tão sclentlflcamente deduzidas o*i
Euncgõcs em que ella assente, que acredi-
íamos de vantagem proseguirmos nestas
pesquizas, augmoiitando e variando o
grupo de pacientes nsslm tratados.

• *
1'rosegulm'os no emprogo do pnetimo-

ihoruxtherapln, o respeito de cujo efíica-
cia o resultados nos enfermos do Dls-
ponsorio Jfi. nos externámos em nota da
cia ft estampa nos "Annaes Paulistas da
Medicina e Cirurgia" — numero do do-
zembro de 1915.

Foram separados puro o methodo de
Forlantni- dentre corca de 230 enfermos,
32, dos quaes cin 12 foi a operação im-
pratlcovel. Dos 20 em que íol possível a
realização do processo foi o tratamento
suspenso em 9 pelo aggrovaçõo dos le-
soes, iiiefficiicio da therapoutlca, ou por
so ter tornado a operação Impraticável
eir. virtude da extensão dus lesões o for-
mação ulterlor do adherenclos pleurlcaa
oxtonsas o resistentes; ll continuavam o
tratamento, que em 2 dos pacientes id io
prolongo ho mais de um anno.

Os resultados até agora são:
2 melhoras radleáes, 3 melhoras satlj-

factorlas, 2 melhoras ligeiras, 3 estados
estoclónárlos o unia peoro.

Estes enfermos reclamaram 137 lnsu-
flnções, lntrodiizindo-so no espaço intro-
pleurlco 72 UtroB e 500 c. c. de nzoto.

¦* ¦**¦

Havendo suspeitas, o om alguns doen*
tes slgnues clínicos expressivos de syphl-
lis, foi feito o reocção do 'Wassernionn
em vários delles, trabalho este de que 'ío
Incumbiu gentilmente o nosso collabora-
dor, medico do Dispensado, dr. Arlstldes
Guimarães. Em diversos havia ausência
constante de bocillos no expectornçfui,
apesar do cuidadosos e reiterados exames
e da evolução da enfermidade pulmonar.

O tratamento especifico pelos injec-
ções do neo-solvorsan, do iodureto du so-
dlo o de sãos mercurloea tem trozldo aos
enfermos, com manlfostaçõos Duínioiiares
de syphilis ou ciffectodos dns 2 intecçõos,
melhoras apreciáveis. Foram feitas 12
reocções de Wussorinann, mostram-se
10 positivas (5 fortemente) o 2 negativas.

.Ri em 1911, parante a Academia da
Medicina do Paris, o professor Maurico
Letulle chamava a attenção sobre a fre-
queucia da reocção do Wassermann nos
tuberculosos hospitalizados nos pavilhões"Bouclcaut" s— 19 o|o em 100 tomados
ao acaso. O eminente profossor parislon-sü acha que nesses casos os lesões bn-
ciliares se generalizam um pouco mais
do que nos enfermos isentos do lues."11 semblo bion. diz elle, qu'uno syphilis
nntêoêdente et encoro actlvo nèèrave 'o
pronostle, Jíi si dêfovoroble. de lo tu-
berculose des hospltallsês".

Em tempo tombem Louls Rfinon at-
trnhiu a attonção sobre este facto -— fre-
qnoncio da iufeeção BVíbilltlca nos tu-
berculosos —-, rovolando-so multas vezss
sõ pela reneção do Wassermann; o tondo
elle recorrido ao neo-salvársan, em dfl-
sos pequenas, bô vantagens obteve, som
observar o mínimo accldento derlvanta
do emprego assim prudonto do podero-so medicamento.

Continuamos a utilizar os applicaçõea
hellotherapleas, nSo tendo sido pequenoo grupo do enfermos om que recorremos
a esto melo do tratamento, conformo do-
monstro o relatório apresentado pelo sr.
Ernani Fonseca, que vem dirigindo eom
solicitude esto secção dos serviços do Dls-
pensado. A curo pelo sol foi empregada
do preferencia nos pacientes affoctado»
de tuberoulose dos hllos, de odonopathlas
Uronohicas o cervlcaos do natureza booll-
lar o em alguns canoa de tuberculose ln-
clpionte sem stgnaes clínicos multo apro-
clavels ou de fôrmas latentes denuncia»
doa pela outl-reaoQSo.

Sr, Olemonto ffIcnRUni«H,

IIIPPOUROMO CAMPINIUHO

].'lcou hontem organizado o progrnm-
ma poro ns corrida.-; o so realizarem no
domingo próximo, no prado do Bomfim,
tendo por base o promlo Companhia
Paulista de 18. dc Ferro, tito seis pnreos
bem combinados e quo devoni trazer sur-
presos nos uflxlonaãos do turf.

l.o pareô — "Abertura1.' — 800 me-
tros — I00$ooo o 20$ooo.

Tuciiniuii 52 kilos, lprfis 52, Pachola 49,
|.'uzlleiro 53, Tubarão 50, .Matto Alto 40.

2.0 pareô — "Experiência" — 1.450
metros •— 250$000 e 5O$OO0.

Oardlgno 52 kllos, Aoro 54, Isnboau 50,
Wolvey 52,

S.o parco — "Imprensa" — 1.500 nic-
tros —- ÜOOfbOO e 6O$O00,

Frlza 54 kilos, lllscnyn 50, IJohonilo 48,
Corsa 55.

4.0 parco —: "Consolação" — 1.000 me-
tros — 200$000 o 4'0?'pOÓ,

Cáspio 51 kilos, Cervnntcs 47. Marfim
53. Subíí. 51, Tnngarft 55.

õ.o pareô — "Hlppodromo Cámplnel-'
ro" - - 1.009 metros — -1005000 u S0$000.

Elipse 54 kilos, ti. Clemente- 49, Rubi
•19, lago 52.

O.o parco — "Companhia Paulista'! —
.1.700 metros — l:l)00$000 e 200$000.

Sornette 52 kllo.i, Ooidèn Spurs 55
Arugon 5", Kiiint Ülplun 51,

*
Ficaram encerradas, liontem, ns inseri»

ções do "Cirando Promlo Municipal",
reunindo sele concorrentes naclonaes, quo
no dia, 27 do corrente, no distancio de
1.009 metros, disputarão os prêmios do
2:5ÕOfOÒ0 ao l.o e 500$000 ao 2.o.

Ciceri 5.
Çluayomu' 52
Frlza 49
Gazeta 49
Abul 52
lago 58
Ariana 51
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P.VUQUE ANTARCTICA

Grande miittli dc foot-ball promovido
peln Associação dou direitistas Spui'-
tlvos c Llgii PnulIsUi

Realiza-so depois do amanha, domingo;
no Parque Antarctlca, unia grandlosu fes-
lo sportiva promovido pelo Assooliçilo
dos Chronlstas Sportlvos e. sob os auspl-
cios da Ligo Paulista dn Foot-ball.

Esse "meeting", a cujo respeito reina
nriindo animação nas nossas rodas sportl-
vos, promette revestir-se do maior bri-
llinntlsino, em vista do excepcional pro-
gramma o que dovèrfi obedecer.

Entro as prlnolpaos atlr.ieções desse
ilia devemos, desde jú, mencionar a cm-
pòlffónte provo de fool-báll ciue serfi.
dlspuloda entre os mala destemidos o
adestrados campeões da Liga Paulista.

Medirão forças no campo daquelle plt-
toresco local os seguintes clubs: Alliança
vs. SJnnta -Marina, Ruggerone vs, União
da Lapa o Corlnthlans vs. luternaolohah

-Vo vencedor do primeiro team serA of-
ferceldo um valioso prêmio.

No match entre o Riiggerono c Lapa
I serft disputada a taça ''Imprenso" o no

d« Internacional contra os Corlnthlans a
laça. "Associação dos Chr.onistas Sportl-
vos'-'.

Além desses encontro», haverá, no Pur-
que, outras diversões, especialmente orga-
ninadas pnra esso festa.

Sob ti dlrecção de um hnbilisslmo nr-
inõdór, couiecnrãp hoje oh trabalhos ilo
embellezaineiilo das diversas dependeu-
cios do vasto jardim o das urchibaneadas
do campo de foot-ball.

Duranto o desenrolar dos festejos toca-
rão no Porque duas bandas do musica.

As pessoas do bom gosto não dovem,
pois, perder essa excellente òccasISo de
passar algumas horas divertidas.

CAMPEONATO RIO-S. PAULO

Desfazendo um equivoco

Em meios do onno passado, de unia
selsüp havido no C. A. íplranga, surgiu o
S. C. Paysandu?' do qual faziam porte nu-
morosos sócios daquello assoõlaçãò spor-
tlva, entre os quaes Anhur Friedenrelch.

Pouco depois dc fundado, o Paysandu'
disputou um match amistoso com um dos
clubs filiados fi Liga Paulista do Foot-
bali, e por esto motivo Incorreram na
peno de exclusão da A. P. todos os seus
noclos que também o ella pertenciam.

Reconsiderando, entretanto, o seu acto
du indisciplina, Friedenrelch dirigiu ao
conselho director do A. P. umo carta em
que apresentava excusas pela infruoção
ae que se fizera culpado, solicitando relê»
vação do pena.

Attendeu-o o Associação Paulista, con-
tinuando elle, como os seus oompanhcl-
ros do PayEandu-', a pertencer ao quadro
daquello sociedade.

.Não querendo, porém, voltar ao Vpl-
rangtt o não podendo, por íorçti do um
dispositivo especial dos estatutos da As-
soclação, inscrevev-so cm outro club an-
tes dc 3 annos, o valente íqol-buller :i-
cou avulso.

Foi, alias, nesta qualidade que Jogou
bo pouco no Argentina, fazendo parle do
scratch brasileiro no campeonato tul-
americano.

Apprnxliuoii-se ntlnnl a dato do match
do campeonato inter-e.stadual e na orga-
idzação do scratch paulista surgiu uma
divergência o respeito do Inclusão de
Friedenrelch.

A commlssão dc foot-ball decl;irou-so
contro o entrada desto foot-baller, basca-
da no facto de não estar elle concorrondo
ao campeonato local, einqunnto o dire-
ctoria da Associação defendeu o sua in-
clusão. Perante o conselho, ao qual foi
levado o caso, venceu o directoria, resul-
tondo disso dcmlttlr-se a comniissão do
foot-ball.

Eis, pois, explicados os factos o que
nn suo edição de hontem alludlu o "Puiz".

Dopols dos acontecimentos que oceor-
rcram no match do domingo ultimo, pro-
tendíamos fugir aos commcnfarlos sobro
a Infeliz disputa. Só servem elles, prlncl-
polinente extremados o partidários como
o foram os dos jornaes cariocas, para ac-
centuor sempre mais os funestos effeito»
do Incidente hovldo.

Devemos deixar As respectivas Ligas a
solução do caso, para não concorrermos
paro maior afastamento entro os meios
sportlvos do Rio e do «S. Paulo, contrario
ft orientação quo vimos mantendo o ft
próprio indole do campeonato, cujos pro-
motores visaram somente o união spor-
Uva entro cariocas o paulistas.

Aquellas questOes, entretanto, levanto-
das pelos nossos collogos, por multo im-
portantes, exigiam uma explicação.

O caso Frlodenroleh não so passou co-
mo o "Palz" o noticia e nem 6 razoável
a interpretação dado por esse jornal & de-
missão da commlssão do foot-ball.

Não culpamos, porõm, a folha carioca
por esses equívocos. Nôs mesmos não po-
demos falar em caracter offlclai, pois a
Associação Paulista não pratica o habito
do informar a lmpronsa do que oceorre
em seu seio. Ainda mesmo quando so agi-
tam questões do natureza grave, ou se
trata da organização de scratches repro-
tentativos de S. Paulo, os excessivos tra-
balhos impedem a Associação de orientar
os jornaes, oom justeza, no sentido das
suas dollbcrações.

Nilo obstante, podemos dizer que
obtivomos do fonte autorizada ae notas
que ahl deixamos, no intuito de prestar
um serviço a S. Paulo, desfazendo um
mal-entendido que, a permanecer d» pô,
nos causaria grandes prejuízos, privando-
noa do concurso lnconteste do melhor
oenter-forward brasileiro.

A* Associação Paulista oompot» dar a
todos a segurança dea',» oltuaçtlo, Infor
mando oficialmente qu* MUmof oom a
verdude.

FESTA INTIMA

|*A gentilissima aenhorita Maria
í.ydia cie Campos, dilecta filha do
nosso prezado director sr. tlr. Carlos
de Campos, foi hontem muilo felici»
tada, pelas suas queridas ainigui-
nhas, por motivo do seu feliz nata-
licio. A graciosa aiiniversariante
recebeu muitos e lindos presentes, c
á noite, na residência de seus paes,
offereeeu ás suas amigtiinhas uma
festa intima, que decorreu animada,
entre musicas, flores e alegrias.

áNNIVERSSARIO
Fazem annos hoje:
Os meninos Aldrovando i Bonódlclo,

filhos, do sr. Arthur "Wolff;

o menino Manuel, filhe do sr. dr, Joa»
Passos', procurador geral do Estado;

a senhorita Diva, filho do sr. clr. Sal-
les Gomes, presidenta da Companhia
Fiação e Tecidos;

o sra. d. Anuo Telles de tit Rocha, es-

poso do sr. dr. Josc* dc 3<i Rocha, enge-
nheiro municipal;

o sr*. d. Maria Thorczo Slmas Plmen-
ta, esposa do sr, Slmas 'Pimenta;

o sra, d. Raphnelo Corroa Romarlz, cs-
pesa do sr. .Toão Romariz, fiincolonarlo
da Scerelaria do Interior;

o si'. .loão Rodrigues dc Abreu Miquc'.-
ra, funcclonarlo aposentado dn Delega-
cio Fiscal;

o sr. Antônio Fogaça, guarda-livros
desta praça; ,

o sr, r,uclo Veiga .'Filho;
o ,sr. ,'|e.:-.o Lauro Schíiíiiii r;
o sr, dr. Floriano de Morneu, sub-secre-

lurio do Comniissão Dlrecloia do Parti-
¦lo Republicano; •

o sr. dr. Fernando Muobndo, advoga-
do deste [Ord;

o sr. dr. Gustavo Pinto Pocca,
o Innocente .Tosí, filhinho do sr. Fran-

cisco Cardoso, chefe de escriptorio da
Fabrico dc Tecidos "Gamlia".

CLUB INTERNACIONAL
Realiza-se hoje, As J ii horas e mela, no

solão do Club Internacional, o ultimo en-
saio das danças que vão ser exeoutadas
no "niotii!.'e" do depois do a mu nhã, offu-
roe.idn ás crianças, filhas dos sócios;

<v dlrectorla pede, por nos.io intermédio.
que todos os inscriptos eo achem hoje .1
horci murciida nn sede do club.

FBáTA NO BOSQUE DA SAUDE
llrivpra depois do amanhã' domingo, no

bosque da Saude, umo festo popular por-
tugiiezii, com números do musicas, can-
ções c fados.

Agradecemos o convite que nos foi ro-
inòttldo.

CLUB IDEAL
Da dlrecloriti dó Ideal Club de Cnmpl-

nus, que C- composta dns senhoritas Zu-
lelka B. (.'. Prado, S.irn Çayersúzid, Es-
ther Sgydio, Nellta Leito e Ocfoyla Mala.
recebemos um amável convite poro o sol-
río dançante (iuo se realizara nos seus so-
lões no próximo dlij .26.

TRIAN0N
liontem, no orlstocrotleo salão do "Trln-

non", realizou-so inois um chà-concertó,
quo teve a concorrência numerosa e chio
de sempre.

Amanho, depois do espcotaoulo do Mu-
nlcipai, todo o mundo elegante paulista
nfíluira ao Trianon, para o souper, Ila-
verft. cantos e danças,

HOSPEDES E VIAJANTES
Chega hojo a Santos, de regresso

dos Estados Unidos, o sr. dr. Gll do Cam-
pos Salles, estimado moço do nossa so-
cledade, filho do sr. dr. Joaquim de Soltos,
iinportnnto fazendolro om Pederneiras.

O dr. Gil de Campos Salles, quo per-
nianeccu cerco do cinco annos na Ame.-
rico do Norte, acabo do concluir o seu
curso de engenheiro civil na Escola Su-
porior do Troy, onde se revelou somprt
um optlmo estudante, alcançando us mo-
Ihórès notas naquelle estabelecimento dt
ensino. **-• *

Depois de alguns dias de permuuonoln
em ti. Poulo, regressou hontem para Co-
ritlba; acompanhado do sua oxmn. fami-
lln, o sr. major Lotharló Pereiro, góré:ile
da conceituada conipãnhta do seguros A
Amparndoru, com síde naquella aapítiU.

*
Pelo nocturno do luxo regressou hon-

tom paro o Rio de Janeiro, o iliustro por-
lamentar clr. Pedro Moacyr, representou-
le do Estado do Rio na Câmara Federal.

Ao seu embarque compareceram fl. gare
da Luz o reitor da Universidade, membro*,
do conselho superior o grande numero de
ultininos daquelle estabelecimento.

Esteve também no estação o sr. capitão
Dantas Cortez, representando o sr. dr.
Eloy Choves, secretario da Justiça o do
Segurança 1*11111100.

NECROLOUIA
Falleceu hontom; fts 17 e meia horas,

a sra. d. Joaqulna de Araujo Mello, sogra
do sr. Augusto Corroo Vasques, emprego-
do do Contadorla Central das Estradas de
Ferro.

O sahlmontò terá logur hoje, Ss 5 horas,
do ruo dos Palmeiras, 159.

*
Falleceu hontem, nesta capital, a exiun.

Bro. d. Maria Cândida de SO Blunier, es-
posa do sr. Jacob Blumcr, guarda-llvro-s
nesto proçn.

O ontorro reallzar-se-ft hoje, Xa 10 ho-
ras, sahindo o ferotro do rua Marcos Ar-
ruela, n. 17, para o comiterlo da Quarta
Parado.

*
D. Vicoiillim do Queiroz Aritiilm

Foi celebrada hontem, na egreja ab-
baclal de S. Bento, a inlsso de 7.o dia
•im suffragio da olmo da distineto sra.
d. Vicentina do Sousa Queiroz Aranha,
esposa do sr. dr. Olavo Egydio de Sou-
sa Aranhu, membro do Commlu3ão Dire-
ctor» do Partido Republicano, e filha do
venerando paulista, dr. Francisco .\nto-
nio do Sousa Quolroz.

A cerimoniai que sa rovesliu do mais
severa solennidade, tove uma ovultadlssl-
ma concorrência.

A mlsso foi rezada pelo rcvmo. d. Ml-
guel Kruse, abbade benedietlno.

Entre us pessoas que estiveram pro-
sentes ft corimonla, achavam-se os srs.;
major Eduardo Lejeune, ajudante de or-
dons do dr. Altino Arantes, presidente
do Estado; dr. Cândido Rodrigues, vloo-
presidente do Estado, e senhora; dr. Car-
doso do Almeida, seerotorio do Fazen-
da; dr. Eloy Chaves, secretario da Jus-
liço o da Segurança Publica, e senhora;
dr. Motta Mello, official do gabinete do
sr. secretario da Agricultura; Mario Reys.
official do gablneto do sr. secretario do
Interior; dr. O. Fonseca, dr. Adalberto
Garcia, dr. Ildefonso da Silva, Josõ Ma-
ria Passalaoqua, dr. Marrey Júnior, Hen-
rlquo S. Soares, dr. Josfi Rubião, dr.
Augusto Marques, JoSo Neves de Camar-
Bo, Miguel Lourenço d» Camargo, dr.
Ruy do Paula Sousa, Zenon Floury Mon-
telro, dr. Luís Silveira, dr. Freitas Valie,
Cyro do Freitas Valie, senador Gustavo
de Godoy, dr. Mario Ayrosa, Aiaroos
Ayrosa, Gabriel de Salles e Silva, dr. Jo-
ai Affonso Luzzi. dr, Mario i.íi.i Casas,

-Domingos Petronl, Henrique Dlnlz, Ma-
nuel de Albuquorque Júnior, dr. Edmun-
dc Xavier, Damasceno do Carvalho, Pll-
nlo Ramos, Hugo Arens, Tito Pacheco,
capitão Fiel Jordão do Silvu, Arthur
Bogb.ló, Engordo Ferreiro do Camargo,
Marellio de Camargo, Ronolpho Queiroz
Gulmiii-ões, Gabrlol M.ilhano, 'Raul Car-
doso Alves 'Rueiio, dr. 3. Vnr. de Oliveira
Antonio R. Guimarães, por si o por Gon-
çnlvès o Guimarães; dr. -Vmello Maga-
Ihães, R. Duprat Filho, Dophnls do Frei-
tas Valie, dr, Edimir de '.Sousa Queiroz o
fainilla; Lulr. 13' Azevedo, dr. Washin-
gton Luis, Affonso Hartmy o família;
(if. Rocha Azovedo.dr. Casimiro do Rocho,
dr. Alcântara -Machado, Joaquim Morso,
O. Pareto Torres, Álvaro Jíoguolra e «o-
nhora, Tarcísio Soares, Paulo do Gou-
líirt. Curiós Crossato, dr, A. Pereiro d**
Quolroz, dr. Carlos Moyer, Horirlquo Kant
lícllcgorde, J. F. Melra de Castro, Frnii.
cisco Lavras, Paulo Moraes do Amaral
Pinto, dr. Cardoso do Mello Netto, dr,
Cardoso do Mello .lunlor, Raul du It.
Carvalho, dr, J. Machado Pedroso, dr.
\ílslldes do Amoral, Ernesto cio Queiroz,
representando o dr; Joaquim Prado de
Azambuja; Aurçllapo BntoJho e sonho-
rn, coronel Francisco Pedroso, dr. Bento
Cardoso, JosC' do Sousa Ribeiro, Arthur
de Almeida Torres, João de Lacerda Soa-
res e senhora, Alonso Leite de Barros,
Osório Mario dos Santos, dr. Luiz Gon-
zagii, Mendes do Almeida, por sl e pelo dr,
Ponháforte Mendes do Almeida; Felisbor-
to Frngole, Sllvono Anlialn. por si c pelo
sr. Josõ de Queiroz Ferreiro e família;
Colltttlno Fagundes, dr. Manuel JosC- Fer-
i-eira, clri Eugênio du Lacerda Franco,
dr. Jullo Cardoso, por sl e pelo coronol
f.êo Lerro, prefeito de Rio Prelo; dr.
il.uil Jordão de Mugalhães, dr. Ar-
inundo do Azevedo, clr. .Mario TAvaros,
Aiiosto Azevedo, por si o pelo coronel
i'ronca Pinto; capitão A. Borba, Mario
do Amaral, sVntonio de Carvalho e Silva,
João Bueno do Camargo, dr. Alfredo C.o-
iiiaru, Itoberto Moreira, dr. João Alberto¦"'alies I**llho, dr. Rodovalho .lunlor, dr. C.
Pnniptinet, dr. Armando Salles do Oliveira,
Adolpho Borba, Ignacio 1'orflrio da Cruz,
eoiid-ssa Alvares penteado, Sylvio Alva-
res Penteado, Raul de Aguiar Darros, dr.
.Iosé Itoberto, Friedrlck Wlllner, Hlppo-
!;.'to Peruche, Antônio Vaz Júnior, Darlo
Pompeu Filho, l.. F. de Queiroz Lacei-
in, Domingos R. da Motta, Silvuuo Anto-
nio du Moraes, umo commlssão de irmãs
de S. Vicente de Paulo; dr. João Silveira,

i leolo Us do Camargo, Meira de Vascon-
rellos (i família, d. Maria do Vasconcel-
ios Netto, dr. Manuol José Ferreira, José
.Mario Lorgaclia o senhora, dr. Luiz Ay-
rea, Bento Queiroz do Barros, Raul
Aguiar do Barros, d. Maria Angélica
Sousa Queiroz o Barros, Antônio Cintra,
Henedlcto Alves, Dlonyslo Calo da Fonso-
cn, commlssão do Instituto d. Anna Ro-*a, dr. Nioolou de Sousa Queiroz, dr. José
Casslo do Maoodo Soares o senhora, Gul-
lhorme J'latt, J. Voa do Oliveira, dr. VI-
ctor Ayrosa, Benedlcto Camargo, dr.
Vdrlauo de Barros, Rocco Júnior, dr.
raulo de Sousa Queiroz, dr. Gabriel Ri-
beiro dos Santos, d. Adelaide M. do OU-
veira. João Condido Martins, .Vntonlo
Rolmflo, Salvador Buose, coronel Arthur
Dledcrlohscn, clr. Ferreira Ramos, dr. El-
pldio Pereira de Queiroz e senhora, Ar-
ilmr S. da Veiga, clr. Theophilo .Maciel, d.
.Maria Angélico do Sousa Queiroz, Anto-
nlo Ulliõa Cintra, Pedro Rodrigues dos
itols, Almeida Vasconcellos, dr. Durval
itoinos, por si e pelo coronel Joaquim Ri-
beiro e família; Gabriel Mourão, Alberto
Queirós Telles, coronel Miranda Chaves,
bárfio Duprat, clr. Meira Filho, Oswálclp
1'rliiilitde, por .si e.pelo major Ernesto
Trindade; dr. Celestino Bourroul, dr. Josô
Vlconto *de «Sousa Queiroz c fnmilia, d.
Anno TibirlçtV, dr. Evnristo Bacellnr o fa-
milla; d. Joanno Salles, dr. Joaquim Ru-
bello Teixeira, dr. Antônio Pompeu dt
Caihiu-gò, d. Marina O. do Carvalho, porsl o por d. Constança p. do Carvalho;
Alfredo Arantes, Dedo 1*. .Machado, Atli-
Ila Ruppoll Dldèrot, dr.Victor Romano.dr.
Franco Carvalho c familia, Cnrlos A. X.
íló Andrade, dr. Remlgio Giilmàíaés; clr.
Antônio Naçarato, dr. Caetano Xocnroto,
coronel Antonio Fidelis, dr. Méirellos Reis
osenHora.dr.Estòvajn de Rezende, dr.Tor-
res Tibagy, dr. Justo Sc-obro, Alfredu F.
.los Santo.», Boncdicio D. Tassos, Manuol
íi, P. de Quolroz, d. Carlota Queiroz, dr.
Manuel p. \'Hloboim, dr. Woldomlro Pln-
to Alvos, Nelson Alvares Filho, Carlos
Fgydlo, Wofredo de Campos, dr. Taman-
darfi Uchúíi, por si e pelo senador Ignacio
i.'ehfto; fl. Borba e senhora, J. A. Barbo-
sii Soulle, Penteado Júnior, dr. Alfredu
Pujol, João B. de Camargo, dr. O. Parn-
ponet, Anionio Pirnglue, Folinto Lopes,
drs. Almeida Prado, Vicente Prado,
Wlndimiro do Amara!, Antônio Cor-
los do Fonseca, dr. .Mollo Nogueira,
Plínio Reys, João Silveira Júnior,
dr. Cyro Costn, dr. Vlctor Ayrosa Filho,
dr. II. C. de Sousa Araujo, dr. Durval
Reboliças, por sl e pelo coronel Joaquim
.¦'.ibeiro o família; Samuel Portei, Samuel
Porlo Júnior, Pedro Rc-ls, por sl o pelo
coronel João Julião; João Romariz, Jus-
tlnlano Vionnu, Manuel Pereira Netto,
Antônio Corroo, Barbosa, Estunlslou Bor-
ses, coronel Ludgéro de Castro, Gelasio
Plnioritá, dr. Campos Soares, dr. Joaquim
Coutinho, Albino du Moraes, dr. Rodrigo
Lobato, Francisco Almeida Moraes, Josí
de Almeida Salles e senhora, José Egydio
do Queiroz Aranha o senhora, Alfredo
Proles, Benedlcto Augusto Siqueira, por
hí e pelo coronel Trlstão Alves do Slquci-
ra; dr. Arthur Guimarães, Arnaldo Al-
eaiitnro, dr. Raphael Gurgel, Pedro Eras-
;o Bueno, dr. Octavlo Rodrigues dou San-
tos, Américo MoUious, Guilherme 1*. da
.lilva, José Emygdio Ribeiro e fomllln,
Mouro Egydio do Sousa Aranha, família
Sablno de Barros, dr. Roberto Caldas,
Aneslo Amoral e sonhora, José Oliveira
de Barros, Firmo Lacerda de Vergueiro
? senhora, dr. Paulo Nogueira, Camlllo
fjavy, dr. Domlclano de Campos, Entoeis-
co Ò. Bueno Netto,."Lázaro Niignrlan, dr.
Cenário Bastos, José B. de Limo Rodrl-
gueíi, Vlctor de Carvalho, por sl o por
:-eu pae', clr. Eugênio de Carvalho, o por
sou irmão Oswaldo de Carvalho;"clr. Rol-
pho Pacheco, dr. Pedro Arbtics Júnior,
Walfredo de Campos, Alfredo do Almeida
Castro, por si e por seu pne, Antonio de
Almeida Castro; A. J. Pinto Forro:*, Mn-
nuel de C. Lobo, dr. Torres Tibagy, dr.
H. C. de Sousa Araujo, dr. Sylvio Mola,
dr. Lourenço do Freitas Camargo, Allguol
Frnnchiiil, professor Benjamim Medicls,
Alfredo Cordeiro Botto, Argemlro de To»
ledo, Benodlcto Soares Pinto, Arthur de
Almeida. Torres, dr. Augusto Freire do
Silvo, Antônio P. de Sousa Queiroz, d.
Isinonio da Sousa Queiroz, José Cyriuo
Júnior, dr. Joaquim Momede da Silva,
dr. Theophilo Maciel, Joõo Pimenta, Joo»
qulm V. A. Arruda, dr. Xavier Silveira,
J. T. Barbosa e Mario Barbosa, Ellas do
Amoral Sousa, José Emygdio Ribeiro o
família, João Passos Filho, por sl e pelo
dr. João Passos; dr. José Plododo, Fer-
nondo Prado do Azambuja, Antonio do Al-
buqüèrque Lins, dr. Paula Lima, dr. MI-
guel Affonso do Paula Lima, dr. Edgard
do Sousa, dr. Francisco Horto Júnior, J.
L. Fonseca Júnior, por si o por suo mãe,
d. Anionio Rodrigues do Fonseca, e seus
tios d. Theroza Rodrigues do Almeida e
dr. Carlos do Amaral Sobrinho; Anthero
Gomes Bnrbosa, dr. Carlos de Andrado
Coolho, Joaquim Schmldt, Laudelino Sch-
ínldt, Renato Armando, Manuel Nathol
da Costa, dr. Raul de Castro e senhora,
cómmendador André Mosquero, Guilher-
me Pratos, José Niconor Macedo de Mar-
Uns, Celestino Augusto da Fonseca, dr.
Nestor do Macedo, dr. Cyrillo Júnior, dr.
Olymplo Portugal, Rodrigo Cláudio, dr.
Carlos Gulmorãos, coronel Henrique Fa-
gundes, Prelldiano Justo do Silvo, dr. Al-
fredo Braga, João Duarte Júnior, Fran-
cisco Rovora e família, Manuel Maria
Martins, dr. Albuquerque Lins e família,
Antonio Condido de AJmelda, José Carlos
do Silva Telles, J.' M*. SÓmpíüo Vianna
o senhora, oapitl.0 Arthur Gódoy, coronel
Alberto de Andrade, Henrique Fagundes
Júnior, João José Pereira, coronol Alfre-
do Firmo da Silva * representantes da
Imprenso..

Reallza-so hojo a conferência collecti-
va dos srs. socrelarlos do governo com o
sr. prosldonto do Estado,

O sr. dr. Olavo Egydio, membro da
Commlssão Directora do Partido Republl-
cano, agrndocou hontem no sr. presiden-
to do Estado e secretários do governo n.
eo-parilcipaçno nas derradeiras hómena-
gens prestados íi ineniorio do su;i sutidoso
esposa, exma. sra. d. Vlcentliiá de Quei-
roz Aranha,

O sr. dr. Altino Arantes, presldcnto do
Estado, recebeu hontem o seguinte officio
do sr. ministro da Agricultura, relativo-
mente d prohlbição da matança de no-
vilhos o vaocaK de menos do dez annos:"O grande Incremento asslgnalado pelo
comiiierclo de exportação de carnes no
corrento anno o a extraordinária ainpli-
tude que tudo Indica dever tomar esse
commercio nos próximos annos obrigam
o governo a acompanhar o usstiíupio com
o mnlor solicitude' o Intorosse, afim de
ovltur o déficit previsível em nosso stock
bovino, desde que não sejam tomadas me-
dlda»_ urgentes quanto s'i defesa dn pro-
duççilo do gado nacional. Entre essas me-
ilidas sobresfiê, coino principal, a neces-
sldnilo de se cohlbir o sacrifício de vaccas
oin condições favoráveis do procrioção,
como o de novilhas aptas a tornarem-se
boas reproduetoras.

Assim, pois, neste momento em que de-
vomos desenvolver coda vez mais o pe-
cuarla nacional, dadas as extraordinárias
possibilidades quo nos asseguram fartanien-
te o progresso dessa industrio, venho so-
licitai* o attenção de v. oxc. puni. nssum-
pio de tão manifesta importância, pen-
sondo sor oxtreniumente officoz o suo ln-
tervenção Junto iss municipalidades desso
Kstndo, no sentido dc serem orçados pos-
ttirns de molde o Impedir o mntanço de
novilhas o vaccas de menos de dez nnnos,
desde quo esses anlmaes estejam cm bons
condições poro o prooriação.

Prevaleço-mo do ensejo poro reiterar
o v. exc. os protestos do minha elevadn
estimo o dlstincta consideração! — (a)
José. Bezerra."

Hontom, As 15 heras, os offlelaesfèebm-
promovidos do Forço Publica foram in-
corporados oo poloclo do governo, onde
se apresentaram ao sr. presidente do Es-
tado.

Estiveram presontes oo acto os srs. .ie-
cretario do Justiço e do Sogu ranço Pu-
bllco o commandante Baptista do Luz.

O sr. dr. Eduardo Guimarães, reitor da
Universidade de S. Paulo, veiu hontem
pessoalmente a osta reducção convidar-
nos para assistirmos X sessão solonno que
o Ünlvorsldade realizará amanhã, com-
memorando o centenário do nusoimen-
to do Teixeira do Freitas.

Nossa sessão, que se effectuarâ os 20 ho-
ras, A rua Bento Freitns, 60, falorft, o sr.
dr. Spencer Vampré, sobro a personall-
dade do grnnde Jurisconsulto patrício.

O sr. tenente-coronel Silvestre Mulo,
membro do commlssBo de limites ontro o
Brasil e o Urugutiy, quo ha poucos dins
foi nosso hospede, endereçou hontom, da-
tado do Montevidéo, o Bcgutnto telegram-
ma oo nosso companheiro de trabalhos sr
dr. Luiz Silveira:

"Cheio do grntldão polas finezaB reco-
bldas do todos oa seus compatriotas o om
particular do culto e affectuoso amigo,
envlo-Iho de minha pátria carinhosos o
cordloes saudações, desejando-lhe, bom
como paro os seus, toda a sorte de foliei-
dades. — (a) Silvestre Mnto."

O sr. dr. Clemente Ferreiro recebeu do
professor Arooz Alfaro o dr. Bonorlno
Üdnondo, presidento e secretario do Prl-
meiro Congresso Nacional de Medicina, a
reunir-se om Buenos Aires, a seguinte
carta:

"Mui dcstiiiguido colega: — En oco-
sion dei Primèr Congreso Nacional dc
Modtclna, quo ho de celebrorse do 17 ai
24 de septiembro próximo on esta capital,
y en ei desço do estrechnr uun mas los la-
zos froternales quo nos unen u lns veclnas
hacltines da America vinculadas o lo nues-
tra por lo sangre, los tradlciones hlstorl-
cas y ias eomunos nsplracloncs, oi Comitê
Ejecutivo quo tongo ei honor do presidir,
ho resuelto, non obstonto oi caracter no-
clonal do esto certamen, Invlfar a alguns de
nus hombres de ciência mos eminentes a
quo hagan acto do presencia en ei, concur-
dendo a sus dollboraclones y honrandole
con sus coniuiilciiclones sl lo estlninn con-
vonlonte.

Es en tal concepto que tengo cl honor
do dlriglrme o UHtod como a uno de los
altos expouentes de Ia ciência medica en
eso liais, pediendolo qulera aceptar esta
invltaclon como un testlmonio dei res-
peeto y dc lo consldoraclon, qüe sus tra-
bojos científicos merecen nl Comitê que
prosldo. — Me es grato relterarle, con lal
motivo, Ias segurlducles de ml mas alto
aprecio, etc." *# -

O sr. administrador dos Correios no-
meou hontem uma commissão composto
¦los srs. Alfredo Pinto dos Santos, chefe
do commlssão; Artlinr Main dc Almeida
Romos, Ü.0 official; Hilário Alves da SU-
va, amanuense, e Prospero do Moraes
Salgado, secretario, poro proceder a bo-
lanço rigoroso nos cofres da tliesourarin,
a cargo do sr. Joaquim -Marlono de Cas-
tro Aruujo, thesoureiro.

Os trabalhos foram iniciados fts 16 ho-
ras e terminaram fts 23 1|2, .sendo tudo
encontrado c-m perfeita ordem o os va-
lercè com exoetldão.

PELAS ESCOLAS
CENTRO DE PHILOSOPHIA E

LETRAS
Realíza-sé amanhã, ás 19 horas e

meia, no Centro de Philpsophiã e'
Letras de S. Paulo, a conferência
que o sr. As3ad Bechani fará sobre
a "Oratória".

UNIVERSIDADE DE S. PAULO
Realizar-se-á amanhã, ás 20 horas,

na sede da Universidade, a sessão
com <|ite este estabelecimento com-
memora o centenário do nascimento
dc Teixeira de Freitas.

CONFERÊNCIA PEDAGÓGICA
O sr. dr. Alex G. Porry, pedagogo o cs-

crlptor peruano, que actualmente nos vi-
.iita, o percorre a America em viagem de
estudos, realizará no próximo dia 22, nes-
ta capital,, sob o patrocínio dos alumnos
da Universidade o do Escola Normal,
uma conferência literário 9 pedagógica,
n qual so effectuaríl na salão nobre do
Conservatório Dramático e Musical.

SR, I)R. WASHINGTON
LUÍS, a quem o Estado de-
vo tíio excellentes serviço»,

dlo a dia voi ampliando o circulo da
sua acção fecundo o sempre benéfica,
Na Prefeitura Municipal, orientando
os complexos trabalhos do alto depar-
tiuncnto, aventando louváveis lnlclatl-
vas, colllniando com a sua Inconfun-
divel perspicácia o engrandeclmento
o a prosperidade do município, não
esmoreço nn gigantesca obra da re-
modolaçOo do cidado, na qual tão pa-
trloticoinento se empenha com os des-
cortlnos de emérito administrador. A
metrópole modiflca-se, transforma-se,
espraio-se om ruas novas em que se
alinham construcções dos mal» vn-
dados estylos. A Prefoitura, que ê a
alma acoroçoanto de todo essa expan-
são, noompanha-a do perto, prescre»
vondo medidas, recommondando, nu-
ma solicitude de quem zela polo po-
população, todas os normas de osthe-
tlca, de conforto » de hyglene.

O proletário ntto foi esquecido. A*
proporção quo a urbe augmenta, alas-
trando-se pelos arrabaldes, surgem
novos bairros povoados pelos classes
médias. Entre estas, habitualmente,
«e encontram os proletários, que por
vezes consomem os pnreos salários om
alugueis exorbitantes. Ora, attendon-
do a Isto, e com o desejo de contrt»
bulr em beneficio delles, cooperando
para que o operário venha a ter resi-
denclas hygienicas e relativamente
confortáveis, o sr. profeito, num no-
bre gesto d» benemerencla, vai pOr
em concurso a aprosentação de pro-
Jootos e orçamentos de casas para'
proletários. Esta Idéa repercutira,
com toda a certeza, no mundo dos
nossoB construetores, quo noturamen-
te concorrerão aos prêmios a sor of-
forecldos oos trabalhos que forem
classificados polo Jury, opportuna-
mente constituído. Os nossos archlte»
ctos têm assim umo bella oceasião pa-
r.o contribuírem com o seu conourso
para o êxito do tão alto tentamen, qu»
vlaa o engrandeclmento da Paullcéo o
o bem estar daquelles que, compondo
aa classes produetoras, são a olmi
obscura das Industrias que constituem
uma das maiores parcollas da nossa
riqueza. E' licito, portanto, esperar-
so que a sympathico o utll Iniciativa
seja acolhida com enthuslasmo, de«-
abrochando em fruetos quo móis ele-
vem o renome do peronne desenvolvi-
monto paulista.

Associações

O sr. secretario do Agricultura deu o
seguinte despacho no requerimento em
que o sr. João Dias Carrasqueira pede
títulos definitivos dos lotes ns. 20, -!0. 65,
78, 82 e 83, situad 

*9 no municipio do Pa
ranapiaoaba; "A' visto das Informações,
aguarde opportunidade."

O sr. secretario da Agricultura mante-
ve a multa imposta ao oomrnandanté do
vopor "Gàribaldl", por ter Infringido o
artigo li.o do decrclo 11. 2.100, dc 0 de
Julho de 1013.

O sr. prefeito de Itaberá deverá com-
parecer no Directorio do Obras Publicas,
afim de assignur contnictci pnrn construo-
ção de umo variante 110 estrada do Fa-
xino íiquella cidade, paro desvio dos nior-
ros denominados Bello, Monjollnho e Pc-
reiras.

No despacho do sr. secretario da Fa-
zeiiila com o sr. presidento do Estado, foi
asslgnado o decreto exonerando, a podido,
o sr. Mnnuel Antonio Monteiro, do corgo
dc escrivão do collectoria de rondas de
Pcnnapolis.

Foi nomeado pára preencher esse car-
go o sr. Cnco de Almeida Sampaio.

O sr. presidente do Estudo assign*ú o
decreto nomeando o capitão da Força Pu-
bllca, Vicente Calcaterrn, paro o cargo dc
delegado dc policio, em commissão, do
Itapura, município de Rio Preto.

GRÊMIO IDEAL "SANTA CE-
CILIA"

Com grande numero dc socioS,
realizou-se domingo passado uma
assembléa geral extraordinária do
Grêmio Ideal "Santa Cecília".

Entre outros assumptos, ficou de-
liberado que a festa do Grêmio se ef-
iectue na primeira quinzena de se-
tembro, devendo constar de duas
partes: uma literária e outra dan-
c-ante.

A lista de convites para essa festa
acha-se desde já á disposição dos
sócios, na sede social, á rua Vendia-
na, ii. 47.
SOCIEDAjDE HUMANITARLI. DOS EM-

PREGADOS NO COMMERCIO J>"0
. S. PAULO

Realizou-se ante-hontem a reunião or-
ninaria do directorio desta sociedade,

Na hora do expediento foram lidos va-
rios requerimentos de sócios e um offl-
cio da Commlssão Directora de Ia Fede-
roclén de Bmpleados de Comercio do
.Montevidéo, enviando oumprlmentos o
votos de prosperidade a esta sociedade,
o quo se mandou agradecor.

Por proposta do presidente, unanime-
mentu approvada, foi lançado na acta
um voto de pesar pelo fallceimonto do
soclo remido sr. Allpio do Amaral.

Na ordem dos trabalhos foram appro-
vodos tres propostas para admissão dos
si-s. Antônio Fogaça, como soclo remido;
Joüo Antonio Pereira e Hilário Folltn,
como sócios contribuintes.

notas e annexos da comarca de Ribeirão
Preto;

o Br. Arlstldes de Souso Lima, para oxer».
cer, interinamente, o officio do l.o tabel-
Hão de notas e annexos da comarca do
Bebedouro;

o sr, Paullno Guedes Pereira Filho, pa-
ra exercer, interinamente, o corgo de l.o
escripturario do Gabinete Módico Legal;

o dr. Eugênio Monteiro, para exercer,.
interinamente, o cargo de curador geral
do orphams e ausentos da comarca de S.
Joüo da Boo Vista.

Pelo sr. presidente do Estado foram
concedidas as seguintes licenças:

De seis mezes, o contar do dia 21 do
corrente, ao 3.0 escripturario do Almoxa-
rifado da Secretario da Justiça, sr. An-
tonlo José Rodrigues de Siqueira;

do noventa dias, para tratar de negócios
de seu interesse, ao 4.o tolielliiio de notas
e annexos da comarca de Ribeirão Preto,
sr. Oscar Guimarães Couto;

de dois rnezes, poro trotar de suo saci-
de, ao juiz de dlrolto da comarca de Ca-
pivary, dr. Pedro Fernando Paes do Bar-
ros;

de trinta dl(ts, para trotar de negoolos
de sou interesse, 00 l.o tobelllão do notas
o annexos da comarca do Soccorro, sr.
Dam Iro Vita.

Foi prorogado, por dez dias, o prazo
dentro do qual o dr. Antonio Paullno de,
sUmelda deverá assumir o exercício do
cargo ãe promotor publico interino da co-.
marco de ITic.ttiba.

O sr. secretario da Justiço e da Segu-
rança Publica nomeou, por actos de hon-
tem:

O sr. Ernesto Batelll, pura exorcer, ln-#.
terinamente, o officio de 4.o tabelllOo de de batatas,

O sr. ministro da Viação approvou O,
projocto o orçamento, no importando ia;
504?10í), para a construcção de um des-'
vio 110 kilometro 216, do ramal do Rara-'
ré, na E, F. Sorocabana.

O sr. ministro da Fazendo declarou, em
circular, aos Inspectôres das Alfândegas»
que o governo brltannlco prohlbiu, a par-
tlr do 12 do maio findo, a Importação da»
seguintes mercadorias: bexigas, involu».
cros e pellos para salsichas; bulbos, raU
zes de flores, arvores o arbustos; vassou-
ras e escovas; legumes para conservas,
om cestas, vasos, saccos ou frascos; ohl-
fres a ossos, marfim e vegetoes; musgo,
palha, sal, amido, destrlna, farinha • flor



4 xigl^

i

C_C---^^'«»'^»'^

PAULISTAS!© ^^xTÊa^eirá, ü
O credito agrícola i

> «àe attfosito d© liMIS
Bn~--Í-"--^^

¦"«¦"'"si--"*"**»^^
-«^^ara-*-**^^ ,

a si orpflizaçi
"Demonstrámos om nosso artigo auto-

rior ser sómenta possível entre n«s o
Credito, Agrícola, pela íúriua cuoperotiva,
como foi entro os curopous a o está sen-
ão nos palzes cssenclolmento ngricolns onovos como, o nosso.

Não resto duvido quo poro a impliui-loção do coopcrotivismo, longos serão os
trabalhos preparatório*» em nosso melo,
poretue» não estamos, habituados a. encarar
problemas econômicos do tão grande oi-enrico, sem o protecçlo official*.

O nosso progresso o o nossa riqueza
dependem do. credito agrícola. Este ha de
triiimphar como trlumphou no velho,
inundo, desdo que sejamos patriotas o
perseverantes o os bancos cooperativos
centraes com sido nas capitães-,, na qnall-(lodo d'o fundadores das cooperativas agri-
colas locaes-, sejam administrados com de-
votaraento.

—==^

Logy das Cruzes

SERVIÇO ESPECIAL DO «CORREIO», DA AGENCIA AMERICANA
INTERIOR

B*asatmmmsnmaimmTt
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E DA HAVAS

De 1907J paro 190sv, manifestou-se») nes-
te Estuda a Iniciativa privada, com a fun-
ilaçlio do bancos do custeio rtirii), cujos
fins eram cooperativos, porém, som fúrmacooperativo.

Devido a. falhos, de orgonizaejjle}, fro-
cassaram, dando prejuízos;, hojo, verMea-
ãos- pequenos o nAo tao grandes catuo a
principio todos suppunhom,

Dosapparecendo o Incorporado™, eom
os. seu» 4S bancos da swnairio aüSJficflla, o
que tão. vdeviuitós: seirviços, presitucaai' Alavoura, eommenta-se hojo com. profundo
pesar o liquidação desso instituição ejue
Cot tão utll quão patriótico.

Nessa, mesino época, surgiram, no, -»Izi-
nho Estada de Minas-Geraes. as, cooperou-
voa agrícolas o lá estão tuncclonando n
contento do lavoura o industrio similar,
prestando-lhes os mais extraordinário*»
eerviçeiH.

São 50 os que ali existam. Essas, col-xas de credito agrícola,, hoje pequeiiu».bancos do lavoura o industria, servem aimesmo tempo-«lc caixas econômicas da po-pulaçõo. rural, de accOrdo. com as- leis dnUnlâo e do Estado..
Em Minas Gerues o governo, a exemplo

ão que so pratico no Europa, isenta es-sos institutos ãe credito- agrícola, dos-velhos e novos impostos,, do sotlo- estadualdas despesos de registos o. aluda auxiliacoda cooperativa ngricolo quo so fundarcom I2:50OS00(), além do facilitar-lhes
n d eon tam entoa- a juros razoáveis,

O governo, mineiro ainda subvenciona
ns cooperativas, paro que passam ter nr-mazens nas praças Importadoras e ejtnor-tadoras e agentes no extransdi-o.

A iniciativa, paulista como- sempre nãoesmorecendo ante. o. insuecesso. do lucor-
poradora o Bancos de Custeio rmaia umavez so aventurou procurando realizar otão necessário Credito Agrícola, com afimdoçãr» do "Banco Cooperativo Com-nicrecial do S. Paulo," o este, a despeito, elacrise epie o todos assoberba, ão má venta-ãe do uns e do desconfiança ãe outros es-tá com o auxilio elos bom» o elos crentescumprindo a seu patriótico progranuna!

Jfi. tendo conseguido fundar este, anno, noJ".staflo, 10 cooperativas ngricolns. chama-das Caixas do Credito Agrícola,, em muni-
íwiT «Wfstltnm 

bancos- de custeie.

K' necessário o urgente que eni todos,os municípios os homens, bons, nrestantos
patriotas e os dirigentes dos mesmos, secolloquem ft frente der tão grandiosa obraque viso a. regeneração economico-sociu

1° S «"ÍS" 
cou-VCIlc*iI"om oa Incrédulos.ost desconfiados c os indecisos du qUe 0u-tia forma nao ha capaz de formar eapi-

m!lornet''eS9Ilri09 
"¦ ,aVOl"'a a lniitlstl"l^ sl-

Na momento aetuol,. o quo cumpre ao.»brasileiros é agir e empenhar to»Jos os.esforços no interesso eommum, para nou-parem o Brasil; em momento, opp.irtuno,

íectuT0, ?? ,UaÍ3' 'dB*xorx*ta 
«ue: o

A Nação precisa elo sacrifício o ela boavontade de seus dilectos filhos para i.sulução- desto grandioso problema socialporque», ella nõo pode,. u0 momento daimoior auxilio tis cooperativas agrícolasdas que Já dá como, por exemplo, -isen-
Çao de impostos o do sellos- para todas asElias transaeçüea es operaçües".

Os nossos grandes fjnaiicdroa -----
alarmai! ¦"

VARIA & NOTICIAS
SANTOS, ÍT -- Arribon. a esto porlo,

[ para. ou.íe veie. FolCuectcelo. pelo vunor "Pa-
ívenh-*'. o veleiro; anvricai.o "James VT.
!,W> 'l1"-* h« 07 (Uns partiu, tle Phila-idelphta, i-iiiii desuno a Buenos Aires; e.do. qual nao se tinha noticias.

Bssf* uovio aunporiwa, «ratides tempo-ruça, tendo peraUto. o leme. Nu, festival it reaiizar-noi breve-mente em. beneficio, do. ••Asylo. do Invuli-uom, ; tuuiMiiu parto o distlncto pianista,«iioiina Brasil e o poeta df. Martins Fun-i«s.
 O sr.. prefeito muuidpnl determl-twu. 4. Dircctiirlu,. uu Obrus, qpÁ pl-uvlden-«-•tf-.,, eom m-j-endo. para miu sejam, demo.-«mus. om prudioa ue iw.. .li e 4-1, da ptaçajosó Booiiociu,, iioiueni

l*»ix
au
eiUl*

 Vl.iiiuiiiu.tu. o Uospiial du, saiita Caao ite: ML-wi-ioi-uja,. oa. uewmut!.. pnui-ü» av.iiiieiu'iqu.eí iiua santos. M»iiii3.q-,

Muitas, casas italianas hastearam o pa-vuiifiu- trtcaloic; íoram levantados muiltosivivas ao» exercito Italiano, ao rei da Itáliaa- ao Brasil.
¦—*—Reali-zou-sa hontem, uo gruund- de».União. Operaria Foot-Ball, o 

' 
match de,fOQt-Bart entra os primeiros u- segundo:*!team.-) elos aportmen deste club cam oa doAssociação. Sportlvo fd. Jos?, do Woyrink.Aos sportmen íe Mayrlnlt foi pelo TTnfflo,Operaria Foot-Boü ofrorectdo: nm mognl-fico ulmoço..

Jogaram em, primeiro, rogar os* segundos,teams, cabendo» o victoria aos ituanos; quo-fizeram 2 gools a zero.
Ao:; itrjiiuos coube tambem a victoria(lo match dlspic-.tado entru os primeiros,teams.
Depois de um jogo renhi-lo, consegui-ram osh volantes players tttranos! marcara gools o zero..

 Por mottvo do seir, anniversai-io
notiiliecio,, fbl hoje, muito cumprimentado,
o professor sr. Lute Gonzaga d:u Costa,distlncto. adjunto- do grupo, escolar "Cesa
rio Motta", desta cidade,

r. ' Bebedouro
t'Rot;trd.'.|i))

DIVERSAS NOTICIAS
BEBEDOUlió, 13 — Na vasta roda do,amigos que aqufc eonüa o d*r. Jurg» Amo-•cliíono, integro, pnomotor ilesta comafca,rol recebido com pruCundo sentimento rnnoticio: do morte de suo drgnu. progcnl-
Em suffragio da alma, d'0 dlstJn.itiL «o-

Taubaté

sra. presidente o membroa» di»,¦'»>'"*u, 
o dr.^ral-^toã^ °1 ^«*«*fem Tau-

(Retardado)
O ENSINO OBHtG.VIílHtO — misna —NA CIDADE — NOFAS DIVERsÂs

TAUHAT1"!',. 12 - Foi dirigido» & (Ja-niora. Mniilcipiil, Belit dlrectorio; de» "Pe-
dngeiymm Taubateano.."; o segulnto offl-

"lllnios,

W*» If-Ubucei,, ailmCr e- evtt ^Stâ^^Z; ISSÍ?^««
a» eueltei. •* alarga mo 10, do ruo Sun I^Z-^S^^SSIIS^1
F^,»1U, ladi, -iu vemm proço. FOOT-^ "- SSA 

~
 vislumuita. o hospieal dn sim™, f.,,. lcy ^^ A*-1 «•¦¦''¦•MDt.--.Tt-

reitor eloi-Keu! uo. ."áiigrauo. C.aruçuu de. .leiiiua, de», s.i'oulo e Fratidseo' líoi, uireecteur das, aijjjtisiao, mtftjiii<>. ljcciru.
Obi tnustrts vis!taiatesi. itjtioi courparece-

i-om no 'lwisijituit,, 
acomptuiHael»»» uu ei}lll.mado santenso er. Américo iviarUn». doaoonius, íoram recobhios pelu sr. Geraldo»¦oiintlago" Alvares, aclmiiil.siraewi" du lcospi-.oi, qua, os uto-napaiihou no visita.

A Impressão que sse, uevinas. tlvoriimi damm visitai ae hospital, foi. a melhor possNvel, i»clo asselo, boa ordem o hygiene quo¦ili iiutaruii,, tanto nas- enfermoiias comon;i3 sant.", ao- ofleraejOes, eenslsiiorto, ecozi-tihu, o totlaa as» ilepe»nii";nc!í»s-.

znr hontem limo missa, a epio comparo-cen* crescid'!) numero, des- pcssoncji.—-— Segue amanhüi puro a Capital Fo-iterul,, a puBselo,, ein, companhia de s.exma família, a 8r> Lujr,a,1; Evangelista,
proprietário do "Jornali do Bchedouro"'.Em componi-ija, il!e,s. exmo. fonrillaí^sso-ei" ão Ca-mplnasi o, dn; Ricardo Ma-chaão.

*—— Já sa adio no cliladc, do volto ãesua viagem o ¦*"- Paulo, o dr. Oseor "Wer-
neclt, inspeectoi* giirur dit R. Paulo. Goyaz..
..' ' JHi Jfchtr, parri oi»jie: segioli.am. h.-umm. regresaai-aux ea» m. coronel Eduardo»lerdru,. fazendeiro neste município, o co-

; Pitãp Jlorthuloinou-, Frade, advogado nestetoro,

lie

Illj , 11—Realizou-se hontem-, no A»y-Io do Mcnelldelad»", ás 17 liuras, » clele-iíe»
poro preenchimento do vaga ile viec-pro-vodoií- ãossa. Instituição, aberto pelo, folio-cimento <te> sr. elr. Luiz GabiiR.I- de SousaIrdtas. l,'„i deito 0, al, („, Allt,,nio Con^tonlino dn Silva Castro, tlesUneto e ostl-moda medico d«st-o locallelado",

O sr. Lul-z Autonio Mendes; secreta-"¦to do Câmara Municipal, tom experi-montado sensivei» melhora», em sou es-todo do Boudo»
 Acha-se nesto cidado o sr. profes-I sor Leopoldo dc SanfAniia, em- serviço

I 
de- inspecção de escolas.

No dia l!i do corrente, será, pelos

Itapira,

sociedade fundada, nesta cida-
piirit. promover u lieseiivolH-imiinto- ,1ouístruccfto nesto- munleipio, n0 cumpri-num o do um dos deverei*» estatuído» emaua leu orgânica, e ocornpanhonelo oom unwximo» interesse o evoluir da eauaa, doensino neste listado, lembrou-se de vir'apresentar ao esclarecido critério de vsexes. uni modesto projeeto «le lei, que siÜ0r aproveitável, poderá servir- para 

'cs-
boço tio uma lol.. que, determinando uobrigotoricãiitle do ensino nesto municl-
Pio, venha dar cfflcocia á Instrucção pu-Dllco, iijuiii.nde» os professores na árduatardo do magistério, com, n.provdtanicn-
to» AsH.m',, espero o •'3:"Bda.g„gium. Tottba-.teatiOi' «,iie: vs. exes,,. bem comprelien-dendo. oftiiteresso «pie assim, o leva a nüo-ceder, nau deixaráu nu olvido, medida» de-tonta íictuolldode."

iRoüirdaelii)
DIVEJ-SAS, NOTIftA3

'rw\°uYl -,í(! ~ Bm a3aem™<* geral eiomro Brasileiro n. 120, hontem realizada,011 ddfa, maesuinte" dlrectorio dessa pn-lrie)fie-it sudetloile:
Presidj.ute; dr. Dcodato Wertlieimer,l.o vice-preslelcnte, Gabriel Pereira" 2 1»vice-presUente,. Manual Alves dus An-Jos; dlrector elo tirei, Marin Ramos Afan-fes;. thcaoiireiri», Leunclu Aroucho de Ti-ortu»; Moretorios, professor Álvaro Arou-

letia da luiedo o Heurüiüe Lopes doa San-tos; -WtBiM. Galdine» Plnhdre» Franc,»,.At dlno, Burges Vidra,. BnesiU-» MiuiemesI.UU Miircoiiilea elus Santos a Joa. uim-Antônio Batalha; comnilssão do SrMonue do Mdlu Frolxe, Joaquim de: Md.'Io Frdrc e José de Sonso FrancoForam, tambom eleitos, presidente e vi-ce-pr.sieR-nt,, honorários; respectteamea-te, os ara. ooróneis, Benedlcto José de Al-imeielo e Fronclaco. de- Sousa Franco
O sr. Ricardo Arruda resignou olears*,,, de «llrectoi-preai.lente. da Cum-ja-nhla Tndustrinl Mugynna de Tecielus, cmvirtudo de ter vendido, os suas acS0os aoar. d.r.. Carlos iVaea ele Burros.

Pano substtail-o niiqudlü, cargo, foiinila. deito pur unoinlmidodo do vulioa u-"! "''i:i«»iii)léo geral dos occlonistaci. ditceierida companhia, o sr. dr. Coxlos Faea•Io Bancos:,

Ribeirão Preto
1'OMiv.r.in.v ftLuiESciv-wiJiisa -.1 '-"l-.-Mi ARTÍSTICO — BOCllS-D-VDE cSibUGA DOS POBRí;»

RIBEIRÃO PRETO 10 — \'•Ula italiana de opereta, Marosea-wX"fine, conforme noticiámos, fe» nonie™ -,'sua «tote, e„m grar.de succeSse.no tTes!tro. Cario» Cumes, realizou hoje a Le", „Ho EéalU de assignatura. J * BeSm'
Foi levada

V.-sltLl*-)

Admiraram muito- o hospiiul do tubor-iZT?*** 
d° <3r<m**° D^-Unatleoi Itunno, Ie-

culoa,)^ pela sua upiüna. WilsIirufisiliQ et-iterL^S*' T cffí'Y0 S: -f""""»»»-, o
pela bella visto q.ue dali so. dascurtina ~°"dB d° S" irmano?'"
ApL-eiciaram muita o tticcnmuiu e o assolocum que c mw-aUíuIailo, o- recoltuarlo de
yuarmacia ele» hospital.

Nu livro ei»; visiianUs,, escreveram auasrevinns., un aeg.tUutcs linhas:"Visitando o, .cxamiiiauao, uoJnuciosa-
mente, usft Santa Cosa,, Uvemos, oceasiáe»
a» auxuirar u «.uantu. pôde a deeikoçãu em
prOli do humaniílaau piira. Uie niiUDiar os,aoffrlment03. Encantados pelo ordem,,asselo c Siiliia oilriilniKtraçãt» ueste esta-

——Pdo 31-; dr. Antonio do Sousa Bar-roa. juiz de direito desta comarca, foi ne-B,-;':a a prisão prevemtivíi do Indivíduo. AI-ziru Pires dc Campos, accusadiQ do haverntti-ntiião conlra a honra em Indoiatuba,o Lellarmino Paula de Carvalho. Em vistadisso, fe,E u cri.nlnoso posto em liberdade No, próximo domingo-, 13; devoraehegiii- a esta chiado o primeiro toam do« Juné FDot-Boll- Club" dc Mayrink afimd» disputar- um match de fuot-boll com oprimeiro team *
Dclcclmentu,, peü.mua o. Deus. abeuçõo" o uu":.™m 

a?., ':01"<™'^ Foot-33al!
LOd-as» oa que ae: «Luu,i.«iueiv mudo concorrem, i
puro o aua. proHpertUiiUe?". Esítibelecimentu*' (1nestes honram uma citloilii e uma nue-ào.-iiintos, 10 de- agosto de 193:0. (Assljjntt-dus). Padre dr. Henrl,tue». Mourão, puelrcFrancisco "Joi."

Os ãianu* visitantes agrodei"ei"iim. au r.r,.
Adminiainidur o' mudo gentil, porque fo-ram recebido» nu liuspitiu.

<ü w:. OfJmir.iaio-ouor agradeceu tambem.
u. ss, rei-miis. a gontileza de suas vlattos, Aiioiiipaniiauo tle sua exma. taini-
ilu, seguiu para oaao capual", polo. tremems 14 horas, o coronel João Osurlo An-
anule Oliveira.

¦".. diiata localidade
— JA se adia residindo nesta cidadem exma. íaniiJln d-o ar. dr. Amando SoarosCaiiLby, distinefo ilelegade)' do policia des-ta. localidade.
 Oa trabalhos do jury sorão conlí-nuiuins 110 «lio 22 do correuto. mes*-.

«M..RV — MANÍFESTAÇOES
í\0'JVK'L1S

ITAPIRA, 17 — Foi ãesiBiiado o dio-> du ctirrciite-para se realizar a 3.u se--sno periódico dd jury desta comarca, aeu-elu Eurteaelus para a mesmo sessão us so-
gumtea jurados! Aeiolplio de Araujo Cl 1-
çii., Américo Aususto. Pereira, Américo1'lrmino Machado. Américo. Pery ina-ijd" Brasil.. Anthcro Cintra, dr. ÁriiconiaJoaquim Ramos. Ângelo Blaiichl, dr. Ar-lindo do Rodia Campos. Arnaldo Augustoaos Santos Tolho. Arthui» Ferreiro. Alvo.»,AtaJibn .Uiii"ti,)]1(,, ao oliveira. ClierublmAlves de Camposü Durviil du Compus Suu-na, Estultitto Pereiro da Cruz. EzequlusB?Ptista do Oliveira. Francisco Antuniudo Siqueira, Fnuiciscu de, Assis Vidra,Godoíredo Arruda, Henrique Joaquim deAlvorcnga, dr. Hortendo Pereiro du, Sll-viu João Buonoi de Oliveira. Joflo Cante,•luniur, Joíiu Francisco Robís; Juáo Nic-i-nor» Pereira, Joáu Pereira Maohodo, Joflodn, Silveira Mello, Joaquim Francisco duass »¦ Vieira, Jouquinv elo Moraes, JosjArtlrur Frota, José Bento Cintra Josf»

., , •KenUza-so na próxima segundo-feUa, dda 1-1, ás s horas o meia, na, nossocothcdi-al, a missa de sétimo, din, om Suí-írogie» da a!ma ão lnolvidavel sonhora

Costa"e<Vmi 
"' Gcrtn"]eíl J" da oll^i'"a

Será celebrante monsenhor NascimentoCastro, vigurio geral.- Pelo nocturno chegou liontem ocs a cidade o sr. ãr. Paulo Costa, integro
juiz de direito dc Iguape.¦*- O sr: dr. Pedro Costa, illustredeputado o prefeito municipal, continuo
a receber do todos oa ponto» do EstadoInnumeros telegrammas, cartas o cartõeselo pêsames pelu fulleeimento ão sua il-lustro prog-enitora, ornamente prèeiòso da-nosso sociedade.

 Porte poro o Rio Grande do Sul,ondo vai fazer uma sério do conferências,
monsenhor Miguel Martins da Silva mis••ionario apostólico..

Causou exceileiito Impresutto 110 cidade-o- resultado, elesaa. cldçiío, porquanto, su
([tnibei que. o ar. dis, Carlua Paes «lo Barroa
prutendu dar grando, ilcaenvulvlmeuto tiuiojfiea de tecidos porteiieento. A ecuiapa-•íhiui,. do qual 3. a. é actualmente o malunuudonisto.

——A exma. sra; d. Leonou Esanao'Werthoimor, es-josui do. sr.. dr. Deudan,l\ ertlieimer, deu A. luz,, no ilia, 14-, umaiinemna, quu. sobreviveu apenas alguns mi-autua, ou aeu nascimento».
No mcBirio. dia,, A tanl-s,. reoüzourSo oenterro du. anjinho,, q-i* tnl ocmponhailu

até- au ceuaiterii) poi! um numeroso como-
Üo au meninnus o conceituados cavalhd-
vos..

 Esteve nesta ddnde,, em visita aosr. dr. Corndli» Leme», dolegoeio dei Puli-cia, o sr. elr. Claro César, deputado esto-elílal pelu 3.u elislrinto.
8: exir.. purcorrou os prijicipoci. pontoselo cidade o visitou algum) «lo», nossos- cs-

tabf-"l«:i"ii,ii;ntus, em. i."umpan!ii:u dus ws.drs. Dendatu, Weirtlidmor o CornojUü, Ce-
siu*,. a-us ipiues a, exc. externou o, ccccel-
Icntei impressão quo lhe. causara a nossa
cerra.

i-l,, 
"A enceta Ê^^^^

',3: a,C- 
?aIVl Bncarregoi>se de iaCer-PW-au- Lmberto o deu ao seu papel à mi-xlmo relevu. i"»i»li. u ma-

O.s outros Interpretes auxiliaramflcazmeiito o. brilhante êxito daiicntação, dotiuella opereta.
A ocdifcslni esteve sob a regendo ,inniacatru- Pleno Glamincirusti
A segunda recita da srandenino qu,) aictiialmcnt

mio uni novo
Pariu amanhã

spootoculo cum
Realizo-.":

ei-
repre-

compa-
nus visita cuiisti-triumpho artístico.

13,0 annunciado novo1 unia Importante peço.amanhã, ás 20 horast;dyth,:ama( o, annunala^^stlvaiTrtS
TttfY:":"^ " ^^ actrl-: 

"Í-S
ra Leão,, que justos;ua tem, cunatante
.iode..

Para

calorosos npylou-
mente obtido mesta ci-

esso. lesta de arte em homens;,tem áquelJa sympaihiea. arti!it £ 
*

gonizad,) u« pruBromma n uí, a

eaaa. ca-

•Uai-iciyfiias
VAlUAij cu, iCí.iS

11. 01-.

ia primeira vara, dr:

nurmaeius com a divida colossal da Na-Çao, augmcntaero nestes últimos tempo omais receosos andam com a dtvlife in-terna, que augmento dia a dia com ns

e respectivos juros, quo representam pareo paiz. um ônus de muitus milhares üicontos anmialmente.
O papel econômico quo a União reser-vou as suas caixas econômicos, em todaparte do muneto, pertence ás caixas ew-nom cas estaduoes,. aa cooperativa,

nus bancos cooperativos agrícolas ou po-pulores, e,_por esse motivu, mà&o ha paraas previsues",. jo manJíesuieUiif 0 aponta-

patiiutico governo, do Estado; propond.oo Congresao a ereação de caixas eooinunueas estoduaes em. a.fcuna, mmüdpio.sdecstüiadaa. o favorecerem o commercio alavoura o a industria., através dás coone-rativas agrícolas locaes. como aeontec-na Europa.
Organizado o credito agrícola, entrenús_ pela forma cooperativa, desenvolver-Be-uo oa municípios o melhorar-se-a asituação financeira do palx InteiroSu exclusivamente pela fonnia 

' 
coope-rotiva os 3rs. ogricultorea conseguirão te,•eteursos sufflclentes, para abandonarem, a\elha rotina, com emprego de processoso t quados na lavoura, 01 isolamento, a.,vida nas- grandes propriedades e o des-confiança em tudo que lhos podo se.

Iniciado, como esta, entre nos, o ore-dito agrícola pelo forma cooperativa ocom a acceltoçdo' que cata tendo pêlo.-srs.. lavradores, lndustrloes,, commerciantes e administrações municipaes, dentrode pouco- tempo veremos a lavoura- ter:capitães abundantes, braços em quann-dade, .ementes solecdonados, adubos lc-lZvqemT\\nÍn'™ da »U1^ ™£ Y' ' 
ll,^n,i^ 

conAl^ ae obter colheitas.1 Gabriel Tliouãoru do LIabundanlcs, produetos superiores o para
s„ .H 

an^cs(1>cctiva WNWM* sem o neeessario oüferta, a preços altamente com-pensodores.

CAMPINAS,, 17 — A's IU horas de:
nojo .lalleceu. na Benellcencio Poictugiie-
zu„ unau se ocliovo u.u quarto nes-crvado,,¦1 estimado campineiro niajoi: Antonla'.'crrèo do Lemos.

O finado, que contava 5S annos tle edo-
ie, ero um, cíeiodúo popular, tendo síetu
'•ereotlor no triemiio da rtsil-l. a íotlo, o
eiltimamenxe pertenceu, uo etlrectorio po-¦ÍUco,. sendo' um- chefe, itu grande prestl-•iio.

Fut o fundodor do prospero bairro J;>Villa industrial.
Q- major Corrêa do Lemos deixo viuvo1. Anna Jtamos dc Lemos.
O seu enterro reoliza-ae amanhã, ás lti«ioriis,. siihiiido o feretro da casa de su.ivesiãenda A rua Francisco Glycerio, I ,iY"",Y'.'

Pirasstmunga.
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS

PIILilSSUNCNGA, 14 _ No. groiuid do,Chio Athletico Pirassununguenso íol hon-tom disputado, uni. matcli. 
"do. 

foot-ball en-tro o, Lo team dessa, associação, cum a l.uãu do Santa Rita do. Passa Quatro.A pugna correu animadíssima, com um;»,assistência bem. regular,, (pie, eu» quando,om quando, applauellji UH valentes fuot-bullors eio ambas os equipes,,' U resultaãe» íoi o seguinte:" Pirossunun-
ga, 4 guals; Santa luta, zero.

Tem causado multo má Impres-são o morosidade com quo tom, agleio aiDelegacia Fiscal, ãe ti. Puulo. nos. recur-sus- quo foram Interpostos pdus. fabricou-
tes dc aguardente, multados pela collecíu-Ela desta, cidade, por determinação do fis-cal do imposto.

 A terceira turma; de professoron-dos do Escola Normal desta delado elo-
geu, em asBomblêa gera!, seu páranimpliaio illustre deputado do 8.o eüstrlcto, sr. drMario Tava rea,

Tambem foi escolhido o commlssão quer dos festejos ãa. formatura o

M ... :í w»uui,ui (J u*ji.ihmiho de Oliveira Cordoso, José Henri-quo Vieü.*a,, Josí Gomes do Cunho Sallc-,Jorgo Fray Junior, dl*. Jitliu Augusto dat-iuUia, Luiz BapUato Roínnllio. Luiz Ma-nuel Pei-eim de: (luoluz. huiz QomM iUiu.edi), Meadas.. Antônio Feanuq,, -jiíku,.i
Antunes Garcia* "-Nicola Maria Pope. drNorbcrio^ Pereiro, da Fuiisocn, Norbertui oreiro do Silvo, Octoviono Florindo Ta-vares, Olympio Gomes du Camargo, p0.dro Avelino do Campoa; Buono. Ped»oGomea de Oliveira o Saturnino Galvão J,*França,

- Passou no dia 13 elo corrontou iuinivui-aario natalicío: do pharmaceut;-eo I»aind.suo Vidra, prefeito inunicipa!elüstti cidiide... Foi-l He fdtei, nosso dia. umagrando manifestação de- apreço, por partedos seus amigos, .qtio - u ¦ fornm cumpri-fiicnui', acumnanhaelos da banda musi-
oSp«^'^**P,*"0"-*^?> fnl!lnd0 P°v esa'1oeeasiaoi diversos oiiadurei) e sendo, offe-reciãu aos manifestantes profuso- ctipo deI1BUI1. '

Tombem festejou seu onnlvorstt-iio, no dia 15 dO; currento" o dr; GuerraLen-1, vigário, db. porncliia, que fui, alvodo uma srande manifestaçãoi por parteelos seus amigos o pru-uchianos, aos quaesoffereceu s.-, re.v.mo.. umo mesa. do docci. Regressou! do suo viagem o Cam-|)i)-.03 o S. Paulo., acompanhado do suafamilla, o sr. capitãu Joaqjilm Manuel deCampos Pinto, abastado lavrador o cap!-taillsta neste munleipio:

Perante o dr. Almeida Pires, jute!^^1*1,''""1*10 
ao |lu*ltIro dos pcofessoron

,'i*omotor publico; elr. Felippe Goneiilvii mn /,'> ***** F<-L'n;"id«) Custa, esU-
«.o Juiz de paz ao districto da. Conceição. 

' 
f">' , 5i,« í° ,u 

';har° 1,olitico I,'':*'1'. 'Wo
o Sebastião Pinheiro,, escrivão do lury ',",',, * Ili1";Ii:;lll:l *'1 negócios, Já regressou
.-ealizou-sc hojo o sorteio dos sus. Jura-» 

'•*l-Je,Iil '-•^-¦« vizinha,
ios que tCm quo servir na sessãu, do lu- ? ,»„„,„ „,, ,(j*'°'"'0 Literario o Recreativo
ry. o iniciar-se no dlo l.o de* setembro.

Foram surteados os seguintes sra.: dr.Fronclaco dc Araujo Mascurenhas, dr,Abelardo Pompeuc «to Aniural, Jorge Pai-
ies, Raphael Gonçalves do Salles. Anto-
nio. Aliplo Franco, dr. Francisco de Ca-margo Penteado. Turiblo de- Moraes- Tei-xoira, elr, Gabriel Penteado, dr. Felix Jo.iroroes Solles, dr. &,.vio do Morno:»,'Lo-
fayetto A. elo Sousa, ("amiu-go, Mario Lei- ' pontos omte Penteado. Jorge- Penteado.
Ferreira de Camargo;, ©diluir Leito deBarros,. dr; Prospero Avianl, Antuiii'»
eiuliitáes de ffiistvo, dr. Manuel Marcmi-

desta delado vai ter agora na sua sede un.magnífico piano, adquirido pela aetual dl-rectorla, incançovel em promover melho-ramentos no útil ossoclação;, do quo épresidente o grondu eapitalisto e próprio-torlo. sr. capitão Joaquim CUncdçãu. O professor Kiilhnion* que' esteve-neste município em inspecção ás eseolus;lsolaãns o- de baft-rós; determinou" que as:escolas; que se achavam deslocadas do».— que furam ceadas fosamn¦«'»'¦'•'«'» «luonto antes Insta liadas ",KiS£;
O- collector elas roíielas" elo Estaãu,nesta cidade, paro por nm paradeiro oo

Machado. Francisco (ie AiiãraeYe'No- t^ZL.YY'^ *"*- I)rocurar"1 «MKI! ffl
dr. Antônio do Ae-rmi., Ze&iLm f^^:J^em em ft*íf ifin acc-Tesi

des

ISo sixt, Fidcii,; .v.„,h;ui;,-,;¦;;;;;:;:¦; ZÜ7-Z'''¦''',-ín'-'" 
"¦"¦ s1\'l> ,'n"'!'rv-'

Albino Junior. Henrique Mongcon, Os" { Sn Pui íleâ defrau"taaM'-'' 
to ^1

cor Chrisclano HelUng,. »:'aulo. ele Comnem I A»u ,iir.,,., V ., /
.Freire, Joaquim Fe-i-rdi,e S»S&"ffi 1™™° "¦a^^'\
itr; Alcides Suores ela Cunha., Cassioffi InveVtarios 

"íi? 
£-%££&* Ia!"'08!

Presentemente, devúlo á falta, de, ini-ciatlva e a velha rotina, o Lavrador aoencontra capitães em mãos- usurorias, sr,adquire sementes de m& qualidade, tra-bolha Sem machinas, cria anlmaes me-diocres, e realiza economias geralmentedesastrosas, apesar do empregar multaordem, trabalho • até sofírer i?rlvaç5es.

Joaquim COUTINHO.

ondes Ivlachatlo, PetlLa do- Magalliãea,
i.uiz Antonio Wuodt, u&v.oldo. Álvaro''
Uueno, Pedro Forthin. Manuel do Can-
queira Chagas, üntoni.». B, do Castro.vleiieles, dr. Tito Joaeiuim de Lemos. Leo-

fpolão, Bueno,. Amador Bieceidti Tcixd!'a,
íua, Antonio Gul-i'Oo da Custa, dr. Armênio 3-IorelU, Frai

osj que, ou» caiavam' parados eles-de multo, ou não haviam sido iniciadosiç., para organiatu* um serviço» modelar ãelisco Iziiçao; solicitou o mesmo» funeciono-Io de todos us juizes ele pnz ão comarcaumo listo geral dos falledmentos verifi-codos nus trecj munieipiOH; que' oonstltuemo comarca.
Nos dois cartórios estão aelualmento;cisco do Barros Junior. ,1;-. .tl:,,-;:,,,,, ¦r„»1. 

\ «,,_ anãomento nado monos a^UlZX

miam Bafiiza ia lü
—•

FESTA DK BENEFICÊNCIA NO PA-
LACIO 'TIflüATRO

Por inlciotiva do uma commlssão demoças q moços, pertencentes 4 nossa me-lhor sociedade, está sendo organizado, pa-ro brevemente, no "Palácio Theatro" ur
grandioso festival em beneficio do "Crech
Boroneza da Limeira", - uma instituiçã
digna do melhor acolhimento, pois incon-
ICütaveírnente não poupa esforços pordor Ienltivo ás dores de tantas infelizes
criancinhas quo a sorto dela
completo abandono.

B"« Portanto, ãe. esperar 41,0 „,,,, ,-,,,,.,

eesanti, Álvaro Ribeiro. Clauãiu Cdestin»'!'tar!uf
soares, ãr. ServlUio ão Abreu Soares, ãrLicito. Monteiro do Carvalho o Silva ò.Macia Estavam, do Siqueira.

 A Companhia Mojy.mo entregou
hejo á boldeação da Paulinia 12.lãs sac-cas do café desjacliaelas paro Santos. Possa amanhã o anniversàrio na-taliclo elo sr. d. Joaquim Mamede da Si!-vo Leite, bispo, auxiliar (lesta, elloceue.: S. rovma., celebrara amanhã, missa namorria de Sonto. Cruz, dando- conimunliáo.
geral ás: associações, e, fi. noite, assistirao, grande festival ofíercldo pelaa associa-
Qoes femininas. 110 Externato S. João3cndo representado o droma"Beato "Stãí-
garlda", escrlpto. especialmente- paro essooceosiuo pelo sr. Benedlcto Octovlo.—— O Juiz do primeiro vara designo.to dia 2S- do corrente poro serem levadosem praça os bens pertencentes a heron-
ça de Manuel Lodislau.

A boroneza elo Itopura fará ceio-biiir amanha, ás 8 horas, na matriz d».biinta Cruz, uma missa em suffragio doalma do sra. d, Vicentina de SOuso Quel-roz Aranha, esposa do ãr. Olavo Egydlode Sousa Aranha. '

Ulll'

e
ão

sa 110 mal»

Limeira
(Retai-dodo*.

KERMESSE EM BENEFICIO DA
™N?-£oCASA ~A »AN-DADO INSTITUTO "ESCOLAS-
TICA ROSA"

LIMEIRA, 13, _ chegou liojc n,esta cidade a corporação musical doInstituto' "Escolastica Rosa" decSantos, acompanhada do dlrector drArthur Assis e do maestro 2ikMàboares..
A banda, que rein abrilhantar ai.kermease pró Santa Casa, teve festi-'va recepção- na gare da Paulista, sen-do o dr. Arthur Assis saudado, peladr. Álvaro de Oltveka- Ribeiro. U

Itlí
(Rctardodo)

VISITANTES n,L-T'»m»3S — QUE'»A
NIVERSABIO

J™'' u — Com «lestlno a Porto Feliadevem passai» por esta cidade, onde seriorecebidos festivamente pelo Cornara Mu"

-Aruraquara
(itcturdaelu)

NOTICIAS DIVERSAS
ARM^quaiu, 15 _ Ante-hon-tem,, pelu trem 4 da. £ Paulo- Nor-thrcn, que chega a esta ás $$>;, ti-vemos o prazer de receber os dignosdirigentes da cidade de Itapoli-3,

.acompanhados, pela banda dh" musicaVictor Emmanuel", cm visita aArara-quara.
Entre grande nuiiieuo de pessoasdisiinclas, vieram os srs. coronel Jo-se Bellarmiiio. Eernandes, corone'Raphael Fero;, dr. Josino. de Quadrose balvador dei «iiticrcio, repr'e"senl*an-

do, respectivamente, o directorio, a, C:u3iara Municipal, o foro c. o jornal'"Progresso".
A' g-arc da estação, notava-se- gran-dc massa popular e a presença dos.srs. major Antônio J. Carvalho Fi-lho, pelu directorio;, João; J„ AmaralUirgcl, prefeito; majur Finnino F.vranço, vice-presidente da-. Câmara;i-ereadores Américo Daniel!i, Epaii3Í-nondas- França, Cassiano- Machado* eAlberto Lopes.

Ao desembarcar, usou da palavra oi.Iustre advogado dr. josino de- Quo-dros, enaltecendo- o- grande- melhora-mento que teve a cidade dc Itapoliscom a ligação- da Estrada- de Ferrob. Paulo Northren a Douradense, naestação Tabatinga.
rerminaiiílo,, saudou o directorio

político e a Câmara, nas pessoas dossrs. major Carvalho Filho», João Gur-
gel, major Firmino, e a companhia
£>• 1. N., na pessoa do sr. CarlosNcclc.

Responderam, agradecendo,, emi jnomeda Ca3nara e directorio, o ma- I
jor Firmiiio, c em nome do sr, Car-los Nctck, a dr. Rogério. Pinta Fer-raz.

Pela Câmara foi offerecido uralauto almoço aos dignos visitantes'talando na. oceasião o sr, Antônio deMartino,. direetor cfo grupa escolarde Ibitinga.
Depois de visitar os príncipaes

predios da cidade,, precedidos pela.banda daquella cidade,, regressaram
pelo» trem das 16,30;
,~~* Proseguem con-t grande acti-

yidade os trabalhos da nova instai

MISSA —EM VIAGEM _ iNSPr,cCAO
MEIRCA — FOOT-BALL

TAUBATIi', 15 _ CüI11 grande OSsls-tenda, do pessoas antigas da fíunilla en-lutaeia. realizou-se hunleni, na Cothoarol.á.i S e 3|2, a. missa do 7.0 dia por almado pranteado senhora touboteana d Ger-irtules .!. do Oliveira Custa.
Fui celebrante o exmu. monsenhor Nus-dmentu Castro.

 Em. viagem de recreio, partiram
paro o Rio o ar. du: Cordoso Ribeiro ouxmit. senhora o os aonh-arltasi Carminlia
Marcondes e Nuemia Lurena.

 Furam: hontem submcttldo.s o in-jpecção meelicu, nesta cleluele, us sra. cu-
ronel JusC- Pedro Malhoelu Rosa, culiuaton
eitadua!; João do Paulo Nugueira, guar-da civil do Instituto Currecciuuiil, a. a
prufessura dl Mario Thei-ezo de M.uura.— FelD: nocturno partiu pura ahi. o
1,0 team do Sport Club Taubaté, que, ohl
vai disputar um match do foot-bitll com
o Palmeiras, no. groundi ão Floresta,.

Acompanhando os. jogadores, seguiram
muitus pessoas desta cidadã» a o directorio
eto Sport.

 Está 110 cidade, em, vJaitii do ln-
specejão, o inspector esonlar ar. Arlstldes
Juse; elo Castro.
FOOT-BALL — MISSAS — FABLECI-

MENTO — APOSENTABORfAS —
NOT.\!"i PIVERSAS

TAUBATÉ' 17 — Peio nocturno pau-
listo do terça-feira, regressaram dahi us
bravos playors do Sport Club Taubatôi
«iuo alcançaram o victoria de 2 goals, nu
match qeiu eüspuíaranL eom o toam do
Palmeiras.

A' chegada do nocturno- íoram quet-
macios muitus fogltètès o erguielus multo.».
Vtvasj tendo tocaelu na goro o Corporação"João, elo Carmo".

 No Catliedral. eclebroram-so hoje,
as 7 o 1J2, duas. missas, uma ão 7,o dia
por alma. do sr. mujur. Antonio, Pereira de
iiarros, voreaãor a nossa Comoia Muni-
olpalj o uma. do 3.o dlo por alma da sra.
d;. Zuleil;a Monteiro du Tuleelu, esposa du

.ar, José Pedro A. de Tuleelo.
Repentinamente, falleceu nesta cl-

.Iode, hojo pelo manhã, u sr.. Constantlnp
IJoldino, do noclonal ieloele italiana o que¦por muito, tempo fui negociante aqui,

O seu enterro será feito amanha, áa !)
horas,

 Reiiuereram ns suas apusentado-
rins o sr. coronel José Pedro Molhada
itusa, collector estadual, o d. Mnrla The-
reza do Moura, adjunta do 3.o grupo es-
color.

:  Cogilto-so com, empenho nesta ci-'ilado dn construcçãu elo: uma estrada páraniti.umuvols, entr.o. esto cidade
pitai.

 Diversos indiistiilacs o capitalistas
rcsleienles nossa capital estão tambem,
multo intoressueloB um levar avante- esse
útil emprdiondimento,

 A Câmara Municipal, realizou ho-
Jc, ási 3 liuras, a sua segundo sessão urdi-
üiariiu curroapunelente. ao mez comente.!  Na egreja do; Rosário rcolizou-ao
iinti.-lifintem a festa do N. S, da. Bua Mor-
te*, o limitem a do Ascunçãu.

 Ciraulou hontem mnis. um- numeru
da "Boletim. Parochial", quo. í o orgam
ufflcial: da parochia elesta cielneie.

programmaraltenU'.
Será. levada, A acena a. bdliasima peca

¦•^iiututi;^"^ ° m ,,c
Sognnd,,. sabemos,, a interpretação de

^rgarida. 
CtaaUer" p„r Alzira Leão. 6veriJaeteirnnjente brilhante..

O reativai vai, portanto, constitui»; um
! neve,, .succesHo. para o opplaueüda octriz.Devem-, tumar parte nessa balia, testauc .n.te- us anüistas, da companlii.-i Alai-ia Loao,

1,1,7 «°mn , 
,lotioi:'J"ü-'"- realiza-se ama-

Amiga Uua Pubrea, um. festival, comine-
:'ií."»"ãolV0''10 ,;'0 a*"1-v'*-*'s*-lI'i'' «Ia. suo-íun-

Al.rill.antará o festival um exedienete
.un letto. sob. a direcção do ar. Hfmrl.;uo

Se H 
'"I0 cx,!{;u'tai'*i llniJ'*s irecho.1

A directoria ,la(„i,.Ila humanitária¦igromiaçue, teve a •centil: lembriuiça de.ansiar um convlto oo."Correio Paulistano"
curroaponelente do

Itattbai

Pederneiras
(Retardado)

V.ldíIAS- NOPICIAS
PEDERNEIRAS, 11 — Esteve entro

nós o eir. Horaclo Young, engenheiro do
Estrada de Ferro Sorocabana, em visito oo
sr. Álvaro do Amoral Burros,, cirurgião,
dentista aqui domiciliado.

 Seguiram poro ti. Pulo, o dr, Joa-
quim do Salles, juntamente com suo exma,
1'amllia, o o sr. Antônio-C; dte-Faria l.o juiz
ãe pnz.

Regressou para Nova Yorlc o ar.

(Retardei do.).
COOTSGO MANFREBO LIÍITE

l'3'ATIli,\, p — Vagando o corgo do vi-
gario da uorochia du Uotlba, com íi nc-
tirada do revrau. ar. padre Dibgehos ãu
Oliveira, quo aqui eatuve poic espaço, de
quatro annos, sempre, no exercício dessa
luisto, fui. uunicudu vigário ern. cuminissáu.
liara ."itibatituil-o, por acertado acto du

tt!.tmu. e» raviui», sr. orcebispu metrupulitn-
.nu, o. illuaüioilu. socerdoto. sr. conego Man-
ír.eãoi Leite,

lia duoa semanas suo. revma so acha
entru, nús, .exercendo aq.noilf». alia mluuãe».
Desde, etuo aqui. chegara, o sr, conego
Manfrcelu Leite, tpie já ora conliuclili». nos-
la terra, por tudoa. uh aeua patochlanos,
tem: sido, olvu das diuíb carinhosos! de-
niunstraçGo.i du apreça, o venonujão puli
parto ilu toda a nuasa pupulução cothull-
co, convicto o fervoroso, em toda a. auo
totalidade.

Q.-respeitável, ministro do Christo tem-se
mustvaãu .saiisídtiasimo. cum o.- ocdhlmen»
to» quo lha tom. dispensado o nosso povoiDiariamente, o. reslãencia do sr. cunecgu
Manínedo Leito tem catado, copiara, du
iieimlradurea do sua ruvma.

Sua revmo. recebeu as visitas, doa arie.
Juiz de direitu, promotor publico, e
autorieiadea. pollcioos da comarca, elua- ra-
presentant-ca do Dlrectorio- Puütlce», da
Câmara u- Preíeitura- Municipal, doa juizo-,do paz, escrivãoa e mnis fiinccioniirlo.-i
graduodoa ele» nosso flJro o dc numtirosas
pessoasi que representam o fino flor dasociedade Itatibense.

As ossociaçCea du. "Pia União dos Fi-lhas do. Maria", daa irmandodes do SS
Sacramento, o Si Benedicto, ãe S. Luiz
Gonzaga, do- Sagrado Coração do Jesus,
do Sagrado Coração- do Maria, o uutras,
todas desta parochia, incorporadas opre-sentaram-se no consistoriu da matriz,
afim. ele oiiinprlmontar o Wustrado-, snaer-date. Suo revinu, nessa oceaslão pronun-

.ciou umn doquento oraejáu, ohela dus• mais puros onsinnmentos, senão ouvido
por todos com religiosa attenção,

No egreja matriz tom aua revino. ceie-
; brado toiiun 03 dlaa as habituacs cerimu-
uias elo ritual romano, notando-so om to-doa ellns liesuanãa concorronda de fieis.Anto-liontem, domingo, ás 8 horas, hou-ve missa solenne e communhão geral; aenfdo exposto ft adoração dos fieis o SS. Su-cramentu, pntenteando-se desso orto; molsuma vez; o íe- viva. elo catholico puvu- ita-tlbense.

A nossa- matriz fòi pequena paro con-ter o multidão, e o numero de fieis quereceberam * cummunhão foi ovultodisd-
mo,

Essa tocante cerimonia proporcionou-.

Bragança
(.Retardado)

VARIAS NOTICIAS

B3LVG:AvNí;a, 3.1-0 m. Luiz Felippeda Main Vlllnqa contra.ctuu.
UO sua ül ha, sonhorita Ciirolito Vlllar¦com o se. Brmollndo Fedorico, residon.

aux-
da oi-

o casamento
1,

-, residentena. «capital.
¦ Está om: festa», doado o dlo; 4 dofcorrentCQ, o lar do sr. professor Francisco'lc I nulo Janussi, com. o nascimento dosuo primogênita, quo sorâí baptizaão como nomo- ele- Mario. Beneellcta.

¦ Eatecve entre- mis, a serviço de aeucargo, o sr. profossor Domingos de Pauloo SllVu, inspoolor escolar.
* A oolbmcui italiana desta cidodo

[rastejou hontem a tt .nada ãe Goricia.
A's dezenove horas; reuniram-se na s«-de. do "Circulo. Musical Carlos Gomes"•inde organizaram uma. "murehn

fliimhe.-iux", percurrando ns ruas
iludo.

_No trojecto foram saudadas as associo»
çues Italianas, as rodno.çõon ãos jornaes
;.Q 

Binóculo", "Cidndi» do- Brnganea" e"II.Lavoro'", e o sr. delegado do policia. A populnçáo desta, cidiiile foi- des-
portadíi hoje com a triste novo do fnlle-
pimento nesta madrugadai db» ostlrnadb eiiitdhgcnlo proíossor do nosso grupo es-colar; sr. Julio Baptista «Io Toledo Leme.'

Apesar ãe esperado- este triste elesenlo-
ce-, ein vista do enfermidade dn quo esta-vn at.-ucnelf», causou profundo abalii a no-Uma elei fnllDcimenfo elu elistinctueelueiador,
que gosova do grande estima nesto local!-dado.

O professor João Baptista ão ToJeãoLeme era. natural desta cidade, filho dosr. João Toledo Eomo e da suu esposo ãAindia Toiedo Leme, já falleeidos, o Ir-mão dos srs. Jordão de Toledo Lernc, agrl-cultor neste município; Francisco de To-ledo Leme o Benedicto elo Toledo Leme,respectivamente, proprietários das phar-macias "Silva Leme" o "Central".
Deixo viuva a exma. sra.

Joas: do Toledo Leme,
nores.

O- grupo escolar "Dr. Jorgo Tlbiriçá",
,do qual o finado ora adjunto, suspendeu
suas oulaa, em signo! do posar.

d. Brasiliso
o sete filhos me-

Redempção
FALLECLMENTO

Dlb Bajule, que esteve nesta cidade, du- 
"™ "'!-H..mna V.!** ll oPfortuiiiiiaiie .1,» „„.

rante ulgum tempo, a passeio;Regressou do suo viagem o S; Josü
dos Compôs o sr. Edmundo Monto Ale-
gro, escrivão desta cidade, acompanhado
do suo exmu. fainilio.

 O sr. dr. Machado de Campos;, ro-
sldente nesso capital, fez o donativo do
50*000 á Misericórdia local.

 Completou mais um anno de exls-
tenda a sra. d. Roso Pizoni, consorte do
sr. Francisco Plzzani.

 Movimento da collectoria estadual
de Pederneiras, duranto o moz de juilio::arrecadação, 6:720?084; súpprimento, ...
C4G$000; aomrna, 6:305*084; despesos,
3':152y33-4; so3do rccoihldo oo' thesouro,
3': 21J* 050.

o palavra, fluente e- orrebutadora dueniidltoi sacerdote, num. vibrante- o encon-lador aermão, que, produziu magnífica im-
pressão no espirito' publieoi

A nossa terra aenta-se- baatante- feliz o: orguJhusn em» ter agora como. seu dlrectou
; espiritual! um-sacordute ãessa tempera.

Tantas- e toea são as demonstrações docarinho,, que- o povo itatibense- tem dlspen-isodo. ao- ar. eoncgu Monfreão Leite, quesua, rovma, lio de sei.Hr-so: hoje: muito ío-liz em» ter vlnão; em, boa hora, para estaiporochJii,, prestar-lho os seus relevantes»o notáveis serviços, a, bem
chriatã.. ãa roiigiüo

Mogy-mirim

—„-m^. ,1UC c-ejau, íe.HtO* nloli-i/rT - _ ..  ¦'«•« ¦«-.«¦liai«, JTJ.U--revisto do máximo brilhantismo pos^'K^^c^S^vel e que o3 seus organizadores possam **""*-'- -•»—--«-'* R^rigues
o seu trabalho coroado do êxito malaIlsonjeiro.

Por estes dias daremos notícia mala de-talhado, relativamente a essa sympathlcofesto,

Alves» e Condido Motta, secretaries do Interlor e do Agricultura.
Ss. oxes., quo virão acompanhados pe-los deputados üeato zona. aqui chegarãona próximo quarta-feira, 1» do corrente.- Foi recebido nesta cidade, com• grando alegria da colônia Italiana, o no-uda ela qufedo de Goriela.

- Ribeiro, iiro-motor publico da comarca,
A corporação musical santista vi-¦«tou a Câmara Municipal, onde foirecebida pelo presidente, capitãoFlamuiío de Toledo E-irro-» r - ,  —"* •"—
Visitou tambem o prefeita Marin Çf«° eíeCtrica" 

,*? cWade'' c*uc P^"
Queiroz, o juiz de ISZ. fe T^l*™ 

*** ^^ d° ^
Azevedo e as redacções do "Com- vn] % ¦ -A , ~mercio de Limeira" e do ''LimeTrVn ,f l— • *i<11l{*rida PeIa Câmara a
se"". J-uneiren- ,desapropr3açao do terreno d'a rua de¦«5*. Bento, esquina, da avenida. Porta-

gal, justaimente no «aitro da eidaide,
para ser afr construído um grandehotel modelo.

1 O sr. João Gurgel FiDio, ím-
portante commerciante nesta praça,

(acaba 

de contractar seu casamentocom a senhorita Nina Gonzalez, filhado sr. Bernardo Ganzafes. estimado'• necociante nesta cidade.

Agradeceram a saudação á mi-prensa os srs. Evaristo Esteves Tu-nror e Cicero Mendes.
Reina grande animação na cidade.No coreto da praça Toledo Barros,

L«? á°*?f?fessor Marclue3 « dón3aestro Patrício realkon umcerto.
Em secruida começou a ke

(Retardado)
VARIAS NOTICIAS

MOGT-MIRIM, 11 — Noi dia 14, do
corrente aerá. edebrada mlasa cm sucCLia-
glo» da alma da saudosa d.. Antonla de
Oliveira) Gonçalves, esposa do sr. Luiz
Gonçalves: eta Oliveira, escrivãer do, juxy-,
pelo1 primeiro' anniversàrio do seu; íalle-
cimento,

Acha-se- lnstallada no espaçoao.» so-
láo do, Sociedado M. Soecorro o Cinema
Brasil, ãe propriedade do sr; capitão Ben-'jamin Silvai.

O' Salão está decorado com- gosto,, of-
ferecendo aoa seus numerosos frequen-
todores grande conforto.

 A noticio sabre- a quÊda de Oori-
cia íoi recebido aqui com as maiores ma-
ni-SiwtaçOes de alegria, par porte- «-Ja 10-
borlosa e elistliicto colônia. Italiana aq.ul
domlcniada.

Durante o dia subiram aos ares mui-
toa foguetes a algumas casos foram em-
baudetradas.

A" nolto, a corporação musical Lsrai
Mogyana,, na praço da Ropuhlleca, execu-

\tm, variua pecos, sondo erguidas muitottvivus it Itália. Brasil e noções alliados.
No locoi preelomlnovanL oa subdltos deVictor Manuel que. possuídos da grandeenthusiasmo nüo cessavam da levantarvivas aa exercito triumphador.
Nessas expansões sempre reinou a maiscompleta ordom.

Os- jornaes deato terru,, dando conta domovimento parochial;. tem feito: oa mala
^ Justos elogios ao preclaro sacerdote, dese-
jando. que o sua estadia em itatlba seja-longa o £diz, J

"A Roucção", jornal' do. partido gover-nisto lücal, noticiando a sua nomeação pa-ra cata parochia, traçou as seguintes li-nlias:

REDEMPÇaO, 17" _ Realizou-so o ou-
torro: da. capitão Josá Pires Dias. collo-
dor estaelluil nesta cidade.

A população em massa transportou-co
para. a neuropole, prestando, a ultima lio»
nenagem ito, respeitável extineto. A- Co-
nora Municipal fez-so reprosentai- cotio-

Icfcivamsnte;, corpo docente dtts escolas
cuniilas,. prafeSHoroeio publico das esco-

las isolOdas;, delegocia de policia, directo-
rio politiuo. etc. A corporação musibol
nunlcipal acomponhou o enterro o- exo-

,-ctctou; peças fúnebres.
' No- cemitoi-io usaram din palavra: pela
Cnmara Municipal, o dí): Tulose; escolaa
reunidas, a prof. Braga de- Paula-.- ao-
cuias isoladas, o prof. Ortiz.

. Q- fallee.lelo desempenhou diversos ear-¦ros om nossa cidade, como sejam do dd-
ção, nomeação o muitas comnilssões e ul-'iniiimeiito elesemponhnva com proflden»".ia e zelo o de collectur estadual. Perten-
cio A antiga o dlstiucto familla tatibatea-*»n, filho doa finados major Joaquim- PI-

i *ea e ele el. Maria Antunes do Toledo Dias;
j'rmão do dii: Moreira Dias, advotríido do"fniD deu eapitol, o de d. Etelvlna Dias devrouita, esposa ão capitão João. Bento' de
iMouro, residento em Jambeiro: sobrinho*3oa, ara, Joaquim. Morolra re Sousa o Al--r.eidii-, Josí* Ignacio do Almeida e elos foi-"ecidoü conegos- Bento de Almeida o An-'onlo elo Almeiãa; primo elo coronel Toa-'liiinv Pires, ãe Ciueiroz. diefo político Io-•tal; Albino, Pires, de» Sompoio, delegado
lo- policia nesta;, tio dos professores Do-,

irii)" Dias de." Mouro e- Dorlo; do Qudrozr..

Suo- exc. rovma. o sr. arcebispo, metro-
jpohtano, houve por bem nomear vigáriodesto parochia, ern commissão, com o re-tltada ão revmo, sr. paãre. Dlogenos, daOliveira, o UluBtraelo sacerdote, exmo. drevmo. sr: conego Manfrodo Leito.

Todo o EStado do S. Paulo conhece o. admira as qualidades, moraes, o tatdle-
:ctuaes desse sacerdote — um doa maia
; brilliantes: ornamentos, do clero, braailelro.

Orador fluente e. de. renome, virtuoso
e dotado de- mn espirito» eminentemente in-telligentd. o conego. Manfrodo Leite, com81 auo palavra, arrebatadora o cou-vuicente

I— 
encanta, e aoduz a multidão;. — coma- auo bondado e o. seu coração magnani-

mu conquista o amizade e. a sy-mpatlUo
garo!..

A Academia Paulista da Letras, tem. cm.
.sua Uluatro. pessoa um. consptcuo a fea-
.tejado; mombro!, eiue. sobremaneira honra
.Uqudla brUliaate agremiação de homens• do: letras.

Itatíbiii,, poptúaçõo, cothalico. fiervorosa,
j deve uíiina,r-se em ter t testa de sua «li-

I re-cçõo. esplrictual,, hoje, um aocerdote das-
| se quilate — dotado doa mais ílnos, e elos
imals nobres, predicados.

Que a sua. estadia nesta terra seja a
mais longa possível, sõo, os nossos desejos,«c* são, poa eertoi tambem, as aspirações
sinceros de todo a culta populacüo Ita-

X tlbense." 1

Salto- de Kú
(Retardaão)'

DR, VICENTE DE CHTtclLHO — VA-
RLVS NOTICIAS; •

SiVLTO, 1:4 — Em companhia de sua
exma, familla, esteve liontem nesta cida-
de o sr, dr. Vicente de- Carvalho., mi-
nistro do Tribunal do Justiça do iEStado

,0 orlmoroso poeta.
S. exc; visitou os pontos pittoreacos do

Solto, acompanhado elo sr; Luiz Dias da
.Silva, ex-prefeito municipal.

— Promeücem muito brilhantismo,
. a Julgar pela animação que já so observa,
oa festividades religiosas do padroeira de

,N. S. do Monte- Scrrat, o realizorem-so
1103 dlos C, 7 e 8i do setembro próximo..

A commlssõo. de festejos não tem pou-
podo esforços poro quo as solennidodcs
doa referidas. íeataa aeiam mais pomposas
que as dos annos anteriores,

 Está, aberta concorrência publica
para a concessão de serviço do explora-
ção de força o luz dectricas no município,

i durante, a prazo, de 30 annos.
 Reopporecerá por estes dias o se-

manado local "Correio do Salto", cuja
publicação, havia sido interrompida. j

 O sr; prefeito- municipal em exer-.;
ciclo- determinou quo ac-jam cobrados ese-j
cutivamoate o» eautrihuintes do impostos,
em atraza. j ^.'•^'""«ii

Y'
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ítaquaquecetuba
FESTA DO DIVINO ESPIRITO

SANTO
ÍTAQUAQUECETUBA, 17 — Prose-

fcuoiii ncllvamenle os preparativos para a
Costa do Divino Espirito «anto, a rcall-
íar-so no próximo dia 20, domingo.

! A egreja rnalrlz estft artisticamente
ornamentada com festões e flores na
Ituraos.

As fostlvldndos serão abrilhantadas
|por uma excollente bunda de musica.

Na véspera, sabbado, serão queimadas
lindos poças do. artificio, trabalho dos ha-
liois pyroteohhicos João Carlos Buono u
Koferino Barbosa,

; TGm sido offereoldas beilisslmas pren-dns para os leilões.
Espernm-so numerosos devotos, proce-'doutos dessa capital o de outras clda-

des.
Um automóvel ospocial, correrft du-

pnnle o ilin dc domingo, desta locaüdudo
A estação do Poã o vice-versa.

A nova casa da festa, construída, em
(Virtude dos esforços do sr. capitão José
il.eitu ile Camargo, J;l estft franqueada ao
ipovo,

Vira de Santa Isabel, afim de tomar.parte nos festejos, uma bem organizada
."coligada".

COUBEIO PAOLISTANO - Sexte-ielra. 18 de agosto de 1916

líio cie Janeiro
SUICÍDIO

RIO, 17 — 0 alfaiate Elpidlo du Brito,
por ter sido despedido tia Alfaiataria
Brandão, ondo trabalhava, luinou a reso-
lução de suicidar-se.

Quando se dirigia para a sua roslden-
cia, Elpitlio ontrou em uma casa desoc-
cupadn, X rua Carmo Notto, n. 135, o ahi
ingeriu lysol, golpenndo-se lambem com
uma navalha.

O facto oceorreu ante-hontem o só hojofoi descoberto o cadáver do infeliz.
O suicida deixou numerosa familia.

AGGRESSÃO A TI UOS
• RIO, 17 — Raphael Cinto, em compa-

nhia do seu pae, foi hoje á fabrica tle
artefuetos de cortlça, do propriedade deErnesto Pedroso, uggrédiiido-o a tiros derevolver.

Alguns dos projoctis attinglram Emes-
to, que ficou ferido.

O motivo da aggressão foi ter aquelle
industrial seduzido uma irmã do Ruphae!,
quo trabalhava na fabrica como operaria.

I O ESTUDO DA ESCBIPTURACAO ECONTABILIDADE
RIO, 17 — 0 sr. João Lyra concedeuuma entrevista a um vespertino desta cn-pitai, expondo as suas idéas iicerca daprofissão de guarda-livros, quo precisaser legalizada.
O entrevistado referiu-se lambem ftfiscalização das sociedades anonymns ccriticou a escripturação, adoptada noThesouro, onde não se faz balanço

no?fifr" 
J,"i.° 

í*yra tex !l "l>ologia dnspartidas dobradas. Disse que devemos cs-timular o estudo da contabilidade, elo-giando o systema Jft adoptado em SPnulo.
Accrescentou que S. raulo prima peloamor uos estudos econômicos, mas que¦Pernambuco, Minas c Rio Cirande do Su!f-iio .. listados q„e -mcHior cuidam dacontabilidade publica c dc maneira maisperfeita tio que n União,

VAPOR EXTRAVIADO
Rin. [7_ Até hoje, á tarde, nada

se sabia a respeito do navio "Alay-
tlr- , saindo do Rio Grande do Sulcom destino a esta capital e cujo pa-radeiro é ignorado, desde o dia S docorrente.

A' ultima hora, constava haverem
chegado noticias sobre aquelle va-
por.
A DELEGAÇÃO COMMERCIAL

AMERICANA
RIO, 17 -- O sr. Ediviii Morgan

offereceu hoje, no Hotel Central, umalmoço a delegação americana, eme
se acha nesta capital.

, Os delegados norte-americanos es-tiveram hoje no Ministério da Fa-zenda, em visita ao sr. Pandiá Calo-¦geras.
FALLECIMENTO

RIO, 17 — Falleceu hoje nesta ea-
pitai o sr. Manuel Carneiro, chefe dafirma Braga, Carneiro e Comp.

A VIAGEM DA BARCA "Pó"
RIO, 17 — Arribou hoje no portodesta capital a barca italiana "Pó"

vinda de Cadiz.
O pequeno navio viaja com desti-

.110 a Montevidéo c aqui chegou apósuma longa peregrinação pelo mar
que durou ijS dias. .jo dos quaes deverdadeira tormenta.
DESARRANJO EM UM ELEVA-

DOR
RIO, 17 — O elevador de carga

do. edifício da policia desarranjou-se
hoje, durante uma ascensão, tendodentro o medico Cunha Cruz.
;Aquelle facultativo apitou para pe-cln; auxilio, mas, não sendo ouvido,

grilou por soccorro. Tsto causou
alarma, provocando grande ajüiita-mento no local.

A custo foi concertado o elevador,
que é estreitíssimo, tendo apenas lo-
gar para uma pessoa.
ENCOMMENDA DE DORMEN-

TES PARA OS ALLIADOS
RIO, 17 — A firma Alampo e C.fechou contracto com um syndicato

europeu para fornecimento de cincomilhões de doriiientes de madeira
para 03 alliados.

MOVI3IENTO DO PORTO
RIO, 17 (A) — Foi o seguinte o movi»mento deste porto:

RIÍCONIUXIMIÍNTO DE DEPUTADOS
RIO, 17 — A Câmara rocdnhecou hoje

os deputados recentemente eleitos por
esse Eslado, srs. Salles Junlor o Carlos
Clareia.
ACTOS DO MINISTRO* DA FA/iENDA

R1Ü, 17 (A.| — Xa pasta da Fazenda
foram asslgnados os decretos, nomeando.!
o ü.o escripturario da delegacia fiscal de
S, Paulo, Emlliano ila Silveira Fontes,ptira
l.o dn alfândega do Pernambuco; o on
ü.os du delegacia fiscal do Pernambuco,
srs. .loão da Cruz Ribeiro, Marcos do Oii-
velra Lima e Horaclo do Sousa Fortes,
para ü.os dn alfândega dc Snntos.

ALGODÃO
RIO, 17 (A) — O mercado do algodão

funecionou com os seguintes preços, por
1.0 kilos: sertão de 20$000 a aiíJOOO o prl-
meira sorto dc ÜbSOOO a IIUÍDOÜ.

ÍST10 houve entradas, salilram 221 far-
dos o existem em stock O.iMS.

ALFÂNDEGA
P.IO, 17 (A) —- A Alfândega dosta ca-

pilai rendeu hoje 25ÍR3S0Í006; .-ondo em
ouro 100:0011*800.
OS ubjüIERULYNTES E FINANCISTAS

NOETE-AMERIOANOS — NA AS-
SOC1 AcÃO COMMERCIAL

RIO, 17 (A) — Na Associação Com-
morelal foram hoje recebidos, as 11 ho-
ras, ou eommorolantea e financistas ame-
1'lcanos, que aqui chegaram hontom,

O embaixador americano sr. Edwin
Morgan e o.s seus compatriotas, foram
recebidos peia directorla da Associação,
norte-americana.

o sr, Pereira Lima, saudando-os, fez
sentir as vantagens (pie o Brasil vem ob-
tendo com a approximação coinmorclul
enlre o nosso paiz e a grando republica
norle Vumerloanu.

Depois íulou cm inglez, o sr. dr. Robcrt
Moses, c em seguida o sr. dr. Danos Mo-
retra,

Este orador pediu aos norto-america-
uos que concedessem maior prazo para ocommercio, pois os brasileiros estavam
mal habituados com os longos pruzos de
créditos concedidos pelos inglezes o alie-mães, moBtrando-se lambem franeámon-
to partidário do incremento da navega-
(,'ão enlre a America t!o Morte c a do Sul.Foi servida depois uma taea tle cham»
pagne,

O sr. Strong, da delegação norto-ame
ricana, depois de agradecer 11 gentileza co carinho com quo fora a embaixada ro-eobida por todos, disse que a sua missão
tinha um duplo fim: fazer uma visita ducorlezia no nosso palz, o fazer um estudo overificação das melhores relações oom-merclaes enlre o llrasil e os Estudosunidos.

Depois de mosLrar que u delegação foiescolhida pelo ministra do Thesouro dosEstados Unidos, do modo a nella figura-rem representantes de todas ns partes dcseu palz, declarou que, sl a grando guer-ra teve effeitos desastrosos para ambosos paizes, teve, ontretanto, a grande van-tugem de fazer desapparocer qualquermotivo de duvida de que os americanos
precisam dos produetos brasileiros 11 dequo os brasileiros precisam dos capitãesamericanos.

Affirmoii ijuc os americanos estãopromptos a fornecer esto oapltal, desde
quo encontrem as precisas garantias.O orador esta certu dc que, ao terminaiesta visila, todos os seus companheiros
poderão reconimendar a a'pplloagiío dessecapital 110 nosso paiz.Terminou, dizendo esperar quo contl-nuem as boas relações quo ha mais de 100annos existem entre os Estudos Unidos oBrasil,

A recepção terminou com uma sautla-
Cão do embaixador sr. Edwin Morgan aocommercio do Rio de Janeiro, na pessoado prosldonte da Associurjão Commor-ciai,

ASSUCAR
RIO, 17 (A) — o mercado de assucaresteve frouxo, regulando os seguintesProeos, por kilo, para os vendedores':crystnes brancos de 550 a 000 réis e de-morara de 500 a 010 réis.
Entraram 2.808 saccas, salilram 5.011o existem em stock 110.301.

RIÍFNIÃO DA ASSOCIAÇÃO
CJAL

RIO, 17 (A) - Effocluou-se a reuniãosemanal da Associarão Comnieroial.
Aberta a sessão, sol, a presldonola dodi Pereira Lima, foi empossado, como,representante da Associarão Commercialue riiorezinu, o dr. Jofio C, Cabral.O sr. Francisco Leal leu um longo es-tudo sobre „s fallenoias, em que, devido.3 facilidades da lei, 0!i commeroiantosdeshonestos se locupletam com pre iui:-,para os neus credores.
S. s. terminou pedindo ouo a Associaçãolopresente no presidente da itepublleu, aom'n:slro '''l J"-»--St e uo Congresso,ave., ando a idéa da crenção ,ie um tri-bunul privativo do oommerèio, o a convir-nlencia de legislação adequada; de modoa evitar tão lamentável situarãoEm seguido, foi lida uma representa-<;no protestando contra :i evidencia dese sujeitar o commercio de phòsphoróupor atacado uo reglmen dns mercadoriasconsideradas Inflammavels.
Poi eguulmente lida uma representa-

çao contra u. concessão de Isenção de di-•'«-dos de Importação sobro vários produ-elos, que, pelas repartições publicas, Ins-1 tin.-i.es o até por simples particulares,sao recebidos em larga escala,
Em seguida foi suspensa a sessão.

SENADO
RIO, 17 (A) — A sessão do Senadopresumiu pelo sr. Urbano dos SantosO sr. Dantas Barreto tomou

YAMAHA

COMMER-

RIO, 17 (A) -T- A sessão da Câmara
loi presidida polo sr. Vospuclo do Abrou
o aetrrelrtriada pelos sr». Costa Rlbolro eJuvenal Lamarllno. '

Sobro a actn fulou o sr. Maurlolo del.acerdn, sollcitnnilo a Inserção, no "Dia-
rio do Congresso", do vários treohos aorelatório do general Carlos do. Mesquita
sobro as oporaçOos no Contestado, nas
qunes so 16 que a tropa quo ali se achava
so encontrava em estado do verdadeira
Insubordinação o revolta.

Occupou a tribuna o sr. Sousa e Silva.
Em seguida falou o sr. Castcllo Branoo

sobre a politica do ParA.
O sr. Porolra Loito proseguiu na série

de considerações quo vem fazendo Já ha
tlins no sentido do provar que o generalCaetano do Albuquerque, presidento dc
.Matto Grosso, mio é culpado da flclsiio
quo so verificou na politica daquello Es-
tado.

O sr. Mario Hermes pediu a palavra,afim do declarar á Câmara que, por oc-
casião du ü.a discussão doa orçamentos,
renovaria algumas emendas quo apre-
sónlftra e reservaria aquellas quo so re-
luelonam com o trabalho systematizauo
do orçamento da Guerra para apresen-
tal-as em forma de projecto especial.

O orador esperava quo osso projectofosse apresentado por iniciativa da Com-
missão Mista do Defesa Nacional, com-
missão essa quo, como ora tle seu artlen-
to desejo, ha do ser constituída dentro de
poucos dias.

Nessas condições, e em virtude díis dis-cussões quo o projecto apresen tado poresse meio provocara, o orador confia nasua approvação, visto corno não tem umlitlma duvida do que as medidas porelle suggoridas trarão as forças nrmndns
11 efficlonolá do que necessitamos para adefesa do palz.

Passando-se i'i ordem do dia, foram roço-nhocldos os novos deputados por Peruam-
buco u por S. 1'aulo, srs. Paulo Gouvcu
dò.Barros, Carlos Garcia c Salles Junlor.

A requerimento do sr. Palmeira Rlp-
per, loi nomeada uma commissão paru in-troduzlr no recinto o sr. Carlos Garcia,
que, ussim, prestou compromisso e tomouassento.

Foi em seguida votado e approvado,
por 107 contra 15 votos, o parecer dáConunissão de Justiça, quo manda archi-var a mensagem presidencial sobro o casodo Espirito Santo.

Foram ainda votados o approvndos osseguintes projectos: abrindo o credito de2;786:858$000, paru pagamento aos addí-dos; do licença, no sr. Leonolo Ribeiro:requerimento do sr. Joaquim Osório so-bre o projecto da reforma òrthograpliica';
projeoto determinando quo, a contar dól.o de janeiro de 1018, nenhum offlcialdo exercito pôde ser promovido por me-reolmento ao poslo Immediato, sem queno posto anterior tenha pelo menos umanno tle offectlvo serviço arregimentado

Os srs. Frodorlco Borges e Floriano deBrito retiraram as emendas que haviamapresentado a esso projecto.
Ao ser annunclada a discussão do pro-Jecto sobro u lei orçamentaria, raiaramos srs. Mario Hermes o Bento tle MI-randn.

O PEDIDO DE DEMISSÃO DO DIRE-
CTOR DA CENTRAI,

RIO, 17 (A) -- A' ultima hon,, soube-
so que o prosldonte da Republica se ha-
via. roousado a conceder a demissão quelhe apresentou o tlr. Arrojado I.lsboa, do
curgo de direclor da Estrada tle Ferro
Central do Brasil.

REONIAO M*NISTI.RI\r.
IUO, 17 (A)—-Como estava annunclado,

realizou-se hojo A tarde a reunião ministe-
rlal, convocada pelo sr. presidento du Re-
publica, para tratar de assumptos econo-
micos o financeiros, que pedem a urgent»
attencão do governo.

A reunião tevo inicio fis 15 horas s.í
terminando dopols" das 21 horas.

o palácio tia presidência nenhuma 110-
ia a respeito forneceu fi imprensa;

Parece ler ficado assentada a paraly-••'''.Ção, 0:1 a grando diminuição de todas
ns obras publicas o a cessação ile servi-
«os que não forem absolutamente dlspen-
eaveis, esperando assim o governo dim!-
nnir as despesas cm cerca dc 10 Ojo.

Sobre a receita nada de definitivo ficou
resolvido, seAdo abandonada a idéa da
erençíio do um imposto sobro os transpor-

A PRISÃO DH FRANOISOA HEOH.
RIO, IT --i A polida offeotuou hontema prisio Se uma senhora oomo sendo aagente do oorrolo Franolsoa Hock.Hoje a autoridade verificou ter havidoengano, pelo quo foi poBt» em liberdade
Frnnclsca Keok oontlnu'a foragida.

O CASO DOS DESFALQUES
. 
m°t' X1mT ° Br" Carallio Soares, dire-ctor dos Correios, «uspondou por tempoindeterminado o chofa do secção Alvaresde Azovodo, aceusado polo offlclal Arlln-do,.,como envolvido no caso dos desfal-

(lUOfJ, ¦" / ,. ,
O TRATAMENTO DA TUI1EROULOSH

RIO, 17 — O tlr. Garflold de Almoidaapresentou hoje, nu aossfio da Aoadomlado Medicina, um novo apparelho para aformação do pneumo-thornx artlflolal,destinado ao tratamento dn. tuberculoso.O apparelho foi Inventado pelo sr Al-cantara Gomes.
POLITICA IR! MATTÓ GROSSO

RIO, 17—0 sr. Costa Marques infor-mou X "Rua" que o general Caetano deAlbuquerque, presidento do Matto arosso,lho onvloii um telogramma onmmciando
quo nao acceltará mais accõrdos na po-l.i tlca daquelle Estndo.

111111
DIPLOMÁTICO

Uma perversidade do sr.Zebal-
los contra o sr. Sousa Dantas

Apreciações da imprensa
do Rio

Estado do Kio
VENDA DA l.Sl.NA DE CAMUAHYRA
CAMPOS, 17 (A) _ Vai ser lavrada aBscripturn du vende da usina do Carabahy-lu, dos srs. Muitos Pimenta e Comp., tor-minada a sofra actual, pela quantia do!l.:io.i:noo»ooo, ao sr. Augusto Ramos.

Ceará
UM CASO i)!0 TEHATOLOGIA

FORTALEZA, 17 (A) — Xn .Vtuternl-dade desta capital, Virgínia dc Andrade,natural da Paraliybu, deu X luz uma crian-
ça, com duas cabeças, quatro braços, duas
porhlis o com o tronco blfurcndo.

Esso pequeno monstro foi extrahidomorlo.

EXTERIOR
Portugal

' i-:s ri.;INOE.VDIO NOS IMMIlüii
1.I.IKIA

LISBOA, 17 -- Irrompeu um violentoincêndio nos pinlielníos tle Leiria. As pes-quizas feitas demonstram que o fogo teveInicio Blmultuiieiimentü tm ' pontos di-versos.
Hão muito con.-ilileraveis 03 prejuízos.

O l-;.MliAlXA!);>it UO BRASIL
LISBOA, 17 -- O.s jornaes publicam abiographlu do sr. (.instão da Cunha, em-baixador do Rrasll,

S. ore. continua a ser muito cumpri-montado;

Inglaterra
O condi; dk

LOÍÍDRES, 17 —
ioiius, presidento do
mfórmo, de cánin,
¦ara m'ólhorar.

ROMANONlíS
O conde dc Roma-
Conselho, continua
mas com tendência

flespanha
OR!!'\|.; i:.\! MALÀGA

.MAD1VÍU, 17 — Referem para esta ca-
pitai que foi annuhclada a greve dos ope-rririos dos altos fornos do Malnga.

ItlO, 17 tA) — Continua :i ser objectooe vivos commentarios a campanha mo-vida pelo sr. Estanislau Zeballos, porIr.lermodio de "La Prensa", ilo Bueno-Aires, procurando lançar o descrédito so-bre os homens oiililloos brasileiros que :»..tem .sempre manifestado dedicados ami-í, is ria Argentina,
Tambom temi sido elogiosamente comme-i-leda a attitude altiva do dr. Sou-:.. Dantas

pondo a pasta das Relações Exteriores Xdisposição tio presidente dn. Republica epedindo um rigoroso inquérito para ttpq-rar a responsabilidade da calumnla,Todos os jornaes applaudem esses ges-tos e verbernm violentameiito 03 proce»:-sos .1., sr. üeballos que, segundo 11 opinião
gorai, eslfi explorando o. approxlmaçUoe o prestigio do sr. Ruy Barbosa para ro-"iiiioçar a campanha de dlffuinnnão con-Ira o Brasil.

E' geral também a indignação conlra ooorrespondento do "La rrcns.-i" para ser-v.r ao interesse dos inimigos tio BrasilA propósito do Incidente, os jornaos d-iinrde assim se oxternam:
"A Tribuna":
"O sr. 55ebal.lds, diabo velho une co»mecaya it fln-rir de hermlttto, no fim ,¦;,,«ua accideiltadu cnrrelru publico, passa-*inursmo u historia com todo o acervostiitii caluiiiiiiiiH o torpeza»!.
O-sr. Ruy Barbosa jfi deve estar bemarrependido tt estas horas dn imporia..-ela que deu a este poço ambulante dolei o do. maldade, constituindo-se no Bra»sil o generoso advogado daquelle nossoinimigo tradicional, irreconcillavel e uioh-qulnho.
O telogramma passado Ho Rio á "r-ron-

sa polo correspondente desso jornal ouoimplesmentü em Buenos Aires, d um do-cume,,to que confirma a IndividualidadeHo sr. -ieballbs, sempre pequenino, sem-
pro cheio d.- pcflonlm, sempre prompto alançar infio do todas as armas, e da caiu-mnl.-i principalmente, para ferir pelas cos-las seus adversnrios em ldeaes, 011, comono caso presente, seus desatteotos pes-suaes.

O oscuhdnlo que se procurou levantarc-m torno do nosso ministro interino dnsRelações Exteriores c um desses casos
que produzem asco em todas as eonsoien-
clus medlnmente bem formadas.

-Mas o incidente deu ensejo para que olllustre ;-r. Sonsa Dantas esmagasse tio vezo seu gratuito aggressor.
A caria qtio s. exc. enviou ao preslden-'o tlu Republica, que loi publicada por
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RtO, 17 -
lista, o sr.
maioria nu
clarou que

fo;

possesenador peio listado

pedindo a pala»não cevo .ser in-
foi A Câmara, odo sr. conselheiro Rodrigues Al-isso, requer a nomeação de uma

escalas,

escalas,

noriiegucz

americano

"Ra-

¦Pen-

Vapores entrados
De Christlanlá e"Cometa*';
de Nova Vork c"Walterd Noyos";
de Cadiz, a barca Italiana •'!¦.;"¦
da Bahia, o hollandez ''Rynland','

; de Recife o escalas, o nacional
giba";,

dos portos do Norte, o americano¦sylvaman".
Vaporeu sabidos:
Pura Buenos Aires, „ gale,.a „oruegue.ea "Senguaud";
para Taltal. o americano "Santa Clara"-parn Porto Alegre e escalas, o nacionalItapuca ;
para Recife e escalas, o nacional "Oya-

l>oc'';
para Buenos Aires o or-ealas, o inglez\ cstris .

1'ARA S. PAI 1,0
RIO, 17 (A) — Pelo noeturno de hoje«seguiram pnra essa capital os srs G Pa-trone, Costn.j de Andrade Filho, If. Cou-toilves,,Samun! F. Caldas, Al. Moreira, Au-

Isusto ll. Eerreira o Clemente G. Mathias.Polo noeturno de luxo seguiram os srs.padre Arnaldo Pereira, padre Gastão Pin-to. Ruclytes S. viera, M. Moura, LuizSoares Leite, Jeronymo A. Coelho e Al-varo do Campos.
1.1 GA DA DEFESA NACIONAL

RIO, 17 (A) — No palácio do Catteteestiveram hoje os srs. dr. Pedro Lessa eOlavo Bilac quo íoram oonferenclar como sr. prealdento tia. Republica sobre os in-tei-cssis da Biga ac Defesa Nacional, oofferecer a s. exc. a presidência dessaagremiação pátrio tie-,.•coNSEr.in-.iRO Rodrigues alves
RIO, 17 CA) — o .sr. Aslolpho Dutra,presidente da Câmara dos Deputados, en-viou ao secretario daquella casa do Con-gresso o seguinte telegramma: — «Cata-

feunzes, 17 — Peço representar-me nodps.embarquo do sr. conselheiro RodriguesAlves. — (a) Astoliiho Dulra'^

1Ü-1.7DS

Ü7IÍ.ÜII2

sua cadoiru de
Pernambuco.

O sr. Alfredo BlUs,vra, di:: qu,.- uu Senado
dlffereutc, como não oregresso
ves. Por
commissão para receb<l-o.

Approvado esse requerimento, são no»meados os srs. Alfredo E1H8| Soares dosSan os, Costa Rodrlgtns, Pires Ferreirao irai,cisco Salles.
Km seguida, tia uso da palavra o sr.Mendes do Almeida, que proseguiu no seudiscurso liontem iniciado.
A ordem do dia foi toda approvada,

CAIE'
Rto, 17 (A) — o movimento de cafíneste merendo foi o seguinte:Entradas lioje, 12.188 suecas.Entradas desde l.o do èòrrehtsaccas;
Entradas desde 1,0 de jullo,suecas.
Embarcadas lioje,tí.riOi) secas.Embarcadas desde 1.0 do corrente01.186 saccns. ' '"
Emliarcndtis desde l.o de julho, 23G.15Í!saccas. -»¦--...'Vendas 

do diu, ll.000 saccas.Stoek, 226.162 saceas.
O mercado esteve cnlino, u 0*100,

CAMBIO
RIO 17 ÇA) - A taxa cambial foi de

10? 
"00 'S<! í,d U]>r^ v'-'núí«™ a ...

LETRAS UO THESOURO
RIO 17 (A) _ As letras do Tlic-sou-.0 soffreram hoje na pracn o desconto

A OAJINE — .MATADOIÜO DE S\NT\
CRUZ

RIO, 17 (A) — No Matadouro de Sun-a Cruz foram hoje abatidos 507 rezes,66 porcos, 21 carneiros c 21 vltellos
do\'i-n!,'X'';0tSrí1'ain 0" "pintos; bovinosdo $000 a ?G20, porcos de 1ÇI.00 a 1S200ZTTUlnm ll lí800'e vlt01103 â°

O CRIME DE GILUERTO AMADO
RIO, 17 (A) - O tlr. Ciuldino do Si-que ra, promotor publico, fez bojo entre-ga das razões de appellação que a Intcrpózda sentença do Jury que absolveu o depu-tado Gilberto Amado, processado por ha-ver assassinado o poeta Annibal Theo-phllo.

. Essas razões; multo longas, esludum to-das as peças dos autos, terminando por(llzer que os altos interesses soclacs om.logo exlgom que o aceusado seja julgadonovamente para quo os Interesses da Jus-üfia sejam melhor salvaguardados.

A Comrnlssão do I-Mnánçtts d;t Câmara
reduziu ,t proposta orçamentaria do g...-verno de ii mil contos, ficando deliberado,
na reunião dn hoje, um novo .-.'.rio de
outros 0 mil.

Deliberou-se ainda que cada iiinistro
se entenda com » Commissão de Kinanças
ií/. Cumaru, por oceasião tia ::.;. discussão
do orçamenlo, a propósito desses cortes,
V REFORMA DO CONSELHO

MUNICI!*.'.!.
- Entrevistado por um jorna-Antônio Carlos, "leader" daCâmara dos Deputados, de-
v6 com muita sympathia o

projecto ainda cm estudo fora do Con-
gresso íicercu da reforma do ConselhoMunicipal daqui.

O Conselho serft constituído por 24 iu-tendentes, sendo oito nomeados pelo pre-sldenle da Republica, dois escolhidos en-ire 03 dez maiores contribuintes do lm-
posto predial o :l! eleitos pelas associa-',ocs do commerclo, industria, advocaola,engenharia, clubs militares, sociedades
sportivas, etc.

Cada sociedade terft um representante110 Conselho.
A REUNIÃO 1)0 Cl.LMl MILITAR

Rio, t7 _ um vespertino noticia quehontem, antes da assembléa do Club Mi-luar, -hpuye uma reunião iiu directoriadaquella sociedade, a qual correu muitoagitada.
OS DESFALQUES NO CORREIO

OS AII.Vl.OS 1)10 TERRA 12 OS SEUS
,, UllülTOS

ROMA, T! — 0 abalo tle terra, ctíjos
primeiros effoltoa foram anminolados, fez
sentir-se sobretudo uo littoral do Adriu-tico centrai, nttingindo us cidades de An-cona, Riniini o 1'esaro.

Nesta ultima, o pânico da populaçãoToi indescriptivel.
Todffs os habitantes abandonaram assuas cusus num pavor Immenso, corroudo

pnra os campos.
Em Riinlnl, houvo quatro mortes eumas trinta pessoas ficaram feridas.
Diversas cusus desabaram e outras sof-irerum estragos multo sérios, tendo deser abandonadas,
Em Aneona, segundo us primeiros no-

tlelas recebidas, em Roma, o phenomenonão càllsou prejuízos.
O governo enviou para us cidades asso-Indns polo terrível abalo sísmico o ma-terial sanitário indispensável, para soe-correr os feridos, o tomou' todas us pro-vlãenolhs para attender ús necessidades

das populações no que diz respeito A ali-mentaqão e outras precisões, embora sejalimitada a extensão do desastre.
Os srs. Roberto do Vito, sub-secretario

.ia Justiça, o o deputado Giucomo Boni-
oelll chegaram a Rlmliil, ondo immodia-
lamente fórum tomadas as medidas acon-
solhadas pelas circumstancias, de accOrdo
com ns autoridades lócnos,

Uruguay
UM D.UELLO SENSACIONAL

MÕNTEVJDE'0, 17 (A) -- Corre a no-
íiclu de que o sr. Joaquim Sunchez en-
viou os seus padrinhos ao dr. Batle y
Ordenes, ex-presidente du Republica, dos-
nfl.-tndo-o pura uni tluollo.

O conflioto foi motivado por questões
políticas;

Argentina
PORTUGAL EXCLUÍDO DA MÒRATO-

TOR] A INTE1 IN AGI ON A L
BUENOS AIRES, 17 (A) — o gover-uo da Itepublleu resolveu eliminar Por-

tugal dos paizes incluídos na moratória
Internacional, lendo jft nesse sentido sido

RIO, 17 —"Entrovhlniln ,„,„, «olentlflcaão o sr. Abel Botelho, repre-
nnl , Í 

' 
I -ic".llm,-0"11-- sentanto portuguez nesta capitai.in.i ., .»„.-,,.... director dos -lista, o sr. Cumillo Sonrc:

Correios, disse que não pediu ainda uabertura do um inquérito policial sobre ocaso dos desfalques, porque, de aecóruocom o regulamento, deve prlmoiramen-le apurar o vnlor do desfalque.-Accrescentou o direclor dos Correiosque, devido fi falta de contabilidade rc-sular luetu com sérias difflculdades pa-' "'¦'¦-" esle cuk-tilo, sendo „ commlsskoobter
obrigi
nos,

Des

ua a rever phpcls d..- njuitos au-
mentiu „ entrevistado que dlspen-nisse protooção uos Ciincolonarios dofratí.dadores o disse que é enorme o trabalhotio exame dos balanceies dns agencias em"úmero dc lio sú 110 Districto Fede-

Foi p0,su cm nbr.raaSo a agente doCjttott.,,,em cuja succ-.irsal houve, um¦esvio de ¦1.60.0*000, por ter aquella se-niipia ctrado com u devida Importai.-
A agente affirinu que o desfalque é an-terlor X sua administração
Foram verificados os desfalques havl-Jos «os annoi, do m« o 11)10, continuai.-

antoripres 
^"'^'"dade dos annos

MANUÍsr CARNEIRO
Itl O, 17 — Os vespertinos fazem hojelentidos necrológios do jornalista ManuelCarneiro, um dos fundadores da "Gazeta

de Noticias".
GRE'Vf.; DE OPERÁRIOS

RIO, 17 — 03 operário», da fabrica dotecidos de Unho do Sopopemba o Deodo-ro, declaraiam-se. em greve, por motivodo castigos e pequenos salários nos traba-lhos de toceiugem.
Os grévlstns -nanlém-so om altitudecalma.

O NAVIO "Af.AYRE"
RIO, 17 — jft, chegaram a esta capl-tal noticias do navio "Alayde". quo arri-bou hojo de manha em Florianópolis, dali

partindo fts 12 horas, com dostlno aoRio,

SUSPENSÃO DO CONSULADO ARGEN-
TINO EM CONSTANT1NOPLA

BUENOS AIRES, 17 (A) — Depois dooonferenclar com o dr. Victorino do La
Plaza, presidente tlu Republica, o dr. Luiz
Murature, ministro do Exterior, decretou
a suspensão do consulado geral argentl-
no em Cohstantlnopla,

RENUNÕIA DE UM DIPLOMATA
BPENOS AIRES, 17 (A) — I3m tele-

isramtna dirigido ao dr. Luiz Murature,•-ltular da pasta do Exterior, o dr. Ifcn-
rlque Rodriguez l.arrota, ministro argen-tino em Paris, apresentou renuncia deseu cargo.

S. s. segundo Informou para esta ca-
pitai, estará, uqul em setembro proxl-mo.

MUDANÇAS ATMOSPHlí 1IICAS
BUENOS< AIRES, 17 CA) — O conhe-

cldo astrônomo argontino Martin Gil,
segundo hoje informam os jornaes, an-
nuncia mudanças atmospuerlcas tios pe-riodos do 18 a 22 ode 26 a 29 do cor-
rente.

GENERAL SAN MARTIN
bülWOS AIRES, 17 (A) — Realiza-

rãm-so hoje com grande brilhantismo va-rias commemorugões da passagem do 06.O
anniversario da morte do general San
Martin.
O MINISTRO RUIZ DE LOS LLANOS

BUENOS AIRES, 17 (A) — O CentroParaguayo transferiu paru o dia 24 docorrento u recepção que vai dar em ho-
menagem ao dr. Ruiz de los Lianos, quoacaba de deixar o curgo do ministro emAssumpção, por haver sido transferido
paru o Rio de Janeiro.

BANCO DE LA NACION
BUEÍNOS AIRES, 17 (A) — O Banco

do Ia Naolon publicou o seu balanço domez de Julho. Por elle se verifica queaquolle estabelecimento de credito temom deposito 3.090,080 pesos, ouro. »713,160.808 posos papel, 
' " *--

U.iIoh os matutinos, representa uma cal-
ma demonstração do que nílo é errôneo oconceito em que o palz lem o seu (lfedl-
cado servidor.

Sú um liontem de perfeita compleição
moral podo mostrar aquella firmeza de•atitude e, a estu liora, jfi, o paiz inteiro
se regozija com a energia o a lisura do
sr, Sousa Dantas, áppldudindd uo mesmo
(empo a cjjndücta do presidente da Repu-
blica, quo uão vacillou em prestigiar o
sou dedicado auxiliar, victima do uma
grosseira alelvosla por parto de um dos
inimigos do Brasil."

"A Republica":
"Tarofaü Impátrlotlcas". — "Através-

sumos verdadeiramente uma. época unor-
mal em quo ondus de lama aão levanta-
das a cada momento para cobrir pessoas
que deviam estar ao abrigo dessas tenta-
livas e cujo passado, serviços c posição,collocurium, cm outro tempo, fora du ai-
cada da calumniu, du invencionice, da in-
fnmla, e da intriga suja o reles.

Evidentemente que esses assaltos têm
um Indo bom: — aquelles contra quemsão dirigidos ficam impolutos, a lama
cfti-lhes aos pés sem lhes tocar, e .seus
<!ifumador.s, contiimay.es icalumnladores,
ucobem a vasa nauseante em cima,

A calumnla tem Isto de mau: — é uma
fuça de dois gumes, que quando se cm-
bola ao caracter na vida limpa tluqiiclles
contra quem é manejada, fere cruelmcn-
!:¦ aquella que a utiliza.

lí' esto o enso do- correspondente no
Rio dc "Lu Prensa" dc Buenos Aired,

Nós não o conhecemos, nem queremosconhecer, nem saltemos si é magro, alto.
baixo, gordo.

O que vumos jurar d uue elle não ú
um brasileiro.

•Vão é possível quo haja alguém tão
pouco patriota, tão trahidor aos mais sa-
grados devores da honra, quo contribua
conscientemente pura a difamação dasua pátria no extrangeiro, lunçando mão
da mentira e du calumnla,

A perfídia que nos vem de torna via-
gem, publicada liontem pelu "A Ruu",
mereceu inconlincnti, do lllustre mlnls-»
tro interino sr. Sousa Dantas, uma caria
ao honrado dr. Weneeslau Braz.

O gesto digno, nobllltante e pundono-roso do sr. Sousa Dantas encontrou porparte do integro chefe da nução o aco-iliiniento que devia merecer do s, exc.
O presidente du Republica reiterou ercaffirmou sua confiança no seu mlnls-Iro.
A calumniu desfez-se 110 ur cm poucashoras, durou menos que us rosas do poe-tu, e delia surgiu, mais imponente, comum ar mais triumpho!, o seduclor homemcontra quem cila fõru forjada.
Nós lamentamos no meio de ludo isto

que um jornal como "La Prensa" se pres-te a ter como correspondente 110 Itio umcalúmniadpr deste jaez.
_ O que pensará hoje o dlrector de "La

1'ioiisu" uo vor desfazer-se essa Infâmia
•sem fundamento, engendrada por umamaldade viçosa de réptil?

Neste momento, em que as relações en-
Ire a Argentina o o Brasil se vão estrei-
tundo lyui.s e mais, graças cm grande par-te 11 acção do sr. Sousu Dantas, junto Xchuncelluriii de Buenos Aires, surgem es-te- pequeninos aborrecimento'-', motiva-
dos Jft pela explosão de cousas que cure-
cem du mínima Importância no momento
uciuul como o recente caso do sr. Zóbal-Ics, jft por cal.uiiinlas de que deplorável-
mente se faz vehleulo o Importante or-
gum platino "La Prensa",

Esto correspondente di "l.a Prensa" émais que suspeito.
Quem quer que veja o «..rviço tolegra-

phteo desse jornal, nota a preocéupaçãodo dlfamador; ---¦ revolta dc estivadores,
greve, assassinatos, desordens e outrasnoticias desse jaez, com a preoccupnçãounloa da desmoralização o do descrédito
do nosso paiz.

Nós folgamos, 110 caso presente, por ver
o modo como o sr. dr. Weneeslau Braz
reàfflrmou a confiança que deposita no
sr. Sousa Dantas.

lí' consolado!- ver que esses suecossivos
embates de toda natureza fracassem na
Intransponível couraça' que d a calma, o
bom senso e o critério do chefe da nu-
çüo, iião conseguindo demovol-o du linha
du norma do condueta pre-traçadn.

Mns, desta anomalia upparente, tleslu
desorganização em que parece vivermos,
os dois princípios culpados são a imprensa
o a Caniara.

Ha sedo do escândalo, voracidade do
esquartejar vivo diariamente um persona-
gem em evidencia.

Incompetentes, dundo-so ares, poluíamem cada cunto, surgem os mais disparata-
dos e ridículos requerimentos do informa-
c5es 110 Congresso,

Esses requerimentos deixam quasl sem-
pre dc serem offonsivos por serem tolos.

¦ E' tal a fabre de escândalo, que so pe-dem contas dus "verbas secretas dos mi-
nlsterios"!

Esmorliha-se tudo, a vida particular, a
vida publica, eom a unloa preoecupaçfio
do gritar, Já na imprensa, ja na tribuna:
ali ha escândalo, ha roubo, ha delapida-
C-tot

Inutillsam-so reputações, Infãma-se eno fim, nada se apura.
O escândalo não era escândalo, não hn»via roubo, nãn havia dolapldaçlto, cslnvatudo corto e em ordem.
Mns, quom soffre no moio de tudo'Os attingldos? Não!
Esses mostram sua Innocenelu e ficamgosnndo ainda do maior confiançaOs oalumnlndores? Também uão' Nln-giicm os onstlgn na pruçn publicaQuom soffre entiio? A nação', u patrino paiz, pois, com estes nlnrmes Infiindn-dos, com estu grita "tirn-te dahl purn eume pftr , uohsos Inimigos ganham eloinen-tos novos, para nos Infamar e nos rebnl-
E\ pois, absolutamente necessárioIslo cesse do vez."
"A Noticia":
" •''• o publico subo u que ficou rotlti-'•'•'.Io o famoso "Escândalo diplomático",inventado pe fl "Prensa", de Buenos Al-es, jornal plutino quo mais acolhe o sr.'•ele, lios.
E Isto 6 dizei; tudo, d o „„,. lhe deuli fOimn dc haver um diplomata brasileiroaltamonto collocado, recobldò In contospara pagar dividas feitos num,, importa,,,ic ciiindc sul-americana.

A própria calumnla tem seus pudoresou a suu hypoòrlsla, e essu resolveu nãocitar nomes.
Apesar de conhooldn, reproduzimos ln-tegrulmente r, carta que, „ respeito, es-crevou o sr. Sousa Dantas ao presidente"o Republica."
(Sogue-so a curta, quo traiu turnosnontem por telegramma).

 Nos corredores du Cumaru o incl-dento foi também muito comnientadO;notando-se cm todas as rodas indignaçãocontra o correspondente do "La Prensa"sondo elogiada a attituile do sr. SousaI lautas.
Nu hora. do expediente, o sr. Sousa oSilva pediu u palavra, u propósito do cu-so, e disso o seguinte:"Venho pedir a v. oxc, sr. presidentequo consulto n casa soliro si consente nutranscrlpcão nos annaos da carta dirigi-da pelo honrado ministro dus RelaçõesExteriores a s. exc. o sr. presidente duRopubllca. e du noticia que sobro a mes-ma so ncha contida na "varia" do "Jor-

nal do Commerclo" de hoje.
Essa carta, que 6 um eloqüente tes-tomunho da elevação de vistas, da no-brezu de caracter o da corrocçào da con-duota do lllustre titular du pasta das Re-laçoc.s Exteriores, evidencia, de modo ca-bal, que s. exc. estfi bom na altura do car-go que oecupa.
Os insldlosos ataques de que estft sen-00 alvo o ministro dus Relações Exterlo-res, estou certo que a Câmara os consldi»-ra com verdadeiro asco.
o sr. NIcanor do Nascimento .. nnoia-do.
O orador,., porque, fazendo da caiu-'"¦mia sua arma protlilecta, nlimentam ln-'Pitos que visam, evidentemente, hostlü-zar a política que o honrado ministroIcm seguido na gestão da pasta confiada

a suu capacidade, política essa que soInspira nos mnls olevudos sentimentosdc sinceridade o de loaldado, nos quaoseslfi, por assim dizer, empenhado o bomnomo o a própria honra do Brasil.
E\ externando esta opinião na qtmli-dade do membro du commissão de Dlplo-macia e Tratados du Cumaru, que solicl-to approvação do meu requerimento.
O requerimento foi approvado.

;, un. lhe loi esposa h.duranto dozeseis
nem ir leal,

Gulllatime perdeu seu soclo, de ou,
fortuna herdaram :, vlnvn mndnme Ah
<¦ dois filhos, James Aloy e a tluqucza <
Mlrail, IV uma fortuna avultada que coi
tlnuo Incorporadu no capital da fabrlc
Bdurgudi) propõe a Jnmes a mtUi do Hei
rlelto FleurJon, uma menina milllonarl
A recusa do rapaz determina uma InsI
tencia tenaz por parto de Bourgndo o 1
evasivas, a cólera, u obstinação do .Tami
deixam perceber que ha um segredo qtclle esconde. Esse segredo revela-o a se,
nn que vem pouco depois, quando ontl
olle e Irene «o estabelece um dialogo e:
que ella lhe pergunta por que motivo
porsoguc com o seu amor. A' explosão (
paixão dn mancebo ella oppõc uma rosl,
lencin enérgica.

Sente-se que clln vence os Impu
sos do seu organismo: üdivinhu-se qiIri.no não diz ,. que II,e segreda o con
ção. Effeçtlvamente, momentos dopoi
quando .lumes vai transpOr a porta,ospósn (Jo negociante sente-se Incapaz t

1 .

r

1 U INCIDIONTE DU-LOM.VnCO — A
PERVERSIDADE DO SR. /Aí-
lJ.\f,I,OS

BUENOS ,URES, 17 (A) — A impres-• ¦uo geral aqui sobro a attitudo do jor-iial "La Prensa" c a de quo o seu mentoríntellectual, sr. Estanislau ""eballos, soeslfi aproveitando da approximação quea gentileza do sr. Ruy Barbosa lhe per-mittiu pura explorar o immenao presi',glo de que gosa ahi o eminente senado.',afim do recomeçar sua campai,hu de dif-inmrição contra o Brasil.
Os verdadeiros amigos tio Brasil viram,desde o principio, que a longunimidaile

do embaixador brasileiro, proporcionai!-•do ao sr. Zeballos ensejo para se penl-tenciar de antigos erros, não seria leal-mente correspondida pein trefego agita-dor.
Hei, por exemplo, que o senador Ma-nuel Lninez, director de "El Diário" eamigo intimo do futuro presidente duRepublica, dr. Hlppolyto Yrlgolen, decujo governo, no que se affirmn, serft umtios mais Influentes collaboradores, semostrou muito sentido com o acoliiiinen-lo que o sr. Ruy Barbosa dispensou aosr. Zeballos, de quem aquelle senador setornou encarniçado Inimigo pessoal, peladodlcação c esforço com que sempre dc-t.-niieu o Brasil dos furiosos utaques dofalsificador do telegramma n. D.
Os jornaos dão noticia tia carta dirigi-ilu polo mlnlátro Sousa Dnhtas ao prcsl-dento da Republica, tecendo grandes elo-

Kios uo ministro das Relações Exteriores
do Brasil, que gosa aqui tias maioressympathlas.

Em tortas atí rodas commenta-su desfu-voravelmonte o telogramma de "l.u
Prensa", coiitleinnando-so vivamente ncalumnla levantada contra um diplomata•mo sempre so manifestou grande aniígoda Argentina o cujo nome é aqui consldo-rado como nnn dos mais fortes penhoresdu amizade brasileira.

—Sfc—

MUNICIPAL

vencer-so por muls tempo e a confissão c,
cupn-lhe dos lábios: "Amo-te. sim, am<
(c!" A sun forca de roslstencla estft oi
gottnda, us suns energias viris cedem
plisso uo scu amor contido, que agora ai
pareço avassallador, Irresistível. Qunnil.lumes u arrasta uo seu aposento, d jft 01
êxtase que olla o segue, miirmitrandi"Sim; sim; que mui fuz! que mal faz!
tlourgudo, noutra scenu, fuz a madnn
Aloy a revelação do que u ruína estft in
minente paru ambos. Decidido a assenlu
roar-so do mercado, Bourgado espeòulój
Bourgade queimou o ultimo curtuehi
quando ncaboii o ultimo, fez munições d
dinheiro alheio, incorporado ao seu cc
pitai. E a explosão estft Immlnente! Nel!irão a fortuna e, ao mesmo tempo, a hoí
ra de Bourgade, que, perdido, não hesito'•m recorrer fts artimanhas do "oscroc
profissional, cm manipular coutas vloRdus, em ostabelecer balanços falsos...

E' a braços com o polvo, que o onvo
vc o o ameaça, estrangular, que Bourgai
chama em seu auxilio o seu amigo Etiei
uo Friedlger, um velho o leal companhe
ro que conhece u situação; diz-lho q«vai morrer, porquanto a morto é a un
cu solução quo permitürú a Irene, foi
mosa, recta, honesta, refazer a vida; rt
cordu o pussndo e refleete que Irene
moça bastante purn recomeçar a vivi
liara outro. Tarde da noite, Botirsade ser
ta-se numa carteira, prepara.1 o parasacrifício; Justamente quando elle esl
prestes a acclonar o gatilho, Irene, d"peignoir", os cabellos em desallnhí
atravessa o gabinete do trabalho, ond
não julgava encontrar o esposo, para vo'
tar ao seu aposento. E então sobrevêm s
explicações dolorosas, us aocusações rec;
procas.

Ao mesmo tempo que Bourgade desce
bre que sua mulher o atraiçóu, atira-Ui
em rosto a revelação da ruina que Clií
gou, tia miséria a que se arrastou, a 1
mesmo o ft fnmllla quo lhe entregara c
seus haveres. E nuo têm fim então as re
r rim inações. Quando elle cospe ft faço d
mulher a sua indignação o a sua ruiv:
Irene diz-lho quo nunca o amou, mas qu
jamais o atralçoftra, porque venerava •
religião du sua honra, que clle proclama
vu uos quatro ventos.

Poi a «ssa grandeza quo diu a dia ell
Immolou der.esete annos de fidelidade
parn, afinal, sentir agora quo era falso
vil o deus a quo dera o que na vida d,
mulher é mais que a própria vida — i
sua mocldado!

Bourgade, então, diz-lhe que, antes d
morrer, quer saber quem foi o homem 1
quem suu mulher se nbundonou. E ness;
anda do saber o nome do seu amante, 1
marido inflige ft mulher os muls duro
tratos; mas Ireno não o revela.

Mus Bourgade descobre-o depois d,
dialogo que tem com James, a quem man
dou chamar. "E's tu!", grita. E Jamc.
acaba por confessar e diz que suberft de
tender a sua amante,

Irene, porém, recusa-se a ueompa-
nliul-o.

.lumes, indignado, brada: "Pois bem
|ú que nsslm o queros, assim serft! Fica
lo ahl com o teu larapio!"

Quando ella ponsa em chamar algucir
em sun defesa, é ainda o nome do Bour
gado o primeiro que lho acõtlo uos lábios"Guilherme!"

R Irene, comniovidn em extremo, ex-
clama: "Si queres uma; cousa ,como etsou, sangrenta, amputada, morta, lova-mi
cointigo! Mus saiamos daqui quanto an»
tes; depressa, depressa, depressa!..,"

O que foi Guitry, no papel dc Bourgu-
de, é difficil dizer, de tal sorte se ngigun-
lou elle nos nossos olhos cheios de ns.
sombrò, lí' um trabnlho grandioso o dt
Guitry na exteriorização desse industrial.
Nus tres scénas capitães o extraordinário
nètor subjuga o auditório de tal fôrma
quo por elle pussn o terrível "frisson" dor
trágicos momentos.

»\ sra. Starck conseguiu também põt'.-ii, destaque a inl.rpretação que deu 5
parle de Xrer.e, i-otadnmente nu scena em
que Bourgade procura saber o nome dc-
seu n.m.nnto.

(1 netor Scofflor egualmente conduziu-
se bem 110 papel de Jnmes, o o sr. Joffre
tol ,1,1,ito feliz 110 de l»'riediger. Os de»
iniils artistas se mantiveram equilibrado.»
no conjunoto.

— Hoje, desõanço,
- Amanhã, em 7.u recita de assigna»
a peçu cm 2 netos, de Ilenri Lave-
Servir".

tura
dnu.

S. JOSE'

'Aprés mol", peçu cm S ucuis,
dc Iienry Bcrnstõin

Estu peça dc Bernsteln jft foi represen-
latlh numa dus temporadas transadas pc-lo próprio Guitry. Nessa, oceasitiu expen-
demos o nosso parecer sobre o seu mere-
cimento, onaltecehdo-lhè us grandes belle-
zu.-,. o theatrista francez, no "Aprés mol",
c realmente um robusto e enorgico tcchnl-
co, do par com um perspicaz conhecodor
dus mais violentas paixões humanas. O
amor passa por elle como um venduval e
tudo destroça: não hu coração que ahl
não fique machucado o sangrando, com
iodas us suas lllusõos desfeitas, com todos
os seus devaneios destruídos, com todas
as suas crenças derribudas. E' um demo-
lldor, não hu que vor, o afamado autor dc-l.u Rafale", "Le VOlettr", "Samson",
"La Griffe", "L'Assaut" e outras peças(io mesmo valor e que sempre e sempre
empolgam o publico, Reparem que Berns-
tftin não fnz como Capus que prefere pa-ru seus heróes os amores dos 20 aos ao
nnnos: us suas preferencias são pólosamores derradeiros, pelos amores sérios,
pelos amores violentos. Do rosto, qual d
.1 essência de um amor por um velho? E'
certamente uni amor retrospectivo e re-
troacüvo. O que se ama num moço é elle
mesmo, é o seu presente, é o seu futuro.
O que se ama num velho d o scu passa-dt.. O primeiro amor tem um perfume dc
manhã dc primavera; o segundo evocu
um crepúsculo de saudade! Dahi a impe-
tuosidade, a violência, n paixão inque-
bruntavel, a crueldade de todo o seu thea-
tro.

Quando pelu primeira vez se represen-
tou a poça "Aprés moi" na "Comêdlo
Krunçuise", levuntarum-se vohenientes
protestos. Pretendeu-se fecliur aquelle
theatro uo lnslgne dramaturgo sob o pre-
texto do que Bernsteln era um desertor
do serviço militar e, além disso, Judeu.Bernsteln, porém, defendeu-se cabalmen-
to de tal acusação. O caso é que "Aprés
moi",por esse motivo adquiriu niaioí ceie-
brldade. Ora, vejamos o seu enredo, para
que se fuça uma Idéa sobre o valor desse
drama tão debatido o que se passa em 24
horas.

Estamos no castello de Gulllaume Bour-
gade, roflnador. homem de grandes ne-¦jj gocios, casado com Irene Bourgade, que

A distlnota artista Fátima Mlrls exo-eutou liontem om variado programmacm que figuraram diversos números mui-
to Interessantes de transformismo. Naoserft preciso dizer que Fátima Mlrls obte-
ve os mais calorosos applausos.

Hoje, mais um curioso especta-
culo, em quo a apreciada transformista se
oxhlblrfi, na comedia em 1 aeto "Os apu-ros de Liselta"; o no bello numero "O no-vo Figuro".

APOLLO
A compunhla dlaloctal "Cittft di Napo-

li" levou ft scenu, no espectaculo de hon-
tem, a peça "Addlo bella Napolü", queleve bom desempenho.

Os principaes interpretes colheram far-tu mésse de applausos. A saiu do Apollo
esteve quasi cheia,

 Hoje, a engraçada comedia em 8actos "Due celebrl tmbroglionl", de P.Altaylila, Além disso, haverft um aoto devariedades.

íris theatro
Neste freqüentado cinema exhibe-sol

hoje o magnífico film "O segredo do Cus-teilo" ou "A casu do mysterio", em 7 lon-
gos actos.

Amanhã, a sensacional producçãodramática "O rosentimento", em que to-murft purtci a conhecida artista Cléo Ma-rtison,

VARIAS
CCi.SU-AMIIA LXR1CA

O se. Ernesto Delia Guardiã, esforça-
do agente do Theatro Municipal, recobeu
liontem o seguinte telegram ma, proce-dcnle dc Montevidéo:

"A soprano Burrlentos, Schlppa o
Journet alcançaram liontem delirante»
applausos na "Somnambula", A orches-
tra foi dirigida peio maestro Baronl. Deu-
se deiiois a "premlére" du opera do Ie-
rctix, "Cndenu de Noel", quo c uma ver-
dadelra joiu musical.

(i autor, que dirigiu a orchestra, rece-
beti ruidosas ovuções, e foram muito ap-
plaudldos os artistas \'allynardo, Roy.ir
e Crablie. Tralti-se do uma emocionando
obra de arte."

* jj:

JOAO PAGA
Procedente do Rio, acha-se em S. Pau-

lo o jornulista o poeta sertanejo João Pu-
cu, que veiu reunir-se aqui no duo ."er-
taíieju "Garridos".

Este duo trabalhou, ha pouco, no Pa-.
luce Theatre e vai trabalhar brevemente^
para a Companhia Clnematographlca. !'

E' de esperar que o trio, que tomará oj
nomo de trio Paca-Alda-Garrido, aabtwt;' srà captai- as sympathlas do nossas pltw1™-'tetiBim... "¦**- —--"-- \Mv
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POÇOS DE CALDAS
(Do correspondente, em lli):
Regressou do lllo o do Bollo Horizonte,
sr. Francisco Bseobar, nosso'digno pre-
lto municipal.

 Estovo entre nós alguns dias, rc-
j -vossando para Ribeirão Preto, ondo A lm-
í ,'ortanto fazendeiro, o sr. Luiz Venancio
i tartlns.
J"  Proincttc sor multo concorrida a
F .ctua! estação, tendo jíi chegado aqui mui-

/ bs banhistas o veranistas.
Viajou para Gampestre, em servi-' 

l o do fiscalização; o sr. major JosC Joa-
[ uim dos Saiítos Silva Filho, digno o zo-
. )so agente fiscal do consumo desla 2C.a
| Ircumscrlpção, com sedo nesta cidade.

VILLA DO CARACOL
(Do correspondente, em 13):
O sr. capitão Francisco Pereira

iiiiinarães, deante do bom resultado
ue obteve em examinando a jazida

1 urifera, situada na chácara dc sua
ròpriedade; mandou praticar cortes

. ransversaes bastante profundos so-
1 re o córrego tio mangueiro.
j Por estes cortes, pode-se verificai"
; uc a jazida attrifcra se extende, nfio
i ómente na direcção do declive do
j, orrego, mas segue a leste do mesmo

m um veiero largo, divergente, com
j.;ma abertura sinuosa correspondeu-' e mais ou menos a uni angulo de 25

A ilha da Trindade \ jS**"*[•wtiitiw-tjii. pmniH min—i imma-j',

30 graus.

o<,
j Èm toda a extensão da zona auri-
Lera, á profundidade é mais ou menos

c um metro e, em alguns logares,
lé tini metro e meio, corre uma agua
lequena, tendo por substracto uma
amada argilosa, preta, perfeitamen-
e impermeável Esta agua, infil-
.ando-se através da camada arenosa
letritica, em toda extensão, alcança

. direcção do córrego.
Juntando-se ás águas deste corre-¦o, por meio de um macliinismo hy-

Iraulico, as águas dos córregos cir-
itrmstantcs, torna-se fácil, naquelle
ogar, a" installação de engenhos pro-irios para a trituração do pedregulho
mriferó e para a lavagem da gangaica do precioso metal.

_ Consta-nos que o sr. capitão Fran-
isco Pereira Guimarães convidará

Pároco iiuo o or. almirante Aleuiindrlnudu Alonoar, ministro da Marinha, jã dei-tou por terra a lenda da inliabltabilldadodn Ilha da. Trindade.
A Ilha da Trindade íol oecupada pelosportugueses; como todos nos sabemosMas oomo jft eram decorridos muitos an-nos, nestes últimos tempos, jã não dlzu-mus uma estadia prolongada, mas mes-mo nm desembarque na ilha da Trindadeconstituía uma tomcrldadc.
O sr. almirante' Alexandrino do Alon-car, na primeira expedição i|uU mandoufazer A. Trindade, determinou .uo fossemcolhidos elonientos para um estudo e con-seguinto classificação dos terrenos.
Pelas amostras do minérios e vegetaçãoviu-se logo ipio a Ilha podia ser habitada,mediante preparação prévia,A agua examinada naquello tempo foiclassificada como potável, mas houvo du-vida quanto A sua procedência, si cra dofonte ou de algum deposito de águas plu-vlaes.
Nessa oceasião, o s.. almirante Aloxan-drlno de Alencar mandou soltar um casaldo cabritos na Ilha.
Nesta ultima expedição agradáveis sm-

prezas têm surgido.
Os dois cabritos ali deixados ha nnnos

.ia li-m uma grande descendência, confor-1mo hontem noticiamos.
O sr. capitão do corveta Ribeiro Sobrl-'nho, commandanto da expedição ipto nllso acha, oomnuinlcou ao sr. ministro daíMarinha jil ter achado cerca de 30 ca-ibritou.
Jft foram encontradas, segundo comniu-iiicação do mesmo offlclal, algumas fon-tes do agua.
A agua da chamada "Fonte dos Portu-

guòzes" foi examinada pela 2.a secoão ilnServiço Technico Annlytico da Armada oconsiderada perfeitamente potável.Segundo ainda communlcação do ines-imo offlclal, ha exuberância de vegetaçãoom determinada parto da Ilha.
O si*, almirante Alexandrino vai man-dar animaes de algumas espécies paraadaptai-os .. iihn.

ÍCiJIANDE
MIO PE, JA BÍB)! Ko

Casa para familias e cavalheiros, optimos aposeiitos rioameate mobilados de novo,asceüsores
ventiladores, cozinha de primeira ordeml recos módicos - Bondes para todas as partesTelephone em todoa os andares - Telegrapho, Grandhotel¦£la filial, quartos eom ou sem pensão/
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C.iti.ço dc incêndio

«

Ka fabrica de caixas do papelão, "A
Internacional'*, do Burza e Irmllo, eata-beleclda A rua liarão de Duprat, n 17manlfestou-so principio de Incêndio, hon-tem, ãs 20 horas, pouco mais ou menos.O fogo teve origem num caixão do lixo,¦•endo extineto a baldes de agua, pelosbombeiros da. Central.

Tomou conhecimento do facto o dr.Francisco do Rezende, 5,o delegado.

.. -P —

Loteria Federal
Extraeçfio do hontem:

JiMtan

»

30:000"*000
3:000*000
1:000$000
1:0005000

Chegou-nos hontem mnls um numeroda oxcellenté revista bello-hoi-izontina
dirigida pelos dlstinctos escrlptorès Cisai-
pino de Sousa o Silva e Milton Prates.Como os anteriores, esto numero da "VI-
da" está fartamente lllustrqdo c oollabo-rado.

Nn. primeira iiulnzena do corrente mez
foram feitos 1.280 exames em aihl.i_.an-

 tos, 167 em lolterlas, 12 em café-.; 17 cmuna companhia para iniciar os ira- confeitarias . 3 em depósitos.
lÁlhos. Foram multados, por venderem

 Causou inunensa alegria no
;cio (la colônia italiana local o feito
ioberbo tias armas italianas, cm Go-•ícia.

Apenas divulgada a noticia, subi-
am aos ares lnnumeras girantlolas o
íouve patrióticas manifestações de
ilegria.

O conceituado agente consular lo-*al, sr. Giovanni Contin, recebeu cx-
jressivos cumprimentos da colônia
laliana c de todos que acompanham

-com sympathiá a gloriosa guerra na-
:ional italiana, contra o inimigo
cpmihum.

( Ainda s. s. enviou telcgramma ao"Fanfiilla", 
para, por seu interme-

dio, felicitar as altas autoridades ira-
lianas em S. Paulo.

 Acham-se bem adeantadas as
obras da nova matriz, que apresenta
bello aspecto.

Chegou hoje de sua viagem o
sr. dr. Arthur Pontes, correclo dele-
gado de policia da comarca c abali-
zádo advogado.

 Devem' chegar por estes dias
a esta villa as autoridades judicia-nasda comarca, afim de pro. .derem
ao inventario de diversos espólios c
tlc divisões.

Foi á cidade de Caldas o sr.
major João Cândido dc Oliveira, col-
lectòr estadual desta villa.

 No cartório de \v,\y. e tabellião'desta villa têm havido constantes
trànsácções de compras e vendas de
terras, neste municipio.

lolte
misturado com agua, os leiteiros Adelino
do Nascimento, chapa 070; Antônio Ma-
nuel Monge, chapa 302; Antônio Diogo,
segunda vez este anno, chapa 911; Arthur
Farias, chapa 1.061; Alfredo Emílio Ro-
drlgues, chapa 024; Joflo ila Silva, terceira
vez esto anno, chapa 77; Allplo Lopes RI-
beiro e Mario Nlcaclo, estabelecidos com
lelterln íi. rua da Consolação, respectiva-
mente, nos ns. 344 e 19G,

Foram multados, por fazerem da leito-
ria alojamento e dormitório, os srs. Silva
o Irmão, estabelecidos â rua General Oso-
rio, n. 119.
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Secção de
informações
«.

Avisamos nos nossos illsllnclos nssl-
Simules, quo nos honram com ns suas
prezadas ordens, mio torto c qualquer pc-dlilo dc Informações, compras o etc, quo
tenham rto sor obtidas Sota ilo perímetro
central da cidade, DEVE VIR ACOMPA-
NHADO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA PARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOLTA). 

'

Loteria de S. Paulo
Renllza-se hoje mais uma extracoãodesta acreditada loteria, sendo o prêmiomnlor de 50 contos de relê.

Diversos
t

¦v,

Olavo Bilac e a
defesa nacional

Os srs. dr; Pedro Lessa, dr. Miguel
Calmou du Pln e Almeida o Olavo Bilac,
3a Liga da Defesa Nacional, foram rece-
bidos hontem, as 14 horas, em audiência
especial pelo si*, presidente da Republi.i.,
imito de quem trataram de interesses re-
[ativos A nova instituição.

Olavo Bilac dever.'» partir para Bello
Horizonte, "Minas, 

no próximo dia 23, A
noite.

O illustre poeta pretende demorar-se
alguns dias na capital de Minas, onde fa-
larfi, sobre p Escotlsmo o a Defesa Nacio-
liai, fará uma conferência literária e dis-
cursará na Academia Mineira de Letras c
na Associação dos Estudantes das Esco-

rj 1*8 do Bello Horizonte, visitando os di/ir
Si grêmios.

Bo Rio, alguns dius depois do seu re-
1 gresso de .Mina;, no dia 14 do mez pro-

. ximo, Olavo Bilac seguirá para o Rio
Grande do Sul, onde fará lambem confe-
rendas patrióticas sobro a defesa nado-

; nal o outras literárias.
Bo volta do Itio Grande do Sul, sem-

4 l»re por mar, o escriptor patrício visitará
Santa Cnthnrina o Paraná, de onde em-
barcará para ti. Paulo, via Sanlos, _, de-
pois de alguns dlaa de permanência nesta
capital, re.ressaii' para. o Rio.

A Importadora
Sobretudos o costumes cln easinílrnpara meninos, pelos menores preços, sú naA "Importadora".
Rua Direita, n. 4-À.

Eliminação e autópsia
ICm Cotia — Regresso rto medico legista

Regressou a esta capital do sua dlli-
gencia a Cotia o medico legista dr. PaivaLima, que, conforme tivemos oceasião donoticiar, fora aquella localidade exhumar
e aulopsiar um Indivíduo inhumado nocemitério local, sem as formalidades le-
gaes.

Trata-se do lavrador Roque Jose Gon-
çalves, de 45 annos de edade, casado, aliresidente.

Exhumandò-o, o dr. Paiva Lima verlfl-
cou que Roque José apresentava na cabe-
ça, na região pariotal direita, extenso i'e-
rlmento corlo-contuso, produzido por foi-ce.

Xo corpo não so notavam ferimentos.
Apenas as roupas estavam cnsanguen-tada. e esfarrapadas, demonstrando terhavido lueta.
Aberta a cavidade crànèària, verificou

o medico legista que todos os ossos dabaso estavam fraeturados, o mesmo sue-cedendo com os ossos frontal, temporal,
parida] e occipital direitos.

A causa-morlls foi, portanto, uma he-morrhagia cerebral traumática, conse-
quente ás fracturas.

O inquérito instaurado sobre o facto
eslá em proseguimento na delegacia local.
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noZrianon
concerto orcâestral

diariamente
das 20% ás 24 toras

Desastres e ferimentos
O servente do Gymniislo du N. ti.Carmo, Pedro Dias, portuguez, casado.39 annos de edade, quando fazia hontemfts 12 horas, limpeza das vidraças daquèlleestabelecimento, que se acha installado ãrua do Carmo, deu uma queda do altode umn escada, soffrendo extenso ío-rlmento corto-contuso na região occipito-

parietal direita.
Soccorreu-o o dr. Pedro Nacarato, me-dlco da Assistência, que considerou graveo ferimento.

* *
Na rua Libero Badarô, o preto Anto-mo _ .orentino, de CS annos de edade, ro-eidente no Alto de SanfAnna, foi hon-tem, A» 14 horas, atropelado pela carroçan. 7.292, g-uiada por Alfredo Barbosa.

., Florentlno recebeu ferimentos contusoa
pe. perna direita, sendo soccorrldo pelo dr.imiE Hoppe, medico da Assistência.

O carroceiro foi preso.

Penhora á valentona
L*m industrial queixa-,; rte um oi.lcinl rte

jusllçn, que o ng(.i*cdlii uo nclo rto
uma penhor»

Perante o dr. Taniandarí Uchõa, 4.o
delegado interino, apresentou-se hontem,cerca das 10 lioras, o industrial Ame-lio Bianchi, solteiro, do 25 annos de eda-de, residente A rua Apiahy n. u, ondese acha installada a sua fabrica, qun girana praça sub a firma Cruz e Bianchi.

Queixou-se Amelio á autoridade do quepela manhã se apresentaram na suafabrica tres officiaes de justiça commandado de penhora contra aquella fir-ma, que nada tinha quo vOr com a di-vida a que se referia tal ordem judi-clul, por pertencer a mesma exclusiva-mente a Raphael Dias Cruz.
Mas, eomu Dias Cruz era soclo de suaindustria, entenderam os officiaes do ef-fectuar a penhora dos bens da fabrica.Amelio protestou contra tal irregtilari-iludi*, observando aos offlclacs nuo afirma não podia 'responder 

por dividasdessa natureza.
Deante disso, um dos officiaes, o denome Antônio Ribeiro de Freitas, sahiuIVira do sírio, aggreilliiilo Amelio a socose com o cabo do nm revólver de que s»ncliava armado, produzindo-llie um feri-mento contuso na região masíoid.a es-

querda.
A autoridade fez submollor a vietimaa exame de corpo de dellcto, pelo dr. Lei-te Bastos, medico legista.
Foi aberto inquérito, que prosegulrfino posto policial da Liberdade, a car-go do dr. Antônio Nacarato, sogun-do delegado Interino.

Si*. Norllsta — Botueatú' — A casa a
que aliudo já Dio escreveu a respeito dolivro. O requerimento devo ser dirigido
uo delegado fiscal,

Sr. Antônio Ribeiro ila Fonseca •—
Sanla Rosa — O preparado, cujo preçofoi de 8*500, inclusive o porte, será ho-
je despachado,

Sr. rtr. 3. A. (.ama Cerqueira — s.Rita do Sapucahy — Já foi providencia-do o a cheque segue hoje, em curta re-
gistada.

Sr. Rniiolpiio Teixeira — Pouso Alegre.
O livro do autor a que se refere ainda
não oo acha á venda.

Sr. Emygdio L, rt0 Pinho -• VllláEolla — Vamos providenciar.
Sr. Sebastião O. Pedroso — S. ManuelPara ser obtida a. Informação que de-soja, A necessário que nos envie a quantia

para o transporte de bonde (Ida e volta),visto o consulado ser fora do perímetrourbano da cidade.
Sr. Pedro Jaiiint _ Bebedouro — omappa custa 3*5500, inclusive o porte.Sr. Josó Elias rto Sousa — CampinasPelo correio seguiu uma lista com asInformações que deseja.
Sr. Antônio A. Carvalho — Volta Gran-dt do Sapucahy — l.o) A Importância

foi recebida o aceusada. 2.o) Já foi feitaa nomeação, ll.o) Ha o "Calllclda Ba-ruel", cujo preço, Inclusive o porto, 6 de1*500.
Sr. Fcllslilno .7. Vlolrn — Sarapuhy —

O formulário está com a edição exgotta-
da e nem os alfarrablstás o possuem.Sr. Ignacio Antônio Domingues 
Tantlco — Pelo correio de hontem seguiu
o jornal que pede em carta de 5.

Sr. Paullno dos Santos Pinto — Cidade
do Pinheiros — o que deseja 6 en-contrado gratuitamente com os srs. Fra-
calanza Motlin e Comp., á rua Plratl-
miiga, n. IIl', para onde se poderá dirigir,
fazendo o pedido.

Sr. Malviiio «In Oliveira — S. Bento doSapucahy — o requerimento está encaml-
nhado. Vamos providenciar quanto ás
amostras.

Sr. Antônio Bueno tln Cunha — Quo-luz — Ainda não está prompta a certl-dão.
Sm, professora Bolores Rovcrsl —

Jucarc — .""cientes. Logo que saibamos
eommunicar-lhe-henios.

Sr. João Cartplano — Riu Claro  A
portaria de licença a que se refere nãoestá prompla.

Sr. rtr. Josfi Huptlsla ile Lima — Una-,Hontem encaminhámos os papeis á res-
pectlva Secretaria.

Sr. Goimaro Abreu — Pyramboia — A
portaria de licença paga 9$000 de sol-Io.

Sr. Joaquim Vicente Roílrigucs — Snn-Ia Cruz do Rio Pardo — Informe qual adata do ultimo requerimento.
Sr. V-nauelo do Oliveira Muclmilo —

Itapolis — Bsorlpturas de compra o ven-da, não; carta de adjudicação, arremata-
cilo e formal de aprtllha, sellada nos au-tos. O livro "Imposto do sello", trabalhoorganizado pelo dr.Candldo de Oliveira Fi-lho, só é encontrado á venda no Rio deJaneiro, na Associação Defensora dosProprietários, s*la a ,.un d„ Aseínbl.a n3?, para onde deverá dirigir-se. O precódc um volume brochado (521 paginas) êdc 125000 e encadernado, 15""000.

Sr. Lui/. Carlos rto Sousa — Coiuinista-- Foi hontem providenciado. Segue car-ta.
Sr. impiiacl tieliándum — Ribeirão Bo-nllo — Segue carta.
Sr. usslgnaiite JOü» — pindamòi.han-

gaba — Os outros dois -pagamentos foramhontem effectuados. Os recibos seguiram
por carta.

Sr. Gulilo Antônio rto Oliveira _Areias — Sciontes. Espero carta.Sr. Alberto Buem» — Dois Córregos — IAs onoommenflttH foram hontem remettl-das. Aguarde carta registada.

Manteiga «Excelsa»
O sr. Manuel Carneiro, residente

nesta capital, á rua Florencio deAbreu, n. 31, e representante dos srs.Lrandão Alves e Comp., fabricantes
da manteiga "Excelsa", 

enviou-uos
uma amostra deste produeto, que é

Jem verdade excellente e honra a in-
austria nacional.

XOTA lM!'OltTAXTi* — Os srs. assí-
«limites que desejarem resposta por car-
ln, deverão enviar o sello pura o respe-
cllvo porte. Tambem deverão remcllei
sellos pura remessa, pelo correio e regls-
lados, dos Ululos ilo nomeação, portariasdc ilcen.ii o outros documentos. Sem esla
foruiiillilarte não nos resiioiisnliiüznmo*.
pcln exHclidão ilo servi.o. Para as ros-
postas, por esta soceão, poderão os srs.•iss.gnnnl.8 designar üiiclncs sob as
quaes desejem oecultar os seus nomes.

Outroslui, pura mais brevidade uo
cumprimento dos pedidos, deverão ellc.*-
sor leitos, separadamente c em caria dl-
rijida á "Sec_ão de Iii.ormnüGes". Os pc-didos que vierem em carlas, tratando rto
outros assumiitos c_traiilios u esla "Sec-
Cüo», .oi_osamontc terão de ser deuioru-
dos.

Presidente: dr. Washington de Ollvel-ra, Juiz fedoral.
Relatores; dr. "VVoncesIau 

de Oliveira
Queiroz, juiz substituto fedoral, e dr,João Passos, procurador geral do Estado.

Secretario: Cândido da iSIlva Fagun-des.
Sesstto do dia 12 de agosto de 1910.
Recursos Julgados:
Porto Feliz — Recorrentes: JoaquimGuedes, Atallba Cardoso. Antônio Sega-to, Rodòlpho Mantovan, Jose Polano,Luiz Segato, Alexandre do Carvalho, Jo-si Mendes, João Evangelista Leme, Clau-(ilo Domingues e Euclydes Josfi de Aze-vedo. — Recorrida a Commissão do Re-visão. A Junta dou provimento ao recur-so, para mandar incluir os recorrentes no

quadro dos eleitores do município.
Porto Feliz — Recorrente: Euchario

Maurício do Oliveira.
Recorridos: Josfi João de Campos, Ma-nuel Messias dc Aqulno, Estefano Zanc-latti, Pedro Gonçalves, Adolpho do As-sumpção, Antônio Mas, Amador Gracla-110, Jorgo Lopes, Salvador Camargo dcArruda, Josfi de Arruda Mello, MiguelPaschoal, Manuel Camacho Sobrinho,Agostinho Deliberall, José Leite dc Arru-da, João Antônio da Rocha, Dclphlno

Waltr, Josfi de Mello, Alves, LatidelinoHenrique, Francisco Estevam, QulrinoBraga, Attilio dol Plcrro, Silvlno Rlbcl-ro, Antônio Ferreira G. Gomes, Apparl-cio do Almeida, Joaquim Alves Natel Ju-nlor, Guilherme Xlorattl, Affonso de Mo-raes, Olivcrlo Soares, Eugênio Bueno deAlmeida, Nivaldo Mendes Pereira, Mas-ser Antônio, Antônio Pedro, João Rodrl-
gues de Almeida, Josfi Alves da Rocha,
Benedicto Lopes, João Rodrigues, OlivioSlmoni, João Augusto, Roegrlo Vieira,João Antônio Garcia, Benedicto Prestesde Almeida, Mario Masclilone, JoaquimPonce de Assumpção, Bertolo Sllvlero,Paulo Mendes da Silva, Armando Perel-
ra de Moraes, Augusto Ferreira da Silva,Gabriel ,T. Koury, Napoleão Primo, Bel-larmino Rosa, Durvallno Paulino Telles,Benedicto Martins Feliclano, Adolpho
Ribeiro, Flrmlno Teixeira, Amadeu deCastro Queiroz, Josfi da Rocha, JosfiCean, Antônio José Leme, Samuel Do-mingu.s, Miguel Palácio, Joaquim Ri-beiro, Braslllo Pires Gonçalves, Pedro
Armanhl, Antônio Franco, .Salvador Fio-riano Pires, João Leite Soares, Antônio
do Oliveira Filho, Paschoal Coan, Pedro
Pollegrlnl, Alfredo Ribeiro de Barros,
Isidoro Prado, Amadeu Tancrcdo, Fclicio
Miguel, Alfredo Slmoni, Ayres Lourenço
dc Sousa, Antônio Palfe, Joaquim Fell-ciano da Silva, João Morettir Manuel Lo-
pes, Dnollndo Antônio dos Santos, JoãoPcllegrine, Podro Antônio de Pontes,Braslllo Ruy, João Jorgo Pereira, Fran-
cisco Machado, JosC Leonel de Oliveira,
Luiz Alexandrino, Josô Manuel da Ro-cha, Lázaro Ribeiro, José de Almeida,
Daniel Martins, Augusto Paullno do
Nascimento, Francisco Antônio Manuel,
João Dias do Castro, Hònoráto Josfi Nu-
gueira, Pedro -Waltr, Benedicto Romão
da Silva, Ledulno Antônio Vieira, José
da Moita, Antônio Ponce de Almeldn,
Josfi Ângelo, Josfi Daniel, João Carneiro
do Oliveira, José Felicio do Almeida,
Francisco Josfi de Campos, Mario Bonel-
lattl, .losfi Moreno, Josfi dc Campos, Agos-
tfnho Moreno de Ia Paz, Bernardino Tor-
res dc Camargo, Attilio Mazucatli, Jneob
Rosconl, Alteo Zanellaltl, VHtorio Bello,Flrmlno Fernandes, Benedicto Machado,
Josfi Tomfi, Chrlstalinn Valentim, Vaiou-
tini Rlollo, Francisco Manuel, Ângelo
Dcnardi, Lázaro Luiz, Christovam Alta-
VOglo, Benedicto Alves, Michel Ellas Nat-
tar, João de Sousa, josfi Bõnedleto, An-
tonio Soverlnno do Oliveira, Appariclo
MaJuroirn, Boned. Leito Jacinllio, Pedro
Pires, Antônio Pereira da Cruz, Joaquimflo Mattos, Amaro Josfi do Andrade, Leo-
noldo José Franco, Evaristo Candlotto,
Benedicto Leopoldino. Gustavo Pires, Br.-nedicto Américo. Benedicto Dias Antonla
Paulino, Estanlslau Pacheco, João Ba-
ptisla. dos Sanlos. Laudellno Leonardo do
Paula, Qulntiliano Soares do Sousa, Pe-dro Amaro. Pedro Rosa. Antônio Gnlvão,
Silvlno Guilardl. Carlos Saqiietla. Sylvio
Pires, João Galvão de Oliveira. Luiz Gon-
znga, Martinlano de Quevcdo. João Ba-
plista Corrêa, Olymplo Leite. Antônio
José Leme. Roberto Giácomelll, Bruno
Quilerduccl, Pedro Alves Lima. Josfi Pi-
res Gámballi, Mario Gloria. Alfredo Mar-
ques. JosO Paullno Corroa. Nicolnu Mar-
Uni, Adão Pires. Androlino de Oliveira
Albertino Alves Corrêa de Lara, Rangel
Prestes, Elias Tannos. Antônio Furtai.,do Mendonça, Luiz Baptista Arrues, Al-
Credo Antunes, Angelliio Antônio. Juli.»do Sous-, Alberto Soeilia. Benedicto Ma-riano Martins, Januário Furla de Almei-
dn, Alberto do Olivoira Assis. Benedicto
Alberto, Silvlno Joaé de Assis. Samuel Lc-bc, Luiz Fernando Rosa. Sebastião Xa-
vier Antunes. Pedro João Koures. Luiz
de Barros Pinheiro, Antônio Luiz da Cruz,
Luiz dal Bão. Abílio Corrêa de Lara.
Joaquim de Camargo, Antônio Pacheco,
João Baptista de Oliveira, Angolo San-
thi José de Camargo, João Soares, João
Soares, Clirlstalino do Toledo. Gentil
Castro tios Passos. Francisco Rodrigues
Nascimento, José Ribeiro dos Santos. III-
lario 01a.Ho de Camargo, Nlcolau Rondo,
Jcsé Mião, Urbano Pinto do Mello, An-
tonio Beiloltl Junior, Josfi Prestes da.»
Santos, Oivlo Paes de Almeida, José Ro-drlgues de Almeida, Manuel Antônio
Gonçalves, Flrmlno de Oliveira SantosSalvador Medeiros, João Paulo Baptista,
Oscar Santos, José Rodrigues, Josfi Este-ves da Silva. João Matta Antunes, Cal-
dino do Oliveira, Cesarlo EU:, QuintlllanoMnrcellino, Bòhedioto Marlano dc Almei-
da, Benedicto Ferreira, Jorgo Gonzaga,
Benedicto Sebastião Gonçalves. Paulo
Bertolll, Benedicto Domingues Alves, Mn-nuel Soares do Almeida, Josfi.de Oliveira,Jcão Del Bão Oliveira. Jovino da SilvaCavalcanti, José Antônio do Mello, Lui?.lomingues Andreolll, Hònoráto Alvl*-i,
fprge J. Koury, José Ballok, José Silvei-rá, José Alves da Rocha, João Presto-,Paschoal Snallutto. Benedicto Evarigella-

la, Geocunilo Geanellattl. Valentim De-liberal!, João Rrunettl, Bruno Bosco, Be-nedicto Leite do Salles, Henrique Waltr,José Lopes Galça Filho, Joa»iulm Pires,Alfredo Sousa, Gastão Bicudo. José Pa-tricio Prestes, José Gomes Ribeiro. Pe-dro de Sousa Ranios, José de Camargo,Jcão Rosa da Silva, Antônio Nicollottl,Antônio Tabaro, Cândido Soares. Antônio.Marciano, João Prestes. João Florlano deToledo, João Pedro de Arruda e LourençoZanellattl. A Junta não tomou conheci-mento dos recursos, por não haver o ro-corrente em nenhum dclles provado a sua
qualidade de eleitor.

Poito Feliz — Recorrente, BenedictoAugusto dc Oliveira. Recorridos, VictorioVerçolato, Sarquls Ablle e José Toschl. A
Junta não tomou conhecimento por nãohaver o recorrente em nenhum dos re-cursos provado a sua qualidade do elei-

UBATUBA

(Do correspondente, em 7):Terminaram hontom os festejos ao Dl-vlno Espirito Santo.
Os festejos, quo constaram de trlduomissa cantada e procissão, tiveram regu-lar concorrência, devido ao tompo, quomelhorou na véspera.
Os leilOes tlvornm regular animação.Terminou a festa com um animado bal-Io, offerecldo pelo festeiro.-—- Os Brs. Veiloso o Santos montaramno theatro Municipal, desta cidade, umapparolho cinematogrnphlco, onde temsido exhlbidos divorsos films.

Apresentaram-nos suas despedi-das o coronel Luiz Domlclano o sou notoLUInho, por terem do seguir para S. Pau-
O c„r„llci Do„,|dilll0i prestigioso chefopo llleo local, vai a negócios, e seu netovai completar sous estudos.

VILLA AJtERIÓANA
(Do correspondente, cm li)*Afim do permanecer alguns dias emsua fazenda, passou por esta villa. o Jdr. Antônio Lobo, presidente da Câmara
SS 

acompanhado do £

.dõníè i^amarf.. = ^.C''.."Eugênio dc Ollvolra. ' H1"

PnTTT 1&'eíy;*lu "°Je Para Limeira, o srBoseti de Potedi, sub-prefolto local A colônia. Italiana festejou hon-tom a tomada do Gorlcla.

IBITÍNGA

(Do correspondente, 0111 H)-A queda dc Goricia em poder dos ita-ia, os, foi moti.„ do B1.ande Ju
mieniad.1.""'0"' 

C0'0niil -¦»"•»¦* «««^o-

w".J,I»°iVtt 
foi 1)!U'a W" *'*ansmittlda to-egraphloamente ao capitão Victor Mar-

foguetes^0 
CX BUbU' a°S ,u'cs "'"""«ros

Hontem, porém, foi q,,e 0 onthuslasmontUngi,, no auge, com a festa, commcmo-1 ativa promovida pela laboriosa colônialeia madrugada, as bandas musicaesSete do Selembro" e "União dos Opera-rlosj, incorporadas, despertaram a popu-ação ao toque de hynn.os italianos o en-thuslasticos dobrados o espoucar do fo-guetes.
Nas fachadas da Socletfi Danto Aligliic-ri, casa Martuscelll, Hotel Central, pbar-macia Ciistigllono c casa do Nicola deBaptista.foram hasteadas as bandeiras Ita-liana, o brasileira.
A'n 15 boras, um bem organizado pres-tlto, precedido das bandas musicaes men-

çionadas, dos pavilhões italiano e brasl-loiro o_ de gentil grap„ (*0 meninas, queconduziam estandartes da "Nuova SocletúItaliana Dante Alighleri" e dos alliadospercorreu as ruas da cidade, cumprlmen-tando a Câmara Municipal, o corroiipon-dento consular italiano o a redacc_o d""OCommercio". ' J'
Nn residência no correspoii lur.ía conuu-'ar, sr. capitão Vicente Castigltonc, qU(.se achava ausente, representou-o o drAry de Oliveira, que produziu eloqüentesaudação aos manifestantes.
Por ultimo, o numeroso cortejo reco-Iheu-sn ao theatro Rio Branco, local de-signado para a sessão commemoratlva dograndioso acontecimento.
Com o salão literalmente cheio, asso-mou ao palco o orador offieial, dr. LuizMartuscelll, que foi recebido por uma sal-va de palmas.
Convidado por este, assumiu a presiden-da o popular clinico dr. Lafayette Mo-rolra, que convidou para secretario o revpadre Nlcolau Giudlce, ambos acolhidos

por umn prolongada salva de palmas aotomarem logar na mesa.
Em seguida, o sr. presidente, congra-tulando-so com a colônia em festa o agra-decendo a dlstin.ção com que o honra-vam, deu a palavra ao orador offlclal, dr.Luiz Martuscelll, quo delia fez uso, hlsto-riando brilhantemente o glorioso feito daiarmas Italianas.
Tambem fez uso da palavra o revmo

padro Giudlce, que produziu patrióticaoração na língua pátria.Ambos os oradores foram phrenotlca-monte applaudldos.
A convite do sr. presidente, tambemusou dn. palavra o dr. Ary do Oliveira,

que mais uma vez se salientou como ora-(lor fluente, manifestando em linguagemsimples, mas repassada do enthuslasmo, osentimento quo llio la nalma. Por vezos,o sympathlco orador cra Interrompido
pela ovação do auditório.

Suas ultimas palavras foram cobertas
por applausos geraes, encerrando-se assima sessão, tendo o povo se dispersado.

A' noito, diversas senhoritas da nossasociedade promoveram um "assustado",
que se realizou na residência do sr, Da-rio Freitas, decorrendo entro franca ale-
grla e animação.

 A convite da direcção da Estradade Ferro S. Paulo Norte, que lhes forno-cou passes, visitaram hontem a cldado deAraraquara os srs. professores ÂngeloMartino, Benedicto E. de Campos, Augus-to P. de Mendonça e phnrninceutlco ca-nllão Vicento Castlgllone, todos desta ci-dade.
O sr. capitão Leopoldo E, doCampos e digna consorte, d. Anna de Mel-lo Campos, têm o lar cm festa com o nas-cimento de uma gentil menina, occorrldo

em II do corrente, sob os melhores aus-
plcios.

 Dessa capital JA regressaram ossrs. coronel Pedro Gerctto, chefe político,o Manuel Sabão, importante commcrcian-
tn nesta praça.

 Completam annos, depois do ama-
nllA, o sr, capitão Joaquim Corrêa da SU-
va, digno escrivão de paz e annexos de
Nova Europa; amanhã, o menino José,
filho do tenente-coronel Sebastião N. Pi-
nheiro; em 17, o joven tenente Manuel
André Pereira; ainda 110 mesmo dia, os
meninos Zlziriho, filho do major Luiz N.
Caldeira, e Zulelka, filha do canitão Da-
vid Carlos; no dia 18, o menino Euclydes,
filho do capilão Gnbrlel Corrêa, 2.o tnbcl-
Hão da comarca.

Esteve nesta cidade o sr. dr, VI-
ctor Gnrbarino, engenheiro o abastado fa-
zolidelro em Novo Horizonte.

 10ncontra-so ha dias entre nfis o
si*. Jo."é Gonçalves Negrão, residente om
Yii canga.

Hontem tocaram 110 coreto da pra-
ça Jorgo Tlblriçá uh bandas locaes lncor-
poradas.

A' noite, realizou-se concorrido
claculo no theatro Rio Branco.

(Bo correspondente
Calcula-se em in a 1G mI1 „do romeiros que afflulram a D 4 r, ,'¦'do fluente a no.sa plttorosca PlrapôraAs ruas, repletas do povo, tinham o is-pecto das do triângulo do S. PauloMulto concorridos foram os offk-íos dl-

O artístico altar de mármore, tulvo/ oprimeiro do Eslado, não 0.11 luxo, não .1
n&'hma8, 

em a*'t0* <-P-'°*-entava uni as-n-cto boníssimo com a sua rica illumina-Ç:o e esmerado enfeite
Na egreja toda do adro .1 nave, ondea-va um oceano de cabeças, até as tribu-nas, do ondo pendiam grandes col. - scarmezim, foram oecupadas
A musica orchestra). a. cargo do mães-tro Veríssimo Gloria. estevo excolTent»erramando pelo recinto religioso"S.tas d0 harmonia suave o sentimentalQuom fi quo ainda não ouviu falar .10

lo™. 1 fvo :• ^r mh0"'" H- » *

Embora italiano, de palavra facll „
sss,neia ° n°sw >**ió*táita__oom segurança o correcção; é. sobretudofelicíssimo quando fala ao povo. '
ouoTZ lf n 

a,""° U,n uct0' miitmle na«ua simplicidade, que a todos agrado 1
-ío a, Jioin Jos...?.' Idêa f.-iiz, aventada polo revmo, 'cone-
,0 Vicente, vigário desta parochin, reitor
L0rtfnTl1TS.a0sl.8U,,erl01, * °'ã™ "S

fMÍ.1",,ll'Cm„!'uKÍ",I)licU1a<,e d0 ado: dua.i
ü,„.;3 :'I"Ji"haS c (luas vlrgehslnha s--Uindo a uma outra virgemzinha, que

8 Bom fe 
d° alrlglr M ••cedidas'".-&• l.om Jesus, cm nome do povo. Ccrlmo-n^igmficativa, mais ,indn, por ^í™°0leita pola bocea da lnnooenola.Com a queima dos f0_o3 do artifl.ln":;";ae,oR'üa De,° ^ ^3«

['n^^^BjtjamamTmrmmuim^^

LEME

(Do correspondente, cm 14).Regressou da capital, ondo'esteve a*l-
l'v,Jn,''laMa n.ef!ooiüs'* ü et. coronel Joãotranco MourBo, prestigioso cliefe poli-neo c prefeito municipal dosía cidadeJunintir sua ausência foi substituído
mim ,'"'.'f 

°, vlco-pr.feito. dr. Benja-mim de Oliveira Abbade.

li.™,,™"' ,fild0 lova"la'3'>. «estes ultlmoa1 
„P(lM columnas d"'0 Município",

___._?? 
e!,m"ll""a oontra os marchan-

da',10 ,,t 
'°'"',,ÍUtt"t0 ao Preuo e quall-

gaflo 
dos produetos fornecidos aó pu-

nhh. Pami.in'10 
3e'' aii*í;lta I,ela fi0lnl'a-"íc 

tol.'! , ' tt p,'°*)osta do sr. Felicio
i*ãó i'J 

cunM'uc-'*o da nova os-
eã_ rot _. ¦?" °Sta ';,"ai,°' A «onstrucçao foi orçada om 31 :,.00$ ,. deve estarerin nada dentro de 3 mezes da data „_inicio dos trabalhos. a0Felizmente depois de quasl 3 annos doO-Peotatlya, vn,.sa tüI,lar ,.0ilMdaX^8^
Piraçao dos lemenses, M

-- A Junta dc Alistamento Militar quoobiIo o dia IB do julho do corrente an-
__.__!íl<|eTPBna-r.le?-'í Ck,,H]c' c""*P°3ta docoronel João Franco MourSo, major Joio'•Arruda Leite ,.. capitão Domingo.-* »hi.igl.i, alistou até hoje, 32 cidadão»aptos para o serviço.

~- A grande, ,-ecea que ha muitos mo-tea assola esta zona, começa a prejudi-car grandemente a lavoura.
O pó q„„ so eieva das ,.UiJS d„ cI(]adacom a passagem dc automóveis e carros,tem obrigado alguns negociantes a tra-zer as portas fechadas.

ESPIRITO SANTO DO PINHA r,

BOM STJCGESSO
fDo correspondònle, em 15);
Serã passada amanhã, em cartório os-""".ptura publica do compra o venda dodois prédios em ruína que a Cama *â M -Ca, acaba de adquirir do coronel Ma-

.niinlc1..!..01'10 
Ertr,,0Sa' 

^W» nesto
Taes prédios vfim, desde ha multo cau*«a.nao péssima impressão a praGa om flrtude do abandono.

deLo.í'amara 
r"'olon,,e ''oformal-os e ven-

~— Ko ""a 8 do corrento foi alvo de«ando manifestação, por motivo da abe.-tura ,1o seu estu belecimento commorclal
SlLenia0CaPÍÍa0JnU'lSa,yr°'10*'^
,ie.1 

"SIS 
1P,',!00,!i(", "ola corporação mu-"¦loal, illrigiu-se á sua residência o ahi „=an,ou em seu nome o professor Américoi-í-iillm, respondendo cm nome do mani-testado o professor José Elias de MelloO capitão João Leme offereceu aospresentes um copo do cerveja

m,~T7ÍI ,T*-"*',Pm ío1 alvo do' estrondosa
manlfe-taçtto o professor José Elias deMello, entlniailo escrivão de paz o. tabel-Hão aqui residente.

irontem, fts 20 horas, 0 povo, tendo afrente a banda "Euterpe", chegou .1 resl-dencia do manifestado e ahl lha dirigiuuma saudação o professor A. Pgolinl res-pon ndo o sr. J. Elias.
1" .ro ns pessoas quo compareceramminemos notar ,s seguintes: coronelOctavio Ramos, chefo politico; tenento•losfi Alves do Araujo, presidente do Ca-mnra: capitão Amador Domingues LeiteIndustrial o fazendeiro; tenento Josfi deOliveira Brlsolla, prefeito; capitão Bene-dlçip Rodrigues de. Moraes, mombro doDlroetori»; tenonto Joaquim Ignacio deJesus, juiz de paz; Octavlano Ramos ca-Pltão Benedicto Luiz Duarte, Josfi Cln-que, tenente Fernando do Oliveira Lfmn,Antônio Dias Pedroso, Ladlslau de Frei-tas, Firmino D. Leite, Luciano Zuppo ca-Pilão João Leme, Oelavio do Mello 

' 
B«-ncillelo Leme e outros, cujos nomes miopudemos obter.

Teve o seu lar em festa, no dia ildo corrente, com o nascimento do umarobusta menina, o sr. Trmhertn Ugollnl.
juiz de paz.

 Foi exonerado, a pedido, do cargode inspector escolar municipal o tenenteJoaquim Ignacio do Jesus.Os quatro professores em exerci-cln aqui na sfirle. pretendem levar a effel-to, no dia 2 de setembro próximo, a fes-ta das arvores, para, o que estão desde ifttrabalhando.
O sr. Benedicto Rodrigues de Mo-raes, presidente da Commissão de Agrl-cullura, mandou requisitar mudas do eu-ca'vptus o magnolias, para arborização

das praças o ruas princlpaes desta cidade.O capitão Antônio Luiz Duarte,
vereador municipal, tovo o seu lar au-
gmentado; no dia 3 do corrento, com o
nascimento de mais uma menina, que na
pia baptismnl receberá o nome de Sophi.i.Estiveram nesta cidade os srs. Ar-
lindo Barbosa, do Rio Grande dn Sul, o
Domingos Barbosa, do Itararé; o sr.Tlieophllo Ribeiro, de S. Paulo, o o sr.
Rodrigo Costa, de. Avnré.

 Regressaram: de Ourlnho, o sr.Fernando Lima, e do Santo Antônio, o sr.
Theobaldo Tinto de Mello o exma faml-
Ua.

 Acham-se nesta cidade o sr. Fran-
cisco Pertira. fle Santo Antônio da Boa
Vista, e o sr. Rodrigo Terelra de Mello dc
ttãtingá.

(Do correspondente, em 1-1)-Ao amanhecer de hoje, quando o car-pinteiro Antônio Mendes passava pelarua Teixeira Rios, foi nggrcdido a tiros,
boscad. 

t,lviul,° *•**•• ali C3,avíl (1<* em-
A requisição da policia de Rit,. ,.'íoirelo, tol preso aqui o portuguez ljin.mantino do tal, que ali esta respondendoa processo por crime do defloramento.
Falleceu nesta cidade, no dia 13 dccorrente, o sr. Francisco Manuel da Pai.ma, quo aqui residiu por muitos annos.Nestes ultimo:, dias tém-so regista-

alheia. e''Süa 
US8aU°3 '' PròprleAaAo

.¦„r"1lín.0'''Tar""'s'' "manhã as solennida-Aer. da resta dc s, Benedicto, quo estãocorrendo multo animadas.
Após prolongados sòf.rimentos cou-tra os quaes foram impotentes os recur-sos ,1a sciencia medica, falleceu nesta, cl-dade, na noite de 0 do corrente mez oamigo o estimado habitante dosta loca-lidado, sr. major Franolsoó Felix de -\l-varenga o Silva.
Neste.s nliimos dias, tem faltadaagua para o consumo publico, o que motl-vou reclamações da população.

SARAPUHY

(Do corrospoiHlentc. cm u):
Ha dias aqui esteve, em visita asua família, o sr. Francisco PorteMa

Dohrcr, acompanhado de sua exma,consorte.

,—— Hontem chegou a esla cidade,
vindo de Itapetininga, o sr. dr. Josí-110 de Paula Araujo, que veiu tomar
parte na segunda diligencia da divi-são da fazenda Càbaçáès, como advo*
gado da promovente.

-— Poi apresentada hoje em car*torio a contestação á acção que Vi*
cente Silva e outros movem contra
1-rancisco Evangelista dc Carvalho asua mulher.

—-- Seguiu para Pirapóra, acom*
panhado de sua exma. familia, o sr.
Avelino Pcçanha da Silva, importan-
te negociante de nossa praça.

ti. SIMÃO

espe-

CAMPOS DO JORDÃO

tor.

(Do correspondente, em 14):
Por um Indivíduo vindo dc S. Bonto do

Sapucahy, foram distribuídos hontom
nesta localidade dois boletins asslgnndos
por pessoas daquèlle logar, quo com uma
elevada fatuldade pretenderam mostrar
ao coheso eleitorado deste districto o
sou fictício valor politico. Esses bolotins,
porém, foram por todos que os leram jul-
S.-dos sem intuito vão. Os signatários des-
ses boletins declaram que são os mem-
bros do novo directorio do partido orga-
nlzado recontemente em S. Bento do Sn-
piicahy em contraposição ao actual par-tido dominante.

O eleitorado deste districto mio se ln-
fluenciarfi, pelas phrases ocas desses bo-
letins, pois que se ouvirem o appello dos
sous autores terão amanhã quo os ana-
thcinatizar cheios de arrependimento.
Verdadeiros incondiurios, os autores des-ses boletins, afastam-se da uã politicafomentando Intrigas e insuflando animo-
sidades que sú podem trazer consequen-
cias funostas, o, entretanto, o mais curial
seria que todos os esforços convergissem
para o desenvolvimento local, afastando anefasta politicagem, assíis prejudicialnum logar pequeno.

A perfeita orientação política do parti-do dominante, o sua extraordinária pro-bidade, alllada ao seu comprovado valor
pesoa), patenteiam o seu prestigio e seu
lrreductivel poderio,

1ND.HVITBA

(Do correspondente, em 15):
Causou boa impressão aqui a noticia

dada pelo correspondente do "Estado"
eni Ilu' sobro a nomeação de uma autorl-
dado policial desta cidade.

 Tf-m estado enfermos o joven An-
gelo Beccarl, d. Maria Campos e d. Dul-
colina Cardoso.

 Entrou hoje no seu 3.o anuo do
publicação o "Indaiatubano", nossa fo-
lha semanal, orgam quo se dedica aos in-
teresses municipaes.

O sr. Benedicto Taborda, gerente-pro-
prletario, tem recebido multas felicita-
ç5es.

 Realiza-se 110 domingo próximo
um concerto pela corporação musical
Internacional, 110 jardim da praça Pru-
dente do Moraes.

MATTO GROSSO DU BATATAI.S

(Do correspondente, em 7):
Durante o mez passado, foram rouba-

dos mais de 20 animaes, neste districto.
E' preciso quo providencias enérgicas

sejam postas om pratica, para pOr cobro
A roubalheira.

— Divorsos rapazes pretendom tra-
tar do arrendamento do confortável su-
lão "Odcon", dc propriedade do sr. José
Battella, offereeendo ao publico do Mat-
to Grosso, optimos eBpectactilos cinema-
lógraphicos.

Pura esse fim, o professor José Candi-
do Junior, esta orgunizando unia orches-
Ira, cujos ensaios Jã começaram.

r"  Km visita A sua propriedade agrl-
cola, acha-se nesta localidade, o sr. co-
ronel Honorio Palma, residente em Data-
taes.

 O movimenlo do cartório de paz,no mez de julho findo, íoi o seguinte:
Nascimentos, 31; óbitos, 12; cusamen-

tos, 10; escripturus, 8; procurações, 2;
certidões, 2; processos polioiaes,2.—— Ha poucos dias, foi inaugurado o
serviço de força e luz eiictrlca, nas se-
guintes fazendas: "Jubotft", de próprio-
dade do sr. coronel Andrade Junqueira;"Cascata", de propriedade do sr. coro-
nel José Esteves Junior; "S. João", dc
propriedade dos srs. Meirelles Reis e Mei-
rolles; "Guuraelaba", de propriedade do
sr. capitão Alexandre Salem.

Brevemente outras fazendas irão ado-
ptar esse grando melhoramento, que de-
vemos á Companhia Franêaha dc EÍéctr.1-
cidade.

 Falleceu ha poucos dias, repcntl-
namonte, o sr. Joaquim Vicente Ribeiro,
lavrador neste dlstrlcto. Sua morte foi
bastante sentida.

(Do correspondente, em !fl):
Encerrou-se 110 dia 10 do corrente, aterceira sessão do jury, dr-bta comarca,sob a presidência do sr. dr. João Goncal-ves de Oliveira, servindo dc promotor pu-bllco, Interinamente, o sr. dr. CalllmorioNestor dos Santos, vindo especialmente

Oessa capital, para esse fim, _ de escri-vao, o sr. major Francisco Leito de Assis.O primeiro julgamento foi ilo réo LulaMaestrl, aceusado de crimo de morte.Defendido pelos srs. dr. Leonidas Bar-reto ¦: José Luiz dc Carvalho, tendo co-mo aceusador o sr. dr. Xavier de Carva-lho.
O réo, que era pela segunda vez sub.mcitldo ao jury, tendo sido condemnado" 1 primeiro julgamento a pena de 0 annosde prisão, foi absolvido pbr unanlmldá-de de votos.
O sr. promotor publico appelíou dessasentença.
No dia 9, sob a presidência do sr. dr.Laudo do Camargo, Juiz da primeira va-ra de Ribeirão Prelo, foi julgado ÂngeloCagllerl, por crime dc morte, tambem.submettldo a novo julgamento, tendo poiaceusador particular, o sr. dr. Arthur dfPaula Amaral e defensor o sr. Frederl-co dos Santos Ribeiro.
Foi condemnado a 0 annos de prisão.Continuando a sessão, sob a presiden-cia do juiz de direito desta comarca, fo-ram julgados: Damlão Perolra, por cri-mo dc morte, sendo condemnado a (I an-nos o ü mexes de prisão cellular, o Bene-dicto Alves Costa, por ferimentos leves, ati mezes de prisão.

 Acha-se nesta cidade, como pro-motor publico interino, substituindo o sr.dr. Ary Lobo, que entrou em goso de 15(lias dc férias, o advogado sr. dr. Call-merlo Nestor dos Santos, dessa capital.
No dia 15 do corrente, completoumais um anno de existência, o nosso bon-doso vigário padre Nicolau Paraggio.

Sua revma., que gosa de estima o sytri-pathla na nossa cidade, foi por essa oc-casinu muito cumprimentado.
Do Cajuru', onde residiu longos annoa,innumeros foram os teiegrammas de fo-licitações que recebeu.
—— Graças aos esforços do nosso vi-

gario; pudemos ver hontem, pola primei-ra, vez, o nosso templo 'Iluminado 
pelaelectricidade, 'Iluminação 

essa que peladisposição e quantidade de lâmpadas,causou um bello e BU.pr.hondente ef-leito.
~— x>el:> nossa municipalidade, foidado inicio uos trabalhos de reforma da

ponte da rua Francisco Glycerlo, reformaessa que, segundo consta, ser., feita emestylo completamente dlfferenfe das quaaqui existem.

(Do correspondente, em 14):
Tambem nesta cidade, por oceasião dachegada da noticia da tomada de Goricia,

pelas armas Italianas, houve grandes ma?nlfestaçãcs do júbilo.
Numeroso cortejo de pessoas da labo-riqsa colônia italiana percorreu as ruasda cidade, acompanhado de uma bandade musica e ao estrugir de innumeros fo-

guetes.
Ideada por um grupo do cavalhel-ros da nossa sociedade, houve ha dlaauma reunião, afim de tratar de uma

grandiosa festa cm beneficio dns nossasinstituições pias —- Santa Casa e Asylo,-constando de kérmésse, foct-bail e outrosdivertimentos públicos,Na fazenda da S. Paulo Coffee Stato,-na estação do Chanaan, deu-so ha dias o.faliecimento de uma colona, o qual, con-»
formo as suspeitas do medico daquellaía-.
zenda, pároco ter-se dado por envenenai
mento.

As autoridades locaes tomaram oonhe-
cimento do facto, abrindo inquérito. ,Victlmado por uma rebelde mole*-tia, que o minava ha longos annos, rolle-eeu nesta cidade, no dia 7 do corrente, odr. Arthur Travassos Prestes, advogado,-Ao seu enlerro compareceram, o .Orodesta localidade, medicos e representan-tos do todas as classes sociaes, formando;
grande acompanhamento.

Reabriu-se ha dias o Cinema B*Wdlum, da- empresa Campldelll, 1

?.-_. «_-_. MUTILADO
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r
-(Do correspondente, em 10):
O governo do Estado acaba do no-

mear o professor Pedro Arbues Sapucaia,
nosao dlstincto conterrâneo, para a es-
cola do bairro daa Oliveiras, no munlcl-
pio de Piedade.

Damos parabéns ao povo do Piedade
pela belllsslma ncqulslção que acaba do
fazer, porquanto o professor Sapucaia,
reuno, a par do uma peregrina intelli-
geneia, lhaneza do trato o bondado de co-
ração,

RIBEIRÃO BONITO

(Do correspondente, om 11):
Reina grande alegria entro a colônia

italiana daqui, pela entrada om Goricia
do exercito Italiano.

Por iniciativa da Soclota Italiana dl
Mutuo Soecorso, foi distribuído, hontom,
um boletim convidando os italianos a re-
unlrom-so nas salas da mesma soclcda-
do.

Proferiu um bello flisourso o dr. Luiz
Globbe, quo foi multo applaudido c eum-
prlmcntado.

Depois, todos Incorporados, com as
bandeiras Italiana o brasileira, percorre-
ram as prlnclpaes ruas da cidade, dando
vivos ao rei da ltalla, ao exercito italia-
no, ao Bonerallsslm» Cadorna e ao Ura*
ell.

S. JOSE* DA BEM/A VISTA

(Do correspondente, cm 10):
3í*ol baptizado o menino José, filhinho

do capitão Anor Garcia.
Foram seus padrinhos os srs. coronel

André Martins de Andrado e d. Maria-
na Marcondes do Amaral.

Com o nome de Effandl, foi tambem
baptizadn, em «, a Interessante fllhinha
do sr. Antônio Simíes.

Foram seus padrinhos o sr. Rodolpho
Tozzl o sua esposa.

 Os srs. coronel André Martins de
Andrado o capitão Anôr Garcia enoarro-
garam-so de reformar por sua eonta as
Imagens de S. José o S. Sebastião, res-
pectivamente.

Esteve nosta vllla o capitão José
R. T. Sampaio, do Franca,

Para nlriguy seguiu ha dias o sr.
Francisco Silva.

 O fabriqueiro desta matriz afflxou
cdltaes convidando os locatários do ter-
renos forelios a virem, sem demora, ros-
gatar o seu debito em atraso e seientl-
ficando-lhes quo deu procuração ao
advogado coronel Godofrodò de Castro,
do Franca, para fazer a.s cobranças Ju-
dlciaes dos freguezes relapsos.

Com o nnnio do Anôr fo! haptiza-
do um filhinho do sr. Theobaldo Fer-
raciolll.

Serviram de padrinhos o er. Osório
Arnntos e sua esposa.

UBATUBA

(Do correspondente, em ii):_
Seguiu hontem para S. Paulo, jun-

tamente com sua exma. esposa, o sr.
dr. Diderot Goulart, delegado de po-
licia desta cidade.

Ao seu embarque compareceram
muitos amigos e diversas famílias,
pois durante o tempo em que aqui
residiu soube conquistar muitas ami-
zades.

Entre as pessoas que os acompa-
nliarani, notámos as seguintes: coro-
nel Domiciano e Ernesto Gomes, re-
prcsenlando o dircctorio local; ma-
jor Graça Martins, professor P. Mo-
raes, José Graça, o correspondente
do "Correio Paulistano", exmas. viu-
va Ambrogi, M. Prado. M. Dias
Maria Bruno e muitas outras, que
não pudemos tomar nota.

A s. s. c exma. esposa desejamos
boa viagem c muitas felicidades.

Acham-se entre nós os srs
drs. Teixeira Leite e dr. Malfali.

Ao que nos consta, ss. ss. vêm ini-
ciar grandes melhoramentos nesta
terra.

Ao desembarque de ss. ss.. estive-
ram presentes os membros do dire*
ctorio e muitos amigos e correligio*
narios.

BOA ESPERANÇA

CDo correspondente, em 12):
Em regosijo pela tomada de Gori-

cia, a colônia italiana desta cidade.
110 dia 10 do corrente, acompanhada
da banda ".Santa Cecília", percorreu
as ruas desta cidade, em enthusiasti
ca manifestação de júbilo. Com grandes solennidades.
deve realizar-se a 15 do corrente a
festa em louvor de Nossa Senhora. _

As novenas e leilão têm sido mui
to concorridos.

Pela commissão das obras da
matriz, foi contractado o madeira-
mento e cobertura do novo templo

 Esteve entre nós o sr. dr. J.
F. Oliveira Penteado, engenheiro do
districto.

S. s. vciu a esta cidade, com o fim
tle verificar e orçar o assentamento
tle uma bomba hydraulica no grupo
escolar desta cidade.

CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE

Escrevem-nos desta localidade, em da-
ta de 12:

Conceição de Monte Alegre tevo o pra-
zer de hospedar, ha dias, o sr. dr. Ga-
brlcl Rocha, illustro deputado estadual.

S, exc, veiu 110 desempenho do um
mandato da Commissão Directora do
Partido Republicano.

Estava-lhe preparada uma significativa
demonstração de apreço c de aolidarioda-
d« política, para o dia de sua chegada,
10 do corrente. Mas, s. exc, com a sua
reconhecida modéstia, querendo esqui-
var-so a manifestações publicas, aqui
chegou na véspera.

Tendo conhecimento de sua presença
cm Conceição do Monte Alegre, seus anil-
gos e admiradores foram visital-o na ca-
ea em que se hospedou o sympathlaco rc-
presentanto do povo na Câmara Esta-
dual.

A's 12 horas, na residência do sr. An-
tonio Gabriel do Nascimento, foi offo-
rccldo um lauto almoço ao digno depu-
tado.

Por delegações dos srs. Azarias VI-
cento Rodrigues Ferreira, Quintiliano
Netto, Vlriato Olympio o outros, lnfluen-
tes políticos da localidade, falou, saudan-
do s. exc, o talentoso advogado coronel
Silva Filho.

O orador, depois de salientar os pre-
dlcados do sr. dr. Gabriel Rocha, rofe-
riu-se uo espirito de concórdia e de to-
lerancia do eleitorado de Monto Alegro,
sompro prompto a prestigiar a boa poli-
tica; disse quaes as suas aspirações o os
sous propósitos na dlrecção política ão
município.

Concluiu, levantando vivas ao sr. pro-
Bldenle do Estado, & Commissão Dlrecto-
ra do Partido Republicano, ao dr. Gabriel
Rocha o ao er. Rodolpho Miranda.

Esses vivas foram entliuslastlcamonto
oorrespondendidos pelos eleitores presen-
tes.

O discurso do coronel Silva Filho cau-
10 tt magnífica Impressão.

Respondeu, agradecendo & saudação, o
sr. dr. Gabriel Rocha, que falou brilhan-
temente, por espaço de quarenta mlnu-
tos.

A'a 14 horas realizou-se a eleição do
novo dlrectorio político local, presidida
pelo illustro deputado.

Essa corporação partidária íieou con-
stltulda de representantes de todos os ele-
mentos políticos do municipio que, devido
ao prestigio e & hábil diplomacia do sr.
dr. Gabriel Rocha, aa congregaram em
torno de um bó partido, para bem do
progresso de Conceição de Monte Alegre. í trem -tjuo vai a Ibltinga" o Itapolis.

PARAHYBUNA

Escrevem-nos desta cidade:
"As Filhas de S. Vicente dc Paulo,

dedicadas zeladoras da Santa Casa
de Misericórdia, preocctipadas sem-
pre cm praticar o bem, condoídas da
sorte dc meninas pobres existentes
neste municipio, cujos paes não po-
dem ministrar-lhes educação, por fal-
ta de recursos, lembraram-se dc fun-
dar aqui um estabelecimento, modes-
to embora, para abrigar essas meni-
nas, preparando-lhes ao mesmo tem-
po o espirito c o coração.

Ecoando esta felicíssima iniciativa
na capital, um grupo dc distiuctos
parahybuênses lá residentes, com-
posto dos illustres srs. dr. Oscar
Thompson, dr. Francisco Bento de
Alvarenga, dr. José de Mello Camar*
go, coronel Pedro Augusto de Cala-
zans. professor Gabriel Ortiz c Ma-
nuel Pires do Prado, abraçaram tão
útil idéa, c, sem perda dc tempo, em
reunião, resolveram distribuir circti-
lares ás pessoas dc suas amizades c a
prestantes filhos desta terra, espalha-
dos por todos os recantos da União.

Ao que parece, os nossos illustres
patricios levarão facilmente avante a
caridosa lembrança das virtuosas vi-
centinas — qual seja a fundação do
Intcrnato Santo Antônio, pois que
segundo estamos informados, con-
tam já, além dc outros donativos va
liosos, com a importância dc 6:240$,
recebida dos seguintes logares: capl
talj 3:048$; Parahybnna, 1:620$; Kio
dc Janeiro, assignatura do sr. coronel
Olegario Joaquim Ortiz, 1 :ooo$; S.
Tose dos Campos, 300$, e Santos,
272$000.

A Câmara Municipal, composta de
cavalheiros que jamais deixaram de
se associar a todos aqüelles que tra-
tam dc engrandecer este fecundo tor-
rão, e que se esforçam por collocar
esta cidade ao lado de suas irmãs
que caminham na vanguarda do pro-
gresso, adquiriu um esplendido terre-
no no pittoresco bairro do Rosário,
oondo-o á disposição dos nossos il-
lustres conterrâneos, para nelle ser
construído o projèctado estabeleci-
mento, edificio que, altestando ás ge-
rações vindouras, este alto coinmct-
timenlo, será, inquestionavelmente,
o marco luminoso da nossa Civiliza-
ção."

RIO PRETO

(Do correspondente, em 12):
Em trem especial, que deu entrada na

«aro da E. F. Norto do S. Paulo ãs 1 (».!>(!
do 10 do corrente, chegaram a esta clda-
do o sr. dr. Carlos Neoke, operoso e in-
eánçavel lnspector geral daquella compa-
nhla do vias férrea, e sua exma. esposa,
sra. d. Elfrida Necke.

Os Illustres excursionistas, ao dosem-
barcar, foram recebidos o cumprimenta-
do.s pelo sr. dr. Prescillano Pinto do 011-
veira, em nomo do dlrectorio politico lo-
cal; pelo sr. dr. José Nogueira do Noro
nha, em nomo da Câmara Municipal, 1
pelo sr. Dezembrlno Silva, pela redacção
d'"A Cidade".

Em companhia dos nossos dlstinetos VI-
sltantes, veiu o sr. dr. A. Klotz, engenhei-
ro da Companhia E. F, Norto de K. 1'aulo.

A' noite, os illustres excursionistas vi-
sltaram alguns pontos da cidade, acoin-
nanhados do sr. dr. rresclli.ano Pinto dt
Oliveira o sua exma. esposa, sra. d, í.ulu'
ria Costn. Pinto; do sr. dr. Josí- Nogueira
do Noronha o sua exma. esposa, sra. d
Pequetlta Noronha, o do correspondente
to "Correio Paulistano", sr. Dezemhrino
Silva.

O sr. dr. Necko e sua exma. consorte
hospedaram-se no Hotel Central, onde rc
ceberam diversas visitas.

No dia seguinte, em trem especial, quo
partiu desta cidade dn 5,30, seguiram para
Araraquara os nossos dlstinetos hospedes.

 Fizeram annos: a 7, o galante
Wilson, querido filhinho do sr. major
.raeob Blumer, director-proprietario d'"A
Cldado"; a 0, o sr. coronel Emygdio Fran-
cisco Nogueira, fazendeiro nesto munici-
pio e honrado vlce-presldento da Câmara
Municipal, o a gentil senhorita Thercza
do Oliveira, filha do sr. capitão João de
Oliveira Grande; a 8, o interessante José
dlleoto filhinho do sr. Raphael Martins
Ferreira, zeloso funccionarlo municipal.

 Regressaram: do S. Paulo, o sr.
coronel Belchior Pimenta de Abrou, fa-
zendelro neste municipio; do S. Carlos, o
revmo. padro Luiz Antônio do Sulvclro,
ooadjütòr desta parochla; do S. Carlos o
Barretos, os srs. dr. Fernando Gomes,
advogado nesto furo, João do Castro,
commerclante nesta praça, o major Os-
waldo do Carvalho, capitalista residente
nesta cidade; do Araraquara o Taquarl-
tinga, o sr. Dezombrino Silva.

 O sr. major Joaquim Fernandes,
thesourciro da Câmara Municipal, tem,
desdo 1 do corrente, o seu lar cm festa,
com o nascimento do mais uma galante
e. bella menina, quo receberá o nome de
Zeny.

Depois do uma demora de 3 mezes
om S. Paulo, ondo estevo em tratamento
de saudo, regressou a osta cidade o sr.
Eduardo Blumer, irmão do sr. major Blu-
mer, proprietário d'"A Cidade".

 Regressaram: para Araraquara, a
gentil senhorita Rosallna Palamone, fi-
lha do si, Francisco Palamone, fazen-
ilelro naqucllo municipio, o para S. Paulo,
acompanhada do seu filho, o Joven Jar-
bas de Camargo, a oxma. sra. d. Maria Ae
Camargo Penteado, digna cunhada do sr.
dr, Nogueira do Noronha, influento mem-
bro do dlrectorio politico e vice-prefelto
municipal.

 Para Monto Alto, acompanhada
do seus galantes fllhlnhoa, seguiu a
exma. sra. d. Francisca Leal, esposa do
sr. Francisco Leal, commerciante nesta
praça.

- Acompanhado de sua exma. fa
milla, jâ regressou do sua viagem ao Ms
ado do Minas o sr. dr. Prescillano Pinto

do Oliveira, prestigioso presidente do dl-
rectorlo político o da Câmara Munici-
pai,

Tem estado ligeiramente enferma
a exma. sra. d. Cândida Lerro, prendada
consorto do sr. coronel Léo Lerro, dlll-
gente prefeito municipal e membro in-
flueuto do dlrectorio político. Tambem estevo enfermo o Inte*
ressanto menino Tito, querido filho do
sr. dr. Nogueira do Noronha.

 Afim de assumir o seu posto, se-
guiu para essa capital o dlstincto offi-
ciai Álvaro Aosb do Mello, ha pouco pro-
movido a capltão-commandante da <l,a
companhia do 4,o batalhão da Força Pu-
blica.

 Esteve na cldado, hospedado no
Hotel Modelo, o sr. capitão Domingos
Fellppe, influente chefo politico de Vilia
Adolpho.

 Afim do submetter-sc a uma pe-
quena intervenção cirúrgica, seguiu para
S. Paulo o sr. Victor Brito Bastos, oon-
ceituado advogado nesto foro e membro
Influente do dlrectorio politico, No dia 1 do corrente, foi aberta
ao trafego a estação de Tabatinga, ponto
terminal do ramal do Syivania, da Com-
panhia E. F. Norte de S. Paulo,

Damos a seguir um resumo do horário
dos trens quo correm nesse ramal:

Trem 104, misto, parte do Araraquara
ãs 5 e 30 minutos e chega a Tabatinga
fis 9 horas o 0 minutos.

Trem 5," passageiros, parto de Arara-
quara üs 14 horas e 20 minutos, o chega
a Tabatinga fis 17 horas e Í2 minutos.

Trem 4, passageiros, parto do Tabatln-
g-u. ãs 0 o 25 e chega a Araraquara fia D
horas o 21 minutos.

Trem 104, misto, quo do Araraquara
parte oa 5 o 30, esta em correspondência
com o trem da Douradense, quo vai aos
núcleos colonlaes de Gavião Peixoto, No-
va Europa e Nova Paullcéa, e o trem 5,
passageiros, que do Araraquara parto ãs
14 e 20, está em correspondência com o

(Do correspondente, om 12):
A colônia Italiana aqui domiciliada fes-

tejou condlgnamento o brllhanto feito do
glorioso exercito Italiano, em Goricia.

A' nolto reunlram-so os membros da
Soclcdado Italiana o, organizando uma
passoata, precedidos da banda musical, fo-
ram cumprimentar as autorldadei locaos,
tondo por essa occaslão usado da palavra
diverso;! cavalheiros da nossa sociedade,
saudando a bandeira italiana, que era
carregada por um dos membros da socle-
dade.

A seguir, organizou-se uma animada
nolrío, quo eo prolongou 11 te a madrugada
do dia segulnto,

A festa dc S. Roque a realizar-Bo
nesta cldado, foi adiada para 20 do cor-
ronte, promettendo revestir-se de grando
brilhantismo.

Por essa occaslão 6 esperado o revmo.
moneonhor Pasehoal Ferrari, quo vlro
com ordom do sr. bispo diocesano para
ministrar o santo Sacramento do Chrismn.

Com o fim do abrilhantar a festa, virá
de Botucatu' a banda de musica 8. Be-
nedlcto, regida pelo maestrlno Lázaro do
Camargo.

Do sua viagem a Botucatu', rc-
gressaram os srs. capitão Alfredo Pinto
da Conceição o Alexandre Josó Ribeiro.

 E' esperado brevemente nesta cl-
dado um tenm do S. C. Avaréense, que
vem disputar um match com o l.o toam
do S. C. Itatlnquense.

—— As obras da ogreja matriz desta
cldado Jfi. so acham bom avançadas, gra-
caa aos esforços da commissão encarrega-
da e a boa vontade do povo, quo tOm con-
corrido com os seus donativos.

As obras, desde o seu Inicio, foram
administradas pelo sr. Antônio Pinto Ma-
chado, l.o procurador, que tem sido ln-
cançavel no desompenho da sua tarefa.

 No dia 20, na raia desta cidade,
dove realizar-se a corrida dos afamndos
parclhelros Leninno o Tordllho, sondo
o primeiro do sr. Josí Bento Junlor o o
segundo do er. José Celestino Filho.

INDAIATUUA ;fj.;.|.**

ÍDo correspondente, cm 10):
Acha-so onferma a exma. sra. d. Ma-

ria Tancier, esposa do sr. tenente Josí
Tanclor. o virtuosa progenltora do sr.
Carlos Tanclor.

 Acha-se cm franca convalescença
a exma. era. d. Dulculina Cardoso, espo-
ao do sr. João Cardoso.

E' sou medico assistente o dr. Assis
Monteiro.

 Est ovo na cldado o professor Joa-
quim Luiz do Brito, lnspector escolar.

 Regressou do Itu' o sr. Alzlro IM-
ros Camargo, chefe da estação telcphonl-
ca Bragantlna.

 Esteve na cldado o sr. Custodio
Pinto Sampaio Netto, repórter da "A Cl-
dade de Itu'".

 Prosoguom com grande actlvida-
•lc os serviços de reforma na linha tele-
phonloa Bragantlna, cujos serviços nesta
zona estão a cargo do engenheiro sr. Perv
Halldon,

 Regressaram: de Jundiahy, o sr.
Antônio Pinheiro; do S. Paulo, acompa-
nhado do sua exma. esposa, o sr. Octavlo
Almeida Buono,

 Esteve na cidade, em visita ao
seu venerando tio, coronel Theophilo O.
Camargo, o Joven Salvlo Moraes, filho
do sr. Alberto Moraes, residente om S.
Paulo.

NATIVIDAPE

(Do correspondente, em S):
Contractou casamento nesta cidade com

a gentil senhorita Maria Benedlcta dos
Santos, diiocta filha do sr. capitão Be-
nedlcto Grrgorio dos Santos, o sr. Jos<^
Olympio do Almeida, agricultor neste
município.

 Após longos mezes de padeclmòn-
tos, finou-se nesta lòõálldadõ o sr. Pàull*
no Gregorio dos Santos.

O extineto, que contava 34 annos de
edade, era filho desia torra.

Deixa viuva o seis filhos na orphan-
dado.

Ao seu enterro compareceram as prln-
cipaes pessoas da localidade.

O revmo. padre Brito Padula, vigário
da parochia, tambem acompanhou o fe-
retro, procedendo d oncommendação do
corpo.

Pelo sr. Juiz dn direito do Parahy-
buna, foi nomeado escrivão do paz o seus
annexos da freguèzla do Bairro, dlstrl-
cto desta localidade, o sr. Manuel Oon-
calvos do SanfAnna.

O lar do sr. Augusto Gonçalves de
•oliveira, regente da corporação musical"Lyra Itatlbenso", acha-se desde alguns
dias cm festa, enm o nascimento do um
ealanto menino, quo recebera o nomo do
Antônio.

 Afim do auxiliar o nosso vigário,
nas visitas parochiaes, ncha-so entre nôs,
desde o começo ilo mer., o íllustrado sa-
"erdoto redemptpristá Oscar Chagas Azo-
vedo.

 Seguiu do mudança para o mu-
nicipio do Jambelro, acompanhado de sua
"vma. familia, o sr. Benedlcto Candeia-
ria.

 Regressaram: dessa capital, ac.im-
lanhado de sua pvma. esposa, o sr. Vlr-
"Inlo Antunes do Faria, o Oscar JosC Pe-
reira.
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Câmara Municipal
Secretaria da Câmara Municipal
EXPEDIENTE DOS DIAS 10 E 11 DE

AGOSTO DE 1011!

Requerimento da empresa do "Correio
Paulistano". — Deferido.

 Romotteram-so íi. Prefeitura:
Um requerimento de Assad Abadalla e

N'ag!b Salem, reclamando contra lança-
mento dc Imposto do cochéirá, nos termos
do pedido da Commissão de Justiça, do 8
do corrento;

um requerimento de Justino Pacheco,
pedindo solução dc um requerimento an-
'erlor sobre lndemnlzacão pelos prejuízos
soffridos com o nivelamento dado ü rua
Dr. Abranchos;

um requerimento do dr. Cláudio de
Sousa, pedindo isenção do emolumentos
para a construeção da egroja da Villu
Pompen, om Água Branca.

 Requisltou-so da Prefeitura, de
conformidade com as contas apresentadas
e devidamente processadas, o pagamento
da quantia de 611$000, A empresa do"Correio Paulistano".

DIAS 12 E it /
Deram entrada na Secretaria:
Offlcio n. 341, da Prefeitura, remet-

tendo, cm addltamento a um officio ante-
rior, o ultimo boletim mensal da lnspec-
çfio feita no edifício da Prefeitura. —
Junte aos papeis referentes ao assumpto;

officio n. 343, da Prefeitura, transmlt-
tlndo um requerimento em quo o enge-
nheiro Luiz Bianchi Betoldl declara ficar
sem nenhum effeito a offerta que fez ha
tempo, ã Municipalidade, da cessão gra-
tulta de um terreno para abertura do um
porto no rio Tloté, no bairro do Tatuapé,
entro as ruas Baguary o Vlllela, apresen-
tando unia nova proposta a respeito, —
Junte-se aos papeis referentes ao assum-
pto, eonstnntes da ordom do dia da pro-
xima sessão.:

DIA 10

Remettoram-se A Prefeitura:"
O requerimento n. 200, apresentado em

sessão do 12 do corrente, pelo vereador
sr. João Jos6 Pereira, relativo A colloca-
ção do guias na rua Flrmlano Pinto;

todos os papeis relativos A segurança o
conservação do vladucto do Chá, confor-
me pedido da Commissão de Obras, do 8
do corrente;

todos os papols relativos ao pedido do
Instituto Paulista, sobro isenção do im-
posto de Industrias e Profissões e prazo
para ó pagamento dos impostos atrasados,
de actíêrdo com o pedido da Commissão
do Finanças, do 12 do corrento.* ,

CÂMARA ORTMINAD

Sessão ordinária em 17 do agosto de 1010
Presldonto, o sr. ministro Xavlor de

Toledo; secretario, o dr, Luiz do Araújo.

Passagens dc autos

O sr. Almeida o Silva ao sr, B. Bastos,
o aggravo 8434 de Bauru', o as crimes
7880 de Pirassununga, 7020 do Sorocaba,
7965 da Franca o 7002 do Sorra Negra,

O sr, B. Bastos ao sr. Ph. Castro, as
crimes 7808 do Brotas, 7773 do Jahu',
7848 do Jabotlcabal, 781 de Porto Follz,
7828 do Cunha, 7888 de Orlandla, 7030
do Mocoea, 7710 o 7008 da capital.

O sr. Ph. Castro no sr. Pinto do Tolo-
do, as crimes 7909 de Barretos, 7888 do
S. João da Boa Vista, 7801 da capital,
7858 do Mogy das Cruzes, carta testemu-
nhavel 305 da capital o os aggravos 8440
da capital, 81GG do Campinas, 8109 do Ca-
condo, 8350 do Rio Preto, 8089 da Ri-
belrão, 8400 de Bauru', 8411 o 8384 de
Cajuru'.

O sr. Plnlo do Toledo ao sr. Almeida
e Silva, as crimes 7928 de Dois Coregos,
7703 de S. Slmão, 7768 de Pirassununga
e os aggravos 8240, 7813, 7788, 7870 da
capital, 8400, S474, 8458 o 8433 da capi-
tal.

Foram expostos os aggravos 8488 c
8169 pelo sr. B. Bastos, 8477, 8438 o 8413
pelo sr. Ph. Castro o 8400 pelo sr. Pinto
de Toledo.

JULGAMENTOS
llubeas-corpus

Relatados pelo sr. mlnlslro presidente
do Tribunal:

N. 2412 — Descalvado — Fnclente, Be-
nediclo Alves. — Indeferido a ordem, por
r.ão haver motivos de illegal constrangi-
monto para que possa ser attendldo.

N. 2413 — Ribeirão Preto — Paciente.
Josí Bionardl. — Requosltaram informa-
çOcs do dr. Juiz de direito da l.a vara.

Recursos crimes

Relatados pelo sr. ministro Almeida c
Silva:

N. 3525 — Santos — Recorrente, Ro-
quo Franco do Jesus; recorrida, a Jus-
tlça. — Negaram provimento.

N. 3540 — Pirassunmiga — Recorren-
lc, Augustinho da Fonseca; recorrida, a
justiça. — Negaram provimento.

Relatado polo sr. ministro Brito Bas-
tos:

N. 3526 — Casa Branca — Recorren-
tes, Delphlno Alves de Freitas e outros;
recorrida, a Justiça. — Negaram provi-
mento.

Appellacõcs crimes
Relatadas pelo er. ministro Almeida e

Silva:
N. 7753 —i Itapòranga -— Appellante, a

Justiça; appellado, Miguel Silveira Cas-
tro. — Deram provimento.

N. 7890 — Itapolin — Appellante, Mar-
ccliino Antônio da Silva, vulgo Marcellno
Lopes; appellada, a justiça. — Negaram
provimento.

Relatadas pelo sr. Brito Bastos:
N. 7723 — S. Carlos — Appellante, Ar-

mando Romanclli* appellada, a justiça.
— Deram provimento para baixar a con-
demnação ao submedlo.

N. 7758 — S. Rita do Passa Quatro —
Appellante, Sebastião Aprlglo do Olivel-
ra; appellado, a justiça. — Negaram pro
vlmento.

N. 7808 — Capão Bonito do Paranapn
çema — Appellante, o promotor publico
appellados João Josí- do Maurício e ou
tros. — Negaram, .provimento, contra o
voto do sr. Almeida e Silva. *— Impedido
o sr. Pinto do ToTodo.

N. 7872 — Campinas — Appellante,
Davld Sala; appellada, a Justiça. — Ne-
garam provimento.

N. 7877 — Jahu' •— Appellante, o
promotor publico; appellado, José Lati-
rentino, vulgo José Velho. — Deram pro*
vlmento.

N. 7882 — Sorocaba — Appellantcs,
Francisco Antônio Aununciato e João Mi*
randa; appellada, a Justiça. — Negaram
provimento.

N. 7902 — Araraquara — Appellante, o
dr. promotor púbico; nppellailo, Antônio
Nunes do.s Santos. — Negaram provimen-
to.

N. 7907 — Ribeirão Preto — Appellan-
te, Olldo Pincc-rato; appellada,a justiça.—
Deram provimento.

N. 7912 — Campinas —• Appellante,
Antônio Bucho Brandão; appollada, a
justiça. — Deram provimento para baixai
a condemnaçãò.

N. "017 — Amparo — Appellante, João
Virgílio; appollada, a justiça. —1 Nega-
ram provimento.

N. 7030 — Tatuhy — Appellante, Bene-
dicto Rodrigues dos Santos; appellada, a
Justiça. — Deram provimento.

Relatadas pelo sr. ministro Ph. Cas-
tro:

N. 7S78 — Capital -— Appellante, Ro-
drigo da Silva; appellada, a justiça. —
Deram provimento, contra o voto do sr.
Pinto de Toledo.

N. 7008 — Barretos — Appollante, o
lulzo ex-offieio; appellado, Avelino RI-
beiro Pereira. — Deram provimento,
com observação ao juiz dc direito sobre
os termos impressos.

N. 7032 — Ribeirão Preto — Appel-
lnnte, á justiça; appellado.**, Antônio Xa-
vier o Pompilio Xavier. — Negaram pro-
vlmento.

N. 7938 — Capivary —* Appellante, o
juiz ex-offlclo; appellado, Tertuliano Do-
mlng03 Barroso. — Deram provimento,
com instrucçüès tio juiz do direito.

Relatadas pelo sr. ministro Pinto do
Toledo:

N. 7843 — Ribeirão Preto — Appellan-
to. o promotor publico; appellado, Ricar-
do MIola. — Deram provimento.

N. 7863 — Itapòranga —* Appollante, o
promotor publico; appellado, Pedro Lino
Ja Silva — Negaram provimento, contra
ou votos dos srs. Brito Bastos c Ph. Cas-
tro.

N. 7895 — S. Rita do Passa Quatro •—
Appellante, Joaquim de Mello Primo; op-
pcllada, a justiça. •— Negaram provi-
incuto.

N. 788.1 — Capital —Appollantò, o pro*
motor publico; appellado, Fellx JosC- de
Freitas, —. Deram provimento.

Aggravos

Relatados pelo sr. ministro Almeida t
Silva:

N. 7280 — Igarapava — Aggravantes,
os liquidatarios do Banco de Custeio Ru-
ral do Igarapava; aggravado, Joaquim
Manuel Nogueira do Carvalho. — Prell-
uiinarmonte resolveram tomar conheci-
mento do aggravo, contra o voto do sr,
Almeida e Silva, deram provimento, con-
tra o voto do sr. Almeida e Silva, e desl-
gnado o sr. Brito para lançar o accor-
dam.

N. 7513 — Rio Preto — Aggravantc,
dr. curador de orphams; aggravado o
espolio de Francisco dos Santos Pereira.
— Não tomaram conhecimento.

N. 7718 — Capital —i Aggravantes, d.
Almeida Chlqudt dc Castro o outros; ag-
gravado, o espolio do Rosalina Month
Pereira. — Não tomaram conhecimento,
por não ser caso de aggravo, contra o
voto do sr, Almeida c Silva,

N. 8133 — Capital —: Aggravantes, Eu-
rico de Martlno e eua mulher; aggrava-
do, a, União Mutua-Companhla, Constru-
ctora o de Credito Popular. :—1 Negaram
provimento.

N. 7486 —; Campinas f-H Aggravantes,
os menores lmpubores Zenaldc e João, rc-
presentados por sua mãe e tutora d. RI-
eoleta Bonto do Nascimento; aggravado,
a Companiila Mogyana de Estrada de
Forro a Navegação. — Negaram provi-
mento, contra o voto do sr. Almeida e
Silva. — Designado o sr. Brito Bastos pa-
ra redigir o accordam,

N. S088 —! Bauru' — Aggravantes, Jo-
sé do Oliveira Guedes e Emílio Potterson;
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iggravados, Francisco Antônio Martins o
outros. — Julgaram a desistência. ' ' '

N. 8303 — Santos — Aggravantc, d.
Maria Piedade das Neves; agravado, Ma-
nuol Luiz. — Negaram provimento.

Relatados pelo sr, ministro Brito Bus-
tos:

N. 82C4 — Capitnl — Aggravantes, Mo-
raes Burohard e Comp.; aggravados, dr.
Francisco Mondes, llquidatarlo da massa
falida de J. Clodoy e Comp. — Negaram
provimento.

N. 8374 —- Capital — Aggravanto, Van-
gello Cálabrosl; aggravado, Domingos
Vcrgnaglin. — Negaram provimento. -—
Impedido o sr. Pinto de Toledo.

N. 4731 — Capital — Aggravantc, José
Balsels; aggravado, Carlindo Pio dc Ma-
cedo. 1— Resolvido preliminarmente que
o caso 6 do aggravo, contra o voto do sr.
Pinto de Toledo. — Deram provimento.

N. 8109 — Campinas — Aggravanto,
Francisco Miiximiann Junqueira; nggra-
vado, Companiila Mogyana de Estrada
de Ferro e Navegação. — Deram provi-
mento, contra o voto do sr. Ph. Castro.
Impedido o sr. Tinto do Toledo.

Relatadas pelo sr. Ph. Castro:
N. 8385 — Capital — Aggravantes,

rsldoro Nardolli c outros; aggravado', dr.
Waldemar Doria. —- Negaram provimen-
to.

N. 8412 ¦— Capital — Aggravantc, d.
Anna Castro de Faria Esplnhelrn, viuva
do dr. Condido Esplnhelra; nggravado,
Alberto Castro. ¦— Negaram provimento.

Calças tk f langlla
Dc lã branda, artigo ingiez,
de corte correcto e dc qua-
lidade superior,
lírn todos os tamanhos

Backets fljj Tenttis
Recebem os mais uma remes-
sa de Rackets das afamudas
marcas inglczas, incluindo
duas novas marcas:
RIÍ.ELEY liEXAGON . 60$
MAPPIN  38.$
O TÍISELEY è .1 marca prefe-
rida pelos sócios do celebre"QUEKNSCLUB.* (Londres)
sendo elle um Racket de
balanço perfeito e dc optimii

qualidade.

Metas de lã branca
Para TENNIS .
Idcm de algodão

. 3$500

. 2-8500

45 11
S. PAUL*

saber si o requerente era ou não roivlndl
cante e, não o sendo, sl era eífectlvamen-
te credor do Banco. Assim sendo, decidiu
o Tribunal dar provimento no aggravo.

Contra, votou o sr, ministro Almeida c
Silva.

* *
Não calnj nggrnvo do despa-

cho sobro excesso dc avaliação
em Inventario.

Num Inventario, roclamou-so contra o
excesso da avaliação. O jul:: Indeferiu a
reclamação e a parte aggravou desse des-
paclio.

O Tribunal, contra o voto dn sr. mi-
nistro Almeida e Silva, nio tomou conhe-
cimento do aggravo, por não ser cabível
tnl recurso do despacho sobre o excesso
do avaliação, corrlglve) na sentença o que,
portanto, não rausa damno Irreparável.

M. 15.

TA impedido o jurado Irmão
do advogado cln réo.

Numa áppeliacão do Interior constava
o Impedimento do um jurado por ser ir-
mão do advogado do rfo, e nllegava-so
esso facto como nulüdade. O Jurado de-
Via ter sido recusado, mas não ser dado
como impedido.

O Tribunal não dou pela nullldado ar-
gulda, contra o voto do sr. ministro Al-
meida e Silva, que sustentou serem os im-
pedlméntos entre os parentes das partes c
não dos sous advogados.

— Por vezes os advogados —- atalhou
um senlior ministro — não mais partes do
que ns próprias parles...

* *
O juiü não podo decidir cou-

sa (llffcrcntc da contida no pc-
dldo.

O devedor do uma letra a um Banco
do Interior tol Aquello estabelecimento do
credito afim de pagar o que devia. Mas.
como a letra ali não estivesse por ter sl-
do descontada noutro Banca do S. Paulo,
o devedor pagou ficando dc receber o ti-
tulo mais tarde.

Dá-so a fallencla do Banco credor c o
devedor requereu 110 respectivo processo
a reivindicação do dinheiro quo Unha pa-
go o cujo titulo lhe não fOra entregue.

O jui'»*., ni») declarando si o requerente
era ou não roivlndlcantò, mandou quo n
dinheiro ficasse depositado para ser pa-
go a quem :-e nprcsentnsse como portador
da letra. Dostc despacho foi interposto
aggravo e o Tribunal concordou em que
o aggravanto não era, do factn, reivlndt-
cante. A sua situação jurídica era a de
credor chirographarlo do llniioo fallldo o
do responsável polo pagamento da letra
no portador delia.

Mas o jul:*, mandando que o dlnllélrr
ficasse depositado para ser entregue n
quem apresentasse a letra, decidira cousa
dlfforente do pedido, quando s6 tinha que j Rio Pardo, remottendo a portaria

qne concede seis mezes dc licença ao
respectivo collector.

A' collcctoria cm Jahu", autori-
zando pagar ao agente fiscal Igna-
cio Luiz Pinto a quantia dc 30$ooo,
de porcentagem sobre a multa im-
posta a Salaid Maluf e Filho.

 Requerimentos despachados:
Dc Firminò Manco, pedindo auto-

rizáção para fazer viagens dc íisca-
lização por conta da Fazenda. —
Prove que entre as localidades exis-
tem linhas de diligencia, automóveis
ou outros, cujas passagens excedam
a 2$5oo; dc Rawlinson Muller c C,
sobre pagamento de imposto. — In-
deferido; de Emilio Cardoso, pediu-
do encaminhamento dc petição. —
Encaminhc-sc; de Antônio Antunes
dc Oliveira, pedindo pagamento por
exercidos findos. — Rcmetta-se o
processo á Directoria da Despesa
Publica, solicitando-se o necessário
credito; dc Januário Juliano. sobre
pagamento dc imposto. — Informe
a segunda collcctoria; de Ismenia
Vieira Pereira, pedindo restituição
de importância paga a mais paia
montepio. — Restttua-se a quantia
de 8$ooo; de Joaquim Manuel de
Oliveira, pedindo restituição da
quantia de I20$ooo. — Autorize-se a
collcctoria dc Faxina a fazer a resti-
tuição; dc Joaquim Gonçalves dos
Santos Queiroz, pedindo restituição
de I20$075. — Renictta-se o proces-
so á Directoria da Despesa, solici-
tando-sc o necessário credito; de
Cândida Monteiro de. Carvalho, pe*
dindo levantamento dc deposito. —
Informe a Contadoria, juntando as
netições anteriores; do dr. Corrêa
Dias, apresentando conta. — A' Con-
tadoria; de Cândido de 0'.iveira Fi-
lho, pedindo pagamento de S1S000.—
A' Contadoria; dc Emilia Cltcvalier
Saldanha da Gama, pedindo resti-
tuição dc publica fôrma. — A' Ceu-
tadoria; de Francisca Cândida de
Sousa, pedindo certidão. — Ccrtifi-
que-sc o ciue constar; de G. Compa-
rato, pedindo certidão. — Certifi-
que-se; de Laura Porto Martinho,
sobre imposto. — A' Contadoria.
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CAMISA DE TBICOT branca. 9$
Idem de Ilanella creme . 15$

Caixa 1
J39Jm

A* collcctoria em Mineiros, devol-|to e com sua cunhada d. Olympla Pinto
vendo o processo de multa contra! assistindo a um ospcctnculo no salão Hu-
Antônio Montim e João Juliáni, afim* j^JLTn^íIL^ ,0utul,ro' n,a . ^r, J ,. , '. quando appareceu ali o seu cunhado Ha-de ser cobrado com revalidação o
sello dc fis. 6.

A' collcctoria cm Jahu', autorizam-
do pagar ao agente fiscal Igiiacio
Luiz Pinto a quantia dc ioo$ooo, de
porcentagem sobre as multas impôs-
tas a João Ferin c De Nardy e Ca-
ponc.

A' collcctoria cm Pedreira, dcvol-
vendo o processo de multa contra
Pedro Mulir.ari, afim de ser cobrado
com revalidação o scilo do docuriícn-
to de fis. 4.

A' collcctoria cm Santa Cruz do

Delegacia Fiscal
MOVIMENTO DE HONTEM
Officios c portarias expedidos:
A' Directoria do Gabinete, cuca-

minhando o requerimento do oitavo
tabellião interino desta capital, sr.
Antônio Emilio Cardoso, cpnsultan-
do sobre pagamento de sello federal.

A' Directoria da Receita Publica,
encaminhando o processo em qu*°
B. Machado recorre da decisão da
Alfândega dc Santos, que classificou
a mercadoria despachada pela nota
de importação n. 14.196, do corrente
anno.

A' mesma Directoria, encami-
nhaudo o processo em que Belli e
Comp. recorrem da decisão da Al-
fandega, que classificou a mercado-
ria despachada pela nota de impor-
tação 11. 6.044, do anno corrente.

A' Directoria da Despesa, transfe-
rindo a importância de 7:647^360;
para pagamento de vencimentos do
primeiro escripturario Luiz Sabino
de Mello.

A' mesma Directoria, transferindo
a importância de 1:2oo$ooo para pa-
gamento dc vencimentos que com-
petem ao terceiro official da Directo-
ria de Estatística do Ministério da
Agricultura, Antônio Carlos dc To-
ledo.

A' Repartição dos Telegraphos,
remettendo o laudo de inspecção de
saude do telegraphista Adherbal de
Vasconcellos.

A' Administração dos Correios
deste Estado, remettendo o laudo
de inspecção de saude do amanuensc
Marcilio de Paula Ramos.

A' Inspcctoria da Alfândega de
Santos, declarando que o ministro,
tendo presente o processo em que a
Companhia Paulista de Estradas de
Ferro pede restituição da quantia
dc 2:302$944, de direitos pagos a
mais pela nota de importação n.
5.920, resolveu, por despacho de 4
do corrente, autorizar a restituição
pedida.

A' collcctoria em Barretos, auto-
mando pagar ao agente fiscal Je-
ronymo Bastos a quantia de 30$ooo,
de porcentagem sobre a multa im-
posta a Stoclc e Comp.

A' collcctoria cm Batataes, autori-
zando pagar ao agente fiscal Jero-
nymo Bastos a quantia de r/)$ooo,
sobre a multa imposta a Francisco
Alquaz e José Batella.

A' segunda collcctoria da capital,
devolvendo o processo de multa im-
posta a Francisco Juliano, afim de
serem prestadas informações.

A' collcctoria em Santa Branca,
communicando que o ministro ap-
provou a proposta de Homero Bar-
bosa Ortiz para ajudante do respe-
ctivo collector.

A' collcctoria em S. Luiz do Pa-
rahytinga, declarando que o minis-
tro approvou a proposta de José Ba-
ptista Filho para ajudante do re-
spectivo collector.

Secção
Judiciaria
— *»

Tribunal tio Jury

Presidente, sr. dr. Gastão do Mesquita;
promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão,
sr. Siqueira Reis Júnior.

Entrou hontem cm julgamento, em prl-
melro logar, o rêo preso Ambrosio Ku-
mes, processado por haver ferido leve-
mente Abel Fernandes Coelho, no dia 13
do novembro do anno passado, no bairro
do Carandiru'.

Como o réo declarasse nüo ter advoga-
do, o sr. dr. Marrey Júnior, convidado
pelo sr. présldento do Tribunal, fez sua
defesa.

O conselho de sentença estava constl-
tuido dos srs.:

Arthur Henrique Montmorcncy, Anto-
nlo Hodrigues Tavares, Teixeira Freire.
Júlio Ccsar Alfieri, Antônio Freire, Al-
fredo Justo, Isaac Lemos dos Santos,
Cláudio Silveira, Pedro Mathlas Schrel-
ber, José Custodio Soares, Jorgo Artiaga,
Thomaz Antônio Perca o dr. César de
Amorlm.

O Jury, por 8 votos, absolveu o réo, pe-
la justificativa da legitima defesa.

 Servindo o mesmo conselho, foi
submettldo a julgamento o réo preso Ro-
borto Jayme Pinto, incurso no artigo Z'J4,
paragrapho l.o, do Código Penai.

O aceusado, as 23 horas, mais ou me-
nos, do dia 18 do junho do corrente an-
no, dentro de sua casa, fl. rua Affonso
Sardinha, na Lapa, desfechou um tiro de
espingarda -contra o seu cunhado Harol-
do Kerry, matando-o instantaneamente,
na occaslão em quo esso ali pretendia en-
trar.

Em sou interrogatório na policia, Ro-
berto Jaymo Pinto declarou quo se acha-
va com sua mulher d. Rita Pinheiro Pln-

roldo Kerry, a exiglr-Ihè explicações so-
bro o facto dc ter levado Olympla a festa.

Insultou-o violentamente, dizendo-lhe
que, naqucllo dia, pretendia acabar com
tudo.

Em virtude das ameaças e temendo ser
aggredido pelo cunhado, quo era muito
genloso, Roberto Jayme 1'inlo dirigiu-se
ko posto policial, afim de dar queixa íi
autoridade. Dada a queixa, o delegado
tratou de agir. Roberto foi então para o
sua residência.

Ali chegando, ouviu bater d porta, Sua
senhora perguntou quem era. Era Ilarol-
lo, quo a viva forca queria penetrar La
casa.

Pedia que lhe abris.ir-m a porta, porque,
do contrario, elle a arrombaria.

Nao podendo entrar pela porta. Ilarol-
do arrebentou os vidros da janella e en-
trou na casa de Roberto, segurando sua
mulher pelos cabellos.

Nessa oceasião, o aceusado procurou
unia espingarda e com ella desfechou um
tiro em seu cunhado. Este cahiu pelo
lado de fora da janella, morrendo instai-
lançamento.

Occupcu a tribuna da defesa o sr. dr.
Marrey Junlor.

O sr. promotor publico, depois de des-
eréyer a situação do aceusado peranto c
processo, disso no Jury que as provas
eram todas a seu favor. A sua absolvi-
ção impunha-se, de. aceôrdo com a lei,
poifi era evidente quo elle agiu em legi-
lima defesa.

Pedia ao conselho dc sentença (pio o
absolvesse, como era do justiça.

O sr. dr. Marrey Júnior disse que esta-
va de inteiro ao'oórdo com o que pedia a
promotoria publica. A defesa já linha si-
do deduzida pelo sr. promotor, cujo cri*
tcrlo applaudia o louvava.

O jury, por unanimidade de votos,
absolveu a Roberto Jaymo Pinto, pela
defesa Invocada.

Estacio de Oliveira Lapa, processa-
Co por crime dc furto, deixou do ser jul-
°,ado hontem, por ter pedido inversão.
O sr. presidente deferiu o pedido, desl-
gnando o din do amanhã para seu julga-
mento.

Os réos Ricardo Bianchi, Mario RI-
eardini, José Caldera o Caetano liitelll
requereram Inversão na ordem do Jul-
-,'am.r to de seu processo. O pedido foi
deferido para serem os rios julgados na
sessão de segunda-feira.

Devia enlrar hontom cm julgamon-
to o réo Ignaclo da Cruz, processado por
;rimo Jo homicídio aggravado. Quando
o sr. juiz o Interrogava, o m: dr. Mario
Pires, 3.r> promolor, pediu a palavra pe-
Ia ordem para. requerer ao sr. presiden-
te que so dignasse mandar recolher o ac-
¦ •usado ao Hospício do Juquery, por ter
o mesmo manifestado symptomas ia
•ilienação mental, para ficar em observa-
*:ão naquelic estabelecimento, afim do se
verificar si de facto ello era doente ou
úmulava soffrer das faculdades men-
taes,

Ouvido o curador do réo, sr. dr. PI-
nheiro e Prado, este concordou com o
nedido da promotoria, O requerimento
foi deferido.

Fórum Criminai
Primeira vara — Juiz, sr. dr. Adol. ho

Mello.
Na audiência de hontem reallzou-so a.

inquirição de testemunhas no processo a,
quo responde Antônio Pinto Segundo, dc-
ininciado por crime du ferimentos culpo-
s»»s.

— Va! ser posto em liberdade o pre-
so Orozimbo do Campos Negrciros, quo
oumprlu a prna de 4 annos de prisão eel-
'ular, a que fOra condemnado pelo jury
da capital.

Quarta vara — Juiz, sr. dr. Mathcua
Chaves.

Goncroso Danto Fabbre o Ollu Fabbre,
nresos cm Bragança, e remettidos para
*sta capitai, segundo allcgam, sem mo-
tlvo algum, requereram hontom uma
ordem do "habeas-corpus", ao sr. juiz da
t.a vara.

Foram requisitadas informaçBes 4 pa-
licia o o comparcclmento dos pacientes
cara hoje, aa 12 horas.

Fórum Civel
Officiaes suspensos — Por não haver

comparecido ao serviço para que foram
"scalados, estão suspensos, por quinze
dias, os officiaes dc justiça Octavlo Go-
mes do Abreu, por ordem do sr. juiz da
S.a vara; João do Oliveira, por ordem ilo
»r. juiy da 2.a vara, e Francisco de Pan.-
la Soares, por ordem do sr. juiz da l.a
vara do orphams.

Offlciaea do dia — Raphael Vltta, Raul
César Velloso, Sebastião Ferreira da Ga-
ma, Segismundo Lopes L. Telhado o Sa-
turnino de Oliveira.

Segunda vara — O sr. dr. Martins de
Menezes, juiz do direito da 2.a vara ci-
vel e commercial, proferiu hontem, en-
tro outras, as seguintes dccisScs*.

Julgando afinal não provados os cm-
burgos de d. Magdalena dos Santos
Bonifim e subsistente a penhora no exe*.
cutivo cambial em quo Francisco Peret-
ra Lopes contende com José Neves de
Moraes;

homologando por sentença a concor-*
data dos íalüdos Jorgu Casseb o Irmão,
para que produza teus effoitos legaes;

julgando procedente o podido feito por
José Rabello Nogueira, como herdeiro
do seu finado pae, Antônio Rabollo No-
caieira, para o effeito de lhe ser entre-
guo a quantia dc 2a6$700, que se acha
depositada na Caixa Econômica, em no-
me do fallecido;

recebendo a, contcstaç»to jle Leonardo.,

l_ '< mmm!$^Mi
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AH-
lhe mo-

ap-
nus

con-

yftttlrdrl, na acção ordinária que
X» Ernesto Roatil:

recebendo, em ambos os effoltos,
pellnçfio dos credores Azom e Comii
•uto» de rehablllliição dos fnllldos
oordntarlos Buohalm e Irmão;

recebendo a denuncio offerecido pelo
at. curador fiscal das mossas follidas,
•ontro os falllclos Antonio Blancardl c
outros, para o effeito da qualificação do
IMpcullva fallencla, e mandando proce-

jfjor t Inquirição dns lestctnunlins arro-
;ladnr:

mandando expedir edital paro a con-
vocação dos credores dos fnllidos E. do
Eilinn o Comp., pnro so reunirem em
wscnibléii, nflm de deliberar sobre a con-
•porúala proposta.

— O Juiz do terceira varo cível c com-
jçhercllil, sr. dr. Manuel Polycarpo do
'Azovedo, julgou procedente a acção de
êxcussão do penhor proposto por F.
Òorrô-i contra Augusto Teixeira o oulro,
mandando tosse avaliado o objecto em
jpenlior par» sor vendido oin leilão.

-- O mesmo Juiz julgou por sentença
Insinuada i doação feita por João José
do Pinho e eua mulher a favor dos me-,
(lares Eduardo Vssques Fonseca o Edlth
yasqn. - d» Fonseca.

. Scx.iikIo vurn du orplinms — O sr. dr.
ItsUi:*. Avies, Juiz de direito du 2.o voro
ile o ¦plinins, proferiu hontem, entre ou-
(Iras, us seguintes decisões:

Homologando por sentença o calculo
procedido non nulos do arrecadação do
ben- ilo finado Bernardo Gogó o ndjudi-
can.:.i os bons restantes ao unlco interos-
eadi. ¦: credor do espolio;

homologando o calculo feito no inyon-
tario dc C, Constante e mandando pro-
¦oeds'.' X respectiva partilha;

julgando por sentença a parillha pro-'Cedida no Inventario do Antonio IS. Ma-
Sedo;

coiilriiminülando o uggrnvo interposto
tnos nu loa do executivo hypothecnrlo em
que .'• requerente o dr. Couto do .Mngo-
Ihties e executadoíi Adolpho Rodrigues e
OUln.. interposto da decisão que rejeitou
os embargos oppostos ft. praçn e que Jul-
gou ii conta geral.

. Níiiiiünpão — (i dr. Miguel dc Godoy
Sobrinho, juiz d;i l.a varo, nomeou hon-
tem .i sr. Arthur Kugenlo da Silva Tor-

cargo do ajudante ha-
rlvão do cível e com-

to pnro exercer
bllila.'-. do 4.0

•mere:,ii.

.fui/o federal
(l.o oCflcio — Escrivão, sr. João B.

pnhttis).
O si', dr. Washington do Oliveira, Juiz

íechial, Julgou improcedente a acção
súmnijirla proposta pelo Companhia Luz

dr. Mario Guimarães; Ignacio P. da Cruz;
João Francisco de Limo Júnior; dr. Fran-
cisco do Paula liamos do Azovedo; dr.
Bonifácio de Castro; dr. Ranulpho PI-
nhclro Lima; dr. A'ltul Brasil.

* *
SECRETARIA DA AGRICULTURA

Foram despachados os seguintes requo-
rimentos;

Do Tlioninz Ferreiro Martins, pedindo
prcforonola para obter a concessão dos lo-
tes n. 112 o n. 119, do Cubotão, —¦ Indo-
ferido, por não ter o requoronto Justlfl-
cado a sua posso das terras, nem dado
provir do suo nacionalidade, não sondo
mais tempo do satisfazer a essas formall-
dados, porque jfl. so findaram os prazos
para osso fim marcados;

do Manuel Coras, pedindo concessão do
50 alqueires de terras devolutns situadas
na paragem denominada "Morro Louro",
municipio o freguezia de Itunhaen. —-
Aguardo opportunidade;

ile Favnrelto Emílio, pedindo restltul-
ção do importância despondlda com o
seu transporto e do suo família, do porto
de Gênova ao do Santos. — Indeferido,
por ter o roquerenle pedido a restituição
depois do- decorrido o prazo de dois an-
nos de quo troto o art. 111 do decreto
n. 2. IOO, do 9 do julho do 1913;

de Corodá Pletro, Do Binsl Duvide, Bor-
lolato Virgínia, pedindo restituição do im-
portancla que despenderam oom ° aou
transporto e dns suas fomlllns pára esto
listado. — Indeferido, por não serem as
suas famílias compostas de. pelo monos,
tre* pessoas aptas parn o trabalho, maio-
ren do 12 até Iii annos, conforme exige o
art'". 101 do decroto n. 2.400, do 9 ilo Ju-
lho do 1913.

¦fi i<
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Foram despachados os seguintes reque-
rlniontos:

Do Leonel Cardoso de Menezes o Silvo,
desta, capital. — Revalide o selio do ro-
querimonto com mais uma estumpllho cs-
tndunl do valor de 1*000;

do padro Maria Ttotiorato Mareai*, re-
sidente em Cananéa. — Selle dcvldamon-
to n petição, querendo;

do Roque Bernnrdlno Cosmo. -- Sim,
ao sr. commandante gorai

de Podro Ipojuca
recibo;

do Jamll Rn hnl.
competente;

do Mario Bueno de Camargo

contra o Componliio Fabrica
c comleninou o autora nas

officio Escrivão, sr. Marino

i*. dr. Wonceslau dc Queiroz, Juiz
I substituto, eni bem fundamenta-
ntença, Julgou improcedente a ac-
rdlnarla proposto pelo tenente-co-
Aloxandre Paullno o Tlburclo Pe-
Gonçalves, contra o coronel Fran-
Urna Pereira Gomes o outros, nflm
proceder ft demarcação da fazenda
ilhas, situada em PIraju', neste

Stenric
Pan.;.:
custos.

(2.0
Mòtta)

O si
federal
da s
Cão
ronel
roira
cisei.
do si
Cinci
Esla.

Di".i-ào do terras — O dr. José do
Carviiího Martins-, como advogado de
Jpsr- ::..lchlor de Toledo Martins, ro-
quen-.i ao sr. juiz federal da sec-
ção deste Estado a divisão das terras
sftu.Mla!! no rio Jiiriibatuba, comarca de
Saiu..:-, das quaes coube ao mesmo Jos?
BeYeior uma parte no herança de seus
pães Belchior Francisco da Graça Mor-
tlns • d. Alexandrina Angélico de Toledo
Màruus.
yp Immovel dividendo foi adquirido em

liasi.i publica pelos finados clr. José Uo-•ri.fncio de. Andrada e Silva e Belchior
Francisco da Ginçn Martins,

, ..O íeilo corre pelo cartório do l.o offl-
Cio dq Juizo federal.

Sim, mediante

Requeira ao Juiz

documento quo
— Selio
juntou,devidamente

querendo;
do mesmn. — Selio dovldnmontc os do-

cumentos que juntou, querondo.
Foi concedido passaporte a Emmn

Bomberg, que seguo viagem para a Hol-
landi! o Aliemanha.

Preteituraffi li

Actos officiaes
SEOllETARl \ DA FA/sEMlV

:t;-,- mislçées de ptignmbnlos dn Secrotn-
riu do Agricultura; au pessoal da Estrada
ds l''erro do Campos do Jordão
11:2215x31; nos fornecedores do Estrada
do Ferro do Campos do siordõo
2:11.lí'«117; a Francisco.Barbosa, i;o$(IOO; a
Cosf. c- Masln, 4235240; ao dr. José
llno Antunes da 1'oreiiincula, 90*000; X
Harns Paulista, 5:003*048; o Pelagio Fur-
tado do Barros, «ixiÇOOO; aos füncclona-
rios do Repartição de Águas o Exgottos,
216$0Õ0; o engenheiros do Directorio de
Viaeãi,, 285$0'Hi; a Gcrnrdo Petrazi, ...
776ÍSÜ0; a Guilherme Rosado
8:181*170; despesas do Fazenda Modelo
do Amparo, 2:171$4,0Q; para as despesas
do Núcleo Colonial do Novo Veneza, ...
360:.'.iio0; aoa fornecedores da Repartição
de Saneamento de Santos, 29:481$.102;* ft
Herculano Pompeu de Camargo, 
300?-:0'i; o Antônio Alves do Vallc, 
125*000; idem, 1:800**.; ldom, 125?; Idem,
l:62.iso(ifi; a Pedro Zanchota, 600*000; a
Plavlo Btiono Ponteado, 150*000; a Fran-

Bastos, 150*1)00.
lulstçSes de pagamentos da Secre-
da Justiça: ao delegado de policia•luiiritliign, 46,1000; Froncisco Folix

ivo Raposo, 2.rií($06G; ao delegado de
ü do Ibltinga, :il$300; a José Belli,
$100; o Enõas de Barros, 5:068*386;
n.-irão o Comp., 01J000; a Rotbs-

o Comp., a 11J000; o Saul Cngy o

Directoria -Geral

cisco
IV-

tona
do T
da Sl
poli
6:41
a lin
ohlld
Comp,, 2091400; a Casslo Prndo
1:122:5700; fl Cusa Tonglet, 1:0:K!$S00; a
Salga.Io o Comp., 7'<?!IG0; o Almeida Sll-
Va e Comp,, 10*000; Idem, 51*200; a
RòtliBChild e Comp., 39*550; n Neidlmrt
Ciai..illo e Comp.,' li:74:",*755; a Monteiro
Santos e Comp., 2255800] idem
170*800) ldom, 75*?.Q0O; idem, 5*f200; ao
dele.;.- do de pollci:; de Rio Claro, G0*000;
ao dr. Guilhernie A. do Oliveira
liQOOJOOOj a João Evangelista de Lima,
228$li'.i0; a José Lieastro, 210*000; o
Antônio Pereira Coutinho, 31*090; a D.
J. Martins o Comp., 101 $200; ao dr. J.
J. Fernandes Barros, 291*000; a d. Anna
Rosa Marcondes, :.* 1 $000; a Costa Forro!-
ra e Comp., 415000; ao delegado de poli-
cia ila 2.0 circuinscripção do Santos, ....
1845000; a Silva Martins e Comp., 
6G35SK9; a Mollo, Filho o Sobrinho
2505000; o Jospe Bellsarlo de Camargo,
4:4.795690; o Ferreira Passarollo o Comp.,
2D:438553Qj a Rotíicehlld e Comp
8950-10; ao delegado dc policia de Cunha,
305000.

Requisições de pagamentos da Secreta-
ria do Interior: a Leão Alvares Lobo,
37Í000; a Sohltl o Comp., 3:0875170; ao
collcctor de Leme, 005000; o Meireles o
Com..., 175000; o Cândido José de Mi-
rancla, 50*000; ao pessoal do Hospício o
Colônias Agrícolas de Juquery
16:r.;:i5300; o Oetavio Valobra, 258*000j•a. Oliveira Marcondes o Comp., 2325100;
a Ernesto Scarantó, 285000; ti Honoráto
JTaustino do Oliveira, 7815000; a Jorge
F.UChs 2105000; o João LmIz Promessa,
8:6S.;?700; X Caso Muppln f»".ores
8005000; o Hugo Heiso o Comp
l;4205095j o Grc-cco Leão e Comi
I075500; o Ângelo Sestini, 5:1505104.

Officios remotttdos: ao exmo sr. secre-
tario geral do Centro do Sciencias, Letras
• Artes de Campinas, agradecendo a com-
inuaicação quo aquello si*, fez de preton-
A»r aquello Centro prestar umn honiena-•g*»tii a Francisco Glycerio; ao exmo. sr.
dr. secretario do Inlterlor, remettendo
para as dovldns Informações, o réqüerl-
mente da Sociedade Eonoflcente de Mogy
das Cruzes, no qual pode pagamento da
subvenção orçamentaria do corrente
exercício.

Autos despachados; administrador da
Re-., ./.doria ia Rendas de Santoa, sollcl-
tt-sii 'Ia 8-joratmla d». Agricultura; prefei-
iur.i Municipal 4q 8. José do Barreiro,
•o Thesouro; dr. José Oliva, indeforido;
Oamc.ra Munlolpal d« Itu", providencle-so
mttxa dt qu« selam admltUdas a cotação
Ml .lio!*"-**,

Forauj Julgada» ns prestações ie contas
|jtOS KMnIntes «rs.: Luli Venanclo da Ro-
jM| 

ir. Octavlo Marcondes Machado; De-
Itnostliens» B. F. Marcos; dr. Frniiclsco de
r-Mâr-lIsie'.. Bmiedlcto liaite PeuLíadtt;

EXPEDIENTE DO DIA 17 DE AGOSTO
DE 11)10

Solicitou-so da Secretaria dn Agrloul-
turo o collocação do mnls dois combusto-
res de illuminação no largo Guanabara,
cm frente fi respectiva niotrlz.

Informou-so á Câmara quo, apesar do
estar quasi toda edifleada o ruo Ignacio
de Araujo, não podem, por emquanto, os
respectivos moradores obter ligação elo-
ctrleu, visto não garantirem o consumo su-
podor o 350 watts, duranto mil horas
nos termos do Acto 11. S78. de 20 do mar-
ço de 1910.

sVutorlzou-sc a despesa de 900*000. com
o» serviços de abertura du vnllotas, capl-
nação e roçada da estrado da Penha, on-
tre os kilometros lei.

—¦— Requorlmontos despachados:
De Annito Perroni, Carmine Juilnno,

Aluiu' Jorge, Antonio Joaquim Silva, Fl-
chtlcr c Moller. pedindo releva mento de
limito; Francisco Galvão, pedindo férias..

Sim;
du Guilherme Ceochini, pedindo llcon-

ço poro transformar .borvaeão om habito-
ção ft ruo Güalcüru', 11. 70. — Indeferido,
ú vista do art. 9.0 do Acto n. 849;

do Raphael Bónaldl, pedindo licença
para construir predio fi. ruo E, esquina da
l*uo G, Caso Verde. -- indeferido, X visla
dos arts. 1. 3. 52, 72, 277 o paragrapho
4.0 do Acto 11. 819;

ile João Wiltlier, pedindo approvação
de plunlun parn construir predio X run
I'. lote -106, Coso Verdo. — Indeferido, ft

Ido- vista dos arts. 7, 9. 52 o 72 do Acto 11. 849;
d.* João o Antúnio, pedindo approvação

dc plantas paro construir 2 prédios e 2
ccchelras na villa Tietê. Casa Verdo. —
indeferido, íi, visto dos arts. 7. ;|, 52 o
130 do Acto 11. 849;

do João Antonio Martins, pedindo II-
cenen paro construir 2 camarotes no cl-
ih 111:1 do ruo Oriente, n. 41, — Indeferi»
do, X visto da lei n. 1954;

do Antônio Jorge, pedindo approvação
de plantas paro augmentar predio ft. rua
Giiayciiru's, n. 200-A, tinta. — Indeferi-
do, ft. vista dos arts. 52, 57, 70 o 72 do
Acto 11. 849;

do Jorge Rlzzo, pedindo approvação do
plantas para construir cocheiro fi, rua do
Ci'iinierclo, n. 155. Pinheiros. — Indo-
ferido, ft visto dos arts. 9, 130. ns. 4. 0,
1 o 10 do Acto n. 849;

do João Carvalho de Miranda, pedindo
npprovnção do plãhtns pnro construir 2
prédios ft rua Alblon. entro os ns. 3 o 5.

Indeferido, ft visto dos arts. 9, 52,
90, ns. 2 e 3. do Acto n. .849;

de Cresplnò Alves Pennn. pedindo re-
ctlficnçüp do nivelamento da rua Monto
Alegre. — Estando attendido. nada ha a
deferir;

de Antônio Garglnlo, pedindo approva-
ção de plantas puro reformar cocheiro .1
run Dr. Luiz Barreto, n. 00. — Indeferi»
do, 11 visto dos ns. 2 e 3 do urt. 96 o n.
8 do mt. 130 do Acto 11. 849;

ds! Domingos Del Popu, pedindo revo-
lidação de licença, — Indeferido, ft vista
cio Acto 11. 849;

de Aurellariõ Pires de Campos, sobre
declaração official do run; Miguel Qu*
belssl, Alurlo Aussumpeão. pedindo llcen-
ÇO. — Como requer;

do Luiz Russo,. J..G. Cecchlrinl. Irmão)
li.olu, Julle Colleinlle Polissie, Ruphncl
Niisser' pedindo relevamento do multa;
Franceseó Gallucçl', pedindo eancellomen-
ti dc imposto; Jorgo do Barros, pedindo
prazo; Antônio Coporole. Bcllsiurla RI-
beiro, Mathilde Olynipiá Corrêa. Maria
Dalton, pedindo rectiflcação do lança-
mento. — Indeferido;

de Rosa Povonl, pedindo oonoellamen-
to de imposto. — Sim, em termos;

da S. Paulo Gaz Compnny, pedindo ap-
provação do planto para coiioear o onça-
nniuento do 0" no travessia do canal do
Tuníandüateiiy. — Sim;

do Henrique .1. Riifflne, dr. Francisco
de Paula Sousa. Jullo Mlchele. .Vntonlo
Zcrronnor, José Ferreira Bento, Carlos
Kltini, dr.'Ramos de Azevedo, Armando
Lados Passos, José .Mario pànihybn. Mo-
nuel Brandão, Miguel Gorello, Antônio
Piiviuu, Antônio Colangelo, pedindo op-
provação de plantas. — A' Directorio de
Obras o Viação, pnro o.i devidos fins.

As turmas do Directorio de Obras
e Viação poro o dlo 18 do corrente mez,
foram assim distribuídas:

Turma do calcoteiros:
Avenida Rangel Pestana: 0 calceteiros,

5 serventes, 1 carroça, reposição de calça-
mento.

Ruo Cruz Branca: 5 calceteiros, 5 sor-
ventos, 1 carroça, reposição de calça-
mento.

Rua 7 do abril: 5 calceteiros, 5 serven-
tes, 1 carroça, reposição de calçamento.

Avenida Tlradentes: 5 calceteiros, 4

ças, reposição de calçamentos ospeclaos.
Rua Duilio: 1 feitor, 6 operados, 1 oar-

roço, regularização.
Rua B. do Figueiredo: 1 feitor, 11

operários, 4 carroças, limpeza de valia e
boeiros.

Ruo Manuol Nobrega: 1 feitor, 8 opera-
rios, 4 carroças, rogularlzação.

Rua Monte Alegro: 1 feitor, » oper»'
rios, 5 carroças, regularização.

Turma de macadam!
Ruo Anhanguéra: 8 foltores, 12 opera-

rios, 4 carroças, rooomposlçtto do moca-
dam.

Diversas ruas: 1 feitor, 4 operários, 1
carroça, ligações de ngua o gaz,

 Inspectoria Ooral de Fiscaliza-
ção:

Foram multados: pelo fiscal Annlbal
Pepl om 205000, ãe accôrdo com o art.
201, do acto 819 ft rua Casemiro de Abreu,
96, Adriano Campos; pelo fiscal João Ja»
come om 305000, de accôrdo com o nrt.
200, do aoto 849, fi. rua 15 de Novembro,
li. 8-A, Gonin o Filho; pelo fiscal Benedl-
cto Santos om 505000, do accôrdo com o
artigo l.o da lol 1491, fi. rua 25 do Março,
11. «9, Antônio dos Soutos; pelo fiscal Vir-
glllo Bocnerges em 105000, de accôrdo
com o artigo 2.o do aoto 192 Braiillo
Uriostc; pelo fiscal José Moya em 205,
coda uni de accôrdo com o artigo 31 do
neto 705 fi. rua Mortiuho Prado n. 44. P.
R. Amaral', ft mesma rua e numoro A.
Sidow, fi. mesmo rua 11. .". Carlos Snlerno,
de accôrdo com o artigo 201, do acto 849
fl ruo Fortunato; n. 6, Maria do Gloria
Cioffi, em 505000, de accôrdo com o artl-
gorl.o do lei 1491 ft rua Jiiguaribe, 11.
122, Caetano Beguein; pelol Inspeetor ge-
ral em 105000 coda um, do accôrdo com
o artigo 19, da lei 1413, á nio P.arão de
.Taguara, Paschoal Tnmbosno, do acoôr-
do com o artigo l.o do lcl 1451, ft, rua
VVandonkoIk, n. 34, Anionio M. Lopes;
em 305000 de accôrdo com o artigo 19,
paragrapho 2.o da lei 1418, ll rua Mo-
more Del Mouro.

—— Foi Intimado o mandar extinguir
o formigueiro exlütonto em terreno do

sua propriedade, a rua Lins de Vciaaon-
cellos, Follcto Prado, pelo fluo»! César
Esposlto.

—— Foram approvados: I eoohelroo e
8 "chauffours" • reprovados 1 eoehetros
e 1 "ohauffour".

 Acham-se approvados na Dire-
ctorla do Obras e VlaçUo, os seguintes
plantas:

De Ângelo Lupirtiro, para construir
uma cocheiro & rua Teixeira Leite, n. 40;

do Bernnrdlno Moreira da Silva, part
construir um predio a rua Sampson, u.
21;

do Componliio Meohanlca e Importa»
dora de S. Paulo, para augmontar um
barracão, a rua Américo BrasIUense;

de Guorlno Cavatton, para construir
um muro A rua Engenheiro Aubertln, n.
2S;

de Genaro Quinto; para oonstrulr um
predio a rua General Flores, n. 114;

dn João Dias Forrelra Rodrigues, para
ábrlr duas vallas a rua Bueno de Andra-
de ns. 148 e 150;

do 3. M. Ferreira dos Santos, poro
augmentar uma fabrica t ruo Fernandes
Vieira, n. 38;

dn José Rossl, om substituição, para
construir um predio na Alameda Itu', n.
145;

de Leonel Fragiile, paro abrir uma
vnllii fl. ruo Bueno do Andrade, n. 158;

de Manuel Marques Teixeira, poro
construir uhl terraço fi. run Barão de Cam-
pinos, 11. 41;

de d. Mario Bernardo. Sampaio., para
construir um nu.iro fl rua Tietê, n. 41;

de Santo Hortolazzl, poro abrir uma
Valip, fi rua Arthur Prado, il. 78.

Devem comparecer na mesmo Dl-
rectorla paro esclarecimentos, os srs.:
Arlliur Francisco de Sousa, Alfredo Tas-
soro dc Paiva, F, Ilippolyto, Francisco
Pinln, .lüiiu.-irlo Maropoli, João Lavierl,
José Pereira Cicudo Filho, Joaquim Pol-
va da Silva, Jpckoy Club, Luiz Ferreira,
Is.vceu do Sagrado Coração de Jesus, Mo-
riu Amaral do Silva, Paullno Diogo, Ri-
cardo Vonn. d. Rosa Toloml.

Bolsa de S. Paulo
OIVICIITAH KM H UK AQOBTO

rendi»
terei

Comprn-
dorii

Industria e Commercio

T-sicion
Jí-600
90Í000

Café
JUNDIAHY, 17.
Durante o dlo do hoje foram recebidos

39.014 soecas de café, sendo com destino
11 S. Poulo 3.532 o 36.082 paro Santos.

Café baldeado hoje, atê meio-dln, parn
Soutos, 49.437 saccas, sendo:

Saccas
35,130
1.287
5.003
0.553

804

Recebidas do Jundiahy . .
Recebidas do Rrngnntina .
Reoeblãns do Sorocabano .
Reeobldas do Pory ....
Recebidas do Braz ....
Recebidas da Barro Funda

SANTOS, 17.

A.i vendas do liojo foram rciliuidas.
Merendo calmo.
Nus vi-ikIiih realizadas regulou o preco

do (ISTOO pnrn o typo 4.

SANTOS. 17.
Saccai

Entradas . . . .- . . 49.984
Desde l.o dn mo» . . . 714.478
Idem desde l.o do julho . 1.901.392
Existência hoje om primeira e

segundo mãos ... . 1.510.493
Média 42.028
Despachadas 18.052
Idem desde l.o do mez , 501.012
Idem desde l.o de julho . 1.227.491
Embarcadas 41.347
filem desde l.o do mez . 491.100
Idem desde l.o do Julho . 1.168.787
Passagens de hojo ' 49.437
Idom, desde l.o do mez . . 719.080
Idem, desdo l.o de julho . 1.979.010

Sahldas:
Para Europa 136.090
Argentino 9.945
Estados Tinidos . , . . ,- 157.887
Por cabotagem 2.012
Poro o Chile —
Pnro o Uruguny 730

Em egual doto do anno psis-
sado:

Entradas - .- 53.841
Desde l.o do ,niez .... 1.031.843
Desdo l.o de Julho . . 2.349.109
Existência em primeira e so-

glinãa mãos 1.685.409
Média 60.607
Vendas. . ,. 27.850
Base ¦ 45200
Despachadas ..... 35.719
Embnrcadns ..-..-. 3-1.183

NOVA TORK, 17.
Ifojo abriu esto merendo estável, com

baixa parcial de 1 a 7 pontos.
Cotações:
Setembro 8,64
Dezembro 8,73

NOVA YORK, 17.
Nn segunda chamada da Bolsn, o mer-

cado aprosontavn-so estável, com baixa
íie 2 o 5 pontos.

Colações:
Setembro 8,66
Dezembro ....... 8,74

LONDRES, 17.
Hontem fechou este mercado cnlmo n

Inalterado do fechamento anterior.
Cotações:
Sotembro
Antorlor ........
Março ¦ . . .
Anterior

IIAVRE. 17.
Hontem fechou esto merendo cnlmo.

com altn geral de 1(4 fr„ do fechamento
anterior.
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letrns da Cornara do
Poulo, empréstimo
1914, 
letras dn Câmara de
Poulo, empréstimo
1914, 
ledas da Cnmnro do
Poulo, omprostlmo
1914, 
letras da Cnmara de
belrão Proto, a . .
letrns da Câmara de
capava, 
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9.
de

RI-

Cn-

BANCOS
noçílo.i do Banco Commer-
olo n Industrio de S. Pau-
lo, • ,

OOSn-ANITTAS
neçfícH do Companhia P.111-
lista de Estrada de For-
ro, 
noçües da CompanhiaPnu-
lista, (lfl Entrada do Fer-
ro,  ; , .
acçPes dn Companhlii Pau-
Ifstft de Estrado de For-
ro, 

895000

895000

89|000

885000

005000

4715000

8415000

3415000

3415000

Recebedorla
Exportação Paulista . . . 62:1295925
Exportação Mineira .... 1 • 100*f•'oC'
Expediente '2ÜG5Í0Ó
Impostos ' . 482$.tR(l
Eslampllhtis 49540»

Total , . , . ;
Café despachado

Paulista 
Paulista (baixo) .'
Mineiro . , ,**,-, . .

64:1185161

17.502
109
350

Paulista
Mineiro

Total ......
Renda em francos

18.051

87.511
1.051

Bolsa de Santos
OI-W.ItTAS

Vonds Comp.

Totnl 1.504

Cambio

SANTOS, 17.

Movimento de café no Companhia Cen-
trai de Armazéns Geraes no dia 17:

Sacens
Existência no dia 16 . ,¦ ,. 127.237
Entradas hoje ..... 4.429

Totnl 131.666

Sabidos hoje . ,• , . -.- -.- 1.304

Stook, hoje ,,-.--, ,- .. 130.302

CAIXA DE TsIQüIDAÇAO
SANTOS, 17
Cntações do fechamento da Caixa de

Islquldaçõo, fornecidos fts 17 heras:
Comp. Ven d.

Agosto ....:.. G5025 65650
Setembro C5525 05550
Outubro (15.12,** 05-150
Novembri  05-100 05-125
Dczombrii 85400 05-125
¦lanelrc  05-100 65425

SANTOS. 17.
Telegram 1110 especial do "Correio":
As cotações do abertura do hoje da

Companhia Reglstadora o Caixa do Liiini-
dação de Santos, na base do typo 4, fo-
ram as seguintes:

Agosto . .
Setembro .
Outubro .
Novembro
Dezembro

Esto mercado abriu hontem estovel,
com os bancos, sncnndo entre 12 19|32 d.
o 12 518 d.

Logo depois, o morcado «o apresentou
fraco, goner.ilizando-se nos ostobeleclmon-
tos bancários, a cotação dc 12 19|32 d., o
em seguida, a de 12 9|tC d.

A' tarde, o mercado onfraciueeeit nlndo
mnls, possnndo a sor feito o fornecimento
de combines entro 12 17|32 d. o 12 9|1G d.

Nesto posição o morcado permaneceu
Inalterado e porolysndo, até a hora do
encerramento dos expedientes nos bancos.

A' taxa de 12 I9|32. a 90 dias de vistn,
sobro Londres, «iuo foi a official do hon-
hontem, a libro eRterllno valo 195057, o
franco 5675 o o marco 5723.

A' vlstn, 12 15'32,.o libro esterlina valo
195243, o franco 5683, o marco 5733, ã
lira 5023, cem réis forte.*» 52S4 o o dollar
450-15.

CÂMARA SVNDICAD
A Câmara Syndlcál dos Corretores atfi-

vou hontem a seguinte tabeliã:
90 d-v. A' vlstn

Londres  12 19|82 12 15132
Paris '•'-.. 67S 683
Hamburgo  723 733
Itália  023
Portugal  281
Nova York  45045

Extremos:
Contra bonçiirlros . 12 9|16 12 5|8
Contro caixa matriz 12 9116 12 5)3

Em egual doto do
onno passado:

Contra banquolros •*, 12 1|-I 12 3J32
Contra caixa matriz 12 5|16 12 3|8

SANTOS
CÂMARA SYNDICATi

Curso offieial de cambio e moeda
talllco affixado hontom pela Câmara Syn-
dlcol dos Corretores:

me-

90 d-v. A' vista
Londres 13 19132 12 15132
Pnrls 080 600
Hamburgo 730 740
Ttolio , 038
Portugal —¦ 292
Hespanha —. 837
Novo York 45120
Argentino 15770
Soberanos 195300

S. PAULO, 17.

Hojo . . . . -.- -,. .-
Anterior .....
No mesmo período do anuo
passado

Entradas pela Estrado Soro-
cabano  ,

Anterior
No mesmo período do anno

passado ...,,-. .- .

Comp. Vond.
65625 05650
65550 65575
65460 65475
65425 65450
05125 65-150

Soccaf*
. 35.130
. 34.510

44.530

14.307
17.294

11.815

Total, hoje
Anterior .
No 'mesmo

passado .
período do onno

do Moraes: 5 calceteiros,
carroça, reposição do

4 ser-
culça-

Consolação: 5 calceteiros, 4
1 carroça, reposição de calço-

servente.!, 1 carroça, reposição de calça-
mento.

Rua D.
ventes, 1
mento.

Rua da
serventes,
mento.

Rua Conselheiro Nebias: 7 calceteiros,
7 serventes, 2 carroças, reposição do cal-
çamento.

Diversas ruas: 6 calceteiros, 4 serven-
tes, 2 carroças, ligaçOes de água e gaz.

Porto Canindê: 2 serventes, guarda.».
Turma do trabalhadores:
Almoxarifado: 2 operários, guarda e

arrumação de malcriaes.
Cenlrp da .cldad**:; % ooerarios. 2 .cario-

Fomm recebidas hojo, du-
ranto o dia, na ostaçCo de
Jundiahy:

Comdestlnò a S. Paulo . . ,
Anterior
No mesmo período do anno

passado -.-'¦., ,.
Com destino a Santos . . ,-
Anterior ¦ ... ...'¦
No mesmo

passado .

Total, hoje
Anterior .
No mesmo

passado .

período do nnno

período do nnno

49.437
51.801

56.351

Saccas
3.523
2.657

1.500
36.082
37.816

41.018

BANCO DO BRASIL
Vales ouro

Taxo cnmlilnl pura pagamento de direi-
tos om ouro, na Alfândega, 12 35|04.

Ágio: 25152 por 15000 ouro.

Câmbios Extrangeiros
doacontn ilu alicrliir.i do mercado ile

39.614
40.373

42,518

MERCADOS EXTRANGEIROS

NOVA YORK, 17.
Hontem fechou oste mercado estável,

com alta de 3 a 6 pontos do fechamento
anterior.
Cotações: •
Setembro % 71
Antorlor 8]85
Dezembro 3,79
Anterior.... ... j....... . . ,. 8,74

luxa» dc
Londres:

'/iixa ilo ilc-monln do llaa»
co da Inirlnlotra. . .

I uia ilo i!is«[>o-ito do Han.
co da Prnnon....

raia dc doKcnnlo do fina-
co da Allcmanlia . .

Isitíix do doíifinnlo no mor-
cnilo do Isonnio.» 3 me-
70!)

(JAMplOi:
Nova-Víirk nnliro Londres,

il vlalii, pnr Iiii. , ., .Novn-York ?ahro l.ondrós,
.1 H0 djv nnr l.h. . .Islslioanolirn t.npilros il rti»
In, pnr mil «oi» . •$: ,Parla «obro Londrea .1 tIj.
In, por Lb

• 'ninranoliro 
l.ondru.d »lj.

In. pnr Mi
Mndriil sobro I.ond rea A

vlsla, por Mi. ...
Parla sobro llalln, t vlsla,

por 1(10 Urn» ....
Pada «obro Hespanha, á

vlaln. nor r.O!) pesetas .
NoTa.Yotk sobro Rorllm, *

vlstn, por 4 mnreos. .

Hontem Anlerim

8 0|0 6 0|P

5 0|P 6 0|P

5 0|0 5 0|0

6 11|1G 0[1 6 ll|td 0|3

4.7.-1 75

4.72.0O

88.11

00.«8

2"..7J

PI 1|1

596.01

72.50

4.75 75

».72.C0

''S.17

80 «8

Ü3.70

oi na
6S0.:i1

78.51

Titulos brasileiros em Londres
liontem Anterior

Apollcos Fodeino», 1889
„ -I -',0
l-edciiica 1895, 5 0(0 a . ,
fnnillng, 5 0|0. ....
FniulIiiiH 10U ... . «funillna moí, s òio. . •
4 0|0 Uonvorsae, 1010 a a

0|0 1503 ......
Sito Pnnlo, 1883 ....
Silo Puulo, 1899 ....
Kilo Paulo, 1904 ....
titio 1'aulo, 1913, 5 0r0 . .
Itlo do Janeiro Municlpall»

dados 0(0
HolIo Horizonte. 190.1, 6 0*0
l.oopoldlna itallway Co.

l.til. Stook ....
Brnzilian Traotlon L. & P,

l.lil. Stook Urd. . .
S. Paulo Itallway üo. Ltd
Ord

Brasil Itallway (Jo., LlliL
Ord

Dnmond Uoffoe Co. Ltd,
— lfl 0[0 Cum. Pref, .

Consolidados ingleioi 3 1*1
0*0, oi-Jiiro» ....

MoxiooNoilh IVesIcrn llall»
war Co.. Ltd. Ord . .

56
70
91
88
81
56
71
89 tt«

90 li*

r.«
70
91
88
81
ES
71
89 n-i

99 114

85 85

U 8|4 88 B|4

61 8(4 61 8|i

195 IH

¦ 8|4 7 8,4

f i|4 » lfl

59 l|í 59 I18

4

IIiiii<-«in
''nrnrripr^io n Indtislrín, . aI'niln il,. i». Paulo . . ,** 1'flillli, M.lllV
Idcm, ,'i 't,') ttliH ,
1'ninmereliil ilo Kslieln da 8.

l'milo, píirri Píl i>|0*t or-dlv. ,
Idcm, a :ie illn» ,

<.'oiii»aiililni<
''niill»ih, óx-illvliiondo . .
I.lnin a no dln. ,
üc-v.-inn, (-.r-divi lendo , ,
lilotn, ;i no dln» . . . ,
Inüiladnrn Preilbil . , ,it.-iliiiTiunenlíi» dc S. Paulo .'¦'cm, n no illn» ....'•'-ilrniln ile |.'orrrs PnnlVPirapõrt.
rdeiilionici Itrnennllna . ,
\n)/trp|!fyi • ' 

.'*
IVIophnnleii dc M. !'nu|n .
Paiiltaln ilis «Pcnin». com SO 0|0.íiórnl dc AiiÍAmniT-*-* ,
' lni.in»tnr.;aiili(ca llraallelra. ,'¦riialiplni dn Mclallitridu ¦
("amnlnclia Acua n Hxc-olloi .Ininniiillld.iilc , , ,"iilfn Mtljitn , ,
S. Pnuln .Mi-arisaln» . . ,"ni I*t»i»nlr«> . . ,1'iílln dn» !'i>nna.lorca. . ,'•!. Vcrrn nnnru.ln
'''•ura i> Lu» Knrlo dc ü. Pnalo',
!'ln: (lii.-ilnnnrl ....'IVcliln. I.nhnr . ,!¦'. c Toçlilná — (leorslda . ,"an. Ilárdv ...
(ininim «anltala . . ,UngryjjiÍR ilo Tcclsln» . . ,('(llpo.W.pIli Rndnlnhn ürcapl
iiriisiilcir-i dc Sni-uroa, com 40 OlO1 ¦«Imi '-'.«Uior ...."iiii.Ui Camba • . , ,'"''lunl.. nick ....
1'alirl-smlnra dn Panei. . ,l!|iicni.ilniítn|iliic.'i l!r.i«ili'lr.» ,"ir l.iinii.in .
l'Vi.'nrific» PnQfnrlI ci.illvi.lcndo''niülalã dc llrn-ras (Int..
Wlcnin Piiiillain. ,¦"'"c Annnv. f"n*>li Vanorden ,¦>rin.'i7cn» (Iernea dc S. Paulo ,ui* is Vnrcn dc .Inliil ,
i.rtlíndfi (fnohn ,"¦'11'oniincn. dc Pncn» ilo Calda!li||n<riaiiMá' Hnrlmnnn. . ,<J. ''¦•nln.Cnviir, ....'•"ji i>r|i PniilHlann. . .¦'entrai do Arnin/nn» (ieraos .
Vidraria Snnla «arlna
t 

•'"-» <• l.iiz dc «ot-j-.ralrlin .."sihitrhs,,,-, Pniillala . ,''n'ii«lrln. Tnill» ...
¦llb. I'nr(hmnnn .
l-'i(inrc»» Hvdrn Rlcolrloa Sorra

da 1'n-nlna , , .
••chcdliirci»

Anlütnllca Paiiliata , '• 
.

A riir.innnrfl. 10 Orl • • •
Amniiiuiira fl cri....
*C"iui c lí-ci». Uoity da» Cruzo»,
l.-nn 1. l'xt'. Snlln si,, llu ,
Idi-i c Lu» dn Mnev-nilrlm •"•"iui o Pt, iiii lüliclrün Prolo ¦*."n.. c i.'Tssniin« do nanrd .'
Ccfo-nTí-m Ao Hpfln , a t"..iil-nlllllín. . . . ,-"lilmlçn In.linlrlal . . .
Morfjirnn A-rilfl -Hr.unrn. * «'Vnnlnoirn do Af-nni o Rxpn.lftSf-initiinf,]-,,, 'fracffo; l.nr.iKnrníi'¦'i.-.-..«n iii-,!,,, Kloolrlca Serra

''•1 '"'fípninH . •
Tlcclrlca Uin (llarn
Lli» s. Fnrci dn Cntiilliiclicl-l .'•-ihp.i ¦> 1 .jiy. K. v-iicullm . •o-c IlnH,.. . .
Lu» c (.'nrca dç .lulmllcnbal .
1.117 p Fnrpíi do 'l'|rtá . . *l.n? c 1'ntcfi dc» Sniiín (Iriix •
Mcrldlnpnl Pniill«ln . a'-'Icntricliiailn dc ('nrllmlla•. .'-'nincnn.i dc (-'Icclriclilndc .¦•'iii.rli Pniill»lnna. .
"rn lucln» riilmlnn» L. dnclcnr.
nd. p ('íiinnif-ridn t**í.Ra ToMo •"•'orca 

n l.n/ dc lllhidrío Proto .
Vidrnrin «nula Marina . •'•(.(m K«malládn Kllc-c . .
Lu/ n l-'nrcn ,ic .Inndlaliv , .
-•ítnil.pin Knivnrtrlc . »'.'«Irii.ln dc |.*orrn «. Pnnlo-(lova^u(.cii..|.i.1o Annnvma "O Holado

dc H. Pano.'. ....
lilcrn a a*) di-.. ....
^Icclrloiuln ("nhodnnrn . ,Força o 1.1 j dn rihctahliili» .
Mcnlrli. M. P„uln o Rio . .»nnrt AlIraccAn» , .(.'iihrc-dcrado Parabiaos , a**• "nrllnlin ... a
Tnlcnhnnlna dn !>. Paulo . .I'a«li)rll dc Alnrradlnlin . .(Jlncmnln-iraplilca brasllolra
Mrcn c Luz Korle do 8. Paulo**anln Rnanlln ....
I'r.iccnn. Lur. c |.'nion Melhora»

mniiln» dn Piiiiinnnanoma .Vl.ic.ln .'-.. Pnuln-Mnllo (Irósso .Pnrnlivha dn Knrto . . ,|
Mnllinriimpnto» do 8. Paulo ,'"•'nllioiiimcnlna dc Pnrnnn-r.uA ,"pllioiamonlo» do PninnA • a ¦
Mcllinrnmcnln» do K. .Ináo, ,'¦"Jnnionnl dn Ralnmparla • .
Porca c Lu/, do Aracuar*/ • .•-'oo. ("n»a Vanorden . • .
8, llcrnaTiln Fabril . a.- •«nilo Fabtll. . . , .
Calcado Rnnlia .s.a
Pinolll (Inmba . . . ' ,
Indiiatríal do Guarulhos . .
Asilcola Santa Ilarbara . ,
P.lootrloldado do Uauni .
Pinhal Pntnll ....
I.ii-j! p Korçn do .liihií . - «
Industrial llogvann de Tooldos.
Tecidos 8. João ....

Cnmliln
Lctrnn parllnularns, a '. dln» ,
I.nlrn» nnrllculnrc», a ni dia» ,
f çlrn» lnincarla» a t, diaa .
I.clrn» luincnrlni a ü) dln» .

Krftnnrt ntirn: oi),i.
Apnltoo»:

í'-mnr(>->([mn oxlõtno do Ihi
l'.nni.noV-!l

Rslndn de R, Pnuln, ftu sAili»
Ralado .In 8, Paulo, 7.a aírln
Rílinln do 8. Pnulo, S.a til'rín(•'«lado do 8. Piiiila; çi.n sÃrle
Ralado da R, Plinlo, l.i.a »crin

Hctrn» :
('qninrii Municipal do 8. Vlecnla
• -fiiiiarn dí) S. Pa ulo, oTnjiroí-

Umn do 1911 .
('iim.irft dp S. Pn.ttn, empres--

llmodo |9ia ....
Dchnnttirofl

Ipfiolniçom dn Rodn l-tnlo-IIrasl-
loira

''cnirnl Arnniíop» flcrnc».
Snntlala do IlabitaoSos Rcono.
lülPíl*1 .....

Npçíícs
''onin. Snntliitn do Tficelntroní
Homii. (fiiíiNtndorft dn Sitntos
Hninlirs Knnliaiii. . . .

— Pnalhrll dn Rlbclrlo 1'lrc*
Companhia Paulista do Annn-

znn» Ora*-" . . , .
''nmriiinhla ('entrai dn Arma-

ron-i Oornoi ....
í'omniintiÍ.a do Pfínnn Wnntn"i .
('nmnniihln Pnnllala de Via»

KprroHi o Plnvift-M*
X.ompnnhtn Moeynna do l'>.rn-
, da» dn Kcrrn e Nnvoi:nç"ln or-
dlvhloodo ...

(Vtifinnrjbtn Puirlifd . . ¦
Cninnanhla Paulista do Torra»

o f*olnnl7,npto * • •
Comnanhia Chlmloa o Aurlcnla

S;inli«ln .
Coinpnnhi.i s.inllata do Horda-
dn*

Cnmiiiinhla Rnsnccadora o Bo
ncllniiidom do Cntb, HO 0(0 .

Companhia Snntlala do Drosaj
Companhia Hnlllo do Transpor-
\m ...

,,„. Comp. Con»lruclora dn Santos
UO (TO 139 010 Foi roRlstadã n vonda, no dia 10

Libra

12 10rS2
12 '9i3!
15 I9i*ií
12 BiS

97',íflO0

97".»nnn
97.-i!0ílP

notono

oojcxio

801000

avnno
BõlOO:

12 SI i.i»
12 2lifl''
11 3llT.'
12 21|.n,2

!MV>»n0*'
çinn»nn'i
MnWt'-
POOÍCJO'1

flifnoo

781000

-ninfli
sninoii

EXWttW-AÇAO DFs CAPIS*
SANTOS, 11

Relnçáo dos exportadores çue pagaram
direitos na iteecbedoria do Rendas:

Café Paulista:
Raphaol Sampaio e Comp.

Snccas 
Francos

A, do Amaiul
Sacean 
Francos . . . .' . 

'.',

Compn 11 hIn Prado Chaves
Suecas 

St.lfOO'1 I9.1I000

JlCOlíOOO 1:5001000

fOlOOO
80100Ü

701000

80? 00)

8010.00

77(000

«OfOOO
4'1'UOO
56'000

70KIW)

7')Í000
flOIÒÒO
7i*(000
90"(*00
71(500

48o»n.'.i-i
8l»000
80*00)

in.iinoo•8 090
7Ó1000

Í.10 -ooo

HVOC.0

I9.i«nnrt
OOfOOO

2I5W)0

20ornoo

SU-OflO

286'000

inflsnwi
86'OOis

lilOfOCO

170'0.':0

«5000

8001OM
175'00*1

m.-)>ooo

ijoíooo

.lülfOOl

5B1f(!M 2:18'000

037000 -

Franco*.
MHrpoi
RacílilÒS
P«»ola*i
Lima .
nollati*

1t»'(H1

120I0O0

90100,1
corrente, do:

•iS.n-iO-O-n
450.000

Í8.8S8

90 WD —

SSOsJi/X) —

_ 2í0<000

Z ?f.JW
— Bl-lfOOO

so'o0j —

.100(11 fí 22.1 rono

1»»000 1551(103

_ 80 [-.OO

(OfOOD -

701000 6POO0

BOÍOTO

!20:0D 108 T030

1I0>^|0
55 '001

— C0'00!-

CSTOl 8l'f0:1

Bolsa do Hio
VALOKICS DA IIOIjSA

O movimento foi o seculnto:

Vortflas
Fundos públicos:

Apólices geraes do 5 por con-
to: 1 a 

Dito: 1. 'I, 0, 3, 8, 9, 10, 2 a
Dltb (2001:): il'd ra* il» .
Dito (200$): 3 X razilo do .
Dito (500$); 1 4 razão de .
Oito (500$): 1, 1 â. razão do
O, do Porto: ",5a....

i,

í
í

C. do H. de Ferro: 1, 1, 3,
1, 5, 10, 16, 40, 1 a .

Saneamento da baixada:
3, 10, 2 

('. dei Thesouro: 1, 20, 9,
5, 10, 17, 10, 3, 20 a . .

Dito (miudas): 700$ X rauHo
do

Kmprest. Municipal (1906):
5, 10, 15 ¦

Dito (1009): 68 a , . .- . ,
Dito (1914): 50, 50 a . . .
Estado do Minas: 1, 10,
Kstndo do Itlo (4 0|0):

•1, 10, 20, 21, 369 a . . .
üancos:

Brasil: 20 
Dito: 9, 40 

Estradas do ferro:
Norto: 100 
Rodo Sul Mineira: 300 a .
Dito: 100, 200 

C, de tocldos:
Petropolltana: 40 a . . .

C. diversas:
tsoterlaes Naclonaes: 100 a

Debentures:

16 a
1, 1.

796$000
798$000
725J000
740$000
740$000
76O$0O0
8!15$000

770$000

760$000

770$00O

760$000

190J000
170$000
194J0OO
770$00O

80$000

2021500
203$000

1.1$000
37$000
37$600

170$00O

121500

Francos 
ft. Alves Toledo o Comp. .

Sn cens , 
Franco

J. Aronl
Saccas ...,.,..
Franco

Joíio Osório ......
Saccas 
Francos 

.Mich. Wrlght c Co., Ltd.
Saccas 
Francos

E, Johnstnn o-,Comp., istd.
Suecas  .
Francos  ,

I.eon Israel e Comp. , .
Saccas 
Francos

Niiumann Gopp e Co„
Saccas 
Francos

Santos CoffC-e e Comp. .
Saccas 
Francos 

Diebold e Cuinp. . . .
Saccas .......
Francos

Diversos. ... .- -.-
Sacens .... -,-. -.
Francos

Cabotagem:
niobuld o Comp

Saccas (Cafí baixo)
Isiii*/. Xavier du Silva . .

Snccas (cafí- baixo)
CafC: Mineiro:

A. do Amaral e Comp. .
Saccas , -,
Francos .......

Ltd.

10:030$000
3.000

15.000
9:301$500

2.050
13.250

8:775$000
2.500

12.50C
7:020$000

2.000
10,000

7:080*1000
2.000

10.000
5:205$000

1.500
7.500

S:510$000
1.000
5.000

í:510$000
1.000
5.000

S:510$000
1.000
5.000

1:755*00(1
500

1.500
877$500

250
1.250

851$000
100
500

9$946
l o 50 ks

14,1"

526$506
156

171$990
49

1:160$250
350

1.050

ULTIMAS OFFKIITAS

Fundos públicos:

de
V.

üosíonn
10O»(K»

8'i>nM
(ir,»(yfl
85.{tOO

líiíCn.iíi
83(00(1

87IOOÍ

!wt»03 esw

— 801000

WO.T
8'J!0C0

79)000

T8T00

S6«O03
OI3C0

180)000

7.1 630

501000

711000
81» 00
6.1*0; 0
81'000
60>0OO

120»OCO

81'00-J

80Í00.1
8.')-íoo:i
40100)

— 7CI00Ü

80'000
601000
«0-1000

ÍOfOOO

1101000
06IOC0

76W0O

001000

6-.ÍO0O
75»Oni
65,fü0j

Valores da Bolsa
Transaoçõos realizadas hontem na horn

offlclai da Bolsa:

70

70

90

50

FUNDOS PÚBLICOS

apólices da União, juros
do 6 OjO, a . .,-;. . . ,
letras da Câmara de 9.
Paulo, empréstimo de
1913, 
letras da Câmara de S,
Paulo, empréstimo d»
1013, a .... . . .-
letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo ãe
1918, 
letras da Câmara de S.
Paulo, empréstimo de
1913, a ...... « . .

800*000

73$600

78*500

79*000

79$000

Apólices geraes
por cento ..... 800*000

Empréstimo Nacional
(1903)  895*000

empréstimo Nacional
(1909) ...... 774*000

'•hiilire.Htiiiiíi Nacional
(lüll)  —

lümprestimo Nacional
(1915) ...... 772*000

ludlc-iarlas  —
(Calado de Minas . . 772*000
Estado do Itlo (4 por

cento)  81*000
Dito (li OjO) —
¦Empréstimo Municipal

(1906)  —
Dito (£ 20) . . . . '. —
Dito (nom.)  —-
Dito de 1914 . . . . . 194*500

líancos:
r.ifisll 204*000
Comnicrcial 165*000
Oommércto 169*500
Lavoura  150*000
Mercantil ......—•
Nacional Brasileiro . —

listradas de ferro:
Minas de S. .Toro-
líymo  2R*000

Noroeste do Brnsll . . 44*000
Uêde Sul Mineira . . 38*000

C. do seguros:
Brasil
Integridade •

C. de tecidos:
Confiança Industrial .
Petropolltana . . . .¦
8. Pedro do Alcan-
tara

Tijueii  .
C. diversas:

Centros Pastoris . , ,-
Docas da Bahia . , ,
Loleria3 Naclonaes .
Melh. no Maranhão .
Trnnsp. e Carrtingcns

Debentures:
Botafogo ...,-,.-
Confiança Industrial

(fabrica)
Industrial Mineira . .
Tljuca ¦ .-
Docas de Santos . . .

C.

708*000

891*000

770*000

767*000

770*000
745*000
766*000

80*000
425*000

195*000
317*000
315*000
193*500

202*000
150*000
160*000
120*500
200*000
175*000

2.7*000
35*500
37*000

Movimento marítimo
EMBARCAÇÕES

SANTOS, 17.
Embarcações entradas 1
Não constaram.
Sahidas:
Vapor inglez "Dannbe", com va-

rios gêneros, para Liverpool.

TELEGRAMMAS
S. FRANCISCO, 17.
O paquete 

"Itapura" sahiu hoiv
tem para o Rio Grande.

PF.LOTAS, 17.
O paquete 

"Itajubá" sahiu hon-
tem para Porto Alegre.* PORTO ALEGRE, 17.

O paquete 
"Itassucê" sahiu hon-

tem para Pelotas.
ARACAJU*, 17.
O paquete 

"Itaituba" chegou
hontem da líahia. '

FLORIANÓPOLIS, 17.
O paquete 

"Mayrink", do Lloyd
Brasileiro, sahiti hontem para La-
gima.

MONTE VIDE--0, 17.
O paquete 

"Mantiqueira", do
Lloyd Brasileiro, sahiu hontem para
o Rio.

RECIFE, 17.
O paquete 

"Ruy Barbosa", do
Lloyd Brasileiro, sahiu ante-hontem
para Cabedello.

CEARA', 17.
O paquete 

"Ceará", do Lloyd
Brasileiro, sahiu ante-hontem para
Natal.

BAHIA, 17.
O paquete 

"Bragança", do Lloyd
Brasileiro, sahiu hontem para Ma-
ceio.

MACEIÓ', .17.
O paquete 

"Jaceguay", do Lloyd
Brasileiro, sahiu hontem para Pe-
nedo.

— 21*000
60*000 —

128*000
1G5*000

170*000
160*000

17*500
25*500
12*500
40*000

20*000
26*000
12*750

80*000 —

105*000

190*000 — .
190*000
1S2$000

203*000 U02?fJ000

fócmlimentos fiseaes
SANTOS, 17.

Papol .. . ,
Ouro . . .
Consumo . .
Estampilhas
Verba . . .
Telegrapho ,
Cuias .. . .
Licenças . .

Alfândega
63:710*001
40:632*171
14:223*715

148*840
* 857*200

5:040*600
620(000

Honda
mez

Totnl ,.•..'-,- t .-
desde primeiro

.' v.
do

1*4:633*130

2.383:528*730

Brazilian Warrant Company, Ltd.
Sccçito do moiluoto» do listado

Proijos cortonte»
Acro*' hcnoOolndo, Af»alha (Io l.a 59 kllos 33f0CKJ A

ii:»00.1.
Kilo Idem, Idcm, do '-'.a, idem 21' a 25*.
Dito Idem, Idem, do S.a ldom. 18« a SH.
Oito idem, Caltelo, do t.a, ldom, 22Í a 241.
Dito i.lem, idom do 2.a, idom, 18' a 20*.
Dito .dem, ldom, do a.a ldom, 10' a 18'.
Dito Idem, Diiircra, Idcm, 8» a 10Í.
Dito em ensen Ainillia, liomr.0 kllos 18 5 a 1415.
Dito ldom Cadete, idom, Idem, 1215 a 18Í6.
AlcodJIo, 15 lello», <*0' a 85:.
slmendolm, 100 litros, (l»5 a li.
Assucar crvatnl 80 kllos, S6' a 87!.
RaL-ilas, 100 litros, IR' a 19'. .
(ioitnclia mancahclra, superior, 1.1 kllos, 851 a ál)!.
Dita Idem, rctnilar. Idem, CO* a 85f.
Dita lilrm. ordinária, Idcm, 20í a 25*.
Unfo mlmlo, liom, Idcm, 7< a 8*.
1)1(0 Idcm, ordinário, idom. üf a 7*.
Dilo escolha, superior, ldom, 6? a 89.
Diln Idcm, roprular, idcm, 4< ft 5Í.
Dilo idem, ordinário, ldom, 1W6 a 4(500.
PeiJ/to nmlatlnlio novo, superior, 100 Hfros, tOl a

UPS
Dilo Idem, idem, rcculur, ldom, Idem, 0! a 101.
Dito Idcm. velho suporlor, ldom, 8Í a 91.
Dilo ldom, rocular, idcm, 11 a Bi.
Dito Idcm, bichado, para vaccas, Idcm, 5' a 6!.
Dito hranco, idcm, 10!5 a 11'5.
Dito tnantolp-a, novo, 1016 a 1145.
Milho Cattete, novo,horn sooco, Idem, 111 a 7.6
Dilo amarello, bom, ldom, 114 ft 7i6.
Dito amarollffo, Idcm, Idcm, 7Í4 a 7!8
Dito hranco. idcm. idom, 7 4a 7'0

Secção livre
Dr. J. Fogaça de Almeida
Coração, artérias, pulmão, estômago,
rins, figado, intestinos, rhenmatis-
mo, partos, catarrhos uterlnos, otc.
Itua Libero liaãarõ, n. 134 -

l.o anãar - A's 3 da tarde
Tratamonto cspocial para a tubor-

culoso o íobro puorpernl
Tolophonoa 113. 4675 o 842 - Braz

DK. M13LCHI«*iDES JLNQÜEUtA
Medico

Consultório, R. Libero BadarO, 52, das
3 as 4 horas da tardo. — lios,, rua Ma-
jor DIoeo, 8. Tel., 4.146.

A' PRAÇA
Aviso

O "Centro Sportivo", casa de bilhetes
de loterias, sita & travessa do Commer-
elo, n. 10, declara para os devido* effcl-
tos «iuo os srs. Nilo Ciiliiüiins de Mono-
zes e Luiz Mediei deixaram de HE tm-
pregados dessa casa. - ¦

S. Paulo, 17—3—916.

-'¦¦¦.-.¦¦•¦'¦¦-¦-.¦¦ -¦...-¦. . "¦{,. ¦-,-';-¦-
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PRAÇA
Frcfoltnni Municipal

Faço publico que o guarda-flseal do
distrlcto mandou recolhei» ao Deposito
Municipal, sito .1 rua dò Gozsqmotro, por
Infracção tio art. 70 tio Código do Postu-
ras, nm burro dn pello cOr do de rato e
um burro dc pello rosado, quo serio lc-
vaàòs d praça no dia 21 «lo corrento, ao
7 1|2 lioras, próximo .1 poria, do AlrnOxa-
rifado Municipal, 4 rua 25 do Marco, sl
não forem retirados pelOH respectivos
proprietários, pagas as importâncias das
multas o tine despesas do Deposito.

. Dlrectoria do Policia, o Hygiene tia
Prófoítuva, do Município de B. Paulo, il
dc agos!o do 1910.

O dlroótor,
A. Cosia.

«*
Ol^o. Jv ticio

ALFAIATARIA
Avisa á sua dlstincta clientela que acaba de receber um

nraiule sortlromito de caslmtra. e kakls - Inglezes e jran-*
cezes, calçps 7 colletes fantasia, dns iiltimaj jioyjdjujes

Especialidade em enxovaes para noivos
RUA S. BENTO, 35-A

TELEPHONE, 3014

8KORF.TARTA DA AGRIOtJI/TüRA,
COMMEKOIO lil OBRAS PU-

BTjICAS
Dlrectoria lie Vlnção

Para applicação dn tarifa movei nas
estrados do ferro do concessão estadual,
observadas as dlsposlcoc) vigontea sobro
a matorla, deverfl. ser considerado, no
corrente mez, o cambio dc 18 (treze) dl-
nlielroíi por i))ll reis.

S. Paulo, l.o de agosto de 1!)1C.
Tlieoplillo Sousa,

Dlrector.

OAMARA MDNíCIPATj DB ITAPOTjIS
Avlsa-so aos portadores .lo letras da

Cámàrtt Munlolpal ilo Itapolls quo, eni 20
do corrente, íis duas horas da tarde, sertt
1'èallzado, na. sede das Loterias do Estado,
o sorteio publico dc letras a resgatar no
corrente anno.

ti. Paulo, 10 «lc agosto dc 1910.
O prefeito municipal,

Orestcs iiii Cosln Scno .Iiinior.

FAIjÍjENCíA DK ADOLPHO SCRUARTii.
Aviso

O synfllco ila fallcncia do Adolpho
Schuiu-lz, abaixo asslgnado, avisa os cre-
dores o mais interessados nella, cpic Bstíl

ii, disposição dos mesmos parn dar Infor-
inações tudos os dias utols. cm' seu OSCrl-
ptorlo, íi rua 15 tio Novembro, n. 29, sn-
Ia 7, ondo também receberá-as declara-
(,'õns flo credito li quo so¦ refere o art. 82
da lei n. 2.024 dc 17 de dezembro dc 1908.
alC'. ao illi!....-l dc setembro próximo. Avlsn
mais íue o jornal official para os netos
dn fallencla 6 o "Correio paulistano".

ti. Paulo, 17 de aposto'do 1916.
O syndico,

' .TosG F. lie Ciirviilho o Mello.

—« 4..*-

Ímmmmámt1f^^aVÍ\má9^mA%^maSám\^m Escriptorio tle advocacia de |
| Carlos de Campos §

g Syivio de Campos §

I 
Praça Antônio Prado n. 13 |
("nau ¦¦¦«r.li.lco (l.o andar)
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8,
Convldàni-so os loutes, professores,

preparadores, assistentes, alumnos c pes-
soas gradas pura assistirem .1 sessão so-
liniic com «íue a Universidade de "•
Paulo commeinorara' o ccntoiiario nata-
llc.io dc Teixeira dc Freitas. Esta sessão
fcaílV-àr-sc-a a 19 flo «-corrente, Tis 20 ho-
ras, na sede fla ÜriivSorsldade, A rua llcss*
io Freitas, n. 00.

ti. Paulo, 17 dc agosto do 1910.
Dr. Kilitariln Aiisusíti Itlbclrn Guimarães,

Iíel tor.

AVILTO
As contas do •piiblio.içõcs do

jornal «Correio Paulistanos» devem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. José CJiina,
unico autorizado pnra isso.

Dr. Rubião fileira
Professor de clinica nicillca

Rosliioiibla: Rua. das Palmeiras, 9.
Telephone, 1813 - Escriptorio:: Rua
Josó Bonifácio. 13 - De 1 i ás 16 hs.

Telephone. 4.500

PÃJiliTSNÇIA DE ADOl.IMIO SCHÜARTÍ«
O flr. Miguel dc Godoy .Sobrinho,, juiz llò

direito da l.a vara cuiniiicrciiil desta
,; comarca de ti. 1'aulo.

Faz saber aos que o presente edital vi-
rem nue, por sentença dn hoje, decretou
a fallencla. do. jVflolpho Schuartz, nego-
ciante ft rua Barão «li* ítapotlrilhgaj 7'1-A,
a conlar do .10 dias anteriores a, 10 flo cor-
rente. Nomeou synjlíco o credor José F.
do "Carvallio o Mollo. Ficam, pois, notifl-
editos todos os credores da fallcncia paru.
no prazo de ir. dias, apresentarem ao
iiynfllco nomeado n declaração de seus
créditos, acompanhada «los respectivos ti-
tulos. Foi designado o di.i 12 do setembro
p. f., fls 14 horas, nó F.irum Cível, íi rua
.ln Tliesouro, ".', paru se realizar n assem-
bica. dc credores, pelo (pio são estes con-
voca.li.s a comparecerem, il bem de seus
direitos e interesses o para i,s fins lesr.es.
1*3 para ipio ehci-uo ao c.iihccinic-nlo dc
'..mios os interessados, mandou expedir o
presente edital, (pie scr.1 affixado e pu-
blicuil... nos lermos da Iol.

S". Paulo, 17 .le asoslo.de 1910. F.u, An-
n-liano da Silva Arruda, escrivão, o esore-
\i. — aiflííifil dc Godoy Sobrinho.

riiMEiTimÁ do município

Extliiçouci dc formigueiro

Sciontlflco ao proprietário do terrono d
niii Machado do Assis, situado a 17 me-
tros além da rua Guimarães Passps, que,
dentro do prazo do cinco dias, ,a."contar
dcstn data, devo .extinguir, dé accôi-ao
com os arts. l.o, 3.0 e 4.o do Acto 192,
dc 17 do dezembro do 1904, o formiguei-
ro existente no referido, terrcim,: sob.pena
do 1 Oi000 fle multa o. de sei" o., serviço
feito pela Prefeitura, por conta flo pro-
prletarlo, com o acerescimo de 20 o|o pelo
trabalho do, fiscalização o cobrança, dc-
pois da multa mi reincidência.

Directoria dc Policia o Hygiene, 10 dc
acosto de 1910, i

O direclor,
Alberto dn Cosln.

EDITAI")
Dc ordem flo sr. Prefeito, faço publico

quo, pelo prazo do 30 dias, contados da
presente data, so acha aborta concorreu-
cia publica para a apresentação de pro-
jectos de. casas proletárias econômicas,
destinadas fl habitação do ti.na so faml-
lia.

A' BRAÇA I? AO INTERIOR
DEVAMOS AO CONHECIMENTO DOS

nossos vnv.uihv/tV.ti quis; 'nesta
DATA (POR SUA ESPONTÂNEA VON-
TADE), DEIXOU DE SER NOSSO
EMPREGADO O SR. FRANCISCO li,
PESTANA.

ti. BAUT.O, Kl DE AGOSTO DE 11)1(1.
MAODONAIjD E COMI*.

DR. JOSÉ* PIEDADE
ADVOGADO

¦ Esciiiplorlo, i'ua Libero Batlnro, 119.
Caixa, postal; OOií — Telephone, 1931.

S. Paulo

Bam.Jk.JLAm. ?>%? AAAAAA»

\\ BENTO V1DAL £
«** .. ___=_ ;k •=== ^

LUIZ SILVEIRA **.
. AIMOUIDÜS ... p

16-A-Rua da Quitanda-16-A ?
'Telephone. 

.n. 2.62,8 *.
¦?* V^ V""T í3,»i,''V"*r V ?? Vú

Exames no Gymnasio do Eslado
O melhor preparo para o; exames par-

ccllatlos que devem ser prestados, em do-
zembro flo corrente anno, no Gyninasiu
do Kstado, o bem assim para os ile ad
missão a qualquer anno frymnnsinl, lio'
anno dc 1917, dá-se no Intlluto (le
Sciercia3 e Letras, onde o «pellcnte
corpo docente conta vários lentos calhe-
dratleos flo dito Gymnasio.

Matriculas todos os dias, flas 7 (is 10
e das 15 .13 18 horas.

O direclor — Imtsí Antônio dos Sanlo,».
Rua Senador Queiroz, ,4 — S. Paulo.

.... i******t»a»|*f**| «j> Bfp-à***»», ¦-.,—.
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Figurino grátis
A lutem .«iiliii* t*s(t* aiinu.iclo o nol-p

inamliii* .iiinliiiiiciilis eoiii 800 réis cm scl-
los tio 10 eu, -'» tóls, tipo são apenas pnra
as flespesuii iiiliinnclrna o porje iiii correio,
i*(siiicl*,'.'i"ciii(,-, a liliiln do propiiMiinilii e
som iiciiliiini ,*onipi(iiiis*so ilo )iar(o da
íresíiio/.iii, uni inipiiilsiiKissiiuti flguJluõ
ilo p)'CCÔ iiiiiinicifial ile 2S">(10 e iSSOOO.
Pedidos it As*. Lilla—lúi. Inltsrn.—Caixa
Postal, "31. S. Paulo. Não so ítUclídc i.
pedidos vcilincs, nem aos quo não nos rc-
incKorciii este íiimuncio. "Corr. Paul,"

GR0P5OI.OSO
Consnítftdo por vnltos eininciitos do

Brasil ç, da America do Sul
«« Consnlta daa 13 :is 17 Iiotíiu
Mn» Arainfo ia.

i-elepdò.nÍ:; -18-5:.

9 Pertences para automóveis J

S Pneumaticos ||
Gazólina %%
LubríficanteiS Q

¦¦¦:; -to
(4 Preços sem competência ^
X9 Accoita pedidos do interior, na- jgj
(|% siin como recolie ciicommoiidaa §Q

§:-: 

:-: para o cxtirangòiro :-: :-: *^

/-Teleplione, 3706 - Caixa, ?M 2W End. Tjlegr. «fiUTOGBRflh

BREFFimJRA DO MUNICÍPIO
Coiisítniccfio dc muro

Scientifico iso :«r. Salurnlno fle Àlnieida
que foi multado em 20'iÚOÓi do accOrdo
Cem os arto. -.o e 5.o da lei Ü09; do 11
do ninnio dc 181)0, por não haver cumpri-
do :i inliraiüg&o quo lho foi feita para co-.-
siruir muro no terreno de sua propriedade
SJ. rua Benjamln de Oliveira, entre oi
números MO c 112, ficando desde jsv n»
vomóríto iiillniaflo a (iónirò :1o prazo lv
dez diiii*. dar co*iit-co ao sicrvio.o, quo de»
ycr.l estar concluído dentro ,1o prazo ,1)
trliiln dias. ambos a contar desta dais'.,
«ob -pcnii' de ser o mesmo folio_ poln Viv
feitura, por e.inta do proprietórlór cojn r.
ãcorescifnó' de 20 olo pelo trabalho' dc tlr.
ciilizacão c cobranija.

Directoria dc Policia 0 Hytrlcno. 0 «!.*
acosto fle 1010.

O dlrector,
Alberto da Coslu.

EDÍTj\D
Assenibicíi de civdorcs do Anili-c liicnnlil
O dr. MI5U.CÍ de Godoy Sobrinho, juiz de'direito 

dá prlmé.lra vara coiiinitrcial'
¦do ti. l'ai,l,i. 1. ¦¦ ¦-.. > .
I,'ik;o saber nus que o |ji'lj*ie-nl'f edital

virem e'b seu .'conhecimento ,. inlcrcüsür.
que, tendo sido por Béntelicii deste juizo
decretada a rescisão da concordata flo An-
fli-i' Incntri, nbgoolanto do iin.vcis, £t rua
Conselheiro r.rotcro, 11. 101, nesta eiíp.ital,
Voltando ão estado .da iálióíiclá,.,designei
o dia vinte e cinco do corretito me::, as
quatorze horas, para u assoiibléá dos
cruduros,. na sala das audicn&ia.':, .110 Fu-
rum, A rua do Tliesouro, Convoco, pois, a
todos os credores Jã reconhecidos c os
que porventura sunervicrem pnra. to-
mareni parte èni flii.a àtí*áõ'iSjijliS'n,. ver!-
flcando-so ..s novos credltoac*. elCGeúdo.
soVllquidatarlo. Do ifue, parn cónsta.r,
111a111.l1 i expedir O presento, (}Uè será itffl-
xadii c. publica.lo pela iiniircp:-:::. ti. Pau-
ln, «1 d>* assusto dc. 1'JIG. Lu, Antônio Lud-
gero de Sousa Castro, .escrivão, o escrevi.
-- Miíir.i*! 'do (iodoy Snlirinlio.

s R. Barão de Itapetininga, 17

DE S. PAII.O

at*J .*-TB»_

S. PAULO ' «^

ii ilo j aos atais
Dcsfoiliavit ns ulti.niia j.)ngliiiis dos

iiartynss tio Clirisliaiiisino, quando me
volu á incute o bello pensamento tio grân-
«lc roniaiiclslii: — "Jjli bonló est une qua-
llló precicuso".

Conheci (inc esla quallilailo P-vlslo nos
corações do povo dc S. Pnulo, Santos 6
Campinas, recebendo do mlnlias mãos o
meu slniícllo opusculti: "Jlislorln dc nm
infeliz e reiiiíiiiscènòliis". Ctinfoimc mi-
ilha sòccíu) livre, publicada no "Êsludo
do S. 1'nnlo", cm 31—-12—1)1.", fica á dis- ¦

posição dn (Jonícrcnciti dc. S. Vlcenle tle
Paulo da Egreja ila Don Morte; ncsdi cn-
pilai, a qiuiiiliii do 'lOSOÜO réis, IO ()',(> so-
luso 4008(100 de )iicus lucros, (pie foram
ileposilndos na Calxn Econômica, cuja
ipiniilin poilciíi ser prociirailii do dia 2 do
EClciiiluo cm ilcnntc.

A terceira edição, ainda mais melhora-
du, rebatendo em alaiunns paginas ns
falsas doutrinas quo são propagadas pelo
mundo, sahliii brcvcnicnlc com 1)0 ou 100
pilglíias. Desde já SO ncccidiin jicdidos fi
rua Tabaliiiüiicrii, n. 90. I*i*cco, ftSOOO.
IO o]o do meus lucros serno ciitrcgiics ú
Cnissü Vermelha Portíigucza. Estão cm
preparo pãríi entrai éiii no prelo as sc-
Kiiinlcs obras: Aurora — Roihiii.ee) Um-
rciulo ílo iiiiiilii 1'oTi.çlão; Iiiecnso (vci*-
sos), o Do Vlcif. ao Ctio, Xovcllsi tio um
Sn nlo.

S. Paul... ir. dc agoslo dt: líllfl.
JOAQUIM DE QUEBT.OÜ.

GomES DOS SflnT05

Jardim tle Ãcadéisiiis
t. venda em (od.is as livrarias e na ad

ministraçâç) do "Correio Paulistano". -
Preço, 3Ç1XK) reis; pc!o Correio, 3Í.300,

TIIESOUUO MINICH-AI
Dlrcclorlii du rçecüíi

13D1TÀL lí. 13 •
De ordem do sr. dr. Inspector do Tlic-

senso, faço. publico, p.irn ciiheciiiicnto
dos interessados, que, do di.i l.o no dia
31 do iisosto do corrente nnno, so procp-
dera nestn Dlrectoria, ft rua Libero Ba-
ílaró, n, OS, A arrecadação a bocca do eo-
fre dos impostos de influsirlas e Profls-
sues corresponUeiilca ao 2.0 semestre do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seua im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão flo
abatimento de.20 0|0; os que paRiirem do
dia 11 ao dia 20, g.jsaião do. abatimcnlr
dc 15 0|0, c, finalmente, os que pagai-cni
do dia 21 ao 31, gosarão dp abiUimcnto
flelO 0]0. '- ...

1 •iiianli! o mez fle sctçmhço próximo
futuro os referidos impostos! íferão cobra-
dos sem abatimento c sem multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos lm
pó-tòs cum a multa adilicional do 20 0|0.
Directoria da Receita dõ Tlicsóiiró Muni-
cipal do S. Paulo, 31 do Julho de 1910.

O Director.
Dlnlz P. de Àznmbiijn.

•»-*ja^*i)*íia*s»>

Brevemente, para INICIADOS: %
05 ÜER505 FIURE0S |

.ns-:

agoras
cuidadosa lr«aduc«jão porluguozn,

gi.iiila ilu notas e.vpiiciilivas
l'ro,;*J .... 5,-jUUO

A' venda na

so-

LIVRARIA LEALDADE
57 - Rua tle S. Bento - 57

**a* a**** si* nii%T4ixioi lolfceM sli/il * sss
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MOLÉSTIAS DAS GRIAHCAS

(K8l»KL'lÃl,ip»T'A)
Com prníicii tio clinica do pro'. lliitincl,(lo 1'iul»
CO.N-lil.riiüli): lluii Dltollit li. 43, lia* 3 il.

4, — '1'olepliouc n. D.0Ü,
ItliSIDKXUIA: Avciiidn Pttttllíla n. 141. -To.

Iniiliuni» 11. 0.811,

EDITAE
PEAÍ/A

Prefeitura Sliinlcipal
Faço publico que o guarda fiscal tio

districto mandou recolher ao Deposito
Municipal, sito .1 rua dõ fiazuinctro, poi
infra cru, 1 do art.. 10 (Ia lei 1.S82, uni
burro do pello lordilhu, um cavallo «!e
pello vermelho, uníii>bestn de pello cam-
brala, 11111.1 besta de pello de cõr preta,
um burro do pello torflllho negro o duas
cabras, sendo: uma branca e outra pintada,
que serão levados A praça no dia 23 ilo cor-
rente, (is 7 1]2 horas, próximo A poria flo.
Alhioxarifaâo Municipal) A rua 25 de
Marco, si uão forem retirados pelos res-
pectivos proprletnrlos, pagas as Impor-
lunclas das multas c das despesas do Dc-
poslto,

Directoria tio ròllclii 1* Hygiene, 17 tio
agosto de 11110.

O dlrector,
A. Coslu.

EDITAI) ti. IU
Tlio-tiiiro Municipal

De ordem do sr. flr. Inspector do The
souro faço publico, para conhecimento
dos interessados, rjue 110 dia 22 do corren-
to, ás treze horas, ú rua Libero Badaró,
27, so procederá ao sorteio dc 21C títulos
do empréstimo municipal, cpntráhldo de
accordo com a lei n. 1,279 tio 30 de se-
tcnibi-o de 1909.

Contadoria, 17 dc agosto fle 1910.
O contador,

™«-™OT!s.i Doiniosos Fòrrcii'...'
fif.!?8íí**),l

uh-
: v •. .. . U)0'í
«iíe'iKii*!i( sbp.plü

:vt:-i: U
jaJiiioíl
nom
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PREFEITUKA l)() MUNICÍPIO
Coiisti-Hcoãò ilo passeios

Fuço publico quo, nos lermos do cap.
IV do jVcto n. 709, do 14 fle junho ilo
191Ü, e. dentro do prazo do 00 dias,, im-
prorogavels, a contar do 2 do corrento
mez, deverão os proprietários do casas d
terrenos construir os necessários passoios
al«': ú largura de 3 metros nas ruas,Gene-
ral Flores, entre as ruas Solou e Javaliéi;:
ignaeio do Araujo, entro as ruas' Brcsser
o ilippodromo; .iosú Ksuicr, entre as ruas
Joaquim Carlos e Gonçalves Dias; Sciive.
ro, entro a. rua Lavapes'e a travessa ,'loa-
«piim Tiza, c Copdo do'S. Joaquim, entre
as ruas Humayta o .'faceguay, devendo ti
pavisnenliiçüo sor feita com concreto fle
pedrogulho, com arguinasi-sa. flo cimento,
«'ylimlrado com rolo pieotado, tendo tra-
ços para formar quadros de--0,in,'iOX
Oni.r.O.

No caso de» serem construídos os pás-
seios depois da tcrmíi|noão dó prazo, acima
referido, deverão os interessados coniinu-
niear isso á Prefeitura, afim de, verifica-
ila a veracidade da eoníninnicição, sor
feito .0 càncellc.nicnto do imposlo de 20
ruis diários por metro linear de guias as-
sentadas, u contar da data da conclusão
do serviço.

lilssc imposto não comprehende os pas-
seios construídos dentro flo prazo do 00
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, se sujei-
tíirão á fiscalização municipal o as pres-
cripções da. Prefeitura, relativas ao ma-
tcrial que deverá ser empregado e a tudo
o mais que seja julgado Indispensável á
solidez e á boa esthetlca dos passeios, de-
vendo pura isso o construetor dar aviso .1
Directoria do Obras com antecedência dc
21 horas, afim flo que sejam examinados e
acceitos os materiaes a empregar, sob pe-
na de serem desmanchados os mesmos
passeios c mantido o Imposto, como si não
tivessem sido construídos. Os proprleta-
rios são obrigados a mantel-os cm bom
estado dc conservação, sob pena de paga-
rem o referido Imposto.

Directoria do Policia e Hygiene, 1 de
agosto de 1910.

O Director,

Versará a concorrência:
ft) — Sobro typo de moradia, compro-

liendenflo dois ' cqmpartlrnontos habita-
veis, dos ipiacs um servindo simulta-
ricamente flo cozinha, refeitório e pornm-
nencia. diurna, o dependências, destinada
•1, casal sem filhos., Dovo n moradia, pro-
(c-ctada poder transtormar-so facilmente,
por acerescimo, cm duas outras de con-
dições nualogan, mas de Ires 6 lítialro
eompartimentos habita veis, destinadas;
respectivamente, a casaes com filhos fle
«im sexo ou fle sexos diferentes.

1,) _ ,\s cisas, lirojcct.nlns-flevcni sa-
'Isfazcr ás proscripçõos flos pitragrnplios
l.o a 15.0 rto nrt. l.o c flo art. 3.o da
'ei ji. 498, «lc i:l de dezembro de 1'JOO:
mando haja, mais de 11111 pavimento, serA
¦ilis-sorvnrto o Aclo 11. 900, do 17 do maio
lu 1910. Poderão OS concorrentes apre-
tentar mais de uni projecto; deverão an-
nexar a cada um delles o traçado flos lar-
Uns- correspondentes An zonas fle recuo
iventuaes, bem como o dos jardins late-
raes nu adjacentes que julgarem uteis a
sòbccpção ofíorccida.

t.j — Devem os projectos satisfazer ás
íiuatro condições seguintes: — hygiene —
commodifln.lo — esllíctlca — economia.

,D — Deverão os concorrente.*) apre-
sentar:

1,0 — Ás plantas,, folhas . da medição
descriptiva o orçamento, delallisulo, com:,
»i so tratasse do contracto para oòlistruc-
ção real. Deverão fornecer as IrtdicaflOes
õompletns c necessárias, relativas aos
"icocksoh, annexos o eanalizaçfios quo não
«Vir possível apresentar. Os preços unltã-
rios adoptados serão dados em lista á
nnrie. As plan.las serão na. escala de 2
'•"ul«metros por metro o roprosont.iriio,
¦•d,, nichos, os planos flos alicerces, po-
«ão, caso exista, o pavimenteis, um c^rto
Inm-iliiÜInal, frente principal, lateral e
•loslcrior. As .'laljíeiiarlas e .outros riJíile-
•¦lne«; serão indicados com cores conven-
ei o na cs.

2 0 — i:,., mc-iiiorial, tratando port!-
eulnrmenle:

dos nirtcriaes do- consiriicçã,) preconl-
zailns; '

das cannlizaçõe-iiiiíeriias de ogüa. psila»
vel e servida, da-elcctricl.lade ou gaz:

do svslcinn. '«.Tc 'ivenlilação, bem como Aa
ii«HiosicSo' das •J-alíeUaS' o seu modo de
«'uncciortaiiicntírí'»!*-' '

das vanliiicníi-itle pode nffcrcíor o si'S-
'emsi de çnbarlural-c-eolliido.

c) — Fão entiiirão no orçamento:
l.o — ri precn.alo lerri-no;
2.0 -- Os. hoiiorarlun .,1o aisfihlteçto,';;,, — As dèspcáãs legaes'fle appniva-

¦ãu do pláiita ou .putras do ahalogi pro
v.nieiicla.

D __ A.,. pl.inlas serão '.iesiinhailas em
oapel (tln.

,;•) _: -,;, pc!"iiiit!l;U'a.on concorrontes a
•'.nreseiiiiiçãii " ue qilac-HíiiiPi* outras flo-
eumenlns, além tlns especificados, o que
"ostiam julgar uleis" o. apreciação fle .íou?
priijçctos,

1.1 — Não será permiilido aos concor-
renies darcm-Ri*.a conhecer (salvo o caso
ílo danos realizados ou em via do exo-
nfiq.lnl, a não.ser n"la seguliilo forma: —

•ns proieclos o relatórios serão marciilos
nor melo do fllvisa ou emblemu, rendido
no lado exterior do sobrescriuto lacrado
"mu sineto, enlretrue junlo com or, do-
e.umènlos e cohlerirtq noriio e endereço do
•iiilor ou autores dos proieclos.

D _ Haverá, ires premios a serem
"onferiilos pelo»jury*.quo fór nonipade
"elo Prefeito, sendo; o, primeiro de. 1
S:000$000, o setriindo ile 2:00OSOOn c o
terceiro do lsOftO"101*- Estes prêmios só-
menle serã,o conferidos r,i forem .atire-
s,--!ita«ioB projectos dc valor real. Scra
concedida a tal respeito ao jury libir.lafli*
,,li'iia, bem como a 'do repartir a. t0tt.ll-
¦lado ou parte da.,-lmporlaivclii global (lc-
íremlçiS, do modo. pos: que julgar
M|UÍtutiVO.

j) — Após
¦ hortos unicamente os sr.breserintns cor-
rbspondentes nos projectos premiados e
nroclamados os nomes dos laureados

lt) — Encerrados'òs trabalhos do jiiry."todos os projectos serão expostos ao pu-
l.lico, durante quinzo dias, em-local o
hora anniinciados pela lirinrensa.

Reservá-so ti Prefeitura, o dl-
'•cito de reproduzir o imnrimlr os.prnie-
etos premiados, quo cabirão por essa
forma no flomlnlo publico.

,n\ — Finda a exposição, serão postos
si disposição flos seus autores os prole-
«los não premiados. Ficarão elles de pro
•iriedailn da Municipalidade, na fórmn
da coiiínijão aiilccedenle, sl íião foron
reclamados dentro ..do^pnvenla dias.

n) — o neto de participar nn cóneiir
-o implica, na acncilação do programma
ssneçiflóaflo nas condições desto edital.

Os projectos serão recebltlps na Dire
etnria Geral tia Prefeitura, al«5 ás 17 ho-
ras do ultimo dia d.a concorrência, 9 flr
setembro próximo futuro — ahi rece-
benflo numero de ordem c delles se pas
saneio recibo.

Dirocioríti Geral fla Prefeitura do Mu-
nlclplo de S. Paulo, 11 de acosto do 1910
303.o fla fundação fln Si Paulo.

O Director Geral.
Arnaldo Cintra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Concorrência para a escolha das nrmns dn

cidade
.Tendo sido annullada a primeira con-

correneln poi- despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordom do 8. exc, que,
pelo prazo do.120 dias, contados do ama-
nhã, ro acha aberta concorrência publica
parn a escolha das armas fla cldado, nos
termos do Acto 11. 807, de 1« do feverci-
ro do 1910.

Versará a concorrência:
A) — As anuas da cidado dc S. Paulo,

comprehcndendo um escudo, coin suas CO-
rc:'-, meUos, peças o figuras o tamhem os
ornamentos exteriores, tudo adoptado 6
disposto do accordo com as regras da arte
heráldica; ?

I',) — essas armas, tanto quanto possl-
wl, devem iy,"mb(ilizar os feitos do pns-
saiio, desde a fundação da cidade alií aos
nossos dias,- sendo garantida plcnã llber-
«tude do concepção artística aoi concor-
rentes;

(•) — os projectos dosconcorrenten de-
vem cuiiler:

1 — Desenho.", cm duplicata, coloridos,
na escala do 1:5, paria as armas apresen-
lados;•> — desenhos, em duplicata, em linha.»,
o pontos, paraa.» diversas cores, confor-
mo as convenções heráldicas, na escala
do 1:50, para as armas apresentadas;

3 -• memorial: explicativo o justifica-
tivo Oa sua concepção.

Os, projectoH apresentados ficam per-
teiicendo á Municipalidade)

Os projectos não serão asslgnados pe-
los nuloress, mas marcados com mn em-
blema, pelo qual possam Ser identificados.

Os projectos, devidamente fechados c
lacrados, serão recebidos 11a Directoria
Geral da Prefeitura, ate ás 5 horas da
tardo ilo ullimo dia da concorrência, 18
fle dezembro próximo futuro, ahi recebeu-
flo número do ordem, o delles sc passando
recibo.

Terminado o prazo da, concorrência, ne
«lia segulnto — 19 fle dezembro — serão
publicamente abertas todas as propostas»,
na Directoria, Geral fla Jtrcíeltura.. íicrão
excluídos-flo concurso os projectos que
contiverem erros tcqhnScos ou concepções
monstruosas.

Os projectos aeccllos serão expostos em
logar publico, Üc facll eccesso, flurahtc o
prazo flo 30 dias. findo o qual será feita
a, classificação tios projectos para l.o, 2.0
c. 2.0 logaras.

O projecto classificado cm l.o logar sc-
rá o escolhido para as armas da cidado «lo
S. 1'aulo, pari', o uso conveniente.' 

A acceitnqão o classificação serão feita»
por um .Tiiry, romposlo dc cinco rnem»
bros, escolhidos o 11, une a «los pelo T'refel-
lo Da accrUiieão c classificação dos pro-
jectos serão lavradas netas, ossignadas
por todos os membros do .lury.

Vaso o Jury entenda oue nenhum

mi**±*ààé.*éà^àà$^*4^è4.*^

MARM0RARIA GARRARA
¦ft T.iiniilox, Mii-copliiiiftífi, cru/.eN,
411 <*H.nlu.»s, Ct*.
tf»] Prenm razoáveis c trabalho garantido, sob «ti-
*\\ coihpienân —. Xtviam-sc desenhos «
»t*H nltnidciii-r.c /Kilidoa üo íutcrloi'
¦SI H. PAVItO-Uúa 7 ile Al.ril, 1.1 a n-I.1.1103
,1.1 SASTOS-fUnil, II. S. Vranctico.lú-G—Xeli-SOii
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Cartas de D. Pedro I a

D. JOÃO VI
eoin ijf.1 relrato dn 1). Pedro

sosundo Dcliret
#<#$## O o
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Pequenos
EM TODAS AS LIVRARIAS

. . «Ao 1'Ain/i
Itclmjirfcíafto iio Kúgonró í-fíft'

300 exemplaros

MÜ PlTÀHETillÒS paia jantar, raoia porcol-
4* Inua, decorados coiii ouro, ]oii(;a in-
gloza, n Ho- o Too*ooo, idom, paru chi. c
cafts a ilo', tm liquidação do- Bandeirante,
ú rua do S. João 87.

luga-so umn casa assolirailurta com
dois (|iiurlos o cozinlia, tondo os bsii-

xos as mesmas crinimoiliilados o podendo
servir pnrn uma oflicina, sita ;í rua do
Lsivrailio, VI. (líim da rua ilas Palmoiras.)

C1I1I0AIIAS 
do psrnnito branco,ingloz, para•^ciiii), (Itizisi 1IT5ÒO o dl; idem, psira clu),

ti. 7', pratos a V, lorrina» si 5', Imlcs para
clíii n café a 'J', idem, leibiras o sis.sucsi-1
roiros a 25oo : na' liquidação do liauiloi*
runte, rua, ile S. João, HI.

t^ÕFÕíTpãrã 
cliops, ã§ a (luzia; iilbifi)

^forina barril, a :i(; iilom, coin |)i': 11 0;
calicos si :)', fructciras a 2-üoo, ostojos
para mesa, Ires peças do metal por i'-; na
liquidação do llandeiiantc, rua S. João, bT,

««tas eseriBtnris
Livro sem OIiAROS A' ENCHEU

Está feito do modo que os sr3. advo-.
cadns, solIcllodoreB, taboUiães, commer^
dantes, guarda-livros, ele, poderão -al-i
nular qunlqncr escriplura.

LIVRARIA ECONÔMICA
Run Marechal Deniloro n. 18

EM S. PAULO
Preoo . . . fiíOOO -- Pelo correio. CJ30O

Vende-se um caininlião "Mcrecilea*
]Jiiiiiilc,i"., com biisçulii, 

"> tonclairlas,
nov», borraclius novas.

Werner, Eilpert & Coiup.-.S. Paulo,
rua S. Bento, 10 - Caixa. 141.

®quo 
illssc i» vosso incilico'.' qne estais

dçscngaiiiido? Por que estais desuni-
mudo? Por quo já foslcs :t Doços dc Cal-
tliis, a Ijiimbui'}*', n Ciiiiibiiquini, i. Euro-
pa, tt Jiiaiiilailo do tusso medico, c não eu-
contrastes cura pnra a vossa terrível cn»
ftiiiiililadc'.' Usai o FAKADOR. Pega in-
strucções paru ti caixa postal 1121 — IN-
STITDTO 'i'ifi:is.vpi;ij"ric(j di: oxige-
NIO "FAllADOU".

do.» I 

projectos merece classificação, será aber-
Sa nova concorri nela., por egual prazo,

Haverá um prêmio dc 2:000*000, outro
d,* 1:000)5060 «* o ultimo ,1c 500J.OO0 para
qs projectos classificados, respectivamen-
ic ,ni l.o, 2.0 o S.o logares.

¦aCin dos prêmios supra, receberão os
autores dos projectos (ilaSslficados unia
menção em que constará a classificação.
Os autores dos ouiros projectos recebera.0
inencão fla aecüitacão, A ênlrçga dos pre-
mios'será feila após a publicação dajclos*
siticaçãi. dos projectos 110 jornal
fla Prefeitura,

Directorio, G6r.1l fls,. Prefeitura
nlclplo de S. Paulo. 17,do arrosto fle 1ÍK
3U3.il .ia fuiidsiçào dc SJTaulo;

O Director Geral,
Arnaldo Cintra.

official

do Mil*

B*CEisã<> fllrasileira
IlelisaJia lllliolio ciniiniiinicii 1103 «eus fioi-uczcs (pie
liaiiífciiii o seu c*t.*il)i:li;ciin«:ato patu 11111 i;r:ui.lo
predio 110 ecnliii da ciilnde, jiin1... no largo iu tie,a
,ua «lo Sanl.i Tlicreiii, 22, «nüc continua n receber
l.ü»p.!,liis iliüiio» c iienslontatn- ilo inoz, bem como

> 11 fornecer comida a ¦lomicilio ~

Píííl

FÜ1A'
uloinlios, Peneiras c Ooiíd.u*

ctores pnrn. fubá.
Fali ri co dc f|iinl(|iici' taniíuilio

AOlíUNO BIGIÍETTI
Rua do Ga/.omctro, n. 70

Tclcnhoiic 260 • Bra/.

1Í&0 JQuu CMOuio:
Com escriptorio cm sua residência

ATTKISOK * ..-HAMAI.ON - Compra c ('"¦
«lo moveis c immovclit oiniuistiiiio» «,.b hypofJiceíís,
nccfilta ntociiraçío -inm toimir conta Uu preilios,
¦ilini ilo nhisal-05, proctiler n conceito* c rocelict
nliimiolü. ,

1'iim il ven.ln nlgun* preilios., lncliisira uni "OJ
molho-ò* pitlncios üa Atciiíüí! 1'aiiliai.i, liem eomo
dlveraa» Inzcnilnn, acudo uma «l«: crlnr, d,j primeira
oídcm, nn triângulo Alinobo, con. casa para resi-
ilcncln, fcrrnrlti. çunlro mil alqueires .lo loiras do
jirimelra qualidade, Bondo U0.I de. madeiras du lal
ii invernndas oi.4») do Ciim'10.», iialivoa [iniit cnr.r,
do. a a 4 mil tcms, tm vaiea»! |«nridas o cciilo «.
tantas «lata. dar crin, cento e. pouco.-, porco»,-1 cair'.»
com tt rcspocllvn lioiadn e çrnuiilba quedns ,1o ngirns
eni illlfèrciiioa logares pnrn loc.ir energia eleclnca.

Para mais informaçõòs
Travessa Particular da Travessa Muni/. iU
Sousa, n. 4 - - (Cambucy) - - SÃO PAULO

lil

PAETEIRA
..Jmi*. I raiii» tle Aiiiinitlc fiK.ieireüo.

parleira ilipioiniidii pela KbomIii (le Jluirmaciii «lo Si
Jliiilo, ex- inleintt ilu Matúinidado desta caplltt'. At-
tcnlott el.iiiiiiidos :i qiinlipier Hont. l-.csi.lcncia e
consultório: rua Ceneritl Osório, 60. '/elcplis, í,:ífí,

PRATOS 
de porcollana branca, dc Li-

tnop-cs, dúzia 18-; idom, chicaras para
chá, porcollana, a 11>, dir/.ia: serviços dc
chã o café, porucllana cm coros a 5o ; idom,
Fayence, cm cfirçs, para caJí, 15 peças pnr
lf>»; na liquidação do llandoiranlo, rua Sslo
João 87. :i

m

(OMPAN UIA PAULISTA
DB I3STRAUAS Di'. FERRO

mais

(iccíííão «lo jui-V', serão,

Ko próximo mez do setembro, n tarifa

Sovei boi* curada cru .todas as „dias
dc's'a Companhia fi rorAo do 3B _o|o. 

.oi
ft taxa cambial de 13 dinliei-

os dos contraçtos em vigor,
tabellas- fle café, 3-A,

.ntiiiuam a pagar a taxa
por cento, corresponde-! •

,„ :.„ cambio de 17 dlnheiros.
As tabellas 1. 1-A.' 2. 2-A. -1. 4-A 0 5

cão Isentas da.tarifa movei.
S. Paulo. 17 de agosto dc 13,10.

Adolplm Augusto Pinto,
Escriptorio Central.

respondenlc
ros. nos terin
com ext:ép(;ão das
¦i-D e 3-C, filie is
uiidicioniil dt: l.j

Chefe do

ESTRADAS DÉ EÉRRÒ 1'1DTADAS A
( ONTADORIA .KNlDArj EM, S
V.YUÍ.O

A côijjmissãd de Tarifas faz puulloi
que tendo sido approvadas por Iodes ii
asíridas cm trafego mutuo, por propost:
da mesma Commlssão, conforme a aeti
c 00, dc 24" dc" julho p. passado, estão en
rigor, a partir desta data. as classifica
ções dos artigos abaixo enumerados:
MANTKIOA DE COCO (vido

banha) .'
SORGHO (mllocoço ou mi-

lho mimlo pára crlacttó
do pintos) ....-¦•

l-i:i.!ÃO DE PORCO . - •
Caixões vaaios —', A elas-

sifiesuião da pauta: fica ain-
piiado, assim:
CAIXAS c CAIXÕES vazios

novos 
CAIXAS e CAIXÕES vazios

em retorno Tabeliã M-A
Escriptorio da Commissão do Tarifas,

S. Paulo, 10 dc agosto do 1916. /

Precisa-se fle 3 corretores
bem relacionados com famílias do boa
posleãó, Podem ganhar 15$000 diários.
Dirigir-se por carta d -.Vainstein o Co.

Rua Libero Badaró,".'18.4 — S. Paulo.

Sementes novas
Catlngüélro roso, legitimo, sacco de 200

litros, ã?000. Cabello flo negro, sacco de
200 litros, 10.J00O; jaráguâ, gcrmlna«;ão
gáranlida; puro de cacho, sacco ílo 200 11-
tros, 7H'00. Podido ao antigo o afamado
fornecedor-Josí Márçélllno do Agnelios —
Linha Mog)*nna — Kstacão do Restinga,
«KÍUMICNTES DL CAPIM, novas, (lo gor-
•^minação garantida, vcndcni-se: "Calinr

Kiioiro Uojo" a »850 o "Jaragiià", do ca-
cho, a 'GüO, o kilo, ensaccado, a dinheiro.
Podidos a Manuol Eduardo Ferreira, osta-
ção do Jussara.
(BJEPtVIÇOS para chá o calís, tcira coita
f inglczes, í poças por 15 ; louça cs-
maltadu para cozinha; fóruias para doces _c
ompadas; talheres. Tudo polo custo o abai-
xo do cusln, na liquidação do Bandoiranto.
rua do S. João, 87.

Tabeliã -1
Tabeliã 4

Tabeliã 1

S.

X,i

PAULO RA11AVAY COMPANY

Sccçíío lirugniiliiiii
TARIFA MÒVÉD

próximo mez de setembro, sendo a

Theatro APOLXO
Rua, D. .Tas6'dc Dui-ros, ii. S".;

— EMPRESA 1'ASCIiOAi, SKCUETO —

flrando companhia diuleltnlo di P.-osa o
Musica "CITA' DL NAP0LI„ ..

Direttoro proprietário:, Ciirli» Niinzlnlu
Kspcctsiculos familiares

HOJE - Sexta-feira, 18 do agosto - HOJE
A's 8 ü|l du «olle

A briMiantissima coniodia cm 3 aetos dc
P. Altavilla, ropresoutada com grando sue-
cosso cm todos os theatros onde foi whi-
hida

I Ki 11111

•i)*t,T

fl,
OOOíisí

>U «-JíinflD ar,
umMgo-iqmo

Grandioso ucto de variedades puramente
familiar,

Orchestra dirigida pelo maostro 6. Boniloiii

Preços populares — Frisas, lü$000;
Camarotes, 12?000; Poltronas de l.a,
8J000; Poltronas de 2.U, 2?000; Cadeiras,
1ÍD00; Geral, ltJOOO.

Os bilhetes A venda no Caf6 Guarany, .
das 10 ás 17. horas, c. depois na bilheteria

¦"-Alljcrtfj dn.Costn, Ji.dp tlDtitrq..,
,...•(• '.* J-il I"!* "- '

»l? Vi

taxa cambial para, applicação da tarifa,
movei dc 13 fl., as bases das tabellas 3,
3-A, 3-B, 3-C b de 6 a 17 terão o acereSci-
mn do 30 por cento o a tabeliã sal o do
21 por cento.' Os preços das tabellas 1, 1-A, 2, 2-A,
4, 4-A o gado em pe, cm quantidade
maior fle 0 cabeças, são isentos fle addl-
«ílònal.

Superintendência,
S. 1'itulo, 17 de agosto de 1010.

. Arlliur J. Oiven,
Superintendente.

Theatro Municipal
Conccssionsírio: Walter Mocclii

Santos Maury
Precisa-so falar com esto"sonlipr, com

urgência, para negocio do seu interesso
das 12 ás 16 horas, na rua de S. Bento, n.
41, procurar o tlr. Nogueira da Silva.

Agencia de todas
•o- as loterias ?

RUA DIREITA, 57
Pegado á egre|a de Santo Antônio

Telephone, 4.269
S. PAULO

ATTENÇÃO
AI.TO NEGOCIO

Fazenda do criar, contendo i.500 ai-
rpicircs, ínuis ou menos, 500 nliiiiclrcs eni
pastsirias, mais ou monos, o resto eni
maltas, 5 nascentes do boas anuas para
o gado. Pastadas: Jnraguá, catinguclro,
capim fino e outros capins, 400 cabecaa
dc gado, raça caracu' e zebu', 330 capa*
dos de engorda, 70 de criar, 12 • éguas a
potraucas, 3 cavallos «lu custeio, '30 car-.
neiros o caber;:..'.. 1 roca de milho dc 50 ai*
«tueires do terra, para engorda dos por-
cos, cusa para adiiiinists-.idor, 3 casas du-
pias para empregados, 2 paióes para ml-
lho, 1 chiqueirão pau a piquei 'contendo 16
aliiueires para criar porcos, 4 manguei-
rõés para gado, 1 Idem com rancho para'
tii-sir leite, 3 mangueiras; 7 horas de trom
di: capital, linha Paulista. Tros trens dii-
rios para a capital, tres horas do troly da
estação..-Pi-ceo 85:000*?0:)0. Kntender.sa
com o proprietário, C. Ç. F.nley, eni
Nova Odessa. linha Paulista, o com P. O.
a II. Fcnley, om Santa'Maria, ,Kstado de
S. 1'aulo.

J»»«»«^«)i«*^«>4«>«*.t»t*.

VENDEM-SE FIADO l
Cnsas e terrenos na Villa Maz/.cl, sitn ¦>

~*c&*. il -" .ninulos di; trmn.ivay do McrCiidÇ, »¦20 niiiiulos di; IriDii.ivay flo rMcrcatlo,
passagem $200 rs., junlo á Estação dc Tu-
(Siiruvy, pouco além do alto do SunfAil-
na, LOGAR IDEAD, onde sc piule iiituar
o (riibalhar nn cidade. Casas de 2 com-
modos grandes c cozinha, num (crrcjio de
11Í.-Í40, pura serem pagas cm prestações dc
•IOS0OO niensaes, o casas dc :". coirimpdoa
c cozinha parn ..IS$000 íncufiaes, em cujos
paganiçJitos já se acha Incluída a amor-
llzacãn de cusn, lerreno c juros. Terrenos
cm lolcs dc 10x40 c para maior metragem
a anos, 210$, 280$, :i2()S, 100$, 480$ o
(10(1$, pngavcls e.n prostnçõcs incnsacs do
¦1$:!00, r>$200, 5$800, 0$()0(), 7$70O, 8S200
q 9$2()().

Trala-sc com Henrique Mazzcl, dc I ns ?, dn lardc. Travessa tln Sc'
n. 7, cartório. Teleplione, «491. Peçam pròspbctos, ciivlaiii-sc •ssiiiiul- I
lun.ci.tc. Terrenos livres, cxlilbcm-so ilociinio)itòs do propriedade de
quasl 100 annos.
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Temporada official de 1916
Sob a iiscalizsição da exma, commissão

dirèctora do Theatro Municipal

Companhia tlnimatica françczà. di-
rígida pelo celebre artista

-fflr. ÍJiicicn Gnltry —
fi.manhã fimanhã

THEATRO S. JOSÉ'
«,mi»ri'»>:si José Iio.irclro
Tournéo Artística da rainha do

TRAWS TFO Bi MISM O
FATIiHA MIRIS

iio.ii': HOJE

funlal
,Of))/)*I

,i!.>U

, ,Wl íMoODfOít* —
isit " .(ji-.)lriui ea'.jjí)!li.«it,l)
o' t . . '"TEl.íB ,0)0•iitil insItsY' «lltoHiwi::,',M j

. .-inO .IiM ..«O,WT I

19 de agosto * - A'ã 21 lioras
7.a recita do assignatura

?
íTTTTT f^y^r^r'yr"T^r9
Pièco en 2 autos dc M. Hcnri LAVEDAN,

dc l'Acad(jraio Françaiso
Mr. Lticicn Uuitry jouéra lo rolo du

Colunei l-.i.Ili.
Ob bilUctos acliiiin-sti a veuiiu no CsiM (iunrnny das
10 tis 17 lionis e (lupola aa liillicteriit dt» ihcalre

Na sctfduria do tlicalro acha-so aberta a assignatura
Vara a COilffiüíí LtRICA \WM, du &•& ll Uti

O.a-feira, 1S flo agosto
A's 20 3|4

Grande exlto do 1'sitima Mlris
Programma novo

Coslno? (monólogo). — Novidade.
Amore di Pastorello c Figli íl'óre (can-

coneta italiana).
jV comedia cm 1 aclo, grande êxito dc

Fátima Miris
OS AIHHOS DE l,ISi:iTA

P1SI.A ORCHESTRA — TANGO
"FÁTIMA MlllIS"

Estrêa de grande novidade:
O NOVO FIGARO

Pilris-Coiicert, coin jogos dc prèslldigl*
tação.
Preijos das localidades: Frisas, 25Ç; ca-
marotos, 20$; cadeiras, 5$; ampliitlientro,
3$; balcões, 2$; galerias numeradas,

1*5500; geraes, 1Ç000

Eris Theatro
Couipiiiiliin Ciiicniatogiiipbica BrasUeusa

HOJE — Gia-feira, 18 do agosto — HOJE
Esplendida, soiréc . artística «~ Cm pro*.

gramma magnífico que serA.- exhiblda
extra:

0 Segredo do Castello
ou

A CASA DO .MYSTEUIO

Grande drama dc aventuras, artisttea».
mente posto om scena, com uniu mise-en».
scène esplendida, tendo como prm.ipaeí
interpretes os artistas mlle. Yvoiine Ma*.
rio o mr. Keppens, em 7 longos aetos.

Os quo dizem odiar as miillicrcs
Hilariante scena cômica, em 1 aottj,

duplo.
..,,-.' ., ,. -,„—,.,.i «a.

Amanhã: .
O RFSEXTIMENTO r ji, ;.

Jiaravllhosa e sensacional produegaò
da. fabrico- "Universal", tendo

18 horas,
ThMtro,

»r.*
¦tt,t

ÍT,8
(*'?,.

«'/.j/,i)i.».

, •.oiiol.i',
«idinèseQ

.. :m:Vj'£Uí

na\ -!_*_.__>. __.

Bilhetes ã venda na Cliarutãrla Miml,
A rua 15 de Novembro, n. 58; das 10 ás dramática,

depois na- bilheteria do como principal interprete a artista ueo.

mu¦¦¦:• •¦ ffíi.Jisv tii-tt-- , J„Maíiisç.}j,iif^..ací!.-. ...' «...u,,,^.,-* _j-.,•«¦'¦
ías.oB_iilsi(ají ob -in.ttT 'roX uh oi,o_i»V «if«i s.ow ***&*»* P*.':\-

»• ¦b-i.iiim ,B0fj-'isi*o ü :o__M*JuxojfllA |.«a íoídsiííiíM M/ijeMlí rw^ •¦;; »"
MM-iolm: *»(• oujuirtírii*. j »J) pòülorti.i"5.;.*ib :s.fm..M ,í ,!H *âneiO<*.""*

•O-íU-r. í' .-'JUÍIíaiJ " ..SliííliJ 6b. Ç1M'-J * iaHiini'\ aJifci i.'?ífc9i»:c

Mi.

•fJ.dlJ.a.tfSt-

•V-
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CORREIO PAULISTANO - S
A Companhia Anonyma de Construo?

çõos Predlaes "Veritas", om conrormlda-
da com o disposto no paragrapho 2.o do
attlgo 4.0 do seus planos, leva ao co-
nheolmento dos srs. associados quo os
seus prêmios a oxtrahir no dia 19 do oor-
rrnte serão pagos proporcionalmente.

S. Paulo, 18 do agosto do 1010.
A Directorla.

FAZENDA
Bem montada eom 40 alqueires de

terras, matto grosso, optlma casa de mo-
Tad», 10 mil pés do café, muilo gado,
crlaçKo de porcos, multo milho, reijão, ar-
roa, etc. Troço do oceasião, com o p**o-
;prlotarlo Antônio Ramos Leito om S.
José dos Campos,

ílomoopatliicos Videntes
A todos os que soffrem de

qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
TAM ENTE diagnósticos da mo.
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência o profissão. Caixa
postal, 1,027 — Uio de Janeiro.
Sello para a resposta.

- i&exta-íeipa, 18 de agosto do 1916
laauimoua—

Wf-awr
M!flr1MHJfft

"LACTIFE
fl amammentação natural

ó a bnso ossnncial pnra o
bom o :íu4*íl «IcNcnvwHiiuei.lo
da criança.

Si a snnhora iiãit tem Icide nu sio
leite è fraco, usn n"EjACTíFEHO,,
prociosa ilósuobortti da phnrmiiòbutiòh,

Jo-muiu Mi.hiii.o ÍScs-jiriiaio"O Lactlferó, 6 o unieo o iiifi-.lll-._l
GEHADOK DÜ LEITE, ostimuia, uugihonU
o fortaleço ooiisldoriivòlinònto ii seoroçSò
das gliimlulns miimniuriiis.

Cl' iiiii poderoso IprliKciiiitc
muito util tumliora duranto a GRAVIDEZ
dopois do PAHTü, «outra o rachitismo das
crianças, otc.

Annlvsado o upproruiio pola exma. 1)1-
roctorla do SERVIÇO SANITÁRIO DO ES-
TADO DE S, PAULO.

Fabricantes - Pliarmaciuiticos
Francisco Alarlo Bergamo e Joanna Stsnnto Bernamo

Depósitos; Itua Coiiselltp.iro Furtado. 511 e Drogaria BARTJICL -
_=======_==___=_ S. 1'aulo - Teléplióne n. 1108 -'

Preço do 1 vidro . . . 5_Ti0l) froto mais l$(i(i(l
Preço do 6 vidros . . . i)0$000 fruto mnis d|(!00

T.X VI'AK .6 P K «1 9 11 O K .*_ I '*_ a3 .» SS XAiVCIA

gj'****)'^*'**^^ _^.,^__TTnTT. -—mm^

Hj 

||j 
Carrosserie Torpedo % ® g Sllmmnaçâo elcctrica H üfj WW Depositários:

| PEDIDOS á casa forb . Largo fls S. Francisco, 3 - S. Pile | ÍIÃ ^1P0§ 
j® if * íj!

llllllll»! ¦'¦¦¦¦THIIM»—¦¦¦WII—M|||Mnnl|,„||,,|„„, M| — 

^oíBl ¦; ^-jr^-ccir^ ;í_^_/ii__jfCÉ^^L -i__3_J±i2' *; i

Ri* SS, .'.¦..- '.-O. ¦•'..-¦ ..& ,,. .-"' .. . .¦'.:.¦¦ iJ'£.:...,:i....Aá". fn^rMeutlB
__ntr.V>mTT9tr*saiw9amja'.,t~m,ua, BKS___*_______*3__'*'_^^ J.

¦^"a ''OOHPANHM GORTUME BE URUOOAITA-MA. precisa-se de operários para, os trabalhos d© ribeira,tanques e machinas. ©fferecimentos por carta 4 Ctetow!
m>sti<sM mm SS - &»mffua&mm - Rio Grana® do Sul,'indicando qne classe de trabalhos sabe fazer ou em &wb\

29 - Rua da Boa Vista - 29

"As. AS Aa. Ar, Ah. A,.<& A&Ah. _á_.© At, Ah. As ^ Ah. 
'À*'Am.A)m,-Ah^i

2 JFABfllIOA ale BILHARES _
- HR__K._4.IJ_. ESTE-»A ¦ ¥

/iiiiilolos novos c caprichosos - Üouslrucçio oiniorada - JTeço*. sem compo. Ki-iicii _ Acoeltam-HO cncomini-ndas pnra o Inlurlor - Vómlti dn oti|eotos paru V
.o"nn_?^7o dr.?í.oiHo7d.;SSn„ Rua Brigadoiro Tobias, 77 L

EO>MS_fU_*_a__l_r.^B9|Çj (íE'Tí,j_W/5vT_a7__»T-^_*i_,i_™i'",-- ¦*rrci*wr«_u
¦g_a__-B_ggcgaB .?T_r^'EíE__>í_rí_nr*__>i5Ki

® COGNAC "BER-TRAND"|
O MAIS PREFERIDO

AíV cale quis socius est meus otiUòiUMa?
CUGftA Cli

Únicos ageníes
m

)SPHO-SAIv
HA mi E7â RÍAiWim

Para o gado vaceum, cavallar, suino, etc. = Engorda e fortifica
Cura a febre aplitosa e a diarrliéa dos bezerros
Àugmcnta o leite das vaccas e evita o carrapato

r; ' E»n caízas de 48 blooos ¦

6 Aa'venda em todas as meHiores casas, bars e confeitarias <3A8'e,ltcs: Úise é> víálela = c^a Postai, n. 420
®- _rx_^^^._^_^_-. céiKua MNro 12Sa....ró, hi. U24 = S. PAttJI».^¦g|rgg-*^AA____aAA_rAA_l^ __. B9tM.I-.mUMA

-JSr\
a *-Sspi )S ?ap

I CREME

J >ER0LAS
BARRY

ij $&**$• &>lÊÍ I

^tHW»_«rgB3_tag__B_a_MaK-M

Com o uso <fo

Creme de
Pérolas de Barry
pode-se dizer que a belleza
se encontra ao alcance de
todos.

Porque uma só applicação
rejuvenesce e embelleza a
pessoa.

Disfarça borbulhas, ver-
rugas, espinhas e todas as
outras imperfeições do rosto.

ij

tSAh .A Aí*. Ah. Ah. A\ Ah. AA. Ak,'

4

lis

ifcn ra ¦V*.U-Y4 Kl V»

gJtBta^if«^B-8gaBJ!i^

ii3^üi!:süiií.^i)_lSÍSÍIIPÍSi)y! llll
MISTURA FEBRllSÍNOSA GLYGÉRJNAOA
UM—WWW a Mun«*BVLJi£i

Reparado-pelo.pharmace_.oo ERICÜ ALBERT (ÍÁUSS

•— - - m ""* mama

WT Bi iWm

Rua Direita, n. 55
FâüELC. PURi
Para manter o gado em boa saudc, t
puro == 0 fardo de trigo, qua
optimo alimento, nutritivo, refrescante
ecoiiOBi_S.ro == O seu preço é o

utialquer outra íom

ilSSÜS "SiOSSÍH©
SUJA ME j§. B_Er%TO, èil
Vende unicamente PA

»t»gBBsaig*aM_iwaagB__a

ie ao mesmo í_._'eÍO Í
do ó psaro, 6 um 1

e tambem é mais 9
mnis R..t_>...o dc |

gem —'. |

>ANTI8TA„ I
A -¦ Sé PAUIi^l §
itULO P&IKO 1

^ . —*¦< Bi m wTTitniKi'3acrTii»rto^p_Mt3rc3MOMM*<<BfflP'

^V/üCMH-S^

—I..I.M 
—~^~i~ 

^
^ (Juni-riiíliciilihohto Asllimtt, 'losse, ^ ii
SQ loi/iicliir/ic, lironrliile. Calar- y> [. rlio rhronirti, lUixiitntera >. jr-3 fiottiiH S-yR-Jouti-raH }*»>
X Corrigem os Hlns, Intestinos, \\\! Cõtistipâeõcs (nrixâóde ventre) 'p

'B'rniiMgi!ir:t-!lôr
xy Kvita e cura íi lnfhu'ti7.nf tliip|i:'3,

l.'r. f.in los o l'iixii-[iiixii
n3uKWJ!» .3s»r

«l>l«<> nlo I*«*r*4Pa - AnillgPSlOO, Ktiio-
lientu u Ucinosíiitico — Ku/. i>nflsa.r Imincilla-

Inmcnlo i|ii.*ili|iiiTiKir

A|i|irov'iiloi polu Ducotnrlii ilo sèrvigi. ':n- ^
nil.-irio ilo EhliKlo de s. : nu'o. Í'r(in«railos v

A pliamiaçcilllçoa dc II, ,*•.'. Ilierroiilmi-li _,
B::hl*iiíií<í*;iM'j-;,;«> «jsl S. fl>iíni3» g?

/¦ DBIIM <Hl'l9»;ul'liUM .V

1 BARUEL & Comp.
FIGUEIREDO&Comp.
em ('mii]ilti»M «ini (oiIhh

ns piiuriiiurünf.
llm I urjlli.i, ni>M jihiirnincln

a Aitilrertc BSurro.»-) n .
ta Mncli.cn A. IrmãoH •>$

^,W^''^rr W 
'W^WW.'W'W9f

SEMENTES -¦ PAZENDEÊrÒS
UiioiM melhor v.indi. aumcnlus du u;i-

pim CATINOIJKHIO, ÜOXO, JARAOUA'
c CADÈLLÓ DE NEGRO, iráràntln(lo a
gorminaçilo, sem temer concorrciieia e
pregos? E' iiiconte:,Uivcluieiile Oflorlço
Barbosa, eslaqüo de Restinga, linaa I/:o-
gj-.ina, fazenda da Matta.

CONSTIPAÇÕES
antigas e recentes

TOSSES, BRONCHITES
b_o radicalmente CURADAS

*PE(-A

SOLUÇÃO
PAÜTAUBiiii!

quo dâ
PULMÕES ROBUSTOS

Uoanta a» foroa^ abre o appettte sícea Iat Bocraçota o preoim a
TUBERCULOSE

¦ •«¦¦ «"¦¦

L, PAUTAUBERQE
COURBEVOIE-PARIS <fS£^l
t todu u Pliírmiclm. , í'Lij3;5j

Medicameri:*. composto rlasr.ilzes tle písnías medfc-n-3es, ARRHE-ML, FER30 e 6LYCERINA
llliatllOI [Jfllü (I jUM Ufl lrrQjr.ulni-iil.iflo (lã-.nionH.r_ir.ffo', (iolicns nlo-ruins, ll.mprrliiif.itis utpriims, Dyspnpsiii, l'*i.sf,io, Hnfi-iquneiii t... |,ulmõniir,Mnleilus, riii-^iii.-rKis o zuniilos dns ouvi,Ins, N' *irisflii>iiii,'eti-.
T<siii£.*«j récotári.iliiiiiité v clopurn.ivo n«>iu p3Ví.. n.i.a-u ini.
-ma^mmm^xmm^,^,. HBCD1M. «5 11 i 5ü 1TI'*. í> C* í>3l| lí H*!»M "»-=™--n- nmm^^^.

iWBB.BBA.RBm Bãffl BBS4Sl>8.ííP.ifi$ CB.'\üS0.iS
Hnconliii-i! mi fi_.ua. iu kii |ilmriiiiicii.i c iJrO-jriiis ile S. I'AUÍ*0, SiVÍOS o nn fllll |i,i lÃN.FI.ÍUSrs. D. RODRIGUES 8 COmP. - Rua GonçalD.s Dias, 59

Fabrica e laborsíorio: M. Bci&fitJffl]
Bi«a'^o dSa flua__»__., 0.D - ií. (lc «. BaauB»
Mediuiito a rnmossa ilu !2$(XK1, oiivinni-so uns Iniseus puni iiti .liiüor pnnto sorvi-(lo por oslrtti.il dç forro, nos Ksíniloa do liio, Min-is o S. Pnulo. livre .Io mnis dò-lpesiis

-W-mtmmW£^^

Postos (lii í)i«'la(lii!-;t Militar no Brasil — Com nm prefacio do Visconde de ouroPreto, um vol. dc 100 posinás tratando dos acontcolhncntos do Brasil des-ile 1SS9, Tratados Diplomatloüs v credito financeiro, o qoe 6 a República
Brasileira, nitidamente Impresso, br1, -13000, ene. C$000.

Vlngcns á Slcliia, Multa c Kjryplo — Um vol. nitidamente Impresso, com 320 na-tfln.i.', -!$000, ene. 115000.
A Bandeira Xaclona! — Um vol, ornado com íõ mnirnlflcas Ri-avunis. estudando

e definindo a orléeni da li-indeira Nacional, vo!. 3"C'C0, ene. fiSOOO.
Vingcns nn Amorlea, Oceania <• Asln — Um vol. de -I3,> paginas', nitidamente im-

pressas, -ISOOO, ene. C$000.
OoIlectniK.is — Colleceão de seus melhores éroriptõr"!». snhre assumptos brasil-*!-

ros, -I vol"m-n: -, AtoAn „,.|,-n o  ¦ . - ...,, „,500 nuart0,ummn Mmmms
¦?—- EUA HA QUITANDA, 5-A ¦

*^sí____>s_»'?r!3__s5ss?ai__»r

_*»- i- ¦ ¦ — _J-_—._.._.,
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M. í*»1 ^l ?!iiOiilll ip 4 riflai

Um livro util
Gratuitamente dado aos nossos leitores

Unem nos devolver o presente annuncio, com seu endereço bem legível, recebera
*nivm» do co.reio' a liUll° dc ProPagan*la e ABSOLUTAMENTE GRÁTIS, comeJ-.K1I.UE, um livro, onde se encontra explicada detalhadamente 8 maneira de con..-
SUir pelo hypno-magnetismo a Saúde, a Riqueza e a felicidade.

Este utilissimo livro ensina o modo de quaiquer pessoa curar a si própria e aosíWitros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriaguez, etc etc.Indica como obter o bem-estar em casa, como impor a Yontade a outrem, comoinspirar o amor.
Os paes de familia. os commerciantes, os empregados, os formados, os militaren.os sacerdotes, em fim, todos os homens, seja qual fôr a sua posição social, encontrarãoo que mais lhes interessa. Devolvei este annuncio, acompanhado de um sello para oporte do precioso livro, ao representante, sr. dr. Mane Doris, rua Paulino Fernandes.o. 29 — Botafogo, Rio de Janeiro, e receberei, o nosso brinde gratuito.

'•* .*.*• •.•-!. .*>!_• •_•_•: a»_E •_•*- _••#. ai...*; >»>¦ -9,-9? >¦___ ti-jT :ri3*; *£|jr ;«T ¦£__£ jjti* jrgj, j-,#

HESIDENCIA 
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Ferro em barra
Quadrado, redondo

e chato
CS-rande stoek

Lm~j% # c.
Caixa, 44 - S. Pauio

'Wutttf

vrêvm &<\%(m'ZiMOfr»

ExtraesÕes ás segundas e auintas^feiras
sob a fisealizaoão do ooverno do Estado

Rua Quintino Booavuva, 32
í*?*3!',is.s.°rT!i15ri'ê., fl§

^ AÉfh ~ t^í/^ /ffa 'fJh ífft Afe\ i<?7 fo tâ}>

... «SfP-Ssya g_í.s esíracções e\m ogosto

li.Z Dii rpinio mann

688
OH!)
690
691

18 ile agosto
00 tr n
25 „ „
29 ..

Sexta-feira
Torci» feira
Sexta-feira
Torcã-foira

50:0008100
2'i'.l)n:l OIXl

40;000$000
15:1100 iOIK)

'reco do
lilíe!.

4$500
ISSO o
3S600
1.000

^/XiCVí 0 jaoacvi.tcxo ^ »n.o (lDc|voM/to

Ç0rçço. c_T/- Correàr 6"^ooo

?

?
?
*.

\-\> <9> ? •%> *Q*-'«9>m$*.m<fr.<tfrl$

ZOLi
OLEOS

GRAXAS
CAUBURETO

Completo sortimento de pertences para automóveis¦—t—i Preços sem concorrência i
CASA TONGLET

Rna Barão de Itapetininga, 33 - Telephone, 1,518

Lloyd tel Holiandez
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Fft.S./l

Quarta-feira. 6 de setembro, .mi... Lot.rh commemorati.a daíntiepenúoncia rio Brasil tim»ÍMPto$Wfit,i' em ilois nráhdes
prêmios tle ã^tOfiOSfífMfí cai/a um - Por 4$0Q0

Uf pedidos ai» li.t.rluri aoompta. nn',.i»d da respecliva ... i.uriuucia _mnià n (itiantla necussnrla para o porte do correio, devem aer dlrlgldoiloa Afjentea Qeraei;
JulU. Antun.s l« Abreu e Comp. — Rua Direita, 33 — Caixa. 177S. Paulo.
J. Azevedo e Comp. — Caía Dollvaas - Rua Dlrella, 10 — Caixa, 28

fo. r ILUl O.
Amando hoarlsues dos Samoa e Comp. — Praea Amun!.- Prado 6Clalxii; 10«5 — s, Paulo.
VALH QVli-.1l II.M — 11 uu Diiella, 4 — Onlin, 1117 — Julio Antu-fies ,ln Aljreu e Comp,
.1. 0. Sarmento — Rua Uar3o Sn .loguara, 16 — Caixa, 71 — Cam-pinas
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Saliirá do Banloa no illa .n ilo a_,.8to imríi fâItio, llnhlo, 1'oriinmliiico, Vigo, Falinoulh T
o Anislonlam À

oó so nccoitnin pns.iii_i*lros com inusaiiot- W

? 

to - Teroolrn clnaso para Vigo, ir.fjfo.in, in- Ycluido o lmpo«to. l.a o -.'.a clas6(iB, tratai A
com a agoncla ^f

T ZEI.LAHUIA. f
ra Banira ae taiiloa nn din lo do setembro Aputa ilontovldéo o lluenos Altoa T
A 1'assagons de 8.a ciasse, rs. üsioiu, inclui- Á
yy ilo o Imposto «B

è 
Voltará do Prata em 20 do Bclcmbio "

partira no mesmo dia para a Europa

Sociedade Anonyma MARTLNELL!
S. PAULO

Rua Quinze de nouembro, 35
Ck1v.ii poHti.l a. 1141»

SANTOS
Praça Barão do Rio Branco, 12

^fs K-ll-S-P&FS-N-C
WA THER0YAI MAIL STEAM PACKF1 luc D.ricir c-i t «,. «,«¦,„ «tkiu

CiiIxii iiomIiiI ti, It.ií
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í ."í Í'0«AUM^'L.?'EÍM PACKET '"E PACIFIC 51 i AM «AVI.ATIÒN CMALA REAL. INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO
iK__3

1'Af.UüTl-S UA UU1IÜ.A ESPEIlA-
DOS UM SANTO»

g MiEMEÊiAisA
Ko dia tti do agosto — Sahirn no

uiosiiio dia paraMonttividco e Buenos Aires

OMB/üSA
no dia S? do Agosto,-atiiiu uo mos-
uio üla para Montovideo, Port Stan-le/, i uuta Aronua o pottos do , uciilco

g DRINA -~3Õ~de agosto

l'A('LliTI-.í i AltA A HUltüBA
A sahir du Klo:

tiÈSXA
No dia IH do ugo tu paia

L1SUUA e 1KULA7ERRA

A siiliir do Itio .
VâSlTA

no ülü íís ite iijjuüIu para d. Viconto,
Llaljoa, l.oixoes, V.go, (Joniolin, La

lloclioile-railico o luglaterr-»

A salilr ilo Klo:
demekaha, 8 de Setembro

txige-se passaporte e não será perinittldo o ingiesso de visllanles a Bordo _«
A l'at» preços ilas passageua s ::ilorinai;iJes dnigir-sc ao esutiptono uo f3

Be Hoyai üiaii steam faciet Co, - ü.a _e i; bento 1
lk FaciüG i\\m Bafipti üo. isq«: íu.aAau^n_! |
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