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Significado 1

da offensiva
A offensiva franco-ingleza, na

"fronte" occidcntal.proscguc regular-
mente, sem grandes resultados ter-
ritoriaes, porém com importantes
conseqüências estratégicas. A pres-
são que se exerce na Picardia e Ar-
tois, desde a fronteira belga até ao
sul do Somme, não visava, aliás, nem
visa a reconduzir rapidamente os ai-
lemães ás suas fronteiras. Este obje-
ctivo pôde ser proclamado e apregoa-
do, para uso das multidões cujo mo-
ral é necessário manter alto, sem-que
por isso nos sintamos obrigados n
acreditar nelle. De facto, o que Jof-
fre intentou conseguir, com a sua
offensiva, e plenamente realizou já,
foi impedir que a queda de Verdun,
caso se realizasse, desse ao inimigo
ás vantagens que, na situação an-
terior, elle poderia tirar dessa victo-
ria. Todos sabem que a linha ocei-
dental faz dois salientes muito pro-
nunciados: o de Verdun e o dc Sois-
son. Pensavam os allemães em re-
duzir esses salientes, ambos perigo-
sos, quando a melhor organização do
exercito francez fazia prever que
Joffre iria aproveitar as vantagens
dessa situação. O commando germa-
nico decidiu-se a investir, então, con»
tra Verdun, por ter reconhecido que
a manobra, em Soissons, não lhe da-
ria o que era preciso sem a posse da-
quelia praça-forte, que era e é ainda
c eixo de qualquer avanço germânico
no território gaulez. A offensiva, ini-
ciada violentamente pelos allemães a
22 de fevereiro, prolongou-se com va-
ria sorte até ao presente. Não sabe-
mos si Verdun virá ainda a cahir; sa-
bemos que por diversas vezes aquella
posição correi sério perigo; e sabe-
ipos também que a offensiva do Som-
me não foi mais que uma intelligentc
manobra para tornar inútil aos alie-
mães a posse de Verdun e afastal-os
dali. O Somme era um pára-raios
contra a possibilidade de capitulação
da formidável fortaleza, em cuja re-
sistencia o generalissimo francez, por
obvias razões, não punha uma cég'j
confiança. Que este fim estratégico
se encontra já attingido provam-no o
descongestionáníentp allemão no Mo-
sa e o telegnunnia, que hontem pu-
Llicámos, em que se noticia que os
allemães pensam em abandonar o
objectivo de Verdun. Considerada
desta forma e sob este ponto
de vista, a offensiva occidental
não foi mais que uma mano-
bra de defensiva, o que prova que
os alliados, a oeste, ainda não se sen-
tem bastante fortes para assumir as
responsabilidades e os pesadíssimos
sacrifícios que uma offensiva geral
exigiria. De resto, basta que elles
mantenham a pressão actual a ocei-
dente, evitando que os allemães pos-
sam deslocar tropas para o oriente,
para conseguirem o seu objectivo fi-
nal. Os frãncò-ihglczes são a bigorna
immovel contra a qual se paralysa
todo o esforço teutonico; os russos
são o martello oscilante encarregado
de comprimir o inimigo por meio
duma série de golpes. E' uma distri-
buição natural e legitima das forças
da "entente", forças dispersas, e que
têm de actuar segundo a sua locali-
zação.

i-i o e atm ¦

A partir de hoje, a Itália rom-
perá as hostilidades contra

a Allemanha
Morreu em Üdíne o valoroso .general Çhtnotto -
O arcebispo de Tarragona predisse a victoria das
nações da "entente" - Os inglezes alcançaram um
novo suecesso ao norte dé Bazentin-le-Petit - A
artilharia desenvolve grande actividade no Somme

As forças moscovitas agem nos Carpathos
Está empenhado um encarniçado combate na dí-
recção de Díarbekir - Os russos attingiram o rio
Masladarasi - Os italianos fizeram novos progressos

Assígnalaram-se violentos encontros na França
Os telegrammas do "Correio Paulistano"

OB COMBATES NA FRANCA
PARIS, 14 — No Somme, y. noite cor-

reu relatlvamento calma,
• Persisto o mau tempo, quo bntravoú o

desenvolvimento das operações!
Na margem direita dq MOujo, os alio-

mlles, ft noite, atacarait"; tr»s Vezes, sue-
cessivamenlo, as posições flàajtropas do
general Nlvello no bosijuo de Vaux-Cha»
pltre.

Os soldados franeezes. Eitstnram todas
as vezes as arromettldas do Inimigo,' fa-
zendo-o voltar para ¦ as- suaái trlncholras'.

O adversário soffreu aprétrlavels per-
das. \' ¦;

Na Lorena, repellimos faqiliijènte vários
ataques Inesperados contra¦;oii nossos ..e-
quenos postos, entre ^rraiictiirt e Um-
bermonll. - ... . ,T

Houvo um vivo combate, 1 noite, na
floresta d'Aprfmont. 1. lani comba-

A "BLACK LIST» INGLEZA
LIMA, 27 (A) — Na sessão de hontem,

da Câmara dos Deputados, o sr. Secada
pronunciou um violento discurso, censu-
«indo a maneira por que a Inglaterra tem
appllcado a sua "lista negra", termlnan-
do por propOr uma moção para que o
ministério das Relações Exteriores entre
em negociações com o governo lngloz,
afim de que, da referida lista sejam ex-
cluldos os numerosos commerclantes e
Industriaes bolivianos, que nella foram
Injustamente insçriptos.

Essa moção "foi 
approvada. -

VAT1CINIO DO ARCEBISPO DE TAR-
RAGONA

PARIS, 27 — O senador Pams e o de-
putado Brousso foram recebidos pelo ar-
cobispo do Tarragona, que desenvolveu
u idéa de que a victoria Incontestavelmen-
to pertencer", fis nações senhoras do mar,
indicando claramente que os alllados ven-
cerâo.

Essa declaração estft sendo multo com-
mentada na llespanha.
A DEVASTAÇÃO DO NORTE

DA FRANÇA
PARIS, 27 — Segundo uma estatística

publicada, as operações militaies destrui-
ram completamente e damnlficaram gra-
vomento 751 cidades e aldeias no território
francez.

DK, E. COSTA GALVÃO
Advogado

TAQUAHITINGA

NOTICIAS Dl m
A "BLACK LIST" INGLEZA

BUENOS AIRES, 27 (A) — Varias ln-
stitulçCes patrióticas fizeram publicações
na imprensa, declarando que nfto toma-
rão parte no "meeting" popular marcado
para hoje, ,1 tarde, para protestar contra
os effeitos da "black-list" ingleza,
A VISITA DOS DEPUTADOS BELGAS

AO BRASIL
RIO, 27 —-: Reuniu-se hoje a colônia

belga desta capilal, resolvendo fundar
aqui a Liga Belga, para defesa dos ln-
teressos da colônia.

Na mesma reunião foi nomeada uma
commissão pára receber os deputados
belgas Melot e Buysse, que chegarão ao
Brasil terça-feira, a bordo do "Drlna".

A Liga pelos Alllados nomeou também
uma commissão para receber os dlstln-
ctos visitantes.

Os parlamentares, belgas farüo duas
conferências nesta capital.

O sr. ministro da Bélgica darft recepção
em honra dos seus dois compatriotas.
A CONQUISTA DA AMERICA LATINAPELOS ALLEMÃES ..

PAUIS, 27 — O leader Garzen, no "FI-
garo", consagra-se a estudo de todas asobras allemãs preconizando a conquista daAmerica Latina pelos teutões.

Esso trabalho termina com aa seguintes
palavras:"A França libertou-nos do perigo davlctorla allemã c desviou-nos de uma novalueta, num oroxinio futuro, •' ' •

O- SOCIALISTA LIEBKNECHT
BERLIM, 27 — O deputado sócia-

lista Karl Licbknecht appellou da
sentença que lhe foi imposta pelo
tribunal marcial, a 24 do corrente
mez, elevando de 3 mezes para 4
annos a sua pena de prisão, com a
perda dos direitos políticos.

A RAINHA DA DELGICA
LONDRES, 27 — Duranto a sua recon-

10 visita ao quartel-general dos exercito
alllados na Bélgica, o rol Jorgo V con-
.lecorou a rainha Isabel com a Cruz Ver
-nelha real de primeira classe.

A FSPIONAGEM ALLEMÃ
PARIS, 27 — Telegraphum do Roma:"Foi descoberta, na estação de Bonita,

uma organizução do espiões, que, segun-
do se apurou, tinha por fim destruir as
estações radlographicas e as fabricas dc
munições da Lombardia c da Ligurla.

Foram presos muitos implicados."

A grande batalha
NA FRENTE DO SOMME

LONDRES, 27 — "The Daily Express'
recebeu o seguinte despacho de Paris:"A artilharia dos alliados troa constan-
temente em toda u frente do Somme.

As noticias officlaes de que so têm re-
gistado calma nessas Unhas não deveu,
aer tomadas ao p6 da letra.

Os artilheiros brltannicos mostram-se
cada vez mais actlvos.

Com a offlcaz cooperação dos aviado»
res, a artilharia trabalha perfeitamente,

Quinze minutos após o regresso dos
aviadores, os artilheiros possuem aa ln-
formações necessárias para que os seu*
canhões iniciem a obra do destruição da.*
novas obras do defesa allomãs.

Com freqüência, os aviadores voam por
cima dos pontos bombardeados, trazendo
detalhes dos prejuízos causados.

Isso 6 cada vez mais commum, devido
ao nosso predomínio no ar.

Não ha grandes movimentos do lnfan-
taria, emquanto so consolidam as posições
conquistadas."

OS ALLEMÃES NA FRANÇA
AMSTERDAM, 27—0 jornal "De Te-

legraaf" publica hoje uma carta dirigiu
pelo commandanto allemão Schrack, go-
vernador do Hallain, ao prefeito da mes-
ma cldado francoza, ameaçando destruir
toda a população, que ê do 15.000 habl-
tantos, sl estos sa negarem a trabalhar
para os teutões.

A missiva ameaça o prefeito com a penode morte.
OM "RAID» IMPORTANTE DOS AERO»

PLANOS- INGLEZES
LONDRES, 27 — 0 ultimo communl-

cado do general Douglas Haig diz que
prosegue a lueta, com grando intensidade,
em torno da herdade de MouquetT"

Os aeroplanos Inglezes fizeram um"raid" Importantíssimo, durante o qua!lançaram clneo toneladas de explosivos,
destruindo numerosas posições Inimigas e
perturbando todo o serviço de communl-
caçõos.

O bombardeio dos apparelhos Inglezes
causou verdadeiro pânico entre os alie-
mães.

Alguns apparelhos Inimigos sahiram ao
oncontro doa inglezes, mas nada conse-
guiram.
A.ACTIVIDADE DA ARTILHARIA NO

SOMME
LONDRES, 27 •—¦ Ab nossas tropas to-

maram hontem, A noite, duzentas jardasdo trincheiras ao norte da aldeia de Ba-
zentln-le-Petit.

A artilharia inimiga desenvolveu gran-do actividade entre o Somme e o Ancro,
assim como nas proximidades de Béthune.

Respondemos, bombardeando as os.a-
iões e os aiiuartelamentos dos allemães.

NA "FRONTE" BRITANNICA
LONDRES, 27 — O inimigo bom-

bardeou o bosque de Mametz e nos-
sas trincheiras ao norte do bosque
de Delville.

Continua o combate em torno da
herdade de Mouquet.

Fizemos prisioneiros sessenta alie-
mães.

Repellimos, ao sul da estrada de
Béthume e La Bassée, duas tentati-
vas do inimigo, que bombardeou
Roclincourt, Laconture e trincheiras
a leste de Zill-ebecke.

Os nossos aeroplanos atacaram
pontos importantes, lançando cinco
bombas sobre as linhas inimigas.

NA FRENTE OCCIDENTAL
PARIS, 27 — Nada houve de novo naa

Unhas do oeste.
Continua o mau tempo, que difficulta

as operações.
COMMENTARIOS DAS OPERAÇÕES
PARIS, 27 — Os allemãos, não podon»

io» resignar-se ft perda das posições de
,,'iande importância conquistadas pelos
.nglezes, notadamonto no planalto do
fhlepval, Poziéres o Longueval, que' do-
nina a planície de Bapaumo, fizeram va-

rios retornos offenslvos, todoa 03 quaes
redundaram em fracasso,

liontem, do um formliavel choque da
guarda prussiana, resultou completo o re-
vez para os allemães.

A lueta íol épica, mas os Inglezes, quo
ío mostraram magníficos, resistiram vi-
ctorlosumento a todos os assaltos.

A lesto de Thlepval, os alllados, que
ainda fizeram progressos, rechassaram
jm vigoroso ataque allemão entre as pe-
Jreiras e a estrada de Montauban a Gull-
lemont,

Todos os ataques allomães nos sectores
.'rancezes do Somme e de Verdun foram
igualmente repellidos ou egualmonte sus-•.ridos longe das Unhas gaulezas."Recuarem ou assumirem uma nova
offensiva" — eis, segundo o coronel Fey-
ler, no "Jornal de Genebra", a unlca ai-
ternativa dos Impérios centraes.

DO CAMPO ALLEMÃO
BERLIM, 27 — 0 alto commando ai

;emão deseja que os representantes cos
jornaes sul-amoricanos se convençam
pessoalmente do satisfactorio iesenvolvl-
ri.nto õa batalha do Somme.

Por Isso, acho-me no sector de Gulllc
inont.

Jft percorri todas as aldeias situadas
atras das linhas do fogo.

Quasi todos esses povoados estão dfs
truidos, ou foram incendiados pela artl
lharia Inimiga.

Tormi-so Impossível entrar em multas
povoações, porque ainda se acham cm
cham mas.

Debaixo das ruínas encontram-so os ca-
daveres do numerosos civis.

Quando o bombardeio das aldeias se
tornou systomatico, . os allomães ordena
ram a evacuação dos civis, por simples
razões do humanidade.

Achava-mo nas vizinhanças do Lotran-
loy, quando cahlram nessa aldeia 24 gra-
nadas do grosso calibre,

Desse logar, caminhei a pé através dt
bosquo de Sa"it Pierre Wanst, que se
achava de baixo de um fogo violento,

A aldeia de Rancourt é um montão de
ruínas.

Depois, passando pelo cemitério dosta
aldeia, onde as granadas inimigas abri-
ram as sepulturas, cheguei ao logar om
que so acha montada uma bateria pesada,
quo oecupa toda a cratera aberta pela
explosão de uma mina.

Junto dessa excavação encontra-se ou-
tro enorme buraco.

As baterias allomãs bombardeiam con-
tlnuamento Longueval e Montauban, de
onde os anglo-francezes dispararam gra-
nadas do todos os calibres.

Alguns desses projectls estão carrega-
dos do gazes asphyxlantes, desprondendo
outros gazes l.icrymogenos.

Os artilheiros servem as suas poçastranqulünmente e ainda têm tempo parn
divertir-se e dizer-nos graças.

O correspondente da Associated Press,
mr. Conger; o de "The Trlbune", de Chi-
cago, mr. Bennott, o o de "The World",
do Nova York, mr. Karl von Wlegand,
apoiam a mlnha proposta, no sentido de
nos approximarmoB da linha de fogo. Com
effeito, caminhamos para oesto e chega-
mos ao logar ondo se acha postada uma
bateria dc campanha,

Deanto do nôs desenrola-se um terrível
campo do batalha. As aldeias e os bosques
foram destruídos,

A terra negra estft revolvida como por
uma mão infernal.

Neste sector, durante um mez, cente-
nares de mil homens estiveram comba-
tendo como feras. Mas hoje não se vé
uma alma viva. Sô se vêm os balões ea-
ptivos, dos quaes se domina todo o ter-
reno.

Ao que se verifica como a civilização
européa se fez em pedaços.

Detrfts do campo de batalha e por cl-
ma do terreno da lueta vêem-se voar gra-
nadas quo desapparecem a grande dis-
tancia slbllando.

Isto é um clnematographo de destrui-
ção.

Tenho a convicção de quo esta carnl-
ficina augmentarft dia a dia.

Oa homens que combatem amam isto
mais, multo mais que a paz.

As Unhas allemãs' sEo como uma mu-
ralha do aço.

Enviarei o mou próximo telegramma
pelo mesmo campo de batalha."

de 800 me-
Croix Salnt

¦infligiu-lhes

Os nossos granadelros tralva
tos de considerável vlolonefncom as i>a
trulhas Inimigas, as quftes :-f(ram obriga»
das a dlspersarcm-se. '\

Os allomães atacaram, fts flnte o duas
horas, uma fronte de peráa-troa de trincheiras, perto à.
Jean. w

A nossa corsjjna do fo
completa derrota.

A CAMPANHA DA fRANÇAPARIS, 27 — Oisornniinicadó das
23 horas informa:'/ ..."No Somme, continúaín vivissi-
mos os duellos de:' artiliaria, parti-cularmente ao norte dè Maurepas e
na região a leste dei Cléry-sur-
Somme. ')

O canhoneio contini$yintermitten-
te no resto da frente de batalha, sen-
do violentíssimo nò sectpr de Thiau-
mont e Fleury." w

l-4-mm."

No Itatro áilfe nm
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A OFFENSIVA RUSSA
PETROGRAD, 27 —¦ NeijUnha do Slo-

Ichod, o inlml-,4' bombardeou violenta-
mento as nossas passagens,

. Occupftmos, na cordilheira dos Carpa»
thos, a altura 1.129, tres milhas a nor-
deste da montanha Koverla. »

Continuamos a avançar. No Caucaso,
continuou empenhado .,. um encarniçado
combate na dlreoção de.Diarboklr.

Attingimos o rio Masladavasi.
OS SUCGESSOS RUSSOS

LONDRES, 27 — Os russos continuam
a avançar nos Carpatho»), tendo oecupado
toda a região jlo dcslí^-i-rro do Koros-
mezo, ao sul flo ScaráBiaw. '"*

ET uma ppslçüf> lmix-riiintlsslma, por-
que lhes abre o caminho para as planl-
cies cenuraes da Hungria.

Na Volhynla, os ataques locaes dos
austro-allemães foram rechossados, com
grandes perdas para o Inimigo.

A ACÇAO DOS RUSSOS
PETROGRAD, 27 — Na frento do oes-

to e no Caucaso, a situação não foi alte-
rada.

No mar Negro, a 25 do corrente, os hy-
droplanos russos levaram a effelto um
raid contra Varna.

Foram bombardeados os edifícios è as
baterias do porto,

Os navios e aa obras do porto foram ln-
cendldados.

Â Iii ao lado dos
oa «ira

A ITALIA EM ESTADO DE GUERRA
COM A ALLEMANHA

BERLIM, 27 (Officiai) — Via Nova
York — Italia declarou que, a partir do
28 do corrente, se considera em estado
de guerra com a Allemanha.

A MORTE DO GENERAL OHINOTIO
ROMA, 27 —, Referem de Udlne que

morreu naquella cidade o valorosíssimo
general Chlnotlo, que tomou parte nas
operações para a tomada de Goricla,

OS PROGRESSOS DOS ITALIANOS
ROMA, 27 — O communlcado do hoje

do commando supremo annuncla que as
tropas Italianas fizeram novos progres-
sos na encosta de Calrlul.

As forças reaes tomaram também for-
tes entrlnohelíamohtpB além de Forcella,
fazendo prisioneiros.

Os vellvolos Italianos atacaram a ea-
tação ão San Chrlstoforo, onde causaram
giaves damnos.

Pordemos um aeroplano. Abatemos um
avião inimigo perto de Alsovizza.

A OFFENSIVA ITALIANA -

LONDRES, 27 ¦— O ultimo communl-
cado do general Cadorna Informa que os
alpinos continuam a avançar em direc-
ção ao monte Caurlol, posição Importan-
tissima, pela posse.da qual se combate
ha uma semana, com grande encarniça-
mento.

Os italianos tomaram do assalto as
trincheiras austríacas do Focella,
O GOVERNO ITALIANO CONFISCOU O

PALÁCIO DA EMBAIXADA AUS-
TRO-HUNGARA

PARIS, 27 — O governo italiano ecn-
flscou, por aeto .de hontem, o chamado
Palácio do Veneza, sito nas vizinhanças
do Vaticano, e de proprlodade do gover»»
no austríaco, e que era a sede da cmbal-
xada da Austria-Hungria.

Foi concedido o prazo até 31 de outu-
bro, para que o governo austríaco faça
retirar dali os archlvos o moveis que
guarnecem o palácio.

\

ti perra no mar
CRUZADOR "MAOEDONIAn

RIO, 27 — Chegou hoje ao porto ilcsta
capital o oruzador-auxlllar "Macedonía",
da marinha de guerra britannica.

NAVIO GREGO TORPEDEADO
MADRID, 27 — O vapor hespanhol

"Antônio" desembarcou em Barcelona
vinte e dois náufragos do navio grego
Leandro", que foi torpedeado a sessenta

milhas do cabo Creus.

O. PERIGO DA ÁGUA
"... A autoridade sanitária competente recommenda a conve-

niencia da população só se utilizar da água depois de fervida."
E.' MUITO PREFERÍVEL QUE ,BEBAM CAXAMBU SÍSWSiür

da contra o TYPHO E OUTRAS FEBRE:**. i- «

Os acofitgcifiKittos Inrnd à* Liirnno
jjjSlli i LlllliPll

——

OS ALLIADOS CONTRA OS
BÚLGAROS

PARIS, 27 — O comiiuinicado so-
bre as operações do exercito do
oriente diz que, na ala direita do»,
alliüdos, j na região dc Jenikoi, na
margem esquerda do Struma, conti-
nua a acção intermittente, reciproca,
da artilharia.

Os inglezes bombardearam as po-
sições inimigas na região do lago
Doiran.

O canhoneio é mais moderado ao
oeste do Vardar, sendo violentíssimo
na frente servia.

A noroeste de Kttkuruz, fracassa-
ram seis contra-ataques búlgaros.

Os búlgaros, que soffreram san-
grenta derrota, retiraram-se, conti-
nuando, porém, a resistir com tena-
cidade a pressão cios servios.

Na nossa ala esquerda, na região de
Ostrovo, os combates continuam
desesperados.

Ao norte da estrada dc Ostrovo, 05
búlgaros chegaram a 150 metros das
linhas servias, ficando todos nesse
ponto, sob o fogo da artilharia, que
os dizimou e lhes inflingiu elevadis-
simas perdas.

Só defronte de uma trincheira fo-
ram encontrados duzentos cadáveres
búlgaros.

Ao oeste de Ostrovo, as guardas
avançadas servia progrediram.

Ao sul do lago, tem havido acções
isoladas, favoráveis aos servios.

Os prisioneiros contam que as
perdas búlgaras em Ustrovo foram
enormissimas, sobretudo devido á ar-
tilharia servia, que domina comple-
tamente as linhas búlgaras.
NA FRENTE DA MACEDONÍA
LONDRES, 27 — Somente no

Struma se assignala actividade de
artilharia.

Na região de Doiran, os aeropla-
nos alliados bombardearam os acam-
pamentos inimigos em Kula, Topol-
ca e Prosenik.
A SITUAÇÃO E* FAVORÁVEL AOS AI.»

DIADOS — UMA GÜARNiçAO
GREGA MASSACRADA

LONDRES, 27 — A sltuaçiw em toda
a frente da Macedonía é muito favorável
aos alliados; quer no centro, quer nau
duas alas, os búlgaros estão em franca
retirada para o norte. A lueta no sector
dt lesto, a cargo dos servios, se deson-
volve com violência inaudita. Toda a re-
gi&o do lago do Ostrovo ostíi quasi com-
plelamento limpa das tropas búlgaras.
Os búlgaros oecuparam de surpresa o for-
to de Starlita, massacrando 80 homens Sa
guarniçüo grega que so defendeu com
heroísmo.

Causa extraulieza o silencio do gover-
no do Athcnas deante de semelhantes at-
tentados á sua soberania.

A FALTA DE NOTICIAS DA SERVIA
PARIS, 27 — Não ha noticias da Ser»

via desdo a Invasão do inimigo.
"Le Matin" Inicia hoje a publicação do

um inquérito, que estabeleço o mais do-
conimontado e irrefutável aclo dc aceu-
saçfio contra os governos austro-hunga-
ro o búlgaro.

EXERCITO GREGO
NOVA YORK, 27 — Referem de Athe-

nas que o goneral Dousmanls, chefe do
ostado-malor do exercito grego, foi liceu-
ciado por cinco dias.

O coronel Matàzhs, chefo udjuneto do
ostado-malor, foi nomeado chefe do col-
legio' militar,

O general Moschopollcs foi nomeado
chefo supplénto do estado-maior.

O PI/ANO DOS ITALIANOS NA ALUA-
, NIA MERIDIONAL

NOVA YORK, 27 — Um despacho dò
Roma explica a occupação do porto de
Palermo, no cumo de Kalarat, pelns t-o-
pus italianas, desembarcadas na Albanlu
meridional.

Essa occupação tem por íiin pormittlr
aos italianos vigiar a costa norto do cabo
Kephali, quo fica a 50 milhas a sudeste
do Valona, ondo se acredita que existe
uma base do submarinos austro-allemães.

O território agora oecupado pelas tro-
pas Italianas é habitado somente por
gregos.

Este facto tem grande Importância, por-
que, sl o rei Constantino protestar con-
tra a occupação, fica evidente ser elle
cúmplice na invasão do território grego
pelas tropas búlgaras dirigidas por offi-
ciues allemães.

A ATTITUDE DA RUMANIA
LONDRES, 27 m Despertam intoresse

as noticias vindas de Bucarest. Acredita-
se ter chegado o momento decisivo aa
Rumania definir a sua attitude.

Os telegrammas de Bucarest deixam
percebor que, com effelto, a Rumania
actlva os preparativos militares e dão
como certa a nomeação do general Gral-
nitcheam para commandante em chefe do
exercito rumaico.

O genoral Faultcher, commandante da
praça forte do Constanza, partiu para
Odessa, do onde segulríi para Moscou,
afim de combinar com o ostado-malor
russo a passagem das forças russas atra-
vés da Rumania, para atacarem a Bul-
garla.

Os resultados das negociações aão espe-
rados com ancledado.

QUE FARÁ' A RUMANIA SI OS RUSSOS
CONTINUAREM A AVANÇAR?

E' esta n pergunta que corre de bocea
*.'.i bocea, na Europa, desde o dia om
íue, surprehendendo o mundo o desongn-
n.indo o "Icuiser" — que jft recitara um
'do profundls" sobre a sorte dos exerci-
tos russos — estes, resurgindo como o
Antheu da fábula, tornavam a seguir glo-
íiosamento a estrada da Galicia, dos Car-
pathos e da Hungria, olhando novamen-
te para Iludapesth.

Quo fará a Rumania?... E' a pergun-
ta que, muito provavelmente, julgando a
horta quasl decisiva, murmuram tambom
os meus leitores do "Correio Paulistano",
cpllooando-me assim na obrigação do res-
ponder-lhes de qualquer fôrma, ainda quo
tenha do correr atrás de phantastlcas in-
ducções, ainda que deva affirmar cousas
inexactas.

K, antes de tudo, para explicar as
plausíveis razões da recente demissão du
si. Sazonoff, demissão que a Imprensa
européa artificiosamente attrlbulu ao
mau estado de saudo do lllustre filadlsüi,
convém evocar um certo periodo da of-
fensiva russa, om época não longínqua,
Isto é, na época em quo ao ministro dos
Negócios Extrangelros do Nicolau II pa-
roccu inadmissível a hypothese dum sue-
cesso dos exércitos austro-allemães con-
tra os russos, quo, tondo descido 03 mon-
tos, avançavam a grandes passos, como
hojo, nas planícies húngaras.

Então, em Petrograd, ondo nio se de?-
cobrira ainda o ninho da espionagem ai-
lema e onde se ignorava que o grande
estado-maior do Guilherme II pudesso es-
tar maravilhosamente Informado das do-
ploravels condições materlaes dos exor-
citos russo;-, tinlia-so quasl a certeza de
que os cos.sacos fariam a sua apparição
na capital madgyar o — quom sabe? tal-
voz em Vlonna. Em Bucarest, pelo eon-
trnrlo, e om toda a Rumania, onde se
sabia quo os exércitos conduzidos pelo
grüo-duque Nicolau tinham falta de ca-
nliões, do metralhadoras e de munições,
nüo existia grande confiança na efficaeia
ila roslstencia dos russos onde quer quo
os austro-allemães os atacassem om gran-
des massas, providos do metralhadoras,
do canhões do grosso calibre e bem ser-
vidos do meios de transpor'o

Não obstante isso, a Rumania, que sof-
fre hoje ainda do algumas amargas des-
illusões experimentadas nas suas relações
com a Rússia (uão esqueçamos que, Iml-
tando o exemplo da Áustria, a qual, de-
pois dd ter obtido o opolo da lumanla
em 1848, lho tirava a Transylvanla em
1867 para a dar aos húngaros, a Rus-
siu, em 1877, tirava-lho as províncias de
Ismall, de Belgrado o de Cahul, depois
que a Rumania pormittira aos moscovitas
atravessarom o seu território o depois de
ler posto o exercito X disposição delles),
á Rumania, repito, parecera propicia a
hora para fazer propostas concretas ft
ehancellaria de Petrograd. Mas, como jft
Insinuamos, quer por que o sr. Sazonow
julgasse inútil a intervenção da Ruma-
nia, quer porque reputasse exaggeradas
o pretenolosas us suas propostas, o facto
ú que respondeu negativamente á olian-
cellarla do Bucarest, ft qual, sl não esta-
mos em erro, so tinham mudo as chan-
cellurlas de/Roma e de Paris.

Cedo ou taile — e certamente serft
antes tarde dj que cedo, porque ngor.»
nos fulta a coragem — os historiadores
encarregar-ss-fip cie fazer luz sobre os
erro.' imperdoáveis commettidos por
egoísmo, por odiosa avidez de conquista
da diplomacia dos Estados ulliudus; e, en-
tão, a futura geração conhecerá as ver-
dadelrás razões da dosustrosa expedição
aos Durdanellos, a responsabilidade e o
responsável pela defecção da Bulgária,
as causas e os effoltos da3 indecisões da
Rumania, a quem e a que factos deve at-
trlbulr-se a derrota da Servia depois des-
ta tor sahldo vlctótiosa da primeira cam-
panha contra 11 Áustria, as razões da con-
qulsta do Montenegro, e muitas outras
cousas que é prudente, por eniquiuito, ca-
lar.

A Rumania, vendo-se tratada daquelle
modo pela Rússia, receando uma outra
desillusão egual á de 1877, comprehen-
dou quo ninguém pensava nella para
crear uma nação hegemônica nos Bal-
ltans, fechou-se na sua neutralidade in-
tratavol o aguardou os acontecimentos.

Os russos, como todos se recordam,
foram constrangidos a recuar e a aban-
donar parte do território do império ao
inimigo, fazendo assim a gloriola do Hin-
denburgo, de Mackensen e de alguns ou-
tros generaes do kalser, e collocin-lo em
mft posição os homens públicos rumai-
cos, que pretendiam ão sr. Bratiano um
accôrdo Immediato com o governo de
Petrograd e com os outros governos dos
alliados.

Como homem prudente, não sei dizer
sl, dopois do segundo desastre russo, a
Rumania invejasso a sorte da Bulgária
e se lamentasse de não ter seguido a
tempo o seu exemplo. Sei, porém, que a
Italia, ligada ft Rumania no seu odlo
contra a Áustria e no ancloso desejo du-
.11a desforra, não íoi extranha ao conse-

lho dado em Bucarest de observar rlgo»rosamente a neutralidade, agitando aosolhos dos rumalcos a miragem dumareslpiscencla da Rússia, no caso om quoesta voltasse á offenslva com inalor for-tuna.
Que teria pedido a Rumania, para In-dispor de tal modo o sr. Sazonow a seu

respeito o parn provocar a recusa do ha-bil ministro russo? E que poderia lor
liojo promettldo a Rússia por conselho
das chancellarias do iioma e de Paris, ccontra as opiniões do sr. Sazonow, pura
que esto abandonasse a direcção da po-lltlca cxtrangclra do império?

O leitor pode deduzir isso das allu-
sões' que fiz fts duas fultus do palavra da
Áustria, em 1807, e da Rússia dez an-
nos depois. Mas, para quo tenhamos um
conhecimento exacto doa aspirações ru-
muicas o pára quo possamos justificai-
us, permittam-mo que recorra a alguns
precedentes históricos, multo ligeira-
mente, embora a historia dos povos bal-
kanicos, c do rumaico especialmente, so-
ja pouco conhecida, até mesmo na Eu-
ropa.

Os rumaicos foram sempre bons lati-
nos, orgulhosos da sua origem, a qual ro-
monta ao anno 101 depois de Christo. O
Imperador Trajano, passando o Danúbio
acima do Belgrado, deixou naquellas col-
Unas uma colônia que, pela sua actlvi-
dado e prosperidade, tomara mais tarde
o nomo do Dacla-Fellx.

No anno de 271, os rumalcos, ataca-
dos pelos bárbaros da Asla, extendiam-
se pela Transylvanla, estabeleeendo-so
ahl definitivamente, emquanto 03 rumai-
cos repassavam o Danúbio.

Prolíficos como os seus antepassados,
entre os séculos XIII o XIV, depois do
terem posto em fuga os bárbaros que se
tinham estabelecido como pastores, os
rumalcos extonderam-se mais ftlnda,
descendo dos planaltos da Transylvanla-:
ocoupando os valles o planícies do rio
Theiss, até fts regiões vizinhas do mar
Negro e para além das montanhas dos
Balkans.

Tendo os bárbaros da Ásia tornado ao
assalto, os rumalcos travaram uma se-
gunda lueta, sahlndo novamente vlctorlo-
sos, e oecupando, por conseqüência, no-
vas terras. Atacados pelos madgyaies o
húngaros, contiveram a offenslva, repel-
lindo-os para além do rio Tlsza, nos dois
ducados rumalcos de Banato o do Cri-
siana. Assaltados pelos slavos, forçaram-
nos a repassar o Dníester atê ao mar Ne-
gro, fundando um novo princlpado no
território conquistado: a Moldavia, abran-
gendo a Bucovina e a Bessarabla,

Ora, esta3 conquistas, legitimadas por
luetas repetidamente empenhadas o por
sacrifícios feitos para as vencer, reconhe-
cldas pela historia, pelo tempo o por ou-
trás clrcumstanclas de facto que seria
agora ocioso citar, cm menos dum mille-
nlo — do anno 1000 atê 1878 — foram
multas vezes arrancados ao dominio ru-
maico.

Os soffrlmontos de dez séculos mal fo-
ram suavlsados pelo tratado de Paris, de
1859, e pelo congresso do Berlim, do
1877; mas a Rumania somente começou
a respirar depois do tratado de Bucarest,
em 1013, tendo obtido a Sillstrla e tam-
bem a Unha estratégica quo conduz ac
mar Negro. Julgou-se então, moral, po-
litica e rriaterialmente, em condições de
poder aspirar ft dupla hegemonia da po-
nlnsula.

Em 1914-015, tendo conhecimento das
propostas da Rumania, que entendia re-
clamar as suas fronteiras naturaes, for-
mando em torno do macisso da Tranayl-
vania um triângulo fechado pelo rio
Tisza, pelo Dníester e pelo mar Negro,
até fts montanhas dos Balkans, o sr. Sa-
zonoff julgava exorbitantes estas rélvln-
dlcações. Tornava-se impossível um ac-
cOrdo entre a Rumania e os alliados.

Das razões desta intransigência do sr.
Sazonow direi em outro artigo, onde tra-
tel da rivalidade entre a Rumania e a
Servia, aquella protegida pola Italia e es-
ta pela Rússia, á qual convém mais uma
grande Servia que uma grande Rumania,
como o contrario convém ft Italia. Ura,
para concluir, cumpro-me pôr em revelo
qi.e o sr. Sazonow abandona o ministério
russo dos Negócios Extrangelros na pro-
pria hora em que os exércitos do com-
mando do czar, abastecido todos os dias
de munições japonezas, por meio do
translberiano, avançam victoriosament»
na direcção do Stanislaw e do Lemborg,
depois de terem oecupado Brody, ondo o
estado-maior austríaco tinha o seu quar-
tel general e onde estavam em contaoto
os exércitos dos generaes Lesingen o
Boehm-Ermoli. Isto, conjugado com as
g, andes remessas do munições da Rússia
para a Rumania, leva-me a suppor quo
so tenha feito um accOrdo, provavelmen-
to por influencia dos gabinetes de Roma,
de Londres e de Paris, entre os chancella-
rias de Petrograd o de Bucarest.

Não sei dizer em que bases o accôrdo
se realizou; mas, si me fosse permlttldo
reproduzir alguma cousa daqulllo que se
diz em voz baixa, direi que no próximo
mez dc setembro, si os russos continua-
rem a avançar, a Rumania pegarft cm
armas contra os impérios centraes,- apo-
sar das insistências ameaçadoras feitor
pela diplomacia austro-allemft om Bu»
carest.

O accôrdo, cm minha opinião, deve ser
baseado em algumas concessões que a
Rússia jft fez ou farft ainda ft Rumania
na Bessarabla, ao sul desta província, a
qual constituía a metade, sl não tres quin-l
tas partes, do princlpado da Moldavia.

A Bessarabla foi tirada aos rumalcos'
em 1812 pelo czar Alexandre I. Pelo tra-[
tado de Paris, de 1S56, a Rússia rcstltuiu
ft Modavla os tres departamentos do sul
— Ismall, Azelgrad e Cahul, com as suas
boceas do Danúbio; mas mais tarde, em
1877, como jft dissemos, tirava-lho Judô
Isso.

Certamente, 03 rumaicos não ficaram
satisfeitos, porque, como jft vimos, as suas
ambições abraçavam mais vasto horizon-
te; mas, admittindo Isso em principio, ol-
les podiam obter multo mais do congres-
so da paz, motivo por que me persuadi
do que para nada serviriam as intimida-
ções feitas em Bucarest por von der
Busche, pelo conde Czarnin, rospectiva-
mente ministro plenipotcnclarlo da Alie-
manha e da Austria-Hungria, aos quaes,
so terft associado o encarregado dos nogo-j
cios húngaros. . ,

Quem trabalha mais em Bucarest, é o'.
ministro plenlpotenclario da Italia, ho-
mem esperto, habllissimo e multo escuta-
do polo sr. Bratiano. Estou por isso con-
vencido de que, dentro de poucas sema-
nas, teremos o prazer de ver um outro
povo latino em armas contra a raça teu-
tônica.

Guilherme II qulz uma guerra ce raça»
Encontrou toda a nossa nica no seu pos-
to de combate.

Esperemos pois um passo decisivo d»J|
Rumania; o a espera não serft longa, eomo
mo dizia ha dias a mlnha gentil amiga
prlnceza de Blbosco no seu elegante "rez-
du-chaussé" da rua Teheran, e me con-
firmava esta manhã o egrégio collega
rumaico Constantlno Marrodln.

Paris, 80 de Julho de 1915.

A. d'ATRI,
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otavel documento
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i
No notável documento sociologi-

co-religioso, cuja analy^e encetámos
no artigo precedente, 

' diz o illustre
prelado olindcnsc que é a ignorância

'religiosa a causa ultima dc. nossos
j males, e passa, na segunda parte da
(Pastoral, a examinar-lhe a extensão
icm nosso meio intcllectual e nas ca-
madas populares.

Não desconhece, nem menospreza
o autor a valia da sciencia, nem os
merecimentos da instrucção, nem as
glorias da cultura brasileira; lamen-
ta, porém, que, em época dc luzes e
cm. paiz de tão ascendente cultura,"só na cspbera dos conhecimentos
religiosos negrejem as trevas de uma
ignorância vasta e profunda."

Entendendo por intellectuaes os
homens de letras, de estudos, de
sciencias, gente "ledora e lida", que
pontifica no magistério e ria iiiiprcn-
sa, applica-lhcs Pio X, na sua pri-
meira encyclica, as palavras sagra-
das: "Blaspbemam de tudo quanto
ignoram".

Para rjps convencermos da sua
ignorância em assumptos religiosos,
fonte ác inconscientes ou voluntárias
blasphemias, basta ler-lhes as pro-
ducçoes, folhear-lhes os livros.

Sympathizam alguns literatos com
a Religião dos nossos paes. O respei-
to que patenteiam cm relação a Chris-
to e á Virgem denotam-lhes os sen-
timentos christãos. A instrucção rc-
ligiosa, si a tivessem um pouco des-
envolvida, ser-lhes-ia fonte incxgot-
tavel dc inspiração, como denotam as
encantadoras paginas traçadas sobre
ps mysterios sagrados, quando intui-
tiva e casualmente acertam com a
verdade.

"Que ricas e lindíssimas paginas!
Dir-se-iam pétalas dc rosas colhidas
nos vergeis da Bíblia. Dir-se-iam on-
das de incenso evoladas de um estro
aquecido pelo abrasar da fé. — En-
gaiio que logo se esvai, ao volver da
pagina seguinte. Erros triviacs, alei-
vosias grosseiras, blasphemias latcn-
tes..." Inverdadcs, erros, blasphe-
mias até, todas oriundas da ignoran-
cia religiosa, pois que desconhecem
nossos dogmas, não estudam a nossa
historia, menosprezam a nossa li-
lurgia.

Isso diz o illustre prelado brasilei-
ro dos literatos dc bons sentimen-
tos.

"Que 
pensar dessa turba-multa de

imitadores dc Voltaire, meneadores
dc uma arma única — o sarcasmo es-
tupido? Discípulos de Zola ou Renan,
ora baixam ás profundezas dc sordi-
da podridão, ora se perdem na escu-
ridão espiritual em que rastreiam os
renegados da fé. Para enredo dc seus
romances vão sorver miasmas nos
pántanaes da carne. Respeitassem ao
menos a Religião dulcissima que fez
a ventura inenarrável de suas mães
queridas, essa Religião tão santa, na
ara de cujos altares vela a candura
angélica de suas esposas. Respeitas-
sem os sentimentos nobres que con

autor a falar dos intellectuaes indif-
[crentes.

Estes nos seus estudos ostentam
notável dcspreòccupáção para com a
Religião e Moral Christã, conser-
vando-se indifferentes para com a
sua belleza e elevação.

"São '''scieiUistas, 
philosophos, ca-

çadores da razão ultima, pcrscrtitado-
res das causas", disse alguém; mas
bem singulares investigadores são»
esses que, chunibando-se á appareu-
cia das cousas, renitein em não rc-
montar á "causa suprema", ultima
explicação dos plieiiouienos do cos-
mos.

"São "historiadores", caminhantes
da estrada magna dos séculos, mas
fecham os olhos deante do facto
christão, facto vinte vezes secular,
que é o nervo da historia.

. "São "jurisconsultos", mestres da
sciencia e do direito, mas voltam as
costas a essa grande instituição que,
para semear no mundo a justiça, des-
vendou o Direito Natural e, dictando
um Direito Novo, foi o berço da ju-
risprudencia moderna, como é o sus-
tentáculo da lei c a arca da salvação
no naufrágio da justiça. \"São "políticos, estadistas e sócio-
logos" e, comtudo, fogem dessa reli-
gião que, única, pôde salvar as na-
ções do universal descalabro das cou-
sas.

"Scienlislas, 
philosophos, historia-

dores, jurisconsultos e sociólogos, to-
dos ignoram a Religião. Que lhes im-
porta o acervo de ennevoadas hypo-
theses cm que é fértil a jactáncia du-
ma meia sciencia? Que importa fi-
quem privados dc luz no roteiro da
historia? Nada lhes monta o ficarem

je, no momento em que essas consi-
derações nos açodem á penna, em
columna dc honra de um grande jor-
nal, distineto homem de sciencia as-
signa bem sediças inverdadcs... "E'
Bènjariiiri Franklin, corrigindo com
as suas descobertas da clectricidade
as'crenças da 'agulha celeste, con-
siderada como um raio do céo. E'
Galileu contrariando o prophetaMoysés (?) que havia mandado pa-rar o sol." E' incrível! Armas novas
não haverá, acaso, nos arsenaes da
indígena descrença? No citado arti-
go, artigo brilhante aliás, como re-
mate c fecho dc objecçoes velhissi-
mas, vem este produeto "novo": "'E'
Santos Dtimont dominando os ares
para gloria da nossa pátria e confu-
são da Egreja, que destinava para as
aves o reino do espaço que nos ecr-
ca". "Mais não é preciso para de-
monstrar que, embora talentos valio-
sos, em geral os nossos pensadores
só têm idéas confusas e baralhadas
das questões que dizem com a Reli-
gião".

Dali! passa, o eminente prelado a
descrever o fanatismo com que ai-
guns se agarram a certos Ídolos que
cuidam novos, a certas palavras que
sc lhes afiguram traduzir o pensa-
mento moderno. Em artigo anterior
já dissertámos sobre a idolatria mo-
derna da sciencia, e com verdadeiro
goso intcllectual analysariamos o que
sobre o assumpto tem a dizer o pre-
lado olindcnsc. Apresenta-se porém
a argumentação tão densa, tão rc-
cheada de testemunhos cuja paterni-
dade reverte a uin Pasteur, a um
Chalemcl-Lacour, a um Bourget, a
um Brunctiérc, a um Wagner, a um
Ostwald e a outros, que, afim de que
uão desmereça, cumpre ler na inte-
gra o respectivo paragrapho. Basta,
concluindo, dizer com o eximio argu-
mentador que não é mais permittido'íojc em dia ser ignorante cm àssiini
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Dn nossa edição da noite de Iiontem:
"O contribuinte paulista deve ser con-trlbulnte brasileiro", disse o sr. Barbosa

Lima, on, aparto ao magistral discurso do
nosso representante sr. Galeão Carvalhal

Não fosse a clrcumstancia do havermos
encontrado essa phrase, com todas ns lo-trás, no. publicação official dos debatesdo Dlnrlo do Coiirtcsso e, sém duvida, aattrlbulrlninos a um equivoco dos lornacs
que primeiro a divulgaram, tal a heresia
que olla encerra,

Infelizmente, porí,»,, ¦-. esta. a asscI.na0i
tão extemporâneo quanto injusta, do eml-
nento deputado pelo Distrlcto Federal.

B por ser dcllo, do um homem do tama-
nha responsabilidade'no regimen, não nos
£• licito doixnl-a em silencio. '

Ha dua» maneiras do tornar-so um Es-
tado contribuinte da nação:

a) economicamente, pela sua produc-
cao agrlcriá e industrial, do ondo pro-vem os elementos quo animam e-estlmu-
Iam os raAos de aotivldiide que so desdo-
bram por Jtoda a parto, enriquecendo o
paiz e o stju povo; o

h) financeiramente, pelas rendas com
que concorte .para. os cofres da União, cm
sellos, taxa», Impostos, toda a sorte, cm-
Om, de trjbutos.que fornecem recursos
para as despesas publicas e para o paga-
mente do 

^^íanjortizaçóes dos com-
promlssos «jjtternos e Internos.

S. Paulo, 'encarado 
pof um ou por ou-

tro prlsma-"JBm.à--Prlmazta na Federação.
Não o dlzenj-js nôs, movidos por sentimen-
tos do bairrismo, que por isso seriam sus-
peitos, mas ilzem-no os algarismos na sua
eloqüência ltfelcae conctfídente,

A exportação desto Estudo rto quln-
quennio do ipjl-1915 elevou-se a . . .
2.319.478:941*000. o o exportação gera)do Brasil a ^869.771:000*000

CHRONICA
RELIGIOSA

O DIA
Santo Agostinho, bispo, confessor edoutor.
Filho do um patrício pdgao do Tayasto,

na Numidiu, que se converteu no fim desua vida, professou brilhantemente a Re-thorica em Cartliago, Roma e Milão, on-de uma passagem do Santo Ambrosio o
converteu c Santo Ambrosio o baptizou.

Voltando a África dopols do perdorsua mãe, Santo Monlca, em Ostia, retl-
rou-se para a solidão, ondo fundou aOrdem, dos Eremltas quo traz seu no-
me, ordenundo-se o sendo eleito blepo deHyppdha.

Ligando-se a S, Jen.nymo, foi o ílagcl-
lo das heresias. Arrependeu-se dos pec-cados de sua mocidade, humilhando-se
profundamente com as narrações de suas-"confissões", fáeu genlo possante e a ma-ravilhu de suo selonola produziram a cc-lobro obra "A cidade do Deus".

Morreu, com 79 annos, cm 430, asse-diado pelos vândalos.
I

SANTUÁRIO DO CORAÇÃO DE MAMA
Enccrrou-so hontem, com brllhantls-

mo, a devoção do mez consagrado ao Co-ração dc Maria.
Pela manhã, o sr. arcebispo \de S. i*nu-lo ministrou no Santuário dando a com-

munhão r„ grunde numero dc fieis, no-tando-sc quo este neto durou cerca de 2lioras.
Em seguida procedeu a bençam do no»

vo estandarte da Arcbiconfraria, cujos
paranymphos foram os srs. dr. Altino
Arantes, presidente do Estado, quo com-
pareceu pessoalmente; barão do Duprato exmo. esposa; barão dc Amaral a d.Joaqulna Ttamallio.

A's 10 lioras, o sr. conego dr. Martins
Ladeira, secretario gcrnl d ti Arcebispo-
do, cantou missa, acolytado por dois mis-
slonarlos do Coração de Murla.

Ao Evangelho, o illustre orador sa-
grado, monsenhor dr. Benedlcto dc Sou-sa, produziu uma brilhante oração su-bordinando-se a.» thema: "Exultãyit Spi-ritus meus in Doo salutarl meo; quia fc-cit mihi magna, qul potens est".

Perorou, con» brilho, proatàhdo-se de

A guerra euroiiéa
MAIS UMA PAIJESXKA

DO HjIjU.STRE I3SORIPTOR
HEIVfiA JEÀN PONSON

' •—
O sr. secretario da Justiça e dn SÓru»rança Publico despachará hoje com o sr.

presidente do Estado.
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O sr. dr. Francisco Camlllo de Hol-anda. doputado federal o presidente elel-'to da Parahyba, pretende seguir hojenora Jundlahy, em visita A fabrica de ce-rnmlco e a Installação do força „ \w. do*queila cldado.

f 
»rovi"'<* 'iuo o nosso distlncto lios-

pede vã. também a Sorocaba, afim de vi»'sitar a fabrico Votorunllm
O presidento eleito do^i>»".il,yba pro»tendo fazer suas despedi.iií • „ >n.foira

devendo embarcar no dia • ,ito paruPoços do Caldas. W

Seguo hoje, pelo noeturno de luxo
para o Rio de Janeiro, o sr, coronel Alar-
cjilno Lopes Barreto, doputado federal
por esto Estado.

Mr. «TE.iN FRANÇOIS FONSON

Isso quer dizei que todos os Estados | •ioelllos* touos 0H ouviiUes.
reunidos, c-m a excepção unlca do ti. 1 ¦ Dura1t(? °. dla ff,i enorme a concorren

têm ouvidos e não
Ignoram a Religião Catho-

ver c não vêem
ouvem
lica! Estes os homens de Sciencia
indifferentes'. Não são os peores.
Faltam ainda os embaixadores da
incredulidade positiva c rubra.""São estes os anarchistas do pen-
saincnto, que, cncahdecidos de ódio
anti-chrislão, vivem de combater c
guerrear as nossas crenças." Tam-
bem estes, que a lealdade obrigava
a inteirarem-se daquillo que comba-
tem e vilipendiam, também estes
ignoram a Religião. "Eis 

porque ar.-
dam accesos na ingrata lida de rcvol-
ver empoeirados argumentos de que
ninguém mais sc lembra. Hypothcses
ardilosas que, de velhas, na Europa
já baixaram ao túmulo, de continuo
são entre nós resuscitadas... Que
de annos já não passaram sobre a
condeninação solenne do celebrado"Bathybius Hackelli?"

O seu próprio autor lluxley foi o
primeiro a repudial-o. Ora, em nossa
terra vive ainda, na bocca dc muita
gente, o tal Bathybius. Na Europa, a
nata dos intellectuaes, a flor do pen-
samento, os scientistas de mais re-
nome não sc sentem diminuídos em
acceitar o espiritualismo e não pon-

por outra, no dizer de Verins,"preoecupa-se esta época mais do
que nenhuma outra com investigar
as verdades mctaphysicas e rcligio-
sas".

D. Amaro van Emelen, O. S. B.

OS NOSSOS BAIRROS

w^..., uo ocuiiiii-cuius íoores aue con- -
stituem o patrimônio da humanidade. g^^H* ^
Resneitnscen, „,„r;„, „- .*..„..«-...._. ças clllIst'*S" Para as theónas "espi
Respeitassem, èmfim, os irreíraga
veis direitos da verdade, mantendo-
se leaes c sinceros nas incursões quetentam aos campos dc fé. Não o são,
não são leaes. Deformam as nossas
crenças, truncam os nossos Evange-
lhos, rasgam a nossa historia, des-
virtuam a nossa moral, — ignoram
a Religião Catholica."

Após os literatos dc
christãos e os anti-c!

sentimentos

espi-
ritualistas" uma forte corrente im-
pelle, na hora actual, o inundo que
pensa. Sabem-no quantos lêem ou,
de longe embora, acompanham a vi-
da intcllectual do nosso tempo. Ora
entre nós não faltam publicistas que,
aferrados á Encyclopedia, ainda vi-
vem a chancear da philosophia espi-
ritualista.

"Outras 
provas ha no nosso fossi-

religioso; ......»«„, u,„i„iii.,ii| I, ouAinda ho- Relli. .]. Pires e outros.
instãos, passa o I lismo scientifico
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BRAZ
G. D. Almeida Garrct — Esta so-ciedade íoi hontem bastante concor-rida, notando-se grande numero deexmas. famílias e associados.
G. D. R. Cervantes -— Realizou-sc no sabbado passado, eiiYsua sedosocial, mais uma das 

' 
festas men-

saes deste grêmio.
Visitas ao "Correio Paulistano",

no Braz — Deram-nos u prazer dc
suas visitas: cirurgiã-dentista Anto-
meta Lima, Nocmia Lima, norma-
lista J. Machado, Terenzio Pelegrini,
João de Freitas, F. Nunes, E. Figlio-
ni e A, Abreu.

Falleeimento — Falleceu hontem,
as 12 e 15 m., o sr. Francisco Bueno
de Aguiar, proprietário nesta capi-
tal, cunhado do conceituado nego-
ciante desta praça sr. João de Frei-
tas.

Ao enterro compareceram os srs.
E. Pinto Nunes, por si e por Fausti-
no Pinto Nunes; E. Mauro, M. Ri-
beiro, E. Machado, João Teixeira, J.Semaclii, Manuel Bastos, J. Barros,
J. Bento, J. Ladeira, A. Magalhães,
M. Raposo Rezende, M, G. Sant'
Anna, Bernardino Ferreira, Manuel
Carreira, José Carreira, E. Lopes, H.
Lopes, Miguel de Oliveira, Domin-
gos Ghilardi, Serafim Coimbra, JoséCunha Júnior, L F. de Sousa, J. M.
de Sousa, José B. de Sousa, Luiz do?
Santos, Balthazar, J. Silva, Antônio

Paulo, espoliaram 2.650.292:065*000 ou
seja apenas louco mnls do 200 mil contos
do quo elle lósiuho, que concorreu, pois,com cerca dwU*Ó|0 dn exportação geral.Mas o airidá notório que, feito o balan-"a sua exportação nesse porlodo com

sua importeção, que subiu a
1.005:0131721. resulta um saldo à 

'favor

da exportaçãode 1.314.406:223*000.
Foi essa importante Bomma quo ficou

dentro do tciritorlo do palz, incremen-
tando todos o. ramos de trabalho o for-
necondo ao er.rio publico íundor paraenfrentar os seus gastos e compromissos.

E eniquan^ji o nosso Estado deu essn
prova brilhante de sua Wilidade, do con-
fronto da exportação o do importação dos
demais Estados, no mesmo período, re-
sulta um "dcflelt" contra a exportação de
341.4SO:217?000.

Economicamente, portanto, s. Paulo
cumpriu o seu dever, assumindo o papelde MÁXIMO "contrlbuinto brasileiro".

Quanto ao seu concurso para a receita
do União duranto cinco annos (tomamosns ultimas estatlsUcas de 1910 a 1914) o
Estado de S. Paulo levou aos cofres fe-
deraes O08.ni.l:9u0j*^i7.

No correr desso ?empo a. União t-antouem S. Puulo com os seus serviços a qunn-
tia de 72.90Ô;804$475, de onde um saldo
de 535.111:096*372.

Esse saldo aproveitaram-no os poderes
Cederacs cm applIcaçOes que beneficiaram
a nação e os outros Estados.

Pornoccndo-o, S. Paulo cumpriu, flnan-
celramento, o seu dever do-"contribuinte
brasileiro".

Pulvcriza-sc, assim, por completo a In-
Justa aceusaçEo que envolvia o aparte do
Illustre sr. Barbosa Lima.

Mais tarde, entretanto, o emérito poli-tico, voltando- a intervir na questão dos
novos Impostos quando falava o sr. Bue-
no do Andrada, disse:

"Eu sei que S. Paulo esta na vanguar-
da; 6 a terra dos bandeirantes. Eu sei,
mas não discuto S. Paulo. Neste momen-
to sô discutiria B. Paulo para ter Inveja
delle no ponto do visto da União; para ter
Inveja delle por poder ter Imposto de
transporte, que nós não podemos ter; pa-ra tor Invejo do S. raulo, que tom tres
modalidades do Imposto sobre o capital,
quando nOs não podemos ter nem sobro a
renda."

Ainda uma vez ahi foi profundamente
amargo e Improcedente o Insinuação do
prestigioso patrício. As suas palavras dei-

cia ao Sanluarlo,
A's 16 horas formou-se na rua Jaguá-

ribé uma imponente procissão.
A's 17 horas, porém, uma chuva rtn s-

penda fez quo a procissão so recolhesse
íi, matriz de Santa Cecília, onde se en-cerrou u solenhldade.

Sob o palllo o sr. padre lín.vniiiiidi»
Genovcr, provincial dos missicniiiius-,
conduzia o Santo Lenho.

O cortejo religioso era seguido porconsiderável multidão.

IÍNIAO CATHOLICA
SANTO AGOSTINHO

Celebra-se hoje a festa do sou pairo-no a "União Catholica", mandando rezar
uma missa f«s 8 horas, na egreja dc San-
to Antônio.

A's 20 lioras, na sédc social, em ses-
são conimomorativa, faríi uma palestra o
nosso companheiro de trabalho, Plinio
Barbosa, quo discorrer.*, sobro o thema:"O Ideal christão".

O notável homem de letras quo actual-
mento visita S. Paulo realizará hoje, no
Trianon do Bolvedere, mais uma confe-
r(-ncla,'a qual versará sobro a invasão da
Bélgica.

O confcj-encista. que por duas vezes já
falou ao nosso publico, alcançando o mais
lillo êxito, discorrera sobre um grande
rei, Alberto J; um grande cardeal, car-
deal Mcrcicr; u:n grande general, general
Leman; um grando burgo-ineslre, Adòl-
pbe Alax.

Mr. Jean Françols Fonson, que 6 uma
individualidade literária cujo nome dis-
pensa oncomiòs, terá, por certo, a ouvir-
lhe st palestro animada c brilhante, uma
assémblêa seiecta, digna dos seus merl-
tos de orador o literato,

Nas notas do tabcllião sr. dr. Gabriel
da Veiga, foi ante-hontem lavrada os»crlplura do arrendamento, pela. Unlvorsi-dado do S. Paulo, ,1o majestoso edlfWosito A travessa do Grande Hotel, esquinada rua Libero Badaró, do propriedadeda Companhia Predial Paulista, e paraondo brevemente aquello estabelecimento
de ensino transferirá a sua sede.

Concorreram mais para a compra dopredio do Centro Paulista, no Iti,,, os srs.Augusto Rodrigues e Comp., eom 200$.o Antunes dos Santos e Comp, com 1001.

Attlhgo A importância de 257:84ii*000o Kiibscrlpção aberta pela Cirande Com-missão Pòrtugueza Pró-Patria

Associações
. .

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
CIRURGIÕES DENTISTAS

A Associação Paulista de Cirttr-
giões Dentistas realiza, terça-feira,
29 do corrente, ás 20 horas, cm sua
sede social á rua dc S. liento, 11. 78,
uma sessão ordinária.

BfllüWiiii
ELEIÇÃO ESTADUAL

O sr. ministro da Agricultura comum»nlcou no si*, dr. Carlos Botelho haver oMinistério do Exterior providenciado nosentido de ser s. s. acreditado junto aosgovernos dus Republicas Argentino aOriental do Uruguay 110 caracter de re-presentante do Ministério da Agricultura,incumbido do ali estudar a industria -e-
cuaria.

Tendo a commissão promotora do 110-nuiiieiilo 11 JosG Bonifácio, Patriarcha doIndependência, requerido ao sr. ministrodo interior o pagamento da quantia do1ÜO:OI)0$000, subvenção estabelecida no.orçamento vbentoí s. exc. remottou orequerimento ao delegado fiscal do The-souro, om S. Paulo, afim de ser seilado,devendo ser, em seguida, encaminhado ASecretaria do Interior, por intermédio do
presidento deste Estado.

Devendo realizar-se a 24 de setembro
próximo vindouro a eleição para preen-
ciumento de uma vaga do deputado pnl)
lO.o districto desto Kstado,.. em coiise-
quoncia da renuncia do sr. dr; Antônio'
Carlos do Salles Junlor, rocentemonte
eleito deputado federal, e depois do apu-
radas os indicações recebidas daquelle
diütriclo acerca dessa vaga o de ouvidas
pessoas da maior responsabilidade politi-
ca nessa zona, os abaixo asslgnados apro-
sentam candidato á referida vaga tle dc-
pulado estadual o

DR. RAPIIAKI, CORltfiA DK SAMPAIO,
lento,, morador neslii eapllnl,

Ao sr. director dj Instituto Naclon.ildo Musica, o sr. dr. Carlos Maxlmiliano,ministro do Interior, dirigiu o seguintaaviso:
"Em resposta ao officio 11. 110, de Kdeste mez, e dc accordo com o que ficouresolvido quanto á Escola Nacional doBcllas Artes, em o aviso de Hi du junhodo 191o, declaro-vos, para os fins conve-nlcntes, que aos alunanos que merecerei,!os prêmios estabelecidos no regulamentodesse Instituto deve ser reconhecido o li-udireito, aguardando-se opportunldade paroquo se torno effectiva o concessão "

I

xaram talvez a Impressão do que S. Pau-
lo excepcionalmente estivesse creando lm-
postos indébitos para augmentar a sua re-
celta. S. Paulo, ao contrario disso, sú cobra
os impostos e taxas que lhe são facultados
pela Constituição c deixa do cobrar alguns,
omquanto a União, sob pretextos talvez
respeitáveis mas exorbitando da sua com-
petenein, arrecada em nosso território, dl-
recta ou indlrectamcnte, tributos que são
da privativa competência dos Estados.

Nilo estamos, decerto, contando novldn-
des uo notável homem publico, quo tão
bem conhece os èscanlnhos do vida da na-
ção e das nossas leis.

Rocorflamos-lhe apenas estes algaris-
mos c estes factos para que, na primeira
opportunldade, sua exc. esclareça o seu
pensamento, Interpretado por muitos de
modo desfavorável a S. Paulo, o que; na-
turalmentc, nfio teve cm vista o illustre
parlamentar, que conta em nosso melo
tão vivas e sinceras sympàthiás.

sobre cujo nome recnhlu a quaU unani-
mldado daquellâs Indicações, que, certa-
mente, levaram cm alta conta os grandes
serviços que o illustre candidato vem, de
ha muito, prestando A causa publica.

Esperam, por Isso, os abaixo assigna-
dos que, de accordo com as honrosas tra-
dlções do cchesão e disciplina (io Parti-
do Republicano do S. Paulo, os correli-
gionarlos do 10.o districto concorrerão ás
urnas para suffragar com o maior
numero possível de votos essa cándidàtu-
ra, já previamente acolhida por tantos c
tio valiosos elementos locaes.

ti. Paulo, 27 de agosto de lfli;.
«forge Tiblrlçá
M. J. ile Albuquerque Lins.
A. do Lacerda Franco
A, dt: Padua Salles
Fernando Prestes
Virgílio Rodrigues Alvos
Olavo Egydlo
Rodolplio Miranda
Carlos dc Campos.

Em Santos
FIÍSTIVAL Blffl,JÍFlCENTE

A nossa collega "A Tribuna", de San»tos, .noticiando uma festa beneficente rea-llziida naquclla cidade, escreve o se-guinte, em seu numero de domingo:""Hontem, nesta querida casa úc div.r-soes, a arte, alliado á caridade, pvópdf-cionou ao nosso núcleo, já bastante ele-vado. dc admiradores da boa musica, uniaserata" magnífica, que, certamente, nãoso.-a tuo cedo esquecida. A sala opreséií-tava. o aspecto elegante dos espectaculos"c.iics , onde concorro o elemento mun-dano de r.ota de nosso escól social. Vimosali as demoisolles e d-.mas dc maior «les-taque em nosso sociedade, imprimindo umcunho de iiiexcedlvcl distlncção á brllhan-te festa.
O programma organizado com requin-tes de bom gosto, teve um desempenho

cuidadoso e á altura dos créditos arlisti-cos dos quo nelle tiveram parte.Mercoe, eritretárito, um especial desia.(.ue, enlre os distinetos "dllélanltl." quatão gentilmente so prestaram a tomar
parte nesta "serata" de arte e caridade:
a exma. mino. Zilda. do Macedo. .Mme.
Macedo, a quem conhecíamos através doscalorosos elogios quo a imprensa pau-listana lhe tem dedicado, justificou pio-namente esso conceito, revelando-so um
temperamento artístico de escol. Sua voz,
do um timbro maviosissimo, vocalizada tie
uma formo impeccável o revelãdora do
uma alta educação artística, prende a
attenção e nos leva, impulsivamente, a
applaudir, coda vez que, com uma "fer-
mata" segura, ello remata umo pagina
do harmonias, interpretada com delica-
deza do sentimentos e cuidadosa obser-,
vancia de technica. Esperamos, pois, ter
o agradável prazer de tornar o ouvil-a.",
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Que precocidade galanteadora!Enganou-se, 8enlioi*Íta. Estou praticando
para quando chegar a minha vez, depois da guem•ra.

guerra m tempo de pas
Mutiicão de grosso calibre.

—- Acompanhar-me? Não «onsinto.
— Com cinto acompanho... a moda.
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EM S. JOSE' DO RIO PARDO

COKKKIO PAULISTANO - Segandri-teira, 28 de agosto de 1916
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Sua inauguração com a presença dos srs. vice-pre-
sidente do Estado e representante do sr.
secretario da Agricultura - Os festejos
coinmemorativos •¦ Excursão á propriedade
agricola do sr. coronel Soares de Camarço

©ET
3

\ NOTAS DIVERSAS
•gradabilisslma excursão a S. JosC tio
.•ardo, um tios prósperos municípios
firmando a sua, posição entro os

b» - congêneres, coopera largamente paraa ida financeira do nosso Estado, deu-
nos o eni.-o.1o do conhocer a operosidade
do nosso povo, cioso do sua independei.'-
cia o do seu progresso.

São as mais satisfuelorias ns Impros-
fl5es colhidas na importante zona paulis-ta, ondo abundam as immensas proprie-dades agrícolas, cuja prosperidade e•administração traduzem a orientação so-
gura o laboriosa dos agricultores. 

'
A cidade, ainda nova, apresenta todos

os melhoramentos exigidos para as con-
dlçOes commodas do vida.

As ruas, os passeios e edifícios públicos,
a honesta administração do seus dirlgon-
tos, o escrúpulo o o zelo empregados no
eou ombcllezumcnto, som desonrar a, hy-
gieno local, a cargo de um corpo clinico
devotado, agradam o satisfazem os vlsl-
tantes mais exigentes.

Cumpre, no emtanto, frisar ijuc actual-
mento os srs. coronéis Vlcento Dias, Ma-
nuel Vaz Pacheco o capitão Mario Ho-
drigues, presidentes do dircctorio e da
Câmara Municipal o prefeito, respectiva-
mente, desenvolvem em beneficio da lo-
calldado os maiores esforços o a precisaenergia para «assegurar ao município o
logar quo conquistou entre os seus eguh.es.

O grande emprehendimento a quo aea-
bamos do assistir — a exposição recrio-
uni do animaes — quo hojo se encerra,
«atesta palcntemenlo o espirito do ini-
clatlva do povo rlo-pardonse.

O gado caraeu', seleccionado o cuidado
com interesse, será, para o futuro, uma
dus fontes da grando riqueza paulista e
talvez superior fi, lavoura eafeeira, por-
quanto representa um lucro do Sõ o|o,
conformo as Informações quo nos foram
Jentilmento fornecidas.

V , rABXIDA DESTA CAPITAI»
¦ Afim do assistir d inauguração da ex-
posição regional do animaes, seguiram
desta capital, em carro reservado, ligado
ao trem das 7 o C, os srs. coronel Anto-
nio Feli.\ do Araújo Cintra, representando
o sr. secretario da Agricultura, que, por
enfermo, não poudo comparecer; dr. »Ua-
rio Maldonado, coronel Luiz Alves Cor-
rêa do Toledo, representante da Jlerd-
Boolc Caraeu'; dr. Luiz Pereira Barretto,
íoronel Albuquerque Maranhão, dr. Au-
gusto Barreto, deputado estadual; dr.
Anthero Bloem, du "Estado de S. Paulo",
representantes »lo "Commercio do S.
Paulo", "Fanfulla", "Aljadid" e o nosso
rompanheiro do trabalho Plinio Bar-
)osa.

Ate Campinas, viajou no mesmo carro
;) sr. dr. Camillo do HoÜonda, vresidente
; (leito da Parahyba, em companh'.a do seu
I jeorctarlo particular.

j Em Campinas, a comitiva tomou um
1 rem especial da Mogyana, e, com uma
1 lagèm deliciosa, chegou a S. José *io Itio
Pardo ãs 14 o 30, sendo recebida ftstiva-
mente pólos membros do director!*, po-Jitico, Câmara Municipal, foro, pessoas
Cradas e grando massa popular.

Na gare, tomou a palavra o sr. dr.
João Machado, saudando os srs. represou-
tanto do sr. secretario da Agricultura e
dr. L"iz, 1'erelra Barretto, quo respondeu
em breves palavras, agradecendo. ' "!

Aclmva-so presento na estação o sr. dr.Cândido Rodrigues, vlce-presidento do
, Estado.

Tocaram nessa oceasião duas bandas
de musica, a da Força Publica, quo paranll seguira pelo trem da carreira, o aUnião Rio-Pardense.

Em automóveis dirigiram-se para a ...nidencia do sr. capitão Mario líodrigucs
prefeito m r.ilc'pal, ondo se hospedaram
cs membros da comitiva.

Após um descanço brovo visitaram deautomóvel os prlnclpaes pontos da ei*dade, attrahindo particularmente a at-tenção a ponto sobro o Pio Pardo, desolida construeção, sob a direcção do ma-logrado escriptor Euclydes da Cunlia, aponte pensll, o rancho ondo escreve-i
parte do seu livro "Os Sertões" e a ilin
plttoresca e o bosque ahl cuidados concarinho pelos rio-pardensos.

A*s 18 horas o 30, inaugurou-se a ave-•tilda Municipal ao lado do llio Pardolomparecendo ao acto os srs. vlce-presi-dente do Estado, o sr. representante do¦secretario da Agricultura e comitiva »
çrando massa popular.

A's 20 horas, o sr. prefeito municipaltlou recepção em sua residência, sendomuito concorrida.
Orou nessa occaslão o sr. dr. VicentePinheiro, em nome do dircctorio políticoe Câmara Municipal.
O sr. dr. Luiz Pereira Barretto foi sau-dado pelo corpo clinico local, falando osr. dr. Pedro de Araújo.
A's 21 horas c 1(2, no Pavilhão 15 deNovembro, a Empresa Itibeiro e Compoffereceu uni espectaculo de gala a com1-tlva.

Barretto, membros da comitiva official e'excursionistas.
Ao chainpagne, falaram: o sr. dr. Luiz

Pereira Barretlo, saudando os exposito-
res do animaes na pessoa do sr. coronel
Soares do Camargo; o sr. major Vieira
da Silva, agradecendo cm homo desto, o o
sr. dr. Cândido Rodrigues, vice-presidente
(lo Estado, quo pronunciou uma allocu-
ção, brindando madame Soares do Ca-
margo.

O REGK1ÇSSO

i A's 13 horas rogressaram fl. cidade,
Inuiguraudo-se a exposição regional do
animaes, orando por essa oceasião o sr.
dr. Jovlno do.Syllos, quo pronunciou um
brilhante discurso. *

Constitulu-so enlão a commissão Julga-dora, composta' de um funccionarlo daSecretaria da Agrlcüitura o coronel Luiz
CorrOa dc Toledo, da Herd-Book Caraeu',
sendo entregues os seguintes prêmios:"Br. C.andid-i Motta — ¦lOüf.OOO, au me-lhor touro caraeu'"."Dr. Luiz Pereira Barretto" — 300$,ao melhor loto de novilhas caraeu' (lo-te de mais de 8)."Companhia Paullsla E. Electrica"— 200SOOO, a melhor vacca de raça ca-racu',

"Prefeitura Municipal" — 200$000, aomelhor lote de novilhas cruzadas."Animação" — 100SOOO, d rez do maior
peso.

Aqüelles couberam aos animaes per-l.mcontes aos srs. coronéis Soares de Ca-margo e Saint-Clair Junqueira o filhos, emajor Paula Lima.
A concorrência ao local da exposiçãofoi extraordinária, animando a cidadecom o movimento de carros, automóveiso pedestres.
Tocaram nessa oceasião as bandas daForça Publica o Rio Pardonse.
Armaram barracas, ondo eram servi-das aos visitantes bebidas, refrescos, etc.

O BANQUETE
A's 20 horas, no salão do Hotel Brasil,ornamentado a caprlclw e fartamente II-laminado, realizou-so o banquete offere-cldo aos srs. vlce-presidento do Estadosecretario da Agricultura e dr. Luiz Pe-reira Barretto, pela commissão promotorada primeira exposição de animaes da aJosé ilo Rio Pardo.

OS CONVIVAS
A' mesa, em forma do U, sentou-se osr. dr. Cândido Rodrigues, que tinha adireita ns srs. coronel Antônio Fellx deAraújo Cintra, dr. Augusto Barreto, co-ronel Manuel Vaz Pacheco, cnpllão Ma-i*i" Rodrigues, dr. João Machado, coronelVicente Dias, coronol Francisco Soares deCamargo, coronel Alipio Dias, major Joãode Paula Lima, dr. Anthero Bloem, ca-

pitão Eliziario Luiz Bias, dr. Jovino AcS.vllos, capitão Frederico Augusto de Pai-va Peixoto e, a esquerda, os srs. dr. LvlzPereira Barretto, dr. Antônio Dias Fer-raz Júnior, padre Euclydes Comes Car*ueiro, dr. Renato Gonçalves do Oliveira,dr. Joaquim A. Maranhão, coronel Jos,'Rodrigues Sampaio, dr. Francisco Jos»'-le Azevedo, dr. Cândido Lobo, dr. Viccn-U Pinheiro, coronel Saint Clalr Junquei-r.t, dr. Plínio Barbosa, coronel Luiz Cor-i% Toledo, coronel Francisco Nnscimen-te, dr. Horaelo Rodrigues, dr. Mario Mal-donado, dr. João Gonçalves de OliveiraAndré Mazza e Nagib Trad.
O banquete obedeceu ao seguinte car*dapio: Sopa de legumes, frango ensopa-do com champignon o palmito, lombocom pirão e batatas, peru' com ervilhao presunto, "roast-beeí" com salada de as-pargo, doees, queijos, vinhos e "chnmin-

gno", licores, café e charutos.
Tocou durante o mosmo um sextet.o,que executou escolhidas peças.

OS BRINDES

TmJllW -;vY'':.
HIPPODROMO CAMPINEIRO

O Hlppodromo Campineiro encerrou,
honlom, a sério do corridas da sua esta-
ção sportiva do corrento anno.

O programma organizado a capricho,
para esso festival, tovo por baso o "Gran-
do Prêmio Municipal", em l.COO metros,o com n, dotação do 2:500$000 ao vence-dor o 5005000 ao segundo logar.

Eslo pareo, quo era o "plvol" dessomoctlng hlpplco, o quo reuniu um homloto de parelholros, foi, portanto, o cen-tro principal do todas as tittenções.
A opinião dos profissionaes o outroHentendidos em matéria do turf variavaextraordinariamente sobro a força dosanimaes, do modo a tornar difflclílmoaventurar-se qual deveria ser o favoritoda sorto,
Afinal, reallzou-so o pareo e, no melodo toda essa barafunflu, sahiu voncodor

o cavallo Yago, velho conhecedor da pis-ta do Bomfim.
Formando a dupla, chegou em segundoAriana, a veloz potranca do sr. Antenor

do Lara Campos.
Os outros pareôs foram disputados acontento geral, podendo-se dizer quo o

Hlppodromo Campineiro fechou a sua
temporada com ohavo do ouro. ¦

Tratando-só do uma festa tão Impor-
tante, aconteceu exaetamonle o quo se
esperava, isto o, uma grando afflucncla
do espectadores ao Bomfim.

Além do elemento puramente campl-
nelro, quo enchia o prado, seguiram destacapitnl para a vizinha cidade, afim de
assistir a esses festejos, vários turfmen,
acompanhados do suas famílias, e os re-
presontantes dos Jornaes filiados fl Asso-
cinção dos Chronlstas Sportivos.

Os excursionistas do S. Paulo voltaram
hontem mesmo, polo ultimo trem do Cam-
pmas.

Fechando esla noticia, enviamos para-bens a directoria do Hlppodromo Campl-
neiro pela sua brilhante festa de hon-
tom.

Desdo cedo, as dependências do velho
piado do Bomfim achavam-se cheias de
espectadores.

O gr.imlo promlo "Municipal" foi
vencido pelo valente Vago, dirigido por ,T.
Augusto.

Ariana, a favorita do parco, secundou
o filho de Galllmoor.

i Clcorp nada fez.
Frisa fez uma boa corrida, mas não

conseguiu col locar-se.
O movimento da casa de poules foi do12:5555000.
No final do S.o pareo, a directorla d.i

hlppodromo offereceu uma taça decluimptigno aos representantes do Jo-cl.cy-Club Paulistano e uos da munlclpa-
lidade e da imprensa.

Por essa oceasião o dr. Paulo Lobosaudou o ilr. Teixeira Leite, director decorridas do .Tocltey-Club, como represen-ir.ute da sociedade.
^ Lo pareo, "Abertura" — 800 ms.Tubarão, 5 annos, 1|2, por Iraty o

em

Chronica SocialIteíü^.ej.etp-a
A MODA

A par das formosíssimas "toilettes"
confeccionadas com os mais finos tecidos
da estação nos afamados atolleres da Casa
Allemã, o dos lindos chapéos que ae en-
contram nos moslrtiarios Internos o ex-
tornos daquella Imporlanto estabeleci-
mento, jtinlam-so os vestuários do crian-
ças, talhados com' um capricho capaz do
satisfazer a todas as exigências.

l.o
2.o
3.o

0
0

pecada
¦"l-rés ...... .
Páchola .....
M. Alto  ,
Fuzileiro .....

Poules 33$ o C0$000. * 
VTempo 00". /

Movimento OOC$000. ' '¦
Sahlda boa. Pula a frente Tubarão, queimpõe forte trainlng. Matto Alto, PacítolaYprés, que ao nosso ver não disputa-iam, seguiram o leader.
Yprés faz uma bella entrada, pcrdeiirtfSpor corpo livre ao leader.
2.0 pareo, "Esperança" — 1 000 msCervantes, pelludo, do sr. J. Au-

Yser . . . ,,:-«.
Sabft .........•'' \'lSibéria .) \ \ 

";. ¦.;', 
gMarfim —''n.c. '.'...' 'c,,' -

-8*500. 10$000. ,-Í .*... Mx.
Tempo 70". '*") /' 

¦•'*¥
Movimento 1:800*000. 

' ¦
.Sahlda optima. Pulam Cervantes, «lbs-ria, Yser Sabá, Nos 800 ms. Sabá passapoi Yser, o esto por Sioerla. Nos 1.500r.s. Yser passa por Sabil, perdendo porcorpo. *

'Inilium" — 1.000 ms.
1'aulo,, 1|2 Desleal o

1-5
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EXCURSÃO A' FAZENDA DO SR. CO-RONEL SOARES DE CAMARGO
A's 7 horas do dia seguinte partiramira automóveis para a importante pro-prledade agrícola do sr. coronel Francis-co Soares de Camargo, o sr. vlce-presi-

Sente do Estado, representante do sr. se-
.cretarlo da Agricultura e comitiva o pes-. toas gradas.

A Impressão íoi a melhor pòsslveí.São quatro fazendas unidas — «santo
Antônio", "Prata", "Serra" o "Santa Ri-ta", com 2.800 alqueires de torra, estra-das de rodagem, numa extonsão do 84 Iti-lometros, 1.400.000 pés de café, produ-zindo de 80 a 100.000 arrobtis.

O sr. dr. Coutinho do Lima, com uma
pontiloza que bom o caracteriza, forno-cou-nos todas as informações, mostrando-nos os livros da fazenda, ondo pudemosobservar o methodo do contabilidade ahiusado, que é o do dr. Sampaio Vldal.

Passamos pela usina electrica da fa-•cenda, com energia do 1.200 cavallos, sen-
do captados GOO o usados apenas 100.

Acha-se habltida a, fornecer electrlcl-
dade a toda a região.

So isto constituo um lnapreclavel pa-trlmonlo.
Além disso, em excursão passamos polasedo do todas as fazendas quo se acham

situadas nos tres municípios clrcumvlzl-
nhos —• Rio Pardo, Casa Branca e* Mo-coca.

Possue uma população do 4.000 almas,
«m 380 famílias.

O mala Interessante, porém, foi a visitaao curral.
Apreciamos ahl 600 cabeças de gado-ouja separação 6 feita, segundo a edade!• prlação, engorda e venda.
Ha 400 alqueires de invernada e 200 deJaragua.
O tratamento dispensado ao gado 6 dosmala escrupuloBos, de sorte que foramapreciados bellos typos de Caraeu', anl-mãos, cujo banho é preparado em pro-prlos adequados, ondo atô as dimensõesobedecem a uma certa ordem,

So a água não basta; são necessários
preparados especiaes, afim de tornal-aapta ao fim, que é livrar o gado do carra-Pato, que o enfraquece consideravelmon-
te, sugando-lhe boa parte do sangue.
.. ' m n„h0*'as ío' offerecido na cosa da
g-gda 

"Serra", aos excursionista^ um

ALMOÇO
Sentaram-se A mesa os srs. vloe-Dresl-dente do Estado, representante do s?. eecretarlo da Agricultura, coronel Soares deGantargQ e exma. esposa, dr. Luiz Perei?a

Ao "ehampagne", o sr. prefeito muni-clpal offereceu o banquete; o sr. coronelAntônio Felix do Araújo Cintra, agrade-condo; o sr. dr* Luiz Pereira Barretto.¦saudando os expositores; o sr. dr. VicentePinheiro, saudando o sr. dr. Pereira Bar-'relto, e o sr. dr. Cândido Rodrigues iezo brinde de honra ao sr. dr. Altino Aran*tes, presidente do Estado.
A's 20 horas, o sr. dr. Mario Malèo-nado realizou, com exito, a sua primeiraconferência sobre a pecuária na Argen-tina.
Ao edificio da Prefeitura compareceu,alem dn comitiva, o escól da cidade.
S. s. foi muito applaudido.
A's 23 e-30, desceram para a estarãoos excursionistas, embarcando em tremespecial, com desuno a capital.
Na gare apresentaram as despedidasos membros do dircctorio, fOro, pessoasgradas, etc.

Com optima viagem, aqui chegaramhontem, .ás 9 o 30, os srs, dr. Cândido-odrlgues e exma. esposa, dr. HoraeloKodrigues, coronel Araújo Cintra, dr. LuizPereira Barretto, dr. Anthero Bloem, re-prosentantes da imprensa e o nosso com-
panhelro Plinio Barbosa.

O futuro provara que o primeiro ten-tamen para a criação do gado nacionalem h. José do Rio Pardo trouxe innume-ros benefícios no municipio o desvendounovos horizontes ás iniciativas dos rio-*pardensou,

3.o pareo,'fungará, R
Pelluda .....
O risa \
Izabeau .... .
Cidra ;'; )Cáspio  ]

Poules 23$000, 119J.-100
Tempo CS".
Sahlda optima. Pula a frente Tangaraque logo abre grande luz.
Orisa, que corria om ultimo, entrouna recta promovendo grande tropolla,batendo quasl todos os seus competidora-*,

perdendo a Tangara por 1 corpo
de Lor',"1U 

aarpresa' a VIctortó «-a filha
4.0 parco, "Imprensa" - 1.500 ms.S. C emente, P„ Inglaterra, por Lnl-l.v qilmerglnss, do sr. CarvalhoBonvcntura, em , „Biscala ?'°

Uardingo . .'.*'. 
'. 

,' j 
'. 

,' •' 'j'0
Movimento 2:1SO$000. 

' * ''' '
Tempo 103".
Apôs ter sido retirado Bohemio, foiaaaa a sabida cm boas condiçO - S Cie-nionte vai apontar posição quo mantém.uc* ao vencedor.
Do pareo, "Grande Prêmio Municipal"— 1.009 ms.

Paulo, por Galllmoor

0 festival da "He Baroneza da
Limeira" no Palace Theatro

i'ago, 7|8, S
o Nancy .....Ariana '..'.' ". '"'

Cícero ... 
¦••¦..• :.:

Frisa *...'.'!.' '.'.''¦'
Ouaj-amu .."'.' ,: "' >:
Gazeta ... 

*•¦-•¦.: :.: *:,
Abul .....'.'; '; '; :'; :*; :'

Movimento 4:300?00o'. 
' 

.''', V."
Tempo 100". - -..:'i;s/;C%ÍV>
.Sahlda optima. ¦vy'. Jy.,^v'.-
Ariana e Abul puxam o loto Ksta -noSlção ô mantida até P°

/• . ... — *l °urva, ònfiò Yair.-i

U-a^-iToioTo0^"^0" ~-*¦"• -Avae:\^ 'Tr™- P°rClc-
Feniano ' 

"' '* '• ¦*¦ '¦'¦ • 1.9
Rubi . . .. v .¦.;.••¦ ' •; ' •' •' . :•' 2.0
Eclipse .-..'," 

' ' ' '' :,: '•< *J'°
; Venceu Amgon, ponta a ponta 

" °
Tempo 109 l|o wnia,
Poules simples 14Í500, duplas 10*200.

As meninas não desdenham as bellezas
da moda. Muito pelo contrario: Interes-
sr.m-se soúremán.ilra pelas complicações
prescriptas pelos figurinos. Sonhando com
as "toileltes" compridas, com as botinhas,
os chapéos e tudo o que faz a delicia das
moças, as pequenas Infantes apegam-se
por vezes a suns mamães o. batem o pézl-
nho até quo lhes sejam encommcndadas
"toilettes" semelhantes as quo usam as
senhorltas. Assim, os crepons, musselinas,
voilcs, cortados com pregas o godots, en-
feitados com lindos botões, são transfor-
mados pela Casa Allemã em elegantes
vestimentas, curtas como as aconselhadas
pelo grande tom, e em todas as cures mo-
dornas, ns quaes fazem a delicia do cen-
tonas do Interessantes douzellinhas, hoje
flores em bolão e impregnadas do perfil-
mes, e amanhã rosas desabrochadas, lin-
das, vistosas, cheias do mil encantos e
mil... espinhos,c.r

. .ir-vei • Hcmniii dupjjv.
AOS D01OTG03

O domingo amanheceu mal humorado.Com o correr das horas, mais augmentouo seu aspecto sombrio, o trovão rolou fu-rioso no torvo firmamento ,0 do tudo Issoapenas resultou mela duzla do pingos deágua, que nem Chegou a molhar us ruasO modesto chronlsta, quo osslgna estaslinhas, apesar do sou aspecto robarbativo,edade algo avançada o alglbòlras poucofprnldas, 0 obrigado, por dever do offlcio,a acompanhar o movimento mundano dacapilal. Faz-so o que so pode. Os elegan-tos de Paris, Londres o outras cidades,detestam o domingo. Os nossos, não.Aqui o domingo 6 aproveitado.
A gente "chie" costuma levantar-se

tarde. Ha, porém, um diminuto grupo queadora a equltação e, por isso, madruga.
São pouquíssimos. La para as onze horas
ou meio dia, é quo se começa a notar o
movimento elegante domlngüelro. São os
freqüentadores das missas do S. Bento,
Sagrado Coração ou Conceição.

Depois do almoço, a onda elegante se
reparte, metade acompanha os petizes aos
cinemas o outra metade faz excursões de
auto ft Cantareira ou ao Alto da Serra.

A' tardinha, começa a animar-se o
eha-concerto no Trianon, que fica repleto.

Depois, é o "rendez-vous", obrigatório o
sempre aprazível, no corso da Avenida
Paullsla.

E o corso prplonga-so até tarde, nos
dias de grande animação.

Findo o corso, ainda não esta termi-
nado o dia e o elegante podo escolher o"footing" pela Avenida o jnrdlm munici-
pai, um passeio ao centro da cldado ou
uma visita aos cinemas indicados pela
moda.

NUPCIAS
O sr. Joaquim P. do Carvalho, con-coituado commorclanlo om .Santos, con-

Iractott sou casamento com a genlilisslmasonliorita Marion Piedade, filha do co-ronel dr. José Pledado, commandanto daGuarda Nacional deste Estado o advogado
do nosso foro.

BOSPE0ES E VIAJANTES
Do regresso do Bello Horizonte, ondoesteve duranto tros mezes em serviço pro-Çlsslonal, nehu-so nesta capital o sr. dr.João Plroa Germano, advogado no fOro'do S. João da Boa Vista.
O dlstincto moço, quo pretendo regres-sar por estos dias para aquolla cidadedou-nos hontem o prazer de sua visita
NECR0L0GIA
Falleceu hontem, dn 0 horas o mela, osr. Arnuldo Vusques da Fonseca, agentedo negócios nesta praça, ondo era muitoestimado pelo seu caracter bondoso o tra-balhudor,
O finado ora irmão dos srs. EduardoRodrigues da Fonseca, Antônio o JoãoVasques da Fonseca, o cunhado do sr.Antônio Ta veira do Freitas, soclo da flr-ma Dounabella o Freitas, desta praça.O sahimonto fúnebre roallza-so hoje, fis10 horas, da rua Cincinato Braga, n, 49,

para o cemitério da Consolação,
•i*. >).

Dr, Maxlmillniio Hchl
Depois do longos padeclmentos, falle-

ceu hontem o sr. dr. Maximlliano Emílio
Hehl, engenheiro-archllecto, lento daEscola Polytcehnlca desia capital.

O finado, de. origem allemã, mas bra-sileiro naturalizado, era casado com a
exma. sra. d. Adelaide Schrltzmeyer
Hehl, filha do fallecido industrial desta
praça sr. João Adolpho Schrltzmeyer.

Além da viuva, deixa o illustro extineto
seis filhos; era sogro do sr. Gastão de
Siqueira Glette o do dr. Daniel Cardoso,
advogado nesta capital.

Era filho do As. Johanncs Hehl, dl-
rector da Escola Polytcehnlca do Cassei
(Allemanha), o do d. Carolina Woltl
Hehl, ja fallocldos; irmão do finado dr
Rudolf Hehl, engenheiro, o do sr. Chrls-
toph Hehl, nrchitecto, Já fallecido; cunha-
do da exma. sra. d. Guilhermlna A. S.
Ferreira o dos srs. José-Carlos Machado
do Oliveira, Adolpho Daniel Schritzmeyer
e João Adolpho Júnior, negociantes desta'praça, o tio dos srs. Conrado de Nlo-
meyer, negociante no Rio, o do dr. Ar-
thur Nelva.

O dr. Maximlliano Hehl, além do ter
sido urn dos mais illustres lentes da nossa
Escola Polyteohnlca, tinha o seu nomo 11-
gado a importantes construcções desta
capital. Era oconstruetor da nova Ca-
thèdral desto arcebispndo, cujo proje-
cto do sua lavra mereceu encomios de
varias nolabllidades, pelo seu gosto e es-
tylo, entre as quaes o architocto Bouvard,
o construiu actualmento as matrizes da
Consolação o Santos.

Tendo vindo para o Brasil, dedicou-se
a principio a construeção da E. F. do Ca-
ravellas, na Bahia, o depois do ter tra-
balhado com o sr. dr. Ramos de Aze-
vedo, nesta capital, conquistou, pelos
seus merecimentos o competência, a ca-
thedra do lento na Escola Polytcehnlca,

O enterro ronlizar-so-a hoje, as 10 ho-
ras, sahindo o feretro da avenida Hyglc-
nopolis, n. 7.

Falleceu hontem, as 17 horas e mela,
nesta capital, a sra. d. Rosa Broda, os-
posa do sr. Vincenzo Broda, o sogra dos
srs. Eurlco Storl o Ermcto Eertnzza.

O enterro realiza-se hoje, As 9 horas,
sahindo o feretro da rua dos Tymblrag,
n. 17, para o cemitério da Consolação.

.Vs smim-tàte
Passa dopols do amanhã o quadragesi-|

mo segundo annlversarlo da morto do glo-rloso poeta santista Joaquim Xavier da
Silveira. Floresceu, portanto, o saudoso
vnto das remançosas praias santistns ha
mais do melo século, na época romântica
em quo se formavam os brilhantes espi-
ritos que deviam, mais tarde, constituir
a egrégia pleiado dos maiores poetas da
terra dos bandeirantes.

São dessa quadra, entro outros, Paulo
Elrô, Luiz Gama, Francisco Quirino, Car-
l.os Ferreira, todos autores quo lograram
nomo o popularidade nn seu tempo, mas
nuo hojo estão quasi Inteiramente esque-
fidos, Somento os críticos os relembram
do voz cm quando; o as ingratas pessoas
que os conhecem, Inclusive os literatos,
conhecem-nos apenas de nome, pois que,sem os 16r, lhos devotam o mesmo cn-
Ihusiasmo que as crianças ingênuas têm
pelas oleogruphlas meramente decorali-
vas.

Xavier da Silveira, que fez nome nas
letras, Já mereceu a justa consagração dos
postoros. Erigido por patrícios o admi-
radores, um bello monumento, na vizinha
cidade littoranea, atlesta aos homens a
passagem, pela terra, do distineto poeta
brasileiro.

"VliRSOS ÁUREOS"
O poeta Ari.stêo Seixas, illustro mem-

bro da Academia Paulista, exporá a ven-
da, dentro dc oito dias, a oxcellente tra-
ducção quo fez dos Versos Áureos, de Py-
thagoraa. Como se sabe, aquella coliec-
ção metrificada, que a posteridade deve
ao zelo, ao carinho, ao devotamento, a
Intelligencia de Lysls, .discípulo do eml-
Mente philosopho grego, constitue, pela
elevação dos seus conceitos, um dos tra-
bulhos mais celebres da antigüidade.

A traducção, que o dlstincto poeta e
critico nos offerecci-a, foi feita com to-
do o carinho, tanto que a forma lltera-
ria, quo lhe deu o distineto acadêmico,
esta .precisamente na altura do difficil e
delicado assumpto. Para demonstrar a qu'o
extremo Arislêa Seixas levou o seu tra-
balho, basta dizer-se que conseguiu elle,
eom os setenta o poucos versos pytha-
goricos, dar-nos um volume de quasi cem
paginas. A' sua magnífica traducção ts-
lá, com ccrlezii, reservado um triumpho
completo.

* *
Nasce uma rosa vermelha
Como uns labio3 do mulher,
Logo apparcce uma abelha
Depois da rosa nascer.

Theatròs
e baiões

MUNICIPAL
O empresai-lo Walter Mocchl vai pro-

porcionar aos freqüentadores desto thea-
tro uma "solrée" de nrte pura: exhlbir-
se-a brevemente Isadora üuncan, a fa-
inosa creadora de danças clássicas. Nes-
sas exhiblções de requintado gosto esthc-
tico Interpretará Duncan a musica de
Chopln c Gluek, eom a cooperação do no-
tavel pianista Maurico Dumesnll,

CASINO ANTARCTICA
mmjm

A apreciada opereta "Os Saltimbancos"
foi ainda hontem representada tanto em"matlnée" como no espectaculo da noite.
Dispensaram-se calorosos applausos aos
prlnclpaes interpretes. A concorrência
continua ser multo satisfactoria, ,— Hoje, a opereta em 3 actos do mães-
tro G. Petrl, "Addlo Giovanezza", eomple-
tumento nova para S. Paulo. Ao que
consta, esta opereta é uma das melhores
do repertório- da "troupe" Vitale.

S. JOSE'

E finalmente depois do amanhã quose effectua, ¦ no Palace Thcatre, o gran-dioso festival artístico, literário o musl-c.al»em beneficio da "Creche Baroneza daLimeira", estabelecimento esto que vemprestando innumoros serviços as classesdesprotegidas da fortuna.,
A commissão de gentis senhoritns denossa sociedade, que tem fi frento a sra,d. Paullna do Sousa Queiroz, tem sidoineançavel na organização deste festival

que promette revostlr-so de grande brl-lho..
O programma Jft esta, organizado o po-demos afflrmar quo despertará, grando ln-teresso nas nossas rodas de arte.
A procura do bllhotes tom sido enor-mo, restando poucas localidades, quo i,o-dem ser procuradas ft rua Rlachuelo,

O programma literário e musical estftfeito cora requintes de bom gosto.
Morocem destaque as senhorltas Vltall-na Brasil, Lucla Branco da Silva, Colina

v/S n,fmmB' 
Z11.da de Macea°- 1ue *"'" "u Hlana üesta sociedade

ònnL?*- 
b 

T. u? estron<los<- suecesso no Brando numero do atiradoresconcerto realizado sabbado, em Santos, "urauores.em prol dos inválidos, conformo a opinião * *
unanimo da Imprensa duquella cldadoTudo nos leva a orôr que esse festivalassuma proporções grandiosas, uma ver-dadeira nolto de arte.

h-m 
"C,?mp,anhla Palace Theatro», tftolem cuidada pela empresa Alberto An-drade, tambem terft a sua parte, repre-sontando a rovlsta "Tlm-Tlm pór Tlm

Fooi^BAiiü-^/rr*
PAULISTANO VERSUS MACKENZIE

«ro trf go°Xteia?nV0eTOU °
Sundos houve erapS'doVmV^fum"

TIBO '
¦TIRO NACIONAL DE S. PAULO

N. 3 da CoiifcUcraeao
Aos exercícios de tiro, realizados hon-

!Zr ^"í de,sta "?9Í°W°i concorreu

TIRO BRASILEIRO N. 31, DE
S, BERNARDO

Sob o commando do sub-lnstruotor Tel-xolra Leitão uma companhia com 80 atl-radores fez o primeiro exercício do resla*tonela, preparatória do próximo rald.A companhia formou em Columna doTim», compleíamrnto^rmodeladre'^: SS?fe! I,ero,orronu 1" kilometros, cora
gmontada com trechos novos do linda mu TT ,de 25 mlnutos ««mente,
sioa. ** I "~— A distancia a percorrer no raldsorft do 20 Icllomelros, devendo os rald

Depois.,. "c'cst tout".

JosC- tVAI.ENQUER.

ANNIVERSARIOS
Fazem annos hoje:
A galante monina Iracema, filha do sr,

capitão Afro Marcondes de Rezende, dl-
gno ajudante de ordens da presidência;

a menina Minervlna, filha do sr. Manuel
Gonçalves de Carvalho;

a senhorita Maria José, filha do sr. Ra-
phael Stamato, industrial nesta praça;a sra. d. Anna Queiroz, esposa do sr.
João Queiroz do Assumpção.

a sra. d. Augusta Chlodl, esposa do sr.Seraílno Chiodl, proprietário do Ilut-
Storo;

a sra. d. Belisaria Siqueira, esposa do
sr. João A. de Siqueira;

a sra. d. Alzira A. Costa, esposa do sr.
Abilio Jaeintho da Costa;

o sr. dr. Renato do Toledo o Silva, juizdc direito do Soccorro;
o sr. dr. Raymundo da Cunha Mcrgu-

(hão Lobo, promotor publico de S. Carlos
do Pinhal;

o sr. Francisco ydo Castro, negociante
desta praça;

o sr. dr. Silvio de Almeida;
o sr. Octavio Vaz do Almeida, socio-go-

rento da Drogaria Paulista;' o sr. prof. Francisco Alves Mourão;
o sr. Álvaro de Oliveira, auxiliar do es-

criptorlo da Livraria Alves;
o sr. coronel Augusto Piedade;
o sr. Arlindo Ferreira do Mello;
o sr. Leonol Luiz Evans, funccionarlo

da Repartição do Águas,
* •*' \'-titi'.':

Festeja ho> a sua data natalicla avoneranda irmã superiora do Collegio de
Notre-Damo de Slon, conceituado estabo-leclmonto para educação de meninas. E'
por isso dia de alegria para as suas gra-ciosas alumnas, que tanto a estimam.

Fátima Mlris, que jft conquistou as sym-
pathlas do nosso publico, realizou hontem
mais dois èspectaculos, quo foram bastan-
to concorridos. Executou-se interessantls-
simo programma do transformismo em
que Fátima Mlris teve ensejo de patentear,mais uma vez, a sua arte "sul generls".Num dos entro actos exhibitt-se com Intel-
ro agrado a distineta violinista. Emilla
Frasslnesl, acompanhada ao plano peloprofessor Francisco Mlgnonc.

Roje, descanço,
Da manha em deante os èspectaculos

de Fátima Mlris serão por sessões.

APOLLO
Nesto theatro leva-se hoje ft scena osensacional drama em 7 quadros, "La

fondazione delia camorra", de E, Mlnichl-
nl.

ÍRIS theatro

ALMA FEMININA
Gilberto.

Desejei-a o fosto colhel-a; mui tocuwte,
porém, no seu pedunculo, tremula desfez-
se, chorando sobre a terra as lagrimas d"orvalho. E disseste-me a sorrir: — "E'
rainha, o foi de orgulho ou de ciúmes quemorreu, fugindo d humilhação de exaltar,com a sua belleza, o velludo o a luetes-ccncla do teu collo!" Desde essa hora en-tristecl, comprehendendo a grande dOr darosa pulllda, — porque dizem que as flO-res tambem têm alínal

Quando te foste, voltei ao' jardim: lftestava no chão, abandonada, e até as for-migas pequeninas passavam do longo,como sl temessom o contacto com a ve-lliico da pobro rosa emmurehecida. Lon-
go tempo a contemplei. E naquellas po-talas sem vida, como num velho espelhomo revi. Hoje sou bella o noiva multoamada. DIzes-me, nos teus transportes,
que a seda das minhas trancas aurifulgcsempre, deslumbradoramenle, banhada
pelo sol intenso ou ft luz mortiça dos cre-pusculos; quo os meus olhos são dois pra-zios transparentes; que a minha voz tema suave magia da lyra do Terpandro, eo corpo flexível a graça encantadora delitania.

Amanhã, que me dlrãs quando chegaro outono? o depois, que fara.s quandoreinar o Inverno, e eu, pobro flOr huma-na, murcha como a rosa que hoje aban-donaste no meu jardim, toda desfeita cvelha, vir, doridamente, que o tempo ar-rebentou os casulos dourados do triga!dos meus cabellos, substituindo a sua au-rifulgencia pela brancura das cans im-máculas como a farinha das hóstias san-tas; que os olhos perderam a verde trans-
parencia, tomando a esmaecida coloraçãodas folhas fanadas; que a voz jã não con-serva o seu doco metal, e o corpo a per-feita elegância da mocidade? Poderei es-perar, no meu declínio, o mesmo amorde agora, inalterável, consoladoramcnto
terno .•• ou que na tua vaidade e inconstan-ca de homem, esquecido de que o espe-lho to mostra o desfrescor das faces ocom medo do contagio da velhice daquella
que feneceu ao teu lado, mo deixes só-slnha, em merenoorlos serões, desfiandons minhas lagrimas, curtindo o amargordos desenganos?

Choro, Gilberto, estrlnco os dedos, des-esperadamento, desconhecendo o futuroVem esta tarde: espero-te anciosa, por-que talvez eu o possa lêr no brilho dosteus olhos, profundamento negros. — Ly-
gia Célia.. "

;->v'.'-*' Hyglno Xuvlcr.'-. v. ¦¦: * *
Quo é uma constituição? E' o trajo deum povo, feito por medida. — Bndlcy.

ORIGEM DAS ROSA
Quando, om lagrimas, a primeira *

gem sahiu a pedir soccorro por causa«eu -primeiro sangue, opparecou-Ihe 1ria, da tribu do Judft, existente ahiespirito, da existência das almas quecerporizam.
Mãe, sangue! sangue!

_•— E' a dor, falou brandamente asao. Deus Cólera nsslgnaioti-vos paradõr; crianças, sereis mães. Mas um i
[ia do vlr Deus Perdão para vos comlar; e vós, as malditas, terels a com
gração do reconhecimento. Haverá povos o logar mais alto do Triumpho. /lá, sede apenas bellas: chorai sé, sermais bellas! Crystacs da terra, irmãs hínlldes do pranto ainda serão dladomiMãe, sangue! sangue! lamontava*
a virgem, soerguendo a túnica em i
gaço.

-- Deixai cahir o vollo. Havels de smães soffrendo; mas a doco melanchlia do amor que soffre compensara o malyrio. Esquecei o sanguo como sl fossoenr das flores da primavera, antes da vdos pomos. ..
Soltou-so a túnica. E de cada marca <sangue cahiu na terra uma rosa.
De então em deante, houvo na prlmívera a flor mal.-, bella, a rosa.de cõr htmana — flor dos espinhos, esplendor dmagna.

Raul Fompín.
* *

EDEIAVEISS
Tácita brancura! Luto niveo do lnveino! Hyalico sudario extenso envolvo

Planície inteira. Tremem no espelho friaí sombras hlrlas do esqueleto das arvores.
Nevo por toda a parte!
As águas cantantes dos regatos, as gcttas perennaes das fontes foram petrlflcadas. Do rumores só o zunldo do vente o trino do graniso estollidante. •
De quando em quando, um corvo cortt a musselina da garoa e some-se. (horizonte npproxima-se.
Nem um pastor! Os chacaes, embuça

dos no gelo, espreitam como enormes ursos brancos. Os flocos, cahindo sempre
vão formando pyramides. Infinita soll-dão alva, sinistra e muda, extende-so
a!onga-sc, regeladlssima sempre.

Nesse isolamento frio subsisto umaflor, a edolwelss da steppe. A nove ca'constantemente, zlmbra e rufla a von-tania e ella vive, viçosa sempre, poque*nina e forte, na infinita tristeza da ln*vernia.
Como esse deserto nú o devastado, te*nho o meu coração constantemente.
As tristes desillusões enchem-no todo,

melancholias apertam-no, tranzindo-o,
maguas pesadas matam-lhe as esperan-
ças — nem uma sõ de pé — restam apo-r.as os desenganos, esqueletos de antigosideaes.

O quo ainda o anima, o quó lhe em*í
presta algum conforto b o teu amor, queé como a edelweiss dos golos, vivo, oter*'no! na tristeza hibernai do meu corarflo¦linguado. * ;

Coelho Netto.* ' *
Si todos os homens que passaram so*hre n, terra tivessem um túmulo, seria'

preciso remexer-lhes as cinzas para ali-montar os vivos — Tiirgot, :

* "TIO 
SIMÕES",

por João Felizardo Junlor i
Trata-se dc uma pequena peça thea-trai, O seu autor, um Jovon modesto, in-telligente o observador, foi deveras feliz,r.este seu episódio doméstico, um acto cm

prosa leve, saturada de bom humor, sem
rebuseamentos nem inúteis divagacões
rhetorieas.

O sr. Felizardo Júnior estuda um ca-sal, na sua vida Íntima, Elle, burocrata;
ella, a esposa, uma senhora saturada de'
manias de grandezas. Ambos têm uma fl-
lha, Lydla, que uma um primo, Raphael,-
Este, aproveitando um ensejo opportuno
que se lho depara por acaso, podo a me*
nina em casamento. Depois de alguma
reiuctancia por parto da mão desta, o pe-.dldo é sanecionado, porque Raphael, de
posso de um segredo que podia lançar afamilia no ridículo, ameaçou com o es-eandalo a futil esposa do funccionarlo,
do maneira que se viu ella obrigada a'
dar-lhe a menina em casamento.

Os typos são bem estudados. O carre-
gador que appareee na scena, como o
chronista mundano, são admiráveis. Es-
te ultimo então, com toda a sua mania'
de elegâncias e toda a sua lastimável
chatice, foi pintado o ridicularizado poruma penna que se diria de mestre.

Salvo algumas Incorrecções do liugua-
gem, uma certa arrogância pouco accol-
tavel nas phra.ses do sobrinho, quando so'
dirige a sua tia, o um ou outro dialogo
em quo os personagens têm uns tons do
palestra semi-literaria, que lhes tira ai
naturalidade, nada mais nos feriu a vis-j
ta no entrecho do interessanto manus-
cripto, que revela ter o autor uma apre-.'
ciavel vocação para as letras o sobretu-!
do para o dlfficlllmo gênero thoatral.'
Felicitando-o por esta peça, que natural-'
mente serft bem recebida pelo publico e •
pela critica, ineitamol-o, com a nossa des';; ..
valiosa opinião, a prosegulr no bello, pre-:
cioso e tão malbaratado ramo literário'
em que com tão auspiciosa maneira ora
se estrela.

PUBLICAÇÕES

BALLADA DOS
SONS VELADOS

Exblbo-se hoje,.neste procurado cinema,
o mugniflco film "Chagas do amor", cm8 longos actos.

"Raid" de infantaria

sica
A commissão contInu'a rooebendo do-nat voa para esso festival, sendo todos osõbolos offereòldos enviados ao sr. coronolAlberto Andrade, no Palace Theatre, ftavenida, Luiz Antônio, n». .09-a.j • *

-, ¦— . wuiw va -.UIU-mon apresentar média kilometrlca, menordo 10 minutos. Os raidmen maroharãoequipados o armados, em esquadras, quopartirão do cinco em olnco mlnutos.
Aos .vencçaorçs, a presidente dft goclg-

dado, senador. J. Luiz Flaquer, premlarftcom custosas medalhas de honra.
Alistaram-se mais os seguintes srs.:Plinio Monteiro de Castro, Alcides Tolo-do Costa, Manuel Fernandes, Antônio Ju-Ho Conceição Bastos Junlor, Danto Cia-nelll, -Raphael Navarretti, Antônio Na-varrettl, Marcos Josô do Oliveira Arruda,

José Carmino Valente, Roberto Ferraz,
Américo Cavalholro, Carlos Gebharto Ju-nlor e Antônio Carvalho.

Para o raid estão lnscriptos 93, A ln-«iíip.Sãa termlüMà domingo, ^

Não obstante terem sido á ultima
hora transferidos para domingo pro-ximo os exercícios de evoluções mili-
lares que se pretendia realizar hon-
tem pela manhã, no quartel do 10.0
batalhão da guarda nacional, no
Braz, um pelotão de alumnos da es-
cola pratica c tactica, sob o com-
mando do 2.0 tenente Lucas Baptis-
ta, formou 110 quartel do commando
geral, á rua Libero, desfilando dc-
pois, em marcha, percorrendo as
principaes ruas de Santa Ephigeuia,
bem fardados, armados c equipa-
dos, trenando-se para o "raid" dc
infantaria de domingo.

Devendo reabrir-se em começo de
setembro -a linha do Tiro Brasileiro
de S. Paulo, 11. 2 da Confederação,
situada no aprazível Bosque da Sau-
de, dahi em deante, essas marchas de
resistência, tão úteis sob o ponto de
vista militar, efectuar-se-ão semanal-
mente, devendo todos os alumnos iiis-
criptos providenciar seus uniformes,
por não lhes ser permittido então to-
mar parte nos exercícios á paizana,consoante as disposições rpgulamen-
tares em viçon -

\

V**

Amo nos versos a surdina,
Os tons do opala glacial
Do luar das noites de neblina,
As mortecores de um vltral...
Quero quo o verso seja tal
Que om cada som tlntinabule,
Tornando a phrase musical
Como a canção do rei de Thule. .<-\
Mesmo na estrophe alexandrina,'^
Ampla, sonora e triumphal, ;
Sinta-.so bem que predomina -' jO semitom de uma vogai.,.- s; •
Nunca, de medo desegual, I
Haja uma rima que estridule. I
Quo o verso seja natural x*
Como a canção do rei de Thulc. 

'

O vor3o é a concha nacarina 4
Que a enorme voz do vendaval,
Doce, subtll, longínqua o fina,
Rcpeto cm ecos do crystal... '¦¦
Embora, negro e funeral, :'->.
Rouco o bramante, o mar ulule,
Cante essa concha de coral
Como a canção do rei de Thulc.
O' cavalleiro do San Graall
Que o verso seja um vôo que ondule..,
E evoque a imagem ideal
Como a canção do rei do Thulc.

Martins Fontes.
''¦*-,.* 

*

GUSTAVO TEIXEIRA
Esta cm S. Paulo c deu-nos hontem o

prazer da sua amável visita o inspirado
poeta do "Ementário''. Gustavo Teixeira
vem de passar uma temporada numa das
praias do Santos. Ora regressa ao seu so-
litario retiro do S. Pedro, de ondo é fl-
lho o onde habita. O Illustre poeta, que
por alguns momentos nos deliciou com a
sua prosa encantadora, disse-nos ter
prompto para o prelo um grosso volume
de mais de duzentas paginas o quo intl-
tulara — "Poemas lyricos". Nome feito,
como é, a sua obra, naturalmente, fará
crande suecesso..;

Recebemos e agradecemos:
Terra Natal — Homenagem a momo*

ria do poeta rlo-grandense do norte Ma»
nuel Virgílio Ferreira Itajuba, por uml
grupo de Intellectuaes seus patrícios o
admiradores, no saudoso quatriennlo do
sua morto -— 1912-1910.

¦ Camnra Portugueza do Commer-'
cio o Industria, do Rio dc Janeiro — Bo*[
letim correspondente ao mez do julho. I

 Camnra Municipal do Plrnclcnb.ij
— Relatório do exercido financeiro do
anno do 1915 apresentado a Câmara polo
prefeito sr. dr. Antônio Augusto de Bar
roa Penteado.

 Câmara Municipal dc S. Carlos—'
Relatório do prefeito sr. Delfino Martins
de Camargo Ponteado, apresentado na
sessão regimental do 15 de janeiro do
IMG.

O Criador Paulista — Eslfl. magni-|
fico o ultimo numero desta excellonto pu-.'
blicação paulista. ;

 Industria c Commercio —• Revista/
de industria, commorclo, finanças, agrl-
cultura. Publica-se no Rio do Janeiro.
Numero variado; culdadosamento colla-
borado.

 Secretaria du Agricultura do Es*.
tado do S. Paulo — Relação do commor-
elo de cabotagem pelo porto de Santos.'
Trlennio do 1913 a 1915.

O CORVO

Em espiraes, altivolante, as azas
Negras, do ponta a ponta abertas, giras
Sobro estes campos e sobro estas casas,
Km demanda do Azul por que deliras,

í

Uú.ical-o emljíildc! Em vílo ao sol lu nlirazas,
Em vão to vais em círculos o esplras!
Volve, ave negra! Volta a terra escura',
(luo ao céo, esse bom cí-o, tlobaliio aspiras!

Volve, ave negra! Volve a terra escura,
\ olvo,- o preza esso dom de A calma c ao vento
Poder subir o espaireçer na altura!

Volve! Rcgrossa ao uiulio cm quo repousas,
Quo é ja muito feliz quem um momento
Longo ficou do3 homons e das -ousasl.

Nuto SanCAnnu,
... ,t"Os Tres Reinos"), ,
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VARIAS NOTICIAS
\NTOf*, 21 — Ao administrador" da
ebedoria de Rendas local íol commu-
.do fiuo o ar. seoretarlo da Fazonda
ou us seguintes deliberações, eom re-
.o ít cobrança, do Imposto do capital
:lcular empregado em empréstimo:
,o — Os empréstimos feitos por casas
nnlssnrlas, embora ja sujeitas ao "lm-

to de commerclo'', estão tambem su-
os ao Imposto do "capital particular",
mio que a garantia hypothec.rla seja
novel situado fora do Eslado;
.o — Estão tambem sujeitas ao "lm-

to de capital" as cscvlptuias de reco-
rcimento de divida proveniente de dl-
>lro fornecido, ainda qua o pagamen-
devesse ter sido feito om café;
:.o — As aberturas do créditos em oon-

correntes, sendo empréstimos do dl-
:iro dos commlssaiios a seus commit-
tes, estão sujeitos ao imposto;
l.o — Não estão sujeitas ao imposto as

» .othecas ou ponhpras feitas em garan-
i de alugueis de casa, arrendamentos
i fornecimentos de mercadorias, por

' a sc tratar de empréstimo do capital.
, — O sr, inspector da Immigração, nes-
\ porto, foi autorizado a fornecer A Ca-
lira Municipal de S, Sebastião, sois

xas do formicida.
Rcalizaram-se bojo as eolennldades

Immaculado Coração de Mario., na
pella de Santa Cruz de Villa Hathlás,
lilndo, fis lfi lioras, a procissão, quo
rcorrou o .soguinto Itinerário:
Iluas Senador l**elj6 e Júlio Mesquita,
onlda Conselheiro Nebias, ruas llenrl-
e Ablas, Campos Mello, Lulza Macüco,
ícas Fortunato, iivenida Anna Costa,
iilo Mesquita e Senador Fcijó.
Ao regressar a procissão, na qual fi-
iraram os andores de S. Josó, S. VI-
nte de Paula o Immaculado Coração

i Maria, occupou a tribuna sagrada o
vmo. conego Juvenal.de Toledo Koo-
y, vigário da parochla de N. S. do Ro-
rio Apparecida.

A Directoria do Tarlido Republica-
) dc S. Vicento reuniu-se Iiontem, tra-
,ndo de diversos assumptos de Interesse
is próximas eleições municipaes,

Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 27 — Para ser julgados
a próxima sessão do Jury, já estão pre-

, arados dezoito processos.
 O sr. d. João Nery, bispo dioco-

_no, administrou hojo o chrlsma na
'athodral.

 Por se achar enfermo, foi inter-
ado na Santa Casa o sentenciado Fran-
isco Cardoso.

 Reallzou-so hoje, ás 1G horas, o
nterro da sra. d. Emma Lolla, esposa do
r. Miguel Lolla, funecionario da Com-
lanhla Mogyana, sahindo o feretro do

. iredio n. 25 da rua Saldanha Marinho.
'  Na Cathodral serft celebrada ama-

' íbã, as 9 horas, a missa do 7.o dia em
mffragio da alma do sr. coronel Alfredo

¦ franco de Andrade.

.'ALI.EOLMENTO — A*IS1TANTI.S
— PROFESSORES — EM VIAGEM

TAMBAIIU', 27 — Apôs longo aoffrl-
mento falleceu hontem nesta cidado o
Si*. Francisco Vicente Callxto,

Fixou residência nesta cldado o
sr. dr. Deodoro do Moraes Lima, tendo
Installado sou consultório medico om
uma dependência do Hotel do Commer-
cio.

 Estiveram nesla cidado os srs.
drs. Francisco Thomaz dc Carvallio, de-
pulado estadual, o Francisco Nogueira
dc Lima, promotor publico, ambos da vi-
zinha cidade do Casa Branca.

 Passou a residir nesla cldado a
senhorita Alcina Bueno de Camargo, pro-
fessora do Córrego' Fundo, bairro dcs'.o
município.

 Com o fim de assistir fi exposição
de animaes, seguiram hontem para S. Jo-
si do Rio Pardo diversas pessoas desta
cidade.

Igarapava
(Retardado)

XCURSIONISTAS — VIAJAN-
TES — ANNIVERSARIO —

! ENFERMOS
) IGARAPAVA, 26 — Procedentes
|.le Ribeirão Preto, de automóvel, cs-
[tiveram nesta cidade, em visita á
("Usina Junqueira", os srs. Mucio
iWhitacker, fazendeiro em Estação

da Boa Sorte; dr. Paulo Pimcntel,
engenheiro neste districto das obras
públicas do listado, e sua exma. sc-
nhora; coronel Francisco Maximia-
uo Junqueira e exma. senhora.

Os distineto.. excursionistas vie-
.ram em duas machinas, tendo feito

o grande percurso sem incidente.
O estado das estradas de automo-

vel do município, segundo disseram,
é excellente.

Seguiu para Rifaina o sr.
Absay dc Andrade, vereador munici-
pai e advogado no nosso íôro.

 Iiontem, data do seu anniver-
.ario natalicio, foi o sr. professor Ed-
mundo Dantes de Castro muito cum-
primentado.Têm experiiucivtado sensíveis
melharas as exma. sra. d. Alzira
Motta, e senhorita Yayá do Amaral,
respectivamente, esposa c cunhada
do sr. dr. José Bernardino da Matta,
promotor publico da comarca.

'«•**£_- ' ¦ ¦ ~

Santa Barbara
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
SANTA BARBARA, 23 — Km sessão

ordinária, realizada cm 21 do corrente,
sob a presidência do sr. flr. Torquato da
Silva Leitão, a Câmara Municipal de Pi-
racieaba resolveu, cm vlrtudo de se ter
esgottado em dezembro próximo passado
o prazo contractual dentro do qual a
Companhia Paulista do Estradas de Ferro
ee obrigou a construir e inaugurar o ra
mal férreo que dc Nova Odessa fosso ate
Iquella cidade, foi proposto e approvado
em primeira discussão, serem outorgados
% um advogado poderes para intervir em
lulzo, procurando sulvaguardar os Inte
resses municipaes, quer obrigando a Com-
panbla a tratar da execução das obras
dessa localidade até ali, quer obtendo a
rescisão judicial ao contracto e proposi
tura do uma acção judicial de lndemnl-
zação.

A Indicação, foi asslgnada pela maioria
dos membros daquella cdilldade.

Os srB. Mario Sampaio o Manuel
de Góes acabam de abrir A rua Prudente
:1o Moraes, desta cidade, um escrlptorlo
forense e commercial.

 Acha-so em festa o lar do sr
Vasco Allafim, gerente do Hotel Central
com o nascimento de uma menina que
receberá o nome de íris.

 Estevo nesla localidado o sr. Joa
"quim do Oliveira, empreiteiro do obras.

Regressou do Rio dc Janeiro o sr.
Antônio B. Cerqueira Lima, industrial
aqui residente.

Jacarehy
NEUROLOGIA

JACAREHY, 27 — Procedente dessa
capital, onde falleceu, aqui chegou hòjí
polo mislo das treze horas o corpo da srx
il. Thcodora Bayma, viuva do saudoso dr.
Antônio de Sousa Bayma, acompanhado
por todos os membros de sua familia e

• pessoas de sua amizade.
Põdc-sc dizer quo a população do Ja-

carehy, representada por todas as claa-
ses sociaes, accorreu a estação para,
aquella hora, na gare da Central, render
n sua ultima homenagem A saudosa ex-
tineta, que soubo durante o tempo que
aqui residiu conquistar, pelas suas cxcel-
«as virtudes, lhaneza de trato e bondade
de «eu adamantino coração, a amizade,
admiração e respeito da populas&o Jaca-rebycase. _,

Rio de Janeiro
O NAVIO "CABO VEllDE"

RIO, 27 — Os estaleiros do Nlcthcroy
estão trabalhando na adaptação do navio
"Cabo Verde", que passará a funecionar
a oleo.

E' esto o primeiro navio do construcção
nacional quo passa a mover-se eom este
combustível.

CONTRA A VAWAGEJt

RIO, 27 — A autorldado policial do
•l.o districto percorreu hojo os convcntl-
Ihos o casas suspeitas daquella zona,
prendendo cerca do trinta mulheres, que
serão processadas por vadiagem.

A CARNE — MATADOURO DE SANTA
CRCZ

RIO, 27 (A) — No Matadouro dc Sauta
Cruz, foram hoje abatidos 511 rezes, 5S
porcos, 20 carneiros e 38 vltellos.

Os preços foram os seguintes: bovinos,
de $000 a $630; porcos, de 1$000 a 1?200;
carneiros, de 1ÇS00 e vitellcs de $600 a
$800.

AS CORRIDAS DO JOCIÍEi' CLUB

RIO, 27 (A) —- Realizaram-se hoje as
corridas promovidas pelo Jockey Club, o
cujo resultado foi o seguinte:

l.o parco "Bolívia" — 1.000 metros.
Prêmio, 1:300$. — Animaes sem mais

de duas victorias em 1315 e 191C.
Monte Chiisto, Make Money o Miss Lln-

da.
Tempo, 102 e *|6".
Poules simples, 23$900; duplas, 39$.
2.0 parco "Chile" — 1.450 metros, —

Prêmio, 1:500$. — Animaes europeus de
2 annos, platinos e nacionaes do 3, sem
victoria.

Mont Rougc, Santa Rosa e Castilla.
Tempo, 96 o 4|5".
Poules simples, 1!)$700; dupla.., 21$100.
3.0 pareô "Argentina" — 2.000 metros

Prcmlo 1:600$. — Éguas de puro
sangue.

Meduza, Vesuvionne Mistella II,.
Tempo, 135 o 1|5".
Poules simples, 76$600; duplas, 38$600.
4.o pareô "Peru"' — 1.600 metros. —

Prêmio, 1:500$, — Animaes sem victo-
ria em grande prêmio ou clássico.

Paraná, Monto Christo e Aluado,
Tempo, 102 o 2|5".
Poules simples, 34$; duplas, C5$700.
fi.o parco "Uruguay". — 2.000 me-

tros. — Prêmio, 1:600$. — Animaes de
qualquer palz.

Fidalgo II, Mont Blano e Atlas.
Tempo, 132 e 1|5".
Poules simples, 01$600; duplas, 40*700.
O.o parco "Clássico America do Sul" —

1.450 metros. — Prêmio, 5:000$. — Anl-
mães nacionaes de 3 annos.

Favorito, Hurra e Hyges.
Tempo, 96 o 1|5".
Poules simples, 27$500; duplas, 36$.
7.0 parco "Clássico Brasil" —• 1.900

metros. — Prêmio, 4:000$. — Animaes
nacionaes de 4 annos c mais.

Enérgica, Intervlcw o Mysterloso.
Poules simples, 100$700; duplas,

28$800
O movimento gorai da Casa de após-

tas foi de S2:934*.

A TRAGÉDIA líl-" JACARÉ'PAGTJA*

RIO, 27 — A policia proseguirá ama-
nhã no Inquérito relativo á tragédia con-
Juga! de jacarépaguá.

A - mosa do tenente Paulo do Valle, d.
Zllàlí, apresentou hoje algumas melho-
ros.

I

VISITA DO SR. NILO PEÇANIIA A
IGCASSIP

RIO, 27 (A) — A convite da população
do município de Iguassu', o dr. Nllo Pc-
çanba, presidente do Estado do Rio, vlsi-
tou hojo aquella cidade.

.*". exc. fez-se acompanhar do dr. Manuel
Reis, tendo chegado á estação daquella lo-
tealidade cerca das 5 horas.

Grande" massa popular, representantes
de associações, capitalista e industriaes,
aguardavam s. exc.

Após um pequeno descanço, o dr. Nilo
'Peçanha visitou as installações da fabrica
de produetos Plòmbagina, que, sob a di-
recção do engenheiro dr. Guilherme
Oats, esla sendo montada.

Seu proprietário, sr. Luiz Wellisch, con-
ta poder, dentro do duas semanas, consu-
niir para o fabrico de lápis, óleos lubrlfl-
caules e tintas para pintura de metaes,
¦cerca de duas toneladas do graphite, dia-
rlamcnle,

ATPÁRELHOS SALVA-VIDAS

RIO, 27 — Na praia de Botafogo rea-
lizou-sc hoje a experiência pratica dos
apparelhos salva-vidas, inventados pelo
sr, Cândido Costa.

Essa experiência deu bom resultado.

VISITA PRESIDENCIAL
RIO, 27 — O sr. Nllo Peçanha, presi-

dente do Estado, regressou hoje, A tarde,
de ti. Matheus, ondo fOra em visita á fa-
brica de graphlte.

O RAID DA ESCOLA MILITAR
RIO, 27 — No raid de infantaria reall-

zado hoje pelos alumnos da Escols Ml-
litar tomaram parte 49 concorrentes.

A distancia percorrida foi do 32 'iilo-
metros, sahindo vencedores os alumnos
Ivan Ferreira, cm primeiro logar; Hono-
rato Pradel, em segundo; Djalina Ribcl-
ro, em terceiro.
RlITIRADA DE CARVÃO DE PEDRA

DA BAHIA
RIO, 27 — A "Rua" noticia hoje que

numerosos pescadores daqui se tfim dado
ao trabalho de retirar carvão de pedra do
fundo da bahla do Guanabara.

O jornal diz que esses marítimos reli-
ram uma média diária de duas toneladas.

A DEFESA DO QUATRIENNIO
HERMES

RIO, 27 — Consta que o deputado Ma-
rio Hermes vai dirigir um appello aos
senadores Rivadavia CorrCa e Barbosa
Gonçalves, afim dc defenderem no Sena
do o quatriennio passado.

MANHA DE AVIAÇÃO
RIO, 27 — Realizou-se hoje, com

grande concorrência, a manhã do aviação
no Campo dos Affonsos.

Effectuaram-so varias ascensões, com
os aeroplanos da Escola de Aviação.

ASYLO S. DVl/i
RIO, 27 — No Asylo de S. Luiz reall-

zou-se hoje a solennldáde da po3se da
nova directoria.

Foi tambem inaugurado o monumento
a S. Lula.-

O CASO DE ALAGOAS
RIO, 27 — A "Rua" Informa que vai

entrar brevemente na ordem do dia da
Câmara dos Deputados o parecer do sr.
JosS Gonçalves, quo manda intervir no
Estado do Alagoas.

O vespertino acerescenta quo varias ten-
tallvas de accôrdo foram feitas, sendo
Inutilizadas pelo grupo governlsta de
Alagoas, quo nada quer ceder.
EXPERIENCLV COM UM SALVA VIDAS

RIO, 27 (A) — Na praia do Botafogo
'realizou-se hojo a oxporlcncla do appare-
lho salva vidas do Invenção do sr. Candl-
do Costa,

Essa experiência deu bom resultado.
A ATTITUDE DO SR. ZEBALLOS
RIO, 27 -»- A "Rua" diz que o sr. Sou-

sa Dantas, ministro Interino das Rela-
ções Exteriores, quando o conselheiro
Ruy Barbosa foi nomeado embaixador,
visitou o eminente senador bahlano, afim
de dar-lho algumas Instrucções.

O senador Ruy Barbosa declarou-lho
quo não precisava do conselhos, mas o sr.
Sousa Dantas, insistindo, disse-lhe como
conhecedor do meio argentino, que tlves-
so cuidado com o sr. Zeballos, cuja appro-
xlmação seria Inconveniente.

Apesar disso, o conselheiro Ruy Bar-
bosa approximou-se do ex-chanceller ar-
gentino, quo aproveitou o ensejo para
atassalhar a memória do barão do Rio
Branco.
A QUESTÃO DE LIMITES PARANÁ'-

SANTA CATHAIUNA
RIO, 27 — Consta que o senador Her-

cillo Luz, que hontem chegou a osta ca-
pilai, trouxe uma contra-proposta para o
accôrdo na questão do limites entro o Pa-
ranii e Santa Catharlna.

FOOT-BALL
RIO, 27 (A) — No espaçoso ground

da rua Paysandu' realizou, peranto uma
numerosa assistência, o encontro entre os
l.os e 2.os tcams do Amorica e do Fla-
mongo.

Em primeiro logar realizou-se o matoh
entro os 2.os tcams, terminando com o
seguinte resultado:

Flamengo, 3 goals, o America 1 goal.
A lueta ontre os l.os team3 foi mal»

enthusiastica, tendo vencido o America
por 2 goals contra Flamengo com 1.

Reallzou-so tambem o match en-
tre os l.os o 2.os tcams do Anderahy e
Botafogo, no campo da rua Prefeito Ser-
zedello.

Foi o seguinte o resultado desses ma-
tches:

l.os teanis: Andarahy, S goals; Bota-
fego, 2 goals.

2.os tcams: Botafogo, 4 goals; Anda-
rahy, 1 goal.

Xo campo do Jardim Zoológico, pe-
rante grando numero de pessoas, encon-
traram-so os l.os teams do Cattete > do
Villa Isabel.

O jogo terminou com o vlctorla do
Villa Isabel por 5 goals a zero.

Realizou hoje o encontro entro os
l.os teams do Guanabara c do Boquel-
rão.

A peleja c-ffectuou-so na excellente
praça do Sport Fluminense.

O resultado desso jogo foi o seguinte:
Guanabara, 1 goal; Boqueirão, 2 goals.

Antes da realização desso niatch tevo
logar o encontro entre os 2.os teams des-

es dois elubs, terminando o jogo com
a victoria do Boqueirão, por 6 goals a
zero.

O encontro havido enlre os t.os e
2.os teams dos S. C. Brasil o Icarahy,
no campo do Botafogo Foot-Ball Club e
perante crescido numero do pessoas, es-
tevo renhido.

O resultado foi o seguinte:
l.os teams: S. C. Brasil, 2 goals, e

Icarahy, 1 goal.
2.os teams: S. C. Brasil, 2 goals, e

Icarahy, zero.
MOVIMENTO DO PORTO

RIO, 27 (A) — Foi o seguinte o movi-
mento desto porto:

Vapores entrados:
Do Liverpool o escalas, o Inglez "Orl-

sa»;
•le Santos, o lngl&s "Terenco";
do Norfolk e escalas, o norueguez

"Sverre";
do Santos, os nacionaes "Minas Ge-

raes" e "Araguary"..
Vapores sabidos:
Para 7?orto Alegro e escalas, o nacional

"Itapema";

para Liverpool o escalas, o inglez "So-
crates";

para Calláo e escalas, o Inglez "Oris-
.a";

para Karkrowa, o sueco "Atlanten";
para Porto Alegro o escalas, o nacional

"l.apuliy". "

PARA S PAULO — EMBARQUE DO
SENADOR LACERDA FRANCO

RIO, 27 (A) — Pelo nooturno do hoje,
seguiram para essa capital os srs. Jose
üudolf, Victor Martins de Almeida, VI-
ctor Martins Junior, Arthur do Mello
Vacques c. Syuesio Lopes de Azevedo.

 Pelo nocturno do luxo, seguiram
os srs. José Franco do Camargo e fa-
milia, Stefano Plni, dr. Luiz da Gama
Cerqueira, E. Mendes, Zeferino dc 011-
veira, dr. Sampaio Vianna.

Ncsso trem seguiram tambem o sena-
dor Lacerda Franco e exma. familia.

O seu botafúra esteve multo concorri-
üo, notundo-se a presença dos srs. Jepu-
tados Galeão Carvalhal, Valois do Castro,
Ferreira Braga, César Vergueiro, Nicanor
do Nascimento, por si e pelo dr. Antônio
Carlos; Cincinato Braga, Alberto Sar-
mento, Rodrigues Alves Filho, Arnolpho
Azevedo, José Lobo, Jeronymo Monteiro,
commandanto Burlamaqui, dr. Cesarlo
Alvim, representando o sr. Álvaro do Car-
valho; dr. Arthur Lopes, dr. Theodoro de
Carvalho, iplnistro Canuto Saraiva, dr.
Villalva, representando o Centro Pau-
lista.

RAID DE INFANTARIA
RIO, 27 (A) — Kealizou-se hoje o raid

de infantaria organizado pela Escola Mi-
iilar do Realengo.

Concorreram a este raid cinco turmas,
compostas de 8 alumnos cada uma, todos
equipados em ordem de combate, com o
peso total superior a 10 ldlógrammas.

Iniciaram a marcha sahindo do Quartel
General da praça da Republica. --

A's 4 horas sahiu a primeira turma,
sahindo as outras suecessivamente com
o espaço do 5 minutos.

Todos os infantes, bem dispostos, Ihl-
ciaram a marcha.

A distancia a ser percorrida constava
do 32 kllometros, da praça da Republica
atfi o Escola Militar, na Estação do Rea-
lengo,

Chegando ali, os alumnos sujeitar-sc-
Iam a um ligeiro exame medico e á prova
de tiro em tres posições.

Poucos, porém, foram os alumnos qúe,
chegando ao ponlo terminal do raid, pu-
deram fazer a prova de tiro, em vista do
estado do cansaço de que estavam possui-
dos.

Chegou em l.o logar o alumno Ivan
Carpenler, quo gastou no percurso 3 ho-
ras e 4 minutos; orn 2.0 logar chegou
Hor.orato 1'iadell, gastando 3 horas o 44
minutos, e em 3.o logar DJalma Ribeiro,
que gastou 4 horas e 1 minuto, cin 4.0 lo-
gar chegou Francisco Lacerda, que gas-
tou 4 horas e 10 minutos; em i.o Lyslas
Rodrigues, com 4 horas, 10 minutos o 35
segundos; om C.o, João Baptista Pinto
Junior, con; 4 horas e 12 minutos; em
7.0 Asdrubal Escobar, com 4 horas e 17
minutos; em 8.0 Fernando Chaves, com
4 horas o 19 minutos; em O.o Antônio
Diniz, com 4 horas c 19 minutos e 21
segundos; em lO.o Alcio Souto, com 4
horas e 24 minutos; em ll.o Jorge Duar-
te, com 4 horas e 32 minutos; em 12.o lo-
gar Abilio Cavalcanti, com 4 horas e 37
minutos; em 13.o Mario Perdigão, 4 ho-
ra.B c 38 minutos; em 1-1.o Jullo Miguel,
4 horas e 34 minutos; em. 15.o logar Bon-
jamin de Almeida com 4 horas e 41 ml-
nulos; 16,o Olotoço Daemon, com 4 ho-
ras q 44 minutos; 17.0 logar Lincoln Cal-
das, com 4 horas a 54 minutos; 18.o José
Caiheiros, 5 horas q 0 minutos; o em 19.0
Francisco Pereira da Silva, 5 Horas e
11 minutos,

Os demais concorrentes furam dcsclas-
slficudos.

Durante o percurso, abandonaram es-
aa. prova, por «o sentir indispostos, 10 dos
concorrentes.

UNIÃO DOS OPERÁRIOS
ESTIVADORES

RIO, 27 — Os estlva.dorc. reúnirara-se
hoje, para. eleger a directoria da União
dos Operários.

Trea grupos disputam a elolção, tondo
havido no começo da assemblêa des-
ordons o tiros.

A policia lntervelu, acalmando os anl-
mos.

ASVLO GONÇALVES DE ARAUJO
RIO, 27 — No Asylo "Gonçalves do

Araujo" realizou-se hojo uma festa com-
momorntlva do 2 6.0 anniversario da sua
fundação.

Houvo missa solenne o sessão magna.
RAID DE INFANTARIA

RIO, 27 — No raid do Infantaria rea-
llzado hojo nesta capital, dez concorren-
tes abandonaram a prova em meio do ca-
minho, por so sentirem fatlgados.

FALLECIMENTO
RIO, 27 *— Falleceu hoje nesta capital

o sr. José Vlclor Maciel, contador da
"Garantia da Amazônia".

O sr. Maciel trabalhava no escriptorio
üa companhia, ondo fora adeantar o ser-
viço, quando foi acommettldo do uma
syncope, que o vlctlmou.
A REFORMA DO CONSELHO

MUNICIPAL
RIO, 27 H'¦ O sr. Mello Franco, autor

do projecto de reforma do Conselho Mu-
niclpal, em uma longa cntrovlsta quo con-
cedeu a um vespertino, refutou os argu-
mentos contrários ao seu projecto, inclu-
sivo os de caracter constitucional.

EXTERIOR
Portugal

A ATTITUDE DOS SOCIALISTAS
LISBOA, 27 — O comitê socialista, so-

lldarlo com um deputado seu partidário,
protesta contra o Incidente havido nu
sessão de 25 do corrente, devendo reu-
nlr-se em congresso a 31 desto moz.

O PRESIDENTE DO CONSELHO
LISBOA, 27 — 0 sr. Antônio José de

Almeida, presldento do Conselho adiou a
sua partida para Jerez.
HOMENAGEM A' MEMÓRIA

DE LATINO COELHO
LISBOA, 27 — Foi commemorado em

Cintra o vigésimo quinto anniversario da
morte do eseriptor Latino Coelho.

Na occanlâo dan festas, no Concelho,
j"oi inaugurada a exposição agricola re-
glonal.

Hespanha
DESASTRE FERROVIÁRIO

MADRID, 27 — O expresso do Portu-
gal apanhou uma charrette, sendo mor-
tas no desastre tres pessoas. Tambem foi
morto um guarda do barreira, quo procu-
rava salvar um policia.

Chile
ABANDONADOS NUMA ILHA

SANTIAGO, 27 (A) — Segundo notl-
cias aqui recebidas de Punta Arenas, o
tenente Scheckleton partiu daquello por-
to, o bordo do hiato posto á sua dlsposl-
ção pelo governo, afim de tentar mais
uma vez prestar soccorro aos seus eom-
panheiros, que tiveram do ser abandona-
dos na Ilha Elephante, que ali so acham
ameaçados de uma morte horrível.

Uruguay
O NOVO MINISTRO

MONTEVIDE'0, 27 (A) — E' prova-
vel que amanhã, seja dada a publicidade
A lista dos novos ministros.

ôs pratos to «Salon»

Argentina
UMA TRAGÉDIA IMPIHÍSSIONANTE

BUENOS AIRES, 27 (A) — Os jor-
naes publicam longas e minuciosas noti-
cias sobre um violento drama amoroso,
que Impressionou vivamente a popula-
ção.

O grego Jorgo Gramapoll, do 27 annos.
apaixonou-se pela sua patrícia Arisimia
Statopulo, de 15 annos de edado.

A moça sempre o repelliu, não queren-
do, do modo algum, acceitar a proposta
dc casamento que lhe fizera Jorge.

Esto, do manhã, dlrlglu-su á residência
da família de sua namorada e ali, a a
abrir-lhe esta a porta, sem proferir unvi
palavra, disparou-lho 4 tiros de revólver.

Banhada em sangue, a infeliz Arisimia
cahlu no chão.

Enfurecido, Jorgo atlrou-se sobro o
seu corpo moribundo, crlvando-o do pu-
abalados.

Vendo-a morta, o antes que pudesse ser
contido pelas pessoas da casa o da rua,
que haviam corrido ao ouvir os estampi-
dos, usou do 5.0 tiro do revólver, suici-
dando-se.

Sua morto foi instantânea.
O desgraçado nem uma declaração

deixou.
HOSPITAL ISRAELITA

BUENOS ATRES, 27 (A) — No dia 29
d corrente será collocada, com grande
solennldáde, a primeira pedra do Hospi-
tal Israelita, que aqui vai sei* construído
com o produeto de uma subscripção feita
entre os judeus.

O primeiro pavilhão desse hospital,
cuja construcção deve terminar om bre-
ve. terá capacidade para 00 loucos.

CONCURSOS HIPPICOS
BUENOS AIRES, 27 (A) — No local

em que funcclonou a Exposição Pesuaria
Internacional, realizaram-se lioje os con-
cursos hlppicos promovidos pela Soclcda-
do Hlpplca Argentina.

As provas estiveram brilhantíssimas, a
ellas nsslstlndo tudo quanto a sociedade
tem de mais selecto c fino, sendo os ven-
cedores acciamados com enthuslasmo
excepcional.

Lyceu Salesiano
EXCURSÃO DO BATALHÃO COLLE-

GIAL A SANTOS
SANTOS, 27 —- A's 9 horas de hoje, em

trem especial, chegou a está cidade, em
grando passeata, o batalhão escolar do
Lyceu Salesiano do Sagrado Coração de
Jesus, do S. Paulo.

O brilhante batalhão, composto de 450
alumnos Internos, com corpo de cycllstas,
banda do. musica, corneteiros e tambore3,
corpo de sapadores o tres companhias
armadas, tem effectivo completo do of-
fielaes c praças.

D povo santenso recebeu festivamente
esses valentes Jovens, acompanhado da
banda do Corpo do Bombeiros.

O batalhão, depois do cumprimentar o
sr. .prefeito municipal, seguiu até á pra-
ça Rio Branco, ahl prentando homena-
gem á memória do grande patrlarclm da
Independência, José Bonifácio de Andra-
da c Silva, depondo sobre o seu túmulo,
no adro da egreja do Carmo, uma artls-
tlca corOa de bronze; em seguida falou,
pronunciando um eloqüente- discurso, o
revmo. padre Henrique Mourão, director;
agradeceu em nomo do povo santlsta, o
illustre dr. João Galeão Carvalhal Filho;
em frento a estatua do fundador de San-
tos, o immortal Braz Cubas, o garboso
batalhão prestou continências, falando
nossa oceasião o dr. Luiz V. A. Damian!.

Finda essa cerimonia, o batalhão se-
guiu em bondes espoclaes até ao Hotel
do Parque Balneário, onde lho íoi for-
necido um farto almoço.

A's 13 horas, os Jovens militares ef-
fectuaram vai-loa exercícios, findos os
quaes voltaram ao centro da cidade, vi-
sitando em seguida o scout "Rio Grande
do Sul", atracado nas Docas. Voltando ft
cldado cora rumo ft estação, de regresso
a essa capital, ás 17,40, o batalhão foi
sempro aoelaraado pela multidão que o
acompanhava.

Amanhã! daremos noticia mais porme-
norteada dessa memorável excursão.

Conforme noticiámos cm telegramma
do Rio, reunlu-so ante-hontem o Conselho
Superior do Bellas Artes, e resolveu con-
coder os seguintes promios aos exposlto-
ros do "Salon" do 1916:

Pintura: Promlo do viagem — José
Ferreira Dias Junior; grande medalha do
ouro — Luclllo de Albuquerque; grando
medalha do prata — D. Goor glna do Al-
buquerquo, Pedro Bruno, H. Cavalloiro,
Luiz Cbrlstopbo; pequena medalha do
prata — Fodora R. Monteiro, II. Vio,
H. P. Colom, Antônio Rocco, 'Wanth Ro-
drlgues, Corrêa Dias, Raymundo Cfila;
medalha do bronzo — Callxto Cordeiro,
S. Bassi, L. Gotuzzo, P. Vallo .lunior, M.
Campão, B. Pinto; menção honrosa de
l.o grau — Annlbal Mattos, Noronha Fran-
ça, G. Formontl, C. Balllcslor, Joaquim
de Mattos, A. Andorson, R. Bevllaoqun.
G. Murta, Ciorgio Zilianl, Helena P. da
Silva, E. Parreiras, José Barohlttn, Boa-
triz P. de Camargo, Raul Pederneiras;
menção honrosa do 2.0 grau — Allplo Du-
Ira, Ida Scholk, Martlnho Dumlcnse, An-
dra.de Filho.

Esculpturn: Pequena moeda do prata
Francisco de Andrade; moeda de l.ron-

7,e — H. Repetto, Antônio Pitanga, Paulo
Mascuc-hllli; monção honrosa do 2.o grau

Vicento Larocca, Glulio Starace.
Gravura do medalhas: Grando medalha

do prata — Dinorah A. do Slmas Enéas:
menção de l.o grau — Leopoldo A. Cam-
pos, Luiz Santos.

Archlteelura: Dr, Victor Dubugras —
oequena medalha do ouro.

Gravura o llthographla: Grando moda-
'ha do prata — Carlos Oswaldo; menção
do l.o grau — Argerhlro Cunha.

Artes appllcadas: Grande medalha de
rirata — .lohanne Brandt; pequena moda-
'ha de prata — D. Marga Hauer; menção
do l.o grau — Aracy Nazareth e Fundi-
ção Oavlna; menção do 2.0 grau — Mari-
ua Nazareth e Alice Nazareth.

EXPEDIENTE II «Eli PAULISTANO
_-_»ssfi&-.».íBa*íí?a

CE HOJE A 31 D1C DEZ EM-
BRO DE 1010  12S50I)
As nossas assignaturas veneor-sc-ão' o

HI de dezembro.

ltast.e fweviãno
A locomotiva 421 da Sorocabana, que

puxava um vagão especial de passageiros,
descarrilou ante-honlem, ás 17 ho-
ras, no kilometro 69, próximo da estação
de S. Roque.

Apesar de ter tombado a locomotiva,
nada soffrcrnm 03 passageiros; apenas o
machinista Antônio Estovnm o o íoguis-
ta Mauro Silva, receberam contusões e
queimaduras sem gravidade pelo corpo.

Sclentc do desastre, seguiram para
aquelle local o superintendente e o chefe
da linha, e minutos depois, mn trem de
soccorro conduzindo um medico que ml-
nistrou aos feridos os necessários curatl-

Na rua Cunha Horta foi encontrado
hontom, pola manhã, dentro de um caixa,
o cadáver de uma criança recem-nascida,
do sexo feminino.

Removido para o necrotério da Reparti-
ção Central da Policia foi o pequeno ca-
daver minuciosamente examinado pelo dr.
Olavo dc Castilho que nenhuma lesão
externa encontrou.

Polo mesmo legista foi o cadáver
autopsiado para os devidos fins legaes.

O dr. Tamandaré UchCa, 4.0 delegado
Interino, que so achava de serviço na
Central, tomou conhecimento do facto.

cariocas
O sr. Antônio dc Maria, com agen-

cia dc jornaes c revistas á rua da
Boa Vista, 11. "", enviou-nos os tilti-
mos exemplares da ''Careta" e do
"Malho".

As apreciadas revistas cariocas es-
tão interessantíssimas, trazendo opti-
ma collaboração, abundante reporta-
gem photographica c espiritttosas
charges. ¦

Materiate Santa Mai
Festival beneficente

Realiza-se lioje, ás .io lioras, no
Theatro Brasil um festiva! cm bene-
ficio da Maternidade Santa Maria.

O dr. Antônio César Netto fará
uma conferência sobre "O ministério
social da caridade".

Depois da conferência, serão exhi-
bidos films cincmatographicos.

Os bilhetes que restam estão á
venda na bilheteria do theatro.

eg^PSWBCBBW)^^

noCnanoit
concerto orchestra!

diariamente C
dasZQh çls 24 horas

Desastres e ferimentos
Muito alcoolizado o hespanhol Alfredo

Moura, de 32 nnnos de edade, morador ft
rua Carneiro Leão, n. 35, deu uma qué-
da hontem, pela madrugada, na rua João
Boemer, recebendo um ferimento conlu-
so na região occipilal, com otorrhagia do
lado esquerdo.

Depois do receber os primeiros soecor-
ros ministrados pela Assistência, Moura
foi internado no hospital do Santa Casa
de Misericórdia.

*
Na rua residência, á rua dos Gusmões,

n. 105, o negociante de nacionalidade ai-
lema, Carlos Sclinelder, casado, de 30 an-
nos de edade, deu uma queda desastrada,
hontem, fls 10 horas e mela, fracturando
a clavicula esquerda.

Soccorreu-o o dr. Raul de Sá Pinto,
medico da Assistência. ...... „.,,,,..* '

O menino Walter, de 16 mezes de eda-
de, filho de Manuel Queijas, residente ft
rua de S, Caetano, n. 219, quando brinca-
va hontem, ás 14 horas, e mela, em fren-
te ft casa dos seus pães, íol esbarrado pe-
lo bonde n. 491 e arremessado ao chão.

Bm conseqüência da queda, o menor
recebeu ferimentos contusos na cabeça e
excorlaçOes no rosto, sendo medicado no
posto da Assistência, pelo dr. 3o*i Luiis
Guimarães. -, .
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Casa para familias e cavalheiros, optimos apo
sentos ricamoute mobilados do novo, ascensores

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Telephone em todos os andares — Teleg-raplio, Granâhotel .
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Cigarros Gastei.
A marca universal

IGARAPAVA

(Do correspondente, em 19):
Precedida do solennus novenas, reall-

zou-se cem unindo pompa, u 15 do enr-
rente a tradicional festa de Nossa Se-
nhora d'A'1'badla, da qual A encarregado
o sr, major AzariaB Arantes.

A festa foi dirigida pelo revmo. padre
Mario Bonifácio, visario da parochla, que
muito se esforçou para que a mesma ai-
enricasse o maior brilhantismo.

Em todos 03 actos religiosos, foi grán-
dc a concorrência do fieis.

Aos lellScs, quo se realizaram durante
os dias da novena, affltiiu grande nume-
ro de pessoas.

Tocou em Iodos os actos a banda mu-
slcal do maestrino Joaquim dos Santos
Filho.

As partes coral o orchéstral, que multo
ap-rádaram. estiveram a cargo das gentis
senhoritas Maria Luiza Lobo, Maria Bar-
blerl, Blnhfl o NonG Plmentel, Chlqülnha
o Angelina P.arlholomeu, o srB, Arnaldo
Guilherme Chrlstlano, dr. Josú Bernardi-
no da Matta, Joaquim dos Santos Filho,
Kdmundo Dantes de Castro, Alberto Dan-
tes o Cíodofredo Barbosa.

Embarcaram con destino a Poços
dc Caldas os srs. capilão Francisco Rlbei-
ro Soares o major Azarlos Arantes, In-
fluentes membros do directorio político lo-
cal, o para Ribeirão Prelo o sr. Egberto
da Rocha Araujo, proprietário da Phar-
vnaeia Santa Pita.

 No Parla Theatro, haverá hojo e
amanhã sessiíes einematographlcas, para
as »iuaes estão annuncladas fitas escolhi-
das.

 O embarcádouro da Mogyana, em
via de construci-ão, bastanto vem bonefl-
ciar os criadores do município.

Esso melhoramento, de grando ulillda-
dc, era uma lacuna que so fazia sentir c,
por isso, esperamos quo a sua construcção
seja ultimada no menor prazo do tempo
possível.

Para salientar a Importância o lucro-
mento quo virá. dar ao logar, basta dizer
que um sú criador ja exportou este nnno
mais do duas mil cabeças do gado.

 Estiveram na cidade os srs. dr.
Gabriel Viilela o exma. família, e o dr.
Durval Mattn, distineto clinico resldenio
em Cajuru', o lrmâo do promotor publico
local, dr. JosC* Bernardino da Malta.

 Acham-so doentes a senhorlta
Yayã do Amaral o d. Alzira Malta, cunha-
da e esposa do dr, Josô li. da Malta.

ATIBAIA

(Do correspondente, em 26):

Falleceu no dia 22 do moz corrente,
ds 7 horas, nosta cidade, a estimada sra.
d. Maria Mercedes Veiga, virtuosa esposa
do sr. José Veiga,

A finada que contava 48 annos do eda-
do deixa dois filhos, sondo uma já casa-
da o a senhorlta Acyndina.

O seu sepullamento, realizou-se no co-
miterio municipal, havendo grande acom-
panhamento.

Sobro o sou ataude, viam-se ricas co-
rõas, com sentidas dedicatórias.

jamb:.h.o

(Do correspondente, em 15):
Depois de operado e de um tratahien-

to longo e doloroso a quo so submetteu,
no Hospital do Santa Izabel de TaubatC,
voltou hoje a esta cidade, restabelecido,
o professor Jullo do Moraes.

A' sua chegada compacta massa popu-
lar. sem distlneção de classe, foi ao en-
contro do cslimado jambeirense para
abraçal-o e fellcital-o, satisfeita por vel-o
novamente no selo da nossa sociedade,
onde elle A sem duvida um dos bellos or-
namentOB, pugnando sempro pela prospo-
rldnde o grandeza da terra quo lho serviu
de berço.

Depois dos cumprimentos dc boas vin-
dan, foi o professor Júlio acompanhado pe-
los seus devotados amigos atí* A sua resi-
dencia, onde, extremamente commovldo,
agradeceu ns homenagens que .nOs os jr.m-
beirenses lhe havíamos prestado.

Desta manifestação eomyarticipou a cor-
poração musical "Lyra Jambeirense", da
qual o professor Júlio A regente e, duran-
te todo o dia, recebeu lnnumeras visitas,
satisfeitas por voi-o novamente nos mis-
tei-cs dos seus múltiplos affazercs, môr-
menlo na direcção da folha local "O Jani-
bejrense", que lia mais dn 12 annos ba-
talha iiieançavelmento pelos Interesses do
nosso município.'

Em companhia do homenageado vieram
o sr. Germano dos Anjos, quo o foi bus-
car em Caçapavn, e o estudante Gurgel
Junior, conterrâneo e amigo do professor
Júlio do Moraes.

S. SIMÃO

(Do correspondente, em 25):
No dia 19 do corrente, houve sessão

«extraordinária na Câmara Municipal dep-
ta cidade.

Entre outros assumptos, foram apre-
sentadas e lidas diversas propostas sobro
a reforma do abastecimento de ngua. sen-
do que a aclual A deficellne, achando-se
a maior parte das casas, principalmente
na parto alta, sem agua.

Foram nomeados, para conjunetamen-
te a um engenheiro, estudarem as refe-
ridas propostas e darem o parecer na
próxima sessão, os vereadores Emygdlo
Fernandes e Theodoro Vlanna Barbosa.

Pelo sr. presidente da Câmara foi of-
«ciado uo departamento sanitário no
sentido de obter a vinda do um enge-
nheiro, para esse fim.

Falleceu no dia 19 deste, fts 7 ho-
ras, a sonhorlla Olympia de Lacerda Li-
ma, Irmã do sr. Jofio Baptista do Lima,
escrivão do l.o offlclo desta cidade.

A finada, que contava 84 anno3 dc
edade, cra natural de Campinas, filha dos
fallecidos José Flrmlno de Lima o de d.
Anna Lacerda de Lima.

Por Iniciativa do dr. Caetano Sar-
dinha, medico, acaba do «er fundada
nesta localidade, uma Cooperativa Mo-
dica, Pharmaceutica e Dentaria.

Os fins quo se propOe, 6 de proporcio-
nar, por módicas contribuições mensaes
aos seus associados, a assistência de&ses
ramo de profissões.

•— Procedente da vizinha localidade de
Santa Rosa, aqui chegou debaixo de es-
coita, o criminoso Symphonio Jos. Prl-
mo, que no dia 13 do corrente, assassinou
com seis facadas, Vicente Rosas.

No dia 23 do corrento completou
mais um anno de exlstonola a ecnhorlta
Glorgina Amelur, professora do nosso
çrupo escolar, que aqui reside a longos
annos, Sosando da maior estima.

RIBEIRÃO BONITO

(Do correspondente, em 24):
Voltou do S. Paulo, acompanhado do

sua exma. familia, o sr. Justiniano Al-
ves Delflno, escrivão do jury desta co-
marci.

Sob a presidência do sr. dr. Theodo-
miro do Toledo Piza, juiz do direito desta
oomarca; promotor publico dr. Antônio
Macedo Simões, servindo do escrivão o
sr. Justiniano Alves Delflno, ln3tallou-
sn no dia 21 do corrento a 3.a sessão pe-
liodica do jury desta comarca.

Neste mesmo dia entrou em julga-
mento, pela 3.a vez, o réo preso Noé da
Silva Leite. Defendido pelo sr. dr. Au-
relino Neves, foi condemnado a 3 annoi
do prisão.

No dia 22 entrou em julgamento o
riío prose Anlello Martuscelll. Defendi-
do pelos srs. drs. Cyriilo Junior e AI-
Credo Bauer, dessa cidade, foi absolvi-
do por unanimidade de votos.

Presidiu a sessão o sr. dr. Octavlano
Vieira, juiz dn direito da vizinha 9, Car-
los, o . t-rviu como escrivão interino o sr.
Sebastião de Barros.

Nn dia. 23 foi Julgado o réo preso Ilu-
go de Paula Machado, que, defendido
pelo advogado sr. Podro Magalhães Ju-
nlor, de Campinas, foi absolvido.

No dia 2-1 foi julgado o réo preso Jo-
sé Mnrla de Assumpção. Foi absolvido
por 10 votos, sondo seu defensor o sr.,
dr. Aurélio Neves, do nosso foro.

Fizeram annos:
No dia 19, a exma. aro. d. Maria C.

Macedo, esposa do sr. major Eufrozino
do Oliveira Macedo, colleetor estadual
desta cidade.

No dia 20, o sr. dr. Aurélio Neves,
advogado do nosso ÍOro.

Foi transferida para o dia 10 do
oroximo mez de setembro a feita em
louvor do ti. Bom Jesus, padroeiro desta
cidade.

CBATUBA

(Do correspondente, om 17*:
Foi recebida com grande enthuslasmo

nesta cidade a noticia da organização do
Congresso Estadual do Estr. das de Roda-
gem.

Este municlBlõ, cujo progresso tem si-
do atroz e permanentemente atado pelas
dlfficuldades de communlcação com os
rrrandes eeiiíros consumidores, não podia
mesmo deixar de applaudir a Iniciativa da
Illustre ir operoso secretario da Agrlcul-
tura quo, em boa horn. estu organizando
o Congreiso cie Estradas de Rodagem.

Consta-nos que o nossa Câmara se farft
ronreson.ar no alludldo Congresso.

Certamente todo o llttoral norto deste
Estado, correra do braços abertos e pres-
surosc, ao encontro da boa vontade do
Governo, porque da abertura das estradas
do rodagem eslft, sem duvida alguma, de-
nondendo o seu progresso. Eis, pois, a ra-
Jilo do grande júbilo deste povo c de tan-
tos applausos ao govorno do illustre do-
moerata dr. Altino Arantes.

 Apresentaram-nos suas despedidas
o coronel Pomlciano o seu neto Lulzinho,
quo seguiram pelo "Itapaey".

Tambem seguiu pelo mesmo vapor
o dr. Teixeira Leite.

 Festejou hontem mais um annl-

yersario, a senhorita Maria do Canto, pu-
pila do sr. Benedicto Teixeira.

A' noite, houve uma selecta reunião
na residência daquèlle cavalheiro, sendo
offerecldo aos presentes uma lauta mesa
üe doces.

CAXAXEU

(Do correspondente, em IC):
Do regresso do sua viagem a essa ca-

pitai o ao P.lo de Janeiro acha-so dc no-
vo aqui o sr. Fausto dn Moraes Salles.

 Terminou hontem a tradicional
"esta cm louvor a Nossa Senhora dos Na-
vugantes.

Essa festividade, quo se revestiu do ex-
cepcionnl brilhantismo, começou a 12 do
corrente, constando de tiiduo, missa so-
lonno, procissão em torra o no mar e lei-
ICes de prendas.

A missa foi celebrada pelo revmo. pa-
dre Ângelo Lo Mnrchand, vigário da pa-
rochia, acolytátlo pelos rcvmos. padres
Mario Celestino e Mario Cherobinl.

Ao evangelho monsenhor padre Ange-
lo Le Marchand subiu ao púlpito e fez
um bello sermão sobro a Virgem dos Na-
vegnntes.

A's 10 horas, reallzou-so imponenlis-
sima procissão, em quo tomaram parto
diversas irinandades religiosas, virgens c
anjos, quo percorreu parto do largo Fo
Matriz dirigindo-se ao trapiehc Municipal,
onde jft sn achavam atracados o vapor
"Cândido Rodrigues", os hiato "Republi-

na", "Cysne." e "Veloz", a lancha
"Orio.n", a "Austrália" e "Biloca".

A bordo do hiato "Republica", que ha-
via sido ornamentado com bandeiras e
flijrc., foi collocada a rica imagem "e

Nossa Senhora dos Navegantes, no lindo
altar quo em seu convéz haviam levanta-
do os festeiros, srs. capitão Alberto Duar-
te Cannas e João Jorge da Silva Fraga.

Depois de collocada a imagem no altar
o de haver embarcado o revmo. padro
Ângelo Lo Marchand, virgens, anjos o
uma enorme massa de fiéis, calculada em
mais do mil pessoas, zarparam a "Biloca"

comboiando aquella frota religiosa, de-
baixo de musica e hymnos em acção da
graças ft excelsa rainha dos mares.

A rua Cerqueira César e largo da Ma-
triz achavam-se repletos de pessoas que
de terra admiravam a procissão no mar.-

Depois de fazer uma grande volta pela
bahia, cm frente ft cidade, regressou o
procissão ao trapiche, ondo desembarcou,
percorrendo cm seguida algumas ruas da
cidade o reoolhendo-se ft egreja Ss 18 ho-
ras.

A concorrência de fieis foi enorme;
calcula-se em mais dc duas mil as pes-
soas que affluiram a esta cidado para as-
slslir A tradiccional festa de Nossa Senho-
ra do3 Navegantes.

Entre as pessoas que Cauanéa hospe*
dou nos dias da festa notam-so os srs.
dr. Luiz Gonzaga, delegado da policia
marítima dos porlos do Paranft; coronel
lldefonso da Rocha, vereador da Cama-
ra Municipal de Paranaguá; tenente Her-
melino França e exma. familia, capitão
Avelino de Andrade e exina. esposa, te-
nente Antônio Fortes o exma. familia,
João Theodoro de Sousa e exma. família*
Antônio Ribeiro Collafio c exma. familia.
João Hippolyto Jamar e exma. família,
Abilio César Fuschini e.exma. familia,
Gumercindo Luiz Vieira, João Gonzaga
Munlz, João Hippolyto Gatto, dr. Feito-,
sa, engenheiro do districto, todos resi-
dentes cm Iguape; Celio Guarany, Eoho
do Brasil, dc Xlrlrlca; Raul David, Olym-
pi» Cozzetti, Jofto Baptista, Joaquim Lo-
pes Ferreira, Vicente Peniche, FranolMO'
Tlburclo Teixeira e João de Almeida.

Foram encarregados para promover a
festa no anno vindouro os srs. tenente»
Oroslmbo Carneiro, tabelll&o do 3.0 ottl-i
cio; João Tlmotheo do Almeida e Fran-'
klln Guedes Alcoforado, commercianU»
nesta cidade.

Com destino a capital da Republi-,
oa seguiram pela estrada de íerro def
Juquift o revmo. padre Mario Celestina
superior da nova "Le-lna" neste munlcl.
pio o capitão .Autldlo Corrêa do Sft . Be.
nevlfles.

T iwriTrr¥¥ a n._rt _A.,_.___...
*
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(Do correspondente., em 24):
Rsgressou dessa oapltal, ondo pern.n-

noeeu alguns dias o, reassumiu o exerci-
cio do sou enrgo, o sr. dr. Antônio de Mu-
coilo Guimarães, delegado de policia de.ila
comarca,

Acha-so ncsla cidado, em serviço"
de representação de algumas casas com-
morolnes dnlil, o sr. Domingos Nunca,
quo aqui residiu alguns nnnos.

Continuam aqui as queixas contra
a falta do limpeza que so nota em ai-
gumas còxolras existentes no centro da
cidade.

A policia, nestes últimos dias, tem
posto em pratica, medidas repressivas
contra os Joítoh prohibidos.

 Ha policia abriu inquérito ares-
peito da aggressão do que foi vlcilnia
Manuel Martins o quo são aceusudus, So»
ter Ferreira o Apparlclo Ferreira.

 Estft trabalhando aqui o cimo
"Ollmccha", cujo.»! cspectaculos tf.m sido
muito concorridos.

 Os moradores da parto baixa Oa
cidade vão endereçar uma raprosontaçílo
a Câmara "Municipal pedindo o prolonga-
mento da avenida "Dr. Reboliças" nté fi
avenida "Oliveira Motta".

 O sr. dr. Francisco Vergueiro Por-
to, advogado no noso foro o procurador
da sra d. Alzira Pereira Ribeiro, roque-
rou ao sr. juiz de direito da cornarei dl-
visão no sitio denominado "Espongélra",

 Nestes últimos dias tem se notado
nqul bastante movimento cm compras do
propriedades agrícolas nosto município,

O sr. capitão profelto municipal
está mandando proceder os retoques no
nbaulainonto do algumas ruas da clda-
de.

AFIAHY

(Do correspondente, em IC):

Em regosljo pelo haptlsado dc sua In-
teressauto filhinha Herundlna, o sr. An-
tonio Eurlco Dias Baptista offereceu, om
sua resldoncla', a pessoas do sua família
e a grando numoro do amigos uma faria
mesa de doces.

Realizou-se com brilhantismo a
festa de N. S. da Boa Morte, sob a dl-
recção do frei Luiz Bole.1.

 Em visita fts escolas do municipio,
esteve nesta cidade o seguiu para Ribeira
o professor Cypriano da Rocha Lima, In-
spector escolar.

 Com o mesmo destino seguiu o sr.
Salim Demetrio, conceituado commer-
clíiiite em Faxina.

ITAPOLIS

(Do correspondente, em 19):

O povo desta cidade, jubiloso pclo

OARRECVA

(Do correspondente, em 10):

Promovido por um grupo do rapazes
de nossa sociedade, realizou-se, na resl-
dòríclá do sr. Francisco do Paula Ferraz
Sampaio, um animado sarau dançante,
quo so prolongou até alta madrugada.

A' hora do chá saudou 03 convidados
o professor Scovell Escobar.

VILLA AMERICANA

(Do correspondente, cm 25) :
/ 

'
Domingo ultimo realizou-se, no Parquo

Ideal, a festa promovida pelas emprega-
das da Companhiha Paulista do Rio
Claro.

 Eslá marcada para o dia 17 de
setembro a grando festa a realizar-so ao
Parquo Ideal.

Haverft concertos, bailes, foot-ball c dl-
versos ouiros divertimentos.

RIO PRETO

(Do correspondeiitc, cm 21):

grande melhoramento obtido com a
abertura dc trafego da Companhia
Norte de S. Paulo, até Tabatiriga,

ti representado por pessoas de todas
as classes, seguiu 110 domingo uiti-
mo para Araraquara, cm alegre ex-
cursão, munido dc passes cedidos
pcl.t prospera companhia.

Naquella cidade, á hora da chega-
da do comboio, orou o advogado dr.
Jos.no dc Quadros, manifestando o
contentamento do povo itapolitano,
terminando com um viva aos diri-
gentes da importante cidade.

Alojados os excursionistas, em
numero superior a 200 pessoas, no
Hotel do Oeste c Fioretti, depois do
lauto almoço, sahiram, precedidos
pela nossa corporação "Victor Ma-
nuel 111", pessoas representando a
nossa Câmara c directorio poiitico,
em visita íi Câmara Municipal, San-
ta Casa, bancos, theatro c íinalmen-
te ao acreditado Araraquara Colle-
ge. Os visitantes, que partiram dc
Araraquara áo 2 horas e 30 minutos,
de regresso a esta, trouxeram saudo-
.sas recordações daquelle povo, pelo
modo gentil com que foram tratados
na adeantada cidade.

Como representantes da nossa Ca-
mara c directorio poiitico, estiveram
presentes os srs. coronéis José Rx-
pliael Fero e José Bellarmmo Fer-
nandes.

Juntamente com os itapolitanos,
seguiram os professores Ângelo
Martins. Benedieto dc Campos e Au-
gusto de Mendonça, director e ad-
juntos do grupo escalar de Ibitinga.

Inaugurou-se no dia 12 do
corrente o novo matadouro munici-
pai.

O sr. prefeito convidou para esse
aeto solenne representantes de todas
as classes, bem como a corporação"Victor Manuel III".

Usaram da palavra os advogados
Bernarditio Torres e Custodio Pin-
to, enaltecendo a nossa operosa pre-feitura c administração actual do
nosso municipio, representada porhomens dignos, que têm cm mira
trabalhar para o nosso progresso,cujo attestado estava naquelle aeto
inaugural de um estabelecimento de
tal ordem.

Aos presentes foi servido profusocopo de cerveja.
 Sob a presidência do sr. dr.

Antenor Jobim, juiz de direito, oc-
cupando a cadeira da aceusação o dr.
Antônio Lambert, promotor publico,e servindo dc escrivão o major Joãode Almeida Vieira, iristallou-se 110
dia 14 ultimo a terceira sessão do
jury desta coniarca.

Foram submettidos a julgamentoíi processos, sendo todos absolvi-
dos, com exce, ção de um, que, pro-cessado por crime dc roubo, foi con-
denínado a cumprir a pena dc 8 an-
uos.

O seu advogado, dr. Theodomiro
Pacheco, que fez a sua estréa na pre-sente sessão, appellou da sentença.

Dos julgamentos importantes, me-
recem menção os de Alexandre Elias
Bueno c Sylvcstrc Lucas dc Frei-
tas, pronunciados por crime de mor-
te. O primeiro, defendido pelos ad-
vogados Custodio Pinto e Sene Ju-nior, e tendo como aceusador parti,-cular o dr. Luiz Martucelli, foi ab-
solvido.

O segundo, defendido pelo advo-
gado Sene Junior, foi tambem absol-
vido, tendo o sr. promotor publicoappellado de ambas as sentenças.-— Chegou ha dias o piano offe-
iccido por uma commissão ao nos-so grupo escolar.

—— Por determinação do sr. bis-
po diocesano dc S. Carlos, foi remo-
v*do_para Nova America, deste mu-
nicipio, o revmo. padre Caetano Cer-nichiaro, antigo e estimado vigáriode Itajuby, deste municipio.-—- O sr. dr. Antenor Jobim, juizde direito, expediu edital com prazode 90 dias, para, uo referido prazo,habilitarem os herdeiros ou inter-
essados no espolio de. Ezequiel Fer-reira de Andrade, faliecido nesta
comarca.

¦ Em companhia de seu ir-mao José F. Pinto, seguiu para acapital, afim de Wtricular-se na Es-tela Normal, a senhorita IracemaPinto, filha do advogado Custodio F.Tinto.

No dia 16 do corrente completou
o scu quarto anno dc existência "A
Cidade", folha que aqui se publica
sob a redaccão dos srs. dr. José No-
gueira dc Noronha c Dczembrino
Silva.

Por esse motivo, a redaccão c scu
director-propríetario, sr. Jacob Ble-
mer, receberam innuineros cumpri-
mentos feitos pessoalmente, por car-
tas, cartões c telegrammas.

A' noite, amigos e admiradores
d'"A Cidade", precedidos dc uma
banda de musica, projectavam fazer-
lhe uma significativa manifestação
de apreço c sympathia, o que se não
realizou, devido a ter o dr. Noguei--
ra de Noronha recebido, por tele-
gramma, a noticia da morte do scu
irmão, o inditoso joven Júlio No-
gueira de Noronha, naquella data,
faliecido cm Orlandia.

E porque "A Cidade" conseguiu
rodear-se de uni ambiente dc sympa-
tliia e Je um sem numero de amigos
dedicados, explica-se facilmente.

E' que sendo fundada para traba-
lhar cm prol do progresso desta fu-
türosa cidade c municipio, ao mesmo
tempo que se destinava a ser a de-
íensora imperterrita dos interesses
da collectividade, ."A Cidade", 110
transcurso desse tempo, ha demon-
strado cabalmente que «m seguiu-
dò á risca o programma que tra-
çára. o talentoso advogado c belle-
trista sr. dr. Faria Motta iniciou a
sua collaboração n'"A Cidade", com
um bem lançado artigo, que tem porcpigraphc "O sello federal nas trans-
missões de propriedade". No dia 16 do corrente fallc-
ceu cm Orlandia o infortuuado jo-ven Júlio Nogueira de Noronha, di-
lecto fillio do sr. Hermogencs No-
gueira dc Noronha, abastado fazen
deiro em Casa Branca, e irmão do
sr. di*. Nogueira de Noronha, vice-
prefeito municipal c influente mem-
bro do directorio poiitico.

A. desoladora noticia, em toda a
frieza do seu laconismo, teve-a o dr.
Noronha por telegrammas que lhe
foram expedidos.

A residência do irmão do pranlca-do extineto encheu-sc de amigos,
que lhe foram expressar o seu senti-
mento dé pesar.

Muito joven ainda, pois contava
apenas 19 annos dc edade, bom c af-
fável, .1 morte prematura do inditoso
Júlio Noronha causou a mais funda
consternação a todos 

"que 
o conhe-

Geram de perto.
Era diplomado pela Escola de

Pharmacia c Odontologia dessa ca-
pitai, c ultimamente se instaüár;:
com sen gabinete dentário cm Po-
ços de Caldas.

De sua viagem a S. Paulo, rc-
gressou a esta cidade o sr. coronel
Léo Lerro, diligente prefeito muni-
cipal e prestigioso membro do dire-
ctorio poiitico.—- Da Paulicéa c Bauru', tam-
bem já regressou a esta cidade o sr.
Victor Brito Bastos, conceituado ad-
vogado deste foro e influente iriein-
bro do directorio poiitico. O sr. dr. Fernando Oiticica
da Rocha Lins, talentoso advogado
nos auditórios desía comarca, con-
tractou ca-amento com a prendada e
gcntilissima senhorita Zuleika. Mar-
tins, filha tia exma. sra. d. Mariana
Martins e do faliecido coronel Tito
Li vio Martins, e cunhada do sr. dr.
Nogueira de Noronha.

 No dia 15 do corrente com-
pletou mais um anno de profícua e
laboriosa existência o sr. major Ja-cob Blemer, dircctor-proí.rietario da"Cidade;'.

O major Blemer offereceu um jau-tar intimo aos amigos que o cumpri-
mentaram. durante o qual, entre os
commensaes, reinou a máxima cor-
clialidade.

—-— Hospedada na elegante resi-
dencia do scu digno cunhado, sr. dr
Faria da Motta, acha-se ne.sta cidade
a gentil e distineta senhorita Cccv
Pinto.

-— A 14 do corrente festejou
mais um anniversario natalicio a sra.
d. Generosa de Siqueira Brito, digna
consorte do sr. Victor Brito Bastos.Para S. Carlos, onde vão cou-
limiar seus estudos, seguiram terça-
feira transada, a graciosa senhorita
Elvira e a gentil menina Diva, esti-
madas filhas do sr. coronel Léo
Lerro.

Acompanhou-as a distineta e gen-tilissima senhorita La?inha Franco,
cunhada do coronel Léo Lerro.-;— Estiveram na cidade os srs.
capitão Polinice Celleri, importante

UBATUBA
(Do correspondente, em C):
Terminaram a 31 do passado os festo-

jos do mez marlano, tendo sido multo
concorridos.

 Por aeto do 2 do corrento, foi
promovido a tolographlsta do tiunrta cias-
so o sr. Joaquim Horaclo Teixeira.

No dia 3, logo circulou a noticia da
promoçKo, grande foi o numero do pes-
soas que o cumprimentou, pois aue o
mosmo d aqui geralmente estimado.

A' noite, houvo um animado baile, com-
parecendo muitos amigos o famílias.

 Por motivo de scu 88.o annlvorsa-
rio natlllcío, o sr. coronel Jotlo Rodrigues
Barroto offereceu aos seus amigos uma
delicada mesa do doces.

Falaram o professor Theodorlco e o
dr. Balthasar, respondendo, em nomo do
unnivorsarlnnte, o professor Clozel.

Fnlre os presentes, notámos o vigário
da parochia, Salvador Santamaria, major
Graça Martins e família, professor Pedro
Moraes, Jofio Guedes, Pedro Nascimento
o o correspondento do "Correio Paulls-
tan o".

 Apresentaram-nos suas despedi-
das o sr. dr. Diderot Goulart, delegado do
policia, quo vai a 8. Paulo, cm visita ft
sua familia, o o sr. professor Pedro Mo-
raes, que segue a passeio.

CERQUILHO
(Do correspondente, em 18):
Pelo grupo dramático "S. Luiz",

dc Laranjal, foi levado á scena, pela
primeira vez nesta localidade, no ci-
iicma S. José, 110 dia 13 do corrente,
o drama cm 3 actos, que grande sue-
cesso alcançou, intitulado "São Gatt-
dencio".

O espectaculo terminou com uma
comedia intitulada "O Duello",

Fizeram parte do grupo dramati-
co, vindos de Laranjal, os amadores
da sociedade "S. Luiz", Annibal
Lticchini, Tranquillo Dellazzari, Pe-
dro Gargano, Eduardo Sandoli, Ez-
zelino Zalla e João Mcucci.

Acompanhando o grupo dramático"S. Luiz" veiu tambem uma ex:el-
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OANANE'A í
(Do correspondente, om 23):'
Deu entrada hoje, fts 18 lioras, o pa-

quel o "Mayrlnlc", do Lloyd Brasileiro.
Do volta do Iguapo, para ondo zarpou,

o "Mayrlnlc" atracara no traplcho Mu-
nicipal para receber um elovado numero
do volumes quo já, no acham despachados,
o alguns passageiros, com destino aos por-
tos do Santos o Rio do Janeiro.

• A junta do alistamento multar
nesta cldado, composta dos srs. capitão
Ernesto Martins SlmOos, alfores Juvenal
da Silva Fraga o Jofto Cypriano dos San-
tos, prefeito municipal, Iniciou ha dias os
bous' trabalhos, íuncclonando no edifício t c«m d. Augusta Maria da Conceição.
da Camnra.

 Nestes últimos dias tom passado
neste municipio enormes nuvens do ga-fanhotos, praticando em sua passagem
alguns damnoa nas novas plantações;
mas, folizmonte, nfto silo do grando im-
portancia os prejuízos causados.

No cartório do segundo officlo.
to! passada ante-hontem uma oscriptura
do Immovel, no valor do setecentos mil
réis.

1

NA-I-rVlDADIS

illa
(Do correspondente, om 25)":
Effoetun.r-so-ft nesta, localidade, ntí8 do setembro próximo, com toda pompapossível, a fesla do Nossa Sonliora da Na-tivldade, padroeira desta paroehla.Nesso mesmo dia, serft inaugurada anossa egreja matriz, com toda solennlda-de, quo para tal fim o nosso virtuoso vi-gario, rovmo. padro Vltto Padula, temtrabalhado de um modo admirável.

 No cartório civil desta localidade,
acha-so afflxado o proclama do casa-mento do sr. Henriques Antunes da Silva

lente-orchestra, dirigida, pelo maestro
Dante, regente da banda musical da-
quelia vizinha localidade.

—- Esteve entre nós, já lendo rc-
gressado para S. Sebastião de Laran-
jal, o sr. Sebastião Agostiuelli, pro-
fessor publico naquella villa.

A gentil senhorita Scrafina
Corradi, dilecta filha do sr. Corradi
Segundo, capitalista e industrial nes-
ta villa, mandou rezar hoje, ás 3 ho-
ras, na egreja matriz desta localida-
de, pelo revmo. vigário da parochia,
padre Pedro A. Ciardclla, uma missa
por alma dos militares italianos mor-
tos na guerra cm defesa da pátria.

A esse aclo religioso comparece-
ram as autoridades locaes, bem como
os srs. Libcratq Salvador, Augusto
Andrcazzi, Antônio Henriques da
Costa e capitão fyíanuel Rodrigues de
Siqueira, como representantes da im-
prensa; Antônio Luiz Da Rios, vice-
cônsul italiano, ç outras pessoas gra-
das desta villa.

Está em Cerquilho, a passeio,
o sr. TJicodoro Rodrigues dc Siquei-
ra, sobrinho do sr. capitão Siqueira,
agente do "Correio" nesta localida-
de.

O sr. Theodoro segue amanhã para
Sorocaba, onde reside.

FARTURA

(Do correspondente, cm 16):
A Câmara Municipal, em sessão

ordinária dc hontem, votou uma lei
prohibindo a matança de novilhas e
vaccas dc menos de 10 annos dc eda-
de e, portanto, cm pleno estado de
procriação, estabelecendo a multa de
50^000 ao infractor de tal disposição.

 Infelizmente continuamos a
ser o joguete do estafeta contntctado
rara conduzir as malas do correio d?
Piraju' para esta cidade e vice-versa.

Hontem não tivemos correio. Ho-
jc, só nos chegou ás mãos a corres-
pondencia que devia estar aqui hon-
tem, havendo, portanto, um dia de
atraso.

Emquanto a illustre administração
dos correios não substituir aquelle
empregado, que até aqui tem conser-
vado com toda a benevolência, não
poderemos ter um horário certo 110
correio, o que muito prejudica o com-
mercio em geral.A Prefeitura Municipal affi-
xou editaes determinando a limpeza
das casas comprehcndidas 110 peri-metro urbano desta cidade.

 No dia 19 do corrente have-
rá um espectaculo no pavilhão Santa
Cruz, dado pelo grupo de amadores
União Dramática "Alvares de Azc-
vedo", que levará á scena o drama
em 3 actos "Filho do marinheiro" e
a comedia em 1 aclo "Espada do ge-neral".

O produeto liquido deste especta-
culo é em beneficio das obras da no-
va matriz.

• Acham-so nesta cidade, vindos dc
Iguapo, os srs. Rodolpho von-Meyl, re-
presentante do Vieira Cunha o Comp., o
Edgard Pereira, representante do Vivei-
ros Comp., do Rio de Janeiro.

 A Gamara Municipal contractou
com o escafandrista nr. Bstacló Agaplto,
pela Importância de cinco conto:; do réis,
o concerto do encanamento da água que
abastece esta cidade o que so acha nova-
mente Interrompido 110 fundo do mar,
denominado "Mar do dentro", por onde
passa.

Tem sido um verdadeiro sacrifício pa-
ra a Cantara, a canalização dágua em
aquelle ponto, pois tem ella oxgòttado
suas minguadas rondas, gastando-as com
mcrgulhadnroR parn. attender a. esso ser
viço de principal utilidade publica, nüo
podendo, no entretanto, conseguir atí ho-
jo uni serviço perfeito, devido ao mate-
rlal empregado no primitivo serviço de
canalização applicado na passagem da-
quello mar.

Esses serviços do novo contracto já es-
tão sendo executados, e, d do crer, agora
consiga a Cnmara um serviço satisíactò-
rio, attento ao contracto o fiscalização do
mesmo, que estft sendo feito com muito
escrúpulo,

Com destino a Capital Federal se-
suem polo "Mayrink" o revmo. padre
Maria Honorato e outros.

 O sr. coronel Sllvlno de Araújo
chefe político local, recolheu ao cofro dor--
orphams a quantia de G30$Oi.O, perten-
cento á menor Leoritína de Sousa, sua
tutelada.

¦ Sabe-se que brevemente virá parn
esta cidado um professor normállsta, que
será nomeado pára oecupar uma das ca-
delras vagas aqui existentes.

Essa noticia foi recebida com gvanSe
í-ri!isfacção, pois já não d fflr,a"de tem»
po; osr.a grande necessidade se faz sen-
tlr em nosso moio, desdo o falleclmentn
ha dois annos, do saudoso conterrâneo
professor Lindolpho Procopio Gomes,

O si'. João Thlmotheo do Almoí-
da, commerciante nesta praça, eslá ter-
minando a montagem do unia grande
olaria, pretendendo brevemente vender
produetos desse seu estabeleclmnlo in-
duüirial.

 Estreará, no dia 3 do setembro
próximo, -nesta, a companhia Taurlna,
compotentemento dirigida pelo artista
brasileiro er. JosC» Eloy, o Mlneirinho, tra-
zendo bons artistas.

Completou mais um anuo do oxls-
tencia o estimado joven Antônio Alves do
Castro, cnmmcrciante nesta praça.

 Acha-so enfermo, guardando o
leito, o sr. Fernando José do Faria, agrl-
cultor, residento no bairro de Monto Ale-
?re, neste município,

 Regressaram do Lagoinha o
revmo. padro Vito Padula o os srs. Luiz¦lo Faria Domlciano o Alcântara Doml-
oiano.

O sr. Antônio Alvc3 do Castro par-
tlclpou ao correspondento dessa folha o
contracto do sou casamento com a gentil
senhorlta Antonla Maria do Almeida, di-¦ma filha do sr. Benedieto Jacintho de
Almeida, agricultor nesto municipio.

Seguiu para essa capital, via
Parahybuná, acompanhado do sr. capitão
Ignacio' Alves dos Santos, abastado fa-¦-onflelro'om nor-so municipio, o sr. Agos-'inho Antunes de Faria, thesoureiro de
nossa édllldádo o secretario do dlrectorlo
lolitlco local.
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SORTEIO DE PRÊMIOS EM MERCADORIAS
Ficou encerrada liontem a nova época de assinaturas amabrimos ultimamente, destinada a «.600 assignantes 'novos.Para esta época promettemorj distribuir, como i}rml,Kstrarae l2:ooosoo°' •—¦ *-**
0 sorteio desses prêmios, que fica marcado para o dia 30

tZlZ" 
^ PelílS l0teias d" S' *"*» » Preençaaos interessados que queiram' assistir.

(Do
lis)

NOVA EUROPA

correspondente, em Itapo-

 Esta em fesla, desde o dia 22 do"orrente. o lar do sr. Manuel Gonçalves¦1 ¦ Snnl'Ann.1, digno escrivão de pnz In-
terlho dn Bairro Alto, com o nascimento
lo duas galantes meninas, que na pia ba-
itlsoml receberão os nomes do Maria
Apparecida o I.oovigildii.

DOIS CÓRREGOS

IUI'1'.iR.lO I-RIÍTO

.(Do correspondente, em 22):
Coniinu'a a obter grando suecesso no

tlieatro Cariou Gomes, a Brande compa-
nhia Italiana do oporetas Marèsca-Welss.

Hoje, perante grande assistência, foi lo-
vada ft scena, em sexta recita do asslgna-
tura, a bolla opereta, em 3 actos, do mães-
tro Carlos "Welnborg, "La signorlna dei
cinemalograío" (A menina do cinema).

Representou a parto de MIzzl Lintner,
alcançando calorosos applausos a artista
Clara "Wcíss.

Armida Gals, quo tem recebido muitos
applausos da seleeta platfa iiaquelle thea-
tro, Interpretou, com muito Éosto artistl-
co, a PrlnclpcEsa Lidla.

A peça foi correctamente interpretada.
A orchestra foi dirigida pelo maestro

Pietro Giannnarustl.
Amanhã eífehtuar-se-á novo espectacu-

lo, do accúrilo com um exccllcntc pro-
gramma.

Os artistas daquella companhia, condol-
dos da triste sorto do trabalhador Fran-
cisco de Carvalho, que fracturou uma
perna quando fazia transporto de mate-
riaes, pretendem effecluar no próximo do-
mingo, nina attrahento "matinée", em bo-
ncficlo do mesmo.

No domingo vindouro a companhia rea-
lizarft o ultimo espectaculo.

 No dia 25 desto mez, os padre.»
agostinianos pretendem iniciar, un templo
de S. JosC-, imponentes festividades reli-
glosas.

A cxcellentc companhia Alzira
Leão, que grande exito conseguiu no Po-
lytlieama, da empresa Cnssoulet, deve fa-¦zer hoje a sua estría cm Cravinhos, le-
vnmlo A scena uma das melhores peças do
seu magnífico repertório.

A assignatura aberta para a temporada
daquella companhia, obteve em Cravinhos
pleno resultado.

Na próxima terça-feira, 29 do corrente,
a applaudlda companhia inlclarft uma no-
va temporada nesta cidade.

A companhia Alzira Leão levara ft scena
no theatro Carlos Gomes as mais Impor-
tantos peças ão seu repertório.

Naquelle bello theatro, alOm de oulras
peças do alto valor artístico, a apreciada
companhia levarft ft scena "A dama das
camcllas", em íi actos; "A menina de cho-
colate", "Morgadinha do Val-Flõr", "O
gaiato de Lisboa", em 2 actos, dc Aristides
Abranches"; "O doto", do saudoso escri-
ptor brasileiro Arthur Azevedo; "A Tos-
ca", c belllssimos episódios dramáticos.

(Do correspondente, em 26):
Falleceu a 22 do corrente, nesta

coniarca, o sr. capitão Júlio de Oii-
veira Mattosiiiho.

O finado era natural dc Jahu', on-
de nasceu a 28 de fevereiro de 1869 e
era filho do sr. coronefjoaquim de
Oliveira Mattosinho, um dor, fuda-
lores daquella cidade e da finada d.
Barbara Angélica de SanfAnna.

Casou-se com a exma. sra. d. Ma-"ia Magdàlena de Oliveira Simões, fi-
lha dos saudosos Fraiicsko de Oii-
veira Simões c d. Maria Lcocadia de
Lima c irmã do sr. coronel Francis-
co de Oliveira Simões, chefe politi-co local.

Finou-se aos 47 annos, deixando,
os seguintes filhos: sr. Júlio de OH-
veira Mattosinho Filho, officiai do
registo geral dc hypolhccas c anne-
xos da comarca; d. Maria Leocadia
Oliveira Corrêa, casada com o sr.
íulio Corrêa dc Oliveira, residente
nesta cidade; d. Maria Rita de OH-
veira, casada com o • sr. JoaquimLeand.ro dc Oliveira Filho, residente
em Botucatu'; Francisco Salles de.
Oliveira Mattosinho, Julia de Olivei-
ra Mattosinho e o.; ituTiores Joaquimde O. Mattosinho Netto, Heitor, Wal-
doiniro, Marcai, Lauro e Nair de Oii-
veira Mattosinho, irmãos: José de
Oliveira Mattosinho, lavrador, resi-
dente em Jahu'; Francisco de Olivei-
ra Mattosinho, lavrador, em Jahu', c
d. Idalina dc Oliveira Mattosinho,
casada com o sr. major João Vcntu-
ra Lopes de Oliveira, 1.0 juiz dc pazdesta comarca; d. Francisca de Oii-
veira Mattosinho, viuva do sr. Igna-
cio Luiz Brandão; residente nesta ci-
dade; d. Maria Rita de Oliveira Ma-
chado, casada com o sr. Innoccncio
da Costa Machado, lavrador cm Cam-
pos Novos; d. Silveria de Oliveira
Romão, casada com o sr. coronel Jo-sé Verissimo Romão, influente poli-tico em Jahu'.

Era irmão do finado Manuel de
Oliveira Mattosinho e das finadas dd
Anna, Julia, Romana c Maria de
Oliveira Mattosinho, e deixa 8 nc-
tos filhos dos srs."Júlio Corrêa de
Oliveira c Júlio dc Oliveira Matto-
pinho Filho.

Em signal de pesar pelo seu fal-
lecimento; os jurados requereram ao
dr. juiz de direito fossem adiados
os trabalhos do jury, o que foi at-
tendido, indo, todos elles, até á fa-
zenda onde se dera o seu fallccimen-
to, acompanhando o feretro até esta
cidade.

Na tarde do dia 22. ás 17 horas, foi
cífectuado o sepultamcnto. Tomaram
parte 110 cortejo fúnebre numerosas
pessoas.

_ Sobre o feretro foram depositadas
ricas coroas com sentidas dedicato-
rias.

A sympathiea sociedade denomi-nada "Club Gymnastico Allemão",
offereceu no dia 13 aos seus sóciosuma bella festa, apresentando diver-sos trabalhos dc acrobacia.

Deliciou os assistentes um dnettodc violino pela sra. Martha Schichcr
c sr. llcn William Famcrick.

Do programma, constou a repre-
sentação dc uma furça intitulada"Rijmtir-, ais Kinderfran" c a pauta-mima "Frcibier".

Terminou a bella festa com um
animado baile, que se prolongou até
alta hora da noite.

 O nosso povo catholico fes-
lejptt condignamente o dia de Nossa
Senhora da Apparecida, oceorrido a
15 do corrente.

Nesse dia, o infatigavcl vigário,
padre Paulo Lcpick, de Tabatinga.
autorizado pelo revmo. bispo dioce-
sano, deu a bençam solenne ao nos-
so templo, recentemente construido.

A festa consistiu cm missa canta-
tia, procissão c bençam do Santissi-
mo, proferindo brilhante sermão á
entrada da procissão o revmo. padrePaulo Lcpick, que, terminando, pe-diu ao povo desta localidade, que,sem desfallecimento, continue na
mesma idéa de trabalhar pelo catho-
licismo.

Houve durante os festejos varias
diversões populares organizadas pe-los incançaveis cidadãos Francisco
de Assis Ribeiro, Paulo Horta, Vi-
cente Barbosa e major A. Moreira
Mendonça.

A ordem observada pelo nosso po-
vo foi admirável, e, si um pequeno
incidente se registou, devemos a pes-
soas cujos nomes não convém men-
cionar, c mesmo porque nem aqui rc-
sidem.

tados, fu! lido o approvado o parecer n.-X4, no qual a Commlssfto do EBtatlstlca,Divisão Civil c Judiciaria, para poder pro-nunelar-se sobro o officlo em quo a Ca-mara .Municipal desta cldado solicita re-ctlfloaça.o das divisas desto munlelplo comos ilo Araraquara o Itapolis, d do parecerquo sobre o assumpto sejam ouvidas ossasduas Câmaras, envlando-so-lhes cúpia doreferido officlo.
—— De sua viagem a Araras regressou

o sr. major Adão Moreira, hábil cirurgião-
dentista nesta.

Acha-so nesta cidade o sr. Bellar-mino Indaleeio dc Sousa, residento cm S.Carlos, o proprietário neste município.

ITATINGA
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(Do correspondente, em 22):
Inaugurau-so hontem n.i --roprledade

.agrícola do tenento-coron§l -.
nos Pinheiro, desto munici..I... a. tm ...
Competidora n. í, para o baneíli
cafí.

Além do rovmo. padro NlfOlau Ç.>.iíi"'-
quo benzeu a nova: machlna, çstevo
rento íl festa Inaugural grande üüiíic-
ro do pessoas desta cidade, fts quaett foi
offercelda cerveja om profusão.

A machlna funecionou perfeitamente;
beneficiando com desenvoltura, pelo que
recebeu multas felicitações dos presentes
o inventor e íabricanto sr. Gaudenclo
Tòrresan, hábil mechanico aqui residente.

 Contractou o sou enlace matrlmo-
nlal em Itatiba, com a senhorlta Nicolina
Soares do Camargo, pertencente a distln-
cta família daquella localidade, o sr. dr.
f.afayctte Moreira Freire, clinico domlcl-
üado nesta cidade.

 Devo chegar hoje de Novo Ilori-
zonto o dr. Renato Studart, Illustrado
medico, que vem substituir o dr. Lafayet-
te Moreira, duranto a sua ausência desta
cidade.

Kstft em festas o lar do tenente

ÍDo correspondente, em 21)í
Revestida do um brilhantismo pouco.vulgar, realizou-se liontem a festa em

honra ao milagroso 3. r.oque.
On festeiros, professor Eloy Tobias

Ferreira do Aguiar o sua esposa, d. Rosi-
nha dos Santos Aguiar, são digno.: dos
maiores cnconilos em vista do empenho

dedicação do que deram innumeraa
provas para cumprir n árdua tarefa quo'les foi confia*-» por sorteio do anno p,findo.

Na egreja matriz, multo bem Ulumiiu-
da a luz -Iccli-ica o artisticamente --'ei-
tada, tiveram Inicio, no d:. II. as nove-

as, que foram regularmente concorridas
pelos fieis.

No sabbado. dia 19, a gare da esta-
ção desta cldado achava-so repleta de••es-ioas que foram ali com o fim de rece-
ber o revmo. monsenhor Paechoal Fer-
rari, quo chegou pelo trem das 17 horai
'• 38 minutos. Sua revma., trazendo auto-
rlzação do sr. bispo diocesano, d. Lúcio
Antunes do Sousa, veiu, além do auxiliai
o vigário da parochia, padro Antu tu
CT.irincin, nas ccrimoniaB religiosas, mio
nÍBtrar o santo sacrame..-o rio clulsma.

Pelo mesmo trem chegou de Botuci-
tu' a banda musical "S. Benedieto", enjo
regente, sr. Lázaro do Camargo, gentil-
mente se promptlficou a cooperar para
o esplendor das festas, de accôrdo coai
o seu director, sr. Francisco Calixto da
Oliveira, que se fez acompanhar do nm
grupo do 5 cantoras.

A novena dessa noite foi multo coucor-
rida, sendo abrilhantada pelo cOro o or-i
chestra da banda.

A' noite, cm casa do3 festeiros, a ban>
do. visitante, depois do receber os cum-
prlmeritos da banda de musica local, exa-
culou diversas peças do seu repertório,
dando extraordinária animação aquella
nolto do festa.

No domingo, is »1 horas, ao signal da
alvorada o ostrugir de foguetes, percor-
reu diver.-riH ruas da cidade executando
bc-üos dobrados.

A'b 10 horaa 'ove começo a missa can-
tada, pregando no Evangelho monsenhor

I Tasclioal Forra.-".
ApOs a missa realizou-se animado lati

lão do prendas.
A»r 17 horas, cahlu a prOGlüSão, que,

muito bem organizada, percorreu ns rtina
da cidade. Ao enfrentar a casa dos festei-
ros, foram distribuídos cartunlijo-do do-
ces fis criançaB do cateclsníB- o.S-s irma-i-.
dades.

As cerimonias religiosas terminaram
com a bençam pontificai do monsenhor
Ferrari e a bençam do SS. Sacramento,
sendo cantado um lindo Tantum Ergo.

Após o leilão, realizado fi. noite, a ban-
da musical "S .Benedieto" realizou um
concerto, que obedeceu ao seguinte pro-
gramma: 1 — Clrlciclci, polka. por G.
Fellippo; 2— Gli anlmall suonantl. phan»!
t:;sia, por Gattl; 3 — Arrlvo dl Garibal-
di adeschio. symphonia, por Affonso; 4

, , 1 ,.,, „ , . — Lucla de Lamermour ,aria para pis-
t:!:!° ^l.b"V.0lr.^5irl!S\^C.0"™e!'Cl''"íe ~*. *>or Donlzettlí D - Sonho de amor,

valsa, por Carnittl.
Os festeiros, sempro solícitos, offere-

coram fis muitas pessoas quo foram oum-
prlmental-os profuso copo de cerveja, o,
a instâncias de um grupo de rapazes, con-
sentiram que se organizasse um baile,
que correu animadíssimo.

A banda musical seguiu hoje para Bo*.
lucatu', sendo acompanhada at6 A esta»-
ção desta cidade por grando numero de
pessoas.

O revnio. monsenhor Pasehoal Ferra»»
r! ainda permanece hoje nesta cidado,
tendo já distribuído grande numero de
caniniunhSes e chrismado muitas crian-
ças. Sua rovmn. devo seguir amanhã pa-
ra Dotucatu', s6do da diocese.

 Com o fim de assistir As festas,
estiveram nesta cidade o dr. Costa Loltt»
e sua filha, d. Santa Leite César; dr. Sll-
va Lima, Oswaldo Thomaz, Nhozinho
Martins, senhorlta "*ita de Camargo Ce-
sar, Luiz Plazza e diversas outras pee»
eoas.

 Tara Sorocaba seguiu, acompn-
nhado de sua filha, d. Totlca Novaes, o
sr. major João Pinto de Araújo Novaes
nello.

nesta, com o nascimento do seu primoge-
nlto, que recobeu o nome do Allcldes.

 Estreou ante-hontem, no circo ar-
mado no largo do Mercado, a companhia
tauromachiea dirigida pelo- sr. Francisco
Alei.vo Ribas o constituída dc hábeis e va-
lentes toureiros. -

 Acham-so enfermos, felizmente
sem gravidade, os jovens Adão Moreira,
cirurgião-dentlstn, o Gabriel Haddad, au-
xlllar da "Casa Agradável".

Acham-se cm Itatiba os srs. drs.
Uifayelto Moreira, medico, o Ary do Oii-
velra, advogado, ambos desta cidade.

 Fez annos hontem o sr. tenente-
coronel Albino Quaresma, membro do dl-
vectorio político local, c chefo da firma
Industrial A. Quaresma e Comp.

 liontem completaram nnnos as
meninas Corina, filha do dr. E. Gama
Cerquelra, provento advogado nesta, e Dl-
va, filha do capitão Davld Carlos, escri-
vão de paz do dlstricto.'

 Hoje completa annos a senhorita
Ilolia Carlos, prendada filha do capitão
Davld Carlos.

 Segundo os jornaes de hoje, na
sessão de hontem fla Câmara dos Depu-
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fazendeiro e influente poiitico em
Iianaby; capitão Manuel de Sousa,
sub-delegado de policia dc Villa
Adolpho; Ubaldino Alves Perez.
Bellarmino José da Silva e Antônio
Posthumo da Silva, respectivamente
sub-prefeito, sub-delegado c profes-sor municipal de Ignacio Uchóa.Acha-se na cidade, vindo des-
sa capital, o alferes Arthur dc OH-
veira Caldas, que assumiu o postode commandante do destacamento
policial.-— Para essa capital, onde se de-
morará alguns dias, seguiu sexta-íei-
ra ultima o sr. Oswaldo Pobest,
agente do "Correio Paulistano" nes-
ta cidade e secretario da Câmara
Municipal.

Esteve na cidade o sr, Erenno
de Gusmão, redactor do "Ribeirão
Preto Illustrado", apreciada revista
quinzena!, que se publica na cidade
de que tira o nome.

u
saias U diabo
SEGUNDA PARTE

CAPITULO VII

E»n que Flrmlno Lapradt, tlcpolg clt; tra-
tar dc iicsxk-íos alheios, trata tamlicm
dos seus próprios negócios.

de exílio do primeiro ministro, os senho-
res do Chalais, do Puylaurens, de Lu-
xeuil. do Kochefort, de Moret e o prior
de Vendõmo introduzir-se-fio cm Fleury,
c surprehendendo o cardeal agarram-no,
amordaçam-no, c vão escondel-o onde
nii.guem possa ir descobrll-o.

Bem! bem! Vou escrever todos es-
ses nomes.

"Todos!... E' inútil. Ha um... ha
dois que jfi sabíamos."Ah! Querem surprehender a car-

I dcal!... Veremos isso!
A' proporção que falava, lllitch ia es-

icrevendo num livro do lembranças 03 no-
mes <iuc Lapradt repetia, de memória.Porém, exclamou cila, lendo pausa-damente os nomes que escrevera, oa ae-
nhores de Chalais, de VendOnie, de Lu-
xcull, dc Puylaurcnse, de Moret e do
Uochcfort não tcnclonam, creio eu, pormaia corajosos quo sejam, atacar assim o
cardeal sem auxilio extranho?... Sua
eminência cst& bem guardado em Fleury
e por Isso os conspiradorca devem ter
cúmplices!

T6m gente sua que se encarrega da
tarefa mais dlíficll, como, por exemplo,
de matar, sl far preciso, os creados, os
guardas, etc.

-.—• B quo gente é essa?
—s Nfto sei, o nenhum dos conjurados

o sabe. A duqueza de Chcvreuse que os
assalariou, recusou-se a dizer quem ellessão. '•¦ 1

r: k

Ah! Mas sabe-so ao menos donde
surgirão esses homens?

Tambem não.
B quantos são?
São treze.

lllitch sorriu-se, o disse:
Treze!... Bem so vé qun os nossos

adversários não são supersticiosos! Pois
116.S os ensinaremos a ter mala considera-
ção pelos números fatidicos!..."E como descobriu o senhor Lapradt
tudo quanto acaba de dizer?

O advogado te/, um gesto dc impacien-
cia, e (--.clamou.

Quo Importa os meios, uma vez que
alcancei o resultado?

Perdão! acudiu a moscovita. E- ver-
ydade que a descoberta da conspiração
contra o cardeal e o castigo dos culpados
são cousas que pouco lhe interessam! Ou-
tros interesses preoecupam o senhor La-
pradt! ,

B' verdade; e agora que. cumpri a
minha promessa.,, contribuindo para
que a senhora leve a effeito a sua viu-
gança, creio que me será permittido pen-ear cm mo vingar tambem?

Sem duvida! Desde este momento
dou-lhe completa liberdade de acção, se-
nhor Lapradt.

Hei de aproveital-a, c faço votos por
que os seus projectos tenham feliz
exito. *

Outro tanto!
E adeus... -

Adeus! -v  !—.'L I1
Flrmlno lapradt ia à sahir, porém, re-

flectindo, disse:
Agora me recordo que hei de ea-

recer do dinheiro por estes dias. Pôde
emprestar-me algum?

Quanto qulzer! respondeu sem hesl-
tar a moscovita.

E, indo buscar um cofre com dinheiro,
que abriu deante do advogado, acerescen-
tou, sorrindo:

E posso tambem dar-lhe conselhos,
si os qulzer ouvir-

Flrmlno Lapradt foi alinhando os es-
cudos sobre a mesa A medida que os ia
contando.

Seis mil libras... torA muito?...
perguntou clle.

Eu disse: "Quanto quizer", respon-deu lllitch com desdém.
Bom! Serei grato a tanta generosi-dade! E a Tespelto dos conselhos que me

offerece.,,

4

.São escusados?
Completamente escusados.Melhor! Levo o dinheiro, c eu ficocom os conselhos; porém quero ainda di-zer-lhe uma palavra. Creio que... nosseu» projectos... figura tambem a mortede Pasehoal Simeonis?
Certamente. A senhora e o senhor

do Laffeymas tambem não gostam do talcaçador dc cobardes, e por isso o mal
que possa sueceder-lhe, ser-uos-ã agra-davol a todos. Dcscnnccm, pois, o fiquemcertos de quo quando voltarem contra oconde de Chalais c contra os seus cumpll-
ces as próprias armas eom que elles que-riam perder o cardeal, jft Pasehoal Si-ir.eonls terft deixado de existir."Este dinheiro que me emprestou é o
preço da morte daquelle miserável-"Que diabo! Com seis mil libras se ven-ce um homem por mnis forte e valente
quo seja! >*ão lho parece?A quinhentas libras por cabeça...
doze contra um... contra dois, porqueello tem um creado valente tambem!...
Sim... prtdc conseguir-se alguma cousa!"Mas, acautele-sc; olho quo vinte pre-cnuçOcs valem mais do quo doze. Emvez de seis mi libras, leve dez mil, senhor
Ladradt. Ainda é tempo, e nfio ha de ar-repender-se!

Firmino Lapradt, sem a menor hesita-
ção, tirou do cofre mais quatro mil 11-
bras, metteu-as, juntamente com as ou-
trás, um sacco que lhe deu a moscovita,
e guardou-as numa algibclra.

Depois agradeceu, e despediu-se.
Quando, porém, Ia a sahir, lllitch dete-

vc-o, perguntando:
E "cila"?,.. Tem de morrer Um-

bem? . .
O advogado estremeceu, o era seus

olhos falseou um como relâmpago.
Vejo, respondeu elle, quo deseja sa-

ber qual será o desenlace dos meus amo-
res.

Pois vou eatisfazer-llie esso desejo."Ella*' ba de morrer tambem, porque la-
vrou a sua sentença, de morte nos la-
blos do amante! ido do morrer ambos
A mesma hora, e ainda que ella o chame
em seu auxilio, será, inútil, porque nfto
poderá soccorrol-a ainda <juo a ouga!

Mais ainda: antes delle morrer, quero
que saiba e que veja que ella morreu
tambem 1

Crela nas minhas palavras, e pode ter
?. certeza de aue si gosaram a felicidade,

tambem eu hei do saborear a minha vln-
gança! lí vingança do- que todos falarão
em Paris, porque ha de ficar eseripta
eom letras do sangue!

Quando sahiu de casa do lllitch, Firml-
no Lapradt deu ordem aos criados para
que o transportassem na cadeirinha ao
cães do Megisserie.

Numa casa desse cúes residia ello quan-
do era ainda "estudante, o, apesar de ac-
.citar a hospedagem quo lho fora offe-
reeida por seu tio, qulzera o moço advo-
gado ter sempre ft sua disposição a sua
antiga residência. '

Em geral, por cautela, as feras têm
mais do um covil, não sendo por Isso
para. estranhar que Flrmlno Lapradt se
acautclasse tambem, tendo mais dc uma
habitação.

Além do querer guardar o dinheiro que
lhe emprestara lllitch, havia outro mo-
tivo que o obrigava a ir ao cftes de Megis-
serie, a mesma casa onde clio tinha vi-
vido sete a oito annos, residia tambem
um estudante chamado Bascary, a quem
cito desejava falar.

Vejamos quem era o tal Bascary.
Nascera cm Perplgnan, onde a família

tinha grando consideração. Aos dezesete
annos foi para Taris afim do seguir a car-
reira Jurídica,, porém, comquanto fosse
intelligente, Bascary era multo pregui-
coso, c em vez de estudar passava o tem-
po a provocar desordens, a embriagar-se
c a Jogar. Com taes defeitos, ou para me-
lhor dizer, com taes vícios, facilmente so
comprehende que poucos poderiam ser os
seus progressos na carreira a que se des-
tinüra; e, a familia, "bancada de gastar
dinheiro, sem aproveitamento algum,
durante dez annos, abandonou-o, delxan-
do-o reduzido, para poder viver, aos ex-
pedientes mais miseráveis e mais vergo-
nhosos.

Um dos expedientes a que Bascary mais
repetidas vezes recorria para obter di-
nhelro, consistia em pôr a sua espada ft
disposição de quem pagava. Era uma es-
peclo de espadachim que se alugava
quando se tratava de alguma empresa
arriscada, e como sempre Se sahirá bem
de todas, nem mesmo se dava ao Incom-
modo do pensar que poderia um dia en-
contrar algum adversário que lhe desse
uma boa licção. Por uma pistola apenas,
iH provocar, qualquer indivíduo aua lhe

fosse designado, batia-se, e, em geral,
nem mesmo era ferido; e quando o era,
o que raras vezes acontecia, reclamava
outra pistola.

Como se vé, o preço era moderado.
Era este o homem que Firmino 1Ã*

pradt ia procurar para o coadjuvar na
vingança que projectftra!

Firmino Lapradt escondeu no seu an-
tlgo quarto de estudante uma parte do
dinheiro que lhe emprestara lllitch, su-
biu depois mais dois lanços de escada,
o bateu fl, porta de Bascary. Tinha a cer-
teza de o encontrar em casa, porque o
estudante, como as aves nocturnas, sanla
sú de noite.

Pede entrar! disse uma voz. Esti A
chave na porta.

O advogado empurrou a porta, e en*
trou.

Bascary estava deitado sobre um mau
leito, e brincava com um gato enorme.
Como llichelicu, o estudante tinha gran*
dc predilecção pelos gatos!

Bravo!... exclamou Firmino, che»,
guei em optlma occaslão!

 Como vês, volveu sorrindo Bas».
car)», estou a convencer Flamméche de
que quem dorme, janta; mas parece que
as minhas razões o não convencem, por»,
que em vez de dormir, cada vez mia com
mais força!

Pois mostra-lho Isto, a ver sl ello
deixa de mlar! disse Firmino.

E atirou com um escudo para cima da'
cama.

—: Heln! bradou Bascary. Jft chove ou-
ro em cima da minha cama! Bravo! V*l
emfim o Flamméche encher a barriga, »
ha do comer uma costellcta! Parece-m«i
quo não posso ser mais generoso... «...i

Firmino Lapradt sentára-se num ban-/
co, e interrompendo Bascary, disse:

r-: Basta! Couversarfis com o teu gato
noutra qualquer oceasião! Agora faze-nwi
o favor de te vestlres; preciso de tl.

r-: SA] meu amigo.
O estudante levantou-se da cama, «

emquanto se vestia, seguiu-se entre oa
dois o seguinte dialogo: ,,

.(Continua)^
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FRANCA

(Do correspondente, cm 25):
Èm visita a pessoa do sua família, cs-

.tevo nesta cidade, o sr. dr. João do Faria,
jdeputado no Congresso Fedoral, o fazcn-
idelro resldento em Sortãozinho,

 Passou no dia 23 do corrento o
fcnnlvcrsario natalíclo do distineto moco,
Jj'r. OUvio Peixoto, adjunto do grupo cs-
colar desta cidade.

A* noite daquelle dia, o estimado annl-
vorsarlanlo viu em sua residência todos
os seus collogus do magistério o muitas
pessoas da élito francana, yuo o foram
cumprimentar.

Commcmorando hoje o sou natal!
oio, a Interessante filhinha do sr. Oscar
Ramos, cirurgião dentista aqui residente,
o da exma. senhora d. Julleta Ramos, of-
foreceu u nolto, om casa do seus paes
uma chavona do chã, ás suas amlglnhas.

 Com enormo assistência do espe-
ctadores, estreou hontem, nesta cidade, a
companhia eqüestre o norobatlea dénoml-'nada "Circo Florlano", do que é director
o sportman brasileiro- sr. José Floria-
Vio Peixoto.

Todos os trabalhos exhil.ldos . tiveram
«jabal desempenho, sondo os artistas mui-
to applaudidos.

PEDERNEIRAS

(Do correspondente, cm 19):
Pederneiras é um dos logares mais

progressistas do oeste de S. Paulo,
devido á sua optima posição geogra-
phica e á liberdade do seu solo.

Ha cerca de quatro annos, esta lo-
calidadc era apenas uma povoaçao
bem começada, com pequenas con-
strttcções de valor; hoje está-sc tor-
nando uma bella cidade, com um
Còmmercio bastante activo e uma
actividade espantosa na construcção
de confortáveis prédios.

Já temos bom matadouro publico,
já temos inicio de Santa Casa, já te-
mos club recreativo c literário; já
temos, enifiin, sociedades humanita-
rias e loja maçonica.

A Companhia Paulista não deixou
passar despercebido o desenvolvi-
mento notável de. Pederneiras e logo
mandou construir a bellissima esta-
ção, que é uma das melhores do Es-
.tado.

Logar de vida própria, por ser zp-
íia essencialmente produetiva, não
dá signal dos effcitos da crise.

Temos de tudo com abundância,
café, gado, cereaes,- legumes c tudo
que se precisa para fazer a prospe-«. ridade dc um povo.

i • Fala-se em elevar este município
á comarca; isto é uma aspiração jus-
tissima. Temos os elementos neces-
sarios, as bases fundamentacs para
ser uma comarca prospera c fiitú-'frosa.

Estamos actualmente em condi-
çoes muito superiores ás de outras
comarcas do Estado; os habitantes
do numicipio, em numero de 25 mil,'constituem um núcleo compacto de
cidadãos laboriosos e progressistas,
que. visam somente engrandecer esta
bella nesga tle terra.

A,instrucção popular, tanto a man-
tida pelo governo estadual, como a
subvencionada pela Câmara, acha-se
èm franca actividade.

j Temos actualmente, no perímetro
urbano, nove escolas para ambos os
sexos, com cerca dc 400 alumnos.

¦ BrcvementeVteremos q grupo esco-
lar, cuja matricula poderá ser eleva-
da a mais de 500 alumiVos, de am-
bos os sexos. - .

No numicipio; funecionanr cerca dc
sete escolas, com regular matricula
e freqüência.

I A politica local, a cuja frente está
ò coronel Eleazar R. Braga, age com
toda a energia, afim de conseguir o
rápido desenvolvimento desta terra,
ie nos seus bem intencionados passos
é que se firma neste momento a
transição, a esperança do povo pe-¦'derneirensè.

• Esteve entre nós o sr. Ubal-
do do Amaral, representante da so-
ciedade de seguros "Sul America",
residente na vizinha cidade de Jahu'.• • —_— Regressou de sua viagem a
Presidente Alves o sr. Iíormindo
Nctlo, redaçtor-prpprietário dp se-
manario "O Imparcial", folha local.

Viajou para Jahu' o dr. Assis
Nepòmuccnò, clinico residente cn-
tre nós.

-— Está completamente restabe-
lecido da -enfermidade que o prós-trou no leito, por alguns dias, o cs-
timado cavalheiro sr. Manuel Hera-
clio Borges, procurador da nossa
ídilidade.

J.ATIVIDADE
'<Do correspondente, cm 18):
Sob a pres-dehcla do sr. coronel João

Pedrj Fernandes, réa»lzoii-sp neste loca-
lidado mais uma sessão ordinária da Ca-
mara Municipal.

Estiveram presentes os srs. vereadores"Antônio Pires do Moraes, prefeito munlci-
pai; Josfi* de Abrou Domiciano, Benedicto
Antunes do Faria Sodrí, Abílio Ebram o'Antônio Lansilottl.

O sr..tenente Julio Casslano Cuer-
ra, hábil clrurgião-dentista aoul residon-
to, communlcou ao corhespondente do"Correio Paulistano", que em sua clinica
cirúrgica se deu ha dias um faeto digno•de nota.

Em uma participação, fez sclente queteondo procurado pelo sr. João • Paschoai
,'da Silva, para tratar de um dente molar.'que so achava cariado de 3.o para 4.o
fera 11, na pessoa do seu filho Antônio, e
tendo por esso motivo feito o necessário
fcurativo, depois de algumas horns, appa-
tece novamente cm seu consultório o pai•do menor Anlonio. afim do mostrar-lheLdm bicho, quo mede tros centímetros de
comprimento o de grossura regular, extra-
tildo do referido dente.

. -O alludldo bicho aeba-so encerrado em
Kim pequeno vidro, contendo preparadotelilmico, para sua conservação.

 Em visita aos seus caros progeni-torer, esteve nesta cidade o sr. Bcnedlcto
Cândido dos Santos.

proprlotarlo da padaria o oonfoltarla
"Brasileira", desta villa,

 Com a romoctto da senhorita
Branca Zuwlclter, pnra a vizinha villa do
Plrajuhy, achn-so vaga a escola estadual
do «éxo feminino.

Por este motivo, fica grande numoro
de crianças som freqüentar aulas, pois
nesta villa era a unlea escola dosta sexo
que funocionava.

Fostojou 110 dia 15 do corrente sou
unnlvorsario natalíclo o sr, João JF, So-
mas, aqui resldonto.

í Bastanto molhor do seus Incom-
modos, regressou ha dias do S. Paulo o
sr. Laurln.no do Freitas.

 Do Bauru' regressou a menina
Bor.odlcta, filha do sr. Olymplo CorrCa
do Sousa.

——. Para Plrnjuhy seguiu a senhorita
Branca Ztiwlclcer, quo duranto algum
tempo exerceu o cargo do professora daescola estadual do 'sexo feminino, nestavilla.

jgjjjjjpo
[ÁUSTRIA

II
situação da praça

A medida adoptada pelo Tho BritishBank, no Itio, do não mais pagai* Jurosaos depositamos em conta corrente, 6 n
prova mais frisante do quo ha plothorade dinheiro, não só naquella praça, comotambom na de S. Paulo.

Infelizmente, os bancos,' relendo essamassa do numerário cm suas caixas, não
procuram pôl-a em circulação, afim de.
quo todos os ramos de producção possamdesenvolver-se o o dinheiro infiltrar-se
por todos os listado do Brasil.

Os bancos desta, praça, em 31 do Ju-llio, retinliam quasl 132 jnil contos cm
sua caixas, somma esta bastante elevada,
capaz de operar transacções fabulosas.

Seria uma boa medida, sl adoptada portodos os bancos, essa do não pagar Ju-
ros, pois sú assim teriamos todos os va-
lores com procura e o capital rendendo
o produzindo.

CAMBIO
0 morcado do cambio que, na semana

anterior, so revelou muito frouxo, com
tendência do baixa pronunciada, na so-
mana finda mostrou-se mais estável, com
a taxa cm alia.

li' assim quo a taxa de 12* 3|8 d, au-
biu gradatlvamonto atC* 12 1|2 d.

No sabbado, o mercado funecionou
muito calmo, vigorando geralmente a
laxa do 12 1|2 A.

A tendência A de maior firmeza, visto
como o mercado do Santos devo estar
com letras do caffi fi venda, bom assim o
mercado do llio.

Outros mercados do Norte deverão, por
sua voz, tor letras de borracha o do 011-
tros productos.

 A Câmara Syndical atfixou, du-
rante a semana, para o curso official, as
taxas do 12 1B|32, 12 7|10, 13J32 e
12 15J32 d.

 O valor official do mil rCls, pa-
pel, fi taxa do 12 lf.|32 d. (a official de
sabbado), foi de 4C1 róis, ouro; o o valor
da moeda de 20$000 fol dc 42$2C4, papel.

CAFE*
Todas as nossas prophecias sobre a alia

do caffi estão realizando-se.
Os últimos dias da semana finda regis-

taram grande alta no principal centro
consumidor — os Estados Unido?.

Com a conflagração, o consumo ou-
gmcnlou. extraordinariamente, tornando-
so ingüfflclento o stock mundial.

A perspectiva de uma futura safra In-
forlor A actual, vai ser um dos factores
mais poderosos para uma alia extraordl-
naria.

O mercado de Nova Tork subiu de
S.fiG atfi 0.32.

O do Havre, oscillou com ns colações
de 74 1|*1 frs. o 73 3|4, com a cotação se-
manai, offielal, do caffi disponível: Typo
Santos, bom, terreiro: hoje, 76 a 77; r.n-
terlor, 70 a 77.

 O mercado do Londres tambem
registou pequena alta, subindo do 40 s. 6
d. a 47 s. 3 d.

A alta dos Estados Unidos, quo ainda
continuara, foi para so prevenirem das
vendas a descoberto.

 O mercado do Santos permaneceu,
de segunda atfi quarta-feira, um tanto
desanimado.

De quinta-feira em deante, com as or-
dons de compras vindas dos Estados Uni-
dos, o mercado movimentou-se, subindo a
base do CS000 atfi C$800, por 10 kilos.

As vendas foram avultadas, calculan-
do-so em mais do 200 mil saccas.

Os cafés "bourbons" o os finos dc tor-
raccão 6 que tiveram mais procura.

A firmeza do mercado prolongar-se-fi
por muitos dias, vlslo como os amerlea-
nos ainda não so forneceram para ns li-
quidacões de agosto.

Falou-se num grando negocio para n
Itália, porfim, não so sabiam as condições.

Os preços dos fretes foram elevados
cm vista da fulln de transporto.

O movimento da semana foi o seguinte:
Da semana Sem. nnl.

Entradas . . . . 323.711 202.450
Embarques. . . .132.C37 207.3511

As entradas baixaram do 08.500 sac-
cas para 40 atfi 49 mil saccas.
Vondas —

 A existência, no sabbado, A noite,
era de 1,770.070 saccas, contra 
1,508.413 na semana anterior.

 A Caixa de Liquidação fechou no
sabbado com as cotações abaixo:

Compra- Vende-
doros dores

-Agosto . *.* v v -r 5$800 C$823
Setembro . . . . .- C$700 G$72f,
Outubro • C$000 68025
Novembro . .- . .- C$500 C$525
Dezembro . .; v v . 6?P00 C$521
Janeiro ......*. C$500 G$52ó

 O sr. Josfi Jaclntho do Almeida,'dolegado 
de policia em exercício desta ci-Vinde, nomeou o sr. José Olymplo do Al-"incida para o cargo do Inspector de quar-teirão do bairro do Porto.

:.. S. LUIZ DO GUARIOANGA

,(Do correspondente, em 18): '-"""
Graças aos esforços do sr. dr. Luiz

Vicento Figueira do Mello, profeito mu-nicipal.de Bauru', podemos vêr divididoom datas este patrimônio.—Realizou-so no dia 3 do corrente, nes-to bairro, o consórcio do sr. Octavio Luizda íioclia com a gentil ssr.hnrlta VaslyCoutinlio do Oliveira, preridft.a filha doBi*. João Fernii!i.l;s Ar. Ollvo'.r.i, lavrador
r.qu: residente.

Serviram do padrinhos, no civil, porfcarte do noivo, o sr, Sebastião Dutra, la-
yradur em Klo Feio, o por parto da noi-
,va o sr.- Francisco Coutinho de Ollvolra,
tambem lavrador em Corredeira.

 Com hoa. freqüência acham-se
íunecionando as escolas munlcipaes S.Luiz e Bairro, do Guarlcanga,

 Tem estado desde ha dias bastan-

vondas.
embar-

 O mercado a termo fol bastante
activo o animado, sem que o volume das
vendas tenha sido importante.

 O morcado do Itio tambem sof*
frou boa alta, subindo do C$300 para
9*700.

O movimento foi regular:
37.000, entradas 52:130 saccas,
quês 44.877 saccas.

Stock 234.084 saccas.
ESTATÍSTICA

Portos da Amerlea 110 Norte: Stock
existente 000.000 saccas, na semana an-
terior 001.000, no mesmo periodo do an-
no passado 1.059.000, entregas da soma-
na 07.000, na semana antorlor 75.000,
no mesmo periodo do anno passado
75.000, BÚpprímento visível 1.512.000,
na semana anterior 1.349.000, no mesmo
periodo do nnno passado 1.778.000.

Stock 110 Havre: Caffi do Br.isll ..,.,.
1.975.000 saccas, semana anterior 
1.904.000, mesmo porlodo do anno pas-
sado 1.705.000, de outras procedenciat
224.000, semana anterior 219.000, mos-
mo período do anno passado 197.000.

MERCADO DE TÍTULOS
Esto morcado funecionou. mais movi-

menlado duranto a semana.
Os títulos que movimentam o merca-

do continuam a ser os de sempre: Pau-
lista, Mogyana, Banco Commercial, 8,
Paulo, letras da Câmara da capital e apo-
Ilces do Estado.

Das 75 Câmaras com emissão do letras,
o cotadas, apenas fdram negociadas, 198
das do Jahu' 250 das do Jardinopolis,
42 de PIrassununga e 20 das de S, Ma-
nuol.

Das 87 companhias o empresas com de-
bentures cotadas apenas foram negocia-
das do tres empresas.

Apesar* do haver multo dinheiro parasor collocado, ainda persisto um certo ro-ceio, alias Injustificado, quanto ao em-
pregado em letras de Câmaras o debontu-
res.

Das 75 Câmaras com letras emlttldas,
temos um pequeno grupo que, por mo-
tivos desconhecidos, não tom pago os
seus Juros, mas quasl todas estão procu-

Bonito, quo havia intolraüo 2 coupons
om atraso, Ja effoctuou o pagamento de
um o estft tratando do pagar o outro, em
pouco tompo.

Tomos aponas 19 oamaras quo ntto cs-
tão om dia, contra BC, quo pagam pon-
Imilmenle.

Dus dobenturca temos aponoa 10 quonão eslão em dia.
Ora, tanto nos Câmaras, como nas do ¦

bentures, ha campo vaato para o capital
eo collocar.

Pelo registo da Bolsa verlflca-so
quo foram nogociados B.034 títulos dl-
versos, no total do 590:523$, contra
3.990 no total de 451:880$ na somana
anterior,

As accões da Companhia Taullsta•subiram do 342$ a 345$, o fecharam
muito firmes com compradores a esso
preço.

Aa acções da Mogyana, que esta-
vam a 235$ e 237$, subiram na quinta-
foira para 250$.

Esta alta do 13$ causou corta surpre-
sa, porquanto não havia uma causa quo
a Justificasse.

Houvo certo reboliço na praça, des-
norteando 03 compradores o os vondedo-
res.

Na soxta-foira, o mercado começou a
registar offerlns diversas, o não havia
mais comprador a 250$, baixando no
sabbado para 243$, e depois da Bolsa re-
glstaram-so negócios ã 242$.

Não tomos pois baso para uma alta
fora do eommum, as accões terão do
baixar a 210$, ou a monos, atfi quo haja
compradores em abundância para os lo-
tes «1110 appaioccrum A. venda com a al-
ta liara 250$.

As accões do Banco do Còmmercio
o Industria não foram negociadas, fe-
chando com compradores a 460$.

As acfiõos do Banco do S. Paulo
foram negociadas a 71$500 o 72$, ío-
chando com compradores a 71$.

As ncções do Banco Commercial
permaneceram firmes com negócios
multo rcgularcs a 140$000.

As debentures continuam pnraly-
sadas. Foram negociadas as da Campl-
neira do Tracção, da Força o Luz du RI-
beirão Preto e do Jornal "O Estudo".

As letras do câmaras tiveram pouca
procura.

Foram negociadas as do Jahu', as de
Jardinopolis, de PIrassununga o do fí,
Manuel.

-— As letras da capital de "1914" su-
liiriim para 9C$ o tiveram grande movi-
monto.

As do "1913" fecharam firmes a 79$.
As apólices do Estado subiram de

9C0$ para 975$ c fecharam com boa pro-
cura.

A tendência ê do maior alta.
Em egual semana, dc 1915, as apo-

llecs do Estado da lO.a, foram negocia-
das a 915$; as letras do "1913", desdo
77$ até 79$; de "1014", desdo Sl$500 atfi
83$; as acções da Companhia Paulista,
a 318$ o 320$; da Mogyana, a 225$ o
226$; do Banco da Companhia lndus-
Irial, a 473$; do Banco do S. Paulo, a
75$, o ns debentures do "Estado", a
Gíl$000.

O movimento conhecido da soma-
na foi: 100 acções da Companhia Paulis-
ta, a 345$; 45S ditas da Mogyana, des-
de 237$ atfi 250$; 25 ditas da Melhora-
mentos de S. Paulo, a 88$; 10 ditas dn
Antarctlca Paulista, a 215$; 320 ditas do
Banco Commercial, a 140$; 284 ditas do
Banco de S. Paulo, a 71$500 o 72$; 103
debentures da Companhia do Tracção, a
85$; 187 ditas da Força e Luz do Ribei-
rão Preto, a 90$; 30 ditas do "Estado",
a 7C$500; 2 ditas da Nacional Estampa-
ria, a S0$; .1.8-10 lclras da Câmara da
capital (191-1), a S9$500; 500 ditas, a 90$
o 60 ditas, a 89$; 52!) ditas, dita (1913),
a 78$ c 7.1.; 170 dilas da do .Tabu', a¦7õi, o 22 ditas, a 70$; 250 ditos da de
Jardinopolis, a 25$; 42 ditas da do PI-
rassünunga, a 84$; 20 diltt3 da do S. Ma-
nuel, a 75$; 3 npolices da União, 5 0|0, a
790$, ie dita dc 500$, por 395$; 2 ditas
do Estado, da 5.a, a 945$; 11 ditas, da
«l.a, a 900$, e 17 ditas da 7.a a 10.a, a
975$. fi » 
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ASSUCAR Í_ ALGODÃO
Assucav — O mercado do J't!o funecio-

nou sempre frouxo.
. Em Pernambuco as entradas des.íé o

começo da safra haviam attlrigidoVa
1.109.100 saccas, contra 1.900.SOO no an-
no passado.

A existência era de 43.800 saccas; con-
tra 38.100 no nnno passado.

Preço médio: Usina superior o l.a
8$700 por 15 kilos. -

Algodão — O mercado de Liverpool re-
glstoti as colações de 10.16 para o üo
Pernambuco, 10.11 para o do Macelú e
9.36 para o americano.

No dia 24 o mercado fechou firmo com
alta de 20 a 20 1|2 pontos.

Em Nova York o mercado 1'íbhòtl com
alta de 10 a 14 pontos.

Eni Pernambuco, ns entradas desdo o
começo da safra haviam altmgldo 
19-1.700 saccas, contra 201.700 110 anno
passado.

Stock, C.100 contra 29.COO no anno pas-
cado,

Preço do de l.a sorte, vendido:', a 20$
por 15 kilos.

VARIAS INTÒRMÀCÜES
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ARROZ AGULHA
ARROZ OA-praU. * . .
BANHA
BACALHAU '.'':» ".'.•:,:'.
OLEOS Vi-.';-.. ;V-.'
AZEITONAS
o outras Conservas -,;. A ,
VINHOS do todas ns procodcuolns « .*.

Vondo a [trocos reduzidos
•*

Henrique XKEetzger
= RUA LIBERO BADARÓ', 175-177 =

 A Câmara Syndlcál, cumprindo o
alio lho dotormlnou - o sr. secretario da
Fazenda, ndmlttlu fl. cotação o a negocia-
ção na Bolsa, 12.850 letras da Câmara doItu', Juros do 7 0|0.'-.— Tambem foram admlttldas a co-lação o a negociações na Bolsn, por acto
da Cnmara Syndlcál 800 contos em de-
bentures da Companhia Luz e Força do
Tatuhy, Juros 8 0|0.

 A Companhia Campineira do
Agúa o Exgottos esta pagando o dlvlden-
do provisório do 3$000 por acção, oom 90
0|0 realizado, conjunetamento ao l.o so-
inestro do 1916.

As câmaras do Annapolls o Ribei-
iio Bonito estão pagando Juros do suas
letras.

 A Camnra do Rio Claro esta pa-gando Juros o resgatando letras' sortea-
das.

 A Companhia Sporls o Altracções
esta pagando os Juros do suas debontu-
res.

 O "Quadro do títulos" quo esta avenda, correspondente ao semestre findo,
da a Companhia industrial do Cluurulhos
como fallida.

Houve equivoco, A Companhia não cs-ta. fallida, apenas não está. em dia com os
Juros do suas dobentures.

 Diversos Interessados podem-nos«mo reclamemos do sr. delegado fiscal,contra a demora no pagamento de Jurosdas apólices.
Dizem os reclamamentes quo o sr. de-legado nllega falta de verba, quando o sr.

ministro da Fazenda JA autorizou hámuito osso pagamento.
Ahl fica a reclamação.

CAU [lOMORTH
RUA BOA VISTA, 44

Comprem hoje mesmo
para combater o frio

um dos nossos
i

 A Companhia Mochanlca Jfl. an-
nunolou o pngamento dos 50 o 51 dlvl-
dondos, a razão de C$000 o 8$000 respo-
ctlvamente.

João Pimenta.

Costa, Campos & Malta

Movimento ínnri.Enio
RIO •

Vapores esperados
Portos cio sul, "Mayrink" .- . -,- 2S
Nova York c esc, "S. Paulo" ,. 29
Nova York e esc., "Byron" 29
Inglaterra c esc, "Drina" . . .,- 29
Bordcos e escalas, "Liger" . 30
Portos do norte, "Capivary" . .* 30
Rio da Prata, "Frisia" . . . . ..." 30
Portos do norte, "Olinda" . .' 30
Buenos Aires e esc., "Aracaty" 30
Setembro: . 

',;t!y.{
Calláo e esc., "Orita" , -.- '.''.*'"'_
Portos do norte, "Brasil" . ... 6
Rio da Prata, "P. di Udine" . .'• 7
Rio da Prata, "Sequana" .... 8
Rio da Prata, "Dcmerara" .' 8

Vapores a sahir :,';:'.l-.-:''

Caravellas c esc, "Philadelphia" 28
Laguna e esc, "Anna" (9 h.) . 28
Portos do sul, "Assú" 28
Nova York c esc, "Tcrence" ,: 28
Liverpool e esc, "Holberin" .- 28
Macáo e esc, "Pirangy" . . .- 28
Rio da Prata, "Byron" ... .
Rio da Prata, "Drina" ....
Nova York e esc, "Minas Ge-

raes" (14 horas) ......
B. Aires e Havre, "Corcovado"
Montcvidéo c esc, "Goyaz" . .
Portos do norte, "Bahia" (12 h.) 30
Itajahy e esc, "Itaitttba" 

(8 h.) 30
Rio da Prata, "Liger"_ ._ . ,: ,:
Amsterdam -e esc, "Frisia" . .
Portos do sul, "Itajubá" (12 li.)
Recife e escalas, "A. Jaceguay"

Setembro:
Montcvidéo e escalas, "Sitio"

(11 horas) *,...¦
Inglaterra e esc, "Orita" . . .
Rio da Prata, "Ibiapaba" . . ".¦
Rosário, "Mantiqueira" . ¦ '¦.¦

Vil. MAIUO OTTONI DE ltl.ZENDE
— EspoclallBta para os moléstias da gar-
ganta, nariz o ouvidos. Adjunto, por con-
curso, desta especialidade, no Hospital
Central da Santa Casa de Misericórdia.
Assistente do sr. dr. Henrique Llndon-
borg om sua clinica particular.

Cons.: Rua 8. Bento, 14, l.o andar, sa-
Ias 5 o 6, das 13 Aa 15. Res.: Rua S.
Carlos do Pinhal, 30 — Teloph., 4082.

Oculiafns
Dr. Pereira (iomes — uoulista da San-

ta Casa' o da Polycllnlca do S. Paulo.
Com pratica dos hospltaes do Paris. —
Consultório: rua Libero Badaró n. 119.
Telephono, 19.11. Residência: rua D.
Vcrldlana n. 71,

Drs. Oetnvlo Mede.*., Morno, JJÜ.Vidre ilo Síorncs riliu» _ _„_, c„
i-ilJTljfjj

Uorgcs — Escriptorio: roa"dft^a^Vbu,*
n. 4 (altos do Banco Allemfto) -. Tei.jPhone, 210. "" 

Drs. Julio Mnlii, Renato Mala o SíTv...do Andrado Mala, advogado» -.- BmrU
ptorloi rua da Qullunda, n. 19. — r«_,j,dencia: rua Aboll.aó, n. 1 — _'olopbom.:n.750 — Central.

Drs. profs. Alberto Ucncdclll c Annl-linlo Fcnòaltca — Clinica ooullstlca —
Rue. Dr. Falcão n. 12. — Consultas daí
13 as 10 horns. — Telephone n. 2544.

Dentisfas
Dr. Iliiiisun — Den*ist,a o medico, es-

poclallsta do moléstias da bocea, osso ca-
rlado, etc. — Run Qulnllno Bocayuva r
4 — Torfro o nsoensnr.

ÁLVARO CASTELLO •
UniKAJARA PINTO

Rua da Boa Vista n. 11 — l.o andar
Telephono, 3428

PROF. VIEIRA SALGADO 13 NE VIOBARBOSA — Eepoclallstas respccllva-
mente em dentaduras o trabalhos do ponte— Consultório: rua 15 do r.ovcmbro, 43.Telcphnno. n. 1.391.

Drs. franelsco Mendes ü Victor .Sncro-Jmonto, advogados —Escriptorio: rua Dlirella, n. Í2-B (sobrado) — Telephono n.153 — Caixa postal, 808 — Endereço te-5legraphlco "Condor" — S, Paulo — Tra*)
tam especialmente do questOos commer]
olacs a do contabilidade: adeantam, rno-j
iloiito convênio, o necessário para custai

o om empréstimos, com garantia hypo-'¦heçarlá de prédios na capital.
Dis. Dnrio Ribeiro, Siqueira Cumpõâ

Filho o Goiilrun Reis IC-m o seu escri-
íHpi-Io !i rua Direita, n. :.' (sala n. 5) —
Ouiú Tlelf*

Traduefores
ANDRICA DO', traduetor o interpreto

commercial juramentado para o Inglez,
allemão, francoz, Italiano, hespanhol, po*laço, russo, latim o grego. — Rua Direita,
S-A — 7-9 da manhã—Caixa postal, 1310

Knyenheirof,

Alfredo de Almeida—
Gabinete: rua Libero
Badaró, gg » 1 el.271&

rir. Fernando Worm.s — Clrurglão-den-
lista. — Longa prntlca. — Trabalhos ga-rantldos. •— Praça Antônio Prado n. 8 —
Telephones: 2057 e 2702. — Residência:rua General Jardim n. 18 — S, Paulo.

O. LACE
Cirurgião-Dentista

Rua S. Bento, 14 — Sala 5 (ralaceto
Jordão)

Telephono 3072

A nal unes
Cliimieii c iiiicroscopin clinicas — do

pliarmaceullco Miilhndo Filho — Labo-
ratorlo: rua de S. Bento n. 24 (2.o an-
dar) das 10 horas as 5 da tarde. — Tele-
phone 2572 — Residência: rua Barro
Funda n. 19 — Telephone. 3505.

GUSTAVO DE DARÁ CAMPOS — en-
gehhelro — ALEXANDRE ALBUQÜER.
«iUE — archlteclo — construegües, ro^rormas, conrccoíío do projectos o orço-
mentos, etc. Constrneçõcs a prazo. Ruafí. Bento n. 25."Ti. 

TUA VAGIAM & COMI*. — Desenhos
do prédios o moehnnicos — Copias sobro
túla — Roproducr;ões —• Trabalhos dacty-
logrâphleos o contabilidade, rua Libero
BariarO, n. 49.

¦Irisi** Rossl, archltecto-constructor —;
Construcção, augmenlos e concertos do
prédios. Projectos o ornamentos — 'Es«
criplorlo: rua S, Bento, 14, sala 15. nã2.0 andar.

Frnnlc Hirst Hebl»leth*,vite — u. Insti
C. 13. — Engenheiro Civil — Rua da
Qullanda, 16-A — S. Paulo — Teleph.
1001.

lábêllitio

Massagistas
Arlhur Linilcrdulil — Formado pelo

Instituto do Massagens o Gymnastlca Mo-
dica Sueca do prof. Unman, Stockolmo —
HOTEL SUISSO, largo do Paysandu' n.
3S — Telephone, 1721 — S. Paulo.

Ilospitaes

MBIOADOE
Médicos

Dr. Ainnriinte Cruz — Operador par-f.e'io. — Consultório: rua do Thesouro, n.
9, das 2 ds 3 da tardo. — Telephono n.
709. — Residência: rua Seto do Abril, n.
113. — S. Paulo.

Dr. O. O. Gordlnlio — Da Unlversida-
do do Genebra,' com pratica nos hospl-
tais da Paris,-ex-externo da Polycllnlca
da Maternidade do Genebra.

Especialidade: Vias tirinarlas, moles-
lias das senhoras, partos o syphllls.

Consultório: Rua S. Bento, n. 14 — Te-
lcpbono, 3.072. — Residência: Praça da
Ropubllca, n. 34 — Telephon, 1.428 —
Coosullas das 13 ás 18 horas.

Dr. Azevedo BoniCiin — Clinica medi-
ca-cirurgica em geral. Moléstias das so-
nhoras o crianças, partos, moléstias mon-
taes o nervosas, hypnotismo, magnetismo
pessoal. Consultório, Alvares Penteado,
0-A. Res., avenida Paulista, 278. Tol.
escr., 5.931 — Res., 1010. T. Central.

Dr. Zcphcrlno Jlo Amaral — Da Santa'J.-iííi o Hospllaos do Pari3, Berlim o Ml-
lão — Vias tirinarlas, moléstias do se-
nhoras o syphllls. Cons.: Rua José Bonl-
fac.lp; 10, (t At 4). Teleph, 4.467. — Rir-
uldenclai Rua Palmeiras, 76. Tol. 700.

Dr. O. Homem do Mello — Moléstias
nervosas o mentaes. — Residência e con-
sultorlo: Alto das Perdizes, rua Dr. Ho-
mem de Mello, próximo fl. Casa do Sau-
de, do 11 âs 3 horas da tardo. Telephono,
60. Caixa postal. 12. 

Dr. Monteiro Vlnniiii — Especialista orn
molestlts das crianças, eom pratica dou
principaes hospltaes da E íropt, — Re-
sldencla: rua Itambê n. 13 (Hyglenopo-
lis). — Telephone, 66 — Consultório:
rua Boa Vista u. 11, de 12 ás 3 — Tele-
phone, 698.

Dr. Al7cs do Limn, da Universidade íe
Paris, clrurgllo da Santa Casa. — Espe-
clalldadc: Vias urlnarlas, moléstias do oo-
nhoras o partos. — Residência: rua de S.
Luiz n. 10. — Consultório, rua ão S. Bento
n. 34, de 1 fls 4. — Toleph. 30.

L.,,

A Bolsa, riuo ha mais de um mez es-
tava funecionando na Casa Bancaria Leo-
nidas Moreira, em virtude da rotortna e
adaptação do antigo salão, volta hojo a
Cuhçcionár na rua do S. Bento, n. 01 (so-
brado).

O novo salão esta luxuosamente mon-
tado, na altura do uma Bolsa como 6 a
da nossa capital.

 Temos em mãos o Relatório do
sr. prefeito da Câmara do Amparo, apro-
sentado aquella corporação em 11 do
março deste anno, referente ao exercício
do 1915.

E' um documento multo importante,
no qual o sr. prefeito expoz corn muita
clareza a situação econômica e financeira
daquelle importante município Ja linha
mogyana.

Com a leitura do Relatório os mnr.ici-
pes ficam inteirados da situação da Ca-
mara, o como foram empregados is im-
postos arrecadados.

Tratando da situação econômica, o sr.
prefeito diz que ã divida do empréstimo
de 1.300 contos, vai seguindo o seu curso
regular.

Com referencia ii divida fluctuante,
constituída pelas letras dn praça, de' pra-
zo curto, c pelos débitos de contas cor-
rentes, pequena reducção ella apresenta.

A 31 de dezembro de 1914 avulUva os-
sa divida em 282 contos d2 réis, tendo
sido augmentada com mnis 11 cintos, lo-
trás emlttldas para pagar o engenheiro
D. Mac-Knight.

 A arrecadação, comparada íi de
1914, tove uma melhora relativa. Passa-
ram dc 1914 para 1915, 04:764$ a reco-
ber, e do 1915 para 1916, 44:093$000.

A receita orçuda para 1915 foi do 395
contos, o a arrecadada foi do 374 con-
tos.

Depois do úteis o proveitosas conslde-
rações sobro o estado financeiro do mú-
nicipio, diz o sr, profeito: "Não tivesse-
mos tido a provisão quo tivemos em
1914, o a municipalidade amparense teria
do publicar agora, ao encerrar a sua ges-
tão do 1915, um "déficit" alarmante e
compromettodor de 70 contos, a aggra-
var as administrações vindouras o a des-
acreditar u, administração presente,

Basta attonder a quo as collectas ca-
hiram de 412, em 1914, a 382 contos, im
1915.

Roforlndo-so ao exercício findo, diz o
relatório quo em l.o do janeiro de 1915
a municipalidade tinha a receber, de
exercícios findos, a avultada quantia de
120 contos.

Como medida para evitar o mal, quo s6
prejuízo o descrédito acarreta ao muni-
oiplo, o sr, prefeito alvitra medidas ado-
quadas, taes como alterando as Épocas do
diversos recebimentos, para nos venci-
montos de Juros a Câmara estar appare-
lhada para manter o sou credito.

Diz o sr, prefeito quo so pôde conslde-
rar fechado A municipalidade o caminho
dos empréstimos, e 6 forçoso ter a pre-vençao todos os roeursos para quo ntto

Inos 

faltem os meios do manter a £é dos
nossos contractos o corresponder a con-
fiança de nossos credores. 

'

Dr. Sanl ilo Aviloz — Moléstias Inter-
nas, syphlUtlcas, da pelle, nervosas o da
infância. — Consultório o residência, run
Florlano Peixoto, n. 8, de 13 ds 16 —
Telephono.

Di*. Rezende Puccli — Da Santa Casa
de S. Paulo. — Consultório: rua de 3.
Bento n. 41, das 3 fls 4 horas. — Resi-
dencia: avenida Angélica n. 131. — Te-
lephone, 3945.

"INSTITUTO PAULISTA" — Esto es-
tabeleclmento recebo doentes do moléstias
módicas, cirúrgicas, nervosas e mentaes;
compõc-60 de:

Sanatório — Cnsn dc Snmlo — Pavl-
lhão dc Pliyslolhcrapla o Ilofcei.

Não so acceltam doentes de moléstias
contagiosas.

Admlttcm-so parturlentes. :í-
Aberto a todos os facultativos. *'
Os mais reputados cirurgiões do a.Paulo operam no Instituto Paulista.
Qualquer Intervenção cirúrgica faz obje-cto do contracto A parte com o medicooperador.
A gerencia e responsabilidade perten-cem aos gerentes arrendatários: Mr. eMme. Emílio Toblas, com quem deverãoser tratados todos os negócios do estabe-lcclmento.
Pedir prospectos e ví-r ojinunclos dota-lhados aos domingos no jornal «O Estadodo S. Paulo".
Caixa postal, 947 — Telephone, 2243 —

Avenida Pnnllsla n. 40-A (rua particular)
S. PAULO

Dr. A. Gabriel du Veiga — Juiz do dl-
rolto em disponibilidade, ll.o' tabellião— Rua S. Bento n. 42-A, nm frento aoGrando Hotel, aberto normalmente de 8is 17 horas. — Telephono, 2210 — Ro-sldencla: rua Tamandare n. 81 — Tolo-
phone. 237.

A tfaiatarias
Recontmendaveis

Alfaiataria — Vieira Pinto ti Comp.- Rua Boa Visla n. 49 — S. Paulo.
Cnsa Riiunlcr — Alfalntarla de primei,ra ordom e secção completa de artlgoi

finos para homens.
Rua ir, dp Novembro n. itll

Hotel recotnmendavel
Hotel Rellu Vista — Rua Boa Vista

n. 24 — Telephone, 210 — Caixa postal,311 — Endereço telegraphlco 'fSartl".
Siipplemento na Galeria de Crj-stal.—

Hotel do primeira ordem.

Estabelecimento
de loteria

Casa Dolivaes — Agencia geral ds.Loteria do S. Paulo — Rua Direita ni
19 — Caixa, 20 — Endereço telcgraphl-
co "Dolivaes" — s. Pauto.

Vidraceiro

Dr. Nunes Cintra — Residência: rua
Duque do Caxias n. 30-B. — Telephone.
1049. Consultório: rua .7. Bento n. 74
(sobrado). — Tolephone, 2445. — Espe-
clalldadc: Diagnostico cm geral, moles-
tias do estômago o intestinos, dos pul-
mões, do coração e das senhoras.

Dru. Cnslmlrn Loureiro — Espocialls-
to pcloa hospltaes do Paris. — Gyneco-
iogla, portos e operações. — Consulto-
rio: Rua Josfi Bonifácio, n. 32. — Tele-
Dhcne, 2.929, de 13 fls 15 — Residência,
avonlda Ilygionopoüs, n. 18 — Telepho-
ne, 912.

Dr. Th. do Alvarenga — Clinica medi-
co. — Moléstias mentaes o nervosas —
Ccr-sultns das 14 fis IP horas, rua Llho-
ro. 30, do 1 fis 4. — Tratamento radical c
léptone, 51-25, com entrada pela rua de
S. Bento, 33 — Residência: rua Dr. Ho-
men*. do Mello, 74. — Perdizes — Tele-
obonc, 5.672.

Hr. P. CorrCa Netto — Clinica medica,
operaçdes e curativos. — Tratamento es-
peclal das moléstias da pelle, syphllls e
tias urirarias. Cura do eezema, da blo-
norrhagla. Dá Indicações para os banhos
do Poços do Caldas, ondo clinicou. Rua
Boa Vista, n. 11 — 2 is 4. — Residência:
rua 13 do Maio, n. 319.

l)r. A. O. CAMARGO — Cirurgia em
gorai, gynecologla, obstetrícia e vias uri-
narlas. Consultório: Rua Alvares Pentea-
do, m 35 (l.o andar), de 1 âs 4. Telepho-
ne n 1.664. Residência: Rua Rego Frei-
ta*--. n. 83. Teleph. n. 1.573.

Dr. Fmnclsco Lyra — Medico e ope-
rador — Cirurgia em geral. Molcstlai das
senhoras. Partos — Consultório: Rua S.
Bento, 36 — Sobrado. Sala 11, do 1 fis :
da tardo. Telephone, 5. "62. Residência:
Alameda Nothmann n. 100-D. — Telepho-
ue, 1.Ó27.

Dr. Rodrigues Guião — Mudlco da Ma-
ternldade. — Partos, moléstias das senho-
ras o crianças, syphllls e cirurgia em ge-
ral, Attonde a chamados cm sua reslden-
cia, fi alameda Barão de Piracicaba n.
139. Telephone n. 2826. Consultas no
alameda Barão de Limeira n. 1, das 12 le
14 horas,

Dr. W. Giirdon fipeors — (M. R. C. *..
L C. P. I.cndon). — Mudlco e operador
— Residência: alameda Barão do Rio
Bmnco n. 1, — Telephone, 464. — Con-
sultorlo: rua do S. Bento n. 63 (sobrado)
das 2 lis 4 da tarde. — Telephone, 1023

Dr. Lniirlston Job Lano — Cirurgia e
irynecologia. — Residência: rua Consola-
ção n. 204, consultas atfi fl.3 9 horas da
manhã. — Telephone, 943. — Escriptorio:
rua S. Bento n. 43, das 2 fis 4 horas da
terde. — Telephone, .142.

INSTITUTO .TAGUARIBE '
Run .Tngunrlbe, n. 113

Completamonto reformado, acha-se re-aberto este estabelecimento do duchasCrias, quentes o escossezas, banhos de luz.de vapor e sulfurogos.
Consultas de clinica medica — Todos os"'lias utols — Polo Dr. Pedro Dlaí, do 7fls 8 horas da manhã.
Tratamento das moléstias nervosas, cu-ra da embriaguez, pelo Dr. Domingos

Jaguarlbe, do 3 fis 5.
Cusa de Snudc do dr. Homem do Mello.— Excluslvamento para moléstias nervo-

sas o mentaes, tem como enfermeiras lr-mãe de caridade — Esplendida e espa-
cosa chácara ,ne Alto das Perdizes. —
Medico residente no estabelecimento. —
Dr. Homem do Mello, com mais do 20 an-
nos do pratica: medico consultor.

PARTOS E MOLÉSTIAS DAS SENHO-
RAS — Dr. Mello Camargo — Cônsul-'orlo. Rua do S. Bento, 78, daa 2 fis 4
horas. Residência: rua Aurellano Cou-
Unho, 18; telephone, 705.

DR. RENATO KEHL — Medicina em
geral, especialmente moléstias das orlan-
ças, vias urinarins e syphllls.

Consultório — Rua Libero Badaró,
119, sala 2, l.o andar. — Telephone,
6125, das 3 fis 5-. Com entrada tambem
pela rua S. Bento, 33. Do 1 âs 2, na rua
do Carmo, 43-A. Res.: Rua Domingos
do Moraes, 72, — Telephone, 2559.

Dr. Alfredo Medeiros — Moléstias dai
crianças — Residência, Rua Fagundes n.
14. Telephone, 98. — Consultas de 8 fie
9 o,meia. Consultório: rua Alvares Pen-
teado, 30. — Do 2 fts 4.

Maternidade Santa Mnria — Esta lnstl-
tulção de caridade assisto, nos respectl-
vos domicílios, âs parturlentes pobres,eujo e3tado reclamo Intervenção de me-«lieo-parteiro. O cliento pobro pagarft,upenas, a conducção So medico. Em sua
3êde, provisória, â rua Duquo do Caxias,
n. 10, dfi consultas grátis de obstetrícia e
gynecologin, das 8 fis 9 horas.

Teleohono, 568."dISPENSARIO 
CLEMENTE FERREI-

RA — Neste Instituto fazom-se exames
radloscoplcos, radlographlas e appllcações
radlo-thcraplcas aos doentes não perten-
contes ao Dispcnsario, cobrando-6e preçosmódicos em beneficio do Estabelecimento,

Tambom os drs. Clemente Ferreira e
Arlstldes Guimarães utilizam no trata-
monto da tuberculose pulmonar o pneu-mothorax artificial sempro que 6 indica-
do e pratlcavel, podendo appllcal-o a
doentes alheios ao DÍspensarlo, mediante
tarifa módica, cm beneficio do mesmo In-«stltuto.

A.Cnsa Cabral manda collocar vidros
om vidraças, clarabolas, etc. 33-B, rua
de S. Bento n. 33-B — Telephone, 750.

eccao livre

A drogados

Dr. Theodoro Bnyma — Gabinete de
analyses e mlcroscopla clinicas. — Run
S, Bento n. 61, l.o andar — Das 3 e mela
horas cm deante. — Reacç&o Wasser-
mann para o diagnostico da syphllls. —
Vaeclnas opsonleas. — Exames hlstologl-
cos e do escarros, fezes, urina, pu's, san-
gue, etc. — Res.: Rua General Jardim
n. 78. Telephono 4013.

Dr. Ferreira Lopes — Medlco-operador
— Rua Josfi Bonifácio n. 28 (sobrado). —
De 14 fts 10 horas. — Residência: rua l»«-
neral Jardim n. 2 -- Telephone, 396.

Dr. J, J.iDE CARVALHO — Reslden-
ela e consultório: Rua Marechal Deodo-
ro, 16 de 1 ft3 4. — Tratamento radical c
garantido da aslhma o das hemorrhol-
das. Operações sem dOr, sem sangue e
som chloroformlo.

Dr. Celestino Bourroul — Consultório:
Rua Josfi Bonifácio n. 16, das 3 fls 6 ho-
ras da tardo — Telephone, 4467. •— Resi-
dencia, rua da Gloria, n. 67-A —* Tele-
phones: 2622 o12471.

Dr. A. Fnjnrdo — Clinica medica •—
Consultório, rua Quintino Bocayuva n. 4
— Palacete Lara. — Residência, alame-
da Barão do Piracicaba n. 63 — Telepho-
no 19.

Dr. Arnaldo Pedroso — Medico opera-
dor — Especialidade: Vias urlnarlas. •—
Residência: rua da Liberdade n. 61; tele-
phone, 2352, —• Consultório: rua Josfi Bo-
nlfacio n, 40. — Das 2 fls ,4 horas da
tarde. - . -

Dr. Guilherme Ellis — Medico opera-
dor. — Especialidade: crianças o velhos
Residência e consultório: rua Sete de
Abril n. 112, das 10 ao melo dia. — Te-
lephone, 4741.

Dr. Ccsidio iln Gama o Silva — Mo-
lostlas das crianças, pollo e syphllls. —
Consultório: largo da Sfi n. 3. Reslden-
cia: rua das Palmeiras n. 33. — Tele-
phone, 2998.

Dr. Arnrlpe Sucupira — Clinica medica
— Moléstias gastro-lntestlnaes, dos pul-
mões, coração, systema nervoso. — Mo-
lestlas de criançns. — Residência: rua
Martlm Francisco n. 48. — Telephone,
981 — Consultório: rua de S. Bento n.
36. de 1 âs 3 horas da tarde.

DR. OLIVEIRA FAUSTO. Medico ope-
rador. Residência e consultório (das 2
âi 4): rua Mnria Thereza, n. 26 (proxl-
mo ao largo do Aroucho). Tolophone n.
1260.

Dr. L. P. Barretto — Especialidade:
Cura radical do IicmorrlioUlns por pro-
cesso som sangue, som dor o som chio-
roformlo. — Rua Appa, 4.

Garganta, nàri»
e ouvidos

Epllcpsia — Ataques do gotta — Tra-
tamentó novo e especial — DR. PHI-
LIPPE ACHE*. •— Consultório o resi-
dencia: largo do Coração de Jesus n.
11. — Das 8 fis 11 — Telephone, 1.490.

OLHOS, OUVIDOS, GARGANTA E
NARIZ — Dr. Bueno do Miranda f—
Com pratica de Paris e Vienna, especia-
lista da Polycllnlca e Santa Casa de S.
Paulo. —; Consultório: rua 15 de No-
vembro, n. 16, (altos da Casa Rocha), •—
De 1 âs 4 — Residência: rua Arthur Pra-
do, n. 85,.

Os drs. Adolpho A. dn Silva Gordo c
liilonlo Mercado têm o seu escriptorio fi
rua do S. Bento, n. 45, (sobrado).

Drs. Nogueira Martins, Olegarlo do AI-
molda o Antônio Mendonça — Mudaram
sou escriptorio para a Rua Alvares Pen-
tendo, n. 39. Telephone, 4.836.

DRS. SPENOEIt VAMPRÊ', LEVEN
VAMPRÊ' c TEDRO SOARES DE ARAU-
JO — Advogados — Travessa da Sfi, n. 6— Telephono, n. 2150. — S. Paulo.

DRS. VILLAB01M o SAMPAIO V1AN-
NA — Continuam com sou escriptorio de
advocacia, â rua Direita, n. 8-A — Tele-
phone, 801.

Rr João Arruda — Lento da Faculda
.lo do Direito. —- Escriptorio, rua Direi-
ta, n. 2 — Telephono, 4411. — Reslden-
ela: rua Sabarft, n. 34 — Tolephone, 724.

Dr. J. Ferrão dc Gusmão Lima — Dr.
João Pinheiro dc Miranda França — Dr.
Fausto Ferraz — Advogados — Encar-
regam-se do negócios eommerciaes o fo-
renses na praça do Rio de Janeiro. —
Avenida Rio Branco, 109.

DR. ALFREDO BAUEK, advogado.
Rua Bocayuva, n. 5 (sobreloja).

Drs. Spcncer Vampr6, Alfredo Bnucr c
Pedro Eoarcs do Arnnjo — Advogados
— Travessa da Sfi, n. 0. Telephone, n.
2.150 -- S. Paulo.

Dr. A. A. do Covello — Advogado —
Escriptorio: rua de S. Bento, n, 23.

Residência: rua Bella Cintra, n. 200.
DRS. ANTÔNIO BENTO VIDAD e

LUIS SILVEHÍA — Advogados — Rua
da Quitanda, n. 16-A.

Os advogados drs. Joaquim Pinheiro
Paranaguá o Luiz do Oliveira Paranaguá
transferiram sou escriptorio de advoca-
cia para a rua Alvares Penteado, 36.

Dr. Cnstcllu Branco, advogado, enoar-
rega-se do cobranças eommerciaes, tal-
lendas, Inventários, executivos o proces-
sos crimes, adeantando todas as custas,
Rua do Carmo, n. 68 — Rio de Janeiro.

A.ivo^uilos — Drs. jUicrt (lo Assum-
pçiio o Josô Custodio Soares — Escrlpto-
rio: rur. Direita, n. 3-A (sobrado).

Aos corações caridosos
Uma senhora, clc edade avançada,

com tres*' filhos impossibilitados dtí
trabalhar, achando-sc na extrema
miséria, pede unia esmola aos cora-
ções caridosos. Qualquer csportula
pódc ser entregue neste jornal ou á
rua Albuquerque Lins, n. 107.

Dr. Rubião fileira
Trofcssor dc clinica medica

Residência: Rua das Palmeiras, 9.Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
José Bonifacio.13 - De 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

Optimo negocio
Procura-se uma pessoa que disponha

dum capital do cinco contos para asso-
clai--so a uma ompreza grandemento lu-
era tlva.

Garanto-so um lucro de conto por cen-
to cm menos do 4 mezes.

Cartas na administração desta folha ei)
A. M.

DR. MEIiCRIADES JUNQUEIRA
Medico

Consultório, R. Libero Badaró, 62, das
3 as 4 horas da tarde. — Rcs„ rua'Ma-
jor Dlogo, 8. Tel,, 4.14G.

-r«S. «-PI

Dr. J. Fogaça de Almeida
Coração, artérias, pulmão, estorna/jo,
rins, figado, intestinos, rliouraatis-
mo, partos, catarrlios uterinos, otc.

RAIOS X
Una Libero Badaró, n. 134 -

l.o andar-- A's 3 da tarde
Tratamento ospeciat para n tubor-

culoso o fobro puorporalToloplionos ns. 4G75 o 812 - Braz_,,
*™««fO-0-'•*•

DR. JOSÉ" PIEDADF
ADVOGADO

Escriptorio, rua Libero BadarO, 119.
Caixa postal, 605 — Telephone, 1931.

S. Paulo

•£????????????????.???????¦*><>
Brevemente, para INICIADOS: |
05 17ER505 ÁUREOS |
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Pithagoras |
cuidadosa traducção portuguoza, so- •?

guida do notus explicativas I
Proço .... B.ÜÜO %

A' vonda na {

LIVRARIA LEALDADE
57 - Rua de s. Bento - 57
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AR1STOLINO
e OLIVEIRA JUNIOR

(Sabão em fôrma liquida) —

MANCKÍAS
SAUDAR
ESPINHAS
BUGOSIDADES

CRAVOS
VERMEDUIDõES
COMIOnOES
TRRTTAOOES

CURA
FKIEIHAS
FERIDAS
OASPA
PERDA DE CABELI.O

DORES
KCAEMAS
DAHTIUIOS
GOLPES

CONTUSÕES
QUEIMADURAS
ERXüUTOiAS
INFLAMMAÇtfFB

Sendo em fôrma lidnlda é de aso commodo e asseiado, serve para o banho para a barba e para os dentes
A> venda em qualquer pHarmacia, f*ai*bearias e pertumarias

^¦^^mmmmÊmmkmmiWammm —¦*¦*¦*— ——^'—

8Escriptorio de advocacia de

I
t
2 Carlos de Campos |15 =*-*""-¦ K ÊSSÉ» ft

Sylvio de Campos
Praça Antonio Prado n. 13

ICn-n 
"Inrllnlco (l.e nndnr) f
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AVIHO

As contas dc püblicà-jõca do
jornal «Correio Paulistano tlcvem
ser pagas no ecu cf-»«riplorio ou
ao seu cobriidor, sr. J-sé China,
único autorizado p»*Vá isso.

THESOURO MUNICIPAL DE S. FAULO
Directoria «Jn receita

EDITAL íí; 3 5
De ordem do sr. dr. Inspector do Tho-

souro, faço publico, para conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o no dia
31 do agosto do corrente anno, ae proce-
dora nesta Directoria, á-rua Libero Ba-
darô, n. 08, a arrecadação a bocea do co-
fre dos Impostos de Industrias o Profis-
sões correspondentes ao 2.o semestre do
presente exercício.

Os contribuintes que pagarem seus im-
postos do dia l.o ao dia 10 gosarão do
abatimento dc 20 010; os que pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 16 0|0, c, finalmente, os quo pagarem
do dia 21 ao 31, gosarão do abatimento
dc 10 0|0.

Turanto o mez do setembro próximo
futuro os referidos Impostos serão cobra-
dos sem abatimento o seín multa. Findo
esto mez, serão cobrados os referidos im-
postos com a multa addicional de 20 0|0.
Directoria da Receita do Thesouro Muni-
clpal de S. Paulo, 31 do julho do 1910.

O Direetor.
Dlniz. P. do Azambuja.

CÂMARA MUNICIPAL »E 1TAPOLI8
Avisa-so nos portadores de letras do om-

presumo do 60 contos tln Câmara Muni-
clpal de Itapolls, «uo os coupons «lo ju-
ros correspondentes A 2.a prestasfio do
corrente anno serão pagos desta data en»
deante, pelo sr. Antenor da Costa Seno,
nesta capital, A rua Augusta, n. 217-A.

S. Paulo, 25 de agosto do 1916.
João, Carlos de Godoy,

Procurador dtt Cnmara

CAMAKA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
Avisa-se aos portadores das letras da

Câmara Municipal de Itapolls, sobns. 7
8 —

20 —

<
4
4
4
4

BENTO VIDAL

LUIZ SILVEIRA *>

AUVOUAUO.H ?

4 16-A-Rna da Quitanda-16-A ?
1 Telephone n. 2.628 ^TwerrvwwrB

Prot. A. Jtotourt
GRflPBObOSO

Consultado por vultos eminentes do
Brasil e da America do Snl

.«« Consulta das 13 ás 17 horas

Rna Araujo n. 10
ll-.l.EFIIOXI*. IH*.»!"

SO —

247
313 —

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS
Dr. PAULA PERUCHE

(KBPKCI ALISTA)
Com prnllcn tln cllnic.1 do prof. Ilulincl.do 1'arl»
CÚSSU13TOK10: Itua Direita n. «s, das t) ã»

I. — Tf»lD|iliono n. .'..02°.
ItliSlDKKClA.i Avenida l'nul!sta n. IH. - »o-

lopIlOUO II. Ü.EH.

60mE5 D05 SflIlT05

Jardim de Académus
f.' venda cm todas as livrarias e na ad-

ministraçáo do "Correio Paulistano". -
Preço, 3$ooo réis; pelo -Correio. 3?3<"o.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcção dc passeios

Faço publico que, nos termos do cap.
IV do Acto n. 760, de 14 do Junho de
1015, e dentro do prazo de 60 dlns, lm-
prorogaveis, a contar do 2 do corronto
mez, deverão os proprietários de casas e
terrenos construir os necessários passeios
até á largura do 3 metros nas ruas Gene-
ral Flores, entro as ruas Solou o Javalies;
Tgnacio dc Araujo, entre as ruas Bresser
o Hlppodròmo; Josó Kàüèr, entre ns ruas
Joaquim Carlos c Gonçalves Dias; Scuve-
ro, entro a rua LavapCs e a travessa Joa-
quiin Piza, c Conde do S. Joaquim, entre
as ruas Humaytft e Jaceguay, devendo a
pavimentação ser feita com concreto dc
pedregulho, com argamassa do cimento,
eyllndrado com rolo picotado, tendo tra-
cos para formar quadros de 0,m,50X
0m,50.

No caso de serem construídos os pas-
selos depois da terminação do prazo acima
referido, deverão os interessados commu-
nlcar isso fi Prefeitura, afim dc, verifica-
da a veracidade da communicação, ser
teito o cancellamento do Imposto de 20
i-fjls diários por metro linear de guias as-
sentadas, a contar da data da conclusão
do serviço.

Esse imposto não comprchende os pas-
selos construídos dentro do prazo do 60
dias, acima referido. Os proprietários,
quando construírem os passeios, so sujei-
tarão A fiscalização municipal e ás pres-
cripções da Prefeitura, relativas ao ma-
tcrlal quo devera ser empregado e a tudo
o mais quo seja Julgado Indispensável 0
solidez o ft boa esthetica dos passeios, dc-
vendo para isso o construetor dar aviso ft
Directoria dc fibras com antecedência dc
24 horas, afim de que sejam examinados e
acceitos os materlaes a empregar, sob po-
na de serem desmanchados os mesmos
passeios e mantido o Imposto, como sl não
tivessem sido construídos. Os proprieta-
rios são obrigados a mantel-os em hom
estado de conservação, sob pena de paga-
rem o referido Imposto.

Directoria do Policia o Hygiene, 1 dc
agosto de 1916.

O Dlrector,
AllKüto «la Costa.

11 _" 14 — 17 — 24 —' 25
28 _ 30 - 35 — 02 —80
91 _ fjg — 110 — 129 — 139

143 — 142 — 145 — 355 — 160 — 169
171 — 178 — 179 — 185 — 191 — 207
210 — 21!) — 221 — 233 — 235 — 237

253 — 275 — 277 — 285 —. 311
816 — 325 — 328 — 334 — -30

341 — 342 — 349 — S56 — 3«2 — 364
370 - 375 — 377 - 378 — 382 — 383
384 — 385 — 386 — 400 — 413 — 419
420 — 435 — 43G — 445 — 453 — 401
471 _ 475 _ 476 — 480 — 482 — 487
480 — 490 — 498 — 508 — 609 — 516
521 — 532 — 540 — 551 — r>55 — 560
EGi — 665 — 675 — 584 — 685 — 690
595 — 598 — 600, do empréstimo do 60
contos, autorizado por lei municipal n.
147, do 11 de Julho do 1014, sorteadas
liontem na sídc**ffa Loteria do Estado de
f! Paulo, que serfto as mesmas pagas e
resgatadas de 3 5 de setembro próximo cm
deanto, na Procuradoria da Câmara Mu-
nlcipal do Itapolls.

S. Paulo, 27 dc agosto de 1910.
João Carlos dc Godoy.

MdSMHMIM999

; Pertences nara automóveis
| Accessorios

Pneumaticos
(Jazolína
Lubrificantes

%-3$ Preços sem competência %
1 Acceita pedidos do interior, as- ^isim como recebe cncoinmcndas í^

:-: para o exlrangeir,) :-: :-: @

6 Telephone, 3706 - Caixa, 284 8
1 Enrí Telegr. «HUTOQERflb** ®

\ R. Barão de Itapetininga, 171|
S. PAULO ^
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ÊDÍTÃES

A área mínima de
será do dez metros

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Extiiic.jãó dc foriiiiic.uclro
Scieuüfico uo sr. Francisco Palniiov,

proprietário do terreno íi ruo Machado
de Assis, situado a 3 7 metros alem da rua
Guimarães Passos,, que, dentro do prazo
de cinco dias, a coutar desta data, da/c
extinguir, de accOrdo com os arts. l.o,
3.0 c 4.o do Aelo 192, de 17 de der.ei.v-
bro de 190-1, o formigueiro existente no
referido terreno, nol» pena de 10?000 do
multo e do ner o serviço feito pela Pre-
feitura, por conta do proprietário, cimi o
acerescimo dc 20 o|o pelo trabalho de Us-
calizaçüo o cobrança, depois da multa nil
reincidência.

Directoria de Policia e Hygiene, 25 de
agosto de 1910.

O Direetor,
Albcrlo «Iu Custo.

PREFEITURA MUNICIPAL
Concorrência publica para npfcscnta-jnq

dc projectos dc cnsns proletárias eco-
noinicos

Paro perfeito e completo conliecime.i-
to dos interessados, faço sabor, dc ordem
do sr. 3'refeilo, que as disposições da [il
n 4!)8. de 14 de dezembro de 1900. a que
se refere a letra "b" do edital do 11 lo
corrente, para apresentação de projeetoi.
para casas proletárias econômicas, são
03 seguintes:

Art. l.o.
Paragraplio 5.0 —

cada compartiuieiilo
quadrados.

Paragrapho O.o — Coda. eomparllmcn
lo terft pelo menos uma porta ou janella
abrindo directamonto para o exterior ou
para uma ftrea aberta, que dover.''. tor a
superfície rainima dc dez metros quadra-
dos e a dimensão mininia do dois metros
de largo.

Paragrapho 7.o — Os muros dc allccr-
ces terão a espessura minlma de 0m,45
atfi ao nivel do pavimento e Om.üO «clnlii
oara cima.

Paragrapho S.o — A altura mínima
das paredes, contada do nível superior
do pavimento até no frcchal. serft de troa
metros.

ÍParàgraiilio O.o — O vão mínimo dü?
portas e elas janellas terft a quinta parto
eia superfície mínima do conipartimcnto.

Paragraplio 10 — O pavimento poderft
ser de madeira, cimentado ou làdrllliqdn
No primeiro caso, fiearft pelo rá"en"fts
Ori'1,60 acima da superfície do solo. que
deverá ser cimentado ou ladrlüiado, seu-
do o porão convenientemente ventilado.

Paragrapho 11 — As paredes internas
serão rebocadas e caiadas: as externai»
poderão ser de juntas tomadas,

Paragrapho 12 — Os compartirnento-*
poderão não sei" forrados.

Paragrapho 13 — As portas, ns Janel-
las o os forros serão pintados a oleo.

Paragraplio 14 — Não havendo plati-
banda, o beirai do telhado terft pelo me-
nos unia saliência do 0m,30.

Paragraplio 15 — O terreno em tor:;n
das paredes exteriores serft revestido. r,a
largura níittlmá do um metro dc calcada
ãe alvenaria de pedra, de tijo!o"ou cinien-
tado.

Art. 3.0 — Quando forem construídas
varias casas unidas, as paredes divisórias
terão a espessura mininia do Om.üO e irão
ntfi .no telhado, sendo os respectivos ter-
iflr.OB separados por meio ele muros ou
ccici**.

DÍreotofln Geral da Prefeitura do Mi.-
nicipio de K. Paulo. 38 dc agoslo dc 191 íl.
3C3.0 da fundação do S. Paulo.

O direetor geral,
A. Cintra.

EDITAI)

De ordem do sr. Prefeito, faço ptiblic.*»
que, pelo prazo dc dez dias, conta-
dos de amanhã, se acha aberta con-
corroriela publica para o fornecimen-
to, atfi 31 de dezembro de 1917, de
tijolos para serviços nos cemitérios
da Consolação, do Araçíi o do Braz

Os concorrentes apresentarão preços
por nilllielro, entregue nos cemitérios aci-
ma mencionados.

No contracto a ser lavrado serão espe-
cificadas as condições de fornecimento,
nos termos deste edital e da proposta ac-
coita, as penas de multa e de rescisão,
fipocas do fornecimento, etc.

Depositarão os concorrentes, directa-
mente, no Thesouro Municipal, a. caução
ele 150Í000, para garantia da assignatura
do contracto, sendo que o proponente ac-
ceito deverft cxhibir recibo dc caução de
300$000, que será depositada antes da as-
signaturá do contracto, para garantia da
sua execução, dc accordo com a tabeliã
constante do art. 31, paragraplio, do
Acto n. 899, de 15 de maio de 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou razuras, selladas convo-
.cientemente c acompanhadas do roclbn
da caução de 150*000, acima referida,
deverão ser entregnes cm cnveloppos ío-
chados e lacrados, mediante recibo do
Dlrector do Expediente, na Portaria Ge-
ra! da Prefeitura, atfi o dio 29 do cor-
rente, paro serem abertas n» dia Imnie-
diato, fies 13 horas, em pvesen-ja dos in-
teressados, do que so lavrarft termo nos-
ta Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-sc-á o respe-
ctivo contracto, dando-se disso aviso ao
interessado, quo deverá asslgnal-o dentro
do prazo de dez dias improrogaveis, sol»
pena de ficar o mesmo de nenhum offei-
to, perdendo o proponente o caução dc-
posltada.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
nicipio de S. Paulo, 19 de agosto do 1910,
303.O da fundação dc S. Paulo.

O Dlrector Geral,
Arnaldo Ontni.

JPREFEITÜRA DO MUNICÍPIO
EDITAL

De ordem do sr. Prefeito, faço publico
quo, pelo prazo de 30 dias, contados da
presente data, se acha aberta concorreu-
ela publica para a apresentação de pro-
Jcctos do casas proletárias econômicas,
destinadas ft habitaçãb de u.na sõ fami-
lia.

Versará a concorrência:
a) — Sobro typo de moradia, compro-

henflenflo dois «compartimentos habita-
vels, dos quaes nm servindo slmulta-
neamento de cozinha, refeitório e perraa-
nencia dinrna, e «dependências, destinada
a casal sem filhos. Dove a moradia pro-
jectafla poder tTansformar-se facilmente,
por acerescimo, om outra do condições
análogas, maa de tres o quatro compnrtl-
mentos habitaveis, destinada, respectiva-
mente, n caBal com filhos de um sexo ou
de sexos dlfforentos.

b) — Ab casas projectadaa devem sa-
Usfozer fts prescrlpQões dos -paragraphos
5.o a 16,o flo art. l.o e do art. 3.o da
lei n. 498, de 14 de dezembro de 1900;
finando haja mais de um pavimento, serft
observado o Acto n. 900, ão 17 de maio
le 1916. Poderão os concorrentes apre-
lentar mais de um projecto; deverão an-
nc-tar a cada um delles o traçado dos Jar-
Uns correspondentes fts zopas do recuo
eventuaes, liem como o dos Jardins late-
raes ou adjacentes quo julgarom utels ft
concepção offereclda,

c) — Devem os projectos satisfazer ta
quatro condlçOes seguintes: — hygiene —
comniodldade — esthetica — economia.

a) — Deverão os concorrentes apre-
sentar:

l.o — As plantas, folhas do medição
doscrlptiva e orçamento detalhado, como
sl se tratasse do contracto para construc*
ção real. Deverão fornecer as indicações
oomplctas o necessárias, relativas aos
acccssoM, annexos o canalizações que não
fôr possivel apresentar. Os preços unlta»
rios adoplados serão dados cm lista ã
norto. As plantas serão no escala flo í
centímetros por metro o representarão,
nelo menos, os planos dos alicerces, po*
rão, caso exista, o pavlmcntos, um crtrte
longitudinal, frento principal, lateral e
nosterior. As alvenarlas o outros mate*
-Inos serão Indicados com cOrcs conven-
cionaes.

2.o — Um memorial, tratando parll-
cularmcnle:

dos materiacs de construcção prccniil-
zados;

das canalizações Interna*, do ngua pilo*
vel o servida, da electrlcldado ou Raz;

do systema de ventilação, bem como da
disposição das Janellas o ; seu modo dc
funcelonamenlo:

das vantagens que podo offerecer o sys-
«ema de cobertura escolhido.

e) — nõo entrarão no orçamento:
..o — o preço do terreno;
2.o — Os honorários do archlteclo;
3-0 — As despesas legacs do approva*

cão do planta ou outras do análoga pro-
venlencln.

O _ As plantas serão desenhadas em
lapel leia.

E) _ ••-»• 
permltllda aos concorrenles a

representação dc quacsqucv outros do-
cumentos. além dos especificados, e que
nossa.)) julgar ulcls ft apreciação dc neUJ
nrojectos.

h) — Não serft permittido aos coneor-
-entes flarem-sn a conhccpr (salvo o cosn
lo planos realizados,ou.em -via de ex«s-
euoão"), ft não ser pe^sc'gu!n!c,J*orma: —
os projeclos e relatórios serão marcado.»
nor meio de divisa ou emblema, repelido
no lado exterior do sobrcscrlpto lacrado
com slnete, entregue Junto eom os do

EDITAL
Concorrendo pnrn arrendamento do ter-

reno situado fi rua Onze de Agosto,
do amigo quartel «lo 3.0 bntulliõo

Do ordem do dr. Eduardo M. Fontes,
procurador flscnl, substituto, c despacho
do oxmo. Br. dr. secrotarlo da Fazenda,
fica aberta, concorrência publica, perante
esta procuradoria fiscal (edifício do Tho-
souro do Estado, largo flo Palácio), por
dez dias, a contar-desta data, bara arren-
«lamento do terreno do proprledudo do
Estado, situado ft rua Onze de Agosto,
aondo esteve o 3.o batalhão da Fci*CB
Publica, mediante as seguintes condições:

l.a) o arrendamento será polo prazo
do um anno, contado da data da escriptu-
ra do contracto;

2,a) o aluguel mensal será pago
adeuntadamoiite atfi ao dia C do cada
mez;

3.a) o terreno serft rcstituldo no esta-
do em que A recebido, cercado o limpa;

l.a) o arrendatário não poderft sul)-
locar o terreno sem prfivio consentimento
do governo;

5.a) o aluguel mensal não poderft s.r
Inferior a rs. 200$000 o floríi garanlidt o
seu pagamento por ílador idôneo, aeceito
pelo governo;

fi.a) o arrendatário renuncia qualquer
direito relath'o a bemfeitorias, termina-
do o contraclo, o no caso de despejo por
falta do pagamento dos alugueis.

Procuradoria fiscal do Estado, cm 19
de agosto do 1916.

O l.o escrlpturario — Tliomn/, Dlns
Ixiitc.

COMPANHIA MOGYANA DE ESTRA*
DAS DE FERRO E NAVEGA-

ÇAO -

Tarifa movei
Durante o mez do setembro vigorará

nesta Estrada a taxa cambial dc 13 ds.
por 1 $000, equivalente, ao augmento dc
35 OJO sobre as bases das tabellas 3 o 6
a. 17, sondo isentas dc cambio as tabellas
1. l-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 5 e tarifa especial
«le gado a Campinas.

As tabellas 3-A, 3-D e 3-C (Caffi, vinho
nacional o algodão em rama) continuarão
com a -mesma taxa cambial do 17 ds.

Campinas, 17 dc agosto de 193 0.
Anlonlo Penlilo,

Inspector geral.

IB 
RATOS de porcollíina branca,

- mogos, (luzia 18!» idom, cliicani!

AVISOS RELIGIOSO
¦»***•!>***•!»¦!***

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Concorrência pura n escolha dus uriuus «iu

cidade
Tendo sido aniiullada a primeira con-

correncia por despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordem dc s. exc., que,
pelo iirazo de 320 dias, contados de nina-
nhã, se acha aberta concorrência publica
para a escolha das armas da cidade, nos
termos do Acto ri. 867, do 16 de feverc-1-
ro de 1910.

Versará a concorrência:
•A) — As armas da cidade de S. Paulo,

co.iiprchcndoudo um escudo, com suas cO-
re.-, met.ies, poças e figuras e também os
ornamentos exteriores, tudo adoptado o
elispost" do accOrdo com as regras da arte
heráldica]

13) — essas armas, tanto quanto possl-
vel, devem symbolizar os feitos do pas-
cano, desdo a fundação do cidade alfi aos
nossos dias, sendo garantido plena über-
dade de concepção arlistica aos coiicor-
rentes;

C) — os projeclos dos concorrentes <3e-
vem conter:

— Desenho.", em duplicata, coloridos,
na escala de 1:5, pura as armas npreeèn-
tadas;

— desenhos, cm duplicata, cm linhas
e pontos, para ns diversas cõrcs, confor-
mo as convenções heráldicas, na escala
do 1:50, para as armas apresentados;

— memorial explicativo o justifica-
tivo Ja sua concepção.

Oa projeclos apresentados, ficam per-
tc.iecndo ft Municipalidade.

Os projectos não serão asslgnados pc
.os autores, mas marcados com um em-
bleinO, pelo qual possam ser identificados.

Os projectos, devidamente fechados e
lacrados, serão recebidos na Directoria
Geral da Prefeitura, o.tÉ ás 5 horas da
tardo do ultimo- dia da concorrência, 18
do dezembro próximo futuro, ahl receben-
do numero do ordem, c delles se passando
recibo,

MEMORARIA CARRARA
¦ ¦¦ »»¦¦»I.;<-.. •»!»i*r<!j)l»H«--«.N. rruzcK,

GSiiilnnM, cit.
Preço* )'íir»ínjipíi r imtulho garantida, svb en-

ranivicndn — l^whtm-sr desrnh»* c
itftnidcii.-it' pedido* do iutcríor

PAIII.O-Ilm 7 tle Ahril,
¦S.I.VVO.S-Klinf, II. .S\ /-i-m»,-,

r S7-'/ri. DfeW W"
còjrUS-Tel.SliH, }»•* -w Y*

de Li-
is paru

obá, porceilann, o 14•, dúzia: sorviços dn
chã, o cale, porceilann em cõrcs o 5o ; idom,
Fuycnco, cm cOrcs, para cafó, 15 peças por
10.»; na liquidai-ão do llanfloiranto, rua São
João 87.

Sementes novas
Cíitlngueiro roxo, legitimo, sacco de 200

litros, & $ 0 (3 0. Cabello do negro, sacco de
200 litros, 1C$000; Jaraguft, germinação
garantida, puro do cacho, sacco do Ü00 11-
tros, 7$C00. Pedido ao antigo e aíama«3o
forneceilir Josfi Marcelllno do Agnellos —
Unha Mogyana — Estação de Restinga.

•fií KM ESTES DE CAPIM, novas, do ger-
¦'-"iiiíiibçíío garantida, voiidom-se: "Gatin-

gueiro Roxo" a -350 o "Jaraguá", de -oa-
clio, a G50, o kilo, ensaccado, a dinheiro.
Pedidos a .Manuel Eduardo Ferreira, esto-
ção do Jussara.

JB1ERVIÇ0S pnra chá o cale, turra eotta
•*" inglezes, el peças por 15 ; louca ts*
niallailii para cozinha; lúnnas para «Joc-Me
xinpiidns; talheres. Tudo polo custo o abii-
co do custo, na liquidação do I5andciraiit0.
ruo de S. João, 87.

VENDE-SE 
o terreno da alameda Santos,

ii. 8!í, esplendido para iwlacete, com 80
metros por CO, bem plnno, junto ao ParqnO
Municipal, rua calçada.

Trata-se á nu» da Quitanda, n. 17-A.

Pequenos annuncios
APPARELHOS para jnnter, meia porcel-

l:iii*i, docorados com ouro, louça iu-
glczo, a 8o o loo>ooo, idem, paro chá c
oafó a Ho*, na liquidação «lo liandcinintc,
ii rua do S. João 87.

«¦¦piiii gwwgwgjjjjjg

ANNUNCIOS
©•©©•«••••••••

PRESERVATIVO c.v.
ADADII PURIFICA 0

= CIM AFIIRÜNCOLOSE^

CIIICAIíAS 
dc granito branco,inglez, .«ira

cníé, (luzia íl õoo o dl; idem, para clii,
a "', 

pratos a 7', terrina« ft 5", bules D-an.
chá o enfí; ri i', idom, leiteiras o assuca-
reiros n íl 5oo : nn liquidação do lianilci-
rante, rua do S. João, 87.

Terminado o prazo da concorrência, no
¦iumentos e contendo nome e endereço do ,*ia segulnto —• 19 do dezembro ¦— serão

l.n PRAÇA

O dr. -.liguei de Godoy Moreira «.' Costa
Sobrinho, Juiz dc direito da primeira
varo commerclal dcslo comarca dc S.
Paulo.
Faz saber aos que o presente edital vi-

rem ou dello noticia tiverem quo o por-
to'.*i'ò dos auditórios João dc Sousa Dias
Batalha ou quom suas vezes fizer trará
a publico pregão dc venda c arremalaçüo
a quem mais der e maior lanço offerecer
no dio 15 dc setembro próximo, ás 13
horas, ft porto do Fórum Civel, ft rua. do
Thosouro desta capital, os bens iibaixo
dcseriplos, penhorados a Frauciseo Pu-
glicsl o sua mulher, para pagamento do
executivo hypothecarlo que lhes move
Alfredo Iiluriigliaiio, a i-uber: a casa n.
r,2 e terreno, da rua (.'astro Alves, antigo
Paulista, freguezia da ti.fi, desta capital,
com 2 jonclias de frente e porta de ma-
deiro ao lado, contendo •! eommodos o
quinta' com dependências, confinando
com João Ignacio das Neves, Marcos
Peixitcllo e nos fundos com Antônio Vaz
Perto, avaliada por 30:000*000; a casa
n. 52-A o terreno, sita na mesma rua,
com 2 portas de ferro na frente, destina-
da ft açoiigue, tendo mais 3 eommodos c
quintal com dependências, confinando
com as referidas pessoas, avaliada por
S:000$000; e, a casa de sobrado n. 54 e
terreno, sito ))0 ailudido ruo, tendo 3 por-
las de frente, sendo 2 qui» dão ingresso
á loja que ne destina á caso commerclal,
e uma quo dft ingresso ao sobrado onde
tem 3 JaneUas rm frente, sendo a do cen-
tro uma .saca-Ja, contendo dita casa 12
edminòdos, 0 em cima e ti cm baixo e
quintal com dependências, confinando
com as mencionadas pessoas, avaliada
por 12:000$000. Essas casas medem; jun-
tuinenle, 17 metros mais ou menos de
frente, por 95 metros mais ou menos da
frrnle ao fundo. 3í, paru que chegue ao
conhecimento dc todos, mandou expedir
o presente edital que .serft affixado c
publicado na fftrma da lei. 3. Paulo, 2S
dc agosto dc 1910. Eu, Antônio Machado,
ajudante, escrevi. Eu, Corolino Barreto,
escrivão, o subscrevi. — Miguel do Godoy
Sobrlnlio.

itiloc* ou autores dos projectos.
i) — Haverá tres prêmios a serem

"onforirtos pelo jury que ffir nomeado
-»elo Prefeito, sendo o primeiro do ....|
1:000*000. o segundo de. 2:000*000 e 0
terceiro de 1:0005000. Estos prêmios ."*.')•
-Dento serão conferidos sl forem apro-
lenlados projectos «lo valor real. Ser-1
fnncediela a tal respeito ao jury liberdade1
«ilena, bem como a do repartir a tolal!-
¦lado ou parte da Importância global do"
-iremlns. do modo por quo Julgar inai*
-•quitatlvo.

jt _ Anda a. decisão do Jury. serãfJ
ibcrtos unicamente os sobrcscrlptos cor-
«•osponãcrites aos projectos premiados o
•írtielam.itios os nomes dos laureados

lt) — Encciraelos os trabalhos do Jury.
'oflos os projectos serão expostos ao PU:
Mico, duranto quinze dias, em local c
hora anniincladnR pela imprensa.

D __ Tteserva-sc n Prefeitura o dl-
-elto de reproduzir e. Imprimir os proje
•¦tos premiados, que enhlrão -por essa
'erma no domínio publico.

ynl _ 'Finda a exposição, serão postos
i disposição dos seus autores os proje-
-tos não premiados. Ficarão elles do pro-
órlcámíe da Municipalidade. na forma
•la condição antecedente, sl não forem
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O acto do pnrtlcipar no conenr-
so Implica, na., acceitação dn programma;
eSpéclficado nas condições deste edital.

Os projectos serão recebidos na Piro-
"torla Geral da Prefeitura, atfi ás 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 9 de
setembro próximo fuluro — ali! rece-
bendo numero de ordem e delles se pas-
rondo recibo.

Dircclorio Geral do Prefeitura do Mu*
nicipio dc S. Paulo, 11 do agosto dc 1910,
303.O da fundação de S. Paulo.

O Dlrector Geral.
Arnnian Olntrn.

COPOS para chops, 2S n dúzia; idem,
forma barril, a 3'; itlem, com pó n Kr,

enlicos a !)', fruçlçiras a 2f.r)0o, estojos
pata mesa, tros poças (lo metal por el'; na
liquidação flo Bandeirante, rua S.João, 87,

£»ii/.i».  0$«M»O1
% •Veio frorreio u«al*» . $SOOj
9 Ao Boticão Universal
5 Rna 15 fle So^üro, , «
«MM9HIIMMMMM

Soda Cáustica
Marca "Caveira''

Sempre tem em stock
LION «St CIA.
Caixa 44 3. Paulo

"EMPRESA DE POÇOS METAIiM-
COS E ARTESIANOS" ou a procura das:
nüuas subterrâneas o jazlmcntis mine-
raes. Tratar e informações ft -ui». Pass*l.
36 — ti. Paulo.

publicamente abertas todas as propostas,
na Directoria Geral da Prefeitura. Serão
excluídos do concurso os projectos quo
contiverem erros tcchnicos ou concepções
monstruosas.

Os projectos acceitos serão expostos em
logar publico, de fácil accesso, duranto o
prazo do 30 dias, findo o qual será feita
a classificação dos projectos para l.o, 2.o
c 3.0 logares.

O projecto classificado em l.o logar se-
rft o escolhido para as armas da cidado do
S. Paulo, para o uso conveniente.

A acceitação e classificação serão feitas
por um Jury, composto do cinco mem-
bros, escolhidos e nomeados pelo Prefel-
lo. Da acceitação e classificação dos pro-
jcctos serão lavradas actas, asslgnadas
por todos os membros do Jury.

Caso o Jury entendo que nenhum dos
projectos merece classificação, serft aber-
ta nova concorrência, por egual prazo.

Haverft um premio do 2;000$000, outro
do 1:000*000 e o ultimo fle 500*000 para
os projectos classificados, respectivamen-
te, em l.o, 2.o o 3.o logares.

Além dos prêmios supra, Tcccbcrão os
autores dos projectos classificados uma
menção cm que constará, a classificação.
Os autores dos outros projectos receberão
menção da acceitação. A entrega dos pre-
mios será feita apta a publicação da '-'as-
tsificoção dos projceto3 no jornal official
Sa Prefeitura.

Dircetoria Coral da Prefeitura do Mu-
nicipio do S. Paulo, 17 do agosto de 1910,
S03.o da fundação dc S. Paulo.

O Direetor Geral,
Arnaldo Clntrn.

Latas para amostras de
café

Vendem-se a 10S000 o cento.
Rua José Ricardo, 80. Caixa,
Santos,

MERCEDES
Aulo pnrn clrcgns, Merec-ilcs, Clmüsis 2ü IIP,

fliiiisi novo, ctirrosfcrio cimplelniiitiile Jecliniln, no
vn, rrit». iio (HTuliH, i.roiiiio para |imlarlii, c.isu de
fumos, ¦Irognriu, fazrnünV, feccos e: molluidos, Olo..
inuile» ctctonomlco, garantido ii«crfo!l<i. —Wcriiór, Ilu
|ii»rt .t (.in., S. mil". — llmi Ae ti. Bento, i.-.Lazn
III.
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OI-TEKKCKM-SE 
criadas, copoiras, go-

vernnnlcs, cozinheiras, etc, ãs faini-
lins, pensões o hotéis; tratar na "Agencia1

Direita" do Collocaçõcs, Rua Direita, n.
35-sobrado.

I

Brasil Histórico
EU•£"]'.¥IO EGA», iliicetiu"

Inscripção annual. 30-S000
Inscripção remida. 100$000
5. PAULO - Caixn Postal, 885

PARTEIEA
.«me. I rim Ia «lc Autlrnilc I

imtoirn «lijilomaila pcln Kseiiilo iio Fhnriniiclii iio .•».
Pnulo, cx- inkiiia ein Mnteinidiiilc taln cnpiim. Al-
tendo o chamados a qualiiuur liora. Kçaltloncla. .o
consultório: run (Icncrnl tcsorlo, 60. üclc-ili:, 53S0.

'igiicircdo
*ii iio ti,

Pensão Brasileira
lSelisatiu liibclro comraiiiilcii aos seus freguezos qiie
tiansfciiei o son cslnliclociiuento pata um graiiil"»»
prudle» no centro d:i eid.idr, junto no largo ilu S6, i»

Uua dc Santa TlicrozH, 22, ondo continua a rccelcr
•'ospedos diários c pensionistas do meu, bem como

»> a Inrueccr comida n domicilio 

Bijou Circo
Esta Companhia gy-
mnastiea, recente-
mente organizada,
contraeta artistas
mediante propostas
ao sen dieretor Hum-
berto Senna, em Pilar.

PREFEITURA *'.0 MUNICÍPIO
Praça

Foco público quo o guarda-fiscal «cio
ilistriclo mondou recolher ao Deposito
Municipal sito á run do Gazomotro, por
Infracção do art, 15 da lei n. 1882, um
burro branco o uma besta pC-lo do rato,
que serão levados A praça no dio 2 de se-
lembro próximo, fts 7 lioras o mela, pro-
limo á porta do Almoxarifado Munlclr
uai, á rua 25 de Março, sl não forem ro-
tirados pelos respectivos proprietários,
nae-a a Importância da multai e das des-
oesas tio Deposito.

Directoria dc Policia Administrativa e
Ilygier.e, 20 de àgòfeto de 3 93 0.

O direetor,
A, Ceistn.

MUTUALISM®
Mutua Paulista

Rua Alvares Pculeailo, 30
FALDECIMENTO

l.a E 2.á SE'IUES

Convido os associados das recries su-
pra, que não tiverem deposito, a contri-
buirem com 11$000 ate" ao dlo 28 DO
CORRENTE, para formação do novos ve-
culios, pelo follecimento do sr. JosC To-
blas dc Oliveira, occorrldo em Santa Ri-
to do Passo Quatro. S. Paulo, 14 de agoi-
to de 1910.

Dr. Alfredo- Medeiros,
l.o secretario.

Clll Mmtia Paulista
Transferiu seu escriptorio para pedidos de CERVEJAS,

CHOPS, GELO, etc, para a mesma
UUA J5#A VI®TA, H!. 7-B
o qual estará aberto das 7 horas da manhã ás 19 horas da
noite. Os pedidos serão executados com a máxima brevidade»

TELEPHONE N. 1102

iVTheatro
Uua I). .liisi'" ilu li'cii'i'i..s, ii. I) — tiüiprc.-

PASCHOA1, Í-EGIÍETO
Grando Conipiinlilit Diulctal ile J'rosíi o

Musiiit ClirA' 1)1 NAi'Oiii
Dlrector proprietário, Cario Nunzlalli;

administrador, Umberto Colú.
¦>, Últimos espectaculos familiarc*

Roje—Segunda-felrá, 2S de agosto—llnje
As scenas dramáticas em 7 quadrou, ex-

trahldas de documentos lilstoílco*» de 3i3.
Minlechini

La
Orcliçslro dlrlgfdti pelo maestro

GIUSEPFE liONDONli
Preços populares

Frisas IDÍOuO
Camarotes  . 12$000
Poltrona de l.a 3$000
Poltrona de 2.a  2$0C0
Cadeiras >.» 1J500
Geral  1$000

Os bilheles á venda no "Ca£6 Guará-
ny", das 10 ás 17 horas e depois na bl-
lhetoria do theatro. m

Amanhã, reprise dos espectaculos de
GÊNERO ALEGRE —. "LA PRIMA
NOITE DED MATRIMÔNIO".

CASSNO ANTARCTICA
Emoresa SOUTH AMERICiN TOUR 9 Cyclo Theatral Brasileiro

Giaiulo Companhia Italiana do Operetas ETT0ÜE VITAL!', da (•uai fazom parto os
artistas: Pino Gioana, ítalo liorüni o Jiiilioti Ccsti

UOaSM - 2.a feira, 28 de Agosto de 1916 - A's 20 3|4 - SMOJtM
CnruniiioN» uovlilittle — Mcguiid» rccidi «Se UNNiK-natura

Primeira representação dn opereta cm f) netos do O-tHiu, musicii do maestro G.
1'elri, comnlcltMiientc nova pnra M, Pnulo,

DISTRUdUIpÃO — Doiina, PINA GIOAN
DE MARIA; Dconc Dalprciln, ITAl.O BE
A. GIOJtDANI; Minio .Sitlviati, C.UtLO C
PRESTU^NO; Antônio «alviati, l»abbo rli
raia, E. GlORDANJ; Uno studente, L, CO
tureii-as, etc., clc. A ACÇAO PASSA-

Brilhante misc-cu-sccnc «lo Cov. Ií
GRANDE OR

ADDIO GIOV1NEZZA foi um dos mols
Maestro cõncerláílor «c direetor

A; Eleno, HI ANCA VASI; líinnu», MARIA
ItTINl; Miimiii!» Rosai G. PASI; Teresa,
IPRANDij Cario Fanli, GIUSEPFE
Mario, EDOARDO TORNAR; Dna fio-

TTAKDX —- Estudantes, " Culoiioa", Cos-
SE EM TURIM — — ACTUAHDADF.
TTORlí VITcVDE c ÍTALO UERT1NI
CHESTRA
rcliúnbiintca e.vitos du operetn aa Europu

du orohcstri», LUIGI ROIG

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário, Walter Mocchi — —

Temporada officiiil de <»!«. sob a ri«3Citll|
¦/nção du Exmu. Cojiinilsüão Dhicctorii iio

Tiicotio Municliiiil

L_

HR1Í*. EMIíNTtí — BREVEMENTE

ÍSAD0RA DUNGAN
CREADORA DE DANÇAS CLÁSSICAS

D»te»|»r«"li»i»d«» inusicn de Ciiopiu c Gluck,
com o cooperação do notovcl pianista e
maestro de pianista

MAUBICE DÜMESNIL

Preços - Frisas o Camarotes 80*f(XX) - Fautanílí 5$0U0 - Cadoiras o Promenoir 3^000
Galerias lflOOO

Bilhetes á voada no CAFJ!*,' UiVIÂO (rua do S. Bento, 75-A), ató ás 18 horas, depois dossa
= hora na bilheteria do thoatro ¦*-¦-,

Na secretaria do Theatro acha-Be aberta
uma assignatura para 2 recitas.

Preços para as 2 rícltns:
Frisas e Camarotes de l.a . . -1'?*?'?
Camarotes Foyer ..... 7t,uuu
Camarotes do 2.a . -.* . • • 

ff^Poltronas c Balee.es A . . * 1S?0UU
BalcOcs B e C . . . * • • «JJJJ
Cadoiras Foyer A, B, C. D, E, í 

"12*000

Cadcl»*as Foyer G, H . . • •' •,.; **5*'•-¦,

Os bilhetes acham-se á venda na bllhe-
teria, do Theatro, diariamente, das 15 ás
17 horas.

BKLTKBGRK HA AVGN1BA PACMSTA

HOJE - 2.a-feira, 28 de de agosto - HOJE
A's 21 horas em ponto

Uma única conferência
do illustre orador e literato belga

Mr. Jean Francois Fonson
UN GRAND ROI

UN GRAND CARDINAL
UN GRAND GENERAL

UN GRAND BOURGUEMESTRE

(Albert I •— Cniillual Mercier — General LcDinn — Adolphc Mnx)

Theatro
Compaíiliin Oinemat<)B»up!»ici» Btiislleira

HOJE — 2.a-feira, 28 do agosto -»- HOJE

BIUIAIANTE S0U1E'E ACADÊMICA
Um bello e sensacional film, «iuo será

cccliibido cxtTii-iirogramma

llllsin M

Ingresso com assento, 5$€>OQ
Bilhetes á venda na administração do "Estado de S. Paulo", no Bar do Theatro

Municipal e no Trianon, das 10 lioras em deante —

Maravilhoso e sensacional drama -dal;

vida real, editado num deslumbrante *
majestoso PATHECOLOR, tendo como
principal interprete a divina o formosa
artista da "Comédio Française", Mlle. Q.i
KOBINNE, coadjuvada por grandes ar*!
tlstas do palco írancez.

8 — Longos actos — 8 1
AMANHA ¦— A grande e celebre artUK

ta de fama mundial
CLAP.A DELLA GUARDIÃ ^

no emocinante drama
DRAMA DE AMBIÇÃO

:— OU —-
HERANÇA E CRIME

8 -—; Aetos duplos — 8
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I AD GATD ITci
CORREIO PAUI-i^TANO - -Segunda
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íi
-feira, 2& de agosto de 191-H

. anoBces raia.—*;;;

Agencia de todas
? as loterias o

RUA DIREITA, 57
Pegado á egreja tie Santo Anionio

Telephone, 4.269
S. PAULO

Bezerros e novilhas das
raças "Caracú" e"Scliwitz" f

A Fazenda :>Ioilelo do Criação de Nova
Odessa venderá nos dias 5 a 16 do se-
tembro vindouro, por conta da Secreto*, 'a
da Agricultura, bozcrros e novilhas das
raças "Caracú" o "Schwltz".

Os Interessados deverão Bírlglr-so dire-
ctamonte a» sr. Pnulo Esnar do Sousa
Nogueira, encarregado dr referida Fazen-
da em Nova Odessa, quo lhes prestara to-
das as Informações nuo forem pedidassobro ns condições da vonda.

laiiZBasas-a-i

iii ie m\
U\ra eom CLAROS A ENCHER

ICslft feito do modo quo os srs. advo-
gados, solleltDdores, tabelliãos, commer-
dantes, guarda-livros, eto„ poderão ral-nular qualquer escrlpturo.

LIVRARIA ECONO.WCA
It.ii.n rilnrcoliiil Dcmloro ii. 10

EM 9. PAULO
Preco . , . C$000 — Pulo correio, 6$30l>

ffia.1-***™

I Moinhos, n.ohiíinifi e Gondu- 1

I Fabrico dc qualquer tamanho I
a ADELINO BIGHIÍTTI 1
I Rua do Giizómi-ítro, n, 70 I
| Telephone 260 - Braz 1

f jj I fc H iv;

_j-l___~*™»*»Ü***-"AíWJISti^-CTMBgMajsT~%atÀjí 
'JZxaivmi-itHAi. . ¦»ju

BORATADA \

íb— ^™**™**w**j*imNmia ~ nim ¦¦»¦ ,o
.-j*'!11!l-V^-,J^^..^a_|!_^ m%

ffíS Wsá^afflJa®)«)i
\VZ\ CI*psHÍftíROIJsS»,J °l|
1 V*»*W M-fncfVü]C fabrica^**}*-». II I
¦\ N. •'Ws' •^»Sffll 1

ara
Ferramentas, artigos para

construcções e pintura
Thcmaz, is*mêo & C.

Kundo 1'lioHouro, 11

ATTENÇÃO
AI/TO NEGOCIO

Fazenda de orlar, contendo 1.500 nl-
quelres, mais ou menos, 500 alqueires em
pastadas, mnls ou menos, o resto em
mattas, 5 nascentes de bons acuas pnrn
o gado.. Pastadas: Jaraguã] cátingueiro
capim fino e outros capins, 400 cabeç-i-
de gado, raça caracú' o zebu', 330 capa
dos de engorda, 70 de criar, 12 oguas o
potranens, 3 cavallos de custeio. 30 car-
neiros e cabeças, 1 roça de milho de 50 nl-
quelres de terra, para engorda dos poi-cos, casa para administrador, 3 casas d'j-
pias para empregados, 2 paióes para ml-
lho, 1 chlquelrão pau a pique, contendo IC
alqueires para criar porcos, 4 manque»!-
rões para gado, 1 idem com rancho pnratirar leite, 3 mangueiras; 7 horas de trem
da capital, linha Paulista. Tres trens dia
rios parn a capital, tres horas de troly d.i
estação. Preço 8!i:000$000. Entender-so
com o proprietário, C. C. Fenley, em
Nova Odessa. linha Paulista, e com P. C
e H. Fenley, cm Santa Maria, Rstaelo d*
P. Paulo.

I

Ij A

A "fase/me ChesebrougK' Bo>-a(aaa deve ser usada por todas si
fámiliaS;, quando se necessite de um unguento que cicatrize t
acaime. insistam cm receber a "Vaseüne Chesebrough" Boralaàa,
corno originalmente aconcücionada e veja» que tem o nome da;

CHESEBROUGH MFG. CO.
(Consolidated)

i-IEWfORI uONDMS MOHIREAl

'* VENDA fiM ÍOUAâ M JROUAKIAS K PHARMACIAS

Ste

E, este o nome do ex-
traordin.ario remédio,

formula do ce-
lebre dr.

WjPaliiier

Para todas as moléstias do

^s-*-**-**-^
| j-.fe-^-A. /^ /\ A. S>: /*". ./K .ssfS.fÇ £ £ ^ ^ „. £ ^ ,. ^

K .jmã .: sll.-
BBt'XBtiçu;K B*;í=4'B*s;50,*ft

ÁÀ$ '
?

¦*-*- ícm eotii|io.
- tddtfXof, ju.r-*.

4 W^iW- toX0' ra,° -*''l*ri'-**o'°** - ío-iMnic.íiioV.,,,.,,

«?w«* "'"" nl"'°"° ••"¦""••" d« toSSníRua ErigÃdDíro Tobi as, 77 _>
__^T 
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CORAÇÃO
venda nas Drogarias e na Pharmaoia ASSIS

Depositário em S. Paulo, L. CAMARGO
99 - liua Onze de Agosto, 88 - Sobrado

COGNAC "BERTRAND"
O MAIS PREFERIDO

AU cale quis socins esl meus optimus?

^^^^ 
COGJAACH

Únicos agentes:
F. S. Hampshire & C©B, LtdB
A' venda em todas as melhores casas, íiars e confeitarias

Río de Ja-mespohotel mm
0 maior e irais importaria
do Brasil podendo hosledai
diariamente 400 pessoas, Si*
tuado no melhor e mais dis-
tineto ponto da Avenida Rio

Branco (Antiga Central)
diária, coiimiela

a partir (fe 10^000
Bnd. Telgraphico: AVENIDA

EIO DE JANEIfLO

^m0

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft

Qjuetâiecfi

ESPECIFICO UI
^immr&R-m^rj&vwmm.

IIIlIüll
¦TOM FEBRU-BIrlOSA GLYpgRIMADÁ

-S^_^__^^^^ERíCíi ALBERT (íAUSS

'^^^WWWW^iWW^fWW^

HOI.I.AKDEZES
PERFEITOS

, ., TRES ESTRELLAS
^_^t venda em toda/9 as charntarias : :Fopmigas~Sãúvãs

Medlnneoto composto das raízes de planlas mediclnaes, ARRUE.JAL. FÉHí.0' e GLYGEaiNA
iníallivel para a cura da ^•"-"¦'••. •¦i'i.»roS0, i-iorm-iuaiic-,-,,-..^..sm/ío

T«„i„a! " "nnliloa dos ouvi.los, ííoi.riistr.bi.ii., cl'.Tonlc, recon^U.,inte c 
^pummúrp ..*,„ s.ivsíl „iír v *,„.

MILHARES BPE PESSOAS rt/*. fl W fi ¦=¦-¦

Loteria de S. Paulo
Exifcraeções ás segundas e quintas-feirassob a fisealização do governo do Estado

Rua Quirctino Bocavuva, 32
Ter-fa-f^ira. 2%i

MiOBê
EPOU, 1$000

w
. jas e?^goJp*508 esw agosto e setembro

llll*1ílli lli
A todos os que solírem de

qualquer moléstia, esta socieda-
de beneficente fornece GR ATUI-
TA MENTE diagnósticos da mo*
lestia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissão. Caixa
postal, 1,027 - Hio de Janeiro.
Selio para a resposta.

C9I

692
fií)4
«95
696
(l!?7
698
ü99
700

MEZ Dia Pre mio maioi
Preco do
illiiela

29 do ngosto

Reteniliro, 1
8 de setembro

1*2
•*a «i M

22,; „
2« ., ,•
**7 li

Terça-folra

sSexta-feira
Sexta-feira
Terça-feira
Snxtatefra
Terça-feira
Sfixtn-felra
Terça-feira
Sexta-feira

_f!SB BR

j$W 
¦ NB_^_y

!

Italr^eorlofa ütefomfu o te,™ ,le «. PAULO, SANTOS c M l||.) |,« Wíõrs. 5. RODRISÜBS -i COm - Rua Gonçolues Dias, 59
, Fabrica e laboratório: *.<*?'. BMMàQ eIíBi-ko (Sa lVBa<j.Ja, |g ¦- jr. ía<v & _Báulos^'~-^pss;sa:;s^
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Seguros contra fogo

Assurance Company Limited
Companhia Anonyma de Seguros

Estabelecida em 1321Capitai subscripto.  jft 2.000.000Capital realizado ..,,,.. Lbs. lOOO.OOÜ™«* •, * ¦ • ¦¦¦ ¦ . Us. 7.WM0Ren(!a pa'  Lbs. 1,404,000
feia Companhia acceita seguros a prêmios módicos
sobre CAPE', ARM AZUNS, MICRÓA I lORIA.1-*, ÒÀMAS
: : : PARTTCULARKS, MOVKTS etc • • •

Agentes: E- J©lfiST0l #, n~ i'ppiTEDRua Frei Qáfipar, &4-&antfoMSub agen es em düa'í:í:« ísj ±-s. pauio- orazáOT Vs/arrant
Sub-agentes era— Campinas.—

Como

O único meio efficaz e mais econômico de destruir aterrível praga das formigas saúvas ér segundo a própria iopinião de centenas de lavradores, por experiência própria
p uso da machina "Buffalo-Luíz da Silva", com oingrediente "Mfalo.,. Nãu existe outro meio tão potente.Os gazes mortíferos são levados até 500 metros de distan-cia, desde çjüè encontrem canaes desimpedidos. Nenhumformigueiro, por maior que seja, voltará, desde que a appli-= caçaó seja feita de accôrdo com as instrucçõs

!_LACTI.

peireíso

15:(XX)i000

15:oooSoo.o
2o:nooSooo
2o:ooo.?ooo
5o:ooo$ooo
2o*.oooSooo
3o:ooo$ooo
2o;oooSooo
15:oooSojo

1SOOO

ISooo

l$8oo
4$5oo
l$8oo
2$7oo
IS800
1$000

.... Quarta-foiia. 6 d™ sstsmbro""dRANDE LOTERIA C0M11RATIVA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL10 O: O ® O $ O O O
Em 2 çrauès prêmios de!_;,:ooo.*;ooo

:ooo$ooo; j.J!í

CapilioJisíEstiislaiiiiMa
Gora escriptorio era sua residência
,i„A^Tm 

Kt,K * «-'"•*¦*«.».»««-Cumpra o von-do moiols e lmiiu.vi.ia oimiroallriioa snli livnotlicrn»ncoolla prOBurnçi-lo |mm loiimr rontii ilo nri-illns!i.nm ilç «.iit-iil-o». proci-ilcr a conceiloü o rocohoi- Hiumicis.
I'cm A vondii hlRuna iircdio**, inclusive «m dosmeilioro» pnlnclos dn ,\vcnlil,i 1'nullslii, liem comninversas faiondns, sondo uma do criar, do primeiraoídrm, no Irlti.ngnlo ílinolio, com casa pnra rosl-uciiíia.-Fcrr.iria, «jiiiilro mil iiliindros dc teiras Mo

prmclrn qualidade-, sendo l.ui i dc madi-irn» dc lole Invernadiis o uj> de ennipo», nativos pnrn crinr,oe n n .| mil rezes, hjo vn-ca» paridas o ecutó oíamos pnra dnr.crln, cculo e poucos porcos, 4 carros
.lra,!,,.r(!ailíc"'''1 *">lnil» o írnndcs quililns do airiinstin iliírrrentcs lognrcs pnra loear ononila clcclrlcn.

l'ara mais InformaçCes
Travessa Particular da Travessa Muni/, ile¦-ousa, n. 4 - - (Caniliucy) - - SÃO PAULO

noa Awnti aerae, * 
" ° P°rte d° COrrel°* dovera aer dlrlgldoa

- SJUpa„IAontUnt8 
,B AbreU e Comp* ~ Rua Direita. 3» _ Caixa, 177

S. Pa,uloAZeVed° 
" C°mP- - CaJ!a Do,lvaM " * R«» Dl""». 10 - Caixa, it

-£°{SS"sant0H e Comp- -Praca Antoni- -™° •v—:^wmaim D,rc,,n' > -m™'m - ™° a-
nlnn,3' 

"' Sarmcnt0 ~ »"« Bartto do jBCTtra. 15 - Caixa. 7J - Cam»

&+<&-^<&<ím>-m&-4*à.4)%>.4».m

à
f * A#l\\W*%dL. ?
•a? «5i"=-^^'~v^^^^,<'»sâ5^aP (S.

NOTA — As machinas e «irmais apparelhos que servem nara
i o tr? 

daS, l0terÍaS de S' Pau,° m*à «er sempre ««ntaíSpor toda e qualquer pessoa, Iodos o.s dias iiteis, das ÍO às 15 horaa.As extracçoes são, lambem sempre franqueadas ao publico.í_fi^

ÓLEOS

?

LIofí m illaijfiz ?

?
FRiSiA

l('íi"ril,,M„S**?."'S 
''"¦ '"*¦ *"* ''0 *•¦•"•"•* P«">Hio, llalila, l'ernamlinõo, Vlgo, *Valmoulli

„, , o stnuterdiim
l. 

íaT^]am 
!"**,S'K**I>'<" oom pnssapor-

¦ ¦"", T<,r(!ei-'» classe para Vlgo, IMíojii In-oluldo o Imposlo. l.aP„ ü clíAcs, tríta.com a agencia

-fjEmt&mMA ?
Sahirá -io •Jiintos „,, dia lo do solerabro

pura MnnfuvirtÉo o lluonos Aireslassagons de s.u classe, is. OdíOOu, Inclui-
„ ,, .-¦ do o Imposlo
Voltnril do l'rala om ao do selcmbio eparllri» no mesmo dia paia a ICuropn

Sociedade Anonyma MARTINELLI
S. f^AULORua Quíiies de fioDembro, 351'n.lsii |ioN.i-.i n. ato
SANTOSPrcça Barão do Rio Branco, 12

«'nlsii gitiMlii) .--. ji-íc;

Completo sortimento de pertences para automóveis¦HCTi™a^*- b tecos sem concorrência
- ^-88LET

Rua Barão de Itapetiuinga, 33 - Telephone, 1.518

Peçam Informações á Sociedade Paulista de Agricultura, rua Libero Ba-daro, n. 125 - s. Paulo - Endereço telegraphlco "Agllcultura - 8. Paulo"

As moças não devem ler
uma só vez, mas sim MUITAS VEZES
pára NUNCA se esquecerem de que o me-
lhor, o mais fino e o mais poderoso de to-dos os preparados contra as SARDAS e

MANCHAS da pelle é o

CREME ANTI-SARDAS
de L. CAMARGO

que extingue em menos de
15 DIAS

toda e qualquer mancha da pelle por mais
rebelde que tenha sido a outros medicamentos

A' VENDA ENI TODA A PARTE
Depositário em S. Paulo

L. CAMARGO - Rua n de Agosto, 22 (|
WIU: Preço 5$ooo, pelo correio 6$ooo

fl amammentação nofuraí
6 ii Imso Dssiinciiil para iii,»i»nn «1 íiacH iS<*m4»"!bv«3i 3 •»•

ua criança';
Si a snnliorii ct.s.o «tt-j->a DcllcI«*3<C c írncc-i. uso n''IjAeWMPBíBBOea

prüciiisa dosnílinrtt nu ph rin-ii-oiViiii
•loaima S.aiii.n.o BSppgi.jji"O Lactifeio., d o iinic.i. o inl

(ÍKIÍAÜOK DO LIÍiTE; tStüíííiia, ãiig
o fortaleço considor. volmonto a sm
(Ias glanduliis m imninriis.

E' um puilor«H«i Corlll << nii-
muito útil tniiilioin durunto a OlíAV
depois do PAliTii. contra o rnchitism
urimiças, otc.

Analysado o npprovadn poln oxm
rontoi-iado SEKVIÓÓ SAXITAliK) Di
TAÜO DE S. I-AÚI.O.

Fabrica nii1
Francisco Alario Bern

Deposito geral: Pharaatia Bçrganíõ-R, Cons. Fuit;
iS. ]'auli)

%*m R-M-S-P & FS-N-C
MALA REAL INGLEZA C0MWNHIA 00 PACIFICO

I I'AqUETI!S DA KUUOCA ESI'EIÍA'
UÜ3 EM MANTOS

I
OHISSA.

H do Agosto, «ahlrA
ata lOTiitevIdóo, l'o
a Arenas e poitoa do

nitTjAA

no dia S8 do Agoato.Fatilri no mo>-
pio dia paia lOTutevIdóo, l'ort títan-lo/, íuula Aronas o poitou doi-aolüoo

No dia »U do agoito — tiahlrA nomesma dia paia

PAQUETES PAUA A EUROPA
A sahir do Klo;

O RETA
ltoolullo-falllco e lnglatorr»

A sahir do Hio:
. IIEMEHAHA
no dia H de «etombro para

LISBOA , IHOLAlERRA
A si.lilr do Santos:
Amazon - 18 de setembro

1
PA 

* 
Q1

JfSSLWLWmmWmml^^

I Banco Francez para o Brasil |m 
Sede social em Paris: Boulevard des Capucines

CAPITAL: FRANCOS, 15.000.000 - RE'I,S!, 9.000:000$000
Snccnrsãl ie S, Panlo: 34-A. rna ile í, Bento. 34-A

C APiTAL DA SüCClIRSAIi ..... S.OOOiOOO^OOO

Secção de contas correntes limitadas
Recebo finholro em ô onta corrento Ue pctiucnos depósitos aJuros de 4 0|0 ao anno, capitalizados semestralmente em 30 de ju-nho e 81 de dezembro. A entrada inicial mínima será do 50S000,nilo excedendo o máximo do 10:000ff000. As entradas subsequen-tes nfio serfio inferiores a 20*000. As horas do expediente, sOmcn-te para esta classe de depósitos, serSo das'9 horas da manha as Eda tarde, salvo aos sabbados, dia om quo o Banco fechara a I hora""•~"™— . i da tarda '"

il Proço do 1 vidro . . .
-Proço do G vidros . . .

| F..«.' V I A II «*» p ,.; || n El <

*SLm. slttssxdí ílSkSL *%3§ir *3

»";•--..,.*.» UKlJBMVAUif. E

4 - Phiiniiíicciificos O'•mz e Jonnna St^m to Bornamo 1
lio, lll-S. Paolo-Entonlra-sí nas prineipaes drogarias e pliarmatiai 1- Telephone n. 11 OH ===== I

0 • • • !>-S'iQt) freto mai» l$(HX) Ios . . . 3U$0(K) freto muis -l^liOO I
: I» 0 St O E A I .¦« j» íí si v ,1 v gj B A. I

«^^^"^3^^^a*^tv3B"EB*3ffiii!ÍSBgBMKtaBB_By

livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores

guem nas devolver o presente annuntio, com seu endereço i-e.n leywel. receberá
Brinde mnC°íil0'a 

l",u,ü dc vtv&Q* ,c absolutamente grátis om
£„, „„i Vr°' °n*de sc trc-*:onira «r'l'«tla detalhadamente a maneira de con™íuir pelo liypno-mas.iet.smo a Saude. a Rinüezã e a MiriJade
¦.nirnT.l ü,,i"*™° *Vro en/in**.!*Jmod<- le qua.quer pessoo curar a si própria e ao!-utros as mais cnronicas enfermidades, o vicio Ja embriague, etc. etc -
inspinr «"amo? 

'" " Cm ""*' C°m° ÍmDÒr a vonlade B outrem- ¦»«"»

ffik&\ti&'ma%Kffi*** •r-Or*. Mírx DoVis. rua PatUvó FernVndeizg uutdtcRo, Kio de Janeiro, e reccbcreis o nosso brinde gratuito.
.NOME

.'.EJiiDKNeiA

Menlevideo • Iluenee Aire,

g AMAZON -TTe Setembro
§ Exige-se passaporte e não será permitilío o Ingi esso de visitantes a oortfo

i'ai» 
preços da.( pMS0g-,U3 , lntorraaçoes dirig,r.,fl „„ c,cnploli() dos | í kmi laii im Paotsi mm mmBe Pacific Steam Na?i.aíioo Co, Isqá is^uágrí

AH
_fl ^J_-'*>IJrwti I §#«*
p Ifcj

ÁGDÁ mineral natural PUTA
A VICHY B

FOWTK« ANTIGA 1<! IBAYOfii —

1 ? Cá MM Cfüii AjJrieiila I
.- 

¦¦•¦'-.-; -'.:'..-.--. - 
"" " "" 

w

g^ —

Jrni.OL

E' a garantia da vida, curando as moléstias do estômago,
fígado, rins, etc., por ser a np mais míueralízatla flo Brasil
0 sen nso impõe-se na época actual, que a Repartição
de Águas e Exgottos e a Directoria do Serviço Sanitário
recommendam «A CONVENIENCÍA DA POPULAÇÃO SÓ
SE UTILIZAR DA AGÜA DEPOIS DE FERVIDA» : : : :

( Acha-se á venda nas prineipaes casas commerciaes
A-íciiies: V. Bnptísta Cosia, rua 11 do Ágoslo, 29 — 8. Paulo — HcvimUlo Ama-nmlo 

^Conip, 
lv,,o, «fe Cuidas _ 1,,. ^olíp Cândido V*^?*^'^,

*_*,'< Jm"iti^mM\

a SciiÉ Fauiisía | lilg
Na sede d.a Socied.ide Paulístn de Agncultuna se

ach«a «iberta ,a subscripeão cíe «icções da €a}i*va EBaÚ-
tista de Credito Ayricoia,

As acções são no valor nominal de 200.$000.
Opportuiiamente, a Incorporado™ convidará os srs.

Subscriptores a realizarem 10 o[o.
Subscripto que seja o capital de 1.000:000^000,

será feita a segunda chamada de 20 o[o, preeiicheudo-so.
então as formalidades para definitiva organização da
«CAIXA» e iniciação de suas operações.

As* demais chamadas serão feitas aiinualmente. -
As entradas poderão ser realizadas, em dinheiro, ou

em café, que a Sociedade fará vender e prestará imme-
diatamente conta aos srs. tíubscriptores de acções.

A subscripção de acções estará aberta indefinidamente.

<*i <;

{
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