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Duas informações scnsacionaes
distribuíram hontem as gazetas tele-
graphicas aos periódicos. A primeira
é a da declaração dc guerra da Ita-
lia á Allemanha. A segunda a da dc-
claração de guerra da Riimania aos
impérios centraes c seus alliados. A
attitude da Itália, já esperada, é a
legalização duma situação que já
existia dc facto, desde a ruptura de
relações com a Áustria. Era para
muitos motivo de mysteriosas coiije-
etilras a inexistência do estado de
guerra entre dois paizes, que tinham |
pegado em armas para sustentar in-
teresses diametralmente opposlos
Declarando a guerra á Austria, a Ita-
lia esperou receber da Allemanha u-ina
notificação de ruptura de relações
Essa notificação não veiu. A Alie-
manha, tendo numerosos interesse*'
bancários e índustriacs na Itália, so-
bre tudo na Itália septeritriqnaj, len-
tava manter-se numa attitude cqui-
voca, que a puzesse a coberto dc
gravíssimos prejuizos. A Itália pou-
de apprehender os navios giírmanj-
cos, desalojar os allemães da alta di-
recção dos bancos, apoiar visível-
mente os francezes c os russos, sem
que a Allemanha saliissc do seu mu-
tismo. Esta situação ponde durar
mais dum anno; mas. agora, torna-
va-se insustentável. Soldados italia-
uos encontrai»sé já uos Bãlüahs e
têm na sua frente os soldados alie-
mães de von Maçkensen; não seria
regular que esses soldados sc com-
batessem sem regularizar mora'
e diplomaticamente a situação. E*'c
os motivos a que obedeceu a attitu-
dc da Itália, que é ainda, sob outro
ponto dc vista, uma prova do estrei-
tamento dc relações entre os allia-
dos.

Quanto á attitude da Rumania,
ella tem uma significação politica do
mais alto alcance. Aquelle pequeno
mas valente paiz latino do oriente
tem observado, na sua politica exter-
na, regras de prudência, que lhe tem
permittido atravessar incólume as
peripécias duma accidentada histo-
ria. Insistentemente "trabalhada" pe-
Ia diplomacia da "ciitcnté", a Ruína-
nia já no anno ultimo esteve a pique
de entrar na lueta; dissuadiram-na
disso as derrotas dos russos, a atti-
tude da Bulgária c os desastres dos
alliados em Gallipoli. O chefe do go-
verno rumaico, o sr. Br.itianò, — di-
ziamol-o ha dias numa destas chro-
nicas — era de opinião que o paiz dc-
veria entrar na guerra, mas somente
quando não pudesse haver duvidas
Eobre a victoria dos alliados. Ora, o
acto da Rumania é o signal dc que
o governo.de Bucarest sente dissipa-
das todas as duvidas relativamente
ao desfecho da conflagração e se jul-
ga, em face do dispositivo dos exer-
etos cm lueta, inteiramente ao abrigo
de represálias do inimigo. A Áustria
e a'Bulgária defrontam-se agora com
um novo adversário, que vai lançar
na peleja meio milhão dc soldados
frescos c de admiráveis tradições mi-
litares, e que, pela sua localização,
domina fronteiras que ofíerecem fa-
cil accesso aquelles dois paiz.es, E'
mais um elemento de grande valor
que os alliados vêem formar ao seu
lado, um dos dois povos latinos que
ainda estavam afastados da guerra.

A Rumanta lançou se na lücta ao lado dos allía
dos - O governo de Bucarest rompeu com a Aus-
tria - A Allemanha* por sua vez. vai dar òs seus

passaportes ao ministro rumaico
$s tropas eio roi FerBianá© eratirairaaini

em ©©nta-srl© o®LfâB os temtões
na TpaMsyBwaflBSa

Os soldados do kaiser taram infelizes nos seus con-
tra-ataques ás linhas francesas e inglezas no Somme
e em Verdun - Os navios britannícos bombardea-

ram os fortes de Kavalla

A guerra austro-rumaica

•••*-• .;'

©s bulgái*08 experimentaram revezes
nas s&ias investidas oo.nt.pa ©s s@™©s
Um submarino lançou um torpedo contra a ca-
nhoneira IFO - Nas linhas da Rússia - Os te-

legrammas do CORREIO PAULISTANO

NOTICIAS DA lil
A SITUAÇÃO NA ÁUSTRIA

. LONDRES, 28 — Telegrammas
ide Berna dizem que reina grande
agitação nos círculos políticos e mi-
litares dc Yienna, uão só pelo grave
aspecto que as operações de guerra
estão tomando nos Balkans e na
frente Italiana, como também por-
que o partido opposicionista da Hun-
gria, extraordinariamente fortalecido
pelas valiosas e numerosas adhesões
que ultimamente tem tido, reclama
em tom peremptório a remodelação
ministerial, exigindo que no gabinete
seja admittida a representação dc to-
dos os partidos.

O imperador Francisco José re-
cusa-se obstinadamente a attender o
pedido da opposição húngara.
REPATRIAMENTO DE BRASILEIROS

CORITIBA, 28 (A) ¦—. A Delegacia
Fiscal daqui marcou, em, edital, o prazoat6 31 do corrento para as pessoas quereceberam auxílios do governo para ro-
patrlamcnto, por oecasião da deelaragão<ia guerra, pagarem as quantias adoanta-tias, no cambio do dia.

Findo esse prazo, serft iniciada a co-branca executiva dos que nuò cumprirem
essa. intimaçãoi

COMMENTART.OS DOS
JORNAES FRANCEZES

PAUIS, 28 — Tres noticias importan-
tes alimentam o.s commcntaiioa doa jor-
unes parisienses: A declaração de guerra
Ja Itália A Allernanha, como o annlqíil-
.amciito definitivo da triplice-alHiuiça; a
regulamentação esperada da situação;
coin o facto da destituição do general
Dousmanls e do coronel Metaxas, ciijus
manobra» faziam correr perigo it Inde-
pendência da Grécia e n segurança dou
alitudòs, o os signaes da intervenção, sem-
lire mais provável, tia Rümunià mi
guerra.

No momento cm qiso 0:1 soldados romã-
nos derramam u seu sanguo na mesmo
frente, com oa francezes, Inglezes, sorviOE
o russos, a Itália dá aos alliados um pc-
nhor iiiíiíh profundo ulrida da npproxlmá-
ção ft causa commum,

A declaração iio guerra da Itália C uma
lirovst du vontade gradualmente mais íir-
me o tenaz das potências da emento de
coordenar mais ainda os seus estorno:,
communs, tendo em vista a vlctorla.

E' esse um aclo do importância capl-
lal, pela repercusatto quo provocará entre
os belligoraiues o neutros.

ÍV prcciiso attribuii* egualmcnto (to mo-
monto em que a Rumanhi dá. lnquiótuçfjo
caúa vo?* rníslor 1V3 li'.*t«;hWHr*iiv(:ni'óli tod*»
.significação ao bello gesto de íratcrnid.i-
de latina.

Vêem também nisso um novo prcsaglo
da victoria completa da civilização aòbri-
a barbaria.

Salientam u.) jornaes que si declaração
cm nada muda a situação tia Itália a ros-
peito da ontonte, nnniqutlá entretanto ns
ultimas Illust3.es da WilheluuHrussc, que
não pòdõrft Interpretal-a como o signal
provável da vlctorla germânica,

O "Gaulols" escreve: "Vemos nisso o
notável sonso dc opportunldade dos nos-
sos* amigos italianos.

Bucarest velln voluntariamente do lado
de Roma. Bucarest estft em vésperas) dc
tomar uma decisão grave o lhe agradará
oertamertto constatar quo Roma a anima
com urn aesito quo talvez esperava."

O ENTHÜSIASBIO DOS JORNAES
PÁiUSIÉNSES

PARIS, 23 — Todoa os jornaes des*..»
capital celebram coni énthuslasmo a du-
(.-Ia declaração ilo guerra da ltnlia o Ru-
mania.

Dizem essas folhai) quo a satlsfaçção
com que tal acontecimento foi ucolliliu
om Paris, tanto pelo grande publico como
pelos meios informados, prova a impor-
lancia que deve dar a sua repercussão
sohro a marcha da guerra.

Sob o ponto dò vista militar, a entra»
da na lueta do exercito da Üumania com-
pllcarft. mai.'i ainda a situação jft tão cri-
tica para oa Impérios centraes, num mo-
mento em quo 11 offenaiva dos alliados na
-Vlacedonia os atemoriza c lhes causa legl-
f.nia inquietação.

Do outra parte, o bloqueio ccohÒihisjo
aportíi-ae porquo todos oa abastecimentos,
¦ispeclulménte u do cereaos, estarão du
tig-ora em deante impedidos de ser feitos
aos allomães.

Finalmente a intervenção da Rumania
tem o alcance dum syinbolo. A tmpron-
sa allema dizia recentemente quo a inala-
riu rumaloa seguiria o partido da victoria
certa.

Nestas condições, os .'uístro-allcmães
não podem mais tor duvidas sobie a so-
lução dst guerra.

Os jornaes. assígnalam quo esaa' decl-
são, quo faz honra á Rüniariia, O tambom
uma justa recompensa ít diplomacia da"entente", quo por seus perseverantes es-
Cercos conseguiu levar a termo o vasto
programma, que Biistnd noube fazer np-
provar na conferência de Paris.

OS DEPUTADOS RELGAS
RIO.^28 (A) — Na Câmara, esteve

hoje dtjjsr. Adhemar Deicolgne, ministro
da Bélgica no Brasil, para communicar
ao dr. Astolpho Dutra que oa deputados
ao Parlamento Belga, quo vêm ao nosso
palz agradecer uo Congresso as suas ma-
nifestações em prol dos direitos violados
pela guerra europca, deverão chegar ama-
nhã.

ü dr. Astolpho Dutra agradeceu, om
nomo da Câmara, esta gentileza do mi-
nistro belga.

COMMENTARIOS MILITARES
PARIS, 28 — O mau tempo difficul-

tou consideravelmente as operações.
Os allemães, entrotanto, tentaram, nas

linhas inglezas o nas nossas do Sommo e
do Verdun, levar a effeito contra-ataques,
sem outro resultado sinão perdas san-
grentas.

Os navios Inglczes, bombardeando 03
fortes de Kavalla, oppusícram aos bul-
garos uma resposta talvez Inesperada.

Os. búlgaros encontraram eguaimente
revezes em terra, fracassando 11 dos seus
violentos contra-ataques, sob o fogo dos
canhões sorvlos, na região do Kuvuruz.

E' evidente que os germano-bulgaroa
presumiram ser sufficlentes ns suas forças,
empenhando-se num vasto movimento on-
volvento contra Salonica, pelas alas. Em
breve, venceu-os a fadiga. Agora mar-
cam passo, ou recuam, antes mesmo de
estarem empenhados em combates essen-
claen.
A CHEGADA DE MITj CHINEZES A

IiYON
PARIS, 28 — Informam para esta ca-

pitai quo chegou hoje d Lyon o primeiroconllngonte do mil chlnezcs, contracta-
dos para trabalhar naa usinas de muni-
ções da Franga.

s! perra si© tar
A ESQUADRA RUSSA DEANTE

DE VARNA
LONDRES, 28 — Telegrapham

de Bucarest:"A esquadra russa appareceu hon-
tem, á tarde, deante de Varna, man-
tendo-se a dez milhas de distancia
daquella praça forte búlgara.

Depois, tuna esquadrilha dc hydro-
|)lanòs, levantando o vôo dos navios,
,iji bombardear os fortes do porto,
incendiandd-os.

Us prejuizos foram enormes,"
A CANHONEIRA "IFO" FOI

ATACADA POR UM SUB-
MARINO

LISBOA, 2S — Um submarino
inimigo atacou, á noite, ás 22 horas,
a canhoneira pòrtugueza 

"Ifo", a
sesscjUa milhas de Lisboa.

A Ctiiijipncir;. ia para Funchal. Q.
lorpcdo não áttingiií'"ô alvo, passan:
do a poucos metros da proa do na-
vio portuguez.

A canhoneira contra-atacou o sub-
niarino, que mergulhou, não rcappa-
recendo mais.

A claridade da noite facilitou á
tripulação da "Ifo" distinguir o sub-
niarino, que, ao lançar o torpedo, na-
vegava á superfície „das águas, mas,
alvejado, mergulhou.

Os acontcctortos
ns Bafas

A LUCTA NO ORIENTE
PARIS, 28 — As noticias rece-

bidas nesta capital, sobre as opera-
ções dos exércitos alliados no Orien-
te, informam o seguinte:"Na frente do rio Strunia, a nossa
artilharia continuou o seu bombar-
deio, tomando sob o seu fogo um ba-
talhão búlgaro.

Entre o lago Doiran c Majadagh,
o canhoneio é intermittente.

Ao oeste do rio Vardar, a artilha-
ria servia dispersou, entre Vctrinil»
c Kukuruz, cinco violcntissimos c
suecessivos ataques dos búlgaros.

Na região do lago Ostrovo, sobre-
tudo ao oeste e noroeste, travam-se
combates desesperados, que por em-
quanto continuam.

Os serviós repelliram os ataques
do inimigo.

Alguns navios da esquadra in-
glcza bombardearam os fortes dc
Kavalla, que todos, menos um, foram
oecupados pelos búlgaros."

OS GUEGOS QUEREM ENTRAR
NA LUCTtV

ATHENAS, 28 — Um grupo de mais do
10.000 populares realizou uma grande
manifestação cm frente A residência do
sr. Eleuterlo Venlzelos, no meio do maior
cnthuslasmo.

Esse estadista exhorlou os manlfestan-
tes a enviarem ao rei Constantino um "co-
mit6", para pedir-lhe o seu apoio junto ao
governo actual, do maneira quo esto pre-
paro o exercito para uma possível ruptu-
ra das relações entro a Grécia o os impe-
rios centraes.

A NOTA DOS ALLIADOS A'
GRÉCIA

LONDRES, 28 — A nota- dos mi-
nistros da Inglaterra c da França,
apresentada boje ao governo real, diz
que os alliados não estão dispostos a
defender a Thesalia Central, pois a
sua situação militar c perfeitamente
solida cm Salonica, onde chegam
constantemente, por via marítima,
viveres, munições e reforços.

A situação do governo grego é
cada vez mais critica, pois, ámedi-
da que óhegam as noticias das proe-'zas dos búlgaros, invasões do territo-
rio nacional, a cólera popular cresce
de modo assustador.
AINDA A DECLARAÇÃO DE GUERRA

DA RUMANDA A* AUSTRIA
LONDRES, 28 — O correspondente da

Agoncia Havas, em Oenebra, diz quo a
decisão da Rumania, do entrar na guorra,
foi tomada na reunião do conselho da
coroa, realizada hontem, de_manhã, em
Bucarest.

A Àgenèla Wolf" diz quo o conselho
federal allemão foi convocado, logo quo
o governo de Berlim tevo conhecimento
da declaração do guerra da Rumania A
Austria.

Quoreis a saudo para si o para 03
seus?

Sof f rola?
Do qualquer manifestação syphlfltl-l

caV
Do arthrltlsmo, dc rheumati.smo agudo

ou chronico, polyartlcular' ou syphilitl-
co?

Soffrels do estômago, fígado, rins ou
Intestinos?

Tendes alguma1 moléstia da pello?
Estais fatlgado?

; Desejais:- veranear com sua senhora o
filhos num clima excepcional"'

Parti nar:'

POÇOS DE CALDAS
(A Sulssa Drasllclraj

Estância de banhos, verão o repouso o
nll cneontrarois a saudei e u dosoiínço,
proporcionando fia crianças uma têmpora-
da feliz o cheia de encantos.

Estação de sctcnibro-outubro.
Bilhetes dc excursão com DO por cento

do abatimento, valido.) até 31 dc outubro.
Atfcommodacõesi luxuosas, confortáveis

e a preços módicos, a par de tratamento
do primeira ordem, nos•Í^''-»*»'""--"'''-'---T' '

?'iuh;"iocío:í o i.i i íiòrmcujo' d com n.

O rei Fernando, da Rumania (o quarto, a contar da esquerda), em companhia do rei da Grécia e
herdeiros da Bulgária, do Montenegro e da Servia.

dos

OS BUIiG.VROS NA GRÉCIA. '
ATHENAS, 28 —- .jts*ifi.'^ búlgaras

-ocouparam Daxiit, a.fíudcv',*. ¦*»- Drama.
Milhares de refugiados-" chegam a Ka-

valia, tendo-so registado algumas desor-
dons nesta cldado.

E' grando o pânico que reina entro a
população.

O MINISTRO RUMAICO EM
BERLIM

NOVA YORK, 28 — Os jornaes
desta cidade, em telegrammas de
Haya, dizem que, segundo noticias
de Berlim, o ministro da Rumania na
Allemanha receberá hoje os seus
passaportes.
A RUJIANIA EM ESTADO DE GUERRA

COM A AUSTRIA
PARIS, 28 — 0 sr.. Salnt-Aulnlre, ml-

nistro plonlpotenciario da França em.Bu-
carest, tclographa urgentemente ao gover-
no, annuneiando que, a partir do hojo a
Rumania está cm estado dc guerra com a
Áustria.
U3rA INTERPELDAÇIÃO DOS ALUADOS

A' GRÉCIA
ATHENAS, 28 — Os ministros da Fran-

ça o da Inglaterra nesta capital, porgun-
taram ft Grécia atí quando esto reino so
absterá de resistir aos búlgaros. ,.;..-

A RUMANIA DECLAROU "^
GUERRA A' AUSTRIA

BUCAREST, 28 1—. A Rumania
acaba de declarar guerra á Áustria-
Hungria.

O conde Czcrnin dc Chudenitz,
ministro da moharchia dual, deixa
hoje esta cidade.
A DECLARAÇÃO DE GUERRA DA RU-

MANIA A' AUSTRIA
PARIS, 28 — O escrlptorlo da "Agon-

cia Havas", em Berna, communica que a
"Agencia Wolff" noticia, em telegramma
do Berlim, officlalmcnte, que a Rumania
declarou guerra â Austria-Hungrla, hon-
tem, ti noite.

OS RUMAICOS CONTRA OS
AUSTRÍACOS

:.: BERLIM, 28 (Via Nova York)-
Está confirmada officialtnente que a
Rumania declarou guerra á Austria-
Hungria.
CONVOCAÇÃO DOS LEADERS

RUMAICOS
BUCAREST, 28—O rei Feman-

do. convocou para hontem, á noite,
os "kaders" de todos os partidos
politicos, afim de ouvil-os c conhecer
a opinião publica sobre a situação
actual.
A HESPANHA INFORMADA DA
GUERRA AUSTRO-RUMAICA

MADRID, 28 — Informam de San
Sebastian que o sr. conde de Roma-
nones, presidente do conselho, i-ece-
beu confirmação da declaração dc
guerra da Rumania á Austria.
A CAVALLARIA SERVIA AGE

NA ALBÂNIA.
LONDRES, 28 — Os jornaes des-

ta capital noticiam que a cavtillaria
servia, em operações na Albânia,
atravessou o Kastoria, na direcção
de Kozani.

OS RUMAICOS NA LUCTA
BERLIM, 28 (Official) -- Come-

çou na fronteira da Transylvania o
combate entre as tropas rumaicas e
as forças austro-allemãs.

O MINISTRO RUMAICO VAI
DEIXAR VIENNA

LONDRES, 28 — Os jórfiacs des-
ta capital receberam informações de
Vienna dizendo que o ministro ru-
maico deixa hoie anuella cidade.

A ALLEMANHA DECLARA
GUERRA A' RUMANIA

BERLIM, 28 — Â Allemanha de-
clarou hoje guerra á Rumania.
O FRACASSO DA DIPLOMACIA ALLE-

MA — O MEMORANDUM DOS Ali-
LIADOS A' GRECDV.

PARIS, 28 —As. noticias do declaração
do guerra pola Itália ft Allemanha, o pela
Rumania A Austria-Hungria causaram
aqui verdadeiro júbilo. Todos os jornaes
matutinos o vespertinos commentam la-:-
gumento o facto o salientam quo a Alio-
manha acaba de soffror slmultoncamonto
dois grandes golpes diplomáticos: pois foz
quanto poudo para evitar a guerra com a
Itália e empregou os maiores esforços
para assegurar a neutralidade da Ruma-
nla. A attenção geral flxa-so agora na
Grécia. A nota entreguo hontom, ft nol-
te, ao sr. Aloxandro Zaimis, chefe do ga-
blnete grego, peloa representantes, di
França o da Inglaterra, tom grande signi-
ficação neste momento. Nesso memoran-
dum, dizem os representantes da "entente!'
quo julgam opportuno avisar a Grécia
quo os alliados não estão dispostos a do
tender a Thessalla central, entro o vallo
do Vardar o a fronteira leste da Grécia,
da Invasão búlgara. Dizem ainda quo fa-
ZE.m este aviso porquo vêm as forças gro-
gaa recebendo ordens de Athenas, afim
de que so retirem do littoral.

A resposta do governo grego foi forçar
o chefo do estado-maior, general Dous-
rr.anis, conhecido germnnophllo, a pedir
licença, substituindo-o polo general Mos-
chop.
OS MOTIVOS DA ENTRADA DA RU»

MANIA NA GUERRA
PARIS, 28 — "La Liberte", em despa-

chos de Genebra e Vienna, diz quo os
motivos da entrada da Rumania na guer-
ra, contidos na sua declaração, são J3
seguintes:

Primeiro —• A população rumaica na
Austria achar-se exposta aoa acasos da
guorra o ft invasão.

Segundo — A intervenção da Rumania
abreviara a guerra.

Terceiro ¦— A Rumania unc-so ás po-
tendas que maiores auxílios prestarão á
realização das suas aspirações nacionaea,

a Mia ao io te
oa gnerra

No theatro oriental da pra
O EXERCITO DE HINDENBURG

PETRÒGRAD, 28 — Os corresponden-
tes de guerra, que se encontram na linha

'dc batalha do norte, Informam que mui-
tos dos prisioneiros allemães, recentemon-
te capturados pelas forças moscovitas, se
mostram multo abatidos o desanimados,
confessando quo 6 esse o sentimento pre-
dominante naa fileiras do exercito do ma-
rcchal Hindenburg.

Contam também cases, homens quo as
enfermidades dizimam a3 fileiras do exer-
cito do Hindenburg, por causa da sua
prolongada permanência na região dos
pântanos.
ENTRE OS RUSSOS E OS TEUTO»

TURCOS
PETRÒGRAD, 28 — Foram repellldos

.os ataques dos allemães perto do lago
lioldycheva, ao sul da estrada do ferru
de Baranovitch e Lunlenlets.

No sector do Dniester, 110 norte do Ma-
rlampol, as forças moscovitas tomaram o
bosque situado a lesto da aldeia do De-
leiud.

No Caucaso, continua travado o comba-
to na linha desdo Kyghi at6 ao lago Tan.

As tropaa russas repelliram os turcos
nas trincheiras ft margem do Masladavasl,
o qual atravessaram, ao norte do Biths.
Os soldados do grão duque Nicolau repel-
liram o Inimigo ao sul.

As columnas moscovitas perseguem os
turcos nas regiões de Ncri o Solcklz,
RECOMEÇOU O BOMB.UIDEIO NA

FRENTE DE KOVEL A LEMBERG
LONDRES, 28 — Telegrapham de Pe-

trograd: "O mau tempo continua a pre-
judicar as operações, apesar disso, reco-
meçou o bombardeio violentíssimo em to-
da a frente de Kovel a Lemberg. Tambcm
os allomães bombardearam as nossas po-
sições, mas algumas das suas baterias fo-
ram reduzidas ao silencio."

MUTILADO

A ACÇÃO DOS ITALIANOS
ROMA, 28 — O communtcado of-

ficial dc hoje, do commando supre-
mo, informa que as nossas tropas
continuam a operar, com o mais
brilhante suecesso, nas varias fren-
tes, ao sul de Goricia c no Carso.

No Trentino, a lueta de artilharia
desenvolve-se cada vez mais violenta
e enérgica.

No monte Cimonc, destruimos as
obras dc defesa que havia construído
o inimigo.

Em Cima Valonc, atigmenlámos a
posse da região em que nos achava-
mos, obrigando os austríacos a rc-
tirar-se.
A ITÁLIA ROMPEU COM

A ALLEMANHA
ROMA, 2S — A "Agencia Stefani"

enviou aos jornaes desta capital a copia
da communicação dirigida pelo gover-
no italiano ao dn Confederação Suissa,
pedindo-lhe levar no conhecimento da Al-
lcmanha que a ltaüa sc considera, a partir
de 28 do corrento, em estado do guerra
com aquelle império.

Uma nota official, publicada posterior-
mente, confirma a nota da "Agencia Sto-
fanl".

O GENERAL CANEVA
ROMA, 28 — O capilão-gcneral

Caneva, que dirigiu a guerra da Ly-
bia, está desempenhando um elevado
cargo no Ministério da Guerra.

O ENTHUSIASMO PELA ATTI-
TUDE DA ITÁLIA

LONDRES, ¦ 2S — A declaração
de .guerra da Itália á Allemanha cau-
sou aqui 'enorme impressão.

Todos os jornaes commentam lar-
gamente o facto c felicitam a Itália,
por ter sabido da situação extranha
cm que sc encontrava, perante os
próprios alliados.

Dizem dc Roma que a noticia da
declaração dc guerra á Allemanha
causou ali verdadeiro delirio.

Accrescentam os despachos que
hontem, á noite, as manifestações sc
suecederam, deante do Palácio Real
c do Palácio da Consulta.
A GUERRA DA ITÁLIA CON-

TRA A ALLEMANHA
BUENOS AIRES, 28 (A) — Os

jornaes italianos daqui, commentan-
do a noticia da declaração dc guerra
da Itália á Allemanha, dizem que
ella não causou impressão alguma,
pois era inevitável que as hostilida-
des fossem também rompidas contra
a incondicional alliada da Áustria.
O PAPA E' INDTFFERENTE AO CON-

FISCO DO PíUjAOIO DE VENEZA
LONDRES, 28 — Os jornaes do Roma,

que são inspirados pelo Vaticano, dizem
que o papa Bento XV se desinteressa com-
plotamento do acto do govorno, mandan-
do confiscar o palácio do Veneza, que era
a sedo da embaixada Austríaca. Na busca
dada no palácio não foi encontrado ne-
nhum documento. Os criados Informam
quo todo o archlvo linha sido transferido
para a Sulsaa, muito antes da declaração
de guerra.
MASCAGNI VISITA OS SEUS DOIS FI-

LHOS EM CAMPANHA
PARIS, 28 — O correspondente do

"Matin", em Roma, diz quo o maestro
Mascagnl partiu dali fiara as linhas da
frente, em visita aos seus dois filhos nlls-
tados 110 exercito, o que foram recente-
monto citados em ordom do dia, pelos
seus aetos do bravura.

. ' ÍJÍA:

COMPANHIA MELHORAMENTOS OF
P0Ç3S DE ÜALÜAS
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A MORTE DO GENERAL
CHINOTTO

LONDRES, 28 — Informa o cor»
respondente do "Daily ÍYkiil", em
Roma:"O general Chinotto, que honteni,
pela madrugada, morreu em Udine,
foi ferido quatro vezes cm batalha;
nas tres primeiras, voltou a comba-
ter, por insistências suas, apesar de
todos os conselhos médicos.

Foi elle um dos heróes de Mon-
falcohe e dc Goricia.

Em ordem do dia do quartcl-gcnc-
ral dc sabbado ultimo, o general Ca-
dorna fez grandes elogios ao illustre
militar.

As próprias baterias que o gene-
ral Chinotto installou cm Udine, ha
mezes, foram as que deram a salva
de 21 tiros, quando elle foi enterra-
do."
OS MOTIVOS DO ROMPIMENTO DA

ITÁLIA COM A ALIiEMANIIA^
ROMA,' 28 —: A communicação do {su.

verno relativa ao eatado dc guerra da Ita-
lia com :i AUeüUiuhsi lembra oa netos do
hotilidades àlíemüs que se suecedem com
freqüência crescente c menciona os for-
necimentos reiterados de Instrumentos
do guerra feitoa peia Allemanha ft Aus-
triíi-líungrisi, a participação dos allemães
nas operações de guerra contra a Itália,
de (sorte que a Austria poudo recente-
mente concentrar contra a Itália o maia
vasto esforço. Lembra a entrega feita pe-
Ia Allemanha ft Austria-Hungria do pri-
slóneiros Italianos evadldoa, o convite do
governo alieiuão aoa estabelecimentos do
credito, allemães, para considerarem os
Biibditos italianos como Inimigos, a sus-
pensão do pagamento do pensões aos opc-
rai-ioa italianos, tudo isto como elomen-
tos reveladores das disposições systema»
tieamente hostis da Allemanha.

O governo italiano não poderia tolerar
por mais tempo este estado do cousas quo
se aggrava em detrimento exclusivo da
Itália.

Existe um contraste profundo entro a
situação de direito o a situação do facto,
resultante da alliança da Itália com a Al-
lc-nianha e com os Estados que so guer»
reiani.

Portanto, o governo italiano, declara,
em nomo do rei da Itália quo desde o dia
28 do corrente se considera em estado do
guerra com a Allemanha e pede ao go-
verno suisso para notificar á chancellarla
de Berlim eata resolução.

OS COMBATES NO TRENTLNO
ROMA, 28 —• Informa um communl»

cado official, assignado pelo generallssl-
mo Cadorna:

"Os combates empenhados no TrentI-
no nestas ultimas horas, assumiram uma
extrema violência,

O inimigo executou, ft maior distancia,
violentos tIro3 do artilharia acompanha»,
dos de fuzilaria insistente.

A nossa artilharia rebateu com cffica»,
cia o fogo quo nos alvejava, destruindo
a obra dos Inimigos o impedindo a sua
approxiniação,

Nas encostas septentrlònaes do Monto
Clmone ampliamos as nossas posições, cm
direcção ao norte, assim como em Cima
Valone.

Na zona dc Goricia e no Carso reina a
maior actividado na artilharia inimiga,
mas nenhuma granada cahiu dentro da
cidado do Goricia.
DEMONSTRAÇÕES PATRIÓTICAS DOS

ROMANOS
ROMA, 28 — Hontem, á noite, logo quo

foram espalhadas noticias de que o go-.
verno havia declarado guerra á Allema-
nha, grande massa de povo se reuniu na
1'iazza Colona realizando entluislasticas
demonstrações do rogosijo.

A RUPTURA ÍTALO-ALLEMA
LISBOA, 28 — O ministro da Itália;

nesta capital coiiiinunicoii hoje ao sr. Au-,
gusto Soares, titular da pasta dos Extran-
gèlros, a declaração de guerra do seu paiz
ft Allemanha,

A GUERRA COMMERCIAL
LONDRES, 28 —• Informam de Roma

quo o governo enviou uma circular aos
prefeitos do todas as províncias, ordenan-
do-lhes que apresentem, quanto antes, a
lista conuileta de todos os cstabeleclmen-
tos com .lerciaes, industriaes o bancários,
quo pertençam aos subditos austro-alle-
mães,
UMA SRA, SUISSA ENTREGUE A' ES»

PIONAGEM
LONDRES, 28 — As autoridades do

Turim prenderam, e fizeram acompanhai*
ate ft fronteira, uma senhora suissa, olo-
gantemente vestida, e que, pelo que foi
possível apurar, se entregava ao servigo
do espionagem, por conta do çophoci-
da fabrica de armas allema.

> .
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Ã grande batalha
EPISÓDIOS DA GUERRA

PARIS, 28 — Uma nota officiosa,
apparecida hoje, relata a audaz fa-
çanha do c_pitãq V. e oito soldados,
que tomaram um redueto cm Bia-
ches, por meio dc um assalto dc stir-
prosa.

O fogo dos morteiros de trinclici-
ras não havia conseguido fazer ren-
tlcreni-se os defensores do j-cdiicto.
A' -vista disso, o capitão V. realizou
resolutamente o seu ataque, que deu
excellente resultado.

Segundo parece, esse offieial en-
controu unia trincheira de coinmuni-
cação, que conduzia ao redueto _ c
avançou por cila, durante a noite.
Dc repente, o capitão, sahindo da
trincheira, lançou um grito. Ao ou-
vil-o, um offieial e vários soldados
allemães sahiram do seu abrigo. O
capitão matou o offieial inimigo com
lím tiro, chamando logo os soldados
francezes, os quaes se lançaram ao
assalto.

O capitão V. e seus oito soldados
fizeram prisioneiros no rediteto 114
homens, entre os quacs dois offi-
ciaes.

O capitão V. foi condecorado com
a Cruz dc Guerra, pela sua arrojada
façanha.
AS OPERAÇÕES NAS LINHAS

INGLEZAS
LONDRES, 28 — O mau tempo

entravou as operações militares a
noroeste dc Gincliy, no Somme.

As tropas inglezas fizeram pro--gressos nessa região.
E' grande a aetividade reciproca

da artilharia.
Os allemães canhonearam as trin-

cheiras britannicas de apoio, sobre-
tudo ao norte dc Longueval.

Os inglezes fizeram explodir ai-
guns depósitos dc bombas do ini-
migo.

Ao sul do Ancre, foram aprisiona-
•dos cerca dc 60 soldados allemães.

AS TROPAS CANADENSES
OTTA.VA, 28 — Communicam de Lon-

Ares, por telegramma, quo as tropas ca-
niiilonses, em operações na fronte brltan-
nica, foram retiradas das vizinhanças de
Ypres, afim de ajudarem os soldados in-
glezes no movimento offenslvo que reall-
zam no Somme.

Antes do so iniciar a. offensiva no Som-
me, considerava-se a região de Ypres co-
mo o ponto mais Importante da linha brl-
tanrilea, mas agora estíi defendido pelos
soldados da Gran Bretanha.

A LUCTA NO SOMME
LONDRES, 28 —. As forças ingle-

zas, depois de um violentíssimo bom-
bárdeio, estão atacando, com grau-
dc violência, as posições allemãs de-
ante de Bazcntin-lc-Petit, ao norte
do Soriuiic.

A batalha travada nessa região é
muito encarniçada.

Os allemães oppõem aos inglezes
grande resistência.

A OFFENSIVA FRANCO-
INGLEZA

LONDRES, 28 (Oiíicial) — 0_
nossos canhões dc grande alcance,
bombardearam o inimigo entre Ba-
paume e Mirãümont.

Os allemães resistem fortemente,
sobretudo entre Poziéres c o bosque
dp.* Thiepval.

A nossa artilharia desenvolve mui-
ta aetividade, especialmente na fren-
te de Coloune, Neuvechàpélle e Au-
chy JTohenzollern.

Capturámos 130 soldados allemães.
Uma violenta tempestade stirpre-

heíideu oito dos nossos aeroplanos,
cinco dos quacs desappareceram.

IIII. Ill
A LUCTA ENTRE OS ALLE-

MÃES E OS ALLIADOS —.
OPERAÇÕES DO DIA 26

RIO, 28 (A) — A legação da Al-
lemanha em Pctropolis recebeu de
Berlim, via Washington, o seguinte
telegramma offieial:"O 

quartel general communica,
cm data dc 26:

Frente oeste — _ Continuam, os
iltiellos de artilharia", ao norte do
Somme.

Ao cahir da noite, atacou a irifan-
taria inimiga o sector de Thiepval c
o bosque dc Foureaux, nas proxinii-
dades de Maurepas, sendo por nós
repeli i.dà,

A nordeste dc Tahure, as nossas
* 

patrulhas aprisionaram numa trin-
:lieira franceza 48 homens.

Na região do Mosa o fogo da arti-
liaria inimiga tornòu-sc temporária-
nente muito violento cm vários se-
ctores.

Abatemos 5 aeroplanos cm Bapau-
me, Zonntbcke, a leste dc Verdun e
ao norte dc Frcsncs.

Frente leste --. Nada dc impor*
tante.

Repellimos pequenos ataques iso-
lados cm vários pontos.

Frente balkanica — Progride o
nosso ataque nos montes Caganska
c a noroeste do lago dc Ostrovo.

"'¦** Na região dc Moglcna, o inimigo
tentou inutilmente avançar."

as oi'i:kac<">es dus exércitos
AI .LI. .DOS

RIO, 28 — O consulado britannico re-
cebeu o seguinte resumo dos aconteclmén-
tos militares da semana, organizado pico
sr, John BÚclían o publicado pelo "Proas
Burequ":

¦'Londres, 2t — Na frente occidental:
liouvo durante a. semana um avanço con-
stante das forcas britannicas para o oes-
te. Sexta-feira, 18, _ tarde, cerca du3 17
horas, houve um ataque nó longo de toda
a frento de Thiepval, no Somme.

Uma área grandemente, fortificada ao
sul de Thiepval, foi, depola do tremendo
bombardeio, tomada por dois batalhões
inglezes, reiidcndo-se seis officiaes e 270
soldados.

lí' provável que andem em duas mil aí
baixas dos allemílcs.

O contra-ataque foi promplamente neu-
trnlizado pela nossa artilharia.

Avançámos tambem na direcção do
Hartin-Puieh e nas altas florestas do sul.
A nossa linha avançou numa frente de
mais do duas milhas do profundidade, va-
rlando de 200 a 000 jardas,

Tomámos uma pedreira nas proxlmlda-
des de Guillemont, depois de uma.luta
peito a peito. Em algumas horas do sue-
fessos deram posição do frento larga, que
permitte dominar os pontos divisórios das
águas.

Domingo, oa allemães bombardearam
fortemente a nossa frente, atacando as
Unhas do meio-dia, ao lado occidental da
floresta e tendo alcançado parto da nos-
ua linha ds trincheiras. Ça teutões foram

Immedialamento desalojados pela nossa
Infantaria,

Ko dia seguinte, na floresta c na her-
dade do Moiiquot, houve freqüentes ata-
ques de granadas, quo nada produzi-
ram .•

Terça-feira, avançámos continuamen-
te na esquerda, extendendo a nossa 11-
nha ató fts proximidades da herdade dc
Moüquot. Assim como a nordeste, e a mos-
ma fechando dentro do 1.000 Jardas de
Thiepval,

Quarta-feira, os allemftes fizeram um
grande esforço pára desalojar-nos dns tor-
renos elevados no sul do Thiepval, mas
esto falhou completamente, soffrendo
perd.-ls avaliadas.

As nossas baterias reduziram ao silencio
algumas baterias Inimigas.

Quatro aeroplanos foram destruídos o
muitos outros atirados ao solo avariados.

Um tópico do uma caria apprehendldn,
rendia tributo A efflciencia dos aviadores
britannicos. OS aviadores quo circulam
sobro nós o tentam causar dnmnos, Bão
somente os dos austríacos, pois os aviado-
res allemães nüo tfim coragem do so ap
proxlmar.

Atrás das linhas do frento ha uma
multidão delles, mas aqui nem um sfl
np parece.

Quarta-feira, A noite, e quinta-feira,
pela manha, houvo violento contra-ata-
quo das nossas posições em Guillemont,
quo so prolongou com grando energia,
mns sem conseguir o inimigo ganhar ter-
reno.

Na tarde: de 24, avançámos para mais
perto do Thiepval, chegando ao ponto de
ficar o 500 jardas daquello logar.

O resultado da lueta durante a soma-
na consisto no facto da maior parto da
Crente brltannica ter alcançado o centro
do planalto do dois ílancos dc Thiepval,
tornou-se uma saliência aguda.

Nós dominámos destas alturas, estan-
do Guillemont subjugada, pelas nossas
posições, por tres lados.

Na África oriental o general Smuls cs-
tá rapidamente cercando o restante das
forças allemãs.

Ã columna do von Lavcntern caminha
na direcção de leste ao longo da estrada
do ferro. Outras columnas descem pelo
caminho de ferro, entro a columna dn
bavontern o o mar, movendo-so o general
Northcy para o sul, na racama dlrecção.
Entretanto, na costa, outra columna di-
rige-se sobro Darcssalaani.

Bagamoyo eslá agora nas mãos dos ln-
glezes, devido a cooperação das forças
navaes.

Salonica: As forças britannicas do exer-
cito do general Sarrail tomaram parte,
duranto a. somana, na repulsa da offen-
siva búlgara. Houve uma considerável
aetividade da artilharia ao lago Doiran.
Nas frentes do Struma as forças monta-
das britannicas fizeram preciosos reco-
hlioclmentos.

Mar: Xo sabbado, 18 de agosto, uma
esquadra nllcmã. de alto mar sahiu do
porto, mas recusou entrar em lueta, vol-
tando A base. Dois cruzadores ligeiros
britannicos foram postos a pique pelos
submarinos, quando procuravam o ini-
migo. Naquelle mesmo dia um eubmari-
rio britannico entrou em lueta com um
"dreadnought" allemão, da classe do
"Nassau", attinglndo-o com torpedos duas
vezes.

Ha razões para acreditar que o coura-
çado foi A pique antes de alcançar o
porto."
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OM DESMENTIDO 
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ALMIRANTADO
IIKITANNICO

LONDRES, 28 — O almirantado bri-
tanniço desmente um radlogrnmmú de
Berlim dizendo quo alguns marinheiro**
hnJlándezes aperceberam, a leste do Do;-
ger Bank, um destroyer inglez abandona-
do pelu respectiva tripularão, prestes a
naufragar.
REUNIÃO DE GENERAES

ÉM SALONICA
rAlUS, 28 — Telegrapham do Salon'-

ca quo o general Sarrail convocou uma
reunião para hoje, 4 tardo, de todon os
generaes com mandantes do forças allia-
das.

Liga-se grando Importância a essa re-
união nos círculos militares.

i-|*ffi_r.

Cartas jakeiises
INSTRUCCJÃO PUBLICA — ENSINO

PARTICULAR — ESCOLA I'RO-
FISSIONAL — ALUMNOS ANOR-
MÃES

fc:
- r-

O ensino preliminar nesla cidade acha-
so bem disseminado, .seguindo, nos gru-
pos escolares, a melhor orientação pedu-
gòglca, possível. Alfim disso, !6 ministra-
do, com proveito, nas escolas municipaes
o em algumas particulares.

O grupo escolar "Major Prado", pos-
suo 2-1 classes c o "Dr. Padua Salles"
20; sendo quo ambos fúnccionam em
dois períodos, com a freqüência appro-
xlmniia do l.üOO alumnos.

Há varioa colleglo.*! particulares, sen-
do os mais importantes os seguintes:"Diocesano", "S. Josí" o "Spencer".

Não será exaggero sl avançarmos que,
dentro em pouco, necessitaremos demais
um grupo escolar.

O ensino primário, a cargo. do liabl-
llsslmos professores, A devoras sulista-
ctorio.

Urge, no emtanto, ipic tratemos do
preenchei* uma, sensível lacuna.

Para ondo irão os alumiios, uma vez
concluído o curso preliminar nos gru-
pos?

Eis o problema que se nos antolha,
pergunta quo sal do todas as boecas, na
ançla Infinita, de um sonho Irrealizado.

Jaliu' 6 um muíilclpió opulento, mas
parte da 'sua população, na cidade, se
bate, angustiada, nos braços da pe-
nuriu.

O povo, pobre na sua grando maioria,
como continuar a educação intelleetual
ou profissional dos filhos?

O offlclo duro, áspero, para tão fra-
gõis braços, ou a vadlagom com todo o
sou cortejo telrieo dc horrores...

Ü trabalho honesto ou o fome...
A escola regeneradora ou a rua que

corrompo,.,
Não ha a menor duvida.
Só temos uma solução do problema

proposto: crear-se uma escola proflsslo-
nal no Jahu',

O benemérito governo do nosso Esta-
do tem Já as suas vistas voltadas para o
assumpto.

Havia na França, disse Gustavo 
' 

le
Bon, 2U0.000 diplomados sem collocação,
um verdadeiro exercito do descontentes
e anarchlstas... ,,

E o alludldo eseriptor aconselha tam-
bem a difusão do ensino profissional,
como um remédio ueguro contra o mal
que ameaçava aluir o majestoso edifieio
da civilização franceza.

No Brasil não sabemos quantos baeha-
reis existem... São, porem, em legiões
como os médicos o os professores, Re-
corramos ao ensino profissional, a exem-
pio do que se tem feito nos Estados Uni-
dos, oppondo um poderoso dique á ava-
lancho sempre crescente das chamadas"profissões liberaes". Um povo _0 6
verdadeiramento grande, quando cogita
da educação integral dos seus filhos.

Já muito lemos conseguido, mas ain-
da nos falta multo.

Achamo-nos apenas em melo da Jor-'nada gloriosa.
Ealtam-noa escolas para crianças anor-

mães, rncliltk-as, disformes.,.
A propósito: em cada grupo escolar,

cuja matricula fosse superior a 600 elu-
mnos, deveria haver, polo menos, duas
classes reservadas aos alumnos anor-
mães ou ' simplesmenlo retardatarios,
uma para cada sexo.

No estabelecimento quo dirigimos exis-
lem alumnos que freqüentam o l.o an-

..ÍÍS*'...:.

Ss tam. ite eéíi iii
Da nossa edição da noite, dc liou-

tem:

Quem conhece a estruetura dos
bancos de custeio rural que ftinccio-
nnram durante algum tempo em nos-
so listado c mallograram devido a
circumstancias oceasionaes, não pó-
dc deixar de reconhecer que elles
nasceram sob a orientação de um
programma intclligentc c pratico c
lograriam, portanto, si não fosse o
desastre que os colheu nr> meio da
carreira, prestar admiráveis serviços
ít lavoura dc S. Paulo.

O fracasso de tal iniciativa, deter-
minado por falhas, defeitos ou erros
imprevistos, não podia, porém, im-
portar na sua condemnação absolu-
ta, por inconveniente e incffica-*.

Longe disso. Freqüentes são os
exemplos de tentamens, cm cujas ba-
ses lia sólidos elementos garantido-
res dc suceesso e que, no terreno
pratico, por inadvertencia, por des-
curo, por difficuldades súbitas irre-
moviveis ou por outras razões, se
despenham para o abysmo com ad-
miração dc quantos acompanhavam
o seu progresso florescente.

O que suecedeu cm nosso meio
com os bancos de custeio rural foi
um desses desastres deploráveis, at-
tribuido a varias causas, mas ori-
ginado, sem duvida, principalmente
do facto dc não terem sido seguidos
á risca, com inteiro rigor, os precci-
tos dos estatutos, embora por moti-
vos de força maior.

E' inquestionável, entretanto, a
utilidade desses apparelhos dc credi-
to, disseminados por todos os re-
cantos do Estacio, acudindo com
presteza ás necessidades de agricul-
tura sem delia exigir excessiva remu-
neração, a titulo de conunissões, ju-
ros c descontos.

Comprchendeu-o, com lúcido des-
cortino, o illustre presidente do Es-
tado, dedicando um capitulo de sua
mensagem ao interessante assumpto.

Conhecedor dc todos os tramites
por que passaram aquelles institutos
no correr de sua accidentada existen-
cia, viu bem o eminente paulista c
proclamou-o, com franqueza, que ei-
les estavam prestando relevantes
serviços á lavoura c viriam dentro em
breve a satisfazer ás necessidades do
custeio das propriedades agrícolas, si
defeitos dc organização e quiçá a
falta dc uma severa vigilância no seu
movimento não fizessem com que
ellcs, frustrando a sua missão, se ar-
minassem prematuramente.

Julga, pois, que o desastre não
devo-desanimar os particulares e os
poderes públicos e aponta a conve-
niencia de serem restabelecidos os
bancos, expurgados dos males que
oceasionaram o seu insuecesso,

E acerescenta:"Além das operações de credito,
que lhes sejam facultadas para pro-
vimeiito dos recursos indispensáveis,
as caixas ruraes poderão também rc-
colher as pequenas economias rcali-
zadas nas cidades do interior, com a
obrigação dc devolverem-nas á cir-
culação, em applicaçõcs rCproducti-
vas c cm proveito da lavoura c das
industrias locaes,

Esta forma dc mutualidade, que
entre outros povos tanto tem prós-
perado, lia de forçosamente implan-
tar-sc no nosso Estado.

A' iniciativa dos particulares c
das classes interessadas não faltarão,
por certo, o apoio e o auxilio dos po-
deres públicos."

Hoje, apenas alguns mezes depois
da divulgação dessas criteriosas ob-
servações, encaininha-sc o importan-
te problema para a realidade.

Por estes dias, a Commissão de
Fazenda da Câmara dos Deputados
apresentará um projecto, attendendo
ás suggestões da mensagem.

E essa presteza, com que os po-
deres públicos, harmonicamente, sc
empenham em dar lenitivò ás agru-
ras da nossa lavoura, é bem a cara-
eteristica dc sua superior orientação
no que respeita aos interesses ma-
gnos de S. Paulo, cujos destinos dc-
pendem do factor máximo da sua ri-
queza: a producção.

Libertas as classes produetoras
das vicissitudes que as atormentam,
por effeitò dc crises suecessivas, a sua
prosperidade e o seu bem-estar hão
dc por força reflcctir-se na sorte de
toda a população, sendo, pois, lou-
vavel e opportuna a acção offieial
que de um modo tão cfficaz c intelli-
¦rente se manifesta nesta oceasião.

i. . i

TUKBj*
JOCKEX-CLU1I PAULISTANO

Encerraram-so hontem o serão apura-
das hoje, ás 15 horas, as inscrlpções para
as corridas com que o Jockey-Club pre-
tende reabrir, uo próximo domingo, os
portões do prado da Moóca.

O resultado da apuração será affixado
na secretaria dessa sociedade e publicado
pela imprensa.

*
VISITA AO PRADO DA MOO'CA

A convite do dr. Domingos Teixeira
Leite, dlrector do corridas do Jockey-
Club, realiza-se hoje, ás 15 horas, uma
ví.lta do chronistas.sportlvo» ao prado da
..loóea,

*
Vindos de Campinas, chegaram hontem

a esta capital os animaes Feniuno, Bis-
caia, Aragon e Ariana.

Da mesma procedência devem chegar
hoje Cícero, Guayamu', Rubi o Corça.'jFOOT-BALL-
LIGA COLLEGIAL — S. BENTO vs. MA-

CEDO SOARES
Realiza-se hoje, ás 16 horas e mela, no

campo da A. A. S. Bento, o ll.o match
do campeonato desta liga, encontrando-se
os tcams do S. Bento e do Macedo Soa-
res.

A equipe do 3. Bento obedece á seguln-
to ordem:

Paulo, Dreux-, Cld, Nuno, BarthO, Jef-
ferson, Abelardo, Jaçlntho, Ruy, Moacyr,
Octavlo.

no ha mais de tres annos o que ainda
não sabem ICr, apesar do terem passado
pelas mãos hábeis de excellentes proícs-
soras.

Ondo o remédio? Como enslnal-os van-
tajosamento?

Dando-se-lhcs, num melo adequado,
um ensino especial, com methodos o ho-
rarios adaptáveis ao seu tardo desenvol
vlmento cerebral.

Em 25—S—910,-
Oscar BRISOLL.

t V flO Mi
_ .

No ultimo artigo referente A questão
do abastecimento da capital, dissemos
quo as analysea mais recentes daa águas
do Cotia corroboram os resultados das
quo foram publicadas o quo demonstram
o nenhum fundamento da celouma que so
pretondo levantar em lorno desso coso.
NSo sô corroboram, provam mais que o
estado das águas tem melhorado, como
podonlo verificar os leitores pda3 seguiu-
tes analj*ses bacteriológicas; 

' ¦•*"

Aífiin.K captadas cm 15 do abril íie 101(1.

Einriio
bacteriológico Rcprt-A

N. do Collbacillos
por cent. cúbico .; ***,

N. do bactérias acro-' *._!
bins por cent. cu-J ¦'*•
bico ..... ;é. .1 .2. '

N. de bactérias ae-,
roblas llqucfaclen-í **'
tes por cent. cu-< '-r>.-",
bico . .._,> /;_¦ .j .121'

N, do bactérias ae-:.'
robias não llque-*'
faoicntes por cent.'* ; .
cúbico .< :. :<: (,:','.';' 808

Bactérias patliogc-J'' ,;
nicas :¦ -A ,. _ ¦«. 

; O
Bactérias • cliromo-..' -

gonlcas y^-:.'r'.';.:'"':Jir.. B. vlolaceus
Tempo: Sficco.'
Temperatura ambiente: 10*,8 (1 h. t.).
Temperatura, da agua: 19°,4.
Aspecto pliyslco: Opalescente.
Temperatura de lncubação: 12*-13"C,
Melo de cultura: Gelatina,
Numeração: 20.O dia, após a semeadu-

ra, com lente.

Aguns captadas em 18 de maio do .1010.

Represa
Exumo

bacteriológico

N, do Collb. por
cent. cúbico , _'>,•*' 1'

N. do bact. fieroblas
por cent. cúbico .;' .431

Idom, Idem üquefa.!
cientes por cent;/
cúbico _, ;,. >• ¦ ,. -ii 100

Idem, ldem não ll-|
quefaclontes por,
cent. cúbico ,. .„ 334

Bactérias pathogc^
nica3 ..; y.lc .. ¦.. -.h-'. '¦'0. •'

Bacteria9 chròmo-'
genleas y '-.c -x a1 Baclllus fluorescens

,'¦.¦ 
'¦'¦ 

Hqucfaclens.
Tempo: Bom.: *,.'
Temperatura ambiente: 21*0 (10 li.

m.).
Temperatura da agua: 1S°C..,
Aspecto physlco: Amarclladá. .,
Temperatura do lncubação; 12"-13°C.
Meio do cultura: Gelatina.
Numeração: 12.o dia, ap.óa a semeadu-

ra, com lente ,i

Aguns capladas clu 6 dc Jiuiho de 1911.

Examo
ba«crlologlco Caixa re- Muralha da

guladorn barragem

;**-v"f.' 
1'

N, da Collb. por.
cent. cúbico >.- ••¦ ..i

N. do bact. acroblas
por cent. cúbico ,; 231 100

Idem, ldem, Hquc-
íacientes por. centi:
cúbico , ,,. ..: ;>. r.-jV - • ¦ 88 69

Idem, ldem, nãO' 11-! j
quefacientes por
eent. cúbico ,. ..r 14 87

Bactérias pathogo«:',
nica.s >. ,. ,< :$t 

' 
0.

Baoterlas chromo.'! •
genicas ,_• ..r.* .ji. "_ift?K '0 ' 

Q
Tempo: SCícb. :¦ .'"'-yffi

Temperutui.. «.mblente: l'S"C (9 1]2 li.
ri*.). . ",'•'.,.'
Temperatura da agua: 17°C,

Aspecto physlco.: Opalescente. .
Temperatura de lncubação: 12"-13"C.
Meio de cultura: Gelatina.
Numeração: O.o. dia, após a semeadu-

rn, com lente.

Águas captadas cm 11 dc Junho dc 1010.

Exame
bacteriológico Cnlj;.*. rc- Muralhada

guladonv barragem

N, do Collb. por,; , . '-.
cent. cúbico ;,.',_'.' .1. ] -**1 X

N, do bact. aero-.!
blas por. centv'
cúbico .'. .; >• r. •«• 150 116

Idem, ldem llquefa-..' _-.
cientes por cent.-j 

'.'.'¦

cúbico .. ,: y -. '.;\ 
.^ 46 C4

Idem, ldem não ll-( J\:
quefacientes por -.';¦
cent. cúbico .,; .»': .104 42

Bactérias pathogo-.. i-.i
genicas ,: ,. •» ,,;. jjj 

' 
0 .0.

Bactérias chromó. r-
genleas . ... ,;'r«'. 

" 0 .0.
Tempo: SCcco." wfer .•-.''*'•
Temperatura ambiente: 81"C (sol. ,1 h.

t.). ••..¦"-'--"
Temperatura da agua: 17°C.
Aspecto physlco: .Opalescento:'-'*-.'**"!'1-'
Temperatura de lncubação:. 14°-15.' .C.
Meio de .cultura: Gelatina.'<./!i''C.
•Nupicração; 6.0 dln, após" a semeadu-

ra,.coju lçule, . ~~ •--•-

Aguns captadas cm 11 de julho do 191*8,

l.xitmo,
bacteriológico Caixa rc- Muralha da

guladorn barragem

N, Ae Collb. por
•'. i:"i*

250

cent. cúbico
N. de bact. aero: i iiVii

bias por cent, ]
cúbico ..'*,'. . ,. ,** 300

Idem, idem liquefar l \s'.
cientes por cent. í i»
cúbico .. , . -, ,;] . BO 50

Idcm, idcm não li-l • ,'i
quefacientes por,
cent. cúbico .. ., 250 200

Bactérias pu.th.oge-.
nicas .....) 0

Enclerias ehromo-' |í
genicas . . •.(>:'..: ._ .0 __.1 0
Tempo: S£cco.- 'yití.^
Temperatura ambiente: 17*C (1. ll. t.).
Temperatura da agua: 12"C-
Aspecto physlco: Opalescente;-
Temperatura de lncubação: 14"-15"C,'
Melo de cultura: Gelatina.-
Numeração: 13,o dlá, após a semeadu-

ra, com lente. ^jfy^M-^fòtffytjtf^

Aguns cap tu das cm 20 do julho do 1.10.
'•''/ Represa 

do rio Cotia .. ,
Exiinip '^:'•¦^.r:i>':¦:

bacteriológico Caixa re- Murallia da
. Içi; gnladoru 

',\ bnrragcm

N. de Colib. por'-. 
"'".'r>. 

. -'-¦¦'>'¦£;'
cent. cúbico .. 

"."S" 
tl j/J V

N. do bact, aero-' ; ; '.''•';.£¦?-"

500

I

A J

blas por . centí
cublco . .• 

'-,- 
:,. ,;'( .700

Idcm, idem llquefa-j lj(\\ ,r-''^.,-.:'
cientes por ,cent'7 '.' ri '<¦¦¦¦

cublco .¦.-.¦.fe.'.) 104 J00
Idcm, idem nio 11-'^ ti ''$::,.-.

quefacientes por. '*'
cent. cublco ;»: ¦.>) 506 ÍOO.

Bactérias pathoge-'."1 !- - ¦
nicas .- •. ¦- :,: fl'*!íj-.-„. P A

Babtcrias .» ehromo-'wi;ii ¦;!'í<'-;Kf*'":'' '*"'

genicas" ,':'"'.;f'/.:""/ B. vlol",V;¦ B. viola-
,'rWir. c.eu9.'l{iK:. ceuq

Tempo: S.cco.-Víij?,.--. iwfti
Temperatura ambiente:;, i.i\ÍQ (9 112m.) .' ':fTX
Tomperatura da agua: 15°C.i'p ^
Aspecto physlco: Opalescente'.*.;**f?1***"'
Temperatura do lncubação:, 1.4°. 15"C .
Meio do cultura: Gelatina,; 

'

Numeração; .12,0. dia, após ft semeadu-
ra, com lento >i • ^ 

~

S; Paulo, l.o do agosto de 1910. ,v****_nci
'. '¦¦ '¦' 

O dlrector,.»/'-,
Artlnir Motui.

O bacteriologlsta,
Josú 1'crcira Biirrctto,

Vlicati*-*»_i

CASINO ANTARCTICA

[CIPJMCâ

A opereta que hontem subiu A scena
no Casino 6 nova, quanto o. musica, para
o nosso publico. Nova inteiramente 6 quo
não. Os nossos leitores dovem lembrar-
se de quo a companhia Tina dl Lorenzo
já levou no Theatro Municipal uma oo-
media com titulo o assumpto .cguaes, co-
media sentimental aliás, quo agradou a
todos os quo assistiram fi sua representa-
ção. O maestro Gluseppe Tetri nada mais
fez, portanto, do que musicar um arranjo
da comedia "Addlo glovlnczzal", que lhe
deu largas ensanchas do patentear o seu
estro musical, o qual, não ha negar, A ri-
co de inspirações melódicas. De sorte que a
fábula o a musica da opereta, hontem rc-
presentada, multo contribuíram para o
sou suceesso.

Com effeito, a fabuln, bem que simples
o quasl trivial, agrada, porque traz ao
tablado um trecho da vida real, revestido
do prestigio poético (pie lhe dá a juveu-
tude na quadra azul de suas ilIiiH.es e de
seus estudos na Universidade. E' o caso:
"Mario, Carlos o Lcono fazem o seu curso.
Mario está enamorado do uma filha du
dona da casa, a galante Dorina, uma bel-
la o graciosa costurcirinha. Carlos ama
Elena, Leono A myope o pouco feliz com
ns mulheres. Ninguém lhe conheço uma
conquista. Mas para. fugir á troça ello af-
firma quo a tem. Os rapazes esquecem os
livros. Mario entrega-se de corpo e alma
a Dorina. Mette-se, porém, de permeio, a
conquistar o amor do estudante, uma ele-
jganta mundana. Dorina sente ciúmes.
Mario, porfim, procura occultar essa
iphantasla c os companheiros auxiliam-
no. Passa-se o tempo. VGm os diplomas.
Não estudaram, mas estão formados.
Coniprchendem quo têm envelhecido:
"Addlo glovlnezza!" E a juventude não
volta — liem sabem disso. E' quo cada
um tem dc partir para sua terra. Leono.
quo prefere ás mulheres o chocolate,
porquo A mais doce c não faz chorar, pro-
cura acalmar a dor daquelles corações
com o seu estrlbilho*. "tout passe, tout
casse, tout lasse". Os paos do Mario ap-
parecem. Vêm buscar o "doutor". Dori-
na soffre. E' com verdadeira emoção que
so despedem um do outro: "Addio glovl-
nezzal" "La giovinezza non torna piu'",
I_ uma voz dolente, lá fora, faz ouvir ao
longe a cantiga "Ma fugge la bcllezza e
giovinezza non torna piu'..."

Como se vO, o argumento so presta a
ser aproveitado para um libretto como o
foi no "Addio giovinezza!" E o, maestro
G. 1'etri tirou-se da empresa com bastan-
te galhardia, sendo mesmo muito feliz na
sua musicarão em geral. Logo ao subir
o panno ha um coro interessante —
"Puol studiar con allegrla — Oggl 6 gior-
no di pazzla". Na terceira scena so' depa-
ra a declaração de amor que Mario e Do-
rlna so fazem mutuamente: A este um
bello duo. Inicia-o Dorina eom certa gra-
ça: "Tu mi ami? E' giá qualcosa..."

Na quarta scena ouvimos uni quintet-
to bem movimentado e alegro entro Do-
rinn, Ernma, Mario, Cario e Leono. Ainda
temos no primeiro acto os duos entre Ma-
rio o Elena, entre MariO' o Dorina, sendo
esto do uma feição sentimental e quo
agrada. Esto duo assim so inicia: "Dori-
na -—¦ A un'altra liai donato 1 tuoi bácl,
etc." ao que Mario replica: "Dori, Dori,
Vlen vloina, tu sei sempro una bámblna",
O l.o acto termina alegremente' eom a
"canzono goliarâica", que está vasada
numa fôrma apropriada.

No 2.0 aoto ainda bellos trechos como
o duo entre Dorina e Mario "Va non ti
posso, creder", um coro do estudantes —
"11 bugiardq tradittoro", um duotto.joomi-
co sentimental entre Loone o Dorina, e
o trecho emocionante cantado por Poiina

"Mario, il mio ben,..".
No 3.0 acto, a scena de despedida £• ver-

dadèiramento tocante. Canta Dorina: "E'
l'ora deiraddio — lYaddio senza ritorno

Potosso questo glorno — Non finiro
mai piu"; c, logo em seguida, Mario: "Sul
laboro tuo baclatl,.. " etc, "Addio Dori. ..
addlo giovinezza"!

Taes silo os melhores trechos do canto
da opereta, o quo quer dizer quo :quasl
todos elles foram ouvidos com agrado pe-
lo publico.

Demais, muito concorreu para o exito
da opereta "Addio GiovinezzaI" o desem-
ponho quo lho deu a "troupo Vltale". In-
torpretada com brilho, num conjuneto
harmônico do eorrecção artística, a peça
agradou cm cheio, não sendo regateados
os mais enthuslnsticos applausos ás prin-
cipaes figuras da companhia.

No papel do Dorina estevo a sra. Pina
Gloana, que bem soube encartar-so na
azougada e apaixonada coslureorinha, re-
presenlando e cantando com certa graça e,
não raro, com sentimento. O tenor Cl-
prandl tirou o partido que poude da parte
de Mario, o, sl não fez mais, disso não
tem culpa. "Quod natura dat..." No Leo-
ne Daiprada, o actor cômico ítalo Ber-
tini fez rir o publico o para isso apro-
veltou-se bem das excentricidades desso
estudante meio philosopho e incorrigivel
bohcmio que atravessa a opereta desper-
tando Bempre a alegria. A sra. G. Pasi au-
xiliou com cffleacia a representação, com
a interpretação jocosa quo deu a madamo
Rosa. Bianca Vas!, Maria de Maria,. A.
Giordanl, Giusoppo rrestepino c outros,
em papeis menores, conduzlram-se muito
razoavelmente.

"Miso-cn-s .enc",aiiriinorada. Coros, aíl-
nados e entrando a tempo. Boa marcação.

Quanto á parto orchestral, A justo con-
signar aqui elogios ao maestro Luigl
Zoig, que A um regente quo sabo tirar da
sua orchestra todos os effeitos musteacs
que ella fi capaz de dar.

O espcctaculo do hontem, em summa,
marcou um suceesso do estima e de bllhe-
teria, pois a casa estava repleta.

 IToej, a mesma opereta "Addio

giovinezza!"

MUNICIPAL

RELIGIOSA

O empresário "Walter Mocchi vai pro-
porcionar aos freqüentadores desto thea-
tro uma "soirío" do arte pura: exhibir-
se-á brevemente Isadora Duncan. a ex-
traordinaria creadora. do danças clássicas.
Nessas exhibiçOes de requintado gosto es-
thetlco Interpretará Dur.can a musica de
Cliopln e Gluck, com a cooperaçã-o do i.o-
tavel pianista Maurice Dumesnil.

S. JOSE'
•>*¦

¦'¦ A dlslincta artista Fátima Miris cxhl-
íje-so hojo cm duas sessões, a primeira
ãs 20 e a segunda ás 22 lioras, devendo
executar um interessante programma, em
que figuram os números "In barba.al'a-
utoré", "O novo Figuro" e "O espelho
quebrado".

APOLLO
A peça dramallca "La Fondaziono delia

Camorra" attrahlu hontom a este theatro
avultada concorrência, tendo sido mui-
to applaudidos os prlnclpaes interpretes,

:—: Hoje, a "pochadq" em 3 actos do E.
D'Aclerno, "La Prima Notte dei Matrl-
mo.nlo", ';'"¦-*".

ÍRIS THEATRO
Neste freqüentado cinema exhlbe-se

hojo o magnífico film "Drama de ainbl-
ção" ou "Herança e orime" empolgante
composição dramática de valor.

— Amanha, a hilariante scena cômico
"A seforma do. Carllto".

VARIAS
Companhia Adclina Abníndtes

Esta companhia deve estrear-se a G do
setembro' próximo neste theatro. Publica-
mos hoje na secção competento um an-
núncio referente a essa "troupe", que traz
elenco o repertório excellentes.

O DIA

Degolação de S. João Baptista.
ti. João Baptista deixou o doserto para

advertir Hcrodes quo não lho era per-
mlllldo ter como esposa Ilerodlados, mu-
lher de seu Irmão, c, ao mesmo tempo,
aua parenta.

O tyranno, Irritado por esta audácia, o
mandou prender.

Um dia, em que offerccia uma festa,
Herodlades danço com tanta graça, em
presença dos convivas, quo Heroâes pro-
metteu conceder-lhe tudo o quo po-
disse.

Pediu então a cabeça do João Baptista.
Um soldado, enviado á prisão, trouxo

num prato a cabeça do apóstolo.

EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO

Provisão de dispensa de Impedimento,
paru a parochla de SanfAnna, a favor
do Albano Xunes e d. Rufina Canário.

Idem, do oratório particular, para a
mesma parochia, a favor do João dt» Fa-
riu e d. Ilnan do Oliveira Pinto.

Idem, do procissão com imagens, para
a parochia ila Penha, nu festa do Divino
Espirito Hiinto.

Idem, do procissão com Imagens, para
a mesma parochla, na festa do ti. Bom
Jesus.

Idem, annual, a favor da capella do
Nossa Senhora da Penha, filial á paro-
chia de Bragança.

Provisão nomeado conselho de fabrica
o fabriqueiro, para a parochia de Hanto
André.

CONGREGAÇÃO DA I. CONCEIÇÃO

Ksla associação do moços, com sfide na
parochla do Santa iphlgenln, recebeu no
domingo ulliinu mais 15 jovens.

Pela manhã, nn missa dns 8 lioras,
coinmungarnm cerca do 50 rapazes, es-
t ndo o coro confiado aos congrega-
dos.

A's 18 c. 30, o revmo. director monse-
i hor dr. Pereira Barros, procedeu 4 re-
cepção dos seguintes jovens: Virgílio
Gunyánaz do Sousa, Josfi Heitor Llbrlm,
Homero Cardoso do Menezes, Emanuel
Pereira Vieira, Josfi Uililebrando Mace-
do Leme, Josfi Sizenando Macedo Leme,
Nicola Grecco, Edgard Arantes Franco,
Horacio Azevedo Fagundes, Pio Borba do
Almeida, Darwln Araujo, Vicente Cipullo,
Virgílio Baccanl o Manuel Gonçalves.

O revmo. dlrector pronunciou uma alio-
eução referento ao acto.

Seguiu-se a bençam do Santíssimo Sa-
crõmentò, precedida de cânticos, pelos
congregados,

A's 20 horas, roalizou-so a reunião
mensal, na sfide social, com grando nu-
mero de congregados.

Foi lançado em adi», um voto de SátiS-
facção pelo anniversario natalicio do con-
gregado Francisco Nazareth do Vascon-
uellos, ex-pre_Idonte o um dos fundadores
da congregação.

A associação vai agora cm franca prós-
perldade.
CONFRARIA DF. X. ti. DOS REMÉDIOS

Septcnnrio das D Ores
Como de costume, nesta egreja, come-

cará no dia S de setembro o septenurlo
das Dflres, ás 1!) horas, e r.a sexta-feira,
15, haverá, ás 8 horas, missa soleiino e,
ás 10 horas, encerramento.

JIATKI/i DE SANTA ll"JIÍ<. KNÍA
Iniciar-se-fi no dia 31 do corrente, â»

13 e 3.0, u tri'duÒ quo precederá á íesta
do Coração de Jesus, a realizar-se no dia
3 de setembro próximo.

Constará de missa o communhão ge-
ral As S horas, e encerramento, ás 13,110.

CONFEDERAÇÃO CATHOLICA
Reunir-se-íi, no-próximo domine;'., 2 de

setembro, f.s 1-1 horas, no salão da' V. O.'
T. de S. Francisco, a .ecção masculina,
sob a presidência du monsenhor dr. Bene-
dloto do Sousa.

PREIiADOS EM VIAGEM
Para Plrapára, seguirá hojo o si*, ar-

ccblspo metropolitano, em companhia de
monsenhor dr. Benedicto do Sousa, viga-
rio geral do arcebispado, e, para Ribeirão
1'rcto, amanhã, o .r. a. Alberto Gonçai-
ves, illustre bispo daquella diocese.

U. O. SANTO AGOSTINHO

Sob a presidência do dr. Benedicto de.
Sousa, realizou-se hontem, na sfide social
da União Catliolica Santo Agostinho, uma
sessão literária, cp.mmeinorativa da fes-
ta do seu patrono.

O Hlustro soclo bacharelando Plinio
Porbosa fez uma conferência sobre o
Ideal chrlstão".

Fm seguida discursaram u recitaram
poesias os srs. Arlliur Carneiro, do Ciro-
mio Literário "Alvares de Azevedo";
Allilzio Porto Ribeiro, do Club da A'iolo-
ta; Josfi Marrei, da Congregação da I.
Conceição; os liiiiònlstas Paulo do Abreu
Leomll" o Corlntho Pereira de Toledo.
Usou da palavra o revmo. padre Deusde»lit
do Araujo. Antes de encerrar a sessão,
o revmo. mons. dr. Benedicto do Sous-_,
com animadoras palavras, saudou a
União Catholica e as associações ali n-
presentadas, Além dos unlonistas e dos
representantes das sociedades supras
ai.havam-se presentes, entre outras peu-
3cas, o revmo,. fr. Felippe Niggemeir,
ccmmissario da Ordem Terceira de 15.
Francisco; padre Alfredo Pereira da Co.;-
ta. Victor de Carvalho, pela Legião de S.
Pedro; dr. Papaterra Llmoges, pelo Cen-
tro dos Operários Catholicos; Nelson Ri-
beiro, pola Legião de S. Luiz.

Após a sessão literária houve uma ses-
são humorística.

COLLEGIO DE SIAO
Por ser hontem dia de Santo Agoslt-

nho, onnmastico da digna superiora da-
quello estabelecimento do educação, ce-
lebrarum solennes festas.

Do manhã, cantou a missa monsenhor
dr. Camillo Passalacqua, acolytado pelo
reymfa; padro Dionyslo, da Ordem do S.
Bento e revmo, padro Carlos, da Ordom
do Slão, havendo comniunhãO geral do
pessoal docente, discente o de varias fa-
milias.

A Associação das Mães Christãs saudou
a revma. superiora, offerecendo-llio um
banquete.

De.tarde, o revmo. padro Glrllet fez
a entiironização do Sagrado Coração do
Jesus, dando em seguida, na canclla, a
bençam do S. S. Sacramento. 

™

A veneranda superiora foi multo com-
primentada durante todo o dia.

Congresso
Legislativo

SENADO

REUNIÃO EM 28 DE AGOSTO

Presidência do sr. Jorge Tlblrlçú

A's 13 horas, feita a chamada, verifi-
ca-se a presença dos srs. Fontes Junior,
Gustavo do Godoy, Joaquim Miguel, Jor-
ge Tlbirlçá, Luiz Flaquer, Luiz Plza, No-
gueira MartlnB, Aureliano do Gusmão,
Albuquerque Lins o Rodrigues Alves,

Estando presentes apenas dez srs, se-
nadores, deixam do ser lidas as aclns da
sessão o reuniões anteriores,

O SR. l.o SECRETAItlO declara quo
não ha, expediente a ser lido.

Feita a segunda chamada, meia hora
depois, não respondo mais nenhum sr. se-
nador. Deixam de comparecer com causa
participada o.s srs. Dino Bueno, Pinto
Ferraz, Carlos de Campos, Eduardo Can-
to, Ignacio Uchôa, Ouimarãos Junior o
Oscar de Almeida, o sem participação os
srs. Lacerda Franco, Padua Salles, Ben-
to Bicudo, Fernando Prestes, Gabriel di
Rezende, Pereira de Queiroz o Herculano
do Freitas.

Não havendo numero legal, não ha ses-,
são. Lovantá-se a reunião, designada pa«ra 29 a mesma '

Or.DEM DO DIA .._~.ii.
Apresentação do projoctos, Indicações çrequerimentos. .

CÂMAEÂ

REUNIÃO EM 28 Dl" AGOSTO «_

A CARNE
» , ¦¦

Movimento do dia 28 dc agosto
de 1916 do Matadouro Municipal:

Foram abatidos: 98 bovinos, 85
suinos, 19 ovinos c 10 vitellòs.

Foram inutilizados: 2 suinos; 12
pulmões, 1 figado « 2 intestinos dei-
gados de bovinos; .11 pulmões, 2 fi-
gados e 1 intestino delgado de sui-
nos; 5 pulmões, 2 figados e .1. intes-
tino delgado de ovinos.

Observações r-, Foram _ inutiliza-
dos dois suinos, por cysticercus e
duas línguas, por lesões de aphtose.

Embhma do carimbo; "Touro".

__— No matodouro de. Qsasco fo-
ram abatidos 61 bovinos,

Emblema,; ?'.l"_

Presidência do sr. Campos Vergueiro

A' hora regimental, feita, a chamada,'
verifica-se a presença dos srs. Cazemlr.
da Rocha, Américo de Campos, Arthur
Whitalter, Atallba Leonel, Claro Cesnr,'
Erasmo ilo Assumpção, Francisco Sodrfi,'
Thomaz do Carvalho, Gabriel Rocha, Joüo
Martins; Machado Podrosa, Joaquim Go-
inide, Alcântara Machado, Freitas Valle,
J.osfi Roberto, Trajano Machado, Josfi VI-
cente, Campos Vergueiro, Mario Tavares,'
Kaphael Prestes, Tlieophilo de Andrade o
Carvalho Pinto.

Tendo comparecido apenas vinte e dois
srs. deputados, deixam de ser lidas u.
actas da sessão anterior.

O Sll. l.o SECREfAr.IO dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

OiTleio do sr. prefeito municipal de PN
raju', solicitando a mudança do nome do
districto de Santa Cruz do Palmltal para
o da Timbury. — A' Commissão de Fsta-
Ustica.

O Sl!. PRESIDENTE — O nobre depu-
tado sr. Antônio Lobo communlca que,
por motivo justo, deixa de comparecer,
hoje.

Feita a segunda chamada, verifica-se
não ter comparecido mais nenhum,sr. de-
putado, deixando do comparecer com
causa participada os era. Alfredo liamos.
Amando de Barro», Anionlo Lobo, Corio-
lano do Amaral, Dario Ribeiro, Gabriel
Junquóíra, Almeida Prado o Procopio do.
Carvalho, o sem participação os srs. Abe-
lardu César, Accacio Piedade, Azevedo
Junior, Ascanlo Cerquêra, Augusto Bar-
reto, Guilherme Rubião, Veiga Miranda,
Pereira de Mattos, Rodrigues Alves, Júlio
Cardoso, Jullo Prestes, Laurindo Minhoto,
Rodrigues do Andrade, Olavo Guimarães,
Paulo Nogueira, Pedro Costa, Plinio da
Godoy, Vicento Prado e Wiadlmiro do
Amaral.

Nüo havendo numero legal, não ha ses-
eão. Levanta-so a reunião, designada pa-,
ra 28 a seguinto

ORDEM BO DIA

2.a discussão do projecto 11. IJ, de
100S, concedendo subvenção kilometrlea
â Companhia Mogyana para a construo-
ção do uin ramal que, partindo do S. Jo-
sè do llio Pardo, vá a Cacondo o ás raias
do Estado de Minas Geracs, com parecer
contrario, n, -'O, desle anno.

l.a discussão do projecto n. 5, deste
anno, providenciando sobre o serviço do
trafego o administração da Estrada do
Ferro dos Campos do Jordão.

i

UNIVERSAL CINEMA

Rèaliza-sc hojo neste cinema, á rua
Barão de Itapetininga, n. 12, uma brl-
lhanlo "soirfie" em homenagem ao er. dr.
A. J. Deor. Exhiblr-se-ão diversos fllms,
entro os quaes o Intitulado "A propagan-
da do caffi brasileiro na America do Nor-
te".

ELjIIÇÃO estadual

Devendo realizar-se a 21 de seiombrd,

próximo vindouro a eleição para preen-
ciumento de uma vaga de deputado pelo
lO.o dlstrlcto deste Estado, em conss-

quencia da renuncia do sr, dr. Antônio

Carlos de Salles Junior, recentement9

eleito deputado federal, e depois de apu-

radas as indicações recebidas daqueüo

districto acerca dessa vaga e de ouvidas

pessoas da maior responsabilidade politi-

ca nessa zona, os abaixo asslgnados apro .

sentam candidato á referida vaga de de-í

putado estadual o

DR. RAP"_tAEl. CORRIÍA DE SAMPAIO,

lente, morador ncsln. capital,

sobre cujo nome recahiu a quatl unanl-

midade ãaquollas indicações, que, certa-

mente, levaram em alta conta os grandes

serviços que o illustre candidato vem, de

ha muito, prestando A causa publica.

Esperam, por Isso, os abako assigna-

dos que, do accOrdo com as honrosas tra*»

dicões de cchesâo e disciplina uo ParttnJl
do Republicano de S, Paulo, os correlli

gionarlos do 10.o districto concorrerão _a

urnas para suffragar com o malpc

numero possível do votos essa ^eandlíatu-»,

ra, já previamente acolhida por. tantos t

tão yallosos elementos locaes.- 
';:,

S. Paulo, 27 de agosto d,"* . 9.1S>'

Jorgo Tlblrifiá 1

M. J, do Albuquerquo Hn*.

A. de Lacerda Franco

A. do Padua Salleg i

ITcrnando PresteB

Virgílio Rodrigues .-Vives

Olavo Egydio 
'?Â

Rodolplio Miranda

Carlos dc Campos.
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Dizem de Hespanha que a sttbscri-

pção publica, aberta para occorrcr ás
'despesas com a crccção duma esta-

tua á d. Jacintho Benavcnte, já at-

Jingitt os milhares dc pesetas exigi-
<las pelo esctilptor c pelos fundido-

res do bronze. Posto isto, ordeno*!-
se o inicio da obra, que dentro cie

poucos mezes ornamentará uma da-

qucllas plazas madrilenas onde flo-
rescem c suspiram as accacias cm

flor.
A noticia de mais uma estatua,

kformoscando uma grande cidade,

Jnão tem nada dc extraordinário, nem

yalc um commcnto ligeiro, si cir-

çumstancias muito particulares não
se conjugam cm torno do caso. Jus-
taincntc, o bronze de d. jacintho, que
em breve campeará sobre um sócio
de immáculada brancura, offerece
aos espíritos curiosos uin aspecto di-

gno dc nota. A circumstancia pouco
banal, que nos leva a registar o fa-
cto, é que d. Jacintho Benavcnte vi-

yc ainda, não nos nimbos da immor-
talidade, mas nas prosaicas fôrmas
'da matéria. Qualquer forasteiro o

pódc encontrar cm Madrid, embalsa-
mando com o fumo do seu puro de
Havana a calle do Arenalpsauorcan-

jdõ o scu chocolate no aristocrático
fcafé Fornos, ou assistindo a uma tou-
rada, de orchidea na lapella c mono-
culo na orbita, com o cnthusiasmo
ie a devoção que todo o bom hespa-
rihol consagra ás lides de circo.

.0 que motivou este furor de con-
sagração do primeiro dramaturgo
hespanhol contemporâneo foi a re-

presentação da peça, hoje celebre,
La ciudad alegre y confiada, com

que d. Jacintho agitou e rcvolucio-
iiott os seus patrícios, impressionan-
'dó 

as mais profundas fibras do cora-
ção castelhano. A peça, envazada cm
Rioldcs originaes, é uma clara allu-
São á indiffcrcnça apatliica da Hcs-

paiiha perante a lueta dc interesses
ie de ideaes que revolve o mundo; é
a apologia da acção e do esforço, um
remember para que a vida seja to-
inada a sério, um appello ás energias

patrícias adormecidas á sombra fu-
jiesta dos laranjaes c ao som mclan-
eólico das guitarras,.. La ciudad
alegre y confiada estruetura-sc em
Bymbolos formidáveis, que parecem
Jrecortados das tragédias hellenicas.
lí'- um grilo dc desespero e, ao mes-
ino tempo, uma lucarna aberta para
horizontes magníficos, para a per-
Sspcctiva duma Hespanha forte, vi-
Jvcndo dentro da verdade e das reali-
Üadcs. O soberbo autor da Comida
ide las fieras c dos Interesses creados
alçaprema-se, com o scu novo traba-
Iho, acima dos Bataille e dos Ber-
instem, e revela-se um grande pensa-
«dor c um technico incomparável de
theatro.

O exito desta obra, ajudado pelas
circumstancias do momento c inten-
sificado pela febre que devora os
liespanhóes, na presciencia do adven-
jo dc novos c talvez brilhantes desti-
nos, não se demorou. Veiu em mani-
festações esplendidas, e com as quaes¦nenhum homem de letras foi ainda
afagado. O rei chama d. Jacintho ao
palácio e lança-lhe ao pescoço o col-
lar duma ordem histórica, que o ni-
yela aos grandes de Hespanha. A
jntinicipalidadc de Madrid desbapti-
za a calle de Atocha e a plaza dei
.Oriente ¦— esta ultima abre-se em
frente dos régios alcaçáres -= e chris-
-ma-as em calle e plaza Benavcnte.
A imprensa aventa a idéa duma es-
tatua; e logo affluem os duros e pe-
setas a exprimir a concordância do
sentimento publico com a idéa feliz
idos jornalistas. Esta ultima fôrma
ide consagração é, pelo seu próprio
íexaggero, aquella que mais deve ter
Jisonjeado o dramaturgo, significan-
fdo-lhe quanto vibram cm paixão
Exaltada os seus admiradores.

São rarissimos, afinal, os homens fe* critica,-

que tiveram uma estatua cm viaa.
Uma estatua é uma satísfacção dc
vaidade mais cara que uma biogra-
phia cm gazeta ou um retrato cm
magazine, encarregado dc recolher
para os posteros a cffigie das eclebri-
dades contemporâneas. Os sacerdo-
tes da immortalidadc alheia pródiga-
lizam de boa vontade os adjectivos,
que nada custam, mas sentem o zelo
diminuído quando é pela sua bolsa
que o.s gênios têm dc fazer escala cm
caminho para a gloria. Depois, as
honras do mármore publico depcn-
dem ainda de autoridades munici-
paes c dum placet de burocratas, os
quaes, sempre de accôrdo cm exaltar
os mortos, sentiriam amesquiiihado
o esplendor dos seus cargos si consa-
grassem os vivos cm pedra, sobre-
tudo quando elles não pertencem á
alta administração.

Sei bem que um bronze numa rua,
dedicado a um semelhante vivo ou
morto, não é um passaporte bastan-
te para aquella immortalidade, que
consiste em alguém perpetuar-se,
com sympathia c longínquo inter-
esse, na memória das gerações viu-
douras. As cidades modernas estão
atulhadas dc mármores que preten-
dem reproduzir os traços physiono-
micos de illustrcs desconhecidos; c
diariamente nós roçamos, distrahi-
dos e. desattentos, essas maravilhas
do bttrtl, sem que nos oceorra siquer
investigar quem era o homem que
mereceu dos seus concidadãos o tri-
bulo dum bloco dc pedra c dc alguns
kilos de metal. E a precaução mo-
dernissima dc jamais erguer uma cs-
tatua sem um nome no pedestal mos-
tra que os próprios cultores da busti-
ficação' á outrance não estão muito
certos de que os contemporâneos e os
posteros ratifiquem pela sua admira-
ção o juizo dc alguns cnthtisiastas
sobre as celebridades nacionaes. Sem
os appcllidos do consagrado, inseri-
ptos cm bellas letras capitães c dou-
radas, a identidade do cidadão victi-
ma destas postlnimas honrarias per-
der-se-iá cm breve. Certos monumen-
tos, passadas algumas gerações, se-
riam tão indecifráveis como aquelles
mònolithos da Assyria, que resisti-
ram aos esforços de Maspero — e
sabe Deus o que são esforços dc sa-
bio roido pclo desejo de apresentar
mais uma memória, que ninguém le-
rá, ao Instituto...

Em verdade, si hoje as estatuas se
multiplicam, dévcmpl-o ao instineto
decorativo tios cocvo.s, a motivos dc
cstliclica citadina, a razões de or-
dem ornamental, das quaes a gloria
não participa. Pôde dizer-se, em ri-
gor, que a opulcncia dc estatuas não
prova que um paiz abunde cm ge-
nios, mas simplesmente que clle
abunda em pedra. As rochas ine.xgot-
taveis de Carrára, por exemplo, per-
mittiram a algumas cidades limitro-
phes uma cópia dc monumentos que
transformam algumas dellas em
verdadeiros cemitérios chies, povoa-
dos dc mausoléos. Os estatuarios
deshumanos, quando a historia se cx-
hauie, appellahi para a lenda; c, con-
sumida a mytliologia, recorrem em
desesperada instância aos aniutarios
do commercio c da industria.

Mas, seja como fôr, um monttmcu-
to cm vida ainda não é uma gloria
extremamente barateada, que deixe
insensível aquelle que delia- é obje-
cto. Ao contrario. Si os gênios vi-
bram mesmo á sensação dum attri-
buto luzente c raro com que lhes pre-
cedam a simples citação do nome,
que emoções originaes e inéditas de
orgulho não lhes despertará a con-
tcmplação do seu próprio busto, cx-
posto mima praça publica, ao culto
dc multidões curiosas? D. Jacintho
Benavente, quando, daqui a inezes,
cruzar o passo deante do monumen-
to que celebra os seus mentos c tes-
temimha a estima cm que o têm os
seus concidadãos, ha de estremecer
de ufaiiia c altivez, como um homem
que está certo dc poder dcsapparecer
da comedia da vida sem nutrir in-
quietações acerca dos juízos do futu-
ro. Uma estatua não é ainda a im-
mortalidade, mas c um icxccllentc cn-
dosso para ella. O mármore e o bron-
ze resistem quasi indefinidamente
aos aggrayo3 do tempo e ás injurias

CMca social LTCEU SUSUD
ANNIVERS&RIOS ^.'
Fazem annos hoje;' "f^S^^V"'

A menina Clarlnha, filha do sr. dr,
Manuel Vlottl, direclor da Directorla da
Sogurança Publica;

a monlna Iracema, filha do sr. Jacob
Anlonlo Xavier, ajudanto habilitado do
cartório do 2.o officio do Juízo Fede-
ral;

a menina Elisa, filha do sr. Francisco
Dias de Aguiar, thesoureiro do Banco do
S, Taulo;

a senhorlta Martha, filha 'do sr, Hcr-
culano Dlodrlch;

a senhorlta Adiüa, filha do sr. Alberto
do Abreu, guarda-livros nesta praga;

a senhorlta Cellan, filha do finado sr.
Jofto Sandoval;

a senhorita Ailolphlnn, filha do sr. An-
tonio Xavier Kubello;

a senhorita Cellna, filha do sr. Oresto
Piza;

a senhorita Corlntt, filha do sr. Alber-
to Sousa;

a sra. d, Cândida da Silva, esposa do
sr. Josó J. Pereira da, Silva;

a sra, d. Elisa do Araújo, esposa do
sr. Cloero do Araújo;

a sra, d. Julia da Silva Carvalho, os-
posa do sr. Armando Ferreira de Carva-
lho;

n sra. d. Maria Bueno de Azevedo, es-
posa do nr. Osório de Azevedo;

a sra. d. Sylvla Dias lionilha, esposa do
sr. Mario Bonllhn;

o sr. dr. Dcside.no Stapler, clinico nes-
ta capital;

o sr. Emílio Lobo; . .;•• .,' v
o sr. 1'aulo ltoclia Lima;
o sr. Theoãollndo de Aguiar, antigo lcl-

looiro nesta praga;
o sr. coronel João Baptlsta de Andrade

Meira, contador da ti. Paulo Railway;
o sl-. Augusto Marques Guerra;

A excursão do batalhão
collegial a Santos

Os festejos. realizados
naquella cidade

Faz annos hoje o joven Waldornlro
Fleury, nosso collega da redaoçao d'"0
Commercio de ti. Paulo", .. • .,

ENFERM
Em busca do melhoras para, o seu es-

lado do saudc, que so aggravou ultima-
mente, seguiu, quarta-feira ultima, dcCiuarallnguetft para o Itlo, o sr. JosC Bo-
drlguès Alves, digno collector federal da-
quelia localidade, o Irmão do sr, conso-
llielro Rodrigues Alves.

HOSPEDES E VIAJANTES
Procedento de Nazareth, encontra-so

nesta capital o sr. coronel Francisco An-
tonio Deroga, Influente poiitico naquella
localidade.

Acha-se nesta capilal o sr, coronel An-tonio Jeremias Muniz Junior, chefe po-lltico o presidente da Câmara Municipal
do Iguape.

NECROLOGIA
Finou-se hontem, pela manhã, na casa

do Saudo do dr. Cíuarrilerl, a sra. d. Ida
Tucato, esposa do se. capitão Fortunato
Tueuto, commerciante em Monto Slâo,
Estado de Minas.

A oxtlncta deixa vários filhos mono-
res.

*
Finou-se hontem, fis 18 lioras, na San-

ta Casa, o sr. Bonifácio Gonçalves, esti-
mado negociante em Pereiras.

O oxtinclo contava 34 annos dc edade,
ora casa e deixa filhos menores.

O corpo seguir.-, hoje para Pereiras,
onde se realizara o enterro, fis 17 horas!

i»

Realizaram-so hontom, fts ic horas, as
cerimonias do sepultãmónto do sr. dr. Ma-
xlmilíanò Ilèíil, lente da Escola Polytech-
nica.

O enterro esteve extraordinariamente
concorrido, havendo comparecido os re-
presentantos do sr. secretario do Interior,
do sr. arcebispo metropolitano, lentes e
alumnos da Escola Polyteehnica, associa-
ções acadêmicas e numerosos amigos do
saudoso extineto.

Sobre o feretro foram depositadas mi-
morosas coroas, com expressivas dedica-
toriiis.

PELAS ESCOLAS
FACUI.D.YDE DI! DIREITO DF SÃO

PAULO

provaHoje, 21), serão chamados
eseripta do:

2.o anno — Direito Civil, sala n. 3, fis1-,15 m., O.a e ultima turma, de n. 1D1a 176 e os que faltaram.
Co anno — Medicina Publica, sala n 7fis 7,30 m., os que faltaram.

i^^T,

UNIVERSIDADE DE S. PAULO
O sr. dr. Soares dc Faria, distin-

cto lente dc Economia Politica da
Escola dc Direito da Universidade
dc S. Paulo, realizou hontem a 74.0.licção publica da Universidade Po-
pular, dando ao seu auditório, aliás
brilhante e numeroso, um cxccllcnte
estudo sobre "Verdades opportu-
lias".

O illustre confcrcncista teve far-
tos applausos ao concluir o scu bom
trabalho.

•> *
CONFERÊNCIAS PEDAGÓGICAS

O distineto pedagogo sr. dr. Carneiro
Leão realiza hoje, fis 20 lioras, na Escola
Normal, a sua segunda conferência.

O illuslro conferonclsta dlssertarft sobre
o thema, "Educação Cívica".

* *
FESTA DAS ARVORES

Roallza-ao no dia 2 de setembro proxl-mo, 110 grupo escolar da Barra Funda, atradicional festa das arvores.
A directorla daquello estabelecimento

organizou o seguinte programma:Primeira parto — Hymno do grupo cs-colar da Barra Funda. Arvoro secca, pelamonina Adalgisa Lobo. Volhas arvores,
polo menino Lafnyeto Toledo. A arvore,
pola menina Penna Malhado. A primave-ra, (dialogo), Odetto Luzzi o Edith Ayres.O fado do limoeiro, canto. Saudação asarvores, Maria C. Noves. A arvore, pelomenino Mario Zucchi. Duranto o recreio,comedia pelas alumnas, Carlota Enout,13. Vicari, Zuleika Alves, Caetana Calabrô,
Iracoma Nunes, M. L. Toledo, Aracy Luz-zl, Anna Martins, Irmã Beneducci, Ane-sla Glrnrdl o Marlanlna Neves.

Segunda parto — O lavrador, canto.Junto A lareira (dialogo), A. Gutierz, Al-varo D. do Valle, Annibal Soares o ClellaMazzarelll. A nrvore, pela alurona Alzira
Alliegro. Partida do manól, dialogo om
canto, pelas meninas Beatriz Battlsto o
A. Manfrodl. Arvoro antiga, pelo menino
Waldemar Assis Oliveira. Minha terra,
canto, A arvore secca, por Mario Padali-
no. A agonia da arvore, por V. Portos.
A voz daa arvores, por Nazareno Castro.
Conversação sobro a festa das arvores,
pelas alumnas Laura do Figueiredo, Ma-
rina Cannovas, Maria de Lourdes Vian-
na de Oliveira, Lydia Cottlnl, Holena Pau-
lon, Maria VllIas-BOas, R03a do Vltls e
Ignez Zanardl, -

Era anelosamenlo esperado o dia do
ante-hontem pelos alumnos do Lyceu
St.lesiano do Coração,do Jcsuu. Esaa an-
ciedudo doscollegiuos encontrava jusllfi-
cação mi linda passeata quo o rovmj,
padro dr. Henrique Mourão, dlrector da-
queijo estabelecimento, organizou pura.
aquelle dln. •-'.¦''"

A o-tòursão do batalhão collegial n
Santos, om caracter ctvieo o patriótico,
veiu pOr.cm relevo os altos sentimentos
patrióticos do lllustro diroctor do Lyceu.

O rovmo. dr. Mourão, homem do gran-do Iniciativa o activldado,v pedagogo poro.xcellencla, viu mais uma voz seus estor-
gos coroados com o grando suecesso quealcançou o batalhão collegial do scu es-
tíibelcelmonlo na vizinha cidude.

Partiram desta capital fis li o .10, omtrem csp.ocial.
Chegaram u Santos fts 0 horas e 12 ml-

nutos.
A' garo da S. Paulo Rullwuy achavam-

se, alfirn da comnilssão do recepção com-
posta dos srs. coronel Manuol ilíbolro do
Azevedo Sodró, Olegarlo Paiva o Anieii-
ce Martins dos Santos, avultudo numero
do famílias, representantes da brigada
Ca guarda nacional, devidamente únlfòr-
mlzados, tiro 11. 11, escoteiros, dr. Blasüueno, delegado de policia dn primeiracircurnscripção; capitão João Pedroso UoOliveira, alferes Lourengo Ilaymumlo dó
Oliveira, Antenor ü. Musa e Custodio Al-voa do Oliveira, do destacamento du gua.--do. civica; capitão Luiz Sfi Affonsecu, aju-
dante de ordens do ministro da Guerra;
c a banda do Corpo do Bombeiros.

Logo após o desembarque, o batalhão
formou em linha ao longo da gare, sun-do nessa oecusião executado u hymnonacional pelas balidas do Lyceu o do Cor-
pu do Bombeiros, Ouvirnm-se enlão mui-tes vivas o palmas,

O batalhão dirlglu-so da estação parao Pago Municipal, ondo o alumno Rurlkito Castro,-Prado saudou o sr. presidenteda Câmara.
O sr, Delphino Stocklor do Lima, lnspector dn instrucção, respondeu a sau-dugão num improviso fluento o palrlotl-co. dando as boas vindus aos alumnos'e

aos sous professores, om nome do sr. pr»-eldonte da Câmara.
A banda do batalhão executou o hymnonacional.
A seguir, a força formada em columnade secções marchou cm demanda da pra-çn Barão do Itio Branco, afim do pres-lar homenagem ao grando patriota, quefoi JosO Bonifácio.
Pelas ruas do transito, Santo Antônio,Irei Gaspar o Qulnzo do Novembro,

viam-se multas famílias íis janellas, mar-chando o gurboSo batalhão no melo deuma verdadeira onda popular, quo o vi-«orlava de quando em quando.Das janellas dos sobrados eram utiri-das flores por sobro 03 alumnos.
Chegando fl. praça Barão do líio Bran-00, a força formou cm fronte ao coa-vento do Carmo, ondo jazem cs rest03mortaes do grando patrlarcha da inde-

pendência.
A Câmara Municipal mandou enfeitaro túmulo do Immortül brasileiro com Iln-dissinms flores, npresntando um aspectoboníssimo.
Entro os cavalheiros que ali receberam61 alumnos notavam-se os srs, A S Az--vodo Junior, digno deputado estadual-ur. Jouo Carvalhal Filho, dr. Nilo Cost.-iÁlvaro Pinto da Silva Novaes, coronel B.Lrnesto Guimarães o João SalermoA terceira tvompanhia do batalhãocomposta dos alumnos maiores, formou

y.os claustros do adro da egreja, quo cor-tornam o túmulo. O estojo quo continhalima artística coroa do louros, om bronzeCo levado pelos offieiaes do batalhão ccollocado sobre o túmulo do Josó Bonifa-co, falando nossa occaslão o alumno prl-nieiro tenente Antônio Gomes.
Pouco depois, o illuslro director do Ly-can» padro dr. llcnriqro Mourão, do umadas sacadas do convento, pronunciou oseguinte discurso:"Senhores: — Ao passear os meus olhos

por toda esla multidão compacta o fre-mento do cnthusiasmo, ao ouvir os sonsinimitáveis deste hymno vibrante o glo-rioso, ao rever ainda na retlna, nitida-mente gravado, esso quadro sublime oterno, que, no seio desto ciaustro, acabamd- presencear os meus olhos, sinto cor-rer-mc pelas velas um sangue novo, sintosacudir-mo u espirito um sentimento ir-resistivel do enthusiasmo; o não posso dei-xar do vir dizer-vos que esto dia o estahora solonnes são bem dignos do passaraos annaes gloriosos da Historia.
Estes jovens, nossos caríssimos alu-mnos, acabam do depor sobre esse tu-mulo, que 0 para Santos uma relíquia e

para o Brasil um padrão de gloria, umacoroa do bronze, uma corOa do louros,
para perpetuar a memória da sua vinda aesta nobre cidade,

Os louros, senhores, são o symbolo davictoria o do triumpho, a apotheoso dos
gênios, o diadema do immortalldado com
quo a Pátria cingo a fronto dos seus maisfieis servidores. Bem os merece o gloriosoMorto, sempro vivo na momoria dos seuscompatriotas e na veneração sincera dosseus conterrâneos.

Não ó, porém, nessa parcella do bronzo,
que tanto servo para cnlrecer • diademas,
quo enaltecem o gloriflcam, como parafundir metralhas, quo degradam o assas-
s!nam — que consiste o valor desta home-
nagem: ó no symbolismo -irofundo desso
bello gesto da mocidade educada pelos fi-
lhos do D. Bosco, a qual qulz assim pres-tar o seu culto cívico fiquello que, sendo
o ratria rcha da nossa Independência, d o
verdadeiro Pae da Pátria';

Ah! Como ó bello, senhores, ver esta
mocldado esperançosa servir de traço de
união entro o glorioso Passado da Pátria
Independente, que so encarna em JosC
Bonifácio, o a apotheoso do scu Futuro
radiante, quo so antevo o vislumbra nes-
tes jovens tão cheios de vida, tão fromen-
les do enthusiasmo o patriotismo.

Crianças de hoje — homens do ama-
nliã; florzinhas do patriotas no presente— fructos sazonados para o futuro da
Pátria, eu mo uno agora oomvosco, na-
quelia solidariedade do áífectoa com quo
para o Ideal o para a gloria pulsam uni-
sonos os nossos corações, ou me uno com-
vosco para saudar a esto povo, que com
tanta fldnlgula o oom tanto onthuslasmo
nos acolheu no seio da sua bella cidade.

Eu vos saudo, generoso povo do San-
tos, esparzlndo aobto vós as flores im-
inarcesslvcls do nosso accendrado affecto
e da nossa perenn» gratidão.

Eu vos saudo, recolhendo em cornuco-
pias do ouro uma a uma todas as pétalas
que desfolhastes sobre estas crianças, o
pedindo aos vossos Anjos Tutelares quó
vol-as restltuam, trazendo-as do Throno
do Deus convertidas cm pérolas do mil
venturas, que vos encham o coração, que
Inundem de felicidade òsvossos lares,

Eu vos saudo, applaudindo as vossas
generosas Iniciativas, animando os vossos
Incessantes labores, unlndo-me aos vossos
cmprehendlmentos em prol dosta Pátria
que tanto amamos .r .

Eu vos saudo, estroitando-vos num
grande amplexo, lão grando oomo o quo
recobeis constantemente, Ininterrupta-
mente, das vagas alterosae das vossas ai-
vlsstmas praias; dessas vagas quo so ai-
telam c intumeoem, e encaohoam e fer-
cem, refervem o estuam, o vGm dobru-
car-se, cahlr e extonder-se, enflorados de
candlsslmos flocos, por sobre o lmmen-
so cstondal do areia, abraçando o beljan-
do esta gloriosa terra do heróes.

Eu vos saudo, 6 nobre o generoso po-
vo do Santos, hosannando no tripudio do
mais possante cnthusiasmo a memória
dos vossos filhos lllustrcs, o ideal radio-
so dos vossos desejos — o anhelo peron-
ne o férvido dos nossos corações,

Viva o nobro povo de Santos! .Viva a
Palrla Brasileira!"

MOTâS
O sr. dr, Cardoso de Almeida, secreta-

rio da Fazenda, recobou telegramma do
Londres, communicando . que estão bem
encaminhadas as negociações tendentes a
abrandar o rigor do bloqueio om relação
fi entrada do cafí no continente europeu.

¦¦"' m -—.m

Tem experimentado melhoras, devendocomparecer dentro em brovo ao sou gu-blnete do trabalho, o sr. dr. Cândido Mot-
tn, secretario da Agricultura, quo se acha
enfermo.

Si:a exc. foi hontem visitado, om nomedo sr. ilr. Eloy Chavos, pelo capitão Dan-tas Cortez.

<3 •

Pela Çommlsstto Directora do Tartido
Itopublicano foi reconhecido o dlrectorio
político do Limeira, constituído pelos srs.
coronel Josó Levy, dr. Joaquim Augusto
do Barros Penteado, Mario do Sousa
Quolroz, Manuel de Toledo Iíodovalho,
Miguel Baptista Coimbra o Óotavlano
Josó Rodrigues.

A Commissão Directora do Partido Rc-
publlcano reconheceu o directorio politi-
co do Ipaussu', constituído pelos srs. co-
ronel Henrique da Cunha Bueno, prcsl-
dente; dr. Rodolpho Pacheco e Silva, vi-
ce-presidente; Alonso Forrclra do Camar-
go, secretario; Josó Augusto Junqueira
Junior, coronel Misael Gonçalves do 011-
velra, Fabiano Alves lí. Silva e Agenor
Pitaguary de Araujo.

Em companhia do sua cema. família,
regressou hontom da capital da Republica,
onde passou uma temporada, o sr. sena-
dor Lacerda Franco, membro da Commls-
são Dlrectora do Partido Republicano.

S. exc. foi recebido na estação da Luz
pelos srs. major Eduardo Lejeuno, em
nome do sr. presidento do Estado; dr.
Eloy Chaves, secretario da Justiça o da
Segurança Publica; drs. Mario Tavares e
Virgílio do Carvalho Pinto, deputados es-
taduaes; dr. Eugênio de Lima o outros
cavalheiros,

D. Alberto Gonçalves, bispo do Rlbei-rão Preto, que se encontra nesta capital,
partira amanhã, pelo comboio das 7 horas,
para Campinas, seguindo amanhã mesmo
para a sódo do sua diocese.

Hontem, fis 11 horas, em companhia dosr. dr. Mario Guimarães, offlclal do gabl-nele do sr. secrotarlo do Interior, o sr.dr. Francisco Camlllo do Hollanda, dopu-
tado federal o presidento eleito da Para-
hyba, seguiu desta capital para Juquory,
ondo foi visitar o Hospital do Alienados.

Recebido pelo respectivo director, sr.
dr. Franco da Rocha, s. exc. percorreutodas as dependências do estabelecimento
central, visitando depois uma das colônias
do Hospício.

A impressão trazida pelo nosso illustre
hospedo, que ó medico, não podia ser mo-
lhor.

Em nomo do sr. barão Charles do Ré-my, cônsul da Austria-Hungria em S.I\\uIo, o sr. Josó Kossowsky, chancellcr doecnsulado da monarchla dual, foi hontema palácio o ús secretarias agradecer ao
sr. presldonto do Estado o aos titulares
das quatro pastas a co-participação doss. exes. nas homenagens prestadas ao
imperador Francisco Josó, no dia do seu
annlversario natalicio.

Pelo paquete "Frisia", seguo hoje pa-
ra a Europa, acompanhado de sua exma.
esposa, o sr. dr. Adolpho Gordo, Illustre
senador federal por este Estado.

S, exc, dlstingulu-nos hontem com a
sua visita de despedida,

O commandanto Carlos Castello Mldo-
si, dlrector technlco do Lloyd Brasileiro,
em telegramma do Rio do Janeiro, com-
inunicou hontem ao sr. presidente do Esta-
do o fallcclmento do sr. Sorvulo Dourado,
membro da directoria daquella compa-
nhia do navegação nacional.

O sr. dr. Altino Arantes telegraphou
ao commandanto Mldosl, enviando-lhe po-sames, assim como aos demais membros
do Lloyd Brasileiro.

Em numero do hontom, o vespertino"A Nação" publicou, sobro o caso do for-
necimonto A população desta capital do
água do rio Cotia, o seguinte artigo, quo
transcrevemos, com a devida vonla:"Fez-se om torno da água do Cotia um
tamanho ruído que nos, ieigos 110 assum-
pto, não qulzemos emlttlr juízo a rospel-
to, sem primeiro nos munirmos dos ne-
ccssarlos elementos. As accusnções feitas
ao governo eram gravíssimas o por Isso
mesmo nos pareceram Injustas. Não são
homens capazes do praticar crimes tama-
nlios os quo administram o Estado. Por
outro lado, era tal a vehcmcncia da op-
posição ao aproveitamento immoiliato da-
quello manancial, que nos custou acrcdl-
la.r quo essa attitude fo3.;o destituída de
razão.

A publicação das analyses feitas na
água do Cotia, no lado da dos demais
mananolnes, veiu, entretanto, desfazer
quaesquer duvidas. Trata-se, evidente-
mente, dc um alarma feito som base ai-
guina. A ngua do Cotia não 6 peor nem
melhor -do quo a quo ha muitos annos
consome a população do S. Paulo. E essa,
sl nSo ó optlma' todavia tom sido acceita
sem protestos, sem quo a Imprensa se
arrepele o venha gritar quo o governo
estfi envenenando a população. Recorra
o leitor fis tabellas dns analyses quo es-
tampamos na 4,a pagina o verificará por
seus próprios olhos u verdade do quo aqui
dizemos.

Sl alguma censura merece o sr, dr.
Cândido Motta, illustre secretario da
Agricultura, essa ó oxactnnioiite por ex-
cesso do zelo. S. exc. podia mandar inje-
ctar na rede distribuidora a água incrl-
minada, e ninguém daria por isso ou, sl
dósse, não se assustaria. Mas o sr. secre-
tarlo teve escrúpulos c preferiu avisar a
população do que seria bom ferver a
ngua liara evitar possíveis malefícios. Nes-
sa medida do precaução, quo bó louvores
merece, lobrlgaram os opposielonistas o
pretexto para despedir os seus furibundos
raios contra o dr. Cândido Moita. Por
bem fazer, mal haver. Não tivesse s. exc.
escrúpulos, não fizesse publicar o pru-
dento aviso e a tempestade não so teria
desencadeado.

Mas, admitíamos, para argumentar e
contra a prova, das analyses chimlcas, que
a água do Cotia ó tão perigosa como a
fazem os quo combatem o seu aproveita-
mento. Ainda assim, não vemos porque
mereça o dr. Cândido Motta os ataques
quo lho estão sendo feitos, ti. exc. ó se-
cretario ha poucos mezes. A não ser quo
fosso um thaumaturgo, não linha meios
o modos para, ncfsc curió espaço de tem-
po, tor concluído a captação do rio o a
construcção dos filtros. Aqui não se tra-
Ia de discutir si s. exc, devia tor previsto
ou não a estiagem doste inverno. Ainda
qu* a tivesse previsto, com absoluta cer-
tezu. ora-lho materialmente Impossível
providenciar, cm tão poucos mezes, como
a situação exigia.

O sr. secretario da Agricultura encon-
trou-.se nesta contingência: ou deixaria a
população sem água siquer para beber,
cozinhar o assear-se, emquanto que os
exgottos sem lavagem ompestariam a cl-
dade, ou dar-lhe-ia a ogua, aliás .-.otfri-
vol, mesmo sem o tratamento que so diz
necessário. No primeiro caso os males se-
riam íataes; no segundo, além de hypo-
thi-ticos em sl mesmo, elles só se manlfcs-
tarlain si a, recommondação da forvura
uão fosse obedecida, o isto 6 cousa que
dependo da vontade do cada um, só se
infecclonando os quo forem desidlosos.
Que solução havia de adoptar? Matar a
população á sede, privando-a até de co-
zinhar e da mais coniezinha hygieno? Ou
dar-lho uma água que, sl impura, pôde
ser fervida e usada sem risco? Evlderi-
temente, 03 mesmos quo protestam, si tl-
vessom as responsabilidades do poder, ha-
viam de preferir esto ultimo alvltre.

Esta ó que ó a, verdade. Proclamar o
contrario, em letras garrafaes, ó alarmar
o espirito publico sem necessidado e des-
arrazoailamentc. Tóde sor que o fim da
campanha seja nobre, os meios são os
mais detestáveis que 6 possível:''

CONCERTO AUTÜOJH
festejado violinista Zaooarla Autuoi

realiza a 8 do setembro próximo, ás 21
horas om ponto, um brilhante concerto,
cujo programma consta dos seguintes nt;»
meros:

Program mu
l.a parto

—- .1. ti. Bacii (1085-17BO), l.a sonata
para violino, solo. Allemanda-Corront.-
Sí-rabanda-Giga-Clacona.

II — a) Grleg (1313),, Bercouso; b)
Drigo, Sórónade; o) Dworak, Humores-
que; d) Sarnsate, Hapatcado.

2.a parlo
HI — A. Bazzlnl (1818-1307), 3.0 Con- '

certo (ínno trionfale). j
IV — a) Sohumann (1810-1800), Trau- |

.morei; b) Mozart (1750-1701), MInuo'.; j
c) Corclll (1053), La Follia (varlatlons |seriouses); d) Pngnnini (1782-1810), Cx-
pricolo 11. 21.

As estradas
"Ide rodagem

Associações

Acha-se na Secretaria da Justiça e da
Segurança Publica, á disposição do inte-
ressado, o titulo de naturalização expo-
dido em favor do sr. Raphael Barkl, hes-
panhol, residente neste Eslado.

A Secretaria da Fazenda vai entre-
gar a quantia de 2;000$0ü0 ao professorAprigio .Gonzaga, director da Escola Pro-
fissional Masculina da capital, destinada
pelo sr. presidente do Estado ao alumno
quo foi vlctlma do um aecidente nas ma-
chinas, alll oceorrido, conforme notlcifi-
11103 ha tempos,

O Centro do Commerclo e Industria do
S. Paulo pediu ao sr, secretario da Agri-
cultura Isenção de fretes para saccos va-
sios nas estradas do forro do S. Paulo.

Estes vivas foram correspondidos com
delírio, estrugindo salvas do palmas.

Em nomo do povo do Santos falou o
dr. Galoão Carvalhal Filho, que agrade-
ceu a saudação, pondo cm destaquo a no-
bilissima missão dos dilectos filhos do d.
Bosco.

O regimento dirigiu-so do Convento do
Carmo para u praça da Ropublica, for-
mando em frente ao monumento de Braz
Cubas..

O sr. dr. Luiz Damiani, lento do Lyceu,
da janella do um predio, pronunciou en-
thusiastico discurso do saudação a San-
tos, salientando os méritos do seu grande
fundador.

Após a parada militar da praça da Re-
publica, que foi assistida por uma enorme
massa de povo, seguiu a tropa até fi rua
7 de Setembro, do ondo foi transporta-
da para a praia do Gonzaga.

No galpão do Parque Balneário, gen-
tllmonte cedido pelo sr. Alberto Fomm,
foi servido o almoço aos colloglaes, aos
saleslanos o professores do Lyceu.

Findo o almoço tiveram os alumnos 11-
cenca para fazer um rápido passeio fi.
praia,

Foi indlzivel a alegria da petizada, que,
ao ver-so cm folga, so metteu por
entre a numerosa multidão, percorrendo
a praia do José Menino.

A's 11 horas o meia tocou signal de
reunir..

Num abrir e fechar de olhos estava o
batalhão formado. . .

Em bondes especiaes, regressou o ba-
talhão para a rua 7 ,do Setembro o dahl
proseguiu em marcha até ao oaes.

Conformo estava marcado no program-
ma devia nesse momento ser visitado o
scout "Blo Grande", mas pelo adeanlado
da hora não foi possível, contentando-so
os colleglacs com a rápida passagem pelo
oaes.;

A's 17 horas e 40 minutos estava o ba-
talhão na garo da S. Paulo Rallway, pa-
ra o regresso a esta capital,

A numerosa massa de povo que sem-
pre acompanhou a força uniu-se ahl com
innumeras outras pessoas quo aguarda-
Vam a partida dos colleglaes.

Pouco antes da sahida do comboio fa-
lou em nome dos santistas o dr. Nilo
Costa.

Uma prolongada salva do palmas co-
brlu as ultimas palavras do distineto ora-
dor, sendo então executado o hymno na-
cional.

A' partida do trem o povo rompeu em
Vivas e acclamações.

O trem especial que conduziu o bata-
llião saleslano checou a esta capital fts

20 horas.-

CENTRO DE CULTURA LITE-
RARIA

Ante-hontem, com a presença <le
grande numero de socior, e convida-
dos, realizou-se uma sessão ordina»
ria. na sédc deste Centro, á rua dc
S. João, 11. 198, na qual foi procedi-
da á eleição da directoria effectiva,
para o próximo mandato.

Por uma grande maioria dc voto.s,
a mesma ficou assim constituída:

Presidente, Alccbiades Marcondes
Machado; vice-presidente, José de
Figueiredo Sobral Junior; primeiro
secretario, Arnaldo R. Forstçr; se-
gundo secretario, Antônio Tavolaro;
thesoureiro, Henrique Ourcioli, e bi-
bliothccario, Lui-; G. Monteiro'.

Foram lidos tambem diversos tra-
balhos em prosa e verso, que muito
agradaram ao vasto e selecto audito-
rio.
GRÊMIO LITERÁRIO "ALVA-

RES DE AZEVEDO"
Realiza-se hoje, ás 20 horas, na se-

de social, uma sessão ordinária do
Grcmio Literário "Alvares dc Aze-
vedo".

Acha-se inscripto para falar na
sessão de hoje o acadêmico Aluisio
Porto Ribeiro, que discorrerá sobre
o thema: "Dc Gonçalves Dias a Ola-
vo Bilac".
ASSOCLVi-JÃO PAULISTA DE CIRUR-

GIÕES-DENTISTAS
Realiza-so hoje, ãs 20 horas, na sede

social, X rua de S. Bento, 78, uma sessão
ordinária da Associação Paulista do Ci-
rurgiões-Dentistas.
SOCIEDADE DE LETRAS "ALVARES

DE AZKVEDO"
Sob a presidência do sr. Armando Pin-

to, realizou-so hontem, íis 15 horas, a de-
cima sexta reunião desta sociedade, numa
das salas do predio n. 3 da rua Bento
Freitas.

Fizeram elogios dos seus respectivos pa-
tronos, Cruz o Sousa o Eusebio dc Mat-
tos, os srs. Manuel Duarte o A. Teixeira
Graça, quo, com. enthusiasmo, se referi-
ram aos nomes dos saudosos homens do
letras.

O sr. Carlos Boseolo pronunciou um
bello discurso, terminando com uma sau-
dação ao presidente.

Foram lidos os seguintes trabalhos:
"Conselhos" o "Deanto duma psycholo-
gU", pelo autor Rocha Ferreira; "Inútil",
pelo autor Romeu Stamato; "Typos na-
cionaes" (o gaúcho), pelo autor Manuel
Mendes; "Diana", pelo autor Josó A. Coe-
lho Araujo; "Quando morreu mou amor"
e "Quando o amor nasce", pelo autor C.
Boseolo; "A' vizinha", pelo autor Gyges
Prado; "Ingratidão", pelo autor Manuel
Duarte; "Na floresta", do soclo corres-
pondente José Barbosa, pelo sr. D. Al-
varenga Barrlos; "A Imprensa", do so-
cio correspomlonto Sebastião de Araujo,
polo sr. J. Teixeira Araujo; "Chrisanthe-
mos vermelhos", do soclo Bcnedlcto Can-
dido, pelo sr. Gyges Prado.

O sr. Carlos Stavalo, pedindo a pala-
vra, elogiou o artigo "Na floresta", pe-
dlndo quo fosso lançado na acta um voto
de louvor a este trabalho,

A sessão foi encerrada ás 16 horas o
mela.

A "Atlanto", orgam da socledado, deve-
rü sahir amanha, com oollaboraçãn -»>,-
riada.

Mogy das Cruze», agosto dc 1910
Digna de applausos é a Idía do lllustro

titular da Secretaria da Agricultura do
reunir, sob seus auspícios, um congres-
«o inteiramente dedicado fts estradas da
rodagem, no nosso Estado.

Nüo ó de hoje que nos batemos por esta
questão, para nós palpitante e de extre-
ma necessidado, e, por Isto, ó justa a sa-
tisfacçüo de que nos achamos possuído!
por sabermos que vamos assistir, dentro
em pouco, aos debates que, forçosamente,
so devem travar em torno de um assum-
Pto, para nós, de capital importância.

A phraso "o Brasil ó um palz essencial-
mento agrícola" jft so tornou popular, portodos incessantemente repetida, atô pelas
próprias crianças nas suas explosões, sln-
oeras e simples, de patriotismo infantil, —
os meios, poróm, de tornar patente esta"cssenclalldade agrícola" é quo são escas-
nos, reduzidos quasl a zero pclo pouco quo
temos emprehendido para resolver tEo
importante problema, cuja solução trarft,
sem duvida, uma soinma considerável do
benefícios a todos os ramos de nossa actl-
vldade social.

A facllldado de transporte d uma ques-tão do Interesso vila! e que deve preoccu»|
par lneessantemento o espirito daiiuelles
sob cuja direcção nos collocíimos o quo ro-'
ceberam do nós, dlrectamente, procuração'
eom poderes amplos para tratar dos nos-
sos interesses peranlc as altas autorlda-
des administrativas do paiz. '

Não bastam as vias férreas encurtando,
6 verdade, sensivelmente as^dlstanclas en-,'
tre pontos diametralmente oppostos, sul-:
cando o dividindo extensas regiões ferteisj
e futurosas, mas beneficiando quasl que'exclusivamente as zonas que margeiam os'
seus traçados, o alguns kilometros, ape-1
nas, para o interior, de terras, algumas/
estéreis e alagadlças.

E' necesario ampliar esta drenagem,'
facilitar por todos on modos o escoamen-1
to dos produetos de cada recanto do Ea-
tado para esses trajectos communs, o que.somente conseguiremos rasgando em to-]
dos os sentidos ns nossas mattas e os nos-'
sos morros, abrindo amplas e commodas
estradas do rodagem, ligadas entre sl o'
mais intimamente possível. j

Ila numlólpios generosamente dotados
pela natureza, possuindo terras fertllis-
simas e mattas exuberantes, com elemen-'
tos de primeira ordem para um dcscnvol-
vlmento rápido e crescente, mas quo ja-'
zem aspbyxiados enlre montanhas, o
quasi inacessíveis, pela falta absoluta do
boas communicações; — outros ha, pro-xlmos aos grandes centros, quo bem po-doriam se tranformar em excellentes nu-' -
cleos de vida suburbana, descongestio-'
liando as capitães dessa p'cthora esma-
gadora quo para ellas naturalmente af-
fluo, mas quo permanecem paralysados

e impotentes pela falta, ainda, de com-
munlcações ligeiras o fáceis.

Accrescentemos mais, em favor da nos-
sa lhese, as licções da presente guerra, na
qual os paizes belligcrantes, a Allemanha
particularmenlc, maravilharam o mundo
iníciro pela facilidado com que íranspor-
tavam de um exlremo a outro dos seus
territórios, tropas o bagagens em tempo
relativamente curto, residindo o segredo
deste facto, justamente, no máximo cari-
nho o interesso com que os seus adminis-
tradores tCm tratado do problema da
viação nos respectivos paizes.

A lembrança do sr. secretario da
Agricultura, do reunir em S. Paulo um
congresso de estradas de rodagem, íol do
uma opportunldade felicíssima, partlcu-
larmento agora ern que discutimos oa
meios de reerguer a nossa nacionalidade,
firmando dc uma vez para sempre o do
um modo indiscutível o prestigio da nos-
sa soberania.

Já s. exc. vai distinguindo, no melo daa
suas preoecupações habituaes, os ecoa
fortes e unanimes do enthusiasmo quodespertou, sem discrepância, em todas ag
municipalidades, a sua deliberação cheia
de boa vontado o do patriotismo. j

Sua oxc, com o Congresso do Estradas'
de Rodagem, o o sr. secretario da Jus-
tlça com o emprego dos sentenciados
na abertura das mesmas estradas, vóm
contribuir extraordinariamente para o
maior progresso o grandeza do já consl-
ilerado "o primeiro Estado da União". I

São Iniciativas estas quo multo hon
ram os nossos homens do govorno o at-
testam do um modo Indiscutível o adean-
tamento o fino tacto administrativo do
povo paulista.

Todas as municipalidades, unidas pelonobro o elevado sentimento do patriotis-mo, devem, o estamos certos de quo o
farão, adherir sem resorvas ft feliz idóa
dos dignos auxilinres do governo do Esta-
do, applaudlndo-a incondicionalmente o
prestando-lhe o concurso cffieaz do todo
o seu apoio, concorrendo desta fôrma
para augmenlar ainda mais o nosso pres-tigio e a nossa força, dentro c fora do
paiz.

Deodato Wcrthclmer,

Assigiiatiiras
CE IIOJIC A ai DE DEZEM-

BRO DE 1910  12$500
As nossas asslgnaturas venoer-sc-tlo a

31 de dezembro. i-i.

ÍJI Baroneza ia Limeira
O GRANDE FESTIVAL DO PAI.AOIO

TUEATRO

E' finalmente amanhã quo so realiza,
no Palácio Theatro, o grando festival em
noticio da "Crffcho Baroneza da Ll-
meira".-

A procura do localidades para • essa
festa de arto tem sido enorme, notando-so
grando enthusiasmo em todas aa nossas
rodaa soclaes.

O programma, de que daremos noticia
amanhã, foi organizado a capricho.

A empresa Alberto do Andrade prepara,
para essa noite, uma agradável surpresa
ao distineto publico que irft assistir ti
esso esplendido festival. '
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Estradas

VARIAS NOTICIAS
SANTOS, ÜS — O sr. ministro da Ea-

| tenda autorizou a Alfândega dosta cida-
estltuir a Companhia Paulista de

do Forro a quantia do 
j.i.llC$200, sendo cm ouro 2:0*1G$'180 o em
Ipapel 3:0(IOÍ7.!0, proveniente da dlfferen-

ça, ontro os direitos lntegraes quo pagoupela mercadoria despachada, na mesma
'Alfândega, pola nota do Importação n.

0.322, do março desto anno, o a taxa .'o-
duzida do quo a mosma gosa "ex-vl" da
alínea H. do nrt. 2.o, da lcl numero 2.524,
do 31 do dezembro de 1911, revigorado
pelo art. 3,0 da actual lei da receita. E' esperado amanhã nesta cidade

f o senador federal por esto Estado dr
íft Adolpho Oordo, quo daqui embarcara pa-' ra á Europa, no vnpor "Frisla".

 Sabo-so nesta cldado que o go-verno argentino concedeu Isenção do dl-
rcitos para 200.000 saccos do assucar
adquiridos recentemente cm Campos e

[ Pernambuco.
l.^tt-4- Seguiu hojo para essa capital.

afim de recolher-se ao Hospital Militar,
o preso José Nunes, que, bastante enfer-
mo, so achava recolhido & Cadela Pu-
bllca.

 A's 2.1 horas a policia tovo com-
munlcaçao do que no Hotel 4 Nações, ,'i
rua do Rosário, ri, 170, havia num dos
quartos um hospedo aggredido polo em-
pregado da dita casa, Miguel Alves Bu-
lha, quo tentou cnforcal-b para roubar-

A autoridade compareceu Immodlata-
mente, conseguindo prender o gatuno, queresistiu a prisão; Com guia da policio, foi internado
na Santa Casa Ascanlo da Silva Bueno.
oom. 2S nnnos, casado, residente d rua
Constituição n. 52 o quo tentou suicidar-
bo ingerindo lysol.

O seu estado é grave.
Tomou conhecimento do facto o dr

Bias Buono, delegado do policia.

¦ras de hoje, trazendo a absolvição do réo
por 9 votos. Houvo Immodlata nppellação
da sentença para o Tribunal do Justiça.

A sala do jury o quasl todas as dopen-
denclas do edifício do Fórum estiveram
repletas do povo até a hora em quo terml-
nou a sessão.

Hojo não houve sessão, devido os ju-rados estarem fatlgados, continuando
amanhã os trabalhos.

 A população desta cldado vai of-
fortar ao destamento policial uma ban-
deira. A entrega será feita com toda a
solennidado no dia 7 do setembro proxl-mo, âs 12 horas, fallando por essa ocea-
sião o dr. Cassio Guilherme. O destaca-
monto, habilmente disciplinado, graçasaos esforços do seu commandante, exc-
cutai-a diversas manobras e a tardo roall-
zará uma passeata pelas suas da cidade.

O batalhão do grupo escolar compare-
cera ao acto da entrega da bandeira, prós-tando ns devidas continências.

Terça-feira, 2® de agosto de 19
ga*^'-a^uMs***-*ra-gTO^•m^nv^rxHíVmmmiMmwSmVm^zs^

Campinas
VARIAS NOTICIAS

CAMPINAS, 2S — Perante o sr. dr. Al-
meida Pires, juiz da primeira vara, roall-
za-se amanhã a primeira reunião dos cre-
dores da massa fnilida do Jorgo Elias,
afim do tomarem conhecimento da pro-
posta do fallldo, do pagar a seus credo-
ros com 10 o|q.

 Aiim de tratar do sua saude, se*
guia hojo para Portugal o sr. Antônio
dos Santos Vieira, coo-proprietario do
Restaurante da Estação.

Na gare da Paulista foram levar-lhe
suas despedidas innumeros dos rcus anil-
gcs.

 A Companhia Mogyana entregou
hojo A baldeação da Paulista 1.401 saccas
de café, despachadas para Santos.

Realiza-so amanhã a inquirição de
testemunhas no processo movido contra
Adelino Fernandes Serra.

 Com gula da policia, foi interna-
do na Santa Casa o indigente Miguel Mar-
co, de 2S annos do edade.

 Foi hoje devolvida ao juizo depre-
canto a carta precatória vinda do juízo
federal da soeção do S. Paulo, para Inti-
m.ição, nesla cidade, do testemunhas que
deverão depor no processo em qno figu-
ram como réos Joaquim Maria Ascerilò o
A.ilonio Marques, do crime do passagem
do notas falsas, neste município.

 João Rodrigues, do 30 annos dc
edade, tentou suicidar-se, dando diversos
golpes com uma tesoura no lado direito
do pescoço.

Foi medicado na policia, e, em seguida,
Internado na Santa Casa.

S. Bento do Sapucahy
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
S. BENTO, 27 — Funcclonou nos dias

22 o 23 do corrente a terceira sessão
periódica do jury desta comarca, que foi
presidida pelo sr. dr. Eduardo do Campou
-Maia, servindo como promotor publico o
sr. dr. Gencslo Cândido Pereira.

Foram julgados tres processos, sondo
um do homicidlo simples, um de íorlmen-
ios leves e um de rapto, estupro e dcflo-
lamento, tondo sido oondemiiados dois
rúos o absolvidos tres.

 Regressou do Guarátinguetfi o sr.
coronel Manuel Marcondes da Silva, pres-ligioso membro de dlrectorio o presidente
da Câmara Municipal desta cidade.

Estão nesta cldado os revmos.
padres Antônio Flrmlno Vieira do Araújo,
vlsltador diocesano; c o padre José Af-
fonso, redemptorlsta.

Ss. revmos. foram festivamente recebi-
dos pela população desta cidade.

Tem sido ministrado o sacramento do
chrisma, sendo grande o numero de con-
fissões e eommur.liões havidas.

 Estiveram entre nés: o sr. dr.
Eduardo de Campos Mala, digno juiz do
direito de Pindamonhangaba; o sr. José
Maia, residente em Pindamonhangaba; o
professor José da Cruz Figueiredo Bran-
dão, director do grupo escolar da vlzi-
nha cidade de Paralsopolis, do Estado de
Minas; o sr. dr. Braz Reale, distineto mo-
dico, residente cm Itajuba, o sr. dr. Al-
fredo Machado, advogado, residente em
Pindamonhangaba.

 Seguiu para Paraisopolis o pri-metro toam do S. Bento Foot-ball Club,
que foi disputar ali um match com o
Pcry Foot-ball Club, daquella cidade. Acham-se nesta cidade, a passeio,o joven Ulplano Aline, residente em Pin-
damonhangabn, o o sr. João Cândido
Bueno Moraes, commerclante om Bra-
gança,

A VIAGEM DO GENERAL
THAUMATURGO DE

AZEVEDO
RIO, 28 — O general Caetano de

Faria, ministro da Guerra, interpel-
lado sobre os conimentarjos feitos
pela imprensa, a propósito da via-
gem do general Thauniattirgo de
Azevedo, ao Amazonas, -disse queaquelie militar foi cm missão do Mi-
nisterio até ao Pará, como inspector
dos corpos dc Belém.

Ali chegando, pediu licença por 15
dias para ir a Manaus.

Foi-lhe concedida a licença, cor-
rendo por sua conta as despesas de
Belém aquella capital.

FALLECIMENTO
RIO, 28 — Flnou-so hoje, 110 Hospício

do Alienados, o sr. Bento Mnurcll, ex-
thesourciro da Escola do Bellas-Artes.
O EALLECLMENTO DO SR. SERVULO

DOURADO
RIO, 28 — Os jornaos publicam necro*

loglos do sr. Sorvulo Dourado, dlrector do
Lloyd Brasileiro, quo hojo falleceu nesta
capital.

Oa médicos deram como "causa-mortis"
uma nophrlto aguda.

Os vespertinos dizem quo soro. difficil
a substituição do sr. Servulo Dourado na
direcção do Lloyd, no actual momento.

O corpo foi embalsamiulo o será trans-
portado para o Lloyd, ondo ficara depo-
sitado até quarta-feira, quando so realiza-
rã o enterro.

Amanhã, o feretro seríi conduzido para
a capella da Immaculada Conceição, na
praia dn Botafogo, rezando-se, üs S horas,
uma missa do corpo presente.

Em seguida, o corpo será trasladado
para o pavilhão do regatas, ondo embar-
era cm uma lancha especial, seguindo
para as docas da Alfândega, ondo dosem-
Ix.rearu, sendo depositado no salão dc
honra do Lloyd, o transferido mais tarde
para a câmara ardente.

O enterro sahirft quarta-feira, para o
cemitério do S. João Baptlsta.

Foram adiadas as partidas dos paquetes"Bahia" o "Minar, floraes", cujas guarnl-
ções desejam prestar homenagens no ex-'indo director.

Um grupo do pilotos do Lloyd prestara
guarda do honra ao corpo.

flABIAÍSA

Taquaritinga
(Retardado)

CÂMARA MUNICIPAL — SESSÃO DO
.TCRY

TAQUAItlTINCA, 27—A Câmara Mu-
nicipal desta cidade, cm sessão realiza-
da ha dias, tomou conhecimento das re-
núncios uos vereadores srs. coronel Fer-
reira Leito o dr. Manuel Fadigas de
Sousa.

Para essas vagas foram convocados os
respectivos supplentes, ficando a Ca-
mara constituída da forma seguinte: eo-
ronel José Ramalho, major Saverlo Cal-
derazzo, Accacio Camargo, Luiz Sant'-
Anna, Francisco Mancuso c Fortunato
Patti, representantes do partido governls-
ta; dr. Joaquim Marlano o José R. Pi-
nheiro, do grupo ópposlclonlsta.

Em sessão do ante-hontem, a Câmara
ixonerou o secretario sr. Pedro Garcia,
reintegrando no mesmo cargo o sr. Joa-
quim Rodrigues de Siqueira.

Em seguida, chamou a prestação de
contas o prefeito sr. dr.* Joaquim Maria-
no, marcando uma sessão extraordinária,
para esso fim, 110 dia 28 do corrente.

Estevo presente a sessão o delegado de
policia, sr. dr. Pinheiro do Albuquerque,
a requisição do presidente da Câmara,
afim de garantir a ordem, para 03. tra*
balhos da casa.

 Os serviços do jury devem ini-
ciar-so a 11 dfe setembro próximo, para
o julgamento de nove processos.

FOOT-BALL
S. BENTO, 28 - No dia 25 do

corrente, a convite "do Pcry Foot-
bali Club, da vizinha cidade de Pa-
raizopolis, do Estado de Minas, íoi
aquella cidade o primeiro team do
Sãobentista Foot-ball Club, daqui,
disputar um match com aquella so-
ciedade sportiva.

A lueta, que correu com muita ani-
mação por parte dos contendores,
terminou com a victoria do Sãoben-
tista por dois goals a zero.

Marcou o primeiro jionto Taciano
e o segundo Benedicto Ribeiro.

Foi muito cordial a recepção feita
pelo culto povo da vizinha cidade mi-
ncira, não só aos jovens sãobentis*
tas, que disputaram o match, como
ao grande numero de pessoas desta
cidade, que o foi assistir.

CAFÉ'
RIO, 2Í? (A) — Entradas hoje,

8.262 saccas.
Entradas desde 1.0 do corrente,

206.753 saccas.
Entradas desde 1.0 dc julho,

358.687 saccas.
Embarcadas hoje, 3.026 saccas.
Embarcadas desde l.n do corren-

te, 162.022 saccas.
Embarcadas desde 1.0 de julho,

302.853 saccas.
Vendas do dia, 9.500 saccas.
Stock, 239.320 saccas.
O mercado esteve firme, aos pre-

ços dc 9$8oo e 9$qoo.
CAMBIO

RIO, 28 (A) — A taxa cambial foi
de 12 c i|2 ojo, sendo as libras ven-
didas a I9$8oo.

LETRAS DO THESOURO
RIO, 28 (A) — As letras do The-

souro soffreram hoje na praça o des-
conto de 8 o|o.

RIO, 28 (A) — Na Gamara não houve
sossão, por falta do numero.

RIO, 28 (A) — Faltou numero para a
sessão do hojo do Senado.

 Sob a presidência do sr. Mendes
do Almeida, estevo reunida a Commissão
do Constituição o Diplomacia desta ca3a'do Congresso.

O sr. Lopes donçalvos lou o seu voto
om separado sobro a reorganização do ter-
vitorio do Acro.

Depois asslgnou a commissão parecer
contrario, por Inconstitucional, ao proje-eto que manda assegurar aos reservistas
flas sociedades do tiro do paiz o direito
tle preferencia, om cgualdado do condi-
ções, para o preenchimento do cargos pu-bllcos.
A CARNE — MATADOURO DE SANTA

CRUZ
RIO, 28 (A) — No Matadouro do Santa

Cruz foram liojo abatidos 017 rezes, G8
porcos, 20 carneiro.) o 51 vitellos.

Os preços foram os seguintes: bovinos
do 9CS0 a ¦$G50„,porcos-.do 1$000 a 1$200,
carneiros a 1$800 e vitellos do SG00 u
$800.

SETE DE SETEMBRO — PARADA
MILITAR

RIO, 28 (A) — Ao Ministério da Jus-
tiça o sr. ministro da Guerra dirigiu o se-
guinto officio: — "Km homenagem ao
anniversario da independência, determl-
na o sr. presldonto da Republica quo no
dlo 7 so realizo uma. parada militar.

Commandara a mesma o general Ga-
bino Bezouro, commandante da D.a re-
glfto,

Formarão todas as tropas disponíveis
da 3.a divisão, uma brigada escolar, con-
stitulda pola Escola Militar, pelo Collo*
gio Militar desta capital, pelo Collegio
Militar de'.Barbacoria o pelo C8.0 bata-
llião do caçadores, pertencente fi, d.a re-
g-.no militar, o as tropas de marinha o da
Brigada Policial, quo os respectivos m'.-
njstros 'determinarem.

O sr. presidente da Republica passará
em revisto, ãs 0 horas, as tropas, na
Quinta da Boa Vista.

O desfilar roallzar-sc-ft cm seguida ao
tampo do S. Chrlstovam, o quo vos ds*
claro, para 03 fins convenientes."

Bragança
(Retardado)

VARIAS NOTICIAS
BRAGANÇA, 25 — Está em festas,

desde o dia 21 do corrente, o lar do sr.
pharmaceutlço Juvenal Guimarães, roda-
ctor da "Cidade de Bragança", com o nas-
cimento de mais uma fllhinha, que na pia
baptlsmal recebera o nome de Annita.

Continuam os trabalhos da 3.a ses-
Bão do jury, iniciada na segunda-feira
ultima. Nesse dia foi julgado o reo pre-to Theophilo da Silva, aceusado do crime
de homicídio, sendo absolvido por unani-

. mldade de votos.
Defendeu-o o sr. Zephirino ArasconceI-

los. Na terça-feira, não houv» numero le-
gal. Foi necesario recorrer íi urna sup-
plementar sorteando mais 15 jurados.

liontem entrou cm. julgamento Erothl-
des de Paiva e Silva, autor do.assassinato
do dentista Gustavo Moreira Júnior, fa-
cto passado em 21 de janeiro do corren-
te anuo.

O conselho dc sentença ficou assim
constituído: capitão Basilio Costn, profes-sor Theophilo Lopes, João. Alves Bueno,
Francisco Leme de Toledo, Annibal dos
Santos Barbosu, dr. Paulo Ferreira, Eu*
clides Gonçalves do oliveira, Godofredo
de Andrado Freitas, Antônio F. Diniz, Ge-
raldino Soares de Toledo, João Baptista
Ue Oliveira e Nicolau Longobardi.

A cadeira da promotoria esteve oceu-
pada pelo dr. Asprino Júnior, tendo co-

Rio de Janeiro
INCENDJO

RIO,. 28 — Um incêndio destruiu
hoje o barracão dc armarinho de
propriedade de Joaquim de Oliveira,
.situado no Meyer.
BENEFICÊNCIA PORTUGUEZA

RIO, 28 — Na Beneficência For-
tugueza foi hoje inaugurado o re*
irato da mordoma do mez, Cândida
da Silva Costa.

O acto revéstiu-se dc grande so-
lennidade.
FALLECIMENTO DE UM ACA.

DEMICO
RIO, 28 — Falleceu hoje o aca-

demico de medicina José Martha Ca-
rape to.

A TRAGÉDIA DE JACARE*PAGU.V
RIO, 28 — Falleceu hoje, na .Santa

Casa, a sra. d. Zillah do Valle, esposa do
tenente Paulo do Valle, protagonista da
tragédia conjugai, oceorrida ha dias em
Jacarépagufi.

O pae do d. ZlHah pediu á policia per-
missão para fazer o enterro.

O cadáver foi transportado para a rc-
sider.cia do sr. Álvaro Góes, tio-avo da
morta.

Corre o boato de que o pao de d. Zillah
recebeu um recado do tenente Paulo, di-
zendo que desejava pedir perdão d sua es-
l usa.

Pairam duvidas sobre a veracidade do
adultério.
A DANÇARINA ISADORA DUN-

CAN
RIO, 28 — Continua o coro de

elogios á bailarina IsaJora Duncan.
Conversando em uma roda de jor-nalistas, Isadora Duncan disse queestá fazendo na America a viagem

de Dante: a Argentina íoi o inferno;
Uruguay, o purgatório, c o Brasil, é
o paraizo.

HORAS DE ARTE
RIO, 28 — O Lyeeu Français,

desta capital, inicia amanhã as suas"Noras de Arte".
DESORDENS POLÍTICAS NO ESTADO

DO RIO

ASSUCAR
RIO, 28 (A) — O mercado de as-

car manteve-se sustentado, regu*
lando os seguintes preços, por kilo,
para os vendedores: crystaes bran-
cos, de 600 a 640 réis, c demerara,
de 480 a 520 réis.

Entraram 11518 saccas, sahiram
2.867 c existem cm stoclc, 104.758.

ALGODÃO
RIO, 28 (A) — O mercado dc ai-

godão funecionou com os seguintes
preços por 10 kilos: sertão de 29$ a
31$, e primeira sorte, de 28$ a 30$.

Não houve entradas, sahiram 195
fardos e existem cm stock 10.049..

ALFÂNDEGA
RIO, 28 (A) — A Alfândega desta

capital rendeu hoje 193 038^.924, sen*
do cm ouro 67 v^S^Qy/.

A QUESTÃO DO CONTESTADO
RIO, 28 (A) — No Senado estiveram

reunidos, secretamente, para tratar da
questão dc limites, os representantes de
Santa Catharlna, no Congresso Federal.

NOMEAÇÕES
RIO, 2S (A) -- Pelo sr. ministro da

Marinha foram nomeados: Immedlato do
scout "Bahia", o capitão de corveta Ar-
thur Duarte, e ajudante-auxillar do Ar-
chivo o Museu da Marinha, o capitão de
corveta Jltahy do Alemcastro,

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 28 (A) — Foi o seguinte o movi-

mento deste porto:
Vapores entrados:
De 

'Norfolk 
e escalas, o nacional "TI-

bagy" e o lugar americano "Dorothy
1'amer";

do Newport News, o ingiez
ceia";

de Rosário, o norueguez
Hard".

O VOLUNTARIADO NO EXERCITO
RIO, 28 (A) — Attlnglndo a 600 o nn-

mero dos voluntários inscrlptos para as
manobras do exercito, na 5.a região, o
general Gablno Bezouro, commandante
desta região, mandou, por determinação
do sr. mlnlslro da Guorra, encerrar defl-
lutivamento as Inscripções.

PEDIDO DE REFORMA
RTO, 28—0 capitão Josfi Luiz von

tlooulioltz pediu reforma do serviço acti-
vo.

OS VOLUNTÁRIOS ESPECIAES
RIO, 28 — Foi suspensa hojo a inseri-

pção do voluntários especiaes, por ter ai-
cançado o numero do seiseentos, quo são
necessários no presente anno.

Deanto da grande affluencia do candl-
datos a inscripção, pareço que esta será
reaberta amanhã.

O CASO DE .JACARE'PAGÜA'
RIO, 28 — A policia ouviu hoje, em

segredo de justiça, o tenente Octavio Gui-
marães, aceusado como sodtictor da eo-
posa do tenonto Paulo do Vallo, prota-
gonista da tragédia de Jacar&paguft.
ACADICMlA BRASILEIRA DE LETRAS

RIO, 28 — O professor Miguel Couto
b candidato ft vaga do escriptor Affonso
Arinos, na Academia Brasileira do Lo*
trás
A MORTE DE D. ZILAH DO VALLE

RIO, 28 — Momentos antes de morrer,
d. Zilah do Valle, esposa do tenente Paulo
do Valle, pediu que lhe chamassem um
padre, a quem fez a sua confissão, en-
trocortada do convulsivo pranto.

Em seguida, pediu d onfermeira quo a
não abandonasse atfi ao ultimo instante.
A DIRECÇÃO DO LLOYD BRASILEIRO

RIO, 28 — Dizem que o sr. Muller Reis
ecrã o substituto do sr. Servulo Dourado,
na direcção do Lloyd Brasileiro.

O BUSTO DE PEREIRA PASSOS
RIO, 28 — Foi transferida para o dia

2 do setembro a solennidade da Inaugura-
ção do busto do mitigo prefeito do Dln-
tricto Federal dr. Pereira Passos, collo*
cado na avenida Beira-Mar.
A QUESTÃO DE LIMITES PARANA'-

SANTA C.VITIARINA
RTO, 28 — A bancada catharlncnse,

reunida hoje, tratou da questão de limites
Pãranft-Santa Catharlna, discutindo acontra-proposta trazida pelo sr. ITercilio
Luz.

UMA DECISÃO MANTIDA
RIO, 28 (A) — O nr. ministro da Fa-zenda negou provimento ao recurso ln-

terpòsto ex-orficia pelo delegado fiscaldesso Estado, do sou acto quo julgou lm-
procedente o auto de Infracção ao regu-
lamento do Imposto do consumo, lavrado
contra a Companhia Antarctica Paullsla.
ATAQUES AO SR. AZEVEDO SODRE'

RTO, 28 — Um vespertino carioca faz
hoje violento ataque ao sr. Azovedo So*
drô, prefeito municipal, dizendo quo oi-
le, para servir ao sr. Irlnou Machado, foi
pedir ao sr. Wenceslau Braz o adiamento
dns eleições quo estavam marcadas parao próximo domingo.

UMA ESPOSA LEVIANA
RIO, 28 — Luiz do Nascimento Moder-

no encontrou a sua esposa Julleta cm col-
lijqulo amoroso na platéa do Circo Perua-
no, armado om Mndiirolra.

O marido ultrajado conduziu a mulher
para a casa paterna, onde a deixou entre-
guo d sua familia.

Julleta casou-so ha pouco tempo com-Luiz do Nascimento.
RAID .DE CAVALLARIA

RIO, 28 — Realiza-so no dia 20 dosetembro um rald do cavallarla, promovido pelos oíflelaes do exercito,
COLLECTORIA DE LEME

RIO, 28 (A) — Para o logar do colle-
ctor em Leme. nesse Estado, foi nomeado
o sr. Cosmo Grecco,

AS DECLARAÇÕES DO SR. BABSON
RIO, 28 (A) — O dr. SotiíHi Dantas,

ministro interino dns Relações Exterio-
res, dirigiu o segulnto officio ao l.o ae-
crelano da Câmara, cm resposta ao re-
querimento de Informações apresentado
ha tempo pelo sr. Mnuileio do Lacerda:"Tenho a honra do lev.*>r ao conheci-
mento do v. exc. o texto do segulnto te-
tògramma quo leccbi do sr. John Barrei,
dlrector geral da União Pan-Americana:
— "Washington, 12 de agosto. Ministro
do Exterior. Rio. Informado da Interpel-
lação feita 110 Congresso Brasileiro, rola-
tlva ã União Pan-Americana, sobro de-
blaraçOcs do sr. Babson, informo a v.
exc. e rogo explicar ao Congresso, cia-
ramento, quo o sr. Babson não tem liga-
ções algumas com a União Pan-AmerI-
cana, o quo nem esta instituição, nem
eu, como seu dirigente, tomos a menor
responsabilidade nas referencias desagra-
davels do sr. Babson ao Brasil.

Tanto a Instituição, como eu, temos cio-
samonto defendido, com todo o ardor, o
bom nomo do Brasil, como podo confir-
mar a embaixada brasileira aqui, (a) —
John Bnrrct- dlroctor geral."
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Pernambuco
FALLECIMENTO

RECIFE, 28 (A) — Falleceu nesta ca-
pitfil o coronel Oregorlo Sampaio.

Matto Grosso
A SITUAÇÃO EM CUYABA'

CUYABA', 28 — Com a chegada do
goneral Carlos de Campos e sua força, a
cldado readquiriu o seu aspecto do nor-
malldade, estando a população confiante
na acção enérgica do commandanto da
região militar para evitar quo so renovem
as deprimentes scenas occorrldas no mez
tte julho.

Hontem houve sessão nos cinemas, quoestavam fechados desde princípios do ju-
lho.

Apesar da situação ser de inteira cal-
ma, o coronel Pedro Celestino continua
com a sua casa guardada A noite por
paizanos armados e aquurtelados nas vl-
zinhanças da sua residência.

Passando hontem, a noite, pelas pro-xlmidadcs desso quartel, o dr. Jeramillo,
Importante industrial do norte do Estado,
foi desacatado pelos paizanos armados,
quo o ameaçaram de chicote.

O offendido reagiu energicamente o ho-
Je apresentou queixa ao présldento do
Estado,

O SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
BUENOS ATRES, 28 (A) — o coronelZerflai chofo d.a secção do mobilização erecrutamento do exercito, representou aoMinistério da Guerra sobro a convenlor-

cit. do Ser modificado o actual modo deappllcação do serviço militar obrigatório.
O coronel Zerda propõo quo 11 instruo-

ção preliminar dos recrutas faça partedos encargos das escolas publicas, devon-do depois a preparação complementa-
militar dos cidadãos ser feita nas fileiras
medianto um serviço effectivo quo dura-rá seis mezes.
FOOT-BALL — E*COS DO CAMPEONA-

TO SUL-AMERICANO
BUENOS ATRES, 28 (A) — Nas rodassportlvas causou grande sonsação a noti-cie, publicada pela "Ultima Hora", do quean entradas cobradas pela Associação doFoot-Ball, duranto ns provas do campeo-nato sul-americano aqui ultlmámonto Jj-gndas, orçadas om 58 mil pesos, não bas-i.i ram para cobrir todas as despesas oc-caslonadas pela estadia o pelos festejosorganizados eni honra das delegações ox-trnngelras.

O ANNIVERSARIO DA RAINHA
GUILÍIKIUÍINA

* BOBK08 AIRKS, 28 (A) _ No dia-U do corrento a colônia hollar.dezá aquidomiciliada celebrará varias festas pa-acommomorar o annlversarlo natalicio darainha Cullherinina da líollanda.
O ministro desso palz aqui acreditadoar. van Riet, por sa achar enfermo, não(tara recepção.

NOVO GOVERNO DE LA RIOJA
BUENOS AIRES, 28 (A) - Rea-Iizott-sc hontem, cm la Rioja, a so-lennidade da posse do novo governodaquela província, tendo assumido a

presidência

•Síniib*Ses' r",,n ',ou Blxnno <In caus"-10 «o:ronel Manuel Theodoro do Carvalho, che-fe político local, reconhecendo membrosdo Conselho Deliberativo os srs. Manuelheodoro do Carvalho, monsenhor Joãodo Deus, Antônio do Luiz, Amando Pe-reira Pinto, Samuel Junqueira, DuartoBrochado o Domingos do Mello.
A Junta do Recursos, quo fi 

'composta
do dois senadores, os srs. Levlndo Lopes oEduardo Amaral, o dois deputados ossrs. Bloa Fortes o Perlcles do Mendonçao do procurador geral do Estado, dr Ro-driguea Campos, fi a primeira vez quofunceiona.

As suas decisões tôm despertado geraesapplausos, pela reotidlto com quo tem sido
proferidas, tendo em vista apenas oafundamentos legaes dos recursos. Esta funcclonarido desde Julho oCaxambu*-Atl.e'neu. iristallado na chaca-
ra do propriedade do coronel ManuelTheodoro o quo vai ser adquirida para0 collegio.

As nulas funcòlonam eom regularidade
o com uma matricula superior a 00 alu-tr.nos.

Esto estabelecimento fi filial do InstI-
tuío Moderno de Santa Rita do Sapucahy,
o C dirigido pelo conhecido jornalista o
educador portuguez, professor Thomaz
Vieira dos Santos.

—*»£>•
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o sr. Florentino de La
Colina c a vice-prcsidcncia o sr. JuanCânone Luna.• Segundo noticias chegadas a esta
capital, o acto se revestiu dc grandesolennidade, tendo a cite compareci-
do as alias autoridades loeaes.
A CONFERÊNCIA DE S. VICEN-

TE DE PAULO
BUENOS AIRES, 28 (A) —

Com varias festividades religiosas, as
damas de caridade de S. Vicente de
Paulo, conimenioram hoje o
anno de sua fundação.

Os jornaes, a propósito desse an-
uiversario, põem em destaque o des-
envolvimento da sociedade, recor-
dando os relevantes serviços que du-
rante çinçoenta annos tem cila pres-tado.

50.0
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Correio k Minas

LAGOINHA
(Do correspondente, em 281:
Conforme estava, annuneiado,

CAMBUHY

"Vent;-

"Buornc

o norueguez "Buoi-

escalas, o nacional

RIO, 28 — A "Noticia" Informa que,
liontem, quando o sr. Nilo Peçanha visi-
tava o municipio do Iguassu', oceorreu
um incidente desagradável.

Na mesa do almoço, quo era presididamo parte auxiliar da aceusação o dr. Os- Ile*° 1'residento do Estado, os políticoscar Tollens. loeaes antagonislas começaram a dar vl-
Depois da leitura do processo, que du-

rou 1 hora e meia, falaram os drs. As-
prino Júnior c Oscar Tollens, respectiva-
mente, terminando a aceusação às 17 1|2horas, hora em quo foi suspensa a sessão
para descanço dos srs. jurados.

A's 10 horas foi reaberta a sessão, sen-do ouvida a testemunha Carmen do Pau-la, e cm seguida dada a palavra ao advo-
gado da defesa sr. Zephirino Vasconc-M-los.

i Houve replica pelos aceusadores o tre-
plica pelo auxiliar da defesa dr. Álvaro(Teixeira Pinto.

vas aos respectivos chefes. O sr. Nilo Pe
çanha, desgotoso oom esse facto, abando-
r.ou a mesa.

^ Vindo para Nictheroy, o presidente do
Kstado deu ordens para seguir uma força
de pol.-cia para Iguassu', onde, após a sa-
hlda do sr. Nilo Beçanha, houvo sfirlos
conflictos.

Tambem em S, Matheus, quo o sr. Nilo
Peçanha visitou hontem, os elementos po*liticos perturbadores, npôs o regresso do
presidente, assaltaram a estação da es-trada de ferro. Trocaram*se alguna tiros,
ficando feridos dois empregados.

A't 24 íini-no *-,.*, •„..„,i„ Esses faetos pertubaram o trafego da
.....*, viim, .v.oi.ui..im us i. fio.-, trens nflo_£assamJ&..E»Vlü>a,_, -

Vapores sabidos:
Para Nova York,

nefjard";
liara Laguna e'"Anna".

PARA S. PAULO
RIO, 28 (A) 1— Pelo nocturno do hojo

seguiram pnra essa capital os srs. José
Alves SlmOes, Josô Elias do Assis Facho*
cc, Alberto Dias da Sllvn, Jans Kluss-
iiiann, dr. Astroglldo Machado o JI.
Vieira.

Pelo nocturno de luxo seguiram os srs.
D A. H. "do Sousa Madeira, dr. Fernando
Arens, A. V. Bitran, Torres Carneiro e
senhora, familia do dr. Augusto Barreto,
J. do Assumpção o Luiz Kanfro e se-
nhora.

OS ORÇAMENTOS — REUNIÃO DA
BANCADA PAULISTA

RIO, 28 (A) — Na sala da Commlssãü
de Constituição e Justiça da Câmara cs-
tiveram hoje reunidos os deputados pau-
listas,

A reunião foi secreta, tendo a cila as-
elstido os srs. Álvaro de Carvalho, Ro-
dri.tues Alves Filho, Valois de Castro.
Carlos Garcia, Galeão Carvalhal, Salles
Junlor, ArnolphO Azevedo o César Ver-
gueiro.

Interpellado pelos representantes da
Imprensa sobre os motivos da reunião, o
er. Alvuro do Carvalho informou quo nel-
la se discutira sobre a attitude a ser as-
sumida pela representação paulista, por
occaslão do terceiro turno da elaboração
orçamentaria.

Accrescentou ter ficado ainda resolvido
que s. exc. partisse para S, Paulo, afim de
ahi combinar com os dirigentes da situa-
ç5o o quo convém fazer em prol dos ln-
teresses do Estado o do palz, por ocea-
sião da ultima votação dos orçamentos.

AS COMMUNICAÇõES
RADIOTELEGRAPHIOAS

RIO, 28 (A) — O sr. dr. Tavares de
Lyra, ministro da Viação, de accOrdo coma Indicação do sr, dr. Euclydes Barroso,
dlrector dos Telegraphos, vai nomear os
srs. drs. Leopoldo Welss e Bento Peixoto
Amarante, engenheiros dessa repartição,
para representarem açu ministério na
Commissão Mista, que, formada tambem
do delegados doa ministérios da Marinha
e da Guerra, vai tratar dos communica-
«Oes radlotelegraphlcas ) no ; continente
americano. ¦; •*; ¦'

O NOVO DlREÍ/l-OR DO LLOVD
RIO, 28 (A) — Na vaga do sr. Sorvulo

Dourado, hoje fallecido, aera nomeado
dlrector commerclal do Lloyd Brasileiro,'.a commandanto Muller do Carvalho.

A CANDIDATURA LOPES TROVÃO
RIO, 28 — No salão do "Jornal doCommercio", reuniram-se os velhos repu-blicanós para manifestar o seu npplauso

i candidatura do sr. Lopes Trovão.
Falaram diversos oradores.

A DIRE0Ç,\O DE JORNAES BRASILEI-
ROS

RTO, 28 — TJm vespertino informa quealguns deputados tratam da apresentação
de um projecto, prohiblndo aos extran-
geiros assumirem a dlrecção de jornaesno Brasil.
A ATTITUDE DA BANCADA FLUMI-

NENSE — UMA ENTREVISTA DO
SR. NILO PEÇANHA

RIO, 28—0 sr. Nilo Peçanha conco-deu hoje uma entrevista a um jornalista,a propósito das ultimas noticias corren-
tes sobro a sua attitudo política.O presidente do Estado do Rio disse quefi inexacto quo tivesso negociado um ac-côrdo com o sr. Antônio Carlos para' o
apoio da bancada do Rio do Janeiro aosnovos impostos da União, em troca dos
Bcrviços do saneamento da baixada flu ml*
nense.

Accrescentou quo ha mais do um mez
não encontra o "leader" da maioria.
Alfim disso, o serviço da baixada é objo-
cto de contracto e não dependo do voto
do Congresso.

O quo os jornaes têm publicado não
passa de phantasla.

Sobre os novos impostos, disso o presl*dente do Estado do Rio, que os deputados
fluminenses são homens livres. Não sabo
s. exc. o quo são questões fechadas. Os
membros da bancada votarão conforme n
Inspiração do seu patriotismo.

E' evidente que entro a política do res-
tricção das despesas o a da aggravaçfio
dos Impostos, o espirito fluminense, liei
ã tradição, ficara com aquella o assumira
plena, responsabilidade da sua iniciativa,
si tiver o apoio governamental.

E' sabido quo nas questões financeiras,
em toda a parte, dovo prevalecer a
orlentnção do governo.

Quanto ft tributação do assucar, o sr,
Nilo Peçanha declarou-se radicalmente
contrario a essa medida. Disse que a la-
voura da canna fez a independência do
Brasil nestes últimos quarenta annos e
nunca foi protegida pelos poderes publi-
cos. Sempro luctou sóslnha, emquanto
quo a beterraba foi sempre ajudada pelos
governos da Europa.

Não ha de ser agora, que os lavradores
a melhoraram com grandes sacrifícios,
que a vamos perseguir.

Sl o usineiro ganha muito, tributem a
sua renda, mas não se tem o direito de
escorchar o lavrador, encarecendo a vida
do povo.

A'cerca do boato de que foi o ar. Nilo
Peçanha que levou o Brasil ao segundo"funding", disso olle:"N80 sei como Isso possa sor. Ao pas-
sar o governo ao meu suocessor, deixei
no Thesouro 109 mil contos, Tinhamos
antecipado o serviço da divida externa do
Brasil e tínhamos iniciado a conversão de
empréstimos de cinco para 4 o|o, llber-
tando da hypotheca extrangeira as ferro-
vias e outros bens da nação. O Thesouro
havia resgatado o empréstimo de 1879."Terminamos os attrlbulados dias do
meu governo, com a declaração lnsuspei-
ta do sr. Rotschild, do que o Brasil atra-
vtssava, no obscuro periodo da minha
administração, uma phase de recepcionai
prosperidade,"Commettl muitos erros, Confesso, dada
a. minha Inexperiência o lnaptidão, mas
não contribui para aggravar o credito do

i.nalz,'f. -^

Groyaz
POLÍTICA DO ESTADO

GOYAZ, 28 — Só agora o Jornal do se-
nador Leopoldo dc Bulhões publicou a
chapa dos candidatos ft eleição do seto de
setembro.

Causou rnft Impressão o facto de ha-
ver o partido incluído entre os seus can-
didatos políticos governistas e que recu-
saram fazer parte da chapa do senador
Bulhões.

Não consta haver perturbação da or-
dem em ponto algum do Estado.

A opposição tem mandado fiscaes paradiversos municípios.

EXTERIOR
França

O COMPOSITOR SAINT SAENS
PARIS, 28 — O compositor Camlllo

Saint Saons exprimiu nesta capital a sua
profunda o intima satisfacção pela calo-
rosa receção quo recebeu do3 amigo-! sul*
americanos.

(Do' correspondente, em 20):
Desto para o termo de Abaetfi, foi re-

movido ò juiz municipal sr. dr. Theodo-
reto Ribeiro du Paiva, magistrado im-
polluto, caracter som jaca, cidadão probo
c honesto.

Foi nomeado para substltuil-o o dr.
José Corgulho Nogueirn.

Jã so acha entro nós o sr. dr. Car-
los Cavalcante, juiz de direito desta co-
marca.

 Em companhia de sua senhora,
seguiu 110 dia l.o para Campanha, o sr.
dr. Adolpho Bastos do Castro, que foi ali
gosar as ferias desto mez.

 A Câmara Municipal, com o lou-
vavel intuito do tratar do nosso dosenvól-
vlmento, não tem poupado esforços, e o
povo, correspondendo a essa Intenção,
vai-lho prestando seu concurso.

Sl não houver desanimo, esta cidade
dentro em pouco estará completamente
transformada.

 São esperados nesta cidade 03
concessionários do privilegio da installa-
ção da luz electrica, cujos serviços serã*
um breve atacados.

— Para Ribeirão Preto, em vlslti
U seu genro e filha, sr. Affonso Plcarellí
o senhora, seguiu o sr. major Alfredo dá
Costa .Magalhães, advogado do nosso foro.

 Jft estão concluídos os serviços de
concerto no edificio do governo munici-
pai.

-—- Causou aqui mft Impressão, o tem
sido muito commentado, o acto da sub-
administração dos correios do Campanha
alterando para 3 cm 2 dlns a conduc-
ção do malas entre esta agencia e a de
Jaguary.

Ha dias fallceue nesta cidade o sr.
Alexandre Josfi Eiras.

 Acha-se nesta cidado, em visita
ft sua familia, a sra, cl. Zena do Sou.';:i
Vargas, esposa do sr. Affonso do Sousa,
residente em Tapiratiba, E. do S. Paulo.

 Da cidado de Jaguary transferiu
sua residência para esta o pharmaecutico
Josfi Barros Duarte.

Acha-se enfermo o sr. Antônio da
Silveira Lambert, collector estadual nesta
cidade,

Estados Unidos
A ANARCHIA NO MÉXICO

NOVA YORK, 28 — Telegrammas do
México dizem que um destacamento de
300 partidários do general Pancho y Vil-
la se apoderou do Satevo, na província io
Chlhuahua, ao sul da cidade deste nome.

realizou*
so a festa do Divino, nesta localidade.

Foi onnrmo a concorrência do povo. O
festeiro, sr. Manuel Alves de Sousa, não
poupou esforços para dar cabal dosem*
penho ft missão que lho foi confiada.

Tudo correu na melhor ordom possi*vel.
O nosso vigário foi auxiliado pelos pa*.dres VIcto Padla, digno vigário do Natl-

vldade, padro Josó Benedicto da Silva, ro-
domptorlsla do convento de Apparecida,
quo fez o sermão, tendo sido multo apre-
ciada a sua eloqüente palavra.

A corporação musical S. Benedicto, sob
a regência do sr. Edward Pereira, auxl-
liado com alguns elementos da corpora-
ção Santa Cecilla, de S. Luiz, desempe-
nliou correctamente o seu papel, nada
deixando a desejar.

A orchestra, sob a regência do sr. Ro-
berto Rio Branco, esteve uni verdadeiro
primor.

Foi sorteado para o anno seguinte o
sr. Benedicto Cincino Filho.

 Em companhia do sua exma. fa-
milla, esteve entre nós, o sr. coronel João
Soares Mclrelles, Influente chefo políticodosta cidade.

 Afim de orçar as obras dos repa-
ros na estrada que desta cidade vai ft es-
tação de Roseira, estevo aqui o sr. dr.
Istuic Garcez, engenheiro do districto.

SARAPünY

(Do correspondente, em 27):
Estft designado o dia 25 de setembro vlá-douro, para installar-se a 3.a sessão pe-riodlcft do jury desta comarca.
Estão preparados para ser submettidos

a julgamento dois processos, Ha dias nqul veiu, cm visita aoseu cunhado, o dentista capitão João V.iz,e o pharmaceutlço J. Cláudio do Oliveira,
proprietário da Pharmacia "S. Josfi", emItapetininga.

Regressam hoje para Itapetinin-
ga os drs. Josfi Nunes do Castro e Josino
do Paula Araújo, quo aqui estiveram tra-
tando da divisão da fazenda "Cabaçftes".

 Em inspecção fl. delegacia dó po-lida e ao destacamento local, hontem aqui
estiveram o dr. Augusto Leite, delegado
auxiliar e o capitão Juvenal dc Campos
Castro.

S. s. encontraram tanto a delegacia bem
como o destacamento em perfeita or-
dem.

• Vindo de Sorocaba cotft entre nós
o coronel Urbano Rosa.

. Hontem realizou-so a festa do SantaCruz da Várzea, neste município, tendo sl-
do bastanto concorrida.

0 credito agrícola

Uruguay
A CRISE MINISTERIAL

MONTEVIDE'0, 28 (A) — Ao contra-
rio do que se esperava, não foi hoje dada
ft publicidade a noticia da organização do
Ministério.

Nas rodas políticas a agitação continua
a ser enorme.

Correu a noticia de que o dr. Feiiciano
Viera, presidente da Republica, tem cn-
contrado us maiores difflculdades para a
oscolha, dos seus novos auxiliares, sobre-
tudo em vista das difflculdades orçadas
pelos batllstas, que não querem acceltar
as bases propostas para uma concentra-
ção no Partido Colorado.

Segundo ainda essa noticia, o dr. Fe-
liclano Viera estaria disposto a abando-
nar os batllstas, orlentando-so pela pollti-
ca dos antl-colleglallstas colorados, quenão obedecem ft orientação do ex-presi-
dente Batle y Ordonez.

.Argentina
OS EXTRANGEIROS NA AR-

GENTINA
BUENOS AIRES, 28 (A) — Era

uma das próximas sessões da Ca-
mara, oecupará a tribuna o deputado
Rodolpho Moreno, afim de funda-
mentar um projecto regulando a en-
trada, e a expulsão de extrangeiros
no território nacional.
FALLECIMENTO DE UM JU-

RISCONSULTO
BUENOS AIRES, 28 (A) -— Deu-

se nesta capital o fallecimento do
notável Jurisconsulto Ramón Ri-
beiro.

O finado, que foi uma das figuras
de maior relevo em nossa magistra-
tura, exerceu o cargo de ministro da
Suprema Corte, em que fora apo-
sentado. *'**Vj,*.-í •¦*.'*'. ¦•.,:

Occupou tambem' uma cadeira no
Congresso Nacional e desempenhou
por algum tempo as funeções de mi-
nistro das Relações Exteriores, 1

CAXAMBÜ*
(Do correspondente, em 26):
Foi removido para Muzambinho o sr.

dr. Ferreira da Silva, que aqui exercia o
cargo do delegado de policia, sendo no-
meado, para substltuil-o, o sr. dr. Noro-
nha Guarany, ex-promotor publico <le
Ouro-Fino.

Causou optima Impressão o acertado
acto do governo do Estado.

 Em uso das aguaa mineraes, es-
tão nesta cidado muitas famílias.

 Estevo aqui, 110 mez passado, o
illustro professor da Faculdado do Medi-
clhà o Cirurgia dahi, sr. tlr. Celestino
Bourroui, que, em visita fts fontes mine-
raes o ao Parque, so declarou surprehen-
dldo com os grandes melhoramentos nll
Introduzidos, principalmente com o que
observou no engarrafamento, quo ê um
dos melhores quo tem visto de todas aa
estâncias de águas que tem visitado, como
sejam as do Vichy, Carlsbad o etc, e
algumas congêneres mineiras e as ulti-
friamente desobertas em S. Paulo.

S.s., quo visitou todus as estâncias hy-
dro-inineraes de S. Paulo o Minas, mos-
trou-so encantado com a limpeza, a ar-
borização e o conforto desta cidade, pro-
mettendo-nos enviar um trabalho de sua
lavra a respeito do sua excursão sclentl-
fica.

 O "Caxambu" F. C." inaugurou ha
dias a sua sido soolal, onde se acha ins-
tallada uma blbliotheca para uso dos so-
cios o do publico.

No próximo mez haverft um match
amistoso entre o club local e um de mu-
nicipio vizinho.

O seu primeiro team está assim orga-
nizado:

Edmundo
Alencar — Euclydes

João — Ary :— César
Alfredo —. Aluizio — Waldemar — Ed-

gard — Rangel
 Chegaram ante-hontem dessa ca-

pitai a viuva Rogério Dauntro e suaB
gentilissimas filhas, senhorltas Nina, Ali-
ce, Abigall c Irene.

 Em visita a pessoas de sua faml-
lia, e com o Intuito do aproveitar a cs-
tadia em tratamento da saudo, aqui estft
ha dias o sr. dr. Manuel Viotti, director da
Segurança Publica dahi.

r Acompanhado de sua família,
tambem em tratamento da saude, aqui
se acha o er. dr. Joaquim Monteiro, cll-
nico cm Rio Claro.

Para a vaga do sr. dr. Raul de Sa,
que exercia o cargo de fiscal das águas,
foi nomeado o sr. Arthur Braz Pereira
Gomes, que aqui vai fixar residência.

Estão multo animadas as con-
strucçSes na cidade; dentre essas, ha
duas que se destinam a hotéis, as dos sra.
Domingos do Mello e Campos Martins.

O conhecido e acreditado estabeleci-
mento "Hotel Bragança", passou por uma
completa reforma, tendo sido demolida a
parte principal e Jft estando adeantada a
reconstrucçtto.

-— Foi multo bem recebida pela po-
pulação a decisão da Junta de Recursos

e a soa organização
Hoje tem-se geralmente convicção pro-funda do que sú so poderft realizar o

Credito Agricola pela Cooperação o ser
esso o unlco meio seguro para so chegar
ao progresso moral e econômico da la-
voura e industria similar.

E' necessário como vimos canalizar,
para a terra, pelo copperatlvlsmo, os ca-
pitaes formados das economias popula-
res, porquo si o homem b o agente da-
quella, a água á a arvore são os seus col-
laboradores, as leis são um cocfflciente o
o capital o Instrumento o sem este os
braços humanos cahirão impotentes fl
Inertes, e a lavoura desapparecerá.

Armado com um maior capital de ex-
ploração, podo o lavrador: comprar adu-
bos chimicos, reembolsando esse dlspen-
dlo alguns mezes depois pelas colheitas,
com um lucro maior; adquirir mtichinaa
agrícolas o esse seu gasto em um só an-
no de trabalho serft amortizado; empre-
gar algumas dezenas do mil r6ls em se-
mentes escolhidas, para ganhar tres ve-
zes mais, e gastar mais alguns centos do
mil réis com a acquislçao de um bom re-
produetor, para obter melhores produ-
ctos o maiores resultados.

Como jft dissemos em nosso artigo an-
terior o Credito Agricola pela forma co-
operativa bo dirige do preferencia aos
agricultores menos afortunados, aos pe-
quenos lavradores o aos fazendeiros quo
tiveram a infelicidade do cahir cm mãos
onzenarias.

üs grandes lavradores c os desempe-
nhados acham facilmente os capitães
qu.» lhes são necessários, o credito não
lhes falta, jft pela sua situação ccono-
mica, jft pela sua fortuna pessoal, ga-
rnntius essas do primeira ordem o dcan-
to das quaes se abrem todas as porlas
dos estabelecimentos de credito.

Mas a legião dos onerados, dos peque-
nos e modestos lavradores, não podo
subir nunca do estado precário cm quo
so encontra por falta de recursos e dahi
a necessidade de procurar meios com a
agiotagem que cm toda a parte explora
a miséria, a solvabilldado e a inexpe-
ríencia das populações agrícolas.

E' indiscutível que o credito é de gran-
de utilidade ao agricultor, porém é esr
sencial que haja multo critério na distri-
bulção do mesmo, porquo o credito agri-,
cola 6 o mais difficil de ser realizado na
pratica.

Rayneri, afíirmando quo o credito 6
uma arma do dois gumes, diz; si o di-
nheiro é mal empregado, o mutuário
nfio o poderft mais pagar e ficarft sob o
peso de uma divida cada vez mais pe-'
sada; si, ao contrario, o emprego do di-'
nheiro é racional e sábio, o mutuário,
com facilidade pagará, e realizará lucros
que elle não auferiria, sem ter o auxi-
lio desso credito.

Para a boa distribuição do credito
agricola é essencial o conhecimento exa-
cto das necessidades do lavrador, dos
proveitos ou prejuízos quo taes adeanta-.
mentos lhes possam proporcionar.

i Nos Congressos Agrícolas (de Men-'
ton, Bruges, Lyon, Toulouse, BordeaiHaV
etc), ficou provado que a distribuição
do credito agricola 60 é segura quando,
effectuada pelos cooperativas loeaes,
porque as suas administrações geralmen-
te compostas de agricultores ou de pes-;
soas quo entendem do agricultura, co-,
hhecem aa necessidades dos mutu&Tios,
quaea os seus bens e receitas, despesas •
economias prováveis o quaes as divida»!
que são forçados a contrahír e conhe*

MUTILADO



cem ainda os auo dirigem mal as mias
propriedades ou jogam, os quo fazem
ínatis negócios e. aquelles auo nilo prodl-
gcs o tem vícios porjufllciaes ao credito,

As administrações das cooperativas
agrícolas ainda por principio so mostram
Inexoráveis pnra com os mutuários quan-
do solicitam empréstimos paru maus
fins, porquo assim procedendo prestam
o mais valioso r>ervl(;o aos mesmos o a
sociedade: cilas nlém da avaliação . pré-
via das safras, examinam a solvabilHia-

probidade o finanças dos sócios,
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de,
o

ga-,.ilor dos penhores, hypolhecas o da:
rantlas complementares.

At cooperativas agrlcclas ropresontam
verdadeiras famílias, onde. todos os mem-
bros so conhecem o exercem lnstlnctl-
vnmento uma fiscalização reciproca e
Incessante; alím disso ellas emprestam
dinheiro exclusivamente a seus sócios pa-
ra as determinadas necessidades do mo-
mento, medlanto as mais sólidas garan-
tias, porque não sendo Institutos mer-
eantlllzados, visam mala os Interesses do
seus membros quo o lucro propriamente
dllo «la Associação.

As cooperativas sõ no seu inicio, Isto
o, na sua Infância, 6 auo precisam da
protecção do Estado, pedindo-lhes auxl-
lios o favores o recorrer aos capitalistas
sollcitando-llies empréstimos garantidos;
porém, depois do alguns annos ellas nao
precisam mais pedir emprestado, nem dc
ser pesadas ao Estado, poraue já sendo
conhecidas todas as difficuldades desnp-
pareceram; a era «Ias dificuldades só se
dfi no inicio ondo a nua organização não
é conhecida o onde o publico não com-
prehendo .os suas vantagens o a seguran-
ça que o seu mcchanlsmo offcrece.

O credito agrícola que so ostft lnstl-
Inindo, não pretende crear uma situa-
ção especial ao lavrador, cm relação ao
liso dcfüo credito ou da fácil acauisição
do capital, mas collocal-o em parallolo
com o commercianto c Industrial que
presentemente e sempro melhor do a»e
elle, poderam aproveltar-se das íjiclllda-
dos que lhes são offerccidas pelos ban-
cos das capitães.

E' preciso nuo os lavradores paulistas
saibam aproveltar-se das facilidades auo
lhes offcrece o Banco Cooperativo Com-
mcrclal do f!. Paulo e provavelmente of-
rerecorft o Estado, fundando cooperativas
agrícolas nos municípios ondo têm suas
propriedades, mns sem nunca se esauece-
rem de que jftmnis devem abusar dos au-
xilion que lhes forem proporcionados por
meio do Banco, quo como chefe da fede-
ração, representa o papel dn Intermedia-
rio do credito.

Cumpre não esquecer, repitamos, que
os auxílios não visam crear ao lavrador
uma situação no meio financeiro, nem
privilegiada, nem excepcional, mas col-
locil-o, quanto ao credito, cm pàrallela
com o commercianto e o Industrial.

Nas mesmas condições quo as empre-
sas Industrlaes o eommerciaes, devem as
cooperativas agrícolas servlr-so do cre-
dito, isto é, mediante as taxas usuacs da
praça.

Desta opinião são: Raiffelscii, Wallem-
borg, Raynerl, Plerangêli, Luzzattl, R. da
Costa, ligo Rabcno, 'Wnndervoldo, Maria-
ni. O. Martins, Kozeritz, D. Alvarez, Ba-
lancei, Carlos Gido e muitos outros, que
têm escrlpto Innumeras obras sobre quês-
toes econômicas, financeiras o soclaes o
quo foram ns inspiradores o creadores da
grande obra "O Credito Agrícola Euro-
peu".

Ksses mesmos mestres af firmam:
fQuaesquor descontos que as cooperati-
vas agrícolas realizem abaixo das taxas
normaes da praça, oceaslonarão a immo-
bllldado do papel quo ellas tiverem em
carteira, porque não poderão redescon-
tal-o nos estabelecimentos bancários, sal-
vo si quizerem supportar o prejuízo da
differença entre o prcmlo cobrado o o
quo tiverem de pagar; mas neste caso 6
sacrificarem suas reservas, oü bons servi-
ços esperados dcssa3 instituições, a sua
vida própria e a independência do lavro-
dor.

As taxas do3 descontos adoptadas pelar»
"aixas de Credito Agrícola éúropêas, va-
ri.ivam antes da conflagração europêa
rntre 3 o 7 o|o, tendo sido u média pre-
ponderantè do 5 a C o|o.

Em toda parte do velho mundo, existe
o subsidio do Estado para essas caixas,
ainda aue relativamente reduzido cm
comparação ãs grandes trarisacgOes, po-
rôm essas caixas encontram auxílios, co-
mo acontece na Itália, nos bancos emis-
sores com a máxima facilidade devido A
segurança auo offcrece sua organização.

Em França o na Argélia, as caixas re-
gionaos do credito agrícola, que tão bons
resultados tím dado, são auxiliadas pelo
Estado com adiantamento do capitães,
fornecidos por intermédio do Banco da
França c do Banco d'Argclia, "som ju-
ros".

Os descontos são feitos unicamente aos
associados c para fins agrícolas.

Em 1907, na Argélia, funccion.iv.im 27
íl essas caixas regionaes de credito ar.rl-
rola, que sustentavam 149 caixas locaes,
distribuídas pelas mais pequeninas locall-
dades agrícolas.

As despesas com as administrações dar-
cooperativas agrícolas são mínimas como
tomos sustentado e a prova uol-a dão essas
Caixas regionaes da França, que, em 1906,
não excederam de 34.515 francos, tendo
havido administrações que não custaram
100 francos no nnno.

O capital invertido dessas caixas regio-
nacs em l.o de janeiro de 1907 attlnglú
a 1.002.019 francos, as suas reservas mon-
taram a 100.307 francos e os adeanta-
mentor; que o Estado fez por intermédio
do Banco d'Argolia subiram a 3.002.300
francos.

Dahi se conclue: l.o — Que relativa-
mente módicos são os auxílios do Esta-
«Io; 2,o — Quo ns administrações são b.t-
ratissimas; 3.0 — Quo apesar do Estado
fornecer auxílios gratuitamente, isto <*,
sem cobrar juros, as taxas normaes dns
caixas não são inferiores ãs dos ou-
tros estabelecimentos de credito.

Na Allemanha, ns caixas de credito
agrícola funcciònám oom o auxilio do
Estado por intermédio do Banco Central-
landscráft, cujos adiantamentos nttlngi-
ram esso anno a 20 milhões de mar-
cos.

Na Itália, as caixas rumos, funecionam
com o auxilio do Estado através dos Ban-
cos Cooperativos Populares de Milão, Na-
polcs, das Caixas Econômicas, ele.

Em Portugal, depois da Republica, foi
dado o auxilio do 5.000 contos fortes pa-
ra as Caixas Agrícolas desso palz.

Quando tratarmos do cooperativismo
cm geral, teremos oceasião do põr cm
relevo a grandeza e o poder da coopera-
ção.

No Brasil, isto o. no Estado de Minas
Oeraes, os governos benemcHos daquella
Efttaâo, do ncefirfip: com* as l;ls mineiras,
auxiliaram as cooperativas do credito
agrícola desde 1908 até 1912 com as se-
gülntes verbas:

SORTEIO DE PRÊMIOS EM MERCADORIAS .
Picou encerrada hontem a nova época de assignaturas que

abrimos ultimamente, destinada a 2.500 assignantes novos.
Para esta época prometíamos distribuir, como prêmios,

mercadorias no valor de 12:OOOí$000, conforme descripção publi-
cada nesta folha. •

0 sorteio desses prêmios, que fica marcado para o dia 30
do corrente, será feito pelas Loterias de S, Paulo, na presença
dos interessados que queiram assistir.
F_'Mymm\,n\u,,jmm

Citação k ausentes
Em Portugai estão correndo editos cl-

tando as seguintes pessoas, ausentes, no
Brasil:

Por Arcos do Vnlle-do-Vez: Francisco
Antunes Baptista o .Tosfi Mnria Baptlsta,
Inventario do Mariana da Concelçuo.

Braga: Julio Bamos o Luiz Itainos, ln-
ventarlp do Manuel líamos,

Figueira da Foz: Pedro Antônio Lima,
inventario do Bernardo Ferreira I.ima.

Guarda: Fellelano Marques o Thereza
Maria das Dores Marques, inventario do
Joaquim Marques;

Ilhavo: João do Matto3, inventario do
Leopoldo do Mattos.

Lamego: Sebastião Pereira, Inventario
de Carlos Pereira.

II
Da empresa editora da "Chácaras e

Quintacs" recebemos mais um folheto do
utilidade pratica para os nossos lavrado-
rc?, «pie trata da cultura da cebola e alho
no Brasil.

Como fi sabido, as culturas da cebola c
alho dão admiravelmento entre nós, tanto
í! que j;1 estão sendo exploradas cm dl-
versas zonas do paiz. Mas, infelizmente,
ainda estamos produzindo em pequena
escala, o que mal chega para as nossas
necessidades, o que, portanto, S011103 ain-
da obrigados a importar nnnualmento do
extrangoíro milhares do contos em ce-
bolas. Assim, 6 digna do applauso3 a pu-
blicação do Interessante folheto quo vem
multo a propósito vulgarizar entre os
nossos lavradores os necessários conheci-
mentos technicos o práticos para so obter
bom resultado nesta importante e rendo-
sa cultura, habilitando assim qualquer
lavrador a desfruetar com suecesso mais
esta infallivel fonte do riqueza do nosso
fecundo solo.

Assalto simulado
Um rapaz gusta 180SO00 que seu pne lhe

confiara e simula um roubo pnra se
justificar

O menor Leopoldo Amado, residente
A praça Josfi Roberto, apresentou hontem
queixa a policia de quo pela madrugada,
indo a uma cocheira do sua propriedade,
íl rua Jorgo Velho, ao chegar próximo da
Ponto Pequena, fol assaltado por dois ln-
dlvlduos quo depois do o haverem aggre-
dido lhe roubaram 180$000 o vários ob-
Jectos.• Abrindo Inquérito sobre, o faeto, o dr.
Octavio Ferreira Alves, l.o delegado, che-
gou A conclusão de que o roubo fOra sl-
mulado. Alias, o próprio Leopoldo, Inter-
rogado com habilidade, declarou que ro-
cebera de sou pao a referida quantia para
abrir um negocio de venda do cigarros.
Gastando-a toda o temendo uma justa ro-
primenda, simulou o assalto para se jus-
tific.ii*.

Desastre e morte
No Cotonlficio .Crcspl um Infeliz operário

eal muna caldeira do tinta em clítill-
ção —* Morto da victlnia

João Morotte, solteiro, do 23 annos de
odade, residente A rua Rodolpho Crospi,
trabalhava lia dias na secção- do tlntu-
rarla dd Cotonlficio Crcspl, quando, do-
sastradamento cabiu numa caldeira cheia
dc tinia em ebulição.

Horrivelmente queimado, fol o Infeliz
operário removido para o Hospital Hum-
berto I, ondo veiu a fallocer.

O enterro da victlma, cffeotuado hon-
tem, correu ãs oxpohsas da fabrica, em
quo era empregado.

A familia do fallecldo recebera, a Im-
portancia do quatro contos o quinhentos,
correspondente a mil vozes o seu salário
diário, pelo seguro contra accldontcs no
trabalho, quo a firma Crcspl o Cia. man-
tem a favor do todos os sous operários,
na Companhia Brasileira do Seguros.

seria e
Uma indigente lança o cadáver do

seu filho numa lata de lixo, por
falta de meios para sepultal-o

Noticiámos liontem o encontro do
cadáver de um 'recém-nascido numa
lata de lixo, recolhida da rua Cunha
Horta. Autopsiado, verificaram os
médicos legislas que a morte fora na-
tural.

Apesar disso, a policia da_ Consola-
(•ão procedeu ás suas pesquizas, che-
gando á conclusão de que a criança
era fillia de Maria do Carmo, residen-
te no predio ii. y daquella rua.

Essa mulher, que é quasi unia in-
digente e de uma suprema ignoraiv*
cia, deu á luz no dia 13 do corrente
na Maternidade.

Sexta-feira ultima, nvorreiido-lhca
criança, conservou o cadáver cm seu
aposento. E tres dias se passaram
sem que lhe oceorresse um meio dc
dar sepultura ao entezinho.

Foi depois disso que o collocou
numa caixa de papelão, abandonan-
do-a na- lata do lixo.

Loteria de S. Paulo
Realiza-se hojo mais uma oxtracção da

loteria de S. Paulo, sondo o premio maior
de 15 contos.

Leilão importante
Hoje, ãs 12 horas, em frento ao Quartel

da Luz, o conhecido leiloeiro Pedro Er-
nesto, devidamente autorizado pelo sr.
commendador Eduardo Freire, chefo do
Almoxarifado da Secretaria da Justiça o
da Segurança Publica, venderá, ao correr
do martello, todos os animaes que se tor-
naram dispensáveis ao serviço da Força
Publica do Estado.

Para o annuncio quo sli publicado na
?eeçfto competente, chamamos a attenção
dos Interessados.

íi. rua
resta u-
Nejin.

Inaugurou-se liontem, A noite
Florcncio de Abreu, 11. 38, um
rante syrio, de propriedade do sr,

O novo estabelecimento esta installado
com todas os requisitos da hyglene, 0111
um vasto salão, dispondo do pessoal ha-
bllltàdo e em condições de bem servir o
publico.

Ao acto inaugural compareceram nu-
morosas pessoas entro as quaes vários re-
presenlantes da imprensa.

Aos presentes foi servida uma mesa de
finos doces, sendo por essa oceasião er-
guidos vários brindes ao proprlotarlo do
estabelecimento.

Prêmios, total
Empréstimos . .... .
Agencia na- Europa e

subvenções 
Agencia do llio de Ja-
neiro ,,

Agencia do Santos . . ,•
Agencia da Victoria. .•
Directoria do Commer-
cio

Adiantamentos (cerca
de) 12

.187:0005000
674:000.000

327:0005000

300-0005000
28.000.000
0:0005000

120:000$000

.000:000.000

Em Minas, desde o governo do sr. dr.
Francisco Salles, que iniciou o movimen-
to còoperatlvlsta devido aos desejos do
pranteado sr. dr. João Pinheiro, segui-
ram-so os dos srs. drs. AVbnceslau Braz,
Julio Búeno e o do actual, sr. dr. Dclphim
Moreira, sempre amparando o impulslo-
nando, com a sua benéfica acção prote-ctora, as sociedades cqoperativas agrlco-
Ias, não sfi mantendo os serviços inaugu-
rados, como ainda ampliando-os e ada-
ptando-os melhor A expansão o ao desen-
volvlmento que as mesmas deverão ter.

As cooperativas agrícolas mineiras, re-
mettem todo o caffi para os armazéns
que, nas Obras do Porto do Rio de Ja-
neiro, inaugurou o governo mineiro em
junho de 1.12, tendo o dito armazém ca-
pacldade. para cerca de 200.000 saccas do
café em stoclc

.. Joaauim Coutinlio,

Para os nota slo "Correio"
Recebemos de um anonymo a quantia

do 5*5000, para ser entregue ã viuva d.
Béhcdlcta Martins.

Policia do Estado
Por decroto do hontem, foi nomeado o

dr. Antônio Nacarato, actual l.o supplen-
te do 2.0 delegado auxiliar, par ao cargo
do delegado do policia, om çommissão, de
S. Sebastião.

4**

Iteslsiirant* J,«jin

Crime ein Curitiba
Banditismo do dois austríacos — Nos ar-

redores da cnpltal do Paraná

A' requisição da policia do Paraná, fo-
ram presos em Santos os austríacos Bru-
neslcm Gonschi o Thomaz Sebluski, auto-
res de um bárbaro crlmo commottido na-
quelle Estado.

Esses indivíduos, apparocondo ha dias
num sitio dos arredores do Corltiba, pedi-
ram agazalho, .10 dono da casa. Pela ma-
drugndn, um delles, pretextando achar-so
doente, conseguiu attrahlr o dono do sl-
tio para o. aposento em que 00 achavam
e, uma voz nhl, amarram-no, c, dopois
de o aggredirem, subtrahlram-lho a quan-
tia de 500$000. Em seguida, os bandidos
puzeram-so cm fuga.

Desacato a tuna autoridade
Em S. Sebastião — Seguem para ali

um delegado auxiliar e um me-
dico legisla

Pelo primeiro vapor deve seguir
para S. Sebastião, acompanhado de
um medico legista, o delegado auxi-
liar dr. Antônio Nacarato.

A autoridade vai abrir um inqueri-
to sobre um desacato publico que
soffrcu o delegado daquella locali-
dade, ao que se diz, por parte do seu

! próprio escrivão.

IS Í1II1 lll ltt?
devem preferir os inimitáveis

cigarros

Crioconula
e Conunendadores

Loteria Federal
Extrneção de hontem:

2S01G 25:000.000
0364 . •. . v .¦ 2:0005000

12867 . . .• •. *.. 1:000.000
51.024 . . .• -,* .: 1:0005000

Queda desastrada
O servente do.pedreiro Josí Dessnndro,

de 47 annos do cdado, casado e residente
A rua Paulista n. 43, quando trabalhava
numa nova construcção da rua das Elo-
res, cahlu do alto de um andaime, rece-
bondo graves contusOes pelo corpo.

Dopois de soccorrldo no posto da As-
.'ilstcncla, fol o Infeliz oporario removido
para o hospital da Santa Casa.

Precocidade nò crime
Em menor de 17 nnnos commctto varias

falcatruas c col nns malhas dn po-
lida

Manuel Gonçalves de Aragão, quo ape-
nas conta 17 annos do edade, fol hontem
preso como autor de varias expertezos.

Inculcando-so empregado do diversas
casas eommerciaes, Aragão conseguiu lilu-
dir algumas firmas comprando artigos de
ferragens, quo depois vendia por preço
Ínfimo a Indivíduos som escrúpulos.

Manuol do Aragão é filho de um ne-
goclanto de Santos, do quem furtou a
quantia do 5305000, fugindo para esta ca-
pitai com uma mulher de maus costu-

tvmes.

e dormir bem 1comer, viver
Toda a felicidade depende somente da saudc c por catar cada dia

mais convencido desta verdade venho declarar publicamente que so!-
íri por mais dc um anno grandes embaraços na digestão, produzindo-
me um estado mais que insoífrivel, não só pelas iortes tonteiras, dores
nervosas, como tambem pela grande opprcsfião no estômago e Yentrc,
c sobretudo os ataques hemorrlioidaes, quo me deixavam sem von-
tade de viver. Era verdadeiramente infeliz !

Depois dc quantidades de desenganos tive a sorte de curar-mc
com as "Pílulas Anti-dyspepticas do Dr. 0. Heinzelmann", e só-
mente a ellas devo a minha vida, alegria e felicidade.

Empenho a minha palavra que estas Pílulas fazem bem, provammuito bem a todos que estão doentes, sobretudo escudando,a dose
das Pílulas que convenha a cada um.

Seguro de que serão publicadas CBtas linhas, subscrevo-mc sincera-
mente agradecido —AgOStintlO TalaiS-Buenos Aires-Firma reconhecida.

Observação utll — As verdadeiras lHlulas do dr. Oscar Heinzelmann
têm os vidros em ".Rótulos oncarnados"; sobro os "Jtotulos" vai impressa a"marca rcgiritada" 0. II. composta por "Tres Cobras .Entrelaçadas". —
Em todas as drogarias e pharinacias - *_<_[«; cm S. Paulo: Baruol & C.

são as sublimes misturas
puro fumo turco

de

Morte no hospital
üma Infeliz septuagenária atropelada por

nm bondo na avenida Luiz Antônio
Ko hospital da Santa Casa do Mlserl-

cordic, falleceu hontem a septuagenária
Maria da Conceição, quo no dia 24 do cor-
rento fol atropelada por um bonde na
avenida Luiz Antônio, tendo recebido gra-
ves lesões.

O cadáver fol liontom mesmo examina-
do por um medico legista.

Contra qualquer Rheumatlsmò
SÔ EÜ1WTIIMINE DETRAN

Correios do Estado
Malas postaes — A Administração

dos Correios expede malas hoje, via
Central (nocturno), para a Bahia;
Pernambuco e Europa, inclusive
Áustria e Allemanha; pelo vapor"Frisia"; para os portos do norte,
pelo "Bahia", e amanhã, via Santos,
pelo 

"Drina", para o Rio da Prata.

ndZrianost
% concerto orcàestraP"\ 

diariamente '
das 20h ás 24 horas

Gabinete dc Queixas
e Objeetos Adiados

Pela Light» foram entregues os se-
guintes objeetos, achados nos bon-
des:

Uma chave, tuna granimatica
franceza, uma capa dc criança e ou-
trás roupas, unia grammatica alie-
mã, um pacote de biscoutos, uma
trena, um pacote com pannos, uma
bolsinha com uma fita e 1$, um
queijo, uma echarpe, duas chaves.utn
caderno dc apontamentos, duas lito-
graphias; um paletot dc lã para crian-
ça, uma capa, dois livros cm inglez,
um volume cm francez, um canivete,
uma mão de luva para embrulho com
tinta cm pó, tres chaves, _ um pince-
ncz, uma pasta com papeis, um cm-
brtilho com roupas, um passe dc es-
trada de ferro, um bastão de escotei-
ro c um guarda-chuva. Pela Força Publica, delega-
dos de policia c particulares foram
depositados os seguintes objeetos,
achados'nas ruas*. . . ¦

Um "Manual do Automobilista"
um pacote dc. impressos, uma cartei-
ra de identificação da Faculdade dc
Medicina do Rio de Janeiro, um em-
brulhò com tres saias c um lenço,
uma carteira com papeis c um lenço
grande dc seda.

Secção de
informações

Avisamos nos nossos distinetos assl-
gnantes, quo nos honram com ns suns
prezadas ordens, quo todo o qualquer pc-
dldo do Informações, compras o etc., que
tenham do ser obtidas Mrn do perímetro
central da oldndo. DEVE VITt ACOMPA-
NnATlO DA IMPORTÂNCIA NECESSA-
RIA TARA O TRANSPORTE DE BONDE
(IDA E VOLTA).

SELLOS
OS SELLOS QUE NOS SAO

REMETTIDOS PELOS NOSSOS
CONSULENTES DEVEM SER
DO VALOR DE 100 RÉIS CADA
UM E NUNCA DE QUANTIA
SUPERIOR, QUE NÃO SERÃO
ACCEITOS.

Sr. Josó Elias do Sousa — Campinas —
Respondemos sua carta do 25.

Sr. Arnaldo Vlnto dos Santos — Cunha
Em carta, seguiu hontem a informa-

ç,ão que nos pediu.
Sr. Joaquim A. dc Sousa — Santa Rita

do Sapucahy — Jfi. fol providenciado o
seu pedido. Aguarde carta.

Sr. asslgnanto 12.018 — ,S. José dos
Campos — Seguiu carta, com os pre-
ços.

Sr. nsílgmuite 5.203 — fteboucas —
Aguardo carta com as informarjõca.

Sr. Lul/. dc Oliveira Maitlui — Botu-
catu' — EscrovomoSrlho.

Sr. I». P. — '! — Informe, primoiro, o
seu nomo, por extenso, c a localidado em
rrne reside.

Sr. Agenor Pinto — Tres Lagoas —
Fizemos liontem a remessa da carta quo
so havia extraviado o <iuo nos foi agora
devolvida pelos correios. Continuamos
aguardando resposta em relação ao as-
sumpto de nossa carta dc C de junho p.
passado.

Sr. Antônio 1*. A. Botelho — Ibitinga
-^ Recebemos a sua carta do 26 o fica-
mos sclentes. Logo «jue noB seja apresen-
tada a ordem, será feito o pagamento.

Sr. J. M. — S. JosC* da Bella Vista —
O preso do uma caixa com 250 espoletas
6 de 10$000, fura o porte. Pelo correio
seguiu liontem o jornal que pediu.

Sr. Oscar de Almeida — Santo Antônio
da Boa Vista — O livro do autor a quo
so refere custa 12?000. Os preparados
"Iodolino", 6$000 e as "Pilulos Rosadas",
2$500. Nestes preços não estão incluídos
os respectivos portes.

Sr. Pedro P. do Aguiar •— Mattão —
O pre«;o dc um vidro, fura o porto, 6 de.
5$500. A1 venda na Companhia Paulista
de Drogas, sita A rua dc S. Bento, 25.

Sr. J. Barbantl — Ribeirão Bonito —
O custo de cada lata do preparado é do
2$000, fura o porte.

Sr. Annibal C. do Almoldu. — Guarehy
Jú, fol feita a. entrega, da carta.

Sr. S. S. *— Santa Branca — A iníor-
masão quo nos pede não cabo nos limites
do programma que íoi traçado para esta
seceâo.

Sr. Frontelmo Coutinlio Fillio — Ser-
tfiozlnho — Recebemos o seu memoran-
dum ãe 25 e ficamos sclentes.

Sr. João Augusto ,'üo Castro —• Cacon-
de — Os requerimentos estão om anda-
mento. E' necessário acompanhar os
actos officiaes, que publicamos diária-
mente, para certificar-se do despacho.

Sr. Josó Antônio Calmon — Roseira
—• ;13' conveniente reijuerer contagem de

tempo o utlllzar-so dos favores quo a lei
lho faculta,

Sr. ."íuiinel Bustos — Embabu' — Va-
mon verificar o quo ha. Acompanho os
actos officiaes, quo publicamos dlnrla-
mente, para intelrar-so do despacho.

NOTA IMPORTANTE — Os KW. aqsi-
gnnntes quo desejarem resposta por cnr-
Ui, deverão cnvlnr o scllo paru o respe-
elívo porto. Tnmhem deverão rcmcltcr
sellos pnra remessa, pelo correio o regls-
lados, dos títulos do nomeação, portarias
de licença o outros documentos. Sem estn
foiniallilado não nos rcsponsnblllznmo?
pela cxiictldão do serviço. Pnra ns res-
postns, por estu secção, poderão os srs.
assignantes dcslgnnr Inlclaes sob ns
Quaes desejem occultnr os seus nomes.

Outrosim, pnra mais brevidade no
cumprimento dos pedidos, deverão ellcí-
ser feitos, separadamente o em carta dl-
rljlda íi "Secção de Informações". ,Os pc-
dldos que vierem cih cartas, tratando de
outros nssuinptos cxtranhns a estn. "Soe-
ção", forçosamente (crão do ser deinoru-
dos,

"*a_*.
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CÂMARA CRIMINAL
Sessão ordinária, em 28 de «gosto do

1010
Presidente, o sr. ministro Xavier do To-

ledo; secretario, o dr. Luiz de Araujo.
Passagens flo nutos

O sr., Almeida o Silva ao sr. Brito Bas-
tos, o aggravo 8492 do Rio Preto o as cri-
mes 7955 do Rio Claro, 7910 dc Sorocaba,
•7935 da Franca, 7803 do Santa Cruz do
Uio Pardo, 7929 do Ribeirão Proto, 7798
ilo Jahu', 788C o 731*1 da capital.

O sr. Brito Bastos ao sr. Pli. Castro, as
crimes 7887 da capital o 79,37 do Jahu' e
aggravo 8*1 Gl da capital.

O sr. Pinto de Toledo ao sr. Almeida o
Silva, as crimes 7010 do Jahu', 7823 de
Santos, 7913 do Campinas, 7933 do Santa
Cruz do Rio Pardo, 7S79 do Avàrê, 7981
do Santa Rita do Passa Qur.lro, 7905 o
7738 da capital e os aggravos 8-10*1 do
'Araraquara, S*I38 do Rio Claro, 8428 do
Santos. 8307. 8227 o 8180 da capital.

Poram expostos os aggravos 8'M8, S-10.1
e 8100 polo sr. Ph. Castro.

O sr. procurador gorai do Estado, deu
parecer nas appellaçõcs crimes 7908 c_
7927 da Capital, 7915 de Ribeirão Bonito,"
7970 do Santos, 7917 do Soccorro e 798*1
do Tatuhy o no recurso cr'mc 3515 da
capital.

JULGAMENTOS
Habeas-corpus

Relatados pelo sr. ministro presidente
do Tribunal:

N. 2116 — Capital — Pacientes, Manuel
Ramos o outros. Prejudicada a ordem, fi
vista da informação do sr. chefo da Sc-
gurnnc.i Publico.

N. 2417 — Capital — Paciento, Joaquim
Loão Mendes. — Negaram a ordem.

N. 2418 — Capital — Iielisario Cavai-
canti do Menezes. — Requisitaram Infor-
mações do sr. chefo da Segurança Pu-
blica.

N. 2419 — Piracicaba — Pacientes, Ma-
nuel Munoz o outros. — Requisitaram in-
formacOon do sr. juiz do direito.

N. 2420 — Caeondo — Paciento. Jos.:
Francisco da Silva. — Requisitaram in-
formações do sr. juiz do direito.

N. 2421 —.Cachoeira — Paciente, Fran-
cisco do Assis. — Requisitaram, informa-
Coes do sr. Juiz de direito.

Recurso crlmo
Relatado pelo sr. ministro Ph. Castro:

N. 3547 — Areias — Recorrente, Ga-
brlel Francisco do Araujo; recorrida, a
Justiça. — Negaram provimento.

Appellaçõcs crimes
Relatada pelo sr. ministro Almeida e

Silva:
N. 7911 — Itapira — Appellante, Ma-

nuol Gonçalves Fontes: appellada, a Jus-
liça, — Deram provimento.

Relatadas pelo sr. ministro Ph. Castro:
N. 7854 — Mogy das Cruzes — Appel-

lante, Maria. Rosa Marcondes; appellado.
Eduardo da Silva Guerra. — Deram pro-
vlmento.

N. 7894 — Tatuhy — Appellante, Salva-
dor Vaz de Arruda; appellada, a Justiça.

Negaram provimento, contra o voto do
sr. Pinto do Toledo.

N. 7898 — fí, .Toãp da Boa Vista. — Ap-
pellánte, o sr. promotor publico; appel-
lado. JosC* do Nascimento Pinto. Negaram
provimento, contra os votos dos srs. Ph.
Castro e Brito Bastos. — Designado o sr.
Pinto do Toledo, relator do aceordam.

Relatadas polo sr. ministro Pinto de
Toledo:

N, 7798 — Jahu' — Appellante, Alfre-
do Mondes; appellada, a Justiça. — Nega-
ram provimento.

N. 7929 — Ribeirão Preto — Appellan-
to. João Macarrão; appellada, a Justiça.

Negaram provimento.
N. 7972 — Sorocaba — Appellantes, o

Juizo do direito ox-officlo o o promotor
publico; appellado, Francisco de Oliveira.

Deram provimento a appellação do sr.
Juiz do direito e negaram a do promotor.

Aggravos
Relatado polo sr. ministro Almeida e

Silva.
N. 7503 — Capital — Aggravante».

Edmond Hanau o Comp.; aggravado, Mo-
nottl FalchI. — Adiado pnra o voto do doa-
empato.

Relatados pelo sr. ministro Brito Bas-
tos:

N. 8224 — S. Slmão — Aggravante,
Amadeu Nogueira Costa; aggravados.
Bento de Sousa o Comp. — Negaram pro-
vlmento.

N. S45C — Capital — Aggravantes,
massa fallida de .T. Silveira e Comp.; ag-
cravado, Cuslmiro Dias Rosa. — Deram
provimento.

N. 8465 — Bananal — Aggravantes, Jo-
si* do Almeida Leito o Luiz Pereira Leite:
aggravados, espolio do d. Lucilla de Al-
molda Leite. — Negaram provimento.

N. 838«1 — Cajuru* — Aggravante,
Abrahão Faors; aggravados, Gabriel Fã-
res o Irmão. — Deram provimento, contra
o voto do sr. Pinto do Toledo.

N. 8490 — Capital —- Aggravantes, João
Lelll.s Vieira o sua mulher; aggravado.
Braslllanisch Bank fur Deutschlan. — Ne-
goram provimento

Relatados pelo sr. ministro Ph, Castro*.
N. 8423 — Rio Preto — Aggravante, Ju-
Hão Coelho; aggravado, a Câmara Muni-
elpal. — Negaram provimento, contra o
voto do sr. Ph. Castro. — Designado o sr.
Pinto do Toledo para redigir o aceordam.

N. 84S1 — Igarapáva — Aggravanto,
Pedro José Lopes; aggravado, Rita Maria
do Jesus. Negaram provimento.

N. 848D — Capital — Aggravante, pa-
dre Paschoai Gazineu; aggravado, padro
Archan,ge!o Cippolietà. — Negaram pro
vimenlo, contra o' voto do sr, Almeida e
Silva.

Relatados pelo sr. ministro Pinto de
Toledo: * * • ¦ • ¦

N. 8422 — Rio Preto — Aggravantes, d.
Angela Feres Bru' e outros; aggravado
Jorge José. Não tomaram conhecimento.

N. 8491 — Capital — Aggravante, dr.
Luiz Pinto Serva;' aggravado, João Tei-
xclra Pombo. — Adiado para o voto de
desempate.

Embargos dc declaração
Relatados pelo sr. ministro Almeida c

Silva:
N. 8404 —Araraquara — Embargantes,

Abel Augusto o outros; embargado, Jria-
qulm Carvalho de Oliveira. Não tomaram
conhecimento, e recommendaram quo o
escrivão faca representar sempre que o
caso fOr de segundos embargos, como e
de lcl.

Relatados pelo sr. ministro Ph. Cas-
tro:

N. S371 — Capital — Emb *.rgante, VI-
ctorlno Queiroz de Vasconcellos; embar-
gado, Laurlnda da Purificação. Rejeita-
ram os embargos.

N, 7967 — Capital — Embargante, Do-
mingos Ferreira; embargado, V. Monzlni.

Rejeitaram os embargos, com advér-
tencia ao advogado do embargante pela
linguagem incontinenti o desrespeitosa ao
Tribunal.

N.8461— Capital •—• Embargantes,
João Lellls Vieira e sua mulher; embar-
gado, João Francisco Moura. Rejeitaram
os embargos.

SI n parto não pondo reall-
?ar a Inquirição fins suas tca-
temuiihus porquo u outra pav-
to ko furtou, cscondcndo-sc,
íl Intlmação, devo scr-lho res-
iiiuido o prazo «pio perdeu
eom aquello lmpcillnicnto.

Numa noção, quo corro numa comarca
do Interior, o autor, tres dias antes do
finda a dllução probatória; requereu a in-
cmlrlção das suas testemunhas, quo íol
marcada para o dia seguinte.

Afinal a Inquirição não ho realizou, nom
r.o dia marcado, nem nos seguintes, porquê
tanto o réo como o seu advogado não fo-
ram encontrados afim do receberem a
Intlmação nocosuuiiu.

Acontece, porém, quo, depois do requo-
rlmento «lo autor, foram inquiridas testo-
munhns do réo; o nesse dia pretendeu o
autor tambem inquirir os suas, ao quo o
léo so oppoz, allcgando não ter sido inti-
nindo com 24 horas do antecedência,

O autor, sabendo quo o advogado dp
réo, oomo este, tinham estado na locali-
dado o so haviam oscondldo para não sa-
rom Intimados, requereu uo juiz a re.sü-
tulção do tres dias do prazo da dllaçüo
probatória, que tantos perdera com na
evasivas ilaquelleo,

O juiz Indeferiu o a parto nggravou.
tendo o Tribunal dado provimento no ag-
gravo por considerar attondlveis as alio-
giiçõcs do aggrav.inte acima expostas.

Contra, votou o sr. ministro Pinto de
Toledo. A culpa do não se ter efféctuado
a inquirição cabia ao autor, quo reservou
para o fim da dllaqão probatória o sou
requerimento. Si tivesse requerido cm
tompn, poderia ter feito a Intlmação do
réo por pregão. Podia fazer a Intlmação
do réo no dia da iiuiuirlção das teste-
munhas dello. Allega-sò quo o réo so rt-
t!>'ou sem dnr tempo fi, Intlmação; Isso
não obstava a que so fizesse a Inquirição
íl revelia do réo, Independentemente da
Ititimnçfio com 24 horas .io antecedência.

Não cubo nggrnvo do despn-
clio «pio converto o jiilganie!!-
Io <".n diligencia.

O Juiz do Rio Preto converteu um jul-
gamento em diligencia, o do respectivo
despacho foi interposto aggravo, ••

Unanimemente, resolveu o Tribunal
i.ão tomar conhecimento do recurso, pois
o procedimento do juiz basenva-so nunv.i
prerogatlva expressamente reconhecida
om l«i, como so vi* do artigo 230 do Ro-
gv.laniento 737. E dossa roHolucão não ci-
be recurso algum.

* *
Estn Impedido do servir

como jurado «piem serviu do
escrivão no Inquérito policial.

Numa appellação da comarca de S
João da Boa Vlstn, o promotor publico
iillegava a nullldado resultante de tor si-
do considerado impedido do servir com«.
jurado um Indivíduo que servira como es-
crlvão no inqucrlto policial.

O Tribunal, decidindo sobre o caso, dl-
vldlu-so. Entendiam os srs, ministros
Brito Bastos o Philadelpho de Castro que
não existia semelhante impedimento. O
Inquérito não era peça do processo o ser-
via apenas pnra elucidar o juizo na for-
mação da culpa. Ao contrario, os srs. ml-
nistros Almeida e Silva o Pinto de Tolo-
tio achavam que o impedimento nllcgado
tinha razão do ser; e, quanto ao argu-
mento dos seus collcgas, oppunha-se a
consideração do quo o summario era
tombem a preparação para a pronuncia,
e o escrivão quo nello serviu não podia
ser jurado.

Havendo empate o como esía ultin-.i
solução fòsóo a favorável ao réo, o Trlbu-
nal negou provimento íl appellação, cor.-
Ira os votos dos sr:;. ministros Brito Ban-
tes e Philadelpho de Castro.

M. B.

Delegacia Fisca
Movimento do hontem:
Officlo o portarias expedidos:
A' directorla do gabinete, encaminhai!-

do a proposta quo faz o colloetor federal
do Jahu', de Innoccncio Cotrim Canga-
çu', para seu agente auxiliar.

A' mesma directoria, encaminhou-
do a proposta que faz o escrivão da col-
Icctorla de Jahu', de Carlos Silva Fio-
ret, para seu ajudante.

 A' mesma directoria, remettendo
o processo relativo ao reforço da fiança
do còllector federal cm Tremembê.

 A' mesma directoria, remettendo
o processo relativo ao reforço do flan-
ça do escrivão da collectoria federal em
S. José do Rio Pardo.

A' directoria da despeza, romot-
tendo o processo de divida de exercícios
findos na importância do 211J400, do quo
é credor o proprietário do "O Popu-
lar".

A' mesma directorla, remettendo o
nrocesso de divida do exercícios findos,
na importância do 200$000, do que é cre-
dora a firma José Ribeiro dos Santos.

A* mesma directorla, remettendo
o processo do divida do exercícios findos
na importância do 180$000, do quo é cre-
dor o carteiro da administração dos cor-
«•cios deste Estado, João (Baptlsta de Mi-
randa.

 A' mesma directorla, remettendo
o processo do divida de exercícios findos,
na importância de 208$*!82, do quo é cre-
dor o funcciónario dos correios deste Es-
tado, Luiz Antônio da Rocha.

 A' mesma directoria, remettendo
o processo que a firma Albino Gonçalves
pedo pagamento da importância do
212$700.

•*  A' inspectorla da Alfândega do
Santos declarando quo o ministro resol-
veu autorizar a restituição pedida pela
Companhia Paulista do Estradas do Ferro
relativamente a mercadoria despachada
pela nota de importação n. 5.912.

 A' mesma inspectorla, declarando
que o ministro resolveu indeferir o reque-
rlmento em que a Companhia Paulista
do Estradas de Forro pede restituição de
direitos^ pagos pela mercadoria despacha-
da pela nota do Importação n. 14.753.

 A1 mesma inspeetoria, transferiu-
do o credito de 2:500$000, para attonder
ao pagamento do vencimentos ao medico
contractado e gratificações aos apprendi-
zos graduados da Escola do Apprendizes
Marinheiros deste Estado.

A' mesma Inspeetoria, declarando
que o ministro resolveu tomar conheci-
mento do recurso interposto por J. Taulo
V. Torres, relativamente a mercadoria
despachada pela nota de Importação n.
1.271.

 A' mesma Inspectorla declarando
que o ministro resolveu tomar conheci-
mento do recurso Interposto pela So-
cioté Breslllennes relativamente a mer-
cadorias vindas pelo vapor belga "Mlnis-
tre Bernaert".

 A' mesma inspeetoria declarando
que o ministro resolveu autorizar a res-
tltuição pretendida pela Companhia Cam-
plnelra de Tracção e Luz, relativamente
aos direitos pagos pela nota de importa-
ção n. 34.024.

 A' collectoria em Taquarltinga,
remettendo o processo contra C.ilminato
Mansuelto, afim de ser sellado o docu-
monto de fls, 5.

 A' collectoria em Iguape autori-
zando a pagar no corronte anno o soldo
que . compete ao voluntário da pátria,
Egydio de Oliveira.

: A' collectoria em Jahu', autori-
zando pagar ao agente fiscal Ignaclo Luiz
Pinto a quantia de 40$000, de multa lm-
posta a Vicente Nardy.

A" collectoria em Dourado, autori-
zando pagar ao agente fiscal Cyrillo Mo-
relra Baptlsta a quantia de 20.000, do
multa imposta a Plínio Arruda.

Certidões passadas:
A d. d. Gahriela dos Reis Silveira,

Franclsca Cândida da Cunha, Maria Isa-
bel de B. Vasconcellos, Maria José Marlz
de Moura, Cândida Silveira, Franclsca
Cândida de Sousa, Hlppolyta PireB de
Brito, Franclsca Amaral Alvos, Isolina L.
de Novaes Rangel, Maria Isabel de Bar-
ros Vasconcellos, srs. Amadeu Castanho,
Eduardo de Lima, dr. Sebastião Ribas,
Alberlco de Sousa Campos, Clemente Ma-
nuol Ferreira, Antônio Vieira Barbosa e

lAntonio Bueno de Miranda.

Actos officiaes
SECRETARIA DA FAZENDA

Requisições do pagamentos da Sccreta«i
ria da Agricultura:

A' Agnello Cícero dc Oliveira, 88.f940;>
a José Miranda, 340.Ç110; a Francisco
Metldlerl, 725.100; A City of Santos Im-
provements Ltd., 3:074,000; a Victoria-
no Eugênio Varella, 250Ç000; a Krug o
Comp., 9:501f900; u Luiz Silveira ,
üll.000; a Nabor Noguenra, 216$000; a
Ricardo Ernesto do Carvalho, 90Í000; a
Raymundo Pessoa do Siqueira Campos,
200*5000; .1 Socioté Financléré et Com-
merclalo Franco Brésillenne, 570$600; fl
(.'asa Duprat, 1:80S?000; íl Companhia do
Gaz; 720*;!)0O; a S. Paulo Raiiway C. Ltd.
310$000; a Krueger c Arentz, dollnrs ...|
3.320,02; a Luiz Stiina o Comp, 90$000;
ii Manuel Ferreira, 2:000$000; fi. Câmara
Municipal do ltapecerlca, 270$000; a Al-,
molda Silva e Comp., 17?000; a Christln-
no Machado, 0:041?157; a Prudento o
Melrclles, 8:100?932, fi, Light nnd Power,
1.8:580)083; a Luiz Strina o Comp., i
112Ç200', a Glacomo Curla c Comp., .. .•,
280.000; a Itothsehild o Comp., 219.000;
Idem, 270.700; fi, revista "O Solo", .'100?;,
a Rothschild o Comp., 555$200; n, Fuulo
Alves Pimentel, 210*5000; a João Vltolll,
153.140; a Vicente Lo Giudlcce, 905725;,
a J. C, Costa, 952$00O.

Requisições do pagamentos da Secreta-,
ria do Interior:

Aos fornecedores da Escola Proflsslo-.
nal Masculina da capital, 490?000; a Ole-
gario do Rarros, 178$700; a Clara Motta
Queiroz, 180? 100; a Arthur AVolff, 300?;
a C. Teixeira e Comp., 169ÇC00; íl Light
and Power, 035000; idem, 4725300; a Jo-
sô Virgillo Marcondes Machado, 1005000;
íl Pedro Antônio da Hllva, 22OÍ000.

Requisições do pagamentos da Secre-*
taria da Justiça:

A Antônio do Almeida, 965000; a An-
tonlo Zuffo, 105000; a Adelino do Mo-
rnes Carvalho, 2525000; a Arlindo da
Fonseca, 475000.

Requisição do pagamento üa Sccrcta-i
ria do Senado do Estado:

A Ernesto Rhcin, 1005000.
Offielos remottldos:
Ao exmo. sr. dr. secretario da Justl-

ça, respondendo a um officlo daquello sr.
ri fcremo a ncguclos com esta Secretaria;
ao e.rno. sr. dr. secretario do Interior, re-
mettendo pnra as devidas Informações,
diversos pedidos do auxílios orçamenta-
rio3 do varias instituições do interior; ao
exmo sr. dr. secretario do Interior, remet-
tendo para que seja tomado na conslde-
ração «íuo merecer o requerimento da
rpof. Angélica A. Nobrega, cm que pe-
do pagamento do gratificações a que so
julga com direito, por ter sido professora
da Escola Feminina do Núcleo Pariqué-
Assu', em Iguape; ao exmo. sr. dr. seorer
tario do Interior, remettendo para que se-
Ja tomando na consideração que morccer.o
requerimento do prof. Leonato do Frei-
tas, cm que pedo pagamento do vencimen-
tos a quo so julga com direito.

Autos despachados:
João Fernandes de Araujo Leite, dofe»

rido de accOrdo; Antônio Zuffo, pague-,
se; Francisco Giordano, restltuam-so t»
quantia de 1675390; José G. da Silva Bor-
gcs, indeferido; Empresa Funerária do
Jardinopolis, providencie-se do accõrdo
com o parecer; Ilildebrando Farn, provi-
dencic-so do accOrdo; José Gabriel No-
gucira de Barros, Indeferido; Cyro Modin,
indeferido; João Climaco Guimarães, sim,
cm lermos; Socledado Beneficente doa
Morphetloos em Tatuhy, reqúlsitcm-so ln-.
formações da Secretaria do Interior; San-
ta Casa do Misericórdia' de Santa Rita do
Passa Quatro, rcqulsitom-so informações
da Secretaria do Interior; collcctorcs do
fí. José do Rio Pardo o Santo Antônio da
Alegria, piovidcnclo-so do accõrdo; Al-
fredo Bresscr da Silveira, providencie-so
de accOrdo; Messager do fí. Paulo, pague-
se; Matriz de Santa Ceoilla da capita),
Indeferido; dr. Lableno da Costa Macha-
do do Sousa, ao dr. procurador fiscal, pa-
ra dizor sobro o parecer da contabilidade;
José Pedro do Toledo, pague-se; Asylo do
Orphams Desamparados do N. S. Auxilia-
dora da capital, Informo o Thesouro; San-,
ta Casa do Misericórdia do Bragança, ini
formo o Thesouro; Santa Casa dc Miseri'
cordla do Pinheiros, informo o Thesouro;
Asylo S. José do Belém na capital, Infor-,
me o Thesouro; Santa Casa de Mlserlcon
dia de Soccorro, deferido; Santa Casa da
Misericórdia do Bebedouro, requisltcm-sa
informações da Secretaria do Interior;
Luiz José Oliva, expeça-so o titulo; Azo-
vedo Silva e Comp., A Rocebodoria da
áantos, para Informar; Associação Pro-.
tcclora dos Lázaros em fí. Carlos, requis!*,
tem-se informações da Secretaria do ln-
terior; Asylo de Vclhico o Mendlcidado'
do Piracicaba, requisitem-so Informações
da Secretaria do Interior; Sebastião Lino
Mariano, ao Thesouro; còllector de Jun-
dlahy, indeferido; aviso n, 840 da Secre-
taria do Interior, responda-se de accôr**
do; Municipalidade do Rio das Pedras,
responda-se de accõrdo; Câmara dos Dei
putados da capital, responda-se do aci
côrdo.

Foram julgadas as prestações do coni
tas dos seguintes srs.:

Dr. Alfredo do Castro Medeiros, dr. Jo-
sô Ferreira Garcia Redondo, Francisco
Antunes da Costa, Moysés H. do Macedo,
Benedicto Estevam dos Santos, dr. Vital
Brasil, dr. Adolpho B. do Abreu Sampaio,
José Francisco do Oliveira, dr. Mario
Guimarães, José Carlos Dias, José Narcii
so de Camargo Couto, Maurício de Ca-
margo, Pedro Vass, major Eduardo Le-
Jeunc, dr. Guilherme Álvaro, Irmã Luisa
Antonla Janin, João Luiz Promessa, di.
Joaquim Rabello Teixeira, Horacio do
Carvalho, Antônio Alves Aranha, Josô
Francisco de Oliveira, Abílio César da
Andrade, João Avelino do Camargo, Al-
bino Gomes do Faria, dr. Octavio Marcou-
des Machado, dr. Ilermann von Ihering,
Gabriel Ortlz, André Ohl, Francisco das
Chagas Ourique de Carvalho, dr. Everan
do Valllm Pereira de Sousa, Octavio Go-
mes de Araujo, Francisco Mariano da
Costa Sobrinho, José Bassotti, Arthur
Wolff, dr. Eugênio Egas, d. Elisa Rachei
do Macedo, Salustiano Leite de Oliveira,
Pedro de Castro, Sebastião Dias, dr. Moy-
sés Marx, Apriglo do Almeida Gonzaga,
Raphael de Moraes Lima, Francisco Jusi
tino de Azevedo.

*. P.

SECRETARIA DO INTERIOR

Por acto de hontem, íoi nomeada A.
Evangelina Pinto llartung, para o cargo
do substituta effectiva do grupo escolar
do Carmo.

 Foi nomeada uma junta medica.
para lnspecclonar, no dia l.o de setembro
vindouro, fis 13 horas, na Directorla dó
Serviço Sanitário, a professora da Escola
Normal Primaria do Braz, d. Agalma Ro-.
drigues Muus.

 Por actos da mesma data, foramí
nomeados:

Casslo de Mello, para substituir a pro-
fessora da Escola Modelo de Itapetinin-
ga, d. Herminla de Mello Franco, durante
seu impedimento, por licença;

Joaquim Baldlni, para substituir a pro-
fessora da mesma escola, d. Maria Josô
Nascimento, pelo mesmo motivo.

 Foram nomeadas commissões me-.j
dicas para. inspocclonar do saudo os pro-J
fessores Joaquim Ferreira Pedro, d. Is-;
menia Salomon e d. Antonletta Pedroso
de Camargo, 110 dia 2 de setembro pro-j
ximo, ás 13 horas, na Directoria do Sos.,4
viço Sanitário.

Foram nomeados: <\
Luiz Riveli, para substituir o professo?

da 2.a escola nocturna de Jundiahy;
Gustavo Sonnewend Filho, para substl-*

tuir o professor da 2.a escola de Bu-.
qulra;

d. Zulmlra Monteiro, pa_p. substituir al
professora da 2.a escola feminina de S<
Sebastião da Grama, cm S. José do Rio*
Pardo;" 

ú.í Dallla Goulart Cordeiro, para substl^
tulr a professora da 2,a escola daa re**
unldaB de Monte Alegre, em Amparo;

d. Laura do Moraes, para substituir r_
I professora da escola feminina de Agixti

V
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'Branca, localizada na Vidraria Santa,Ma-
fina, nesta capital.

—— Foram concedidas as seguintes 11-
jôençiis:

i: Do tres mezes, ao professor Pedro
Advincula do Almeida, da 2,a escola dò
jBuquIrn;
i de dois mezes, ao professor Orncllo
[Teanl, da 2.a escola nocturna de ,'lundia-
ihy, e a professora d. Anna Salles dc Mon-
(íonça, da escola do Moinho Velho, nesla
(capital;

de quarenta dias, ft professora d. Cia-
)rlco do Iilma, da 2.a escola feminina dc
•3. Sebastião da Gramma, em S. José do
prtlo Pardo;

do um moz, ft professora ti. Balbina
jtfotto Velloso, da escola feminina do
|í>-gua Branca, localizada ha Vidraria
(Santa Marina, nesla capital, o ft profes-
(sora d. Benodicta do Josii3 Portugal, da
*2,a escola feminina das reunidas do Mon-
Jto Alto, om Amparo.

Seeção
Judiciaria

Prefeituraiti
iBSrccriori-ift Geral

EXPEDIENTE DO DIA 2H DE ACIOSTO
DE 1010

AGOSTOACTO N.

Vrilr.Hnal do Jiiiry
Prosldonte, sr. dr. Gastão de Mesquita:''promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão, sr.

Blquolra Reis Júnior,
Acompanhado de seu patrono, sr. dr.

Marrey Junlor, compareceu hontem, po-
Ia sogunda vez, ft barra do Tribunal, o
tCo proso Josfi Barone, Incurso no artigo
204, paragrapho l.o do Código Penal, por
liavor assassinado, a tiros dc revólver, o
telcgrnplilstii Josfi Ferraz Duarte, no dia'6 de outubro do anno passado, nas pro-
Ixlmidades da ponte sobre o rio Tamanduá-
tphy, existento nos fundos do quartel da
Guarda Cívica,

Segundo o quo so apurou no processo,
V) movei do crime foi o telegraphisla não
lho haver pago 25$000 quo restava do um
.torno do roupa quo encommcndftra ao ac-'ousado.

Na sessão do Jury do 20 do abril do cor-
tente anno, o rfio foi condemnado ft pena
3o 25 annos o meio do prisão cellular.

Houve replica o trfipllca.
O consollio de sentonça eslava constitui-

ido dos srs. dr. Henrique de Camargo,
Manuel Pereira Netto, dr. César Amorlm,
'Arthur Motta, Arthur do Godoy, Isaac Le-
,JT(I0S dos Santos, Mario Alves Cabral, An-
.'tonlo Ferreira Matlieus, Joaquim Anlo-
nlo do Nascimento, dr. Elpidio do raiva'Azevedo, Armando Pinto Ferreira c Pe-
dro Matliins Schrelber,

O Jury, por 8 votos, condoninou o rfio
a pena do 10 annos o meio de prisão cel-
lular.

1)77, DE 38 DE
DE J0J0

Approva ti plano ilo nl-
veliimoiíto du run DulUo.

O .1'refeito do Município do ti. Paulo,
usando dus aítrlbúifiões' quo lhe são con-
feridas por lei, e non termos do disposto
no artigo O.o do Acto n. 789, do 14 do
Junho tio 1015, resolvo approvar o plano
dc- nivelamento da rua Dullio, conformo
a planta lovanlada pela Dlrectorlu ão
Obras o viação, nesta data rubricada, do
accOrdo com u qual serão dados os nlvo-
lamentos.

Prefeitura do Município do S. 1'aulo,
28 do agosto do 19.1,0, 1103.o da fundução
de Si Pnulo,

O Prefeito,
Washington Luis P. tle Sousn.

O Direclor Geral,
Arnaldo Cintra.

Fórum Criminal
"Sogunda vnrn — Juiz, sr. tlr. Pnulo Ame-

rico Pnssulncquii
Em 17 de mnlo de 1013, Jullo da Cruz,

«iuo se encontrava no Hotel dos Viajantes,
a rua Conceição, n. 13, foi assassinado, a
navalha, pelo hespanhol Roducindo Vas-
0.U0S Gomes.

. O assassino, dominado por violenta cx-
|'çItaçl.o nervosa, ferira, com a referida
^rma, a Dlogo e Joaquim Henrique Fer-
reira.

No decorrer do processo o réo nianlfcs-
tou symptomas do alienação mental. Foi
(então internado no hospício do Juquery,
jom cujo estabelecimento se acha ainda em
/observação.

O sr. Juiz da 2.a vara, para dar anda-
,'monto ao summarlo da culpa, requisitou
/flo sr. direclor do Juquery informações
'pobro o estado de Reduclndo, recebendo
ide sua s. s. o seguinte offlclo:

j 
"Em resposta ao officio do s. cxc. da-

,tado de 25 do corrento mez, quo tom por
jobjecto o paciente Reduclndo Vasques
Gomos, tenho a vos Informar quo esse ho-
inom é victima do um delírio chronlco
feystomatlzado de base alluclnatoria de
)3onteu*do persecutorlo. Essa enfcrmlda-
Üe O torna perigoso para o meio social,*» '(Assig) .Dr. Franco da Rocha."

Qiinrlii vnrn — Juiz, sr. dr, Miilhcus
Chaves

, Foram pronunciados Roque Soares da
Costa, por crlmo de furto de animaes, c
Manuol Pereira, por crime do ferimentos'graves,
"Prlmolra promolorla — Promotor, sr. dr.

Ulysscs Coiitlnlio
- O sr. promotor apresentou denuncia*6õnlra Benedlcto Luiz da Cruz, por ha-
,>i/er assassinado Roque Gonçalves o ter
jiorido levemente Francisco Nunes, em 14
flo corrente, no município do Cotia.

fQnnrlji promotorln — Promotor, sr. dr.
Roberto Morolra

. Foi denunciado Joaquim Augusto Fer-
rolra de Sousa, por crime de attentado ao•pudor.

\w

Fórum €ivcl
Officiaes do illa — Francisco Ortega,

Francisco Fortunalo Rcbello, Fellnto do
Freitas Barros, Galdino do Brito o Gil
Braz dos Santos.

Terceira vara — O sr. dr. Manuel Po-
lycarpo do Azevedo, juiz do direito da
terceira vara cível e commerclal, proferiu
hontem, entro outras, as seguintes doei-
eDos:

Julgando procedonto a appellação ln-
terpoaln pelo dr. Spencor Vamprfi da sen-
tençn do juiz de paz da Consolação na

iaxcção ordinária quo propoz contra Luiz
."ticarcelli:
I Julgando improcedente a notificação
srequerida polo dr. Luiz Sorglo Thomaz
Contra o dr. Brasllio de Campos;

julgando procedente a acção ordinária
proposta por J, Maduele contra F. do
Ollviero;

í julgando procedente a acção proposta
pola firma Stoffa Baptlsta o Comp. con-
tra João Justinlano da Silva;

I Julgando procedente a acção ordinária
proposta por Delphlno Martins e Comp.
.oontra d. Brasília de Oliveira Bueno;
( julgando por sentença a penhora ho
executivo cambiai entre o dr. A. .T. Bran-
dão e o dr. A. Rodrigues do Moraes;

! mandando reformar o calculo no ln-
yentnrio de Josfi Campana;

í recebendo os ombargos do Raphael
Cruz no cxocuüvo por custas que lhe mo-
Ve Antônio Matheus.-< ,,

•l.iizo Federal
r- (Primeiro officio — Escrivão, sr. João
T, Dantas.)' Acham-se cm cartório, ft disposição dos
lntoressados, os seguintes títulos do no-

i mc-ação:
i Miguel Baptlsta Coimbra, Renato Ra-
mo.1 do Freitas, Francisco Ponclo, Casl-
rniro Alves Pereira de Queiroz, Josfi Mano
Filho, Manuel do Nascimento Solerado,
Juvenal Lopes da Silva, Antônio Rosa dc
Vllerbo o Jullo Ulson, para os cargos do
3.o supplontes do juiz foderal, respecti-
vãmente, em Limeira, Jacarehy, Rio das
Pedras, Faxina, Avarfi, Atibaia, Queluz,
Lagolnha, Araras; dr. Antônio Estollta
Cavalcanti Lapa e Paulo Soverino, para
l.o e 2.o supplentes om Monte Azul; Gos-
par Fructuoso Lobo Junlor, para l.o sup-
plente em- Avarfi; Antônio de Sousa Frei-

Iro, para 2.o supplente em Atibaia; Eml-
Unno Porolra Garcez, para 2.o supplon-

:to em Queluz; João de Oliveira Santos o'Josfi Alvos de Oliveira, para os cargos de
l.o e 2.o subplentos em Lagolnha; Jullo
(Silva e Francisco José da Fonseca, paraos cargos do l.o o 2,0 supplentes ein Ara-
ras.

I. *—*rH Foi expedida carta precatória pa-i*a Santos, para a Inquirição de testemu-
nhaa no processo crime quo 6 movido
contra Ozfias Vioira de Almeida, aceusa-
do de passagem de estampilhas falsas na-
Queila cidade,

O sr. Jjjiz federal recebeu a appel-
lnção interposta por Manuol João do Frei-
tas, no processo crime que lhe move a
justiça federal,

-—-- O sr. juiz federal recebeu, no ef-leito dovolutlvo, a appellação interposta
pela Companhia Luz Stearlca nos autos
ua acção summarla om quo contenda
eora a Companhia Fabrica Pamplona.

pro-

Transmlttlrnm-so íl Secretaria da Agi"!»
cultura, por cópia, as indicações ns. 100
e 197, respectivamente apresentadas po-
los vereadores srs. Mario do Amaral o
João José.Pereiro, solicitando illuinlna-
ção clectrica de todo o bairro do Ypirnn-
ga e a collocação do alguns conibustorcs
do gaz na rua Pinto Ferraz, ria parte
coniprcliendida entro as ruas Vergueiro
o Domingos de Moraes.

Remctteu-so ft Câmara a circular n.
1099', de 29 dc julho ultimo, da Secreta-
ria da Agricultura, Coinniercio o Obras
Publicas, relativanieuto ft prohibição do
matança do vaecas o novilhas do menos
do 10 nnnos, cxceptusidas unlcamenlo
niuiellas quo apresentarem defellos e vi-
cios congênitos, que as Inutilizem para a
preeriaçãó.

 Pagamentos determinados:
Do 7:004$G80, a Antônio Mituzlone, pe-

los serviços da regularização no prolon-
gamento da rua França Pinto, em junho;

do 50$000, a ,1. C. Costa, pelo forneci-
mento do uma mesa do canucla ft Dire-'
ctorlii do Patrimônio, em junho;

de S15Ç000, n Aiilonlo Zufto, por con-
certos executados cm um nuto-cnmlnlião
tln Garngá Municipal, cm abril;

do 1-377ÍO0O, u Zcrrenner, Bulow e
Comp., pelo fornecimento do diversos ar-
tlgos á Garage Municipal, em julho;

de Í28$400, a Augustu Braullo, por dl-
versos concertos o fornecimentos ft Gt.ru-
Ei» Municipal, em julho;

do lGOsfOOO, a Joaquim Domingos Fer-
rclra, por serviços executados no predio
n. 52 tln rua Ypiranga, dc propriedade do
Patrimônio Municipal, no mez do julho;

do 900*5077, a Alexandre Martins Ro-
drlgues, pelo serviço do ligação de duas
boceas do lobo da rua Florenclo do Abreu
com a galeria do Anliarigabáhü', cm ju-
lho;

de 4:000*400, a Manuel Robillotta, polo
serviço do movimento do terra, assenta-
mento do guias, construcção do passeios
om frente ao parque da Floresta, c resti-
tuiqão de caução feita cm maio do cor-"rente 

anno;
de 1:500*000, ao Circulo S. Josfi dá Fo-

deração Catholica, Importância da pri-
moira prestação do auxilio votado pela
Câmara, no corrente anno;

do 1:150$000, a Joaquim Domingos
Firrolra, pelo serviço do reforma do pre-dio n. 479 da rua do S. João, de
priedado da Prefeitura, cm julho;

do 151000, a Nadlr Figueiredo o Cia.,
pelos reparos feitos na machina do 03-
crover da Directoria do Obrns, em junho;

do 110$500, a Manuel Robillotta, peloserviço do transporto de guias o forneci-
monto do tijolos para o serviço da rua
Voluntários da Pátria, cm julho;

do 522*800, ft Lldgenvood Limited, polo
fornecimento do diversos artigos ft Lim-
peza Tublica, cm julho;

. do 100*000, a Felippe França, c-m res-
tltuição, importância do imposto pago In-
devidamente, no corrento exercicio;

do 300$000, a Fernando Garcia, em
restituição, importância pelo mesmo cau-
cionada, cm abril e julho;

do 15:879*890, a Raphael Ferrara,
pelo serviço do calçamento a párállelcpl-
pedos da rua Catumby, cm maio;

de 3:2J0$000, a Manuel Robillotta, polo
fornecimento de pedra britada para o lar-
go do Cambucy e rua Maria Marcolina,
em junho;

de 11:142$H0, a Fernando Garcia,
pela construcção do uma casa destinada
ao zelador do parque da avenida Paulis-
ta, o outras obras cumplementares, em
julho;

do 80?000, a Salvador Corvino, pelo
fornecimento do uma estante e 8 balisas
ft Primeira Seeção da Directoria de Obras,
em julho;

do 10:200$000, ft Sociodado Anonyma
Industrias Reunidas do F. Matarazzo,
pelo fornecimento do alfafa ft Limpeza
Publica, em junho;

do 200$000, a Romulo Rossl, cm res-
tituição, pelo mesmo caucionada, em
abril;

de 2C4$000, a Raphael Ficondo, pelo
fornecimento do tubos do cimento ft 4,a
Seeção da Directoria de Obrns, em ju-
lho;

do 80$000, pelos emolumentos devidos,
aos engenheiros .Tosufi Bueno do" Camargo
o Mario C. de Cerquelra Leite, do perita-
gem que fizeram na vistoria da casa n.
420 da avenida Angélica, em julho;

do 70$000, a Nadir Figueiredo o Comp.,
pelo fornecimento do um aquecedor ft
Contadoria, em julho;

do 78G$900, ft Csisa Vanorden, pelo for-
neclinento de diversos artigos do expe-
dlonto a Limpeza Publica e Directoria
da Despesa, em maio c Junho.

1 Requerimentos despachados:
Da Companhia Inlcladora rredlal (2),

Victor de Magglo, Heitor Brcsser da SU-
veira, Antônio do Mollo, Issa Abrahfio Po-
dro, João Pinto Alves, Sociodado Portu-
gueza do Beneficência, Germano Monann,
Companhia S. Paulo Alpargatas, Antônio
Mazuco, dr. M. Pereira Guimarães, Fran-
cisco Zariohi, A. B. da Costa, Bibllano
Pinto Barbosa, n. G00 da Light and Po-
wer, pedindo npprovação do plantas. —
A' Directoria de Obras e Vlação, para os
devidos fins;

de Cândido Josfi do Miranda, pedindo
rectificação do lançamento. — Tendo sido
feita a rectificação, nada ha a deferir;

do Benjamln Tavolaro S. Barbosa, pe-
dlndo canceliamento do imposto. — Seja
dida baixa no lançamento, erradamente
foito, e seja feito novo;

do Francisco Serrador, Vlncenzo Cam
panele, João Covelle, dr. Josfi Carlos Fl-
guelredo Caldas, João Francisco da Sll-
va, Jefforson Ávila o Comp., Carolina
Scarpclll, pedindo licença; ChTellottl Ge-
noefa, pedindo canceliamento de impôs-
to; Iloracio Klehl, pedindo ffirlas, — Sim,
em termos;

do Anthero Mendes Leite, Aristides
Bcllene, pedindo ciincollnmento do lm-
posto; L. M. Corrêa, pedindo rectificação
de lançamento; Annlta Schmldt, pedindo
reducção do lançamento. —• Indeferido;

de Luiz Americano, pedindo reconslde-
ração do despacho; Abranhamo Marlno,
pedindo cancollamento do Imposto; Com-
panhia Materiaes para ConstrucçDes, po-
dlTfflo lançamento. —, Como requer;

de Andrfi do Sousa, Bernardo Orsl, An-
tonlo Annunzlato o Filho, Antônio Au-
gusto do Amaral, Oscar Fernandes Mar-
tlns, Josfi Abud, j: Martins, Antônio Al-
ves da Costa, Josfi Calerlo e Francisco
Pinto Moreira, sobre imposto. ¦—. Como
requer;

do Oscar Penteado, Isaac Mesquita,
Mathllde Humberll, Antônio Molliard,
sobro Imposto, r-: Mantenho o lança-
mento;

de Abelardo Goulart, Domingos Fer-
reira Gomes, Tlburclo do Macedo, Josfi da
Cunha Fachada, dr. Francisco Laraya,
João da Silva, Henrique Ramalho Bel-
Icgard, sobre imposto. -.— Reduza-se o
lançamento, do accordo com a proposta;

de Carmine Palmlorl e Justino Pascal,
pedindo canceliamento de imposto, •—
Cancelle-se o lançamento;

de Altlerl Duarte, Serafim Domingos,
Attllio dei Cario, Carlos M. de Sousa, pe-
dlndo transferencia. •— Pague no The.
sou.ro os emolumentos da transferencia,

¦ Devem comparecor, paru osclarc-
clmentos, na Dlrectoria do Patrimônio,
Estatística o Archlvo, os srs, dr. Manuel
Porolra Guininrãos, Danlol Dhfilomo, co-
ronel Octavlano A, do Oliveira, João Tel-
xcira Pombo, Antônio Alves do Siqueira o
Valentlm Guerra e Irmãos, c, na Dlre-
ctorla du Receita, do Thosouro Munlcl-
pai, o sr. Jorgo Sartlz,

— As turmas da Direotoria do Obrns o
Viação, para o dia 29 do corronte, estão
assim distribuídas:

Turma do calcotolros.
Rua da Mofioa: C calootclros, 5 sorvon-

les, t carroça, reposição do calçamento;
rua Cruz Branca: 5 calcotolros, 5 serven-
tes, 1 carroça, reposição de calçamento;
rua Conceição: D calcotolros, 5 servontes,
1 carroça, reposição do calçamento; ala-
meda Santos: 5 calcotolros, 4 servontos, 1
carroça, reposição do calçamonto; rua
Dom. do Moraes: 5 calceteiros, 4 servon-
tes, 1 carroça, reposição do calçamento;
rua Consolação: 5 calcetolros, 4 serventes,
1 carroça, reposição do calçamento; rua
Conselheiro Noblos: 7 calcetolros, 7 sor-
ventos, 2 carroças, reposição do calça-
mento; diversas ruas: 5 calceteiros, 4
serventes, 2 carroças, llgaçües do água o
líaz; Porto do Canlndfi: 2 sorventos, guar-
das.

Turma do macadam.
Rua AnhasiguOra: 2 feitores, 12 opera-

rios, 4 carroças, rocompbsltji»* de maça-
dam; rua das Palmeiras: 1 feitor, 4 ope-
raiios, 1 carroça, recomposição do ma-
cadiini.

Turma do trabalhadores.
Almoxarlfado: 2 operários, guarda e

arrumação de materiaes; centro da cida-
de:: .7 operários, 3 carroças, reposição de
calçamento especlaes; rua Dullio: 1 fel-
tor, 0 operários, :t carroça, regulariza-
ção; rua Comm. Caiitlnho: 1 feitor, 11
operários, 4 carroças, regularização; rua
Homem do Mello: 1 feitor, 0 operários, 5
carroças, regularização; rua Mel. Nobre-
ga: 1 foitor, 9 operários, .': carroças, regu-
Iarlznção.

 Acham-se approvadas na Directo-
ria dc Obras o Viução as seguintes plan-
tas:

De Antônio Viivam, para construir uni
predio ft rua Clrogorlo Serrão, s|n.;

do Antônio Simões, para reformar um
armazém ft rua Cantareira, n. 13;

do Antônio Lopes, em substituição, pa-
r:t construir dois prédios ft rua D. Elisa
Wliitacker, ns. 70 e 78;

de Amando L. dos Passos, para refor-
mar uni predio ft rua Vergueiro, n. C-A;

do Abílio Fernandes Lopes, para cons-
truir dois prédios ft rua Almirante Bar-
roso, n. ICO;

do" Bento Chrlstlno do Oliveira, para
construir um muro ii rua Maslnl, n. 39;

do Bnrono * Companhia, para construir
um muro ft rua Dr. Clcmontlno junto ao
n. 50;

da Companhia Telophonlca do 8. Pau-
lo, para construir um galpão ft rua Livro,
n, 44;

do Ettoro Záhninl, parn. construir um
prodlo ft rua Maria Joaqulnn, n, 25;

de Conln o Filho, para lnstallar dua3
vitrinas ft rua 15 do Novombro, n, 8-A;

do dr. Joaquim Luiz do Brito, para
construir uma garage ft rua Bernardíno
do Campos, n. 55;

de Joaquim Pereira, Matto, para cons-
truir dois prédios na avenida Água Bran-
ca, n. 30-j\;

do engenheiro Jullo Mlcoll, para cons-
truir tun lolheiro ft rua Bom Pastor, cs-
quina da rua Ituanos;

de Luiz M. Gonçalves, para reformar
um predio no largo General Osório, n.
17;

do Manual Brandão, para levantar a
soletra do prodlo ft rua Tocantins, ri, 12;

do Mlguol Ilotillo, para nugmcnlnr um
prodlo ft rua Coronol Josfi Euzeblo, n. 0;

do Osoar Brcsser, para construir lim
nçougue na avonlda Celso Garcia, n. 123;

de Ricardo Soraflnl, pnra construir um
muro ft rua ITnunemmnn.

— Dovem comparecer na mesma Dl-
rectorla. para esclarecimentos os srs.: An-
tonlo Colnngelo, Antônio Baptlsta da Cos-
Ia, Antônio Queiroz dos Santos, An-
tonio Lopes dn Silva, Asylo o Creche (d,
Analla Franco), Adolardo Soares Caluby,
Ângelo Caslruccl, Alfredo Glougrande, Ce-
lestino Faqitlm, Cnsimlro Fonseca, d. Eli-
na Kronnc, Economlzadora Paulista, dr.
Francisco do Taula Ramos do Azevedo
(2), Francisco Pereira, Francisco Duar-
to Çáíladó, Frederico Chrlstlna Schrlbor,
Felicio Antônio Splnn, Grassl, Orsl o Com-
pnnliln, Irmãos Blumbcrg, Isabel da Ro-
cha.lsellsi. Cônsul da Sulssa; João Amml-
rnlille, João Dias Arruda, João da Fon-
seca, João Bernardo do Figueiredo, Josfi
Ferreira Bento, Josfi Snblhle, Josfi Eirus
Garcia, José Ramos da Costa, Josfi Tala-
rico, José do Nascimento, Josfi Riz e
Companhia, Josfi Caetano da Motta, Jor-
ge ICrug, Joaquim Montolro Cren, Luiz
Julliirio, Luiz Antônio, Luiz Llvlorl, Luiz
do Almeida Monteiro, Luiz Gllardl, Ma-
nuel Asson, Manuel Ferrucl, Mnso Holcs-
niltb, d. Maria .Tones, Muzlo Sercclli, Ma-
xlmo Corrêa, Nicola Abruccols, Podro
Oloegl, redro Crccoo, Prldo Mônaco,
Poyáres o Companhln, Primo Zamparlnl,
ttsilihael Silveira, d. Rosa da Conceição,
Roras fíolferini, Sebastião Rabello dc Je-
sus.

Bolsa de S. Paulo
0F1,'I.I.TAS EM 28 DE AGOSTO

Industria e Commercio
Café

JUNDIAHY, 28.
Duranto o dia de hojo foram recebidas

40.0GC saccas de caffi, sondo com destino
a S. Paulo 4.818 e 44.817, para Santos.

S. PAULO, 28.
Caffi baldcado, atfi melo dia, para San-

tos 74.787 saccas, sendo:
Saccas

Recebidas de Jundlahy (rau-
lisla) -.: 57.023

Recebidas da Bragantlna .- ,; ¦ 3.512
Recobldas da Sorocabana -.- •«•' 0,733
Recebidas do Pary ...-,.¦ ' 2.132
Recebidas do Braz 4.787
Recebidas da Barra Funda ¦• —

SANTOS, 28.
As vendas tio IioJo foram reduzidas,
Mercado cnlino.
Nas vendas realizadas rognloii o preço

dc C$300 imrii o (ypo 1.

SANTOS, 28. ' '

f :..'.%. Saccas
Entradas . .• v -. v"t" v 00.578
Desde l.o do mez . -. *.- -.- -.- .- 1.103.20(1
Ideni desde l.o de julho . -,* 2.440.180
Existência hoje em primeira

e segunda mãos ,,,.-. 1.805.700
Média . . -.- , ¦.: v ;.- 42.010
Despachadas .... v y v .: 34.370
Idem desde l.o do mez . . . 085.021
idem dosde 1.0 de julho . . , 1.410.900
Embarcadas *,* -,¦'¦,-.. 13,-100
Idem desde 1,0 do moz , -,- 007.081
Idem desde l.o de julho . ,• v 1.341.708
Passagens de hoje . . . -,- -,- 74.787
Idem, desde l.o do moz . , -,- 1.200.720
Idem, desde l.o do julho . ,- 2.402.939
Sahidas: ¦¦'¦¦

Para a Europa í ?. -,- .- -.- v £73.199
Argentina . . . . .* ,- •.- 19.422
Estados tinidos ..,,,-.•, 349.127
Por cabotagem ,; . •,; , -.- -.; .- * " 

. 3.935
Para o-Cliile .... -.- -.- -.- ,•"., —
Para o Uruguay . , , , , *,*> 

J . 1,650
Em egual data do anno pas-

sado:
Entradas ,...,, •,, y 

" ' 
59.472

Desde l.o do mez .- •,• -.• •,¦ 1.542.582
Desde l.o do Julho ..... 2.SOO.048
Existência em primeira o sc-

Bunda mãos ,. , ... ,. .- , 1.085:895
Média .- ,. ... .* -.; :,-. 55.002
Vendas . -. .. . .- . .• ,• ... 30.470
B.1SO ...:.: .; ,: ,• y :>- 4$100
Despachadas . .-,.,: -,: -.- ,- 29.839
Embarcadas . . .. , , . .- 48.78,1

SAXTOS, 28.
Movimento do caffi na Companhia Cen-

trai de Armazéns Cernes, no dia 28:
Saccas

íl EI IÇADOS EXTHANGEIROS
NOVA YOP.K, 28
Hojo abriu este mercado firme, com

baixa de 2 e alta de 10 a 12 pontos.
Colações:

Setembro , . , ,- -.- ->• 9,44
Dezembro . . -,- •,• , ,¦ 9,44

NOVA YORK, 28
Na segunda chamada da Bolsa, o. mer-

cado npresentava-so estável, com alta dc
1 a 4 pontos.

Coloques: '" ' '¦ '?*" "*"

Setembro »¦ -.- v •,• *,- ••• 9,33
Dezembro . , ¦, .¦ •, . 9,30

Cambio
Esle mercado abriu hontem estável,

com 03 estabelecimentos bancários nego-
cii.udo os seus saques entro 12 15|32 d.
o 12 1(2 d.

Mais tarde, o morcado era monos flr-
mo, generalizando-se nos cstabeleclmen-
tos bancários, para os saques, n cotação
de 12 15|32 d.

Depois das 11 horas, os bancos em go-
ral offertavam os sou3 saques entre 12
7|1C di e 12 13|32 d.

Nesta posição, o morcado fechou sus-
tentado o coni pequeno numero de nego-
cios feitos durante o dia,

Existência . .
Entradas hojo

Total . -,;'¦

Sabidas hojo ,

Stocl;, hojo .- :.

155.718
5.278

100.990

1.810

A' taxa de 12 1|2 d., a 90 dias de vista,
sobre Londres, que foi a official de hon-
tem, a libra esterlina vaio 19$200, o fran-
co ?081 o o marco $721.

A' vlata, 12 3|8, a libra esterlina vale
11)$394, o franco $089, o marco $731, a
Iii a $028, cem réis fortes $287 e o dollar
4Ç070.

CÂMARA SYNDICAIi
A Câmara Syridtbal dos Corretores af-

fixou hontem a seguinte tabeliã:
90 d|v, A' vista

Londres
Paris ...,.--,,,
Hamburgo .....
Tlalin
Portugal ......
Nova Yorlt .....

Extremos:
Contra banqueiros. ,
Contra caixa inalii-z.

Em egual data do
anno pausado:

Extremos:
Contra banqueiros. .
Contra caixa matriz.

S 1|2
081
721

12 3|8
083
731

287'4$070

S'lll»(!Ofl »)llbllcO»l IApólices do Hstnilo, 8.(1 ll t.u sítios,
ei-iiiro., , ,
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(-'nmnra do S. Pnulo, co (Viadii.cio) . , ...
!'J°m, l.a -ml-nflo. . . I'"m,, 2.nomlsiino. . . .nom cmprciillmo do 1013 . ,,e>n, ft fio illai . . ,'•¦',ll,m,omproiillniodcl!)H ,
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«. ,, Rrnvlnlios • •
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„ ,, ti, Itoouo . , .
„ nwiis.ilviiiln . .

K s. do Plnl.nl .
,, F,.xlnn .

., nil.cimn 1'risln
S..lní(odft Ron Vlütii
S..Io.fi do Rio Pnrilo

t., «Incftrnh*/. • .
S. Slmtiíi .
1'lríielonlis». . ,

^ Poilrolrfi . • ,"t 
rir/iíí-iiiMiníí.i . ," H. .Inil- dos Cnmpoj

,, Poilo |,'ollz" .. Illiornhii . .Rln.Hll.i(loP.(*ualro
Dlliòlr/lo nonllo ," .Inlinllenlml, . ," .Inrilino|!oli» • ," Ilnpel«!iiin(;a • :'-,
llnnltft . • .
llilllng*. • • •

HA . . V .
Hnllntr.» • • ••• Iliivcrnvn. . .

¦• ., íliifiri»Uncuotil,ox-J..
i, MosT-mlrim . ,•' ,, I.ltnclrft • •

I.orpna • , •** llnniro . , .
flnpnlls . , ' ,
itrninpnvn. . .
Snlln do 11.1 . .
Dln Proln. . jfi
Tniinaríitlng» a .
'liftò ....
Tfttuliy . ,

Pln.l.-iinnnlinngaba ,
Scrtíln-lnlio . ,

R. Cnrloi .
K. (Iiini ilo lilo Pardo

,, K Mnnunl . ,
Mnll.lo .
Mocilca . . .
H. .laia dn nocnlnaJnlni ,..''•', ."¦•'.
S. Pcdto . • ,

Miinro-i S;'-'i.
(ion.mercio o Inilu.iltln. ,' ,'
Uni.lo «lo H. 1'nnlo ¦
H. 1'nnlo, o-r-div.. ,
lilom, a no dlns .«Jommoiclnl ilo línlado da 8.

Pnulo, com 00 op, ex-tllt». .
Idem, n .10 dln- ,

Vondo» Compra-
iloio» doioa

-15.*00C

ll.WOl 071)1000
1:300} 975*000

Ü005Í
800*000 -

08MOO
Bomni,
soiooo
781500701000

OOíCOO

45*000

81)'000

89 .'000

sii tono
78100a
OO.JOOO

10*000
201000
93>000
r,.,!00!)
70*000
50100S)

00(000 80100)

P0100-I
00*000

88'OOJ —

OOfOOO
70'000
Rr.iflO.i
noiooo
«ir,>non
iD?oon

104)000

70!00ll
80*000

— 00*000

031000
02.001
24WO
00'000
701000

ROfllCO

OJSfOOO
l)0>000

70(000

751000

O0IOO0

80*00.1
501000
FO'om
E0I001
80ÍOOO

73E0)

4851000
«'"WOO
7own

i15>(Ki0
S0}00-|
7«P000
r,o'ooo
70*íl(,!l
I.0T000
75'500

4Ü.-IÍO03
L'R'000
70'000

BANCOS
50 acções do Ilanco do São

Paulo,  72|000
COMPANHIAS

37 acções da Companhia
Paulista do Estrada do
Forro, 34C$000

40 acções da Companhia Mo-
gyana do Estrada do Fer-
to, 242$000

50 acções da Companhia Mo-
gyana do Estrado de Fer-
*•.->»'¦ ¦ 212$000

15 acções da Companhia Mo-
gyana do Estrada do For-
ro, 242$000

5 acções da Compnnhla Mo-
gyana de Estrada do Fer-
ro, a . . . 

242$000

2 acções da Companhia Mo-
gynna do Estrada do Fer-
ro, 212$000

10 aeçOes da Companhia Mo-
gyiina do Estrada do For-
ro, 212$000

15 acções da Companhia Mo-
gyana de listrada do Fer-
ro, 242$000

45 acções da Melhoramentos
dc São Paulo,  87$000

10 acções da Sociodado Ano-
nyma Casa "A'anorden", a 30$000

DEBENTURES
100 debéntures da Socledndo ' : ¦'

Anonyma "O Estado do S.

Seccao livre
DR. SOARES DE PARIA -

Advogado
Largo da Sfi, 15 (salaa 1, 2 o 3)

•ao-*-)

DR. ERNESTO GOULART PENTEADO

Advogado
Rua Dlrcila, 8, l.o andar, sala IG

S. TAULO

ma a ama
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¦ ¦

a
b a

BBBDI
Farinhas:

UlíVOri,!!»

Sublime
ilidt Hraneo

Único agonio uo Kstado do >S. Paulo
UUN R1Q UE MÉ1 ZO ER

- Rua Libero Badaró, 175*177 -

V0a'(las (lircetas dos Molinos do
Producção dia-

Wl

Rio do Ia Plata
ria, dO.COO saccas

BBBBBHI

Bolsa de Santos
OI'T(.:itTAS

Vend. Comp.

13 1|2
12 11-3
1. 1)2
12 1|»

12 onu
12 9|15
18 «ilO
12 9|10

12
13

112
112

<.'nni|Miililn*i
l'.-,llliS!.'l. ,
lilcm n S0 (Uh. ....
MoEynnn 
Idom, ft ISO dln» ....
Inlnlnilnra Prodi.il . . ,
Molliornmonlo» do S. Pnulo ,Idom, n no ilin» ....
Kslrailá «ln Korro Porda-Pimporii
Tolepliohlcn llrngnnlinn . •Anlniellea
IVIonlionlca do K. Pnulo . .
Páiillsln do Spuiiro», com 50 0|0,
(lornl «le Aulnmnrcl» . . ,
i:lnçmnlog:nphlCR llrnsllolra, ,Ijtiisilolra do Mctnllurclit . .(.'nmplnolta Água o Exgollo. •

I mnqiillllilado . « . ¦ ,llnl.ln Mnliin . , '-.-,
H. Pnnln Alpnrgnlni > . ':',
Hoval Thonlie . , ...
Ilniflo dos Dõlüiniloros. , 

' 
,Sorrieclilo "."nppo'' , , •

1'orçn o bin Norto do S, Pnnlo ,Cia. (liinlapnril ...»
1'coldos l.nlior . . a a '¦
lí. o '1'eoiilns — (Icorgida . .
Mac. Il-nlv. . . . ,Moinho «nhllsla , ,Mournni» do Tccliloa . . ,"ColoníOnlo Rôdolpho Crcspl ,Rrnsileirn do Sogutoa, com 40 0(0Usina líslhcr ....
flnotll Gnmlin ....
'•nrliimo» niok ....
l''nlirlendom do Papel. . ,llinemnloernplilcn Ilrnsllcln ,Ar l.lnnidn
Frlirnrliion Pasloril . . ,1'nnli.slft do Drouns (Int.) .
Asrlcnlii Paulista. . . ."nn, Annny. (V.t Vanorden ,Tcrrilnri,il Vnulisla . . ,Armazena (loraos ilo S. Pnulo ,l.ilz n Porca ilo .laliú . . ,Ciilpiidn Iloclia ....Molhommen. flo Poços do Cftldaj
blloernpliiii llnrlinnnn. • ,
S: Pniilo-dovn* .. . . .Ksl.ril Paulistana. . . .I|«"nlr.'il ilo Arm.is.cn» Uerao. .
Vidraria Sanln Marina , ,Acua o l,iu «le Mogy.mlrtm •

52S 1 ^"''urbana Pfinlísln. . . .*';
bidiislrias Texti ¦
l.llh. Ilnrll.mi.ii.
Erripfnsft Ilydro-Klcclrica Sornt

da Bocntna • • » •
¦.'tnlipii.iirc». „• *--,.!

Ml'00) 180 010

5851000 nifPCOO

241 >0C0 242 '000

200ÍO1O
00*000

IB5W«1
80(000

220)000 —

103*000

45 (000

8OÍÕ00B5.(000

i — 250*000

; .- 2501000
2r*.-»non' 8IO»i)00
50)000

80{000 —

800(000 225-00*

_. 45|üC0

!0j(000 180ÍÕ00

10*001

02(000

091*000 955.00-)
OMÍO-lfl 005100-)
ÍIHOIOOI 0II5ÍOCI)¦J9OÍO0O 005WOO

90'000 —

00$000 80Í000

801000 79S0O0

88(000 RSIIOOO
86(001 80(000

215100) 105(000

<.-.mym usootooo

Ciimliln
l.olrns particulares, a 5 dias ,l.olras particulares, a RO dias .
beiras bancaria» it 5 dias .
l.olras brtiicnrlns n S13 dias ,Friiíií,'* ouro : fiOS.

Apolicoi:
Kmpreslimo externo do lbs

15.0O.1.O0-1-0-O
Ralado do S. Pnulo, l*.a aítlo
K-Inilt» ilo S. Paulo, 7.n gdrlo
Estiiilo do 8. Paulo, 8.a nfirio
Ksthtlüi dc S. Paulo, p.a sírio
Kslíidn dc ti. Paulo, 1.0a sírio

(Oi-tm*.:
("amara Municipal do ti. Vlccnlo
Câmara do S. Pnulo, emprea-

limo do 1011 a . . .Câmara ilo ti. Paulo, cmpre3-
tlmode lina ....

Ilchenliircs
leccliifjom ilo Soda lt.ilo-1Jr.isi-
.loira

Çenlral Armazéns Cernes. ,
pnnllsln do llnliilaçilos ICcono-
inlcns

Acçíírs
Comp. Snnlisla do Tocclazcm
Comp. RcL-isIndorn do .Santos
Moinho Snnlisla.
Pasloril dn Illhclrao Plros
Companhia Pnulislit (Io Arma--ons Coras» ....
Companhia Central do Arma-
^sena (.crao<t ....

Companhia do Pesca Santos .
Companhia Pniillsta do Vlaa

Férreas o Flnvlace. . .
Compnnhla Mopyíiria do Kslr.i-

das do 1,'erro oSavogação oi-
íliviilpixlo. •

Companhln Pugllsl . . .
Companhln Pnnllsln do Tcrraa

o Colonlznqílo. . . .
Companhia Chimlca o Agrícola
,SanllslaCompanhia Sanlista do Horda-
dos

Companhia ICnsaccailora c Ro
neficladorn do Caíé, 80 op .

Companhia Santlsln do Dros-as
Companhia Unlilo do Trnnapor-
tns

Comp. Constnictora do Santos
Foi ro»islaila rt venda, no dia 20 'lo corrente, do:

l.il.ras. ... . :,7.0.J»)-0-0
Crancos 65). 600
Marcos ..... ..—.— jKscndoa . a . a ¦ —.—
1'c.solfts . " . "; . . —.—
I.iraa , . ' . ,' , • —.—
Dollar- . ¦¦• . " . . 12.000

Em nonhunia eusá do familia ondo
houver crianças pequenas deve faltar um
frasco do Vermlfugo "TIRO SEGURO*
do dr. II. F. Poery. Quando a crlanç»
apresenta symptbmas do lombrlgas ou bo-
lltnrla, dbvo-so-llio administrar logo uma
dose do "TIUO SECIÜUO", porque, mos»
mo si a medicina for tomada por quem
não padecer do lombrlgas nem solitária,
não lho caussr.rã nenhum prejuízo; em to-
do o caso produzirá um movimento fo»'
cal saudável e restabelecera a activldade
normal das funeçOes digestivas.

Por quo fazermos experimentos com
esses chamados vermitugos, compostos
de drogas irritante:!, quando se pddo con-
seguir um vidro do "TIUO SEGURO" d.?
dr. II. F. Poery, o unlco legitimo? Uma
sú doso basta na maioria dos casos para'
eliminar as lombrlgas ou a solitária, som
necessitar-so poções addicionaes, o sem
medo ds» causar o mínimo damno.

Quando compro o Vermlfugo "TIRO
SEGURO" do dr. F. Poery, Insista em tiú?
o pharmaceutico lhe forneça o unlco le-
gltlmo, fabricado pela Wrlghfs Indlar
Vogoti.lilft Ptli Co., de 372 Pcarl St., Nova
York, N. y. Nfio precisa do outros piu»
gurites parn completai* u sua ncção.

??»><>4><>4>4>4>4>«*»4>4>4t><>4>4)>,4>4><>4>«><>4>4>4>4*
• atBrevomente, para INICIADOS:
! OS ÜER505 flüREOS

I Pithagoras
? cuidadosa traducção pòrtugueza, 80-

f-uida do notas explicativas
1'rcço .... 5Ç0OO

A' venda na

LIVRARIA LEALDADE
57 - Rua de S. Bento - 57

? ????«^???????????<>4>4>4><><>4>4>J><s»

200ÍO0O —
1T6Í00) —
íitsrooo .145:001

2471030 24IÍOO0

911000 -•

Aos corações caridosos
Uma senhora, dc edade avançada,'

com ires filhos impossibilitados do*
trabalhar, achando-sc na extremo
miséria, pede uma esmola aos cora-
ções caridosos. Qualquer csportula
pôde ser entregue neste jornal ou í*:
rua Albuquerque I.i*>is, n. 107.

100 :om

120Í00Í 831000

001000

Dr. Rubião fileira
Professor de clinica medica

Rosldoncia: Rua das Palmeiras, 9.
Telephone, 1.813 - Escriptorio: Rua
Josó Bonifácio. 13 - Do 13 ás 16 hs.

Telephone, 4.500

HScii.limeiifos flscaes
SANTOS.- 28.

1(10
118

12 1|8

SANTOS
CÂMARA SYNDICAIj

Curso orficial de cambio o moeda me-
tiillien uffixsido hontem pelu Câmara Syn-

159.ISO

CAIXA J>E LIQUIDAÇÃO
SANTOS, 28.
Cotações do fechamento da Caixa

Liquidação, fornecidas as 17 horas:
de

Agoslo -.:
Setembro ...
Outubro v
Novembro
Dezembro s
Janeiro ..:

Comp.
C$750
CSG50
62550
C$475
C$450
0Í150

Vend.
C$775
C$675
C$576
C$500
6$47C
C$475

SANTOS. ÜS,- '":r"'- .'
As cotações do fechamento da Com-

panhia Reglstadora o Caixa do LIquI-
daçito do Santos, na base do typo 4, foram
as seguintes:

Agosto -,:
Setembro .:
Outubro ¦»
Novombro
Dezembro

Comp.
C$750
C$650
C$550
C$450
C$450

Hoje -.- -,-' x ;." 5,- 
"y. ' 

:i: ;,, 
'"w''

Anterior -.- •,• -.- ¦.- '>«' ¦',¦ v .<_i
No mesmo periodo do anno

passado . .. . -.- ,- , ,-j
BntradaB pela Estrada Soro-!'

. cubana -.; -.: ¦>• v, rn ¦*; n: wl
Anterior -,• •,- -.- -,- -,: -,¦•¦.'•,• 71,
No mesmo período do anno'

passndo -,; ;.- -,-:,; >; (-x tc ,; K^
i-;,,-' ¦ •••"¦' ríl:>»K ¦"&/,¥-

Total, hojo 1; >; xx 
'*,)'"' 

i>: 
'V

Antorlor „ -.• *,- «.¦ -,; -,«. ¦,- •,::
No mesmo período do anno

passado ¦.- . -.* -.• -,, -,- M'
Foram recebidas hoje, du-, •]

rante o dia, na estação dei^
Jundlahy:. ,...,.r...!

X X!
SI" '?] J

Vend.
C$776
61675
C$575
C$475
6$475-

r Saccas
57.623
,49.911

Y8.47G

-.17.164
12.681

^.f 13.439

- 
,74.787¦ 49.911

' 
;çi.oi4...^

:: Saceos
-? 4.849
r .3.288

¦t:

ie-

Com destino a S, Paulo.;
Anterior .¦ :,: .- •,- -,: •,.
No mesmo período do anuo

passado c >: ¦,. -,- -,
Com destino a, Santos asm
Total, hoje -.¦ r>: -,-. :c :,-. -x. k m1"
Anterior ,; fl- -, -r f. ... r,, .,,'
No mesmo período, do anno'

passado -.,; -.,- x t,; :,• m w

Antorlor -.* K -.,- -.- •? *r>1 .,- w. •%
No mesmo período do anno T,

passado ,- -.- r,-. x s 
'% 

w ;g $
SANTOS, 28. H_l
Tolegramma especial do "Correio"!'

•-' - fíacoas

8.100
=":44.817

49.CC6
.;40.996

- 89.416

.44.289
'42.1)16

diciil dos» Corretores:
00 d|v. A* vista

Londres . . -. -.- .- ¦.- 12 1|2 12 3|8
Paris .... . v .- CSG G95
Hamburgo . . ,; -,- 730 . 740
Ttnlia ....... 030
Portugal ..--.. -.- —i '* 290
Iiespaiilia ...,-. —¦ R-ln
Nova York . . . —= ' '4$ 120
Argentina ..... •— 1$780
Soberanos . . , -. —¦ lfl$100

220 ,'OM 108.000
n.

ITonlcm Aulorioi

0 0(0 8 OrO

t 0(0 0 0*0

5 0|0 5 0|0

BANCO DO RRASHi
Vales ouro

Taxa cambial para pagamento do direi-
tos cm ouro, na Alfândega, 12 23|64,

Ágio: 2$158 por l$000 ouro..

Câmbios Extrangeiros
Taxas do desconto dn nliorlurn do morcado dc

l.ondioss

Iam dc desconto do Ilnn-
co da Inslnlorra. . .

Lista do desconto do Ilnn.
oo da Prançn. . . .

Taxa do desconto do Ilnn-
co ila Allemanha a .

2axa do desconto no mor-
cado dc Londres Sl mo-
zos ...... .

ÜAMnlO-S:
Nova-Yorlt sohro l.ondros,

A vlstn, por í,b. , .
Nova-Yorlt uohro l.ondros,

H (10 <1|V por I.li. . .
Lisboa sohro l.omlrosil vis»

Ia, por mil róis ...
Paris sohro Londrea íl vis-

Ia, por 1,1.
(Icnoviisobro Londios.ilvls.

Ia, por Ll». '. . . .
Madrid sohro Londro» A

vlsla, por Mi. . . .
Parla «ohro Itn.ll.-t, ft vlata,

por 100 liras ....
Pnrla sobro Iiespanha, k

vlsla, por 500 pcsnlas .
Novn.Yorlt sohro Rcrllm, ri

visln, por 4 marcos. .

6 11|18 0(1 5 11|10 0|0

4.75.75

4.72.00

28.12

80.87

28.57

¦ 91.00

695.03

i 71.75

4,75.75

4.72.00

28.12

80.87

28.57

01 CO

690.00

71.75

Títulos brasileiros em Londres
Hontom Anlorlor

Apólices Fcdornos, 1889
4 OrO ti

Fodoraea 1805, t 0(0 • •'¦ ,'fundlng, 6 OrO. . •»•'»•
Fundlng, 1014 , . , ,**>;« ,
l'"uiidlni*, 1003, 6 Oifl . , •
4 Ort) Convorallo, 1010 • •'

O|0 1008
Sio Paulo, 1888 . • •"'.,,
BUO Paulo, iBSfi . . a -*,"?
Buo Paulo, 1901 . . . ia*f
8Bo Paulo, 1918, 5 OrO . .
Rio do Janoiro Municipal!»

dadoO OiO
Bello Horlzonlo, 1005, t 0[0
Loonoldlna ltallway Oo.,

Ltd. Sioclt . . . .
Bruzlliiui TiaoUon li, tt I*.

Ltd. Htoolt Ord. . .
S. Paulo HiiUway (Jo. LW

Ord ,,,.,,.
Braall ItnUvray üo., Lltd.
„ Ord , .
üiimond Ooifoe Co. Ltd.

— lis Oro Oum. Pref. .
Oonsolldados Inglozoi S ljl

()[(), OX-JI1I03 ... a,
Moxlooüoitli Woatoraltall-

wav Co,. Ltd. Ord ¦ <-

60
70
911(4
81
88
r,6ii2
71
89 8(4

»í l|l

66
70
911)4
80 8[4
88
68 lf»
71
89 8(4

99 114

65 86

88 88

61 1-J Bl 1.J

194 191

7 1|2 1 1»3

9 8[8 .9 0|8

89 1|8 4 69 118

.4 4

AninrcliCii Pau lista ¦ • ' '•'
Araraoiiara. 10 0p • - •
Araraquara 8 0|0. . ¦ >"¦kii.i c. Kxg. Mogy daa Criuca.
«Icun o V.xx. Snllo do Ilu'.
¦\crin o 1..17, dn Mocry-mlrim •"tis.ia c Vr. iiii Iliheirfln Preto .
Acua c Exp-oltos do Raiinl •'IVcoIncrcm do Sciln * • •"iinro llniftn. ' . . , •
IShi.nlea Industrial . . .
(Jnrtnmo Atthft Itrnnon . •
Camnlnelrado Acuas a Exirollos
('iimpinoirii TrçeoJ-ft. '-¦¦*• 3'PoTQft
límprcs.i Hvdrn Klccttica Serra

da Roonirm , . ¦(•'.Icctrinn lllo (Jlnro • ,l,ii« i» Porca do (liirallnf-uoia. .
rorça n l,m S. Valentlm . ,

no. Hnrilr
I.U7. o Ptirija ilo ,1,'tlintlcabal ,
l,.l» o Força dn TIolA . . •
l.n» o Porca ile >-'iiila Crui . .Uirldlnnnl Pnnllsln . . ,''loetrlcldado dc Corumbá', •¦''rniifínnii dn Rlnctríçídado» •
fabril Paiillslaim. . . . :1'roiluclos (Shlmloos |„ Ouclroc.
•nfl. o Oommprpl'» Casa Tollfl »
l'nrca o Lu» do llll.clnlo Prelo .
Vidraria «Snnln Marina . ,
ferro «''.smallado Sllox . .
],ii- n Porca «Io .lundlahy . ,
Lniiir.nin Ifnwarlolc . • «
Hsfrailn, «lo Perro S. P.uilo-(loyn,»oeln.lndo Anonyma "O Eatado

dn 8. Paniol....
Iiiem u no dlns ....
RloolHõn «lc flohodouro . ,Porca o Lu», ,1o (llieraliinlia . •ijlcolrioi R. 1'aulo o Itlo . .-,(,Koort p AltracçScs . , 

"•*,
PahrScnrtorado Pamfiisoa , •¦;"."
H. Mnrtinho.... '?''•
I'elcphonloa do H. Paulo • .
Pasloril do Alorradlnho . ,
(Ilncmalocrapliloa Brasllolra .
Porca o Lur. Korlo do ti, Paulo
Nnnla líosalla ....
Trnoçíto, Lu» o Porca Melhora-

monlos dn Pnrnnapanomft ¦1'lnoín S. Ptiulo-Malto (lro3SO ,Pnrnhyha do Norlo . . ¦»foll;ornmcntos Poçoa do Caldas ,Melhoramentos do 8. Pnulo ,
Molhoramentos do Paranaguá ,
Melhoramentos .lo Pnranil, ,
Molhornmonloa do 8. .loílo. ,s
Nacional do lístamparla , ¦'
Força o Um. do Araguary , ., ¦ ,Soo. Casa Vanordoa , ¦ 

''¦¦?,":
8. Bernardo Fabril
Halto Fabril.
Calcado lloolut .
Pinottl Gambá .
industrial do Giinrullios

— 18DÍ00O

70*000

051000

ÍIOICOO
CO"000

701000

— OOKOO

_ 85I0SJ0

2n.'i»ono ií»3ío*>9
100}COO 85*000

BOtOOO -
88J000

80}COO —

B1JO00 PIfOOO

801000
8O100O

E0ü»0 77'0'sO

45*000

78"000 —
—

001000

1801000 120*000

851000

751000
85*000
401003

— 72Í0O0

1.'''«:»
W '•

.4!

103*000

851000

ooiõoo

soiooo
1101000
oo*nco
501000
761000

Aprricoln Sanla Barbara
F.lootrloldado do Uauril . ,Pinhal Fabril ....
Luz o Forca do Jaliii . . ,
Industrial Mogyana do Tcoldos,
Teoldo» 8. Joio ...
T. o lur. do Tatuhy ¦ • ,'

- COKjOO

861003 00*000
75*000

- OOJOOO

Valores da Bolsa
TransacçBes realizadas hontem na hora

official da Bolsa:
FUNDOS PUBMCOS

300 letras da Câmara de Süo .
Paulo, omprcstlmo de -.,•:¦
1913, a v . -4;- w. v m*.) ÍÍPfOOO

200 lotras da Câmara de São %j.
Paulo, empréstimo d» 

'vv'

1913, a v . . ••¦ r.* r>* -.rvUíOOO
30 lotras da Câmara de São; '..

Paulo, empréstimo de
1018, a -.* . . v >• rr *.i , 19J000

60 letras da Câmara de BAci. 
'.'V-.

Paulo, omprestlmo de *s*
1918, a -.- .- . ... „¦ r.- m J8.Í000

20 letras da Câmara do Ja-: •
botlca.bal, a . . •¦ «.- ¦,- v;<, [70$000

15 letras da Câmara de Sâo'' .'
Manuel, a ¦.-. m :,: r.i w :»: J5ÍO0O

Alfanilcgn:
Papel .. . ¦,: •,¦ -,- -,;
Ouro . ,t . :« >: ••:
Consumo . * ,¦ -.,- -,
Estampilhas ... :,; •,
Verba . .: ,: . -,: -.
Teiçgrapho. p, y -,: :.
Guias . .¦ .• . -.: -.-
Licenças ... ... >: -¦: ¦..¦

Total . í :.i -.-

Renda desde primeiro do
mez . . ..::,;.

Rccebcdotla:
Kxpôrlaçãu paulista .. -,:
TOxportação mineira ... t
Expediente . ¦..-. .- •.: ¦,
Impostos . j. .: -,- -,
Estampilhas . «. ..: ;.,

Total .. -. .- -.- '-.:
Cafú dcspncliatlo:

Paulista . .. •.: ¦.-. -..-
raulisla (baixo) .- :.: ••:
Mineiro X. x -,- :,:

TÓlal . :.: 3. V

Renda cm francos:
Paulista ... .. -.: .- .
Mineiro j. - -.- ••• v.

Total . . . -.-

102:G03$13.'!
C0:340$G85
9:789$79G

20S00O
510$340
312Í800

173:C1G$C53

E

3.718:307$918

96:883$020
22:435$920

13C5C00
C53$752
83$000

120:1421292

Saccas
27.502

100
6.7G8

34.370

137.510
, 20.304

157.814

CEREÂES
Brszilfan Warrant Company, Limited.
Recebe cercaes em consignação, sobro

cn.|n mercadoria faz adiantamentos do dl-
nheiro.
Caixa postal, 914 - S. Paulo

Brazilian Warrant Company, Ltd.
Sccçilo do produetos do Kstado

Preços corronlos
Arroz honoficindo, Agulha do l.a 58 Itllos 23*000 a

20>003.
Dllo Idem, l.lcm, do 2.n, Idem 21< ft 231.
Dito idem, Idom, do 3.a Idem, 18> ft 205.
Dito idem, Onttoto, do l.n, Idem, 22Í a 241.
Dilo Idem, Idem do 2.n, l.lcm, 1R> ft 20í.'
Dilo idem, Idom, do .l.a Idom, 1.'.' a 10).
Diln l.lcm, (lulrora, Idem, 8' a 101.
Dito em casca Agulha, hom00Itllos 18'Kal('5.
Dllo idem üattote, Idom, Idom, 1215 ft 1316.
Algodão, 16 lillo.». ro' a .tr,'.
Amondolm, 100 litros, 0>5 n 71.
Asauoar crystal (10 Itllos, 80! a 371.
natftlas, 100 litros, 181 ft 19>.
Borracha manenholra, superior, 15 kllos, 35! a 401.
Dita Idem, ropnilar. l.lom, 80! a 85?.
Dita Idom. ordinária, idom, 20? a 251»
(lafé miúdo, bom, Idom, 8! a 9'.
Dito Idom, ordinnrio, Idom, 0. a 7Í-
Dllo escolha, superior, Idom, 0! a 74.
Dllo Idom, regular, Idom, 5t n 0!«
Dllo Idom, ordinnrio, Idom, 4! a 5J.
Foljllo mulallnho novo, superior, 100 litros, 0! a

10?.
Dito Idem, Idom, rogular, idem, Idom, 81 a 91.
Dito Idom. volho Bunortor, Idom, 8$ a 815.
Dito Idom, rogular, Idom, 71 a 8i.
Dito Idom, bichado, para vaecas, Idom, 5) a 0J,
Dito branco, idom, 11! a 121.
Dito mantolga, novo, ll! a 12!.
Milho Catlcto, novo, bom soeoo, idom, 718 a 8|.
Dito amarollo, bom, Idom, 7*5 lt 717.
Dito amnrollao, Idom, Idem, 716 a 717.
Dito branco, Idom, Idom, 7:5 a 717.

llosn Dnvlils, presidente

A NOV/V SAFRA

A j\ssociaçãn "AS MIL 1*3 UMA SAC-
CAS", tendo conseguido das Companhias
do Estradas de Ferro prorogação do pra-
zo atí* ao fim do corrente anno para o
transporto gratuito das duas mil saccas
do café destinados ds sociedades da"CRUZ VERMELHA", na Europa, vom
fazer mais um appello íl gencrosldado
dos fazendeiros para, na safra actual, con-
trlbuircm com as saccas quo nlnda tal»
tam para completar n rcines?.i contem-
piada.

A Associação agradece as seguintes go-.
nerosas dádivas:

ua safra pas-Recebidas
sadá,

Recebidas até 24 de agosto
da nova safra ....

135 — Dr. Manuel Fer-
raz Netto — Aran-
tes

136 •— Henrique liamos
Silva Veiga — Ri»
beirão Preto . . .

137 — Alfredo Maldonà-
do — Ribeirão
Preto

138 — D. Joaquina Mei-
relles —, Villa
Bomfim

139 —: Coronel E 1 y s e 3
Pinto—Villa Bom-
fim

140 — JosO M. Machado—
Riboirão Preto . .•

141 — D. M. Luisa Pen-'
toado Salles—Vil-

Ia Bomfim . . ,:
142 — A. Scixas o Comp.

— Ribeirão Preto
143 —¦ Levy o Comp. •—.

Ribeirão Proto. .
144 — Alvnro Franco —•

Ribeirão Preto. ,
115 — Francisco Epaml-

nondas Almoida —•
Ribeirão Preto. .

140 —! Tiieodomiro Ra-
mos —i Ribeirão
Preto

147 — Dr. Gabriel Jun-
queira — Ribeirão
Preto

Total recebido ali
esta data . . .

Ainda faltam para complo
tar as 2.000 saccas ,

459 saccas

611

1.489 '**

Para mandar o .café sem pagar frete, s(5
6 preciso fazer duas cousas:

l.a — Pintai* uma CRUZ VERMELHA)
em cada sacca.

2.a — Em lar o conhp.cimcnlo ft casa
JOHNSTON, em Stntos.

Rua da Quitanda, 10-A.
S. Paulo, 28 do agoslo do 1916.

F. n. ncbblcthwnlto,

Encarregado ão transporte.

BBB

LOTERIA DE S. PADIiO
HOJE - 29 - HOJE

15 CONTOS ¦ Por 1$000 §
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COKi-i&IO PAULISTANO Terça-ieira, 29 de agosto de 1916 7

no mi S,
Sooloündo Cooperativa íuniladu om XuVA

Etincolonando legalmente, continua ad-
-¦-.ittlndo sócios liara as caixas -— "A '— e
Bórlo Paulistana".

Cs sócios doòahldos por força maior p6»
dem revigorar suas inscrlpções, pagando
a mensalidade do mez de setembro em
doente.

SE'DE SOCIAL
Kua Marechal Dcodoro, n, 4-A—Sobrado

A-mmtmmjtX*í\m0l>lim I JKA AAAÒ-fe

I Escriptorio de advocacia de |
d Carlos de Campos $

suldor da apólice do GRUPO IIMRA.j
n. do ordem 15.332 o do sorteio G.33-.

Rs, 200$000 — NONO PRÊMIO — A
menor Isnllna Vlanna, possuidora da apo-
llco do GRUPO LIBERAL, n., dn ordem
35.397 o do sorteio 5.307.:

—-—- K

I Sylvio de Campos
J Praça Antônio Prado n. 13
11 Cnnn i«nrl!iilco (l.o nndnr)

'111 PUI
A¥ISO

As contas tle publicações tio
jornal «Correio Paulistano» (levem
ser pagas no seu escriptorio ou
ao seu cobrador, sr. Josó China,
unico autorizado.para isso.

Os associados do Grupo Ultra recebe-
rão os pecúlios o prêmios acima descri-
pios. Os associados doB Grupos Popular
e Liberal receberão, respectivamente, a
metade ou a terna parte dos mMÇ.MBg
culios o prêmios quo suo correspondentes
ás respectivas mensalidades.

Os nssoelados das antigas stries "UL-

TRÀ» "POPULAR" o "LIBERAL" rc-
ceberáo os pecúlios o prêmios, de accOr-
do com as respectivas apólices.

NSo continuam á "A Unlilo Paulista»
com ns demais sociedades coi.goneros,
pois 6 a unlca quo paga INrir.Ul.Ai,-
MENTE o quo não tem series com paga-
mentos proporclohacs.

,lt"i providenciamos todos os pagamen-

S. Paulo, ÜG de agosto do 131C
A DIREÜTORIA.

THESOURO MUNICIPAL BE S. 1'AUIiOI
Directorla da receita

EDITAL N. 15 {
Da ordom do sr. dr. Inspector do The-

souro, íago publico, para conhecimento
dos Interessados, que, do dia l.o ao dia
81 do agosto do corronto nnno, so proco-
dera nesta "Directoria, & rua Libero Bo-
daró, n. 08, íl arrecadado a bocea do co-
fro dos Impostos do Industrias o Profls-
sOes correspondentes ao 2.o semestro do
çresento oxcrolclo.

Oi cíiiíribulntes quo pagarem seus lm-
postos do dia l.o ao dia 10 gosartto do
abatimento do 20 OJO; os quo pagarem do
dia 11 ao dia 20, gosarão do abatimento
do 15 0|0, o, flnalmonte, os que pagarom
do dia 21 ao Sl, gosarão do abatimento
do 10 0|0.

Puranto o mez do setembro próximo
futuro os reforldos impostos serão cobra-
dos cem abatimento o sem multa, Eindo
cato mez, serão cobrados os referidos im-
postos com a multa áddlcional do 20 0|0.
Directorla da Receita do Thesouro Muni-
cipal de S. Paulo, 81 fle Julho do 1910.

O Dlrector.
Dini/i P. do Aznmljuj».

4
4
4
4

BENTO VIDAL,

Mutua Paulista
Rua Alvares Penteado, 30

FALLECIMENTÒ
Primeira o segunda sórlcs

PRAZO DE TOLERÂNCIA
Tendo terminado hontem o primeiro

prazo para pagamento dos quotas para
formação de novos pecúlios nas séries su-
pra, pelo falloclmento, em Santa Rita. do
Passa Quatro, do associado daquellas sé-
ries sr. Josô '.fobias do Oliveira, convido
os associados que não o fizeram a contri-
lmlr com a respectiva importância

$000) at6 no dia 2 do setembro.
ti. Paulo, 29 do agosto de 1010.
O l.o secretario, Dr. Alfredo Medeiros.

PREFEITURA DO MUN1CIPXQ

Anlmaes crrnntcs uns ruas

Faço saber aos interessados quo, do
aocOrdo com os arts. 10 o 16 da lei n.
1882 do 0 do Junho do 915, os anlmaeB
quo forem encontrados errantes nas vias
publicas da cldado serão apprehendldos
pclo fiscal do dlstricto o,recolhidos ao
Deposito Municipal, dondo sú podei-ao
ser retirados pelos respectivos proprieta-
rios, dentro do prazo da 5 dias, pagaü
aa despesas feitas, bem como a lmportan-
cia da multa do 10 $000, quo so duplicara
na reincidência.

Directoria do Policia Administrativa o
Hyglene, 8 de agosto do 1916.

O Dlrector,*•' " Alberto da Oosta.

!

(i:

4
LUIZ SILVEIRA >

AII V O « AIIO [\*

4 16-A-Rua da Quitanda-16-A ?
m
4 Telephone n. 2.628 ^

¦ Hffl Çi FTiw

GRHP150I-0G0
Consultado por vallos eraineníca üo

Brasil c da America do Sal
«« Consulta daa 13 ás 17 horas

EDITABS

!na Aruu|o m.
VELEPRÓNE, -J8-ÍÍ3

MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS

(E«í»l«;Efil,ÍH'í'A)
Com príiliMi ila cllni-n do prof, ll.ilinnl,.ln Paris
CONMil.TOltlO: Itua 1'iroitn n. i\ das 3 »-*

4. — Tclcnliono n. 0.02!..
RKS1U10NÜIA: Avenida 1'nullsln n. Kl. — le-

leplionis ii. 8.S11.
'—ii i iiiiiii imiii iii i ii i h i' ¦ ii ii i i —ama iniiirirum

GOIDE5 DOS SflI)T05

A' venda em todas as livrarias c na ad-
.•ninistracão do "Correio ..Paulistano". —'.Preço. 

3-foco réis; pelo Correio, 3Í500. '

| Pertences para automóveis fjj
|| Accessorios i

J| Pncumaticos !
Cazolína j
Lubrificantes fl

® ®i^ Hreços sem competência ||
® Acccifa pedidos do interior, as- f
fffl sim como recebe cncoinmeiidíts {?•^ *.-: :-: para o extrangoiro :-: :-: (<

5 Telephone, 3705 - Caixa, 284 JW Entí. Tclegr. «fíUTOGERflb» v
W R. Barão de Itapetininga, 17 g

S. PAULO P

i União Paulista
SOCIEDADE ANONYMA DE

COXST11UC'(.'AO lr! PECCD10
Súdir: Kua ilu S. Ueiilo n. (18

(sobrado)

Relação das apoliceu f|ue foram boné-
ílcládáa no sorteio realizado om 25 de
Agosto o correspondente ao incz dc jullio
ultimo,

Finaes da Loteria Federal,., Correspon-
douto aos nossos pecúlios, prediaos o pro-
mios: — (1.80.1 -r, 4.210 — 3.028 —
7642 — 5.220 — 0.200 — 4.111 — 0.332
r- 5.397,

PAGAMENTOS INTEGKAUS
"SERIE UNIÃO"

(«ÜETRAU, "POPULAR" e "LIBERAL")
Rs. 20:000|000 -—' 1-MMKIRO PECU-

LIO PREDIAL — Um Immovel ao sr.
Francisco Appi-igio do Almeida, possuidor
da apólice do GRUPO POPULAR, n. de
ordom 20.890 e' do soi-teio 0.899.

Rs, 4:000*000 -_ SEGUNDO PECÚLIO
PREDIAL — Um immovel A exma. sra.
d, Anna Pedroso da Rocha, possuidora
da apólice do GRUPO LIBERAL, n, de
ordom 34.210 e do sortoio 4.210

Rs. 400*000 — QUARTO PRÊMIO —
— Ao ar. Isaás- Alves Ferreira, possuidor
da apollco do GRUPO POPULAR, n. do
ordom 23.02S e de sorteio 3.023.

Ks. 400.$00ü — QUARTO PRÊMIO —
Ao sr. João Ja Rocha Campos, possui-
dor da apólice do GRUPO POPULAR,
n. do ordem 27.5-12 e de sorteio 7.542.

Rs. 400?000 — QUINTO PRÊMIO —
Ao sr. Luclano Marques, possuidor da
apolieo do GRUPO POPULAR, n, dc or-
dem 25.230 e do Eortolo 5.230.

Rs. 2005000 — SEXTO.. PRÊMIO —
Ao sr. Jullo Marchl, possuidor da apoli-
co do GRUPO ULTRA, n. do ordem
10.20G e dc sorteio 0.200.

Rs. 200500O — SÉTIMO PRÊMIO —»
A apolieo do GRUPO LIBERAL, n. dc
Ordom 3-I..111 o do sorteio 4.1U (DE-
CAIU DA).

RS. 2005000 -- OITAVO PRÊMIO --,
Ao sr. Joaquim Thomaz dn Relxas.» uos-'

wfppl

CÂMARA SYNDTCATi «OS CORRETO-* ' 
RES 1)E FUNDOS PÚBLICOS DE S,
1'AULO

BOLETIM
Adjunto do corretor

Fnon publico nuo o corretor sr. Anto-
nio Qulrlno propoz a esta Câmara a no-
méagão do sr. AValdemar Qulrlno, para
sou adjunto.

De accôrdo com o art. 190 do reg», dc-
pois do decorridos os 8 dias exigidos, esta
Câmara resolverá sohro a sua approva-
çüo,

S. Paulo, 2S dc agosto do 1910.
O syndico,

A. Aymorú Pereira Lima.

SECKETAUTA BA AGIUCULTÜBA,
COM91EKOIO E OBRAS PUBLICAS

Bircclorlu tio Vlaçiio
Esh*ada do Ferro Eunilense

No próximo mez de setembro, sondo a
taxa cambial paru applicncHo da tarifa
movei do 13 dinlielros por mil rí-ls, as
bases das Inbcllas 3 o 0 a 17 tenlo o
acerescimo do 35 o!o o os despachos do
sal ordinário o do 21 o|o.

Os preços das outras tabellas serão
Isentos dc áddlcional.

S, Paulo, 21 de agosto do 191C.
Tlicoplillo Sousa,

Director.

PRAÇA
i<"aco publico <iuo os guardas ílscaes doa

districtos mandara,»*, recolher ao DeposI-
to Municipal, Blto ft. rua do Gaüomctro,
por lnfracoio do art. 15 da lei 1.882, uma
bosta, de pello vermelho, uma besta do
pello do oOr preta, uma beBta do pello
cOr do do reta e uma égua do pello pampa,
quo r.criiü levadas X praça no dia 4 do
sotombro, ás 7 1|2 horas, próximo ft porta
do Almoxarlfado Municipal, fi. rua 25 dc
Marco, si náo forem retiradas pelos ro-
spectlvos proprietários, pagao as Impor-
tancias das . \uitas o das despesas do de-
posito.

Dlreotorla do Policia 0 Hyglene, 28 de
agosto do 191C. mC-S-t--

¥ '" '. O director,
*¦ . .V. . X A. Costal

PREFEITURA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
Àvisa-so aos portadores dc letras do cm-

prestimo de 00 contos da Câmara Muni-
cipal dc Itapolis, ¦ uc os coupons de iu-
ros correspondentes & 2.a prestação do
corrente anno serão pagos desta data. om
deante, polo rr. Antenor da Costa .Sene,
nesta capital, X rua Augusta, n. 217-A,

S. 1'aulo, 25 do agosto de 1910.
João Curiós dc Godoy,

Pi-ocurador iln Cornara

CÂMARA MUNICIPAL DK ITAPOLIS
Avisa-se aos portadores daa letras da

Câmara Municipal dc Itapolis,' sob ns. 7 —
8 _ n m-m U - 17 - 24 — 26

35. .— C2 — HC21", 30
g9 _ 91.-Í 6R — 11!) — 129 — 139

141 _ 142 _ 145 — 155 — 100,— 103
171 _ ns — 170 — 185 — 191 — 207
210 — 21!) — 221 — 233 — 235 — 237
2.17 - r&== m-$% 

'Z-ílt'- *ll
34Í — 3-12 — 216 — 3.GB — 302 — 301
370 - 216 -¦ ' 077 — 37S —- 382 :— 383
384 — 385 — 3RC — 400 — 413 — 419
420 — 435 — 430 — 445 — 453 — 401
471 — 475 — 47G — 4S0 — 482 — 487
489 — 490 — 49S — HOS — 509 — 510
521 — 532 — 540 — 551 — !!."i!i .— 500
501 — 505 — 575 — 584 — 585 — 590
595 — 598 — 000, do empréstimo' de 00
contos, autorizado por lei municipal n.
147, de 11 do julho de 191-1, sorteadas
hontem na sido da Loteria do Estado do
S. Paulo, ciuo serilo as mesmas pagas c
resgatadas do 15 de setembro próximo em
deante, na Procuradoria da Câmara Mu-
nicipal de Itnpolis,

S. Paulo, 27 do agosto do 1910.
João Carlos do Godoy.

Concorrência publica para apresentação
do projectos Uo eusas iiroIctariaB eco-
nomleas

Para perfeito o completo conhcclmcn-
to dos interessados, faço saber, do ordem
do sr. Prefeito, quo as dlsposIcBes da IjI
n. 498, de 14 do dezombro de 1900, a iiuo
se refere a letra "b" do edital do 11 do
corrento, para apresentação do projectos
para casas proletárias econômicas, são
as seguintes:

Art, l.o.
Paragrapho 5.o ¦— A firea mínima do

cada compartimento scríi do dez metros
quadrados.

Paragrapho Co — Cada compartlmen-
to tcríl pelo menos uma porta ou janella
abrindo directamento para o exterior ou
pnra uma ürea aberta, quo deverá ter a
superfície minima de dez metros quadra-
doa e a dimensão mínima do dois metros
de largo.

Paragrapho 7.o F=- Os muros de allcer-
ces terão a espessura mínima de Om.-lü
atí: ao nível do pavimento o Om.30 dahl
para cima.

Paragrapho 8.0 \— A altura mínima
das paredes, contada do nivél superior
fio pavimento atd ao íreehal. scrâ. do tres
metros.

Paragrapho O.o •—= O vão mínimo das
portas o das janellas terft, a quinta parto
d.a superfície mínima do compartimento.

Paragrapho 10 — O pavimento poderá,
ser do mr.delra, cimentado ou ladrllhado.
No primeiro caso, ficara, pelo menos
0m,50 acima da superfície do solo. quo
deverá ser cimentado ou ladrilliudo. sen-
do o porão convenientemente ventilado.

Paragrapho 11 —i As paredes internas
serão rebocadas o. caiadas: as externas
poderão ser do juntas tomadas.

Paragrapho 12 — Os compartimentos
poderão não sor forrados.

Paragrapho 13 — As portas, as lanei-
las o os forros serão pintados a oleo.

Paragrapho 14 ¦— Não havendo platl-
banda, o beirai do telhado terft pelo me-
nos uma saliência de Om.30.

raragrnnho Ifi — n lan.Mio om torno•lãs paredes exteriores serft. revestido, nalargura minima do um metro do calcada
do alvenaria do pedra, do tijolo cu cimen-
tado.

Art. 3.o — Quando forem construídas
varias casas unidas, as paredes ilivism-ij-i
terão a espessura mínima de Om.30 o irãoui6 no ir.l!i:>(in. Bcmlo os respectivos ter-rcr.os separados por meio do muros oucercas.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
niciplo do ti. Paulo. IS do agosto de 1910,
3C3,o da fundação do ti. Paulo.

O dlrector geral,
A. Cintra.

EDITAL

Do ordem do sr. Prefeito, faço publico
que, pelo prazo do dez dias, conta-
dos de amanhã, «o acha aberta con-
correncla publica para o fornecimen-
to, at6 31 do dezembro de 1917, de
tijolos para serviços nos cemitérios
da Consolação, do Aracft o do Braz

Os concorrentes apresentarão preços
por mllheiro, entreguo nos cemitérios acl-
ma mencionados.

No contracto a ser lavrado serão espo-
clflcadas as condições de fornecimento,
nos termos desto edital o da proposta ac-
coita, ns penas do mulla o de rescisão,
épocas do fornecimento, cto.

Depositarão os concorronten, directa-
mente, no Thesouro Municipal, a caução
do 150S000, para garantia da assignatura
do contracto, sondo que o proponente nc-
coito deverft, exhlblr recibo do caução de
3O0S00O, quo serfl. depositada ántès da as-
signatura do contracto, para garantia da
sua execução, do accOrdo com a tabeliã
constante do art. 31, paragrapho, do
Aeto n. 899, do 15 do inalo do 1910.

As propostas, com firma reconhecida,
sem emendas ou razuuas, selladas convo-
uientemento o acompanhadas do recibo
da caução do 150$000, acima referida,
deverão ser entregues em enveloppes fe-
cliados o lacrados, mediante recibo do
Director do Expediente, na Portaria Ge-
ral da Prefeitura, ato o dia 29 do cor-
rente, para serem abertas no dia Iminc»
dlato, fts 13 horas, cm presença dos in-
teressados, do que so lavrara, termo nes-
ta Directoria.

Acceita a proposta, lavrar-Sc-ft o respe-
ctlvo contracto, dando-so disso aviso ao
interessado, quo doverft assignal-o dentro
do prazo do dez dias iniprorogaveis, sob
pena do ficar o mesmo de nenhum effel-
to, perdendo o proponente a caução dc-
positada.

Directoria Geral da Prefeitura do Mu-
niciplo de S. Paulo, 19 do agosto de 1910,
303.o da fundação de S. Paulo.

O Director Geral,
¦*vfteVí*"1"í,'v Arnaldo Cintra.

M ESTEVAM GARCIA

PREFEITURA DO SIUNIC1PIO
Serviços do, caliição, pinturas, etc, do

casas
Do ordem do sr. dr. Prefeito, faço pu-

bllco que, nos termos do art. 18,' para-
grapho unico. do Aclo 849, do 27 do ju-
neiro do 1910, não dependo do plantas
approvadas, nem do alvará do licença, n
execução dos serviços do limpeza, cala-
cão, pintura, cmpapelamento, etc, o pe-
qüenas reparações no Interior dos cdifl-
cios, ou no exterior destes quando rfi-
cuados das vias publicas, desde que as rr-
paraçíes nüo alterem na parto essencial
a planta approvada ou o edifício construi-
do. Deve, porím, a execução de taes sor-
vlcos ser precedida do communicação ft
Directoria rte Obraa e Viação, sob pena
dc multa do 20SOOO, cx-vl do art, 201, do
Aclo r.cima mencionado.

São consideradas partos cssonclaes cm
uma construcção. cm relação aos mini-
mos fixados nas leis ínunicipaes, que não
podem ser alterados:

l.o — altura dos edifícios;
2.0 — altura ão p(! direito; ''r^r.
S.o — ospofsura das paredes;'•l.o — superfície dos compartimentos;
5.q — alicerces e cobertura;
8.0 — altura o largura das aberturas:
7.0 — acerescimo ou suppressão de

aberturas;
8.0 — tamanho rtas saliências.
Directorla de Policia o Hyglene, 18 dc

julho do 1910.
O Diroctor,

Alberto da Costa,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Concorrência para a escolta das anuas ilu

cldado

EDITAL
MINISTÉRIO DA GUERRA — ESTADO

DE S. PAULO
Edital do Coniocaeão para o alistamento

militar
DISTRICTO DO BRAZ E MOO'CA

O coronel Honorário do Exercito
Constantino Xavier, presidente da Junta
de Alistamento Militar. Faz saber aos quoo presente edital lerem ou dello tenham
conhecimento quo, nesta data, foram Ins-
tallados os trabalhos desta Junta e, por-tanto, convoca a todos os jovens da oda-
de do vinte annos, completos no anno pro-ximo passado, o domiciliados nesto muni-
cipio, a virem so inscrever, atí ao dia 15
de setembro do corrente anno, o bem as-
sim todos aquelles quo, tondo 21 annoa ou
mais, ainda não estão Insçriptos nos re-
glstos militares, como determina o regu-
lamento para a execução da lei do alista-
mento multar, — de 21 atí 30 annos do
edado completos.

Convoca tambem todos os interessados
a apresentarem, a bem do seus direitos,
esclarecimentos ou reelamacOes, afim de
que a Junta possa ficar bem orientada da
verdade o dar as Informações precisas aesclarecer o juizo da Junta do Revisão quetem do apurar esto alistamento,

A Junta funcclonari em todos os diasutels, na casa n, 335-C, da avenida RangelPestana.
E, para conhecimento do todos, mandalavrar o presente edital, por mim feito cassignado, rubricado polo presidente, queserft affixado junto ao edifício em quofuncclona esta Junta. O secretario, tenen-te Justo Anselmo Blanchl.
S. Paulo, 15 do julho de 1910.

v Coronel Constantlno Xavier,
Presidente,

Tendo sido annullada a primeira con-
correncla 'por 

despacho do sr. Prefeito,
faço publico, do ordem do a. exc., quo,
polo prazo do 120 dias, contados de ama-
nliã, ee acha aberta concorrência publica
para a escolha das armas da cidade, nos
termos do Aeto n. 807, do 10 do feverel-
ro do 1910.

Versarfi, a concorrência:
A) — As armas da cidade do S. Paulo,

compreliendendo um escudo, com suas cO-
res, mct.ie.-r, pecas' o figuras o tambem os
ornamentos exteriores, tudo adoptado o
disposta do accôrdo com as regras da arto
heráldica;

B) —- essas fcrrhas, tanto quanto possl-Vil, devem symbolizar os feitos do pas-sado, desdo a fundação da cldado atí aos
nossos dias, sendo garantida plena llber-
dado do concepção artística aos concor-
rentes;

C) — os projectos dos concorrentes de-
vem con ler:

— Desenhos, em duplicata, coloridos,
na escala do 1:5, para as armas apresen-
tudas;

— desenhos, em duplicata, cm linhas
o pontos, para as diversas cOres, confor-
mo as convenções heráldicas, na escala
do 1:50, para as armas apresentadas;

8 — memorial explicativo e justifica-tlvo da sua concepção.
Os projectos apresentados ficam per-tencendo a. Municipalidade.
Os projectos não serão asslgnados po»los autores, maa marcadoa com um em-

blema, pelo qual possam ser identificados.
Os projectos, devidamente fechados e

lacrados, serão recebidos na Directorla
Geral da Prefeitura, atí íis 5 horas dn
tardo do ultimo dia da concorrência, 18
de dezembro próximo futuro, ahl recebem
do numero do ordem, o delles so passando
recibo.

Terminado o prazo da concorrência, no
dia seguinto — 19 de dezembro — serão
publicamente abertas todas as propostas,na Directorla Geral da Prefeitura. Serão
excluídos do concurso os projectos quecontiverem erros technlcos ou concepções conc°dlda o
monstruosas, plena, bem

Os projectos acceltos serão expostos om
logar publico, do faoll accosso, duranto o
prazo do 30 dias, findo o qual serft feita
a classificação dos projectos para l.o, 2,0
o 3.o Iogares,

O projeoto classificado cm to logar se-
rft o escolhido para as armas da cldado de
S. Paulo, para o uso conveniente.

A acceitação e classificação serão feitas
por um Jury, composto do cinco mem-
bros, escolhidos e nomeados pelo Prcfcl-
to. Da acceitação e classificação dos pro-
jectos serão lavradas actas, asslgnadas
por todos os membros do Jury.

Cas» o Jury entenda que nenhum dos
projectos merece classificação, scrâ, aber-
ta nova concorrência, por egual prazo,Haverft um prêmio do 2:000$000, outro
do 1:000$000 o o ultimo do 500$000 para
os projectos. classificados, respoctlvamen-
te, em l.o, 2.0 o 3.o'Iogares.

Alím dos prêmios supra, receberão os
autores dos projectos classificados uma
monção em quo constara, a classificação.
Os autores dos outros projectos receberão
menção da acceitação. A entrega dos pre-
mios serft feita aptfs a publicação da das-•slflcação dos projectos no Jornal officiai
da Prefeitura.

Directoria, Geral da Prefeitura do' Mu-nlclpio do S, Paulo, 17 do agosto do 1910,
303.o da fundação de f*. Paulo.

O Direclor Gera!,
Arnaldo ÒlnUfà

PREFEITURA «O MUNICÍPIO
EDJJTAL

Do ordem do sr. Prefeito,, faço publico
que, pclo prazo do 30 ãlaB, contados da
presente data, so acha aberta concorren-
cia publica para a apresentação do pro-
jectos do casas prolctarla.s econômicas,
destinadas ft habitação de una sâ faml-
Ha.

Versará a concorrência:
a) — Sobro typo de moradia, compre-

hendendo dois compartimentos habita-
veis, dos quaes um servindo slmulla-
neamente do cozinha, refeitório o parma-
r.encla diurna, o dependências, destinada
a casal sem filhos. Devo a moradia pro-
jectada poder transformar-so facilmente,
por acerescimo, em outra do condições
análogas, ma.i do tres o quatro comparti-
mentos luibitaveis, destinada, respectiva-
mento, a casal com filhos do um sexo ou
do sexos dlfferentes.

li) — As casas' projectadas devem sa-
tlsfazér fts prescrlpçõos dos paragraphos
5.0 a 15.o ilo art! l.o o do art. 3.0 da
lei 11. 498. dp lé do dezembro do. 1'JÜO:
quando haja, mais do um pavimento, serft
observado o Actb n. 900, do 17 do maio
do 1910. Poderão os concorrentes apre»
sentar mais do um projecto; deverão an-
noxar a cada um delles o traçado dos jar-
•Uns correspondentes fts zona3 de recuo
eventuacs, bem como o do3 Jardins late-
raes ou adjacentes que julgarem utols a
loncepção offcrecida.

c) — Devem os projectos satisfazer fts
quatro condições seguintes: — hygieno —
commodidado ¦— estlieLIca — economia.

d) —¦ Deverão os concorrentes apre-
sentar:

l.o — A3 plantas, folhas de medição
dcsoriptlva o orçamento detalhado, como
si so tratasse do contracto para construc-
cão real. Deverão fornecer as Indicações
completas o necessárias, relativas nos
accessos, annexos e canalizações quo não
fôr possivel aprcsenlar. Os preços unita-
rios adoptados serão dados em lista, ft
parlo. As plantas serão na escala do 2
centímetros por metro o representarão,
pelo menos, os planos dos alicerces, po»
rão, caso exista, o pavlmentos, um c'irte
longitudinal, frento principal, lateral c
posterior. As nlvenarias o outros mate-
rlaes serão Indicados com cores conven-
eionaes.

2.0 — Em memorial, trat/indo parti-
cularmento:

dos materlaes do construcção preconl-
zados;

das canalizações Internas de água pota-
vel o servida, da oleotrioldado ou gaz;

do systema do ventilação, bem como da
disposição das janellas o seu modo de
funecionamento;

das vantagens que pode offerecer o eys»
tema do cobertura escolhido.

e) !— Não entrarão no orçamento!
l.o — O preço do terreno;
2.0 — Os honorários do archltectoí
8.0 — As despesas legaes do approva-

ção do planta ou outras do análoga pro-
venlencla,

f) — As plantas serão desenhadas em
papel tCla.

g) — E' permittlda nos concorrentes a
apresentação do quaesquer outros do»
cumentos, alím dos especificados, o que
possam julgar utols ft apreciação do seu?
projectos.

h) — Não serfl, permlttlrto aos concor-
rentes ti a rem-so a conhecer (salvo o caso
do planos realizados ou em via do exe-
cução), a não ser pela seguinte forma: —
os projectos e relatórios serão marcado?
por moio do divisa ou emblema, repetido
no lado exterior do sobrescrlpto lacrado
com slnetc, entreguo junto com os do-
cumentos o contendo nomo o endereço do
autor ou autores dos projectos.

I) —- Haverft. tres prpmlos a serem
conferidos pelo jury quo Mr nomeado

l.a PRAÇA
O dr. Miguel do Godoy Moreira e Costa

Sobrinho, juiz do direito da primeira
vara commercial desta, comarca de ti.
Paulo.
Faz saber aos que o presente edital vi-

uem ou dello noticia tiverem que o por-
te'.ro dos auditórios Joüo do Sousa Dias
Batalha ou quem suas vozes fizer trará
a publico pregão do venda e arrematação
a quem mais der o maior lanço offerecer
no dia 15 do setembro próximo, fts 13
horas, ,1 porta do Fórum Cível, X rua ão
Thesouro desta capital, os bens abaixo
descriptos, penhorados a Francisco Pu-
gllesi o sua. mulher, para pagamento do
executivo hypothecario quo lhes move
Alfredo Maragllanp, a saber: a casa n,
52 e terreno, da rua Castro Alves, antigo
Paulista, freguezia da Sé, desta capilal,
com 2 janellas de frente c porta do ma-
deira ao lado, contendo 4 commodos c
quintal com dependências, confinando
com' João Ignacio dus Neves, Marcos
Pclxltellá o. nos fundos com Antônio Vaz
Porto, avaliada por 10:000$000; a ca.sa
11. 52-A o terreno, alta na mesma run,
com 2 portas rto ferro na frente, destina-
da ft açougue, tendo mais 3 cor.imortos e
quintal com dependências, confinando
com as referidas pessoas, avaliada por
8:000$000; e, a casa de sobrado n. 54 e
terreno, sita na alludida rua, tendo 3 por-
tas do frente, sendo 2 que dão ingresso
ft loji|. que se destina ft ensa commercial,
o uma quo dü Ingresso ao sobrado onde
tem 3 janellas na frente, sendo a do cen-
tro uma sacaria, contendo dita casa 12
commodos, 0 em cima o 0 em baixo e
quintal com dependências, confinando
com as mencionadas ' 

pessoas, avaliada
por 12:000$000. Essas cosas medem, jun-
tame-nte, 17.metros mais ou' menos do
frente por 95 melros mais ou menos rta
frente .10 fundo. E, para que chegue ao
conhecimento rto todos, mandou expedir
o presente edital quo .serft affixado c
publicado na fôrma da lei. S. Paulo, 23
de agosto do 191C. Eu, Antônio Machado,
ajudante, escrevi. Eu, Carollno Barreto,
escrivão, o subscrevi. — Miguel dc ('iidoy
Sobrinho,

Josepha Rodrigues Garcia, esposa do
finado Estevam Garcia, commemorando
o 3»o annlversario no dia 2 de setembro,
manda celebrar uma missa, na egreja ma-
triz, fts fl 1]2 horas, pelo qua «onvlda a
todas os exmas. famílias para esto aeto
de caridade, quo desdo jft agradece.

Conchas, 22 do agosto de 191í.
Joseplia Rodrigues Gatclu,

uenos annuncio
m. PPAHELHOS pnra jahtnj*, meia porcel--*"lan.!, decorados com Ouro, louça ín-

gloza, a 8ov o loo^ooo, idom, para clni c
caio a 0o', na liquidação do Bandeirante,
,1 rua do S. João 87.

jpIilCAKAS do pranito branco,inglez, oara
^-"ciiíé, duzia 3 *ioo o "4*; idem, pnra 

'chá,

a 7', pratos a 7!, Icrrina*. íi 5-, Imles ir.ira
tsJiA o café a 4', idem, liiUiras o assaca-
roiros a 2 ííoo : nn liquidação do Ilandci»
ran to, rua do S. João. 87.

^'-iflPOi" para chops, 25 il (luzia; idem,"-»—'íorui.i. barril, a .)'; iilcm, co.a pé n 5;
cálices a 3*, íri.ctíiraa a STJoo, estojos
para mosa, tros poças do metal por 4 ; nu
liquidação do Jlandciraiilo, rna S.João, U7

Sementes novas I
Catlnguciro roxo, legitimo, Eacco de 200

litros, EI000. Cabello do negro, sacco de
200 litros, 1CJ000; Jaraguft, germinação
garantida, puro flo cacho, sacco do 200 11-
tros, 7ÍC0O. Pedido ao antigo e afamado
fornecedor Josft Marcelllno de Agnellos —
Linha Mogyana — Estação do Restinga.
FH^endo deaapparecido um papagaio da
•*-Bahia, com pennas vordos o aniarolla-
das, com um pó dofoituoso, çratifíca-so o
quem o entregar on der informações A *.o:'v
Monsenhor Andrade, n. 9<!.

Ai
"Ms°li" a Simples

"EMPRESA DE POfjOS METAIilÃ-
COS lr! AltTKSÍANOS" ou a procura da»;
a.»'uas subterrâneas o jaziment .3 mine»
raes. Tratar o Intòrmãçües ft -ua Pass •-.
35 — S; Paulo.

roaiTOTrirascBnaMTísoeiia.Tírai:

COMPANHIA AGRÍCOLA PAULISTA
Assembléa geral ordinária

São convidados os srs. accionistar» des-
tu. Companhia a se reunirem, 110 dia 30
do setembro próximo, fts 2 horas da tar-
do (14 lioras), na sorte social, na-rua Ll
bero Ifartarú, n. 103, sobrado, nesta cap!
tal, em assemblfia geral ordinária, para
resolverem sobro o relatório e contas da
administração, nu ann<> decorrido, respe-
divo parecer do conselho fiscal, eleição
deste e rtos supplentes, bem como eleição
da directoria, visto íimlar-sc o mandato
cia actual.

S. Paulo, 20 dc agosto.do 1910.
A directorla.

Vende-so um, que custou 250J000, por
180J000, novo, só com quinze dias do uso.
em cujo espaço de tempo curou uma no-
vralgla Inter-costal, não mais appareceu-
rto as dores; vende-se por mulla precisão
do dinheiro, devido X crise. Para infor-
mar ft rua Benedieto Camargo, n. 15,
Penha.

Laias para amostras de
café

Vcnclcm-sc a 15§000 o cento-
Rua José Ricardo, 39. Caixa, 32 -
Santoi?.

O Noto Remédio, Fácil, Certo, e Que
Wãó Canta Dòr Para Curar Calloa.
"Oets-It" 6 sem duvida o remedlolmala notável para curar callos-iLeva-se apenas ílols ou tro.» min"!utorj para applicar um pouco dei

vfll^M TyqTttlMTrJT-' t*-* .tnmrrwmm ..-„.

t.OMl-ANilíA AGRÍCOLA PAUJJÍiTA
Para' os devidos effeitos, ficam ft dis-

posição dos ars. aceionistas desta Compa-
nhia, na sede social, ft rua Libero Baila-
rô, n. 103, sobrado, nesta capital, os do-
cumentos de quo tratam o artigo 147 o
respectivos paragraphos do rtecreto federal
n. 434, rte 4 do julho do 1891, relativos fts
sociedades anònymas.

S, Paulo, 29 de agosto rto 1010.
Carlos dó Campos,

Presidente.
COMPANHIA MOGYANA DE ESTHA-

JJAS UE FERRO E NAVEGA-
ÇAO

Tarifa movei
Durante o mez do setembro vigorará

nesta Estrada a taxa cambial dc 13 ds.
por 1 $000, equivalente no augmento de
35 0;0 sobre as bases rtas tabellas 3 e 0
a 17, sendo isentas rto cambio as tabellas
1. 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A, 5 o tarifa especial
dc gado a Campinas,

As tabellas 3-A, 3-B o 3-C (Café, vinho
nacional o algodão em rama) continuarão
com a mesma taxa cambial de 17 ds.

Campinas,- 17 de agosto dc 1910.
Antônio Penldo.

Inspector geral.

9IERCI3JIES
Vcnfln-se pnr pícço rcdtúlüo;
1 l)nul]l('-»,U:ii...,;i. (oijioilo, PS IIP., novo, cür

mnrrbn, onpolo iimoricimo, illumliiaçtto comp'cln. —
tVcrner lülpert ,\. Comp., ti, PtlV.o, rua Josó liou!-
ftic u, ii. <!.. — Caixa, lil
(fft IWltAIXíK vencertt qualquer cnl>r-
'w? midade, ehronlea ou aguda, cm pou-
co tempo, sendo usa rio couio nós manda-
mos. O PARADÓR, :i))|wi'olbo Bclentlfleo,
approvado por grandes suuimldades mo-
dicas, constituo u tlierapeutlca mais ra-
cional, que é a cura pela oxigenação do
sangue.

jÃFFÉRECEU-SE criadas, copeiras, go-'*•' vernantes, cozinheiras, etc, ás fnmi-
lias, pensões o liotnis; tratar na "Agencia
Direita" do Collooaçõos, Rua Direita, p„
35-sobrado.

PARTEIEA
IIiiic. 5 r:!»)ia do .V. i-ilr...!-- ria;-!i'£i»<»<lo

parlei ni dipfpmadíi pela Kscola ü- Phnrmacia id; N,''Mil.., c»- inic.n.-i iiii .Mriioniiiliiilo dcsi.i c.i|.iln'. Al-
ten !e a oh amados a qualquer jror.ii kcsMoieia c
consultório: rua (ícncnil i sorlo, .'.o. íi!lPj)li.'.6.2S0.

Fcihsíso BSrasilcii-a
Hclisarla itlbelro couimiiiiic.i nos seua froRtiezcs rjup
tinnsfprlu o seu ciiabelcclmciito para um grando
pred.ri no centro i!;t cidade, junto ao largo da .Só, :i
Riia de Santa Thoièzif, 22. on.lü contínua n receber
hospedes ili.-irioa c pciisloiilstns do mrz, hera como

> a fornecer comida a domicilio 

RATOS do porcollana branca, do Li»
inogos, (hi'ia IS • idom, chicaras para

chá, porcoilana, a 11-, duzia: serviços do
chã o café, porcollana om coras a 5o¦; idom,
Fiiycnco, cm c0103, para enfo, 15 poças por
l-V; na liquidação do Bandeirante, run São
João 87.

«-EMENTES DE CAPÍM, novas, do gor-•"--^miiiação garantida, vendom-se: "Catiu-
guciro líoxo" a ?330 o "Jaraguá", de ca-
cho, a -G5Ü, o kilo, onsaocudó, a dinheiro.
Pedidos a Manuel Kduardo Ferreira, esta-
ção do Jussara.

SERVIÇOS para chá o café, torra cotta
'**-' inglezes, d peças por 15 ; louça cs-
maltada para cozinha; fôrmas para doces o
-impadas; talheres. Tudo pelo custo o abai-
co do custo, na liquidação do Bandeirante,
rua do S. João, 87.

oelo Prefeito, aendo o primeiro do ....|
3:000$000, o segundo do 2:000$000 e o
terceiro do l:00O$000. Estes prêmios sô-
mente serilo conferidos sl forem apre»
sentados projectos ão valor real. Será
concedida a tal respeito ao .jury liberdade

como a do repartir a totall-
dado ou parte da Importância global dos
prêmios, do modo por. quo julgar mais
equltatlvo.

j) — Apfia a decisão do Jury, serão
abertos unicamente os sobrescrlptos cor-
respondenles aos projectos premiados e
proclamados os nomes dos laureados.

- Ic) — Encerrados os trabalhos do Jury.
todos os projectos serão expostos ao pu-
bllco, duranto qulns.8 tlla-?, em local e
hora annunclados pela Imprensa,

1) — Reserva-so a Prefeitura ò dl-
relto do reproduzir e Imprimir os proje-
ctos premiados, quo cahlrUo por essa
forma no domínio publico.

m) ¦—¦ Finda a exposlcüò, serio Sostos
ft dlsposloito dos seus autores os projo»
ctos nao premiados. Flcarlo elles do pro-
prlcdado da Municipalidade, na forma
da condlctto antecedente, ei nüo forem
reclamados dentro do noventa dias.

n) — O aeto do participar no ooncur-
so Implica na ncceitaolo do programma
especificado nas condlgCea desto edital.

Os projectos eerEo recebidos na Dlre»
ctorla Geral da Prefeitura, atê fts 17 ho-
ras do ultimo dia da concorrência, 0 de
setembro próximo futuro ¦— ahl rece-
bondo numero do ordom e delles so pas-
sando recibo.

Dlreotorla Geral da Prefeitura do Mú-
nlclpio de S. Paulo, 11 do agosto do 1010,
SC3.0 da fundação do 3. Paulo.

O Director Gorai.
Amai-lo Cintra;

Companhia Paulista de Estradas de Ferro
Nova tabeliã de distancias kilometncas

e reducção de tarifas
_F;iz-sc publico que, .1 partir dc 1.0 dc setembro próximo, começará

.a vigorar nas linhas desta Companhia, Secção Rio Claro, a nova ta-
bella de distancias kilometncas, para appücação das tarifas, organizada
dc accôrdo com as modificações resultantes da construcção da nova es-
Irada, dc bitola larga, dc Rio Claro a S. Carlos, recentemente aberta ao
trafego publico.

A partir da mesmaTlata, entrarão em vigor, em todas as linhas desta
Companhia, ¦ reducções das tabellas de fretes 3, 6, 7 c 8, comprchendendo
gêneros de importação c exportação, as quaes passarão a ser cobradas
de accôrdo com as seguintes bases, por tonelada e por lciiométro*

TABELLAS

8

De o a 100 kls. .- »,» ;,. ¦„. $200 $300 $450 $220
Dc 101 a 200 kls. .; -.- »,; :. $180 $270 $405 $200
De 201 a 300 kls. » :.: >; >. $160 $240 $360 $180
De 301 a 400 kls. ¦.» ;.» -.» -.- $140 $210 $310 $150
Dc 401 a. 500 kls. >- -.- ».» ;,• $120 $180 $270 $130
Além de 500 kls. .- >¦ -.» -,» >• $100 $150 $225 .$110

S. Paulo, 21 de agosto de 1916.
ADOLPHO AUGUSTO PINTO,

Chefe do escriptorio central

CompanMa Central fle Armazéns Geraes
Assembléa Geral Ordinária

Coavulo os srs. Aceionistas para comparecerem á Ássemblóa Ge»
ral Ordinária da Companhia a realizar-se no dia 30 do corrente
mez ás 13 lioras, na sede social á rua 15 de.Novembro, 161,
sobrado, afim de tomarem conhecimento e resolverem sobre o relatório
e contas referentes ao ultimo exercido e bem como elegerem os
membros do Conselho Fiscal.

Ficam á disposição dos srs. Aceionistas, em nosso Escriptorio, os
documentos a que se refere o art. 147 do Decreto n. 434 dc 4 de
julho dc 1891.

Santos, 10 de agosto de 1916.
Goin.de de Prates,

Presidente.

'Eli,acabe! com todoa os mou» colloicon* Gets--.lt." Agora eu posso tnmbcn
usar ftnp&tos tncnorci."

"Ots-It" em qualquer cnllo. Ocallo esta. entao condr:iunailo (Smorto com a mesma certeza eom.
ijuo o sol brilha. O callo começa,
e, umollccer noa dôdo.* e cah poesi. 11' o novo remédio slmpfesj
fncil o certo pnra curar calloa.-
Nâo ha nada para grudar-se com aa
meiar-i. Ob emplastros ou calQOá
comjnumento vondllou fazem oacalloa pelorãr, enllamain ou callos a
causam dores penosas. Con* o uso
do "Gets-It" nao lia nenhuma com-í
pressão ou dOr. Não ha uni-uentoa
quo irritam os dedos, nem ataduraa
quo fazem do dedo um verdadeiro
embrulho. Scra possível llvrar-su
do callos sem o uso do facaai
navalhas e tesouras perlgroflas."Octs-It" nunca falha. Ir!' livro da
perlg-d o nunca doe. Kxperlmcnta"Clet-r-H" hojo cm callos, verrucaa
o cnllosidattes.

Fabricado por E. Latvrencc & Co..
Cliicni-o. Illinois, U. ti. A,3 Vendido
cm todas as (irofarlua o püar*macias.

Dcposilmios cernes:

Granado & Cia. R. de Janeiro
Barroso Soares & Cia. S. Paulo

Effijou ©ire©
Esta. Companhia gy-
ninastiéa, recente-
mente organizada,
eonti-áctà artistas

ao sen dieretor'Hum-
berto Senna, em Filar.

Sodar

LEU

Cáustica
«arca '-Caveira"

Sempre tem em stock

Galxa 44
a

s. Paulo

RIOS DE DINHEIRO !
Fortuna para toilos! O mysterio pliolo»

graphlco! Novlilaílc sensacional! Os nior«
tos que rcsiiscltnin!

Itínnllopliotoninglc d uma mie.iina prl-
vlleglaila da casa G. Conti o Comp., dd
P.io de Janeiro, que faz pliotograplilas
quo cantam, riem, abrem o fecham a
becea e os olbo3 como uma pessoa em
carne c osso. Novidade cstrabiliante! Em
uma semana, com o emprego do um pc-
queno capital iln 70$0Ü0 ganham-se -....-
430SOOO. A maior opportunldado para so
ganhar dinheiro! Uma crláriça, poderá
executar o trabalho com a máxima íacill-
dade. ".Janda-so umostra da photogra-
phia, livre do porte do correio, medianta
remessa de n}000. Com esla machlna faz-
se fortuna com rapidez.

Agente geral para o Estado de 3.-
Paulo: Vicente Innecco. — Itua S. Anto-
nio, 21-A (sobrado). S. Paulo.

Dá-se qualquer quantia com garantia
de hypotheca de prédios nesta capital e
em Santos.

Juros módicos, condições vantajosas-
Não so acceltam intermediários.
Trata-se na rua da Quitanda, n. 2 (Casa

llichel), 2.o andar, sala n. 1.

ROMANCES AI $000
A Livraria Magalhães acaba do.

receber grande sortimento de roniaii-
ces dos autores mais conhecidos, cn-
tre os quaes Richebourg, Maupas-
sant, Zola, Tolstoi, G. Ohnct, etc, t
volume, cm brochura, a líj-oco. frarí».
co de porte para o interior. Rua da'

Quitanda, 5»
.-P .1, i. !¦ II —-—«.

Liquidação de livros
VISITEM

a livraria Magalhães
e verifiquem o bello
sortimento do livros a
preços marcados e re-
duzldos.

Verdadeira liquidação
do livros sobro todos
os assumptos e conhe-
cimentos humanos, pa-
ra dar entrada a gran*
dé o variado sortlmen-.
to ultimamente adqul-:
rido na Europa o qua
acaba de chegar pelo»
vapores "Camões" <"Frisia".

A enfs^da é fransa na
RUA DA QUITANDA, N. 5

Y&1
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AsifÜBDÍSüí,
IgoiirgBaidâo,

Anfluciiza-, dc.
Curam-se com o

-TOSSB3 pUP"ERf lif ÊNVG
© cxiíbo. sp. coronel José lio-noin-s-os Mendes curou-sefllc tosse ianoertincnte c alior-recltla com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JUNIOR

5gP'rr"1'"" "' -^ --¦ '" '|| ' ' ~—¦===«= ^r-"™ . |
WA©ff*OSBIA DOBCl-fiietosse conrvíivua
A exma. sra. d. Anna MSilas,
I»ai*tciira ile primeira classe,curou-sc com o
Xarope de Grindelia

DE OLIVEIRA JUNIOR

ASTHMA ai a ii Amxim
A exma sra. fl. mvah €l»av-Hy, de A^cn, França, úm tm<s.soffrcndo lia Sl ánhós, ciirôu-se com oXarope de Orindelia

DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogados
Drs. Carlos do Moraes Andrade, Podro

Motta o Elpldlo Veiga advogam no cível
o no crime. Accoltam causas no Interior
do Estado.

Escriptorio: Rua da Quitanda, 20 (Casa
Michol), 2.0 andar, sala n. 1.

Hach para

Externato Motta
Dirigido pelo dr. Arthur Mottn Junior,

que conta com n collnliornção de oito dls-
llnctog professores, prepara nlumnog pa-
ra os c*«nmcs «lo admissão fis cscolna nor-
mnes o todas ns escolas superiores.

Os progrnmmns officiaes sno rigorosa-
mente observados.

RUA JAGüARIBE. 72 — S. PAULO

AVICULTURA
CROOADEntAS E CRIADEmAS"COUTO"

As mala procuriiflns. Promlmlíis com Grnndo l'ro-
!íli".,í° J"°".rJ n,7 K*P<»>««n Paulista iio Avifiuliurn,
n^t„n TV'111, l *-çl"n Prospoòlos a 13. Cor.iln. UuaQuintino llocnyuvn, n. 4. •relcphonc, 848.

Vendem-se era perfeito estado
as seguintes:
I Motor inglez com caldeira se*

parada, de 12 cavallos Inglezes i
í Plalna "Sagar" de 4 facas112"x4"0.
I Esmeril automático.
Ver á rna Dominsos dc Moraes. 95, e tratar
com Lameirão & C. - Caixa. 1097 - S. Panlo

PRESERVATIVO ©B ^H I -

(ÇJ flJiicr.iii
(-.1 IDcI« f.íH*""*s'íi."i mais. .

i*5 I"*"$«*."<">•» a. í
SS5«6« a

Serraria m^^^^ -
1 GA^ii^CI0 1 CHESÍRÍ5J OS AUTOMÓVEIS

I F. ROCHA & COMP. l.| B WM

S?*i Em frento aos Correios ^sitV E9 
||g

I 
Caaiia l»o - ¦jTe.ei,!!,. w» .g.y

S. PAULO 1

ti fl

üm livro útil
Gratuitamente dado aos nossos leitores

W&&8mXpm?*'mT .•*&«*»¦ "'"*" "tW
•wtroíáS màlSToÍ!pV^rfraM%n,0d0 d.e.<I^'q^r pessoa curar a s! própria e ao»ontros as mais chronicas enfermidades, o vicio da embriague.-, etc. etc.
inspirar cS 

°b'Cr ° bem"e,tar em Casa' como 5m')ôr a vont!1^ a ««irem, come

os la-cfcrelote,3 íilti?^» coj™erciant«' os empregatjo*. o., formados. 0s militares
o quma 

'C 
.^^•"n-T"' "w q""aI ôr a SUa Posição social, cncontrarSc

{^t^^^r^^ítM^^^^' "°ml""»l»*> de um sello para c
^m^nS^t^^"3^^ sr'idr-' Marx Doris' rua Pau,ino Fernandes.xi. zg - uotafoRO, Rio de Janeiro, e rccekrcis o nosso brinde gratuito.
NOMÜ ;,..,,-.-, t£ .••?: »js yjv. ,, . ¦»••§: >Vf >¦»i" >_•_». • • •, • •¦» >ií Tf*" Tir

dpi Magra Paulista
rRnpTíaÍSíin,u0Sn escr,Ptor,° nara pedidos de CERVEJAS,CH0P5, GELO, etc, para a mesm-i
-RUA J1*IA FISÍTÁ, Jí. 7-jS
Spl!V.8?orHái«ab6rt0 -das 7 l!0ns tla mm ás 19 Horas danclte. Os pedidos serão executados com a mnxlma brevidade.

áESÍDEiVCIA .,,,,,--,„,„„.- ¦mr in -,,-r ¦,-,-,. .,-,,. .,,.,, vív T,,. .,,-,. Iír Tâí y,.,. ><(

Ao Boticão Universal
I M 15 dc Membro, , §

! '

Com SO ml! e'a'ú"CÍros, om bom estado,
t casas do colonos, boa invernada de ca-tingueiro, do 100 a 200 alqueires de ler-
ra optima, com multa madeira do lei,
Vende-se uma, om Ilapolls.

Dista 11 kilometros da estuçüo.
As torras são cotadas a 200$ por ai-«liieirc, mas faz-se dlfferençá para' com-

pra íi visla ou prazo curto.
Propostas a C. F. 33., ha administra-

Cíto deste jornal.

«Pequenos trechos»
do Octaviano de Mello, para leitura Eup-
plcmentar nas classes neleantaelis do cur-
so preliminar. Do muita uÜÍIdado -nos
cursos nocturnos.

Approvado pelo governo o adoptado
uas escolas e grupos do Estado dc S,
I'n uio.

Pedidos aos celllores PATERNOSTRO
IRMÃOS, CRUZEIRO; ou aos deposita-
rios DUPRAT & COí3P„ rua dc S. Rcnto,
il 21, S. PAULO.

Desconto nos revendedores.

Acham-se em exposição na
_,i p , nossa loja, rua Barão de" Itape-wfiiwoegfsftr.iiiráp, 27, va. mimvistos peíos interessados,

STEÍNBERG, MEYER & C.
Caixa 1,150 Telephone 983

*\waa*Ea m^vxra^xímwensBK

MARMORARIA GARRARA
NICODEMO ROSELLI & COMP.

Kua i «lc AiiB-SI ns. 2$ c 2? - l-clcphonc, 9.40»
aolmr .cmpHíS^vt?^ *", ,""""¦ U"Min' """ »* «'"""••> potorfòcio ,,nr r .„.' ' «nrlailn sortimento «to tiiiniilos, os atuns, enrcon inereis. nulos nrnro» vn»n»cie. por proços razoáveis. - Hspoolnlldniip cm l.imiilo'., ,1o Br,,nllo. .ilnSso d,°!aZi) n noffi'

CASA FILIAL EM SANTOS:
Rua S. Francisco u. f«5fi - Tclcnitonc.n. §í2?cr)

p- „|I|||M 
.;„„,„„.,,.„,„„„ ,„ :- '-'r- -' :

« 1 ¦»¦»¦ »» bti -r«n». »m, T=T ^,^1

j i -a <ahíç;';? >¦ ííi íci ki i iu n iww&i d-?^. f

Externato Paulista IP'
< Wm

SSÍcSíS Rua Brigadeiro Tobias, 77 k

Rua Veritilana, 49
Direclor: Professor Pedro Wolíí
Curso tio proparatorios paru admissão
ás Esoolns Normacs, flviimnsios, Mo-
(licina, Poljtonliíiieii, Direito, Phar-
macia, Odontologia, Coniniereio, etc.
Aulas diurnas e nocturnas para nm-
',nS 0S,sc-,ín3.AI,i»3;lit forneço passos do
100 réis aos aliinmos flcsln Kxlornnlo

CiWBSfiEstiislailiGili
Com escripíorio em sua residência

ATTKi-íniK ,« a.-l!l,4*rlAn«S-(:r,in|irn o ven-flo moveis u Imnioveis empréstimos sol, livpòiliocn.s,•locciin prncnriif-ilo piirii lemiiir conla iló prpillns,ii im iio nlngal-os, proocilcr 11 cohcorlòs o rccelieinlurrucis.
Tom A vcn:l:i nlmins prédios, inclusive íim ilos«ncllioros paliioios tia Avenitln iViulisln, hem comoOlvoreas fnionilns, soinlo uniu tle criar, do primeirafitüeiii, no-Iriunf-iilo Mineiio, com cnsa para rc»»!-uonciii, forraria, tpialro mil nli|ii'iro» Jo tetras »'e

primeira ipialiilaile, süiiilo i.pn ,|c matlrimi flo lol" liivcrnnil.-is o .'.1 ;t» ile cniiipos, ríáiivos para criar,iio a a i mil rezes, cou vn-ea- pnflilns a noutti olantas para tlar crln, eenln o poucns phrons,' carroscom a icsiiectlva lioiatla o errantle» nn'ilns il«» aeruii»em dllferonlos lopires pnra Incnr enersia olcclrica.
Pura, mais informações

Travessa Pnrlicular da Travessa Miiniz doSousa, n. i - - (Ciihibuoy) - - SÃO PAULO

-!
j i - — — -'

i I Bi, er,*»:*™ «
V.ÍL W-*m*
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"= SS^.Kítilf^tiK V.HTS^X  "
Almleliu novns c ea»»rlfln.'tis — Cotislrueçf.o esmcriiila — fteeo» som compe h

ri' j* foiicla - Aceeilinn-no cncnmmcnilas pnra n Interior - Venda líe tildcelos nnrã "
liei? liUiinrcs-Critiooiliis _ lijcc--'-— — — * - ¦ — - - ' ¦•

(Olla classe, ile tinlialhos ili» In

¦niiii iiiiiiiiiwimiihmj.,,„_-^, mm.mammiaamiaimmiÊtmajimnavirvesiauBaarmnmmmmm,

6RANDÉ FÂBRiCÃ
Tenho em stock typos variados e modernos, não temendo coneorrencia cm preços - Grande sortimento dc sola.'*, giz, tacos, etc,

Attendem-se pedidos do interiorEli© BLOIiS
RUA DOS GUSSViOES, 49 «r S. Paulo -- Telephone, 1.894

Completo sortimento de pertences para automóveis—TI""'"¦"¦"¦" Preços sem concorrência

Rua Barão de Ilapelininga, 33 - Telephone, 1.518

wfjm
mm

W TO.Í
ffOMTK» A.^Tií-ÍA li PAYOHi
E' agarMia da vida, curando as moléstias do estômago,
fígado, rins, otc, por ser a spii iM3 fflineralizafla flo Brasil
0 seu uso impõe-se na época aetual, que a Repartição

i , , de Águas e Exgottos e a Birecíori«i do Serviço Sanitário
| recomendam «A ÇÒNVENIGNCÍÁ Dâ POPULAÇÃO S0 SE

ÜTILI2AR DA AGÜA DA CAPITAL, DEPOIS DE FERVIDA»
¦231 Acha-se a venda nas principaes casas commerciaes

Ageiites: I'. Bupiiala Cónin, rua 11 «ío Agooío, ül) — S. En.ilo — lic.vimlilo Amu-rnnto o Comp., Poços iio Oulilus — I)r. Jor»» Ciiiulliio BraiiilSo, lístação Trata

4 •»=»*

AO PUBLICO»
Os fabricantes do Grande Depurativo da San.

j gue ELIXIR BE NOGUEIRA, do Phar-
moceutico João da Silva Silveira, avisam
que. apesar da aetual crise, nüo augmentaram o
preço do referido preparado, não havendo rasão
para o publico compral-o por preço mais elevado
do que o seu antigo custo. *S

Extraeçoes ás segundas e quintas-feiras |sob a fiscalização do governo do Estado
Roa üüsiifioio Bocayuva, 32-—a «¦¦ii  " ' l

Tcí-ca-ieSi-a, 2'ü

©J>ofi

Fd>^ IrSOOO

£!jg^g£eggaisçd®s em agosto e s-etõrniapo •

-^—^—^"M—^—»^—— —^_^-_ —^—^,
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m
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mm

-m^P^YYy-A'j~'.-'^i^^nm, A

i Lloyd Mjiiaiiez l

itin sempre os acreditados |

B . .^.^S PLEYEL 1
«S MAIS a-»Oí»ÜIiAí&ES B»; RE§lS'ffF.i>TES tm MKAiSIIi rgi

m Me EXPOSIÇÃO híi CASA
BR ~

ímica rfireeiituDfá no Estaflo
g 

50-A - Rua Quinze de Novembro ~ 50-A S

ppBÉÉffiBÉaâlM

Kalilril de Santos nn rlln «ti ,l0 ntroslonarnIdo, Ilnliin, Pornamliiioo, Vlgo, 1'nlmotitli
o Amslcnlnm

oei soneceltam passauclros com pnssapor-lo - lerceirn classe para Vlern, ir.níOJf", in-tcliiielo o Imiiosto. i.a c '.'.a classes, tratai
com n nejcncln

KEI2LANDBA
Sahliil «Io L'anlns no dia 1:| ele nclcmbro

pura Monlovlilòo o llncnos AiresPassagens üo .l.a ciasse, rs. cstOOU, Inclui-
Jo o imposto

Voltara tio Praia rm 2(1 tio selcmbio o
Iiarlirft no mesmo <lia para a Kuropa

Sociedade Anonyma MARTINELLI
S. PAULO

Rua Quinze de nouembro, 35
Calxii {ii,s(i>i ii. '{*u

SíTntÕs _.

?v 
Praça Barão do Rio Branco, 12 T

«LiiIxii poKlnl n, Mil! A

e l"a f0»?*rt ir1^^."^?1*" C" 'H£ PAa':|<: SI t Am NAVlbATlÕN C?MALA REAL INGLEZA COMPANHIA 00 PACIFICO1
1'AQUliTliS DA lèUKOrA i:M>I"-.l!A"

1)0.-1 KM SANTO3

ÍÚêlftA
No tlla ao tio uguèto — Subira no

meamo ilin paraZlontevidio r tlutno* Aires

AMÃEOM
no dia ti- du tíelüuibro, pauir.l no mos»

mo ilin pura
Monteviil6o o iíuiüiüs Aires

1'AQUIíTIiá l"Àl!A A I!L'líül'A
A sabir Jo Ido:

OSiBTA
no ilin. 1 ile «ilenibii» para H. ViconloLisboa, l.eistles. Vigo, (Jorunlia, Laitucliollc-Pallicn c Inglaterri
A sabir <lo Itlo:

m*emm<Mam.ia
No dia U iio BOtiimbro paiaÍISIIQA > ISOLAI ERRA
A sabir ele Siuitus
Amazon - 18 de setembro

i^iãiBaisies qaie se ttta-Hiarniiii «lispt^MsaveOw
si« sei-yiço €ta Força Publica do ffistado
MO'¦¦ Jf m - Terça-feira, 29 - IIOÍ JJE

. . — A's Vi lioras =====
Din frente ao Quartel da Luz

PEDRO ERNESTO Lci,XL
Com escriptorio á rua li dc Agosto, 1Í5-B — Tclcpltonc, n. 2.999

n»A«A!fiiKX'D'«H iiiiini'i»iA'ro.t»
Devidamente .autorizado pelo exmo. sr. major Eduardo Freire, M. D.
cliefe do Almoxarifado da Secretaria da Justiça c da Segurança Publica,

venderá Mos os animaes pe se tornaram Èpaveis ao serviço da
Força PiHica flo Estaflo, e pe serão vendidos ao correr do irteilo" 1> J- M - Terça-feira, 29 - JE ® J

========== A'm IS luiraH ¦=
Em frente ao Quartel da Luz

^SSS. PEDRO ERNESTO

ix¦eu i*<t

MI- MEZnai—

091 2!) fln agflsto

¦)02 Setombro, 1
69*1 8 de setembro
C95 12 „

f»í?7 ' 9
«K 22.': ::(,r|,) 2f» ..
700 29 „ „

Dia Premio maioi
'reco oo
íillefa

rcrçn-fnir."»

iScxta-foira
Sp.xta-feira
Tòrçá-íeira,
Sexta-feira
Türça» foira
Sexti-fRlra
Sexía-fe

15:000?000

15:oooSooo
Sfr.onoSooo
2()!OOOS()00
5n:ooosooo
2o:o(iõSooo
3D.:ooo'$"qoó
2n:ot)oí**'()oo
J5:nnnSn .-

ISOOO

.!»S o o o
ÍSHoo
1S8()0

4S500
l.SKoo

2S7oo
ÍSHoo

Quarta-*eia. 6 «•-> sRl«^mb*o
ÍDE LOTERIA COJÍJIIWAWA DA íNDIíPlDRNCiA 1)0 BRASIL

1 ©• ©í: ©: 0,0. f O O O
Em 2 grandes prêmios do c;°:°°°5°°° por -,$000

Os podidos do interior. a*JÒiti'|)uiina. ,..- ,la »-s|)ec"tlva l.i:pórtancla emais a qiiantl:» necssearla para o porte iio correio, dovem sei- tllrlglflof»ios A»t"!n!i»B Oorntci.
Jullo Antunt-s Ia Ahreu o Comp. — rtua Dlrolta. 39 — Caixa 177— S. Paulo.
J, Aícverlo b Comp. _ Casa nollvna» Rua Direita. 10 —Caixa, 26S. Paulo.
Amunclo RorlrlKijeí» dos Santos e Oomp. — Praça Antonl. Prado t,i— Caixa. Ks — a. Paulo.
VALB Q!*r!»l riM — nua Dlrclln. 4 — Qil.tn. 107 — "nilo Anlnnós ile Alircu p (!oirip.
,7. Ü. Sarmento - Rim n-irilo rin .laernara. 15 — Caixa, 71 — (Iam-

ntnni*

NOTA — As nificliiiuH e demais apparelhos que servem paraa cxlraeeão fins loterias de R. Paulo podem ser sempre examinados
por toda e qualquer pessoa, todos ns dias uleis, das 10 às 15 limas.

As extracções são, lambem sempre franqueadas ao publico.

DESEAD0 -13 de setembro
Exige-se passaporte e não será permltildo o ingiesso de visitantes a Herdo |
1'nrt» preços ela» passaseiu s informaçelcs dirigit-ao ao c»:riptono ela n$

Tio Rovai laii Steam Fackef -On.-- Boa de S. Beato 1
Be Pacific Steam Wptioii Co, ^ái >^-g^g 1 ¦

S

FARELO PUR® DE TUli©
Para manter o gado em boa saude, dac ao mesmo fcurclo
|1U1'0 = O farelo de trigo, quando 6 fiuro, 6 um
optimo alimento, nutritivo, refrescante c tambem 6 mais
econômico = O seu preço ó o nisuis iiaa-alo dc
:— qualquer outra forragem —

t-X^m "ÜOIMHO SAMT!STA„
IIUA Dll S. BE1WTO, ©l-A -- $. PATOO
Vende unicamente F A K 331.0 P U Sg O

9'^_^ZZ-.^ z^z  
; ' ¦¦¦^¦¦'¦¦¦¦!.''.~«^**m

1 Li C íi í Jlíl v B iTl i? ri h a ¦«¦ s>ImMm h* JUèt ii^is Tiieaip©

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário, Walier Mocchi

Temporada otficial de I9Í6, sob a flscaliza-yao da Exma. Comnilssão Dlreclora do Theatro Municipal
SABBADO - 2 DE SETEMBRO DE 1916 - SABBADO

iSADORA BUNCAW
Creadora do danças clássicas

interpretando musica dc Chopin e Gluck, com a cooperação dò
notável pianista e maestro dc pianista

Grandioso exilo do Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Opinião unanime da Imprensa Carioca

Na secretaria do Theatro acha-se aberta uma assignatura para 2 recitas.
Preços para as 2 recitas.

Frisas e Camarotes (le l.a . ÍOOSOOO
Camarotes Foyer .... 70S000
Camarotes de 2,a . . . . 503000

Paltronas c BalcOes A , 20$000
Balcões fl e 1(3§000
Cadeiras Foyer A, B, C, D, E, 12$0ÒO
Cadeiras Foyer G, H . . 8?000

THEATRO S. J0SE
Empresa JOSÉ' IiODIUüClO

~ .i I

Kmprfya. Josó Loureiro
iíuJM iiují;

Tereja-fcira, 2!) do acosto dn 191G
Últimos espectaculos du DViTI.MASmibís:

SESSÕES
Sondo a primeira fis 8, o a segunda ts

!ü horas.
Prosramma para as duas sos-sões.

IN UAltlJA AIíIj'AUTORE
Ossia

Lu tnisforiiinzionfl delia douuii
O NOVO 1'TGAKO

O ESPELHO QUEBRADO
Scherzo cômico desempenhado pela Fa-

Uma, Miris em companhia dc um artista,
íNovos e attrahentes números «le varie-

dades.
l'i"e«*f).s das locnllduiles por sessões

Erisas, 15? — Camarotes, 10$ —- Ca-
deiras, 2* — Amphltheatro, 15 — Bal-
cOes, 3$ — Galerias, ?D0ü.

Iíilliotes fi venda na Oliaruturla Mijni,
fi rua lli de Novembro, 58; dua 10 da ma-
nliã as 0 horas da tarde o depois na bilhe-
teria do Theatro.

DÕMIIWO, 3 — GRANDE **I"ATINE'E
QUARTA-FEIRA, 0 de .setembro do

101(1 — Estr6;i da Companhia' Portusue--ca Adelina-Aura Abranches — Elenco re-
modelado — Novo repertório.

Companhia Cliiemutogruplilcii Brusllclra

HOJE—Terça-feira, 29 «le agosto—IIOJE
Brllliaute soiréo da moda

Um majcsloso e sensacional trabalho
interpretado por uma artista do raça, o
lão (juerlda do nosso publico!!!

Prosrammà n. 624:

DRAMA DE AMBIÇÃO
— ou —¦

HERANÇA E CRIME

Empolgante composle)ieo dramática do
alto valor, cheia de lances empolgantes,
tendo como principal interprete a grande
artista Italiana CLARA Dlü-LA GUAR-
DIA.

Enredo ela miiis alta emoejão, o mise»
eii-scOne luxuosa o deslumbrante. Bella
nroelucecão da fabrica "IValtor Films", en»
8 longos actos, 8.

A mu ul).*! — A REFORMA DE CAR-
LITOS, hilariante scena cômica excen-
trica da querida fabrica "L-Ko", em 3
longos actos, 3.

Os blefes scham-so á venda na bilheteria do Tliealro, dlarlemenle, das 15 ás 17 horas:;

Quarta-feira, O «lo setembro, iw 20 horas
o 3|4, cstréii di» Çoiiirmnldi» 3Port»ígii«*zi»

ADEUNA-AURA ABRANCH1-3S
A companhia querida das famílias e

mais iiopulitr no Brasil.

Elonco remodelado —i Novo repertório!
Elenco: ADELINA ABRANCHES —

AURA ABRANCHES =— Laura Fernan-
des •— Bertha do Albuquerquo — Anto-
nla do Sousa r—. Regina Montenegro —
Irene Vieira.

MARIO -DUARTE —, Antônio Sacra-
mento —, Pinto Grljó —» Alfredo Abran-
ohes — Augusto Machado — Luiz Au-
gusto — Mario Pedro —: JosC* Monteiro
—! Augusto Torres —- Samuel Azevedo •—
Raul d'Albutiuereiue,

Ropertorlo: (novo para S. Paulo) f—
P'ra viver ícliz — Pltlnlia VormcUm ¦—
Foileldiulo uas mãos — João HI — Um
nogoclo ilu Olilna — Filha do amor •—
Giiolla «lo lobo •—, Mlqucttc o a mumã —
O lyrio —-. Rosa engeltada

Prcejos: Frisai, 25$; camarotes, 20$;
cadeiras, C$; amphltheatro, 3$; balcão,
25; galeria numerada, 1$500; geral, 1$.

CASINO ANTARCTICA
Empresa, South American Tour

»-» Cyclo Tlientral Brasüclro —- —-

Grande Companhia Italiana do Ol>ero-
las ETTORE VITALE
1ÍCJE m Terça-feira, 29

,s.eiJí - -. • de »SP*to. iio 191G r-» HOJIS
¦<&''\. 'A'B 8 3|1 da noite

Grandiosa novidade — Recita extraor-
dinarla.

Segunda representação da opereta om
3 actos, do Oxllia, musica-do maestro G.
Petri, completamente nova para S. Paulo

ADDIO GIOVINEZZA
Tomam parte os artistas: Pina Gioana.

Itnlo Berlini, Cario Clprundl o toda a
companhia.

Brilhante mise-en-sceno do cav. Ettore
Vitale o ítalo Bertini. Grando orchestra.

Addlo í;íoyIiiozzu foi um dos mais re-
tumbantes êxitos de opereta na Europa.

Maestro concertador ,o dlrector da or-
chçstra Lulgi Rolg.

Bilhetes A venda no Café Unido (rua
de S. Bento, 75-A) at6 íis 6 horas da tar-
de, dopois dessa hora ntt bilheteria do
theatro.

PREÇOS DO COSTUME
A seguir — O condo do Liuembiuvo.

Theatro APOLLO
Rua D, José «lo Burros, n. 8 — Einincza:

PASÇHOAL SEGRKI'0
Grundo Compnnhlii Dliilclul «Io J'rosu o

Musica ÒITTÁ' DI NAPOM
Direetor proprietário. Cario Nunziata;

administrador, Umborto' Calo.'
Esixcctaciilos gciioro alegro

HOJE — 3.a-feira, 20 do agosto — HOJE
A's 8 3|4 da noito

So representará a lillarlantissima po-
chade cm 3 actos de E. D'Aclerno.

La Prima Note fiel Matrimônio
Goucro alegro — Non por signorliio
3 lioras do grande hllarldado — Gran-

de aoto de variedades.
Orchestra dirigida jielo maestro

GIUSEPPE BONDONI
l'ri'«*o3 populares

Frisas ,; :,; ... .. .. , , ,: ,. 15$000
Camarotes -,.- . :,. >: M >; :, ;,: 12$000
Poltrona de l.a.. >; -,: >. . ,,: 3$000
Poltrona de 2.a ,. ;,; , ..- ft: v, 2$000
Cadeiras.. ;.: ... .. :,: >: :< >: K 15500
Geral . ,: .; ;.- -,-, ;.."¦ .... ... ¦. .¦ 1$000-

Os bilhetes fi venda no "Café Guará-
ny", das 10 fis 17 horas e depois na hl-
Ihetcrla do theatro.

Ai-nanhã — 11 Nldlo 01 una Cocotlo.

^'•^^^'«^^^^^.ílijV éSm^bk.A ^ AÈÍ*. dkb, JÍ&. 4È*./éii. &L 4b. -àmtm.

Bua Barão de Itapetininga, 12
-li-zeeí *

Telephone, 2997

Hoje - Terça-feira, 29 de agosto de 1916 - Hoje
Brllinsinte &oirée Acadêmica

SossOos corridiis das 19 horas om deanto
lixliibição hojo cm homonn{rom ao sr. dr. A. «I. MEEIS viço pros-and Troas

íi impvtftantiHHimo Siliu uncioiaal
A PROPAGANDA DO CAFÉ' BRASILEIRO NA

AMERICA DO NORTE ™==
Km 3 duplas partos Em 3 duplas partos

?

r
Pela primeira vez cm S. Puulo a bolht comotlia

1 2 j^^g^^g éfe Isabei 2 actos dc riso
As Yictorias dc usai (LWaçã®

. constanto
cclubro elriiniri cm li netos
du ívoielUlc ——

PltEtjOS - Frisas 5-*U0l) — Uaniarotus ggjjtltj 
- Caüoirus' lipUÜD - Griauças !*g5UO

5»a feira, pela l.a vez om S. Paulo: 0 OQNDEMNADO A' MOETE
ecen 5 actos, ele Jííordisit

fyr \^-i-

) 
' ''

;.-¦./ ' * v r 
t„ >*¦ :¦::?.;¦¦'.¦.- )

¦^f'*' 9% ' 
i


