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it baila real cm r:as,:acs.— Um
¦irande sinistro maritimo.—Um
annièérsário a.tegre tornado cm'ri&te.-Viagejn 

do rei da Itália
i Londres,

LlgiiÒA, 11 uu ouTuiino.

Ji\ vida eleganle. «Io Cnscnes conti-
com n nulniai-iin quo Iodos os

[mos lho 6 dada pela presença tios

!ls. 

O grando aconlociiiionlo dn so-
?:iui tal o hnllo olforecido uo dia '.)
fr suas mojcsladcs, no p.ilncio da
iladolln. Kol umn rcsln brilliantissi-
n um qua; á dislineção ctuo enracto-
JO Iodas ns Icslns roaes, se njtinlou

«nuseucindeetiquelns ajustadas t|iie,
puco se coadunariam com n natural
jj 

ówlndó tle umn ostiiçõo dc praias.' il bailo realizou-so na halcria da
ladella, qúo lYini tnuisformnda numa

f.stn o elegantíssima sula, nrniuda
Ia lõrma de. barraca. As paredes es-
ivnin forradas com i-icospniinos quola majestade a i_j.,i,n comprou em
ser, por occaslOo «ta sua recente
Igem. A oriiar.iniiação ú verdura o.
Jcs era arllsl.lca e n iiluminação A
)/. clcclricu .ousava verdadeiro des-
imbraineut t>„ A mobília ora todn de
.'tln elnrv.. Num caulo da s_ln, sobre
.o cslreido, locou nm esplendido
_lr.Uo <|o nolavcis artistas,
''oi '.imito grande o numero «to con-
les o, embora o começo «Io bailo
ílvtsso marcado pn.rn ás ti _ S\'i da
filo, muilo anles começaram n çtríc-

os convidados, «pio Irajnvairá-ns
horas ricos íoilcttcs decolada*.-!: os

eus casaca e calção c mein <ju farda
les do comeaçnr o baila o nos in-

M .lios das qi_.di.lhns locou a um
í» lados da ijnleiin a 111111110 cir. in-
• daria '1.

I A's 10 lioras o um .quarto cnlranim
íis irinjostadcs c o _r. inlanto cl. Al"-
fitei nu sulu, sendo a enlroda tuiiiim-

|'fit'ia'|)clo liymuo nacioujil, cxeculu-
& pela referida bnndiu

p-rei 
Irajnva de cn.Vaca o calção, os-

plantio 
a ordem. «Jn .larreleira, sun

(•jièslade a raitiba uma rica o ele-ie (oiletta dc*. ehoITón branco com
Ias prelos, oslenluiido nn cabeça

; rieo dit.lenia, o o sr. infante cl,
oso (le. casaca r. calça larga.
iós 11 .nlrncla tio sous majestados
ieza, começou o baile, tlauçundo-

primoiru quadrilha, quo ria as-
constituído : — Sua Ilinjoslndo a

nha com o sr. Infanta cl. Aílonso:
majestade el-rei com a sonhara

linistrndo Ilallu—vis-a-vis dn. rainha,
sr. ministro dc linlin com -., sra. ti.

"inmi llinlze Ilibeiro _ ,1c, (.l-tel o
oòuselliciro llinlze I ti __uii-ti com a•nliora ministra do 'Vilem. nhu.

Na segunda quadrilha dahçõú sua
(ijcslodc n ruinljt, obm 0 SI. cous-
j.iro llinlze lli.ueiro o o sr. ministro

¦llcmniilin cg.- ., sni cnuilessado
il.
1,111'e O 'nuile oxeculou o scxtollq' qulrar. jls sogulútes quadrilhas;'ame Paynrli, «Garibaldl» e«Lan*' l*'ouge.; o as valsas-- «l.lsso»
''-'' e-, .Soiii-ir de avril», •lilcu*.

,'e dc Amotii'. e oulras.
- o meia eta madrugada foi

0 o liulTeto, (|ue. era servido na
.Io junlar do paço da eidadcllu.

1 uma leslu encantadora oin que

Íialiilidade 

«los soberanos cupli-
todos «|iio linluim alcançado a

ra «Io um convite.

ora uma noticia bem Iristo 110

j 
Jesso relato do umn lesta.

|| mo so sal»), «í esla a época cm
|] os barcos, do diversas nncionali-
lies, iucli.indo a portilgli07.il, fazem
>scn d ,-, iiuculhau nus costas da
jra .No.,-,,,
'["'"¦.ani-nle Icm-sc desenvolvido

nós esla Industria, o são jii bas-
'js os liiircus porluguezcs dn pra-
de Lisboa, da figueira dn Foz e

Açores que vão pescar Aquellas
,,-igens.

Im- ta andnvain Iodos bu alguns
:.s sem quo (leiloa sc recobcsáem

Jclas. Chegaram lionlom. ¦- bem más.
' m ofiicial dt! bordo do pflouele

y iiisiiíur, quo ín/. carreira para No*
Viorli. escreveu a um seu amigo, o

'floiio Anlonio Maurício, negociante
l iruçii de Lisboa, 11111:1 caria ua
,1 , conla que um horrível cyclouo
Lyoti as costns da Terra Nova,

il repentinamente, fazendo nau-
lu* Jli. navios, Ires dos quaes por-

\, iczcs, <pic lorum a piquo com Io*
t os Iripulimles,
Vcarlu a (pio se refere esla Ireiucn-

desgraçp u3ò di. pormõnoros', ru-
ta apenas o liiclo, assegurando que
vt-rdndciro. Provavrlmcnlc -*• esle. o
í'.lonc a que os tclcg. numas c.\-
Ingclros sc referiram uáo lia muilo
, ipo.
Vasegura «> ollicial do Pdiiiwulart|uo

jlro os navios que loram 11 pique se
.liavam tres porluguczes, mas náo
k qunrs elles loram.
l.sta lalta dc pormonores ¦'• lanien-
iel, porque vai lançar a duvida ca
certeza cm algumas dezenas de fu-
dias que tèm nas tripulações dos
.pregados na pesca do bacalhau,
lios, pnes 011 maridos.

Pm uo «lia .. quarenta o um ainuis
iu cbegou a Lisboa, a liordo da cor-
Ui Iíartholomcv Ihar, a rainba d. Ma-

Pia, casada já. por procuração, rin
;-im, a '!¦" de outubro de 1883, com
allecido rei II. Luiz.

1 divisão naval portugueza que. a
buscar ao porto dc Gcnova, era

oposta daquelie na\io v. dns cor-
tas «Ealepliania- o *Siigrcs., soli o
nimindo do vicc-nlmininto Sonrys

cinco.
l'ciu lambem prestando, lionrns a
¦f. majestade uma «llvisão naval
iana, cumposla dus fragatas .liai-
I Maria Adelaide, -Duque de
'.ova», í.arilialdi», «Itália* «. do \a-
-aviso Adion .
.sta d!vis5o era rommandpda pelo
itia*alroiranlc conde Albint, r. tra*

a seu bordo o enlão príncipe
mbcrlo.
'tianto- desappajrcccrauí desdeentão*
1 rei de 1'orlugal «1. Luiz. o gio-
so Victor Manuel, «pie enlão prose-
a na sua victor—_a larcfa tia uni-
ção da Itália, essi* príncipe Dum-

rio, que mais tarde depois de um" 
nado exemplar devia cahir soli um

inlial assassino! Comprelicnde--e
m como a rainha-mãe «ILsprnsoi:
mprimcii—_ nesse dia, tornado para
«u coração nom dia dc lulo e dc
Me_a.

Bii^e que por oceasião «ia ida do
i dc Itália a Londres, o governo
- It;.'.o¦¦/ mandará alli um dos nossos
ssios >Je guem, prova» tl-Haiti* o. 1).
ulos- ou -D. Am. ii_ . para se __«.
ar ás _nin_<-_ç«.es de legosüo que
«vem trr logar naquella capital.

__-C__E-_us GATVÃO.

embarcadas, em 29, 10.151Fniam
W/-MI,

IJesdo 1." «Io moz, S_2.9S(i aaccas.
_ oram despachadas, hojo. ÍJSSS sae-_as.
Sahiram dosdo o dia 1.' do mo_:
Para a Europa, GU2.HGG saecns.
Para os Estados Unidos, 110.818 snc-is,
Para Buenos Aires, Ci.G saccas.
Pura Motilovidco, saecns.
Por cabotagem, 7SS saccas.
Confronto:
Em egual portado do mino passado,loi eslo o movimonlo do cafó om Snu-

tos:
_l.b__ ses.

i.osii.iüia •
-.íoa.soo >

80.211 ¦
20.000 >

1.608:871 •

O CAFÉ
JUNDIAHY

4il_niAiiT, UU. -- Foram hoje rocebl-
dns, duranto o dln, 20.158 saecns do
cnf6.,aondo _1,Ü08 para Sanlos o 1.8,1.1
para »S. Paulo.

8ANT08
Santos, 110. — Entra-
ram liojo :: .MKl saecns

Entradas dosdo 1." dosto
moz n.-H.077 »

Média  81.209 >
Entradas desdo 1.' do
julho 1.129.907 ,,-i
Foram vendidas hojo 25.0^, 'Bi»cc_3.
ExIsUam hoje om pr.m-lras o so-

giuidas mãos l.;!S9.1!U,fo^ij.
llnsu correnie, J_fí'()(j.
Moreado lii'ji)i
PassnRçn-,-ao]n, Sl.uo saccas.Dosdo & úo mez p32.3jíl saccas.Pau.«a semanal 180 réis.Fjlam Uojo baldeaclas, com destino•tantos:
Em Jundlnhy. . . 22.IU1 saccas
Era S. Paulo o So-

rocabana .... i.cu >
Em Campo Limpo. 708 •
No _rn_ ^7'_ ,
No Pary  *2.5h:í ¦

."1.110 .

Entradas....
Destlo 1.». . . .
Desdo 1.» da julhoMédia
Vondas
Stock 
Baso, 1$590.
Moreado calmo.

RIO 0E JANEIRO
Hio, 80. — As oulrudns do honlom,

pelu Estrada do Forro Cen Irai do Ura-
sil, por cabotagem o barra a dcnlro,
fornm do 12.0S1 suecas, lendo sido osembarques do 18.850 suecas.

Existência, 71S.6I1 saccas.
Mercado calmo.
As vondas realizadas hojo no mor-

cado, culro ónsiiccndoros e exportado-
res, foram de cOrca do 25.000 suecas,
tendo regulado no mercado, entro com-
mlssarlos o ensaccadores, o preço do
C$000 pura o typo n. 7.

Os exportadores continunm rolruhi-
dos, havendo pouco negocio.

PRAÇAS EXTRANGEIRAS
C-NFI1-..TO DAS AUEIV-UHAS

uo nu :so

CotaçOos para dezem-
bro:

Havro. ... 87 lll
Hamburgo . . :i(l 1 \ 1
Londros. . . _í)|0
Novn York — 6 a 10

ponlos mais alio.

Colações parn maio :

Havro. . . . 38 1|1
Hamburgo . . .'II 1|2
Londres. . . _ 1)_

Ao melo-dta:

Hnvra — Ijl de alia.

Hamhurgo — Iniille-
rado.

87 1]1
:;o 1|1
2019
o ponlos alta.

38 1|1
81 li-
8113

1|1 a 1|2 alta.

Inalterado,

HAVRE
IIaviie, 30.—ü mercado do café. abriu

hoje iuatluriido da abertura anterior,
eotando-su 37 1]! francos para dezom-
bro.

A colação para maio foi 88 IH fran-
cos, Inalterada da abertura anterior.

Ao meio-dia, o mercado apresenta-
vn-se 1(4 dc franco mais nilo.

Honlem fechou a 87 para dezem-
bro c 38 pura maio.

HAMBURGO
IIamuuh-O, 80.— (1 mercado de cafó

abriu hoje hialtarado tia abertura au-
terior, cotando-so 30 J11 pi.miigs para.ozembro.

A colação para maio loi 31 ifl pfen-nigs, Inalterada da abertura anterior.
Ao meio-dia. o mercado apresenta-

vn-SQ inalterado.
Hontem fechou a 30 pa\a dezem-

bro o 31 _ 1 _ para maio.

LONDRES
Lo_nnp.s, 30. — O moreado do café

abriu liojo Inalterado da abertura an-
terior, colando-sc __|9 paro dezembro.

A colação para maio foi _1|_, inul-
tcrutln da abertura anterior.

NOVA YORK
Nova TohXj 30. — O mercado do enfo

..biiii hojo eom alta de 5 a 10 ponlos.
Fechou liontem com alia de 5 a 10

ponlos.

ESTATÍSTICAS SEMANAES
OUT.IIIIO

HAvim, 21.—Stock no llnvio :
Cafés do Brasil, 2.081.U0O contra

2.(151.000 snecns.
Outras procedências, C20.000 contra

030.009 saccas.

Nova Vohk, 26, — Stock uos Eslados-
Unidos, 2.175.000 contra 2.187.000 saccas.

Entregas seinaunes, 79.000 contra
88.000 saccas.

Suppi-imenl. visível, 2.550.000 coulra
2.520.000 saccas.

ESTATÍSTICAS MENSAES
ouTunno

Hamcv non, lt — Slock em Uam-
burgo:

Cafés do Brasil, 1.378.000 contra
1.337.000 saccas.

Outras procedências 150.000 coulra
190.000 saccas

Nova York, 5. — O supprlmenlu vi-
sivel do mundo, segundo n estatística
da Bolsa do Nova Yorlc, era hontem
do 13.118.000 contra 12.370.000 saecns.

llnr.KiiiMii. 8. — Kslnlislica monsal
dos srs. Duuring & „oun's :

Entregas dn Europa o Amorica:
88.300 contra 71.800 tons.

Stocks dc Europa o America: 581.200
contra 6S1.500 tons.

Supprimcnto visível do Knropa c
America : 818.700 contra 779.900 lons.

Q -.i-.i-_._0
EXTERIOR

i'Ains. 30. Sobre Londres, 25,11.
BROXBLtiS, •_. S. londros, 26,18 1|2.
Nova Y*ohk, 80, S. Londres, ¦'.,.-.. 1)2.
i.r.Mivi. 30. S. Londres, _5.10.
Lls»o\, 30. S. Londres, 42 3[..
Bükxos Amas. 80. S. I_indn*_, 18 1 l*J.
Paris, 30. Cheques desta praça sobre:

llulia, por cem Uras, 100 ii-.
l!.-«p:iiilia. por 500 pescUu, ._i',,._.
AUemanha, por 109 marcos, 123 l|If..

Mauiiid, 30, A.-1.1 do ouro, 37.10 '(,.
Bcaxoa A: i-1¦-. íl. Ágio ouro, 127.30 *|..

RIO DE JANEIRO
nm, 80. — Xa nl_rlu.-_ «lo mcrcailn

os baneo. sacavam liojc a 12 1|M, !-*«-
j trás a 1- Ô|&1 c compradores a 12 3132.
I Ao nieio*_tÍa, mais ou menos, come*

; rarnm a apiiarcrer Iclras .1 12 1|16.
i sendo por alguns bancos elevada a' iaxa para 12 lí*2.

O mercado fechou com os bafirns
sacando a 12 l|>*i e 12 1|__ letras a
12 1J1S e compradores a 12 3(12.

SANTOS
S.orr.s, :_. — Iluranle lodo o dia o

mercado —.teve na seguinte posição:
Bancário .... 12 Ij6_—12 IJS2
!_tn_ 12 lll«
Compradores 12 3132

8. PAULO
Tabell.» Banro do Gom_ier_ío e in-¦ diidris. 12 l|3_: Banco Coraoirrciale

ii.li ,:;... 13 il-1 ;«u_os iísncos, 12 «!.

IO 
m_.ado d - cambio abrín honlem

calmo con» o _r_____s<*„t: ___c lur

lleiilselitand sacando n 12 d,, o Lon-
dou and Ilnisillau llank o London nntl
Itlyor 1'lale lliinlc 11 12 Igll, o lliineo
do Commorclo o Indualrln o o llrllisli
Ittuilí of South America 11 12 1|8_ u o
lianco Coinmeicialo llaliano a 12 !l|M.

No eorier do dln. o London anil
llnisillun Hhnlc realizou negócios dçsu(|ucs 11 12 1)32.

.„?,iü1C_,C"i!.0 r??10" «*"¦¦ 0" l>»"c*1» «-•ciiinlo «lc 12 d. n (,i ii.rtj

¦ onsirr-1"'••'-'•t0 
' 

,,0«- «^Ot do dln,
_..... -ido iicuiieiio, foi ronllzuilo noscilr'-fllos do 12 il. o 12 iti«i.

..' taxn do 12 cl,, qne foi a offl-
Ciai do liontem, purn lotras 11 00 «Han
de vista, a Ulira esterlina valo 20.000,
o franco 8795 o o marco $981.

A' vista (II 7i«), n Ulira rale 20*211,
o franco $803, o marco (992, a llrniln-
li.inii $803, com rils fortes $378 o u
ilollnr l$lll...

Os iioiicriiiios fornm rondlilos n 20 ..lOO.
mi.iii oa nicno».

Titulos br-asileiros
ultimas cotaçOes ua Bolsa do Lon-

dres:
1908 ....
1889, _•••. . .
1895, _V . .
FCJNDING-I.OAN.
Oeste do Minas

50 1|2
75 8|1
9(1 líl

102
85 112

Noticias mnriti-_-5»«
(TELEGHAMMAS DO .COHIIEIO.)

LisnoA, ::o.
Ò paquele alleiiião i IiallC» dá Xord-

dctilsclicr l.loyd Ilrcmcn, s.diiu liou-
tom pnrit us,portos do Brnsil.

Rio, ...
Enlrãdns:
Vapor Irancez •Amil_onò>; prorc-

deiile ile llorde.aiis :
vnpor inglez «Tcniij-Ott», proco-dcnle do Sanlos.
Sabidas:
Vopor Italiano *llio Amazonas., pn-ia Sanlos:
vapor nacional •lliilinyn*, para Por-

tó Alegro;
vapor nacional •Itaniby», para Por-

lu Alegre ;¦ vapor nacional llaliia>, para San-
los ;

vapor liancez ¦Ainnzonó", para Hio
dn Prnta,

Santos, 30.
Eulradas;
Vapor francez 'NÍvcmaís , proco*

ilonle do Gênova o escala, com 27 dias
de. viagem, 1308 toneladas, carga vários
gêneros, consignado a Antunes dos
Sm 1 tos i, Tia.

Despachados:
Kscuna nacional «Palestina*, para

Cniiunéti ;-vnpor allemão .Ilellagiu., para
Nova Yorlí, com cafe ;

vapor italiano «Washington , para
Montcvidéo;-vnpor inglez «Elotia', pnra o Uio
do Janoiro.

Bahia, 29.
Ò paquolc 'Ilahy chegou.

«¦» —»<{>»*» m

Telegrammas
(Seroiço especial do Correio Pau-

listano)

INTERIOR

Rondimontoa fiscaes
Santos, .'.'..

A llecobodoria do Rendas rondou
bojo:
Exportação Í_:B_Í|Í37
Imp08tOR 2Ü'_.2Ü0
Katampilhos . , ¦ 1_$_00

o o Alfândega
Papol
Ouro
Verba
Consumo. . . .
Licenças. . . ,
I-slampilhas . .

l.;i;«..i_

77i21_$38.
_l:H-ín$«7

217*000
1:1.1.(1.0

_0$0()0
2;880.700

30,
para

7|8
7|8
7|8

29|3_

106.152Í-W1
Vales-ouro

Santos,
Taxas que vigoraram hojo

vales-ouro na Alfândega:
London Bank 11
Kiver Plate 11
Hrasilianin-ho llank . , 11
Banco Commercio o In-
tlualria 11

Pagamento tle direitos
Santos, 30,

Exportadores que hoje pa. aram
direitos:

A. Sòhinnor _ Cia. . . . .H77$!)20
\V. Botei _ Cia. . . . _:7!I7$000
E, Johnaton i Cin. . ,'l;127Íli(_
I*'. Mataraz/.o ,t Cin. . -(()^ii2fi
Telles Q, _ Nugueiro. ;iõáil78
S. A. de Caldos Filho 12$2_5
M. Tessenecher .... _,i.20
J. A. liouquel :_*.7.8
B. Pinheiro 3$ii.K
S. Michel _ Cia. . . Míi.HiiK
S. I. Ii. DelIAcquá . .. 2..:i!iB
Theodor Sotter . . . .' 2*250
F, Mortinelli &. Cia. . 1$:. .3
li Couto ft Cia 1S300
Lion St Cia $|>U0
Theodor Wille & Cia. §150
-irmuni .V Cia $lli.
üiversos ;i!.2li0

Romcssa ao Thesouro
Santos, 3'j,

Pela iillíiiulenn desta cidade loi
rcmetlida uo Thosouro Federal, a
quunlin do ;l.r>U contos cm moeda
papel.

Commissao de tarifas
Santos, HO.

A eommissão dc tarifas reunida
sob a presidência da Inspectoria,
em sessão dc hoje, dou parecer so-
bro as seguintes nuoatõea :

N. 69..— Ilerm. Burchard & Cia.,
pedindo classificação.— Decisão: lis-
ponjn Una, toxa 20(000, art. li.

N. .00.— Lion _ Cio., pedindoclassificação.— Docisõo: Bijoutcria
de cobre, taxa 13*?000, do arLIuá,

N. KOI. 1. Paulo do V. '-TJFr-a,

pedindo classificação. — Decisão :
Lona dc algodão, laxa 1$200, do
art. fít,

N. 602.—Antônio Cunho, Silva _
Cia., pedindo classificação.—Deci-
são : Bijoutcria dc cobre, taxa
12._fl0( 1, do art. K71.

N. 603;-Fll[. Marlinelli ,t Cin.
Despechoram pela nota n. :ilõ{3, pa-
pel para jornaes, taxa 10.000.—Do-
cisão : Papel liso poro escrever,
taxa :i.r., do art. K12.

N.iiOf.— Ilerman Burchard ,. Cin.,
pedindo classifi. ação. — Decisão :
Cachemira de lã e algodão, em par-
les eguae», lava 7._U0 ki'o, com o
abatimento de 10 l'|0, do art. 4h..

N. KO...—Os mesmos, pedindo claa-
sificaç.o.—Decisão : L .qua dc pa-
pel oom varcuia de madeira ordi-
naria. taxa 2.100 por dúzia, do
art 105.

N. KW. — fiuat. Ooetz.e, pedindo
classificação.—D-ciaão : Cordão nno
especificado, do algotlão, taxa 2$ -OU,
do art tU.

N. K07.—Gual. floetze. Despachou
peta nota .1_»?)7—ferramentas ma-
nuaea para machinas ê lypos.—De-
ciaio : Pertences de mãebina au-
jeitoa a direitos ad calorum, na
razão de 15 ««„ do art. 1009, e eli-
ché de cobre aasente aobre madei
ra, ta \a 2*?000, do art. »W2.

Ministra das Rel.ç.e. Exteriores
Rio, 30.

O ar. barão do Kio Branco, mi-"niatro da. Hel.ções Exteriorc.. *u-
biu hoje para I-iropoiís, «i< ven ío
r»gre_a«r num dos primeiros dia*
da rio .imã -e_;e_d.

Dr. lulio do Castilhos
Rio, 30.

No egreja da Candelária, realiza-
ram-80 hojo, com toda a solonni-
dadq as exéquias mandntlos nele-
hrar, pela bancada rio-grnndenso
na Câmara dos Deputados, por in-
tenção da alma do saudoso repu-
blicano dr. Julio do Castilhos.

Foi pontificanto oconogo dr.Valois
do Castro, deputado federoj por es-
se Kstado,

Serviram do dincono monsenhor
Alberlo (lonçalves, senador esta-
dual, e do subdiacono monsenhor
Olympio .Io Campos, senador fe
deral pelo listado dc Sergipe.

O templo estava literalmente
cheio, notnndo-se a presença dc
todos os srs. ministros.

O sr. dr. llodriguos Alves, pro-
sldnnto da Itepublica, fez-se ropro-
sentar pelo coronol Sousa Aguiar,
chefo do sua casa militar.

Rio, 30.
O sr, general Marinho do Silva,

commandanto do i." districto mi
litar, cedeu a bonda de musica do
88° batalhão tle infantaria do Uxer-
cilo para tocar amanhã no theat.o
S. Pedro de Alcântara, por ocea
sião da sessão civico que alli se
effeetuará, cm homenagem á me-
moria do prantoado republicano
dr. Julio de Castilhos,

Tratamento de loucos
Rio, 30.

O sr. dr. José Joaquim Seabra,
ministro do Justiça c dos Negócios
do Interior, requisitou do sr. dr.
Pereira Passos, prefeito do Dis-
tricto Federal, o pagamento do
importância de 12.i587$000, pelotratamedto de diversos loucos in-
lernados no Hospício Nacional de
Alienados, por conta da prefeitura
dosta capital, durante o ultimo tri-
mestre.

Pagamento ao Lloyd
Rio, 30.

O sr. marechal Paula Argollo,
ministro da Guerra, solicitou doar.
Leopoldo do Bulhões, ministro dn
Fazendo, que mandasse pôr à dis-
posição do seu Ministério a quan-tia de 31:821$_00, afim de podoreffectuar o pagamento do transpor-
te de tropas o vários pontos dn Be-
publica, realizado pela Companhia
Neib Lloyd Brasileiro,

Os nyckeis e o Lloyd
Rio, 30.

Tendo a Companhia New l.loyd
Brasileiro se recusado a fazer em-
bsreor ein seus paquetes olgumas
barricas contendo nickois e destino-
das us delegacias (iscaes do The-
souro Federal em diversos listados,
o sr. dr. Leopoldo de Bulhões, mi-
nistro da Fazenda, pediu ú directo-
riu daquella Companhia enérgicas
providencias alim, de fazer cessar
tal irregularidade.

No Cattete
Rh, 30,

O tlr. Miguel de Carvalho, pro-vedor da Sunta Casa da Misencor-
lia, foi hoje ao palácio do Cattete
agradecer ao sr. dr. ItodrigueB Al
ves, proaidonto da Itepublica, -'vi-
sita que s. exa. fez ho dias ao asylo
de orphans, mantido por aquella
ousu do caridade.

Fortaleza da Lane
Rio, 30.

O sr. marechal Paula Argollo,
ministro do Guerra, mandou abrir
concorrência poro a iiluminação e
ventilação oleotrica da fortaleza da
Logo.

General Pinheiro Machado
Rio, 30.

Pelo nocturno chegou hojo a esta
capital, vindo d'nhi, o sonador go
ner.il Pinheiro Machado, vice pre-
stdenlo do Senado Federal.

Na ijure da Central esperavam s.
exo. muitos amigos seuB, que nâo
só lhe apresentaram os cumpri-
mentos de boas vindas como tom-
bem lhe transmittiram os seus po-sames pelo fallecimento do saudoso
republicano dr. Julio de Castilhos.

No Senado
Rio, 30.

A sessão no Senado foi presidida
pelo sr. Aífonao Penna.

Sobro a proposição nullificondo
a lei orgânica do Districto Federal,
falaram os srs. <Vntonío Azeredo
o Bernardo de Mendonço.

A discussão ficou odiado.
Não havendo mais nada o tro-

tarso o sr. presidente levantou a
sessão.

Câmara dos Deputados
Rio, .70.

A sessão de hoje no Cornara dos
Doputados foi presidida pelo sr.
Paula liiiimaràes.

Na primeira parle da ordem do
dia ficou encerrada a discussão
unira do projeclo n. 70 B, de 190.H,
sobro a emenda olferecida no 3."
discussão do projecto n. 70 A, deste
anno, que autoriza o poder exe-
cutivo a abrir ao Ministério do Fn-
zenda o credito extraordinário do
.8:701.051, paro attender ò restitui-
ção de impostos sobre vencimentos,
devido a vários ministros aposon-
todos do Supremo Tribunal Fe-
deral.

Passando-so n discussão do orça-
mento do Ministério da Marinha,
orou o sr. Soares Neivo, sendo o
debate adiado.

Continuou a 2,* discuasüoclo pro-
jecto n. 38 A, de 1908, reorgani-
zando os serviços de hygiene ad-
ministrativa dn Knião (art. 2." e
seguintes;, falando sobro elle o sr.
Sã Freire.
,0 ar Bernardo Horto apresenta

e justifica um projecto regulando
o aystema de aubstituição dc no-
Ias.

Beuniu-se a H.* Commissao de
Poderes para trotar daa eleições do
segundo districto deata capital.

Ficou concedido o prazo dc cin-
co diaa para que todos os contes-
tanles apreaeutem as allegaçõea doa
seua prolestoa.

O ar. Fonseca llcrmea requereu
que oa livroa que serviram nessas
eleiçõea foasem examinados por um
empregado da Câmara, que deverá
consignar todaa aa raspaduraa o
maia vícios que nelles se encon-
trar, o que foi delerido pela Com-
missão.

A Commissao de Agricultura cl-
f-ctuou tambem uma reunião, na
qual ficaram combinadas duas
emendaa, que devem aer apresenta-
das ao orçamento do Ministério da
Induatria e Viação, sendo uma a
que autoriza a abertura do credito
de f*O0_00.0«)O para a creação .de
estações agronômicas no Districto
Federal e alguna Estados, e outra
a que iaenla dos impoatoa dc im-
portarão os animaes que ae desti-
naram ao certamen pecuário que
se realizará no Eatado de Pernam-
buco.

Reorganização do Districto Federal
Rio. 30.

Conata (jue por oceasião da vo-
taçio, no Senado, da lei que reor-
__ni__ o Districto F<_leral, muito

} poucos membro» deata casa ¦ do
í Congresso votarão contra, e a^uel-
j les que o fizerem, darão da tribuna
I a razão do ecu voto.

A peste bubônica
¦}.- Rfà,30.

Caso recrudesça nesta, capital a
opidemia da posto bubônica, o sr.
dr. Josó Joaquim Slsabra, ministro
do Intorior, larú insltíllar np-.'•',
trado do Forro Central iím pò-io
de desinfecçao, onde sorão expur-
gados os paaaogeiros quo. aa diri-
girom para esso Estado e para o
cio Minas,

R/o.í-ff,
Deram-so hoje noata didadémaiS

tros casos dt; pesto buboniflíij ton-
dose verificado um óbito'pQ£s_8o
torrivol moléstia.

Obras do porto j|fv'RiX.30.,
Na torça-feira da próxima soma-

na o Tribunal de Contas reunir s«*ã
em sessão extraordinário, ofím^p
Iratar do «visto que tloTOJfgfflK
no contraio dos obras do porto_3efe
ta capital.

Salvas lllegaes
Rio, ;io.

O sr. marechal Paula ArgiHIu,
ministro da Guerra, telegíà^ou
hoje 00 general commondonta do
5." districto militar, indagando por
ordem de r*uem tinham sido dadas
salvas de vinte eum tiros,no lorte de
Paranaguá, por oceasião dó -jfthe-
gadn do senador Vicente MiflKJTdo
liqueila cidado,

Desertor austríaco Ji -
-_!<%_0. 

'

O coronel Sigismund Hefinyllo,
desertor do exercito da Ajistria-
Hungria, preso ha tempos em f. ury-
Iibo, á requisição do cônsul do
seu paiz o actualmente nestaítcapi-
tal, requereu hoje habeas-corpus,
allegando não haver extradicção
para si.

Diz o me3mo'coronel acha-se na
miséria, porquanto o referidtí^con-
sul apossou-se de todos os seus va
lores.

Brutalidade e desastre
Rio, no. jg

Em uma casa da rua da Saude,
um individuo de nome Calixto de
tal, de vinte e dois annos de eda-
de, esbofeteou hoje brutalmàpte o
monor Ilodolpho, de seis annós de
edade.

A pobre criança nessa oceasião
foi lançada por uma ribanceira
abaixo, indo cahir sobre um pau
quo a varou do peito ás costas.

EXTERIOR

As forças em Bilbau
Paris, 30.

As ultimas noticias aqui recebi-
das directamento do Bilbau Trefe
rem quo o general /.uppinò assu-
miu o commando das forças ebvia-
das para aquella cidade.

O govorno concedeu-lhe amplos
poderes, devendo agir na actusJ
emergência como melhor lhe pâ .
recer.

Assim que assumiu o sou encargo,
o general mandou logo recolher nos
quartéis alguns batalhões que
. uarneciam diversos pontos da ci
dade.

Num banquete presidencial
Buenos Aires, '•%;$,

¦ Telégraphum du l.iina' tjue no
banquete offerecido pelo presidenie
da Itepublica, dr. Candamo, a va-
rios deputados, foram trocados vio
lentos discursos.

Tão msultuosos foram estes que
provocaram um duello entre os
deputados Mariano Conojo e Car-
los Toras.

Esse incidente, pouco parlamon-
tar, tem dado margem a grandes
censuras e commcntarios.

Candidatos á presidenoia
da Argentina

Buenos Aires, 30.
Nns rodas políticas deata capital

nlfirma-sc quo muitos industriaes,
nqui estabelecidas, resolveram pres-
tar incondicional apoio a cândida-
tura do dr. Carlos Pellegrini.

A candidatura do sr. Zrigoyen 6
tambem sustentada pelos radicaes
catholicos.

Retirada do general lulio Rooa
Buenos Aires, 30.

Officialmcnte eslão desmentidos
os boatos aqui propalados aobre a
próxima retirada tio general Julio
Boca da presidência dn Itepublica.

Esses boatos transmitlidos para
o exterior diziam que o general
Boca assim procederia, deixando o
governo, devido ao seu mau calado
do saúdo.

«Match» internacional de tiro
Buenos Aires, 30.

Continuam com muita animação
as provas de concurso de tiro ao
alvo quo so estão realizando nesta
cidade.

O ultimo resultado do grande
match internacional dá os atirado-
res suisBos como oecupando o pri-
rneiro logar.

Os argentinos conquistaram lo*
gar immediuto.

A situação em Bilbau
Paris, 30,

De Madrid :
O governo hespanhol, em vista

da gravidade da situação provoca-
da em Bilbau pelos operários gre-
vistas, resolveu ordenar a partido
para aquelle porto de tres canho-
neiras, levando forças sufllcientes
para auflocar a robellião.

O mini..«rio, por intermédio do
sr. Garcia Alix, ministro do Inte-
rior, communicou á Cornara e ao
Senado as noticias alarmantes re-
cebidas do Bilbau.

Além disso, o ministro declarou
por easa oceasião que o governo já
havia ordenado o emprego de me-
ilidas rigorosas no intuito de impe-
dir que sc prolongasse por mais
tempo naquella cidade, situação tão
intolerável e cujob pernicioaoa ef-
feitos ji ae iam (azendo sentir.

Fortlflcaçôes de Ceuta
Paris, 30.

Informam de Madrid que o mi-
nisterio da Guerra nomeou uma
commisBão de engenheiros milita-
res para proceder a eatudoa daa
fortitlcaçòca de Ceuta.

Militares reformados no Chile
Buenos Aires, 30.

Annunciam de Santiago que en-
tre gs olficlaes reformados do exer-
cito chileno reina grande descon-
tentamentp pelo facto do haver o
governo concedido novas regalias,
pensões e montepios em tudo la-
voraveia aos officiaes cm sei viço
activo.

Para estes dias está convocado
um meeting doa militares reforma-
dos, os quaes redigirão um prole.
to, solicitando do Miniaterio da
Guerra o aeu apoio perante o go-•¦(¦iio nesáe aentido.

Csllisio entre navios
londre*, .10.

Despachos dc lokoama dizem
que próximo de Ilakodat se deu
hoje violenta collisão entre um
navio rusao e outro de nacionali*
dade iaponeza.

Este ultimo que ficou muito ava-
riado ameaça ir a pioue.

Pereceram afogadas cincoenta
pessoas, tripulantes do navio ;-_¦¦_•

Inez,

Tentativa contra o
ex-presidente do Peru

Buenos Aires, 30. ,'
Despachos recebidos dc Lima dão

noticia do ter sido victima de uma
tentativa do assassinato em Mol-
lendo, onde está (-ctual_iente,o ex*'
proaidonto dn Republica, sr. EduSi1-
do La Homoiio. *&-

O criminoso não conseguiu o seu
intento. 0> illustre politico peruano
escapou incólume do attentado.

Ignoraip-ae' outros pormonores
sobre o laoto.

Os russos na China
Paris, 30.

[ HDizem de Pctersburgo:
¦i O commani-flnto ,dás tropas rus-
__s jna China communicou ao go>
•vorno.quor Utn* aua- or9,en_; um^dpií-r
íljeaBi-. t<. da divisãp acabo^_-*"en-
t**ar- èih. Áfbúiíkijen,* _u ' Mandchu-

.'«, OpossStído-0 ÍOgó dos edifícios"^públicos; •

Demissão do gabinete chileno
BííenrJs Aites, HO.

Telegrammas procedentes de 3an;
tiago confirmam as noticias dados
pelos jornaoe argentinos relativa-
mente á crise do gabineto cliiienO'

Pelo quo informam os últimos'
despachos aqui recebidos á tarde,
o fjabinetc deveria ter apresentado
hoje ao presidente Gcrman Riesco
a.-iio demissão collectiva.

Ha Câmara chilena
tiuenos Aires, ...

Informam de; Sanliago do Chile
que está sendo discutida na Ca-
mara a questão da,legalidade de
uma eleição realizada ha pouco
em Nelípila.;; .;».

A questão tem provocado já
longoj debátes.3|?

Japonezes ffâ Corfia
Paris, 30.

Telegrammas de Tokio referem
não ter fundamento algum, os des-
pachoB publicados por diversos jor-
flíes europeus, aítirmando ter-se
alfectuado um desembarque de for-
èas japonezos cm território da Co-
réa.

. A ferro-via de Bagdad
»*. Londres, 30.

' 
O Daily Telegraph pública hoje

um despacho dé Bruxellas dizendo
que o ayndjcâto de capitalistas ai-
lemães, alli organizado, resolveu
emprehender* por conla própria a
construcçao da ferro-via de Bsgd.d,
visto a recusa apresentada pelo go-
verno francez que não quer con-
participar dessa empresa.

As potenojas e a Turquia
•¦ Londres, ...

Em um despacho de' Vienna, o
Daily Chroniela declara quaa Fran-
ça, Itália, Inglaterra e Allemanha
enviaram circàrares oo governo lur-
eo, aítirmando plena adhcs.ío é, no-
t»j_|a Áustria e RússiarelativSrncii;
té Ss reformas da Macedonia.

0 tratado franco-inglez
Londres, '30.-

tt
. O rei Eduardo VII dirigiu umo
corta,6 presidência da City Corpo-
ra(io'n h/.èddo votos pela appro-
ximação da Fran.fj o Inglaterra e
polo augmento co< te te da_»rela-
ções endio ambos _. paizes.*' O preüldoifte Loubet,- por aua
vez, om carta, enviou felicitações
pela assignatura do trotado entre
a Inglaterra e a França.

Inglezes na Somalilandia
Londres, 30.

Diz em sou numero de hoje o
Daily telegraph que as íofçaa in-
glezas em operações nas colônias
da África reencentoram hoje a
sua marcha para a Somalilandia
alim de bater as hordas do Mad-
Mullah.

Commnnda ns forças inglezas o
general Egerton,

0 rei Eduardo VII na Allemanha
Londres, 30.

Por informações recebidas de Ber-
lim, o Morning Post diz que correm
naquella capital boatos de preten*
der o rei liduardo VII visitar a
Allemanha pela próxima prima-
vera.

Acredita-se que tenham algum
fundamento semelhantes boatos
pois, ao que se oílirmo, partiram
ob mesmos das altas rodas officiaes.

Explosão numa fabrica de fogos
Afora York, 30,

Numa fabrica do fogos de artlfi-
cio, em WooJride, deu-se boje tro-
menda explosão.

Do sinistro resullarom um opo-
rario morto e muitos outros feridos
gravemente.

Orçamento do interior
Paris, 30.

A Câmara, em sua sessão de ho-
je, sdoptou dois titulos do orça-
mento do interior, cuja discussão
havia sido iniciada bontem.

Reformas policiaes
Paris, 30.

lim uma discussão na Câmara
sobre projectos de reformas poli-
cisca, o deputado Wassalman re-
clamou como necessária a descen-
tralizoção dos autoridades policiaes,
o quo importava em grando dimi-
nuição nas despesas.

A tiros de revolver
Paris, 30.

loi hoje presa, quando disparava
tiros de revolver contra as grades
do Paióis Bourbon, uma mulher
decentemento trajada.

Interrogada pelas autoridades,
declarou que oseim procedera com
o fim de chamar a attenção da
juatiça para um certo processo

3uc 
tem dependente de decisão ju-

loiaria.
Acredita-se tratar de uma de-

mente.

Operários em desordem
Paris, 30.

Hontem, na Bolsa do Trabalho,
reuniram-se muitos operários com
intuito de apreaentar reclamoç-ea
quanto a salários dos respectivos
patrões e empresários de obras.

Devido és desordens que sc iam
passando nessa reunião, a força
teve que intervir, intimando os ma-
nifeatantes a que se retirassem.

Longe de obedecer a ordem re-
cebida, os operários, das janellas do
edifício, começaram a entornar ácido
aulphurico sobre os soldados pos-
tados nas immcdisções.

Nesso oceasião, os agentes de po-
licia invadiram o edifício, effectuan-
do ceri*a de seaaenta priaõea.

Interpellaçâo ao governo
Paris, 30.

Corre que o deputado I.aaies.
amanhã, na Câmara, interpellarè o
governo sobre as medidas que ado-
plou no sentido de reprimir as des-
ordens provocadas em cidades doa
departamentos do Norte pelos ope-
rarios em greve

0 .--"listra do Interior em Bilbau
Paris, 30.

l"m telegramma de Madrid, re-
cebido ã ultima hora, annuncia
qpe o minislro do Interior, ar. Gar
cia Ali.*, acaba de partir para Bil-
hi»w. onde vai apaziguar os opera-
rio* em greve.

Tremores de terra na Itália
lloma, 30.

TelegrammoB do Benevonto di-
zem que alli foram sentidos hoje
novos tremores do terra, occobío-
nando'grando pavor nos habitantes
da-Bldado.

Nova conspiração na Servia
Paris, 30.

Diz um despacho de Vienna :
Telegrapham de Belgrado quo o

governo Servio acaba do desço-
brir naquella capital uma nova
conspiração tramada por officiaes
do exercito para depor o actual dy-
nostia dos Karageorg»vitcbs

Já^foram presos dois coronéis,.

Delegados inglezes -agraciados

|£r 
'- '**" Parài-30;

Cinco delegados da commi-Sao
inglezoi <lue oqui está em visit_>a
osta capital, foram agraciados com
o titulo de membros da Academia
Franceza.. '-¦*_ _«, "..<'..)_.

Estado de sitia decretado

Noca York, 30.
Despachos aqui recebidos relê-

rem que o governo da Bepublica
Dominicana acabo de decretar es-
J'idp de sitio em todo o paiz, em
viata uS revolução que vai áugmen-
tando de g__yidade.

á Expedição 8C>'-..tlfloaí
/-*._».••-'-'.

Üm teiegromma de Siockolmo
aonuncia que até.fins do mez de
dezembro proximòRpartirá dalli,
com destino »s fronteiros do Peru
e da Bolívia, uma eommissão scien-
Ijflca composta de ontfopologistas
e"de botânicos.

Grande «meeting> em, Madrid
¦'-' ..*f_''!'8' •,*'0*

(:ommü_ic_t!tl de Mádlid : 
~ 

,
Uealizou-sé hoje nesta capital um

meeting de protesto cernira os acon-
•tecimentos de Bilbau.

Tomaram parte nessa nianiles
tação cincoenta esete mil operário»,
os quaes se declaram solidários com
os seus comoradasde Bilbau.

Em viste do enorme concorrência
a esse meali/tg, Íoram dadas or-
dens para qué, alèrri do guardo ci-
vil, a guarnição desta capital, esti-
vesse de promptidao para evitar
perturbação da ordem.

(j «Le Français-.
Buenos Aires, 30,

E'esperado amanhã ne8ta'capitul o.
navio «Le Français>, a cujo bordo
vem a eommissão scientiílca, diri-
gitfa pelo dr. Charcot.

Este navio dirije-se ao Pulo Sul
em procura da expedição Nordens-
kjold, de que hn muito tempo não
se sabe noticias.

Partida do rei da Itália
•V Roma, 30.

A's 7 o 1|. d. noite partiu para
San Rossore sua majestade o rei
Victo.iManuel.

As reformas da Macedonia
Paris, 30,

Telegrapham de Constantinopla í
A Rússia o AuBlria, pelos re

spetítivos emboiíadorco nesta capi-
tal, declararam á Sublime Porta
que não odmittirãb qualquor. mo
dificaç^o dos-.cláusulas ímpòstaif
para a pacificação da- Macedonia.

Apenas, caso solicite o governo
turco, estão dispostas a conceder
maior prazo para o estabelecimen-
to das medidas constantes da nota
diplomotica ha pouco apresen-
tada.

8Q.»

SX-XTASO
_!¦;. SÃO OIUllNAIlIA KM

OUTUBRO
:.() o.

Presidência do sr, Peixoto Gomide

Ao meio-dia, feita a chamada,
verifica-se a presença dos sra. La-
cerda Franco, Bento Bicudo, Eze-
quiel Ramos, Peixoto Gomide, Gus-
lavo de Godoy, Corqueira César, Ce-
sario lií<ntos, Almeida Nogueira,
Jorge Tibiriçá, Duarte do Azevedo,
Albuquerque Lins, Siqueira Cam-
poa, Paulo Egydio e Ricardo Bap-
tinte; faltando, sem causa participa-
da, os srs, Ferraz de Salles, Mel-
lo e Oliveira, Guimarães Junior,
Silva Pinto e Rodrigues Alvea.

Abre-se a sessão,

0 sr. 2." secretario
lé a acta da sessão anterior, que
è, sem debate, approvada.

0 sr. I.° secretario
dá conta tio seguinte

EXPEDIENTE

Oilicio da Câmara Municipal dc
Barirv, communicando a elevação
daquella villa á categoria de cidade.
—Inteirado

imprimir, o so-li' lido, e vai a
guinte

PAI-ECBt- N. ">1» OE 1003

A Comiiilsiüo de fazenda lendo pre-
sciile o projeclo 11. 12. do 1! .8, da Cn-
mara dns Deputados quo autoriza 0
governo a conceder novos favores c
iiflerecer novas Raranlias parn o rcor-
ganizaçfio do Ilanco «le Crediio llenl
de S. Paulo, «pie na íllunçilo a qué
clicgnmm os seus negócios, duranle a
passada administração, e_i_in uma
medida de qualpucr ordem paru sal-
vai-o de umn inevitável liquidação
forçada, de conseqüências falaes o de-
saslrosas parn os seus niuluarios o
paia ns portadores de suas letras hy-
potliccartas. vem eniillir seu parecer,

O Sennelo conhece ns varias pliascs
da vida do Ilanco e as diversas re-
formas votadas, que se acham regis-
tadas nos annaes da easa. desde o
anuo «le ls'JC, por Isso a Coimnissão
não jui_a necessário desenvolver cato
parecer pnrn opinar pela approvação
do projeclo. que seiulo executado, de-
pois do accôrdo com os accionislas c
portadores de letras, de modo a tor-
nar clfccliva a reducçao do capilal e
o valor das letras em circulação, para

garantia como dispõe o projeclo,
consolidara a situação «Io Ilanco. qua
convertido cm Banco dc Crediio Agri-
cola para as novas operações, poderá
ainda prestar grandes serviços :i la-
voura.

Sala das commissões do Senado dc
S- Paulo. 30 dc outubro dc 190-.

Lacerda Franco.
M. J. Albuquerque Lins.

E' lido o seguinte

_i.u_c-._tt X. 52. m. 190."

A Commissao «lc Justiça do Senado,
lendo rm visla . mensagem do go.er-
no. pedindo a approvação «lo ado que
designou o juU dc direito «ta 3.» vara
criminal e 1- dc orphams da c_pital
dr. Arlindo Ernesto Ferreira fiu-rra

Cara 
preencher a va?n dc ministro do

ribunal dc Justiça, oceorrida com a
aposentadoria do «Ir. Miguel dcCiodoy
Xlorcini e CosLi, c consideramlo justa
a nomeação do referido magistrado
para desemiwnhar esse cargo, t ar
parecer que S-jn approvado o acto do
governo.

Sala das Commissw 1 do Senado de
S. Paulo, 30 dc outubro de _9_.

Siqueira Campos.
Duarte de A.eoedo.

0 sr. Almeida Nogueira
—[pel1 o .í-mi. Sr. presidente, pe-
>.*o a v. exa. se digne

ser dado para a ordem do dia do
amanhã.

Devendo ello ser publicado no
jornalfda caaa o não sendo obje-
eto de alta indagação, os srs. seua-
doros poderão inleirar-se do seu
conteúdo.,

li' approvado o requerimento.

I .ssa-se ú .

OBDIiM 1-0 DIA .

E' approvada, em discussão uni
cs, a redacçao do seguinte proje-
cio que volta ú Câmara dos poptí-
tados, por ter sido emendado :

RBUAUCÃO UOJ_tO!K('TO N. 2(1, HE
' WÒ-, DA CÂMARA

fixando oa vencimentos do presi-
donte e vice presidente do Estudo
no periodo governamental de 1 ÜO. á
1H0S.

Entra om B.* discussão, cora o
parecer, n. _8, é sem debote appro-
vado e vai'a eommissão de retloc-
ção, o

Piioiecto N.

É
39 . DE

MAliA
1903 da C.\-

autorizando o governo a abrir o
credito especial de vinte contos de
réis, (20;( .OÇOOO) para oceorrer ú
deBpess com os . exames de prepa-
ratorios no corrente anno.

Entra em _." discussão, adiada,
com o parecer n. 49 e é sem de-
bate epjjrovado, artigo por artigo,

PlIQ.IECTO N 27 DK
MAU A

1H0. i_í Ca-

dispdndo sobre as funeções dos
curadores ds ifiassas fallida».

Entra em 2." discussão, corn o
parecer n/48, o

CUO.IBTO M, Ri) DK 1903, IÍA CAMADA

autorizando o
té a i'|uáJJ,l'n

governo a transferir
de 800:000.000, da

.èrba c-ããígnatla no . 7.» do arti-

go 4.° da.leí,n. 8(31 A para o . 9.°
artigo i." da*'mesmaJe-i.

0 ar, Ces_rior Bastos
— Sr. presidente, não venho lazer
opposição ao projecto; 00 eontrn-
rio, declaro desde já que voto a la-
vor delle.

Entretanto, não me parece que
o mensagem de. a. exa. o sr. presi-
dente do Eslado seja completa-
mente livre de censuras.

» E. assim que consta dos termos
dgssa mensagem, publicada em um
dos jornaes dc Santos; que s.ysa.,
na coavicçãò de que a situação- n-
naneeiro do Estado o precária, to-
inou desde lotfo cautelas alim de,
economizando a dotação tia verba
do § 1_ do artigo I. da lei do or-
çanienlo vjgente, poder no mesmo
tempo, attentas as circumstancias
especiaes em que elle resolveu 'a-
zer o serviço dc soneomento tle
Santos, poupar nesoa verba, e des-
pender o mnis na verba do . ."
do artigo ifi, alim do que as obras
tivessem o andamento conveniente
e fossem attendidas os despesas ex-
trsordinorias de installação, de
compra da mat.Tiaea abundantes,
otc, elo.'Viu-se eliè, portanto, nu contin-
gencia de, não obstanlc aa eco-
nomias feitas em relação ao servi-
ço do § !*.°, exceder :i verba desse
g e ainda pedir um auxilio, isto ú,
a transferencia de certa 0 do.termi-
nada quanlin existente na verbo

poupada, pára satisfazer us despe-
sas da verba e.-:gottadn.

Kunda-so s. eXa. tambem em que
verba economizoiln apresentava

naquella data um saldo de mais de
1*.. >00i)$000. Portanto, feita a tran-
sferencía de K00.000.00O,-uinda res
lavam mais de outros _0O:OÜO.00O
na mesma verba.

Aqui <• que me parece que as
cautelas de s. exu. foram muito
além do razoável.

Essa verbo é de 2.600:000.000, Na
época da mensagem de s. exa., ello
linha um saldo de mais de

..0(1:000.000, .los quaes se tiraram
os 800:000.000.

Segue-se que, ainda nensa duto,
esses serviços tinham sido compje-
tnmente abandonados, sómento pelo
desejo de poupar.

E a nenhum de nós o desconhe-
cido que as reclamações por parte
do interior, tle falta tle pontes, de
falta de cadéas, de falta de esira-
das, se fazem sentir a cada mo-
mento.

O su. EzBQ-tEt, IIamos — I rou-
xe o socrillcio do,serviço pu-
blico.

O sn. Cf. .Aiiio Bastos — Lis o
ponlo em que, não reprovando em-
Cora o procedimento de s. exa.,
porque no meu modo de entender
é exuetamente ao poder executivo
que compete conhecer quaos os
serviços que tem mais urgência,
quaes as obras que elle dovo reali-
zar mais de prompto, quaes aquel-
Ias que são adiaveis, portanto mui-
to justamente ello podia fazer essa
economia; eu acho entretanto que
s. exa. foi além do necessário.

Porque? Somente porque não co-
nhecia o quanto devia gastar no
serviço de Sánloa, cuja execução
emprehendcra.

Ii, uma vez que me acho na tri
buna, tratando deste assumpto, quo
se relacciona lão inlimnmcnte no
serviço de que já me lenho oecii-
pado'|-r_ma:.s de uma vez, lia de
permitlir v. e\o. bem como os
meus illustres collegas, que eu di
ga mais olgumas palavras sobre o
tiBsumplo, com o fim de melhor
explicar o meu penaamento e oo
mesmo tempo defender me dns ve-
hementes accuaaçòes que me foram
feitas a ultimo vez que tratámos
da matéria.

S. exa. o sr. dr. Siqueira Com-
pos, cujo nome peço venia paro de-
cliner, refutando os orgmentos que
produzi 00 anahsar as informa-
çòea prestadaa pelo governo sobre
os itens do requerimento por mim
apresentado a esto casa, referiu-se
á minha individualidade . om pala-
vra» hondosaa e immerecidas (/.««o
apoiados neraes), maa ao mesmo
tempo não duvidou taxar-me dc
completamente retardatario.

Disse s. exa. que eu pretendia
para Santos um saneamento aos
metros...

O sn. Si-UBlRA CxM.os-Lra a
conclusão das palavras de v. exa.

O sn. Cesaiiio Bastos—... que á
proporção que uma rua se abrisse
ou que"uma carroça desappareccsse,
eu queria talvez que fosse cons-
truido maia um metro dc encana-
mento.

Mas não fuou só ahi o nobre sc
nador; íoi alem : a. exa. chegou a
declarar categoricamente que eu me
oppunha ao saneamento de Santoa.

u an. Siqueira pMtPOS —Peço

permissão para dizer que não fui
bem comprehendido. Porque cu ac
crescentei que fazia ao nobre aena-
dor a juatiça de acreditar que a. exa,
não »c oppunha ao asneamento.
mas queria um saneamento ba»
ra'o.

O sn. Cesario Bastos—Em todo
o caao foi dilo, esti escripto e vai
conatar dos annaes que eu, santis
ta. me opponbo ao saneamento da

' cidade dc Santos, e maw. que eu.
desordem

¦V, o .a.

•onsultar a *_,nti-ta. queria a desoraem no
. asa <. .ou.-d? d,, pensa de im- meio das ruas, produzida peles-car-
pre-wo do parecer que acaba de roça*, preferia o estado primitivo e

aer lido, afim de que elle possa I u_o queria *_ber de progr_*»o.

O SU. Sli.illUIIIA Ca.MI'OS-
está indo muito longo.

O su. Chsaiiiu Bastos—Outro
illustrado collegn foi mais lo.igo, o
disso quo eu preferia o carro de
boi a estrada do ferro, ícz-me veibo,
onde todn a poesia já desappareceu,
querendo Iol vez ctintar ii sombra
do jequitibii, no souí de urna viola
ou de qualquer outrn coubo, e lc_l-
brando-me d_ meninice. |Não é tunto assim, sr. prosiden-
ta. Sou amante da cidade quo me
viu nascer, desejo pnra ella to.do',.0
bem, quero que se faca o sou sá-
neamonlo complelo, que, como já
tenho dito, é indispensável.

Eu disse ainda mais que o sa-
neomento devia começar de Santos
o não das cidades do interior. Lã ii
a entrada. Gorontida a entrada, na-
ttiralmente o reslo do listado fica*
ria completamente gurantido.

Agora, o que tambem eu . disso,
o que eu sustento e o que eu ve-
nho explicar é que se pode fazer o
saneamento tle Santos sem pertur-
bar as finanças do listado; é que
se.pode.enipruhunder. perfeitamente
uma obro grande, de resultados;
benéficos, sem que entretanto li-
quem preteridos outros serviços
não menos important-8 ; é que so •
pode perfeitamente desenvolver o
porto de*-5nnl08 e assegurar lods a
prosperidade á Companhia D.caa, .
sem ferir direitos adquiridos,. .j
como taes, dignes de todo o. _ .iita- :
mento por parte das poderes publi-
cos. ¦' ¦*

li é axaclament- sobre este pon-
to, que eu insisto, «em pretende.!
negar o direito da Companhia Do-
cas, mas procurando investjgaqBÍ .
todos os lucros que cila está p°r-
cebando são decorrentes- de «eu
contraio ou si são lílh'òs dè, favores
oncedidos peln autoridade,-

li si eu.porventura quize.-se.de-
iononstrarr.degde jú, a segunda des-
taB pyoposic.es, não pracisaviu ip
íorigê". era bastante lerUréeiíõé;'rto
relatório daquella empresa, publi-
cado no Jornal do Commerwj tio-
17 de abril. E é ella mesmo que o
diz. Basta verificar fontes- de ren--
da e ver as taxas que olla» cobra,
lilla próprio declara que ha taxas
estabelecidos tle accordocom o con-
trato e taxas facultativas, estabe-
lecidas em beneficio do commercio.
Quaès suo,estas.' 1".)—e a do.^in-
dtisiria dtftransporles ; 2.")—ú a' da
industria tle prédios. '

O Senado releve-me si eu o fati.
go, mas não quero, nem asanlipa-
thias da Companhia Docas, nem
as antipalhias do IÍ8tado,;aa_i.m CO-
mo tambem uno quero que se di-
go, que, principintio o meu traba-
lho, porei em meio. 5.

Ouando indevidamente nie, íoi
dada a responsabilidade de' diri^r
negócios públicos de Snn tos, fui .,
eu quem aconselhou á ..Cornará ,
Municipal a recorrer aos tribunaes
afinf de fazer valer seus direitos,
que e.tavam perecendo. Na prurieit
ra instância a Câmara teve^ violo-
rie; na segu.-dn, perante o Tribu-
nal de !u_tiç.a, em embargos a uti
accordam, ainda o seu direito íoi
reconhecido. Desse julgamento foi,
porém, interposto recurso extrnor-
diiicrio para o Supremo Tribunal
Federal, sendo até o presente des-
conhecido O resultado.

Mas, si eu encontro exactomenl.
um "aclo do ministro da Vi .ção
como que nntec;t)ando o resultado,
desse rceursi., devo perguntar: po-:,
de-se.porvenlin- confiar, como dis-
_e_'ii.m- _er..._-T, to» regiini^
interpostos peraoL. o poder pirti» •'
cinrio.

Xão. li e por esse mesmo moti-
vo que eu venho clamar daqui, on-
de mo assislc o direito uc dizor
toda a verdade.

(Le)..Taxas tio coes pagos pelo : na-
VÍ03 e incluídas nos preços de ire-
lamento dos mesmos.j

Isto é do contrato.
(Continuando a ler)
«Ta.Xa dos serviços preslntlos 81

mercadoria e paga» directamenle
pela mesma.'

Isto é do contrato.
Agora os íavores
(Continuando a ler)
«Taxas dos serviços não Obriga-

lorios nos contratos da Compa-
nhia Docas e facultativo ao com-
mercio e n navflgaçSÒ.»

Sabe v. e\u. quaes 8-0 essas ta-
xás. E', entre outras, (lendo) ta
taxa de armazenagem de . aíè nos
armazéns externos (chamo para
isso u attenção do Senado—B.tnn-
zens e.cíernos), qualquer que soja
o tempo tln armazenagem com es-
paço pnra o beneficio o ensnqu..-.

Úro, será esta a industrio contra-
tada 'com a Companhia Docas —
levantai' armazéns parn alugal-o.
aos comntissurios de CBÍé, alim "do

que nelies façam o ensaque, o be-
neliciamenlo, a caldeação e oulras
operoçôes do commercio eommi..-
sario '.'

O sn. Su..BlitA Campos — Acho
que seria muito conveniente.

O sit. Almeida Nogueira — E
facultativo,

O nu. Siqueira Campos — Isso
que «os com missa, ios fazem nos
seus armazéns podo ser feito" nos
armazéns tios Docas.

O sn. Cesaiiio Bastos—O com-
miasario paga actualmente ao pro-
prietario do armazém, pak'0 o ini-
posto correspondento de industrias
o profissi.es, paga uma taxa, creio
que de _0 °|„ sobre e valor locati-
vo desae predio.

lissas taxas constituem uma das
móis importantes rendas da muni-
eipnlidadc, lalvez a principal.

A companhia Docas pretende, por-
que no lim de !'0 annos o governo
geral tem direito n nua propriedade
desses armazéns, estar, nn expio-
ração de suo industria, completa-
mente isenta desses impostos.

O sn. Siqueira Campos—V. exe.
acha que se podia fazer uma obra
daquelie valor sem favores muito
grandes .'

O sr. Cesario Bastos-Eu ainda
não conclui o meu pensamento.

Si, quando àe ie/. o contrato, jo
íoram estudadas todas os tB.\os,
todns as rendas, já foi calculado o
seu capital e garantido, eu per-
gunto: pode o ministro, sem auto-
rização especial, ampliar ssse con-
trato ?

Pode fazer estes íavores, diapen-
penssndoa de paus'*1

Pergunto:
Si a companhia Doca isenta

completamente de impostos, podo
construir esses armazéns, alugai-
os a commiaserioa, remover para
ellea todo o commercio de café, eu
pergunto: de que mais poderá vi-
ver a municipalidade de Santos?
Qual c o imposto que vem substi-
tuir este que ae dispensa .' K não
ha nisso grave injustiça para o
proprietário que immobilizou o «eu
capital, que conatruíu grandes ar-
ms/.ena t.v. exa. não pode deiconhe-
cer .jue ba armazena com a capa-
cidade para trea e meio milhôe» de
sao*__ oc caie) e que verá suas pro-
priedades desvalonzarcm-se de um
dia para outro?

O SU. SlQGKÍRA Cuipos-Não
creio. A_bo que ellas podem ser
adoptadas a outros fia. egustm.o-
te rendosos.

O S-. Cksakio Bas 109—Eu dc-
aejava que .. exa. me dis_e«ê, de-
pois de inutilizado todo este capi-
tal empt-gado cm armazéns, de-
sappsreci-Os os carroceiros que ibe
ajeitem „.__o..

O sr. Síü-Eira Cavpos — Fe/.
medo Esesao andar pela* tuís ti_
Sr__Bi,«_«_ aquella» cirre;** ta
disparada..
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O su, Cesario. Bastos—lim to- i
das as cidudoa do grande commor-
«io uasim é. Hoje Vnosmo li num"jornal 

quo u vida ilo Santos o a sua
jirn|iorlancia onlãoaxactamonto neB-
ac movimento. Tudo corro.

O su. Siqueira Campos — O
carroceiro também V

O an. Cr.BAuio Rastok—Corro o
coixoiro, corre o patrão, corre a
car.-roçà, corro tudo... (Itiso).

Além du exploração dos arma-
rzénsi com gravo pvójttizb i>ura os
prpprlòíarios dos prédios do San-
loa, ainda tom u Companhia Uo-
oas a pretenção de explorar os car-
retos de café, moio polo qual fará
dcNiippareccr o carroceiro, porquu
os seus trilhos, a principio, pelo
contrato, permittidos oxclusivumon-
to nt) trecho do càes, foram mais
íorrie prolongados até á rua Mu-
nfcijaal,

Ella vai buscar na eslação os va-
{jões carregados do café e transpor-
tu-os para os sous annnzons.

Mus osbo serviço não é só em
beneficio da lavoura, 6 uma expio-
iruçãp do carretos que o commis-
sário jiaga.

E é exuetamento ondo eu encon-
tro a injustiça. Si fosse permittida
a concorrência, transeat. Talvez

r que o carroceiro pudesse fazer por
enenos que as taxas cobradas pola
Companhia Docas ; assim como,
no caso dos armazéns, talvez que
O proprietário se contentasse em
receber do inquilino quuntia infe-
rior íiquclln em quu importa o pa-
gamonto do 100 re. por sacca exi-
gidò pela empresa, Moa essa con-
oorroncin [é impossivel. Porque ?
Peto favor legal I

O sn. Almeida Nooueira — O
MÓntb de partida é a interpretação
do art. 10 da Constituição. Estou

wfeóni a theoria do nobre senador,
nessa interpretação.

O su. Gesario Bastos—Segue-se
ijue daqui em diante o proprieta-
rio de armazéns nâo pode fazer
•concorrência, O inquilino das Do-
.cias lem a sou favor a isenção dos
•direitos municipaes. Ii eis porque
•eu disse (c só com essa intenção
pode ser dada ás minhas pela-
sras) que o desenvolvimento da
Companhia Docas importa a morte

da.cidnde de Santos.
O su. Almeida Nooueira — A

queslão è de saber-se si isso é serviço
m cargo da União ou renda fede-
rali

O srt. Cesario Bastos — Nao e
rendo federal, é renda exclusiva-
mécite da Companhia.

O su. Al.mi--.iha Nooueira —
• Aquelles que acham que estão

«isentos de impostos esses serviços,
-entendem que é um serviço a car-

::o da União, embora explorado por'ünlermedio 
de uma empresa parti-

cular.
Ü sn. Cesaiuo Bastos — A em-

prosa fiscaliza a arrecadação das
rendas, entrega-as, rnas tira a sua
jJftrto cujas taxas eu acabei do ler.

ii quer v. exa. ver etc onde vão
<os favores? A Companhia Docas
fornece agua para os navios. No
¦emtanto lemos uma companhia na
-cidade de Santos, a City of Sanlo»
Jmprooements que exaciamcnte tem
privilegio para rornecimento de
agua potável.

Agora se explicam us minhas ps-
lavres, sr. presidente, quando me
referia à grande extensão que vai
Ser aterrada, de 480.000 metros quu
tirados,

Nessa área toda, não afflrmo mas
acredito que 8. Companhia Docas
nâo vai construir cosas do habita
ção : vai construir exactnmente os
taes armazéns externos. Porquê
além, rios armazéns internos, arma-
.-zens nlfaniiegados, armazéns do
¦verdadeiro contrato com a Compa-
-aliia, que vieram substituir os ar-
atazana da alfândega, preparam-se
corno eu disse, armazena externos
no antigo largo do Bispo e um
outro junto ti estrada de ferro, nr-
muzens esse» que não são necessn-
sario no serviço dn Companhia. ''•'
«ma exploração novo que cila -ercou
«, si assim é, deve estar sujeita aos
impostos munici|iae9. I

O sn. Siqueira Campos—Não lia!
envida nenhuma.

O sn. Cesario 'Bastos—Mas não
é isso que so dii, Agora, jú que ti
ve a approvação do v. exa., peço
licença par'j lér o offlcio do mi-
nistro da Viação, dirigido oo pre-
aidenle do Estado.

O Fjr, Alruquerque Lins — O
fjovjrno federal entende assim.'Ú sn. Cesaiuo Bastos (lendo)—

í.A companhia Docas de Santos,
constructora dos obras da malho.-
ramentos e executora dos servido*
de capatozios c armazenagens de
mercadorias de im|iortn.r-,tio eexpor-
tação (veja-se: não é a exploração
cie'armazéns) no porto de Santos,
por controlos celebrados «om o
governo fedoral solicitou deste mi-
nislerio as necessárias providencias
em ordem a impedir que os seus
armazéns sejnm directa ou indi
reclamante teioutados pela Camara
Municipal 'ào Sanios, por força de
disposição da lei municipal n. 187
de 12 de novembro do anno proxi
mo (i-,ido, quo approvou o regula-
mcr.to para im|ioslos de industrias
e prou8BÕes>.

Vejamos agora os fundamentos
jurídicos.

O nu. Sii.iUF.iiiA Campos — Só
se pode referir aos armu/.ens ai-
fandegados.

O su. Cesaiuo Rarios —Muito
,o bem, mas nua é assim, li si os
seus sraiozens não forem dispen-
í-ados de impostos municipaes, ella
nfio supportará n concorrência dos
proprietários do prédios, porque,
rogu tido ouvi de grande numero
de commissarios, cm tal cat-o ha-
veria mais vantagem cm pagar o
carroça e o aluguel de armuzens
particulares, do que tim sujoilar-
so às taxas cobradas pela Compa
nhia Docas.

I.ogo, B**,6 iia vantagens, sinão
por um artificio injusto c odioso,
que eu. v,ião posso applaudir, a sa
ben *J particular em concurso
com umo empresa cheia de privi-
leg'os dados pelo poder publico.

(Le.)
«Kffeclivamentc, algumas das dis

posições da lei n. 187, citado, toes
como us dos arts, 12 e lõ e tebel-
I» annexa u, lazem referencia oar-
mszens geraes ou ailandegodos, que
íaea suo os da companhia, os uni-
cos que naquelle porto estão no
«azo dc sitnilhauto regalia, om
virtude dos contratos firmados parn
a construcção d as obras do porto,
na conformidade do regimen da
lei o. 174'i, de lii de outubro de
Wl.

As obras e serviços contratados
corn a Companhia Do~as do San-
tos são obros c serviços federaes,
isantos, portanto, de toda a sorte
de impostos, sejam federaes, esla
duaes ou municipaes. Os armazéns
mandados construir no littoral da-
iruello porto são do dominio da
União e como toes inalienáveis.

O serviço de capalasias e ermo-
zenngem da Alfândega dc Santos
do qun foi incumbida a Companhia,
do accordo com a autorização con
stsnte do § 7.° da lei n. 1746 supra-
citada, à por sua natureza .serviço
publico a cargo da União, não tri-
bulavel pelos Estados, tampouco
pelos municípios; sendo a compa
nhia representante do governo, a
quem cabe fi»calizar e regulamen-
tar O respectivo serviço. As docas
de Santo» e seu» yrmazens, como
bane do dominio da linião, em ne-
tibiim caso podem ser considerados
estabelecimentos particulares de ne-
gociante* ou commissarios. para o
calculo de 20 "lo do imposto de in-
duslrias e profissões da tabeliã A
de que trata a lei municipal n.127,
sob o titulo dc—Álfandegados oc-
cupsdos por negociantes ou com-
missarios. Nem aobro o ivalor das
tarifas de armazenagem, «jobradaa
temporariamente pela Companhia,
pode ser arbitrado aquelle imposto.
.isto que «»'a* aão consideradas
rendas da União (lei n. ftô*l, de 29
de dezembro de 19Q2. art. !.• n. S
e 4), e O imposto assim calculado
«srresponderia a direitos addicio
naes sobre taxa em effeitos da ím
portação da exclusiva competência
da- União (art 7.; n. 1, da Conati
inicia Federai)-»

n

O Br. E/.eqUikl Ramos —• li

3uni 
loi o procedimento do proai

ento do listado com rolação
osso officio ?

O sn. Cesaiuo Bastos — IgriO-
ro-o. Sinão tol-o-ia trazido a esta
cosa.

O su. Ai.meida Nooueira —
Mas, que intervenção podo tor o
presidento do Estudo nesso coso ?

O su. EzBQUIBL Ramos — Im-
pedir quo tul interpretação vin-

O BU. Al.MEIDA NOIIUF.IIIA — MUS
impedir como?

O iir. Ezequiel Ramos —• O
presidonto do Eatado devia appel-
lar para o poder judiciário.

O sn. CerqueíRA Chsau — Mui-
to bom, provocor uma decisão.

O sn. Almeida Nouueiua — O
presidento do Estado não 6 parto
na questão: é a camara municipal
do Santos.

O sr. Cesaiuo Bastos—A Co-
mara Municipal de Santos, sr. pre-
sldonto, não so conformando com
esse estado do cousas, suscitou a
questão, litigando com uma das
firmas mais sympathicaa da praça
do Santos, Tolles, Quirino & No-
gueira, cavalheiros dislinetos, que
disculom só pelo desejo do conhe-
cor a verdade a tal respeito. Essa
lirma obtovo sentença conlra ne
primeira instância, confirmada em
embargos no Tribunal do Justiça,
como jú referi, e interpoz. recurso
extraordinário para o Supremo Tri-
bunal. ,.' O sr. Siqueira Campos—Ju yc
v. oxa. quo não nos podemos quei-
xor dos tribunaes.

O sn. Cesaiuo Bastos-Eu per-
gunto è si nfio nos podemos quei-
xar de um ministro que intervém
em um assumpto oífeclo ao poder
judiciário I

O sn. Cerqueira CESAR-Apoia-
do. „ ,

O s». Cesaiuo Bastos- Tenho
o direito dc me queixar dc um mi-
nistro que vem dizer no presiden-
to do listado «faça isto>, quando a
parte toi perante o judiciário pro-
voenr o seu ceredictum. ,,

O su. Ezequiel Ramos — b o
presidento do Estado guardou si-
lencio.

O sn. SirÀUEiRA Campos — Não
tinha nada que fazer.

O sit. Ezequiel lUVtos— Dovia
ter providenciado de qualquer ma-
neira.

O sn. Cesaiuo Bastos— Diante
desse acto dcsapporece o imposto
de industrias o profissões e desop-
parece o imposto predial tambom,
jrorque cessando a necessidade dc
lodss esses immoveis utilizados
como armozens e deseppareciJo
tambem o elemento carroceiro para
que servirão os próprias cosas de
l...l,:i..,,.'.rt tin <<Cnntf*tc '*¦

representava para a cidade um gottos, ficará completamente Jnuti

habitação de Santos
A lavoura alli é impossivel...
O SH. SÍQÚÈÍRÁ CAMPOS-s A PO-

pulaçáo de Santos cresPe tanto...
O SR. Cesaiuo Babt<)S — ... a in-

dusiria não existe, o commercio fl-
cn, pelos favores concedidos lis Do-
ens, exclusivamenfeVíOnOentrudo nn
faixa do enes e o resto da cidade
(ica morto f

O sp. SiÇüElRA Campos- O re-
ceio de v; exo. è infundado.

O sn. Cesario Bastos— Tenho,
sr. presidente, justificado o minha
primeira proposição. Nno mo olon-
gorei, è passoroi à Regunda.

O sn. Ezkquiei. Ramos- Juslifi-
cou-a brilhantemente.

O sr, Cesaiuo Bastos — Disse
eu em sogundo logar, e acredito
mesmo que não agradei de forma
alfcuma oo meu illustre amigo, que
me parecia que as grandes obras
que se estavam fazendo em Santos.
não " 

' 
serviço, mns era úm favor quo se
fazia. Eu não disse que foi solici
tado...

O er. STQUSltu Campos — Fosse
como losse.

O su. Cesaiuo Bastos—... mas
qne eru um favor que se fazia prin-
cipalmenlo ú Companhias Docas.
E porquo? Porque so devia, antes
dc tudo, attender oo desenvolvi-
mento do porlo pela extensão do
linha do caca.

Nfio voltarei ao argumento. Pa-
rece-me quo proVoi' exuberante-
menlo, quo, íafcendo o calculo do
tonelaflem, polo desenvolvimento
que tom tido o porto de Santos, a
continuação da linha do cães exis-
tente o daquella que já está conce-
dida e om principio de execução,
somente poderia ser necessária dc-
pois de 1050.

O sn. Siqueira Campos — Ahi
estú v. exo. querendo quo se faça
o crcs so» motros.

O SH. Cesaiuo Bastos — Es-
tá sondo feiio oos kilometros...

O sn. Ezequieí; Ramos — O no
bre senador não quer que se fa-
çarn obros desnecessárias por em-
quanto. „, ,

O sn. Siqueira Campos—Nenhu
mn empresa tomai ia o compromis-
so de fazer um porto sem ser obra
de conjunto.

O sn. Almeida Noc.ueira—Deve
so esperar uma nova epidemia pu-
ra fazer Indo atropelndomente...

O sn. CésaríO Bastos - Quero
demonstrar que nõo estava, nem
estou opuixotiudo.

Nem foi a minha quolidode de
ojiposicionista, nem mesmo a ilo
filho do Sanios que me fizeram la-
lar com um pouco mais de vehe-
mencio. Foi exclusivamente a ne-
ceasidade imperiosa om que eu me
achava de dizer o verdade; o con-
vencido disto, por defeito de tem-
pernmento, elevei o voz. Nuda
mnis.

Estudemos a questão com col-
ma. Eu bem : vejo, sr. presidente,
que o companhia Docas, pelo de-
senvolvimento do porto dc Sanios,
como conseqüência natural do de-
senvolvimento e progresso rápido,
assombroso mesmo, do Eatado de
S. Paulo, precisa de uma novo
concessão, de uns dois ou tres ki-
lometros de extensão. Mas agora
vejamos si o mndo por qno eu
encarei a queslão de alguma forma
autoriza a suppôr que estou fa-
zendo uma opposiçáo systematn-s
n quom quer que seja.

lim primeiro logar examinemos
si eu tinha ou não razão quando
disse que não havia plano dessa
obro. ,

As informoçõns do governo lo
ram positivos, li' preciso, em con

foi o seguinto; nenhum do nós
colloenrft no corredor do noasa
cosa um cano do oxgollo, Moa s.
oxa. mesmo diaso na nua argumon-
tação: o cano ilo oxgotto dovo doa-
pojar no fundo dn agua. li' neconr.a-
rio nuo pnra essa llm só/um toilas
obras, a essas obras podem deter-
minar o cntupimenlo ou oceumu-
lução do lodo.

Do meamo modo são construídos
os exgottos nas casas particulares,
oa quaes podom passar pelo corro-
dor da casa, sem prejudicar a na-
lubridado nom incommodar com o
cheiro as visilas.

O an. JotiiiE Tiiiihiça1—E' por
quo não dospejam no corrodor,
(Riso)

O sn. Cooahio Bastos—Mas o
collector vai tambom dospojar de-
baixo iPagua, de modo a não in-
commoilor os que domondnm o
porto ou pormanecom nos navios.
Ha dez para dozo annos quo seda
obso faclo sem a minima cautela,
som maiores consequoncias.

O sh. ALtiujjÜERQUB Lins—Ob
despejos nno íicam depositados no
fundo do conol.

O sr. Almeida Nouueiua—Vém
á superfície.

O sn. Cesaiuo Bastos—Esse ar-
gumento não procede, pelas pro-
prias palavras do dr. Pereira Re-
houças, quç se acham om um fo-
lheto quo tenho om mãos. Os ex-
gottados não chegam om CRtado
Bolido siquer a extremidade do
collector, o sim completamente re-
duzidos a liquido, razão alienada
pòr elle para se fozer um collector
mais longo.

Agora confrontem-se as duas dis-
toncins : a quo olle terá ató ao Joté
Menino e a que elle terá ató um
kilometro abaixo dos Outoirinhos.
A dislancia ó a mesma, ou até um
kilometro, u monos do que, o per
curso adoptado.

Mss eu quero que o collector
desço, que procuro um logar bem
fundo, no ponto do canal nue iam*
mais do fiOO metros do '.argiiro.

Disse o nobro ^nador que nto
convém esti:^ltar 0 pnne!. Conve
nho. Couitudo, è Uso O que o
CunVpanl.Ma Llocas eslá fazendo.
A recta que cila tira do Paquete
aos Úuteirinhos estreita o canal o
-ÍOO metros exactamento nesse
ponto.

Mas parece que não causa pre
juizo algum esse facto, porque se
conservam as correntenas, na opi-
nião do dr. Saboyo, mui profunda-
mente.

Agora 0 que receio e desconfio,
(c foi neste ponto quo eu disse,
parecia haver erro por parto do
presidento do Estado) é que, sendo
a obra excessivamente cara o do
grando dilflculdado do execução,
sem ee ter demonstrado do forma
alguma a impossibilidade de fazer
o despejo no canal, o que custaria
consideravelmente menos, o resul-
tado final soja exgottarem-se os
cofres do Thesouro com o juneçõo
apenas do um grande collector ao
collector geral da rede existente.

Oro, si o saneamento de Santos,
exige como condição indispensn-
vel uma nova rede em todos os
collecíores parciaes, umn distribui-
cão nova, porque esso rede é con-
ilemnada, o foi o que motivou o
novo saneamento, pergunto : qual
a vantagem que resultará? ' .

Até ha um prejuízo, porque o
entroncamento desses dois colle-
ctores devo dar se na esquina do
rua do Rosnrio com a avenida
Conselheiro Nebias. Não direi que
metade da cidade, que corta essa
avenida, mus, mais da terça pari.e
do cidade, hoje servida Ioda de ex

CORREIO PAULISTANO -
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zer um collector parcial Ao José
Monino oo ponto Vayior do que
fozol-0 do Ponta dn líraia ao José
Menino, Um lum snia kiloiuotron,
outro tom Ires ki torneiros,

Rom estudado, por tunlo, a to-
pographiu local, parecn-mo Une,
sem Invadir competência* nlhoíos,
som ontrar no terreno proprinmon-
to tcchniop, ponso garantir que TO-
do o serviço podia neP feito com
mais economia, tão porloilo e com-
plelo como so projectn.

Cíoio, sr. proBidonto, ter oxpliendo
satisfacloriomonte as minhas pro-
posições, quo mereceram tantne
consuroB por porto do meu illustro
amigo sr. Siqueira Campos, na de-
fesn quo fez do neto de govorno,] [

O bii. Sn,iuniHA Campos—O que
I so vé do mappa é que B e.xtenião

da rua do Boqueirão até a Ponto
da Praia 6 complolamento deserta.

O nn, Cesaiuo Bastos — Àhi v.
exa, labora em um engano. A face
do canal abaixo da Ponta da Praia
ó doserta. -

Ela a razão por que ou dSrjrje a
primoiro voz que foliei-. »I õ dr. Re-
bouçns entendia 'que nSo se podia
despejar nos Outoirinhos, porquo
havia" principio do construcções e
certeza de grande desenvolvimento,
eu respondi: ha engano da parto
dolle, porque, desde os Outeiri-
nhoB, (o ultimo proprietário 6 a
Companhia Docas), dendê Os Outei-
rinhos ató à Ponlu da Proia, qila-
tro ou 'cinco kilometros são vcom-
p'; eta inento deshabitados.

Mas iato não quer dizer que não
seja povoada a praia da Barra.
Esta necessita tambem do exgf* 

'*
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Dlsousiilio nnlcn iloprojeolo n. 80, do
1811(1, iiiliiplniln cnm oniontlns polo Sn
nudu, errando o dislriclo dc M\t. ile
Entro Ilio», Ilo município de 1'ruzol-
ru, coin pnreíM u. ma.

ít.» discussão do projeclo ll. 1W, tio
1900, mudando pnrn « do Snlloaõpolls
0 nnlilti do inunlcl|ilo de S. Josó du
PiMraU^tlniin.

seqüência mesmo do proloiignrron-
to da linho do cães do Paquete
oos Òutennhos, extensão essa den-
tio da qual exgotta ou despeja o
collector da rede do exgotto da
Sontos, que srja este removido.
Para onde? Qualquer faria o per
gunto. Mande-se estudar, busque
so conhecer qual o ponto mai i
apropriado, quer pelo lado da hy
giene, quer pelo lado das forças do
Thesouro.

Mss, s. exe. o presidente do Es-
ledo diz positivamente : allerilo o
desenvolvimento do porto eo alojv
gamento da linha do cães, não
pode a commissão de fórms elgu-
ma pensar em fazer os dea|iejos no
canal.

Neste caso, a zona por onde
deve seguir esse collector «•, o no
bre senador nâo den-onhece, uma
várzea entre o morro do Marap--,
como já disse, o José Menino e o
canal.

Daqui, forçado pela ordem rece-
bida, O chefe da commissão pro-
curou um ponto avançado do ocea-
no. Foi infeliz, elle próprio o re-
conhece, porque a. exa. v«;m deda-
rar que do conhecimento que teve
das correntes so redonla ilhslru-
buqueçaba, resultou que esta não se
prestava maÍ8 para o exgotto pro-
jectado. Então a prudência mandou
que se procurasse outro ponlo. Foi-
se buscar a ilha Porchat, em sua
extremidade, que naturalmente sa-
tisfazia todoa os requisitos neces-
sarios. .

Agora eu, ai bem que nao lenha
a pretençâo de invadir a seara dos
technicos, julgo-me no direito de
dizer que outras autoridades, dc
tanto valor oomo esta» jíi declara-
ram que não haíía inconven:ente
«Igua» em «jue e*«e despejo fosse
feito no canal.

Ora, at eite Ior feito dois, íre«.
quatro Kilometro*- abaixo da con-
cessão ultima ds companhia Docas.

I  i,ài —.iuÍsmJ"9>í <k os 1 ! •¦ t - ¦ í -_-Á JS .-'.-,Sau «íüsíu .«tijjar por maia tem-jern qoe prejudica a salubtidade d*
po a atíenrâo dos meua collegas. I Santos ?
E* um doéumento publico. J o arguroenlo do iliutrtre senador

lizada com essa juneçao, a nao ser
quo h8ja dois collecíores funecio
nando.

Como remover de. momento umo
difíiculdade dessas? Pode-se fazer
ou refazer novamente a rede de cx-
gottos dessa parle prejudicado, do
pnrte quo lica entre a avenida Con-
selheiro Nebias e o canal, depois
de feita a juneção do collector ge-
ral? Parece que não.

Isso sim, seria uma questão te-
clinico, na qual não entro. Entre-
tanto enxergo o inconveniento dis-
so. Nada, poiém, constadas infor-
moções do governo.

O'sn. Albuquerque Lins—Isso
é lembrado como medida proviBO-
rin, emquanto não se concluo o
collector geral.

O sn. Cesaiuo Bastos — Eu ju
perguntei cm quo se gasturam
então os 600.0l)0$0QO de 1002.

O sh. AliiuqUBRQUE Lins— Não
se gastaram.

O sn. Cesaiuo Bastos—Onde 11-
carum ?

O sn. ALüuQUBRQuri I.inb—brn
simples autorização, que não toi
utilizada. O serviço estu sendo fei-
to com os recursos ordinários do
orçamonto.

O sh. Siqueira Campos—Foi can-
cellado o credito.

O sti. Cesaiuo Bastos— Então o
governo nno pagou os funeciona
rios em 1002.

O sn. Siqueira Campos - lüze-
ram-so ns despesas pela verba des-
tinada ao saneamento.

O sn. EIíbquiél Ramos—Gosta-
ram-so 200;000$000 daquelle credi-

O SR Jonc.R Tihiiuç.a — Do cre-
dito de oOO.OOOSOOO não ; de vorba
geral.

O sn. RicAiuio Baptista — Oo
credito, como se vê no relatório ds
Kozeoda, pagina b'9.

O sh. Cesaiuo Bastos — Mas
admittindo que gastasse, gastava
correctnmente o estava autorizado
a fazel-o. Oastou 000:000*000, gas-
tou UOO.OOOSOOO dn outro verba,
gasta mais 800:0008000. Acho que
elle gastou bem. E' uma obra me-
ritoria.

Mos, pergunto : o saneamento de
SantOB lor-so-á nos condições que
acabo de upontor ? Em que tempo 'í

llez, quinze, vinte annos ? Isto sa-
tísfaz ?

O sn. Ezei.iliei. Ramos—Median-
to que despesa? Outra pergunta.

O sh. Cesaiuo Bastos—Ao pos
so que, digo eu, si fossem executa-
dos 03 primeiros planos jA exis-
lentes, leitos com todo o cuidado,
lambem com proficiência, com
iiuiitu dedicação, dentro de 6 on-
nos, com-t()00:000¥000, estaria tudo
completamente refeito.

Nem procede esse outro orgu-
mento trazido por v. exo. de que
c necessário que o oxgotto tenho
um sô tvpo e que todo e qualquer
bairro de Santos, a fundar-se, pos
bb ser cxgottodo, e ficando assim
favorecido mesmo S. Vicente.

O sh SlQÜBlRÁ Ca.mi-os— Acho
que o plano adoptado resolve essa
questão e por isso considero-o su-
perior a Iodos os mais,

O sh. Cesaiuo Bastos — O quo
eu sebo è diflicil e talvez impra-
licavel. Oxalá nõo fiquem os otiras
na várzea do Marapo e o collector
não tenha necessidade dc se afãs
tar dos Docas e lambem da aber-
tura do ribeirão dos Soldados, pa-
ra se evitar mal maior.

Calcule v. exa. que nessa plani-
cio o collector geral vai peln ave-
nida Conselheiro Nebias, chega á
esquina da rua Taylor, toma o
recta de trcn kilometros e vai ao
Athietic Club.

Mas si tomar uma outra recta à
esquerda, com dois mil metros,
encontra o Maribondo, bocea do
Vallo Grande, acima ou abaixo
(para mim é indillerente, não dis-
cuto esse caso).

Disse s. exa.: Mas, o José Meni-
no jà está povoado, o collector indo
ao Athietic Club já satisfaz.

Perdão, mas isto é desconhecer
completamente a topographia do
logjr.

A parte da praia do Jose Mem-
nio e mala povoada do que a outra
parle da praia que se denomina
Barra do Boqueiião ate a torta-
Icza.

Ainda mais, ha um outro bairro
denominado Ponta da Praia, muito
povoado, resiíencia doa pescadores.

Qualquer que seja o meio de que
se tenha de lançar mão para dar
eacoamtntos ás matérias fecaes
deisas residencial iodai, ha de ne
ce^rariamente partir um collestor
parcial, quer do los* Men mu ao

com o mesmo direito, ou porque* é
mais povoada do que o Josó Meni-
no.'rendo-mo assim justificado, sr.
presidente, ninguém poderá dizer
que ú a paixão politica que me faz
falar; mas o pesar quo tenho de
ver que se descuida tonto dos di-
reitos do povo daquella cidade, di-
reitos OS808 dos quaoB, é preciso
maio umo vez lambem repetir, sr.
presidento, oa amigos actuaes de
v. exa. lá não ae prooccupnm.

A cidade, quo era limpa, está
immunda, esi os diroitos são abati-
donados dessa forma, quo mais
pensará v. exa. de uma municipa-
lidado, que, a titulo de pegar as
dividas passadas, augmente-as em
1.600 contos ?

Ao menos que o voz fraca de
um santistu que aqui so faz ouvir,
traduza o seu ardente desejo de
que a cidade progrida o ile que
desapporeçarní.08 carroceiros, è ex-
acto, mas nSo exclusivamento em
beneficio de empresas privilegiadas,
mas peln concorrência do trabalho.

Vozes- Muito bem, muito bem.

0 sr. Albuquerque Lins
pronuncia um discurso que publi-
curemos umunhã.

Ninguém mnis pedindo a pala-
vra, é oncerrada a discussão do
projecto que, posto a votos, ortigo
por artigo, é npprovado.

0 sr. Albuquerque Uns
(pela ordem) requer, c a caso con-
cede, dispensa de interstício para
que o projecto figure na ordem do
dia seguinte.

0 sr, presidonte
Trago ao conhecimento da casa
que o sr. Anthero Bloem. amo-
nuenso da Secretaria do Senado,
pediu exoneração do seu corgo.jior
motivo de interesse particular. Esso
exoneração deve ser concedida pela
mesa e approvada pela casa. Neste
sentido consulto o Senado.

(Consultada, a casa approva o
acto tia mesa.)

Com a exoneração desse lunccio-
norio, cujos devores foram sempre
desempenhados com todn a corre-
cção, fica desfalcado ninda maia do
que ostá o pessoal do Secretaria.

Não havendo, porém, tempo de
se proceder a concurso para'pre-
enchimento da voga, visto como
para isso seria necessário correr
um prazo dc 'ÍO dias, o d Congres;.»
so está a findar ob seus trabalhos,
a mesa deliberou chamar auxilia-
res para fazerem o serviço da Se
cretario, emquanto fór necessário.

Nada mais havendo a trator, Ic-
vanta-se a sessão, designada a se-
guinte
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DUourso pronunciado pòle-^Br,
senador Duarte dd Azevedo, em
scRsfie de 29 do oorronte.

0 8iv Duarte do Azovodo
— Sr. preaidente, ogradecondo ao
nobre senador quo iniciou a diacus-
Bão do projecto, oa referencias ob
sequiosas quo loz á minha pessoa,ou sinto, como o mou honrado ami-
go, qüo não .possamoa estar do ac-
côrdo a reapeito ila mataria do que
cogitamon.

E1 totnonüa ft consideroçuo que.
pfeoto ao nobro sonador, unom-me
u s. exa. loços tão Íntimos e tão nn-
tigoe do amisade, quo eu desejaria,
nas relações desla casa, estar nem-
pro do accordo com o nobre aona-
dor- i

Porém, O deVot que coda um de
nós tem de desempenhar, o a na-
tUrèüa própria das nossas preocu-
poções, trazem naturalmente a dissi-
dencia do opiniões quo pode ser
para alguns de certo pezar, mas
que é a condição mesmo dos nos-
sos trabolhos.

0 sn. Siqueira Campos—Apoia-
diVs-*-.

•w,*0 sn,

lt parte
Expediente, apresentação do proje-

ctos, Indicações o requerimentos.

2t parte
Discussão unien (lo parecei- ll. f>2. iln

Commissão do Jusllço, npprovántlo o
aclo dò pòilcr executiva que designou
o juiz ile dircili) (In 8* vul-n criminal
c 1." (le orjilinms dn c:i|iitnl dr. Ar-
lindo Efnoslo Ferreira GUerTn, pura
preencher u vaga de ministro do I ri-
iuinnl de JUsliçai

•l.f discussão do iirojecto ri. 81; de
1908, du Camara dos Doputados, eom
novo parecer sob o. 60, nppvovando-o
decreto n. 1100, (le 2S do leverelro do
correu lo nnno, que nnlorlzou n nber-
turn do um credito especial de ses-
sentq contos de reis (Oo:ooo$000) pnrn
pagamento de subvenção n Estradado
Ferro do Dourado.

8." discussão dn projeclo ni SO, de
moa, da mesma Çamarnj com pnrecer
n. is, autorizando o governo a truns-
ferir nté n quantia de oiloccntos con-
tos de réis «0O:000$O0O), da verba con-
sienndn no 8 "•' do arliRo i: da lei
n. 861 A para o § i.Ê urli|>o «.' da mes-
mu lei.

OAMARA
reunião eu ilO db outubro

Presidência do ir. Rubião Junior

Ao meio-dia, feita a chamodo, ve
riflca-BO a presença dos ers. Alfredo
Pujol, Antônio Mercado, Amando
do Barros, Cândido Motta, Carloi-
Villalva, liduordo Canto, IJmyRdie
Riedode, liugcnio Egas, Costa Car
valho. Rubião Junior, Julio Sam-
paio, Julio de Mosquito, Manuel
Bento c Pedro Arbues. Comparece
depoiB de f*ito a chomoda o sr José
Vicente ll*ixam de comparecer
com cauoa porlicipuda, o 8r. Padu»
Salles, e. sem participação, oa srs
Alfredo Guedes. Anlonio Lobo, Go
mes Nogueira, Moraes Barros, r*oo
tes Junior, Carlos Guimarães, Car
los Rorto, Carlos de Campos, Cli-o
fnno Ritoguarv, Kdgard Kerraz,
Kstevam Marcolino,Gabriel Prestes,
Isidoro Campos. EvanReliBta Rodri
gues, Nogueira Joguoribe.Rodriguef.
dos Santos, Veiga Filho, Jonquim
de Salles, Marcondes de Mattos,
Pereira de Queiroz, Nogueira Mar-
tins, I.eite Junior, Oscar de Almei-
da e Herculano de Freitas.

Estando presentes apenas quinze
sra. deputados, deixam de ser lidas
as acteo da sessão c reunião ante-
riores.

„,  Duarte de Azuveuo-So-
nhores, si bem pudo apanhar a
synthoso do discuso brilhante do
nobro senador, ella so formula do
modo seguinte:

O meu honrado collega enlendo
•«io o governo exorbitou das suns
atírifiuições, expedindo o decreto
regulamentar 1001 do onno cor-
rento; que não havia logar li re-
gulomentacão desso decreto por
parle dos poderes esiadooes, porquo
atoiateria eslá regulada por uma
lerfeeral, e esta é dc tal natureza
que liga as disposições fundomen
taes o do processo, do modo que
não';cabe ao poder estadual esta-
belecór processo especial para o
objato de quo curou a lei do lli
de agosto do 1002 ; finalmente, s.
exa.' proferiu algumas palovros em
referencia ii substituição que o pro-
jecto foz dos commissõeB devidos
oo curador fiscal por uma attri-
buieão fixa, mandando arrecadar
conio renda do Çstado o produeto
daquelles commissões.

Sr. presideote, todo o interesse
doutrinário que o projecto contém
c o da questão constitucional n
que se referiu o nobro senador quo
o discutiu em primeiro logar.

Ha na lei de lall^ncias, a qunl foi
promulgada em 16 de agosto de
1002, disposiçõos de diroito mato-
riol e do direito processual, ou antes,
ha no instituto da fallencia, qual
existe pela nossa legislação e pelos
nossos costumes, disposições funda-
mentaes o disposições de processo?
Ou o instituto da fallencia ft um
todo insoparuvel de regras do modo
quo o poder que ten lia de legislar
sobro esse instituto ha de chegar
necoísariamente á todas as suas
disposiçõos?

Tenho mais de uma vez discuti-
do esto mnterio, sr. presidento, mas
anles de fazei o aiíoro, permitte me
o senado que eu conteste a propo-
sieão do nobro senador, de quo o
decreto de 10 de junoiro desle onno
é inconstitucional porque não com-
peto ao govorno a missão de le-
gislar. .,

Neste ponto, sr. presidente, ou
tenho alguma responsobilidode par
ticular, o posso dizer: me adsiitn.

Publicando-se a lei de 1892, alto
rando a do 24 de outubro do 1890,
que era o decreto regulamentar das
funcções dos curadores liscaes das
mossas fallida; no Estado de S.
Paulo, entrou-se em duvida sobre
estarem ou nflo em vigor as dis-
porções regulamontores daquelle
decreto quanto á funeção dos cura
dores fiseaes, ou de se dovor res-
peitar cm todo o seu dolineomcnto,
quanto à maioria processual, o lei
ultimamente promulgada, de 18 de
agosto de 1902. Houve a este res-
ooito perturbações no foro; uns
juizes entendiam do uma ma-
neira e outros juizes de maneire
diflerente, do modo quo achando-f,e
incerto o estado do direito acerca
deste ponto importante, o presi-
dente do Estado consultou a alguns
juristas da capital sobre o caso. Eu
fui urn dos consultados, outro foi
um distineto jurisconsulto, orna-
mento da Kfculdode de Uireito. o
Ir. João Pereira Monteiro : outro,
o illuslredo dr. Azevedo Marques,
e outro, penso que o erudito dr.
Pinto Ferraz. Emfim, diversos ju-
risfa8 foram consultndos a respeito
da mnterij, sobretudo si conylhha
ou não regulamentar-se, de accordo
eom as disposições processuaes ex
istontes, a lei de 29 de outubro de
1901, que havia croado o logar pri-
vutivo dc curador liscal das massas
(«Ilidas ns comarca da capital. To
dos nós fomos de opinião que era
necessário regulomentnr-so esta loi.

O estado do direito era incerto u
respeito, e é sobretudo em circum
stancias taes que ao governo cum-
pre, para boa execução das leis,
exercer a competência constitucio-
nul dc expedir rcgulomenlos paro
essa execução. Tive mesmo de exa
minar o regulamento que loi pro
posto pelo distineto dr. Azevedo
Marques o que foi modificado por
mim. Oo modo que na responsam
lidade que cabe ao governo na ex-
pedirão desse regulamento, eu, mo
rolmente, doutrinariamento, tenhi.
grande porte, de que me occubo,
expondo-me á censura que porveu-
tura deste acto o quol apporoce no
nossa legislação, possa provir.

Senhores, para quo o regulamen-
to de 10 de janeiro de 189'i seja
considerado inconstitucional, seria
preciso que as suas disposições
fossem novas ; quo o governo ti-
veose, na realidade, legialado, quan
do expediu esse decreto. Mas, si ou
conseguir provar que todas os dis-
posições desse regulomento foram
deduzidos do decreto de 21 de ou
tubro de 1890...

O en. E/.EIJI.-IE1. Ramos -Decreto
revogado. Logo os disposições do
regulamento do governo são no-
vas- r,

O sr. Duarte ue Azeveiio-O
nobre senador attenda-mn e hn dr
achar no seguimento do meu dis
curso, resposta a essas observa-
''"lão 

as do decreto do 1890, a»

ponto «Itcroil fjui! ilou aUribuiçòos
n um funccionario cxiincto pelo
decreto do 191)'.', o curador dos
masHin fnllidafi,

O Hii. DuAitfn dr Azevedo - E
outra a qlieslão a quo chegarei.

O br. Ezm.iunu. Ramos —Creou
districto novo.

O bu. Duartk DF. Azevedo — Eli
indagoroi si uma lei «oral |iodo ai-
torar uma loi estadual; ni a com-
poteacia constitucional quo tem o
Estado do croar jurisdicções o es-
tahelecer no processo judicial para
os Bcus funecionarios, podo aer nl-
terada por uma loi do Congresso
Nacional; e terá então o nobre se-
nodor a resposta completa.

O sn. Almeida Nouueiua—Mui-
to bem. ,,

O sn. Duarte db Azevedo-hs-
pero que o nobro senador tenha a
paciência do ouvir a minha argu-
mentação.

Sr. prosidonto, na lei do 21 de
novembro do 1891 foz-eo apenas ro-
ferencia no cargo de curador fiscal
que, no entretanto, nüo foi creado
por ossa loi, como talvez incorro-
ctomonte eu tiveooo dito no pare-
CCP;

Ó sn. Ezeijuiei. Ramos — Sim;
eru um curgu quo jú existia. De
perfeito necordo.

O SR, Duarte de Azevedo—Nao
cxiBtia.

O sn. Paui.o Eovdiq— E o con-
trurio. Foi creado pelr leido 1901.

O sit. Duarte db Azevedo—NSo
existia. Segundo o código do com ir cr-
cio o curador fiscal era nomeado pelo
juiz dentre os crodores, c a lei do
1891 diz apenas quo os promotores
publicos neriom preteridos para taes
nomeações em falta do credores
idôneos; mas o regulamento expo-
dido por autorização legislativa de
10 de novembro de 1892, ussim
como o regimento de curtas de (i
de junho de 1893 referem-se expres
somente ao cargo de curador liscal
das massas fallidos, e até com um
caracter importante; considerando
os curadores fiseaes dos massas falli-
dos membros do ministério publi-
co. Isso esta em amoos os regula-
mentos.

Posteriormente, pela lei do 2o :ie
ngosto de 1895, o Congresso legisla-
tivo do Estado dc S. Paulo declarou
que as luneções dos curadores lis-
cães do mussim follidss eram ss
meocionodas no decreto foderal de
2-í- do outubro de 1800. Assim, pois,
por deducçõe3 embora, os regula-
menlos do governo sobre a orgoni-
zoção judiciaria, o determinação dus
custas, se referem ao cargo doçura
dor fiscal de mossas fali idas, e o
decroto de 1895 expressamente de-
clora que aa funcçõís desses em-
pregados são ns que lhes pertenciam
pelo decreto de 24 de outubro de
1890.

Conseguintcmento, estava assen-
todo: 1.°, quo existia o cargo esta-
dual de curador fiscal de massas
fallidos; 2°, que, rolutivomente às
suas funcções judicioes, competiam-
lhes as que estavnm determinadas
no decreto de 24 de outubro dc
1890. 4

Posteriormente a iU(fí*"Viso veiu a
lei de 16 de agosto de 1902, que nao
supprimiu o enrgo de curador lis
cal, antes alludiu á existência '¦-1
la em outras comarcas que
da Capital Federal.

O SR. EzKfiuiEi. Ramos — O.idc
houvesse crendo e provido com as
mesmas vantagens que o dn Capj-
tal Federal; isio é, com a vitalicie-
dade, o que é muito particular e
devo ser notado pelos nobres sena-
dores.

O sh. Duarte db Azevedo—b-sta
o nobre senador com uma confu
são do idéas que não vem ao ca-
so... ,., ,.

O sr. Ezequiel Ramos— E dis-
posição de lei.

O sh. Duarte de Azevedo —
Perdõe-me, não ó isso. Esse decreto,
restringiodo na funcções do curti-
dor flscol no Districto Federal,'de
clarou, em um doo seus nrtigqs
que nas comarcos em que não exis
tisse ou não estivesse provido o
cargo de curador fiscal, as respe
olivas funcções seriam exercidas
pelos promotores públicos.

O rh. EzEQUlÉi. Ramos-V. exa,
ha de notar que não existem car-
gos providos com as mesmas van-
lagoas que o da cnpital.

O sr DuarteuEAzEVEDO-Sim,
senhor, qua o promotor publico te
"?" ' J „.„n 

"„o .-n..,i.r»uns rio C.nr-ria nesse caso as

iuéira — Va-

— Exce-
de fal-
compo-
a fede-

V.

dei
não

aiuugens do car
co de curador fiscal, necessoriamen-
Pj "SüBl as tinha lixado a lei de, 16

0 sr. I." secretario
lê o seguinte

EXPEDIENTE

ÒmciO da Camara Municipal de
Barirv, communicando a elevação
daquella villa à categoria de cida-
de.—A' Commissão de Est%ti«tico

Petição de Marcolino Amancio
da Silve.ra. solicitando permissão
para prestar exame extraordinário
das matérias do l." anno da Escola
Pratica Luiz de Queiroz, antes da
epoc ordinária.—A' Commissão de
Justiça.

NSo havendo numero legal, nSo
ha eessâo. Levanta-se a reuniao.de-
sigoada a seguinte

OnaEH DO DU 31 D« OUTTBRO

Disenvsüo única do projecto n 18,
d«te anno. adoplado com cmeiidaj
p«:lo Senado, creando. lran*í<-rin<lo,
convertendo c sapprimindo «cuia»
em «Uvei-K» mnniciplt» do Eslado.
cota parecer a. lli-

1.» discussão do projceto n. C
de»lc anno. autoriiaado « governo
a «Hw-i-der a d. Míria EstcUa de To-
ledo Uma. professor» do praoo e*-

quaes (com perdão de s. exa. e so
para odenntor o discussão-) eu de
claro, dogmaticamente embora, que
são as do nosso Código de Proees
so sobre fallencia. Depois demon-
strarei...

O br. EzEyuiRi. RAMOs-Nspar
te nSo alteroda pelo regulamento
de 1902. Estou de accordo.

O an. Duarte de Azevedo —
Emitli uma proposição dogmática.
Depois a demonstrarei.

O su. E/.EyuiEi. Ramos— E per-
feitamonte acceitavel, com essa li-
mitecao-na parte nío alterada pe-
Io regulamento de 1902...

O su. Paulo Eoydio—Na parle
processual. _

O sn. Duarte de Azevedo-O
nobre senador não me attende. h
impossivel deluzir uma argumen
tação dessa maneira.

Já prometti ao nobre senador
que vou demonstrar que as dispo-
sioòcs aceitas no Estado de S.
Paulo como processo de fallencia.
são a- disposições do decreto de 2*
de outubro de 1890. Sáo acceitas
por lei expressa do Estado.

Por conseguinte eram essts ss
disposições existentes na ociasiuo
em que se publicou o decreto de
10 de isaeiro de 1893. .

Ora. si o decreto de 10 dc jsnei
ro de 1S9-5 nâo fez outra couta
mais da que reproduzir a« di«po
«,«.0* já a««eil«« por lei? dn h«la
do de S.Paulo para o processo das

isto c, na pari* pu**»-fallenctas,
meate earí-maljca.
ret.rodui.indo e*~m

evsdesl* «*
d-apo»

preaidente do Estado nao r*K».e«,
„s» sitiinii a lea-ísisçio **'

eu-io, quer da Poata da 1'raia j ralar ^e Ltaejr», Um anno «le ií«n-
ao boqueirão. I ea, «sem vendinentes, para tratamento

Ora. parece aue è mai« fácil tra- • de aoa saade.

.-, io alttrou a
eãSbõ nso ê íetfansü-Pertenío o

O sr. Ezdíciel ÍUmos — A tal

de agosto de 1902. Mas nno deixa
d« 

"er 
isso umo exhorbl ancla, por

nue a lei federal não podia dar nos
promotores públicos estaduaes,emr
Sos da'justiça do Estado, fun
ccões judicioes ou dc processo.

O sh Siqueira Campos-Apoia
do. Foi umã exhorbitanciu do po-
der federal. ..

O SR, DUARTE DE A/.EYKDO-Mas

não façamos questão disso. Esta
lei digo, reduziu muito os funcções
dos curadores liscaes. A ri ao ser
nos (silencias do menos de lfl.OOO^
no processo criminal das quebras, no
nrooeèso preventivo dn fallencia o
nns rebabilitoções dos fallidos, pouca
ou quBSl nenhuma ingerencioi tem
nnla lei da 16 de agosto de 1902 o
curador liscal das massas lallidae.

Mas duvidou-se então si isto de
vera ser assim no Estado de S
Paulo, ou si doviamos manter a
lei do 1895, que hovio estabelecido
espccificadamentc. com referencia
ao decreto de 2-1 do, outubro de
1890, bb funcções judicioes dos çu-
radores fiscoes de massas fallidos.

Oro, ar. presidente, si uma ei
federal não pode revogar umo lei
esloduol, independente de outra
consideração, è manifesto que, qunes-
quer quo fossem,as alterações que
8 lei federal tivesse estabelecido
nos funcções do cargo de curador-
fiscal dns massas fallidos, isso de-
via enlender-se relativamente a
Capital Federal o às justiças fede.
raes, o por nenhum modo ao Es
tado de S. Paulo, onde o cargo de
curador fiscal de massas lollidas
estava creado, e existia na organi-
zoeão judicioria do Estado, com at-
iribuiçiios judiciaca definidas por
lei estadual,

O sr. EzBQUIBL Ramos — Mas a
lei tala esplicitamento om cornar-
080 

sn. Duarte de Azbvedo-Mos
eu já disse que era uma exorbi
tancia. ¦¦ _ 

*;¦
O sn. Ezeouiei. Ramos - O que

se pode inferir é que o domínio ils
lei do Estado não podo prevalecer
contra a lei federal. Implicitamente
cae esse dominio ante a lei lede-
rol. E' a conclusão que logicamente
bo pode tirar.

O sr Síuueira Campos—Mas si
a lei ledcral exorbitou não temos
obrigação
rio.

O sr. Ezeuuiki. Ramos
deral extinguiu o cargo.

Logo, não existo c não podemos
dsr-lhe funcções.

O sh. Duarte ue Azevedo—En-
tão a lei federal pode extinguir
um cargo estadual .

O sr. Ezeijuiei. Rauos-0 cir-
go estadual não podia ser eonsti-
luido com diversidade de funcções
da lei federal. .

O sn. Duarte de Azf.ybdo— Hei
de mostrar o contrario.

Mas por ora v. exa. me diga si
uma lei feáara! pode revogar ums
lei estadual? .

O sr. Ezeijuiei. IUvos—A lei
estadual cae deante da lei fe-
deral. „„

O sr. Almeida Nogueira—hm
materia de competência do Estidy.'

O at. Duarte de Azevedo-Diz
bem: em materia de competência
do Estado.

O sr. Ezeijuiei. Ramos—A com
peteacia federal absorve a compe-
tencia estadual.

O sr. Duarte de Azevedo—Isto
seria estabelecer a superioridade it
lei federal em matéria de sobera-
nia estadual. .

O sr. Ezfqciei. Ramos—E «im
p!esm«nte ne«ta matéria. Ioda de
«xcepeão. Na ordem gerai do dl-
reito, oa EsiadCs*. lim a compelea
cia do nroosMO. .

O sr. SiocsutÃ Camfos—As I«s
federaes eonsürairse-tam o unico
r**nilalor da competência do Ea-

O sr. EzBociEL Ramo*— Nio

de acceitar o seu impe

-A lei fe

podo v. exa, concluir do particular
iiura o (ieral.

O sil. Duarte ui: Azevedo--
Entu mnteriu, nr. presidenlo, já es-
lava regulada, não bo polos.regu-
lamentos de autoridade legislativa,
como por uma lei expressa do
Congresso Foderal. , ¦

IHr-sc-á : mus era uma lei fede-
ral a quo a lei do 1805 so referiu.

Quitl indel A lei estadual podia
ostobeleeer, olla moBino, o procosso
ou acceitar o processo do lei fede-
ral. Pois não fizemos islo.ndoptnn-
do como processo o regulamento
do 1850V

O sr. Ezeijuiei. Ramos — Mna
legislar om contrario è que não
podemos,

O sn. Duarte de Azevedo -
Adoptamos o regulamento 7''7 do
1850 como loi do processo, SI ama-
nhã oolo regulamento Ior alterado,
como já tem 8Ído, por exemplo, pela
lei do 20 de outubro do 1894, con
sidora-so revogado para
do S. Paulo 1

O sn. Almeida Nouueiua — Ou
mosmo-oltcrudo poro o Estado do
S. Paulo?

O sn. Duautk de AzeVedo —
Perfeitamente.

O an. Ezeijuiei, Ramos — Nuo,
por que ahi se trata de leis de pro-
cesBO. ,,

O sr. Duarte de Azevedo-IIo
diversas leis posteriores do proees-
ao, e nós ndo|itnmos essas leis.

O sn. Ezeijuiei. Ramos—Na or
dem gerei do processo, os listados
térn inteira competência.

O sr. Duarte de Azevedo— Ac-
ceito a confissão do v. exa.

O sr. Ezecjuiei. Ramos— Nno e
confissão:ó a minha afllrmnçãocon-
tinua que está no rneu discurso de
honlem c nos meus aparte de
n°i°- n,

O sit. Duarte de Azevedo— Na
ordem gerai do processo os Esto-
dos lém competenciu constitucional
para legislarem.

O sn. Almeida Noi
mos aos corollnrios.

O SR, E/.EiiuihL Ramos

peionalmento, ern matéria
lencia, o Estado não tem
tencia para legislar conlra
ração.

O sn. Duarte de Azevedo
exo. hontem disBe outra cousa.

O sn. Ezeijuiei, Ramos — Meu
dincurso está publicodo.

O sn. Duarte de Az.EVEDO-Per-
feiiamente;eu lio seu discurso e devo
declarar que estou nrrejicndido de
alguns oportes do opposiçáo, que
lho dei, porque, lendo com mnis
cuidndo o discurso do v. cxa., vin-
fiquei que as opiniões do nobre se-
nador mereciom-me.francos applou
sos. Transcreverei us aífirmaçõos do
nobre senador. .

O sn. Ezeijuiei. Ramos — Ainda
bem quo pode haver consonância
no nosso modo do pensar a este
respeito.

O sr Duarte dü Azevedo—Mas,
dizia eu, quo o Eslado podia for-
rnular umu lei de processo, puro a
actividade judi-inria dos curadores
das massas follidas, reieriu-se a
uma lei existente,...

O br. Paulo Euydió — Embora
revogada.

O sn. Duarte de Azevedo -.. .
embora revogado, para adoptareste
pro-:esso. Nem o lei de 1891 loz
outra conso,...

O sn. Paulo Ecydio--Nesta par
te não ha duvida ; a argumentação
do nobre senador é inatacável.

O sh. Duarte de Azevedo- ...
declarando que ficavam em vigor
ns lois do processo existentes oo
temjio em que se promulgaram a
Constituição do Estado de S. Paulo,
e a dilu lei de 21 de novembro de
1891 ; portanto, ainda que não hou
vesse a lei de 1895, adoptado o pro
cesso da fallencia, estabelecido nn
lei de 2 í-de outubro de 1890 relativa
monte a actividade do curador,essi
lei de 1890 era a loi judiciei e de
processo que existia antes di pro-
mulgados a Constituição do Estndo
e a Tei do 21 de novembro de 1891.

Implicitamente estava admittida
essa lei como loi reguladora do
processo du fallencia om relação no
curador dos mossas fallidos, indo
pendente da lei de 1895 que foi ex
pressa a toi respeito.

Logo, essa lei licou sendo a nossa
lei de processo em materia de fnl
lencia ; logo a lei de ogosto de 1902
não podia ter allerado, relativa
mente no Estado de S. Paulo nem
a organização feito, nem o proees-
so estabelecido para os funcções do
curador fiscal dns mossas fnllidns
no Estndo. Legetn habemu». Nós
temos lei expressa a respeito do
caso.

O su. Ezequiel Ramos - E op
pelIa-se para o orgnnizuçao de um
processo anterior, que está em con-
tradiecõo manifesto com o proees-
so actual ua federação, em matéria
de fallenci.-is.

O sr. Duarte de Azevedo-. V.
exa. não me. ouviu.

O sit. Ezeijuiei. Ramos— Perfci-
tamente. A conclusão c que c ou-
tra. V. cxa. tira cancluso.es diver
sas das primissos estabelecidas.

O SH. DUAHTE.DE V/.E.EDO- VOU

mostrar agora que aquillo que o
Estado fez" é minto bem feito, por
quo compete aos pideres estaduaos
e não noi poderes nacionaes a or
ganizacão dn forma dn prooeoso.

O sii. Ezequiel Ramos — Isso,
em gerol, não ha duvida ; é prin-
cipio corrente.

O sr. Duarte db Azevedo— Ií
um principio consagrado ub eonsti-
tuicâo. O congresso nocionel le
ginia sobre direito civil, direito
commercial, direito criminal, e so
bre o diroito proccssuol da justiça
federal.

I.ogo, o congresso legislativo es-
tadual não pode legislar sobre di-
reito civil, commercial, criminal,
nem sobic o direito processual du
justiça federal.

Porém é o unico poder compe-
tente para legislar sobre processo
estadual.

O sn. Almeida Nouueiua—Por-
que inversamente o poder legisla-
tivo federal não podo legislar ao-
bre processo dos Estndus.

O sr. Ezeijuiei. Ramos—Essa e
a thése. Nossa questão todn o so-
bre a especialidade do processo da
fallencia.

O sn. Duarte ue Azevedo—Eu
não posso dizer tudo do uma vez
Então v. exa concorda..

O sn. Ezeijuiei. Ramos—Mas
ninguém contestou.

O su. Duarte üe Azevedo—V.
exn. disse que a thése eonstitucio-
nal não se applica á fallencia ?

O sr. Ezeijuiei. RamOí-A ar-
gumentação e aobro o processo
especifllissimo da fallencia.

O su. Duarte DB Azevedo-
Rem ; o nobre senador não con-
testa, e já temos parte do terrono
adquirida... ... ,

O su. EzBQUIBL Ramos—Absolu-
temente. _

O sr. Duarte DB Azevedo—Per-
dão.- Ainda não formulei a con-
clusão !

Jà temos parte do terrono con-
quistads. Compete aos Congres-
aos Estaduaes legalizarem sobre
processo, c só aos Congressos Es
laduaes. não oo Congresso Federal.

Usando dessa competência, os
nossos legisladores crearam o car
go de curador fiscal das massas
(allidas, e indicaram que o pro-
cesso que lhes eslava affecto era
o da lei de 21 de outubro de
1890. Eogo. está esseilado, e com-
potentemente, e consitucionalmen-
te que a nossa lei de processo
em fall^nciaa e a de 21 de outu-
bro de 1890.

O sn. Ezeouiei. Ramos - Mas. si
8 competência Robre fallencia é íe-
deral, segue-se que o Estado nao
podia adoptar uma lei em contra-
dição com oa preceitos da lei fede-
ral.

O SR. DfARTE DE AZEVEDO-Ain-
da não cheguei lã.

O 9R. Al.liUfJUERiJCE LlHS—O
n .bre senador está estabelecendo
os principio* gerara.

O sr. UcARTt de Azevedo-Te-
mo= estabelecido, e v.exa. não con-
teilarà, que muito regularmente
procedeu o congresso est*'

po-
slnr.

íbvedo—0
jte,
-Do decre-

liriinu

o sn. Paui
fundo de di
nflo h" íóYrrta
bem utn (JOVltíO

O SH DUAH
mesmo em m

nnno ó procosso dn folloocin
dio sepárorsa do direito do |4|;c

O sn, Duarte de . A
processo udmittido (oi est

O sn Paulo EoVnlO
lo do 18*1(1.

O sn. Duarte ub A/,lvei.o-
alterações que -o fiííeram postt ¦•
orriionlc no legislação gerol a res-
peito da fallencia, podem mudar
esse instituto non seus elementos
básicas, nos seus elementos sup-
stnnoioos, mus não podem nlteral-os
om matéria do processo, sinão cm
referencia ao districto da capiial
Federal. A lei do 10 do agosto b
uma lei material de fallenci-is pura
toda a Ropublica, mnn c um» loj
do processo unicamente opplicovel
á capital Federnl.

Este é o principio. Agora vejn-
mos, e vou stitihfuzor uo nobro se-
nndor, si o instituto do fallencia
tom olguma especialidade que o
torno incompatível com as graves

o Estado I competências políticas estabelecida"?
pela Constituição An Republica, e
mesmo pelo Constituição do Eb-
tado. „

Antes do tudo devo dizer no Se-
nado que, em casos particulares,
pode umu lorninlidode de processo
tornnr-so lão essencial no llm de
urna lei material, oos seus institu-
tos, que o lei Historiai posno com-
prehender essa regra de jiroceBSO,

O sh. Ezequikl Ramos—Essa
confisBão é valiosisBima para o
caso. ...

O sn. Duarte de Azevedo—bim
senhor; o nobre senador nllegou
esse principio, que é verdndeiro.

Mos, devo lhe dizer quo exem-
plificnu rnal, foi infeliz na demon-
strnção. O nobro senador nduiiltiu
uma espécie do direito formoi que
diz respeito ao corpo, oo molde
fôrma des octua jurídicos.

O sil; Kzi-.ijuiel Ramos-O que
6 0 diroito formal sinão isso?

U br. Duarte de Azevedo-Não
senhor ; o direito formal c o direi-
to formulário, ó o direito dè pro-
cesso ; nnn é isso que v. exa. diz.

O sr. Ezequiel Ramos —V. exa. i
podia dizer isso no direito anlig- ,
não no direito federativo.

O sh. Duarte de Azevedo— No
direito federativo não ha doutrinas
diversas em sciencia.

O sr. Ezeijyiei. Ramos-O direi-
to formal pertence á União ; não c
direito de processo. E' uma dia-
tineção fundamental.

O sn. Duarte ue Azevedo —
Onde está isso?

O sit. Ezequiel Ramos — Estai
nas disposiçõhs constitucionaes.

O sit. Duarte de Azevedo—1
Mas onde ?

O sn. Ezequiel Ramos — Np
seu espirito, nu suo intelligencio,
nos suas disposições.

O sh. Duarte de Azevedo—Ci-
te-me a metade de umo.

O sn. Ezequiel Ramos—Já hon-
tem citei, e todo o meu discurso
versou sr bre este assumpto.

O sh. Duarte de Azevedo — O
que v. exo. chamou direito formal
não é outra cousa sinão o direito
substantivo mesmo. Assim, disse
v. exa.: a compra e vendi de bens
de raiz excedentes a 200$000 não
so pô.le fazer senão pur escriptura
publica. A hypotheca não so pode
constituir sinüo por escriptura pu-
blica. A escriptura é da substancia
do contrato, ií concluiu : nqui cs-
lá o direito formal, que é da com
petencia do Congresso Nacional.

O sr. Ezequiel Ramos —Sim,
porque razoavelmente não se pode
sustentar que a 'orma da escriptu-
ra seja direito substantivo: é ape-
nns direito formal.

O sn. Duarte de Azevedo—Não
senhor, è direto substantivo, por
quo é condição do própria existen
cia do'direito, é o corpo com quo
o direito apparece.

O SR, Ezkquibl Ramos E e isto
qun lhe dà o caracter do direito
lormol.

O sn. Duarte de Azevedo—Não
senhor; aão cousas muito distin
ctas.

O sr. Ezeijuiei. Ramos — Ado
ptous-c comm.'inento n expressão
direito formal em contraposição b
direito material. Mas a distincção
não é exnctn: é inteiramente con-
traria á doutrina.

O sn. Duarte de Azevedo—Es-
sa condiçãd dos netos jurídicos, dn
sna for,na substancial, pertence às
entranhas mesmas do direito ma
tt-rial. Ninguém podona suppôr
qno a foi--nn de um testamento é
processo. Quando se fala em pro
cesso.. ¦

O sr. Ezequiel Ramos-Abi es:
tá v. exa. confessando quo não è
direito substantivo nem adjectivo :
è direito formal, ó uma entidn-li-
que se colloca entre os dois.

O sr. Duarte db Azevedo—Mas
chnma v exa. a isto direito L-r
mal '.' Para nos outros, direito lor
mal, direito formulário, de for mu-
Us eu de processo, é a mesma
cousa.

O sit. Ezequiel Ramos—A intui
licencia commum é essa.

O sn. Duarte de Azevedo Nó>
não chamamos direito formal at-
regras isoladas, que nem constituem
corpo de direito, sobre u formação
jurídica de cada um dos institutos
de direito.

Por exemplo, o compra o vonda.
Si a comjirn o venda excede r.
20ü$000. snndo de bens de raiz, de-
ve ser feita |ior escriptura publica.
A escriptura publica aqui è da us
sencia do acto, é da sua subilan

Por conseguinte, pertencondo ao
Congrosso legislnr sobre a compr-i
e venda, não poderia o Estado vir
supprimir a escriptura publica, qu.-.
a lei federal considera como sub
stancial, como da essência do acto.

O su. Paulo Egydio — E não
simplesmente como moio de provo
do direito.

O sr. Duarte de Azevedo—Ein
ahi.

O testamento, as formas do tes-
tamento, estão no mesmo caso. O
testamento em si, em suas entra-
nhas, é a disposição da ultima von-
todo de uma p»ssoa. Mas o que 6
quo forma propriamente o lesta
mento? E' o seu modo de existen-
cia: são us subs lórmas.

O sn. Paulo Egydio — 7-'orm<.i
dat esse rei.

O sn. Duarte de Azevedo Sb-i
condições próprias da existência do
direito.

O sr. Almeoa Nogueira —Sao
o corpo de que o direito é a
alma.

O sn. Duarte DE Azevedo —
Eis ahi. São o corpo do direito.

O sr. Ezequiel Ramos — Sáo
alé, na phrase dos civilistas, for
mulas sacromentaes. Mas a lei
que regula a faculdade testamen-
taria é uma, e a que regula a for-
ma é outra, quer dizer as rela-
ções jurídicas completam-se. Aqui
temos o direito substantivo e o di-
reilo formal.

O sn Duarte dp. Azevedo —
Perdão V, exo. poderia ver abi rc-
lações de diredo differentes, mas s
natureza dellas c a mesma, per-
tencem ao direito substantivo.

O sn. E/.EQiiEi. Ramos —Como
Buccede nas falleneias, em que o
fundo é o mesmo.

O sr. Duarte de Azevedo —La
chegarei. Estou dizendo aifora que
o nobre senador não. pode trazer
como exemplos da sua falsa dou
trina aquillo a que chamou regras
do direito formal, e a que eu cha
mo o próprio corpo dos actos júri
dicos, a substancia me^ma desses
actos.

Niaguem duvida que nestes casos
a materia seja substancial e seja
da acção do direito geral. Perten-
ce ao direito civil, náo pertence ao

juntamente, ai níiflifrí n
ir, uo lãm&M.

ili

ftte
nr'

un

íríb

i possa- prop

ferti I
to, t.°r1

dia l"l
JBI
r;VED0- .

bypotlie
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meios práticos (te proceder, niaa'
dircotnmente 

*.'g*ao8 cem M ro
cões íundorrienlues do direita M'
não devem «cr destacados da .
substantivo.

Mos è esse porventura o caso r
Icíh de fallencia ?

O BR. EZKQUIKLllAMUB-I-.ste
ponto; Até nqul nâo tomos ontr
nn discussão. ^

O br. Duarte de Azevedo
teria entrado nella hn mais ten-
si v. exa. não me tivesse utrepu
do. (Riso). ,

Mas este c o coso do lei de
lenoios? Náo haverá no inslit
da fallencia dÍHpo.ições de fun
mento e de puro processo? Ine«
vol men te.

Rasta conhecer-se o que sej
u<¦ as e o que sejnm outras. I
a determinação do eatniio de Iu!
cia, os cfíflituH que a fallencia |
produzir nlteron lo o stattt» do
lido, effeitos quanto íi oun pes
quanto ii seus bens, quanto tvs
contratos anteriores, mesmo o
lencia, quanto aos actos postcriru
a differença entre seus direitos
trimonioes relativos ú massa e, i
direitos de familia. n clnssifici
dn fallencia, cs effeitos tremei
que podem produzir, sqbrettl li
ordem orimitiul, os meio» de ,
venir u fallencia ou de ínterro
pel a, linalmente.o processo de l
titiiiçSó.daa cousas no antigo esta
o processo...

O BR. 1'ZEQUIEL RAMOS-O '
cesso, diz bem.

O sh Duarte de Azevedo
do rehabilitação do fallido.

O sr Ezequiel Ramos — E
processo que bo desenvolve em di
rentes phnses.

O sr. Duarte db Azevedo—c
nodeincs argumentar sem nos •
tendermos. No processo ternb
ha direito.

O sr. Paulo Egydio - Nao
direito formal que não tenha i
s tancia,

O su. Duarte de Azevedo-
qualquer àccü - v. exu. coméç
invocar o direito.

Ab lormas na acção sao dit
tes, Acçáo mesma, que. ê um
lo, é uma couoa diflerente dn
cesso da acção,

O sn. Almeida Nogueira—l
jus persequendi diverso do mo
òersequendi,

O sn. Duarte de Azevedo -
acrão pode. constituir parte do
irimoniodo indivíduo. A ucção
dinheiro.

O sn Ezequiel Ramos-Sovi
demonstre isso bnlhontemente

O sn. Duarte de Azevedo
todo mundo nab* disso

Portanto, não se èscnndal
nobm senador com a minh
pressão «processo de rehnbilU'
liorqii" a «habilitação, que
processo, contem regras de-dl
jiorque fazer voltar o faliu
abatimento em que se achava
sua ci/pííí.1 dimiuutin provei
da fallencia á restituição do o
estado é uma situação tle-du-
cu;as condições a lei deve i'st':be

Ó o, si ho dessas noçõefelund
mentaes nu fallencia, por outro I
do ha no insiitutu matéria de f.i
|iroce<so. O exame dos livroí-
arrecadação dos bens, o invent-
as reun ões de credores, a ve
cação dos créditos, a indogaçne
causas da fallencia, e todo a !
série de actos forenses pelos t
se tornam eífectivòs oh dire;t
ns obrigações existentes na í
cia, o que são sinão actos 'd-

cesso ?
Poderá para alguns ser o

descriminnção, mas que ella
não ha duvida algiimo.

O sr. Ezequiel Ramos -
ha duvida que ha procesa ,
Jireito material moa tão ci
nados quo não se separam.

O sr. Duarte ue Azr.vi
Tanto se separam, q'ie nlh
legislações, como as da Auç
da Allemanha, têm corpos d
etes ds fallencia e de procea
tnllencios.

O sr. Ezequiel Ramos —
rá p melhor ibreitu a seguir

ÇrP'1. Duarte de Azevei
noi,- , senudor diz que náo
parím, o eu digo que tanto f
param que se separaram entr
O Código Commercial estabe
regras sobre falleneias e o re
mento n. 738, de 25 de novemb
1850, estabeleceu o processo
[ulloncios.

i\"ós mesmos os seporamos.
to scpaiamos, queo leido 189-
eu citei, se referiu, paia o pro.
de falleneias, ao processo exií
ua lei de 1890

O sh Siqueira Campos- E
pcòaslüò ninguém oebou im|
vel. _; „

O sr. Ezequiel Ramos—Qu
aos regulamentos de 18o0 ba
confronto das disposições pnr
que um éo complemento doi
Não houve tal scpsrução.

O sh. Duarte de Azevedo
to se pode separar, que, no
eto do Código de Processo í
Commercial, trabalho officio
trota io pelo nobre senador,
secretario, quando exercia c.
lenlcmente as funcções de sei
rio da Justiça, nessa projecto (
digo de processo, ba um caf
sobre fellencias.

E-ise trabalho, foi publicado
n responsabilidade do humilde
dor que se dirige ao Seiado,
uma das muis l.rilhontes lig
da juris|irudencia pátrio, o dr. a
Pereira Monteiro.

Como e que não se separi
Separam-se em doutrina e t
rom ss materialmente Varias
gislações os lém separado,

O sn Ezequiel Ramos - .
pusso contestar ao nobre sem
quando invoca aautoridode de
distirictos jurisconsult08.

O sh. Duartk db Azevedo I
doe-me v. exa.; mos ò so
mostrar que nos achamos em
reno diverso.

O sr. Ezeijuiei. Ramos Resp
dendo è v. exa. e uo dr. João M
teiro, scr-me-à licito coutest
sua opinião com a de outras e
ridades notoveis do paiz qu»
som diversamente no assumpt

Eib o signal do respeito
amizade e eia a liberdade da dis
eão.

O sr. Duarte de Azeved
Muito obrigado.¦""Mas, 

permitia O Senado que"iTga móis algumas palavras si
O assumpto.

Alguns autores entendem qi
instituto da fallencia è
cução,

O SR.

Irfc

uma

processo.
Mas ha em alguns essos, mes-

mo em materia de procex-o (o no
bre senador podia ter exemplifics-
do melhor), uraaformuis, um meio
pratico, eurematico.de proceder que
esteja noa intuitos da lei. Assim a
Bcção executiva p«ra execução de
LV,>oib.«>ea parece Matricial as ga-
rántías de que o legislador cercou
esse instituto jurídica

A ao*io de deposito no penhor
agrícola está naa mesmas condi-

o processo de haüeas-torpus
arsnüa «íoretn

meio pr

Ezeijuiei. Ramos-A
pensa Savígny e com elle a r
ria dos escri piores.

O sn. Duarte de Azevedo-!
senhor, essa opiniào vem desd<

Mas, si o processo da falle
c, por sua natureza uma exect
parece-me que o processo da
lencia por sua essência, devia
tencer aos Estados.

O sn. Ezequiel Ramos —
conclusão não está contida na
dem geral das premissas.

O sr. Duarte de Azeveoc
exibição é ou n5o um procei
E'. A fallencia è ou não e uma
cucão? E. ttejrundo dizem.

Ó sr. Ezequiel Ramos-S
exs. reconheceu que o poder
deral evoca a si oproceaso do
cuüvo em matéria de hypoth
porque ha de desconhecer a W
cularidade do pOJer fsdeiaí
matéria de (silencia?

O sr. Duarte de Azevedo -
nma razão: è que r. exa. nao
monstrou a necessidade jurídica
integração da forma t»ffl o fu:

nem iaao «e tem
_ üuai

emmTteríade Hlljacir. o .fDerr 
' «f-* 

%^,^ ^TZi£^^-z.-0 **i
g^í .da 21 de riitutr^ de 18». \ _^SL!l.^±Àt.tLLJlicaàa teria ac«itav.t si x. O*.

O an. biçfc!í,«.^'-^!í|íSíTdiretarmmed.rumentk*n-ictpto s*tii acceitav.t ai r.
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.., eíttVpetoiinr.
nn AzEvmio—V,

demonstrou d sua

1

, Míju.na auiorr-s, auetontandò
loutnna da Savjgny, dlíóm qba o
nntitnto da falUncla à ÒHaenplâl-
iiirato propoJBunl, E' u opInfAp de'«noa Juri-icuntiiillo fniii(v/.i'H. Ora,
ij o instituto dn fallènóin ò essen-
ilalinenté procesKiinl, o iuallitito da
alienem íi osioiieiulmonle ilo comietunçla eataflual,

0 Bit. Paulo Eiiviiio -A ¦rimpM
enoja, íi muito lógica, A quçstüo é"bor si n premissa o verdndeiraO sn. Duaiith ni; AZEVEDO Ou

4"jo um processo oo. axpnuçflo ou
\ieja nm protjeiisd propriamente dito,iin eubntaticia, ouse proaõSBÒ ó dn'ípmpcténòia do Eslado.

O SH. li/.Kyun-.i, Hamos V. òxá.
ssim óhega a òòiíoIübôo que o Eu-
>do pude regular o matéria doínl-
jnoia em ioda n extensüo

Ü sn. Paulo Epvuio Mns nãmi
or-inián do nobre õraclòr, Klle

maa não dissocomo p<nin,
0 su EzbquibL Hamos —Mus foz

ni postulado á légiblngio cumpu-
ida d tirou conclusões.
O hlt. DüAItTK UB AzEVEfio — Eli

ifío <]tu' o processo dn fnllencia c
ttlipròcesso sui genei-is.
Mim si eu tivesse do còthparal-o

i entro, preferiria comparai o ão
uizo divisoiio cominuiii dioldiindo
orCjuu iii>i parece que a fallencia

em rior Uni :ipurnr, liquidar e dis
butr entre os credores os bens

J fallido, tão inteiramente como
ntra os condôminos são divididos
s bens oòmiiiüns.

O sn. Ezequiei, Ramos —E a fl
[U.ra c bem ndapt -vel «o cuso, pnr

e. apropria lei de, 1902 considera
r í ,11, ncin umu universidade,

2D su. DuAit'1'i! de Azevedo—Eis
i. T«ut'i que essas acções so cha-
Im acções universoeè,
3 sn Paui.o EfiYDio—Uiiioersi-

i Jur¦'"••'i.a sn. Duautk de Azevedo - Mas,'a' 
presidente, si no instituto dn

otjlenciB, oomo ou disse, ha dispo-
i ..oes ile. direito material, e dispo-

!i;õeh de direito formei o si a Con-
tituiçSo sop«ra a competência du
origreeso Nacional da dos Con-
russos estadúééSi quanto á facui-
nlo de legislarem sobre direito
intorial o sobro direilo formal, pa
:ec evidente que no instituto ria
llencia ilcvorn intervir as duas
•mpeteneias: n competência do
ingresso Naci nnl, definindo s
lencia nu sun concepção jurídica,
N seus effeitos, nu sua classifico
i, eiiiliin, -.ni tildo quanto tenha
doutrinário; a competência dos
ndos, definindo a actividade dos

is empregados para o processo
arreceduçõo, de liquidação o do

¦ttribuiçãd dos bens, systema este
ie é auoplaiio na Allemanha e na
nutria, e que ja adcptnmos polo
ligo do commercio o pelo regu
ijenlo 738 do 1850.
)j.qiie é extraordinário é saltar

/^Constituição du Republico, e
,1hs l»is do listado, no*"! aífi--mnr
ii> a porte processual da fallencia

i pude Gír regula la por lei federal,'que 
uma lei federal revogou as

sposiçõe» estadunes que Unhamos
ibrc o processo dn fallencia.
l-to c que e dar um salto mor

'¦'fi 
uão era estn. perdoe-me v. exo.,

Apiniüo do nobre sartHdor.'n! .and falava honlem o meu
mj-e an igo. talvez por nàn nom-
iii.phen(ler bem* o reu pensamento;
M lhe alguns aparte.-; um oppoai

•ò li a mesma cousa lez o uo.i
o illuslre collega; o sr. 1.» secre 1

, que am
" '!'"; ',m e

i.tfds - Accei
du meu dis

Azevedo —

i

Pari o me, entretán
ós an Iniiios erru.ios
¦Iro devíamos -r.tes.
Ü su. Ezequiel, R

ir 88 Ibeses ger.a-^
irso 'i

Asn' UUaute ue Azevedo — ...'P'.<0rtin theses geraes do di-cur
no nobre senador.

sr. Ezequiel Ramos — E eu?o muito com iss.i
O Sll DUAHTE DB AZEVKI)0-Cho-

n atiençào do Senado pura óia vou lôr.
luem fala é o er. senador Eze-
ei_ Hamos; ^Cci
O farto do pertencer ao? podesTederivcs a competência de ie

slttr sobre mntena de fallencia,Tí> «litcriza n inferir que ellos te
loi competência pnra egislar ao-

tosvj o processo; uo contrario,
,-,'Vi G OU): fl»,

KU, IiZKQUIEL RAM08 — Está¦o, clarissimo: è th rc con.sti
wiiol.

sn. Duarte DE Azevedo -
ntinunndo a ler);

direilo civil, o direito com-
rtiinl, o direilo criminal e o
wessual da justiça federal perc/iin 'uos 

podi res fe.leraes. perOendo a s Estudou o processo
geral»

su. Ezequiel Ramos Siri,,
hor.

i su. Duarte db
do:)

tV sobre este ponlo que tom gi-o toln a minhn argumentaçãoi¦eco nh eoi mento di cPmpetancia
poderes feilerues sobre fui leu

s nno exclue a competência dos
ems esladUBes para Ioda a orlem
processo,»

) sn. EhéQuiél Ramos — ... pnrala a Grdo a do processo A com'cii>;ia para nqiu-llo processo es
*B|, não imli.z eontradici,'ão ao
!*r u^is listi.dos paru o processo
perfeitamente constitucional ís-

) sr. Duarte de Azevedo - Mas
ioe;m<'; ai v. exn. não so ro!--

;ocesso de lallcncia.cu nãu
'ber...

i Ez.^ólBL Ramos V. exn.
não me quer dar razão Eu

m Çallencias.
X Duarte de Azevedo —

.o; a respeito de outras matR-
não pode haver duvidas.

Pois entno alguém discutiu quecompetência que. tem o Congres
) Nacionnl dn legislor sobre fal
noios nno exclue o competência
se tem n E>tn'lo de legi-lar su-
9 0 pro,-esso da Íormai/So da enl-

0 sn EekquÍel Ramos - Não
i payiade, perdoe me v, exi., en¦ processo do form^çSo de culpa
propesao do falleneins. V. exn,abou de dizer que <•, pr.icnsso -le
iienolas >': buí iieiicris, não so os-
milhi a nenhuui nutro, Porton•, como o essimilha ao processo! I«.innacão de colpa?
O sn. Duarte dk Azevedonao disse isso; eu dis«e que i
upetencia que tem o Congresso
I-mI de legislar sobre falleneina

> exclue h compulencin qne têm
Estados de legiíUr sohre o pro'so d*. form»çío de culpa.

3 sr Ezhquiei. Ramos — Per
iimente, porque o regra gerai
.0 Estalo t-m competência pn-processo; tó não tem swbre

3 (in. Duarte dr Azevedo —
'ao n Con»iituii;ão quer dizer
eo direilo que tem o Congres-o
cional de legislar »>bre lallen-
',_ nüo aff»-cta o direita que tc-n
Esla Io» de legislar s-breo pro-sn d« etitros iostitutos.

¦Ias iwo «¦ uma banalidade.
) sr. Ezecílibi, Ramos — V.
i. considera a disposição consti
ional uma binahdade ?
» sn. Duarte de Azevedo -

nno disse que » disposiçâ
'rtitucional era uma banalidade.

sn. Ezeqoisl Ramoj—E' a
intuem qu» »e tira dea «uas j.*«•as,

sr. Duarts de Azevedo O
r« fenador nio me cinprehrn

. O que eu digo é que contrn-
ptwsuo e-n geral, que c -í«

nel-.-. s dos E«t«dow, ao direi
jue tem o Congresso de lejfis.
sob^e fallencia*, é uma bsn ,!i

ivx-que nâo é disso que nò*
uao*.

é inooiicuwã fl ft: m« »nvp»n
l»8 mtus aparte» e cs retiro,
fas cíeTÍa Ser sut^s ãppísudrJo
eu» conceitos.
«R, EzEíitiEL Ramos—Applau-
saia bírali-jsfíe.
sr Dcar«e dk Azsvedo - Jiií»

olasslflcotl o arligo constitucional
do banalidade,

O sn, DuAiirn ub Azevedo—Por-
ventura eu sou insensato pnrn con-
siderar banalidade uma disposição
liònstlliicional'{

O que eu cllimio brnnli Inde <'•
dizor-su que, si o Cóngreaeo Noòlò
nnl lom a faculilade dn legi-.lur 80-
bra o inatituto da tollòníiin os Es-
lados tôm òompetenolai pára legis-
lur sobre o processo om gorai. I ,iò
ó qne eu considero uma lianuh
dado.

Puis si niis aslamns tratando prn-
Plsámenie de snbor si no proen-so
de. fnllencia pode o listado legislar
011 si nelle devo só intervir o Con
gresso Nacional...

O sn E/.KQUiw. Ramos- Iin ní-
llrmo que deve, intervir o poder na-
cional e. não o Estado. Essn aíllr-
mnçíò o que v. exu. considera uma
banalidade I

O su. Duarte dr Azevedo— Eu
nilo disso lal. A minha dèduççffq
constitucional ó a seguinte : como
a ("onslituiçào tleioriiiinn quo om
maioria de processo aó legislam oa
Estados, salvo quan'0 no processo
u seguir pela justiça federal, a par-
te da fallencia que diz respeilo oo
procosso, pertence à legislatura doB
Estados,

O nobre senador diz que não,
Porque? i'or lratnr-se, na sun opi-
niffo, do um processo especial,

Mas processos especiaes são to-
dos os existentes. O nobre senador
nuo encontra um instituto jurídico
que não tenhn suss regras espe-
cises. Com esse critério nós atira-
riamos oara o poder foderal o pro-
cesso de todoa os institutos dc di-
reilo.

O su. Ezequiei, Ramos— V. exa.
mesmo é que nfllrmou que se trn-
luva de um processo ospeciai, sui
geiwris.

O su. Duarte de Azevedo—Diz
o nobre senador que o processo
das falleneins deve pertencer ao
Congresso Nacional,

Porque? Qui| é a limitação feila
pela CPnstiltiiçSo li disposição ci-
tsdn do art, te § 23?

li' verdade que varias constitui-
ções, em que o direito qunnlo ó
competência de legislar estava des-
íj ombrudo, dornm ao Gongresso
Nacional a faculdade de legislar
sobro fiilloncios Assim procedeu a
America do Norte, assim a Suissa
e n Republica Argentina.

Na America do Norte, na Repu-
blica Argentina e ua Suis a o lo-
gislar sobre direito cra da com.e-
tencia dos Estados. A Constituição
chamou estn competência inteira
ao Congresso Nacional.

Ora, si estas Constituições deram
ao Congresso Nacional n campe*
tenci exclusiva de legislarem ao
bre fnllencia. ó evidente que IA tunlo
podem legislar sobre o direito fun
damental dás fdllenciss como sobra
o processo d«s falleneins.

O sr. Paui.o EtiYuia • Como de
lootn legislam.

O su. Duarte ue Azevedo—
Mais evidentes são os (aclos rela-
tivnmente ú Republica Argentina.
Alli proclamar o diroito material,
é da competência do ("...ingresso Na-
cional ; determinar o protteiàd è da
c mpelencia das proyintsiaai Pois
bem. a Consliluição, chamando lodn
a competência para o Cohfrirsso
Nacional; evidentenielifà àeu lhe a
faculdade de legislo?, não só sobre
as regras d- direito, como s. bre üfiregras do processo <>t!l míieni. rte
fallencia. M-„ „„ MMH Constitui
çao, em q„p njj0 R(, nttriblle uo
;.-ncresri' Nacional a fnOuld-t ie de
legislar Bobro fallencia, e em que
se diz unfcá e exclusivamente que
no Congresso Nacional compele
proclamar o direito o aos Esteios
ilcerminura-jurisrticçõs -• cs pro-
cessóii, por que artificio de lógica
pod remí.s chegar ú conclusão dc
que no Congresso Nacional compe-
le legislar sobre falência, nn., uni-
caniente '• reBpeito de matéria dou-
trinaria, mas ainda mesroo a ro-
speito das mote ins de processo?

Agórá veja v e.^n. n que clu gn
ria n sna doutrina. O Congresso
Necionhl legisla sobre todu . mn
leria de fallencia. Sendo assim, n
fallencia é um instituio puramente
federal. As jurifcdii ções do Estudo
nâo po lem intervir em matéria de
fallencia. Logo os rtoíüms juizes e
tribiinaoa n£o põdèm declarar a
t,llencia, nem clãssiBcál-a, nem
processar criminálriiente os fi»III-
dos. Tudo isso deverá ser do com-
pel -neiu dos juizes seccionaes, por
que suião o processo ds fallenolé
seria uni proncçso dn justiça ie-
derul O curndor ftscal' não seria
ihalS um funecionario estadual;
embora o tivessem creado os leis
e.staduaes: ficaria sendo uni func
cionnrio federal.

E' a islo que devemos chegar ?
li' isto admissível ? Não, evidenle-
m-nte.

Portanto, estas conseqüências a
qun chegará o nobre nenador. tom
aua doutrina, s8o nniipnthicasroin
u indole da legislação e com lodo
o nosso systema politico do go-verno.

Sr. presidente, achnndo-me fali
gado e não desejando cansar mais
a nlteuçno do Senado, {não apoia
dos) vou-mo sentar, persuadi lo
de ter demonstrado a these que me
pr.ipuz uiist-uiur nesta oeeasião, e
d parecer quo com meu honrado
••ollega demos a respeito do pro-
jecto.

Supponho qun nós estamos com
n boa lheoris constitucional, quenós pugnamos pelos direitos le
gislntivos do Estudo, quo oulros
desconhecem Nos estamos mon
tendo as nossos prcrogat.vos con-
stilucionnee..

O sn. Siqueira Campos —Apoi-
ado.

O nu. Duarte de Azevedo -..
os nosses direitos locaes contra a
nbs. rpção que a lei geral possafazer, e qun os nossos a Iversnrios
com aa nuas op niões vão autori-
znndo

O su. Siqueira Campos— Apoi-
ido.

O en. Duarte de Azevedo —
Acho que è nuis -.«triotiiro o nos
so prooedimento, maia conforme
com os verdadeiros princípios, do
que o procedimento do nobre se
nador c daquelles que emend-m
que nós dev.mos reder tudo, em
matéria d- fallencia, ao arbítrio dn
lei federal.

Quanto à Ultima psrte, do pro
jecto. que t-ubsMue por uma reiri
biiição certa ás commi-sôes que os
curadores fi*o<es tinham, o nobre
«enalor nchou nisto umn sangfií
aó The«ouro. Mas si o nobre pe
nador advertir qun esta retribuição
« lalvez de melade dsquillo queleve perceber o curador Il-cal e
que seiè arreadado pelo Th-sou
ro, h'm longe de ser uma sangris
ao Thesoiir,,, serà «nies uma in
jeção. (/itio das geraes)

Em todo o ca«o, o lystema de
retribuir 08 empregados do fóro. de
orlem judiciaria, pertencentes no
ministério publi".-'. por uma srsti
ficção fixa. Ê'n vez rt< commi»^(»ÕP,»
ou de custas, è um próce*so quevai sendo ndmittldo vant«jos»men-
te polo Eatado, e que deve ser ge-nereiiísdo.

O curador fiscal está mais do
que outros emprtgsdcs, a que o
nobre senador se referiu, de envolta
com cs interesses particulares.

Ahi o rneioè diflereote. Si o cura•*or tiveas» de receber directa e im-
r. • ,|.ai.i:i.nr,te as suas cu>tas das
mãfy* dos fallidos ou das mSo> dos•redores, como que o «eu raigo
fierderia um Isolo da honor»bilida-
i- que deve ler um orgam do mi-
nisterh publica.

O sr. Siqueira Campos — Muito
bem.

O sr. Dcarts »b Azívedo-Foí
ilt*-nieodo » «s?as cmsidwções
q i * rrejeito providenciou de»t*
modo.

Tenho cot, 'uído, *r. presidente,
e peço ao Senado desculpar-me a
íadiga que lhe cauaei. (Não apoia-
do» ijeraes.í

Vozes-Muito bem ! Muilo bem !

••» f 1/ Nn exerelelo iin honroso cargo que
IXI/^Hrrtfi / mu Innimhe de llsriillziir os rios do
L^I U llfliiS I miiiilcliin dn cnpllnl, rdpolldna vezes,

¦*• m ^^ w**">» I iliuisl (Ilarliinieiile. lenho ile viillin- n

O nr. prosidento do Jintndo leio
graphou hontem pnrn o Rio, pei
dindo no senador Ernnclsco 01 A-
oerio o aon deputados Jesuino Cnrj-
diao o Valois do Castro, que rol-
presnntom s. exn. na oessão glori-V
íloudorn o patriótico quo hoje nis
realiza nnqiiollu copitol, om horn/í-
nngom ú memória do grondo br/n-
oiloiro .lulio de CobüIIiob. /

/
Hoje, ii 1 boro da lorde, d/ani

audiência publica nn oua Secr/oto-
rin o sr, secretario da Agrici/illu-
ro.

?
Eslã nesta capital o illuaure ma-

gietrado Pedro Antônio iwi Oli-
veira Ribeiro, rocentemo/ile no-
meado ministro do Supri/mo Tri-......bunol Pederali

Reulizo-so hojo a nljlima sessão
ordinária da Câmara/ Municipal
no correnle mez.

O Instituto H isto ri nío o Googra
phico de S. Poulo enejorra omanhn
oa seu» trabalhos de/ste anno com
umn sossão solemne (que se realiza
ás 7 1|2 horns da noite, na sua s*de
social. /

Para assistirmos,' ao acto, recebo
mon um convite da /direcloria daquel-
lo instituição. ]

#
O ar. secretario da Pozondo re-

cebeu hontem, eín seu gabinete, a
visita do sr, dr. Pedro Antônio de
Oliveira Ribeiro1, digno mihialrb do
Supremo Tribunal foderal.

Por aclo do Jnontom foi concedi-
do pela mesa dio Senado a oxono-
ração eolicitadip pelo amanuenseda
Secretario, sr. [ÀntÜèfo Augusto de
Albuquerque KÜoen.

I ?
A S' Paulo Tramway Light and

Potorr Co. foi convidada pelft Hiirtv
missão executiva da exposição pre-
pnrntoria da dè S. Luiz para fazer-
so representar (no grande certnlben*

O livro de plropoganda O Estado
de S Paulo, qwe, por encommendn
do governo, oitá sendo confecoid-
nodo, seiá provávelmetfto dietribui-
do no povilhàc! bí-aDileil-o du lixpo-
siçio dc S. Ijuiiz.

\ ?
A secção Transportes do e.^poai-

ção prbparaiorí" 'chi os seus tra-
balhos hastnnt»! Bdeantndos e oc-
cuparó logar saliente no Exhibição
de S. Luiz. \

quasl (llarliiineiile, lenho ile vullni' n
uiliilin nttoriçfio paru o rloTIolÓ, lisln
eniTinilo (: de Impnrtiineiu vital purall cidiidu de S. Puulo, Dn seu leilo
exlrariu n . nrín o n piiilregullui; dua
tnargerid o moio i n lolllaí ilui var-
f.wis ilUillil ltnl'llilll}ii que iilinsleen o
nierendo; itii o tninspnrle mais eeiino-
nilcn u Inilos esses proilucins; o liRnrn
enineen n propngãiiiln nn leulido de
serem ns Oúlins npinvelliuliis pnrn o
liquido de ailioeiHin,!) i, Mns n gntiulo(lepihm, n ntnlór sorvldÃb desse rl-
(tueíu Ineslliniivel otld nn drônrigdin
ilo solo o principalmente dos óxgoltoa
dessn ngglnineriiçnii Inininiiii,que cresce
rnpldiinienle e ntA .le modo ns.iuslii-
llor, li' nessa l'uiiei;ão que o rio pudolireslur o maior serv|i;o, eomo Inin-
bem pode causur o nlnlor diuniio. O
Tlelé puro, enpnz de .Inlnspnliiu- ns
Iniihuiid.ltbS l|HÜ llio silo côtilmilnfl, è
tt Nlliiúniiiónlo; pnlluldo, sollrocurrdgn-
dn de detillns que se vão sedlnien-
Inndo o pul-efimetido, íerá o imnlqili-
lamento n (lòguldçBb em ftigd:

De hn multo ipie ncoillpnnilo .pari
pnssu* ns inedldliS ii tlriivltlcnelns queo udiülnlIilW^Bt) vni osforçndamàitto
luiliiillilo ou plnneniido parn suneii-
biênio du cldado p bem estar dos
seus lmbllimles. lie hn muilo me nr-
reccln pela pbllutbRÒ do rio '1'lele; fi
espero pelo remédio cnnlril eíise illal.

Mns hn dots imints ipie lisòb t-oiíelii
se tnl-nml ehl IHiVor; e hoje. sinto ne-
BOMlqndo du clinmilr n zelosa nllenção
(Io sr. ilr. Profoito, pnrn que reclamo
uns podet-es competentes a solução
desse problema de vida on tüórtd
prtrn S. Pnulo.. . . ,.

A niilnlclpnlltlntle sniidi e eitillelln-
f.it nS várzeas do rio. Séria triste queesse mesmo rio, uni pouco mais abnl-
xo, nn vlsinlinnça immedinlii, so lor-
misse o fóoo do Infecção pnrn a
grniido cidade.

Os factos que tenho .observado. n
que vôo tomnhdo áranilc vllllo, silo
W M|Vl\inlcs :

hío tentpo dn secca, lul uri Tleií,
cm diversos poiilos. einiules lllius
de lodo (jíie llc;)ril ii (leücollerlo, em
aclivij hirmeiiuiçiio. Vêm-se íi supeill-
eltt dn liimn pulrldn bolluis quó se
levniiliim e rebentiim pnra escupn-
menlo dos gazes : uo sol qUcntc estão
cm verdadeira .'eíferveacenclii:

lissns íllia.s Vão cVcaçoildo e millli-
Hllcllildo. 12' a mulerlu dos cxfíottos
ÒUo n corrento, miugondu nu seccii,
e cjunsl sem velocidade; não pode ite-
coj-rclrti'., ,

E' íiiibldq qiíb desde' SelelHBrtl alé
mis de abril, o rio Ticte e .sujeito il
repontns que produzem grandes oscll-
Inções no vivei rias águas. Nn vnsun-
te dessas repontas, prlncipnlmciite do
dezembro a foveroiro, nolnm-so, nn
extonsn várzea do Bom Heliro, espes-
sos (lepnsitns.de lodo lambem em fer-
ibijiililçlloj üitliiilaiidb iilllii cltüll-o, f!
cobertos dè moscas e pernllougos, qiio(tnlli são atirados parn o centro dd
cidade ou pnra os diversos nrralínl-
des, conforme n direcção dos tcilloS
reinantes.

.Essfcs. tlfcpbSíto*! ile lodll pillrído iiflo
má itlhlh dü qhe a matéria dos exgot-
tos derramada sobre as várzeas c nc-
cuinuliiiulo-se principalmente nas de-
pressões, dos niillgos Halrrblrds do
Uom llcjifo, Taniòs ptlHuilto nó rio
potipti oíialxp ílrt Uiirftí (jtí Tiírilii,ii-

UUtBny, il ílènlro nlísiiio dn rldui

On membros\das commlaspesseo
cib.naes da exphuíçuo pfeparatqria
ie S. Luiz foram convidados por

olllcio paru uma reunião hoje, ás
1 horns du nojlc, no largo de !i.
Prancisco n. 6.

A com i.isíão executiva pedo aos

que porventura, deixarem do rece-
ber o convite que. ihes foi dirigido

que se considerem convididos p
compareçam á reunião,

Hontem mais qumro (irmos fo-
rum inscriptos n.u lisla doa exposi-
lores dn exposição preparatória dos

produetos paulistas quo devom li
Kurnr nn Exposição de S. IjUíz : os
nrs. L. Quei-oz & Cia,, Qu iroz ft
Cid, Josó Paulino Ferraz e Jou-

quim Isolo.
?

No livro de expositores do Expo-
aição listo mal do 1P04, promovido
pulu Sociedade lauli^ta de Agri-
culturo, foram hontem in-criptos
os srs. Renouieau, I- Queiroz ft
Cin., Queiroz &Cid o Joaquim Inola-

?
Diz uma caria do Jornal:

A Cnmara Municipal dó I.orcna por
seu presidente dr. Arnolpho Azeve-
do, dfcpüfndo federal, fíi acquisição
de 10 lâmpadas ..Monopule* simples,
¦I ditas ¦Slclln* e l .Sailiiilnr*, paru a
illuniinação publica dn mesma cl-
dade.

Do Estado de S. Paulo 6 a primei-
ra a adoplar n luz u álcool.,

O serviço que deve ser inaugurado
a Quinze rie Novembro próximo fu-
tino, foi eoiilludo ã cusa Ascbuff Sc
tillllllu.

?
Eoi approvado o aclo do Dele-

gacia EischI deste listado, flue re-
solvendo uma consulta do collector
dn Ribeirão Prelo, declarou^ que
do máximo da renda lotada, do-
duzido o renda do sello, cshin-!he
a porcentagem sobre n differenji
Nesse sentido vni ser expedido uma
circular ús repartições de EazetidS.

?
O ar. minislro da JuBliçn decla-

rou ao direetor do Faculdade de
Diroito do S. Pnulo, que. resolveu
permittir o adiamento dos exames
parn o dia 1 dn dezembro proxi-
mo, podendo, entretanto, ser ad-
millidos na époes legal 808 ixames
ilos matérias do 5." onno os olu-
mnos que os requererem.

?
Termina boj' o pnzo para a

substituição ile estampilhas de sello
odliesivo dc lypo antigo, na Dele-
gacia dente Estado.

Um telegrncmo do La Poz psra
o Jornal do Commercio:

Retirando-se rio gabinete os srs
MoiitCS * YUiftZOn, cuiididühisá presi-
deticta a viev-presideneia da Hepu-
blica, Iodos ns oulros ministros deram
a SUQ demissão. O novo gabinete ftcrôl

sslm constituído: Srs C.l.imlio IVnil-
In, ItelnçSes Kxlerínrcs: Lui?. y Pina,
lulerior; Daniel Sulumiinni Fazenda;
Juan l.ni-ncbe, Inslruccüo Publica; c
1'iuilcncin, Guerra. A mudançu minis-
lerlal, devida a molivos de pulilicainterna, etd nada nffeUi íts negocia*
Çfici eto curso no Hio rle Janeiro. Os
iiuvos uiíiiistros eslão >m vitigetn paraesta capital. O sr. (iuachalla recusou
n Legiçfto no Hnisll. que lhe foi offe-
n cidn pelo gcurrnl 1'uiido.

Por criem do ar. administrador
interino dos rorreios vai ser esla-
b*decido o antigo horário para a
distribuição do correspondência cm
Taubalé.

sr. JszMSriicL Hamos—-V. esa. I smadorer}.

O sr. prefeito municipal dirigiu
bonlcin ao »r se.:relario da Agri-
cultura o sfpuinte i.fflcio:

O incluso officio, que julgo <!o meu
dever transmlttlr a v. ria.. Irata de
um assumpto do maxi.no ', ' , •• ¦
pura o qual v. exa. mr p, rmiltini
cliamar a ntlencão do govtrno.Dfl sureíritn, »»s clara, exposição
das condições actunei ilo no Tlelí.
scsunilo as descreve rom vrnlailr o
emprr^ido municipal, deemT a Im-
....-¦, ,-li\-l c urgente i.¦ .-- -.-..: »,!•- dr
providencias que devem ser tomarias
pelo çoverrío rin Estado, no ¦ ¦ i.iiri ,
de . ¦. il.ir a> funestas cou«-quendas
qu» furcíxcimente rcxnltarSo para n
saúde publica da continuação àtme
esl:sáo de cou' ns.

Queira v. et*, aeceitar os men» pr<>-le%íít4 d* pstitUâ e consideração.-- O
prefdto. átitmh Pra4e.

O cfli io a que m Kiere otr. dr.
Antônio Prado è o seguinle, eide-
wçs<to 8" «ríjliff—f^r d» S---,»Te*<i-

i ri* Otíml ais VitÁíiiiit*, pt^C u>».i
Ide no».

no bairro do líom Heliro, poderosos
e crescentes íocos de jíúfcççífo.

E' que ns boceas rios exgoltos, si-
tuatlas por hem dizer no centro da
cidade, encontram uma corrento sem
velocidade e, parecc-uos, u^ura ,já in-
íiufnclent.e, no tempo das soccasi pu*
rn diluir o lluuido lmnuuido rins ex-
cotios.'.luniiriu. cnm ar,. cliurasj as agudo
se avolumam, o rio derrama pelds
várzeas a nlalerla em suspensão, ipie
*te VIU sedimentando, o, na vasan-
to fica exposta o a fermentar.

Puni esle segundo caso, rio exlravn-
samehto fora do leito, o governo pia-
neou a ree li ficarão do rio; começou
mesmo obras em diverso» pontos,No Anastácio exeávou um vallo por
onde, na Heccn, passa toda a agua ;
mns a obra uão foi ncuLiuda, o nns
chdtas o rio tíeguc o curso unlígo si-
niioso. Em fronte liti lillomelro lli rin
SoròcabiUnl cortie^oü nma valia por
onde u af(ua só passa nas cheíns, A
obra mnis ctliim foi ocrtnul rie Inlind-
niii. ipie conseguiu irlolborar as cou-
flíçÔea do rio ria extensão de mais de
um kilomelro'.

Assim, si fosse executada a rcclili-
caçuo projeclado, ao menos na parle
uue vai da Ponte Orando ao bairro
ilo l.iuiíio, teríamos bem nii|{mciiluda
a velocidade do Ho.

Mas ainda então a descarga tio Tíe-
ti: seria insulficiente para diluir ntó
a iiuiocuiilade o exgotlo de S. Pau-
lo.

Pnra fiuer Irilin dn ipiantiilarie rio
matéria solida immimria ipie sc lança
diariamente rio Tietí, hasta ponsar
que n producção rie fezes varia de CO
a SUO granimas pnr indivíduo. Com a
média rie '2Q I grammas, ns '280,000 hu-
Intentes durão .r>7.'20(> kilngrammns.¦fSÍ juntarmos os detritos sólidos das
águas servidas rie cozinha, lavagens.
Matadouro, filbricen, etc, não será
exagerado o volume de l'.J0 metros
cúbicos de matéria solida por dia,

Dizem os hvgitMiislas que o volume
de agua correnlosa de. cerca de 10Ú ii-
tros pnr segundo, basta pura diluir as
matérias do exgotto de 1000 hnbitan-
les. Suppondo com a estatistica demo-
grapho snniuarla, iSCUUO habitantes
etu Si 1'auloi teremos necessidade de
28.1100 litros por segundo. Orn o Tietê,
na Ponte Grande, olferece uns seccas
o volume rie 16.000 litros. Logo é npe-
nas a metade rio que se requer pura
esse destino.

Depois rie 011 trftdo o rio Pinheiros,
o volume quasl dobra. Prolongados
os encanamentos aquella paragem,
seria lalvez um remédio temporário,
pois que u população cresce muilo
rapidamente. Seria mesmo Inriispcn-
savel lõval-os abaixo doehtancaímeütò
ria represa de Parnahyba, Ora, «imi-
llinule obrn, nn extensão rie mais de
ot) m., seria dispendiosisslma.

Porlanlo, parece-nos quu a unica
solução será o tratamento das mate-
rias dos exgotlos paro puri!lcal-as au-
tes rie lançar no rio.

O que por corto não pode conti*
niiar, sol> pena ile irrupção ric min
calaslrophe epidêmica, e o .systema
actual.

As matérias rio exgotlo são lança-
rias in «atura, quasi no meio rin cida-
do, num rio sem correnteza e sem
descarga sufiiciente.

Ha actualmente Ires jaclos ile ex-
golto: o 1'.' nn barra rio Cnrrlel (Pon-
Io Pequena), ouilc uma installação
dispendiosa de bombas a wipor lc-
vanta n producção rios defeituosos
encanamentos do Ilraz uo tempo da
secca; porque, durante as chuvas, as
CÕndlçqCS do deelividade a fazem re-
tinir para os quintaes da /.oua baixa ;—o lí' riescurrega na barra rio Ta-
mauduatehy, e vai, logo para baixo,
creando us grandes Ilhas que lã ficam
:'i mostra ;—o ií.' ú no logar denominado Mi-
nhocas, em frente ao Bom Hetiro.

Ficam todos esses conduetos, por-
tltato na parle do rio em que a velo-
ciilule quasi nulla, lem creado os
tieletfilras onde o lio sc derrama por
oeeasião das enchentes.

Kslru convencido rie quo e «sse o
problema mais momentoso de S. Pau-
Io. i;, vendo a lodo Instante ns prn-
VOS riu imniinenciii rio grande perigo
para csH capital, apresso-me em apre*
sentir vtfi essas ligeiras informações.

Saudo (fraternidade.
S. Paulr, '-'ê rie ouluhro rie J903. -

José Joaquit* át Freitas, liscal de [Uos*.

Koi norr.cnd", nor ocb) do sr. se-
cretario do Interior o is Justiça, de
29 do corrente, d. Mnrlhn Maria
para substituir .' d. Klisa Barbosa,
professora d<t l-sOÇio de Cerquilbi.o,
em Tietê, durante sou iinpedimeiito
por licenças.

?
Pelo Br. secretario do Interior o

da Just'Ç« foram solicíodon do da
Agricultura providencias no »«nti
do de serem lornecidas to «rupo
escolar de Arnras, por intermédio
lo Horto Botânico, ií muain de

arvores psra a aiborizoção de yoe
recreios.

?
Pelo sr secretario do Interior

e da Justiça o cr. Enéas de Ávila
foi nomtado para o csrgo de I.°
tabellião interino da comarca de
Ustatues, durante o impedimento do
ellectivo que se acha de licença.

?
Foi nomeado para, interinamente,

*.tercer o cargo ie partidor, dtstri-
buidor e contador da comarca de
Itapira, o sr. Forlunato da Rocha
Campos.

Licenças comedida*.
Pelo sr. «ecretano do Interior

•'• d-i liittiç,!) : de SO dias eo
nt, Avelino Pupo Nigucir*. centa-
«ior, partidor c difttr.buidcr dis co-
marca de tiapira , ue egu«l tempo,
«o baebsrei Atiiooio Olysnp.-o Ko-
drigues Vieira, promotor publico
da come:ca de Barretto»; de 15
dias, a Liiíz Bsrbc-s* da ãiíva. sol-
dado do 1* baUtbâe.

Foi resolvido pelo governo do
Estsdo a*sumiracbrigíÇiode«tii-
laser d»f)í.iai-s!)t* »s d«-*pes**rtn

«rttvijo áo jury aa -^..... - ce
Mococa.

Pela Snorotorlo do Interior o da
Justiça foi creditada aodr. Eduardo
Piraja u quantia do :i:I)01$l(iO.

?
Pelo Socrotoriu da Agricultura

vni nor rentituido oo dr. Gormnno
Vori « quantia do MSOÍOOO.

i
Oe 8eguinle.1,i:r'oditoii loirnni Dbor-

los ua Seoroljirla du Agricultura ;
Do t!072$7fl0, oo dr. Amandio

Scibrnl i.,,.-.., ,
—dn 8i80n$771, ao dr. , qtiofp da

Itepfiriiçiío dn Affuaa e Exgottos ;
-de t:OH0$0U0, o Cionstanle At-

lonso Cuollio, engenheiro cheio do
1° dislrklo de Obras Publicas ;
. - do ÍIO:9(ií$íM, ao dr. Augusto

do FiHUoiredo, chefe da Repartição
do ÁyuaÔ o EAfjottoS,

-
Foi autorizada a Supürintendon-

cio, coinmunicando-íie & Fazenda,
a ilenpen lür a quantia de iâÊ$05O,
com a collocnçüo de ralos nas sar-
getns do grupo oscolar de São
João do Rio Claro.

Ò sk secreibrltí dfl Alfriòllilurll
declatbü 4 SüpeíinlbndeflniU ili)
Obras Publicas que ficom opprova-
dos os contratos celebrados:

Com a Cumoru Municipal de Ca-
çnpovo, porn reparos da estrada de
Caçnpava a Buquira;

— cbm ò enjjbtihÜirO tcsS Virgi-
lio Matta Cardoso, para a execução
de obras de melhoramentos do pre-
dio ondo funeciona a escola do 8.°
districto, no largo do Arouche
n. 60.

V,
. Pela. SecrelaHo da Agricultura
toi deciaradb âo fir. ptfeAldehte da
Cartvifb Municipal de Araraquara
qua não pode ser concedido o ou-
xilio que pediu em ofíleiò n, 106,
de 9 de julho ultimo, visto não te-
rem oido approvndos pelo 

"governo
o prijeclb e ortjflnlentò dss obros
quo arjuello Camnra está éàetfdtíin-'
do no edilicio do f^rupo escolar da-
quella cidade.

?
A Setírelaria dd AffricUIlüra trons-

mittiu ó Commissõo Geológica é.
Geogropbicn, para informar, 08 1,*'
vins das contas, ns importância de
12Ç125, provenientes do consumo
de gnz naquolia repartição em se-
tèmbro ultimo, devendo ser devol-
vidas a esta Secretaria as referen-
tes ao mez de agosto, que ncompo-
nharam o aviso n. íltí, de i.° do
corrente e fi llospodaria de Imml-
grantes, nara informar, as 1.*» vias
dns contas, na importância de . . .
16H$407, provoniontes do consumo
de gnz naquella Hospedaria em
setembro ultimo.

.*
Foi declarado pelo sr. Secretario

da Agriculturna o director da Esco-
Is Agrícola Pratica «Luiz de Quei
roz> que (Ica autorizado apenas a
fazer, pela verba do credito I, le-
tra c da tabeliã daquella'Escola,
a despesa co\n on diplomas quu
deverão ner irrtprcssos em numero
indispensável pora este anno.

Oíflcios despachados pela Secre-
taria da Agricultura :

Do Secretaria do Interior e da
Justiça, pedindo que seja prolonga-
da a rede de exgottos da rua Ta-
msnduatehy. — tA' Repartição de
Aguns e Exgottos; psra informar»;

— da meainn, trannmittindo copia
do officio do Director do grupo ca
colar de Itapira, relativos a estrs-
gos cansados no edilicio daquelle
grupo por uma chuva acompanha
da de [orto saraivada a 18 do cor-
rente e pedindo quo sojam repara-
dos. — «A' Superintendência de
Obras Publicas, pora informar».

?
Pela Secretaria dn Agricultura

fornm remettidos.ao presidento dn
Commiaaiio Promotora da Exposi-
çâo Preparatório da de S I.uiz, sete
exemplares da «Guia pnra os com-
minsnrios do Brnsil na Exposição
Universal de S. Luiz», conforme
seu pedido em ofQuio n. 3 de 9 do
corrente, i

O sr. secretorio da Agricultura
mondou olficiar:

Ao sr. director da Repartição de
Águas e Exgottos, transmittindo
portaria do 16 dins de licença con-
cedida ao sr. José C, Vieira de Cor-
valho, escripturario dessa Reparti-
ção. — Communicou-se A Fazenda;

—A' Inspectoria de Estradas de
Ferro e Navegação, transmittindo
portaria de 15 dias de licença, con-
cedida ao sr. Christovam José doa
Sunlos, auxiliar da 1.* classe dessa
Inspectoria.—Communicou se ii Fa-
zendo.

?
Requerimentos despachados :
Pela Secretaria do Interior e da

Justiça :
Do Rogério da Silva Lacaz, di-

rector da escola complementar de
Piracicaba, pedindo pagamento de
gratifionção a que se julga com di
reilo.— «Selle o requerimento>;

—de d. Delphina Lemos, proles-
sora da escola Prudente de Mo-
rnes, pedindo justificação de faltas—
<Juslillco> j—de d. Elisa Barbosa, professo-
ra da Estação de Cerquilho, em
Tietê, pedindo 60 dins de licenço
para tractar-se.—«Concedo».

Peln Secretaria da Agricultura :
Da Câmara Municipal de S.João

da Bocaina, podindo a intervenção
do governo junto á directoria da
Companhia Paulista (lira que pro-
longue a sua via férrea até eaaa
villa ou desista de seu privilegio,
consentindo que a Companhia do
Dourado prolongue seus trilhos até
a referida localidade.—<A' Inspec-
tona de Estradas do Ferro e Na
vegação» ;—do José Carlos V. de Carvalho,
escripturario dn Repartição de
Águas e Exgotton, pedindo lõ dias
de licença —«Deferido» ;

—de i.hristovam .1 dos Santos,
auxiliar de 1." classe ds Inopecto^
lii de Estradas de Ferro e Nnve-'
gnção, pedindo um mez de. liconÇa
poro tratamento de sua saudo, com
vencimentos, no fôrma da lei.—
«Concedo lõ dios».
QflPela Secretaria da Fazenda:

Ue d. Anna Roso Nobrega Barbosa,
req erendo liquidação de tempo do
serviço. — iExpeça-88 o titulo»;

do dr. A. L. dos Sanlos Wer-
neck, como procurador do dr* José
Rodiigues Peixoto, requerendo cor-
tidão do seguinte: teor do requ*ri-
mento apresentando carta de sen-
tença, passado cm julgado contra
o Thesouro para haver a renl.tui-
çno d-s impostos p.igos ds fazenda
Tres Irmãos; dn replica oo parecer
do dr. Procurador Kiscnl; lo- re
querimento <-m que pediu entrega
üa cnria de sent nçn, e finalmente
do presente requerimento. — «Ao
dr. Procurador Fiscal para infor-
mar»;

de Julio Mallet; requerendo
entrega dn caução depositada para
gsrantir o^furnecimt-nto de agua,
com informação (nvoravel da Ins-
jictoria. — «C-infirmo a dc-isâi»;

du d. Mena Joaquina ta Silva
Caricúo, no mesmo senlido. — O
mean/J despacho.

iVíonío /4llq; do íj$900', A Compa-
nhia dn (inz de íl ('nulo; de
18$891, A mesma; dn líifMZ, à mim-
mn; do Bil0*Ó00, A Câmara Munici-
pnl do üon Esperanço; de Í22I»M99.
a Cajnnra Municipal do Silveiras;
do 28$01IO, ii Miguel Melillo & Cin.;
do 217IÍ61JI), ó Cnmara Municipal do
Bfoitifi; do WfiSOOO, a Manuel dn
Silvo l..és|; de 20fOOUi a Eíptridòlo,
Siqueira & Cm; de 6179760, a l.iott
& Cio.; de íeOfOflO; A - Cornnniihin
Progresso Piiuliatn; do 76O$0OO,';a
Tulil de Pota; do 2708000, is Com-

anhio Melhoramentos de. 8/ Pou-
dó 1ÍI0$(I00, a Ângelo FrizzU 

*paiIo;

Mandou a Prefeitura negar. ... .
3:S7I$500, a João de Ollveii'fl «ui-
marãen Junior, polo calçamento do
rua dos Giioyonozes, entre aa aio-
merius Nothmann e Ribôffo jl°
Sil*0| deseonl.ando-se 5 o|0 de cau-
Kfldi

A Prefeitura autorizou n aner-
tura de concorrência publica para
o fornecimento e assentamento de
guias do cantaria no jardim da
praga do Republica, na importância
dè iMiiwO.

¦#.

Pola Prefeitura foi solicifàdá do
sr. secretario da Agricultura collo-
cação de alguns comhustores de
gas na rua D. Annn Nery, no tre-
cho entre o ponto alli existente e
ri fiíi, da Mróca, no senlido da in-
dienção n. JflJ do "»e.reador sr. dr.
Gomes Cardim.

?
Acbam-se approvados na Dire-

ctoria de Obras,árua do Commer-
cio n. 10, as plantas apresentadas
píiloa ors. tlr. Eduardo M. Gonçal-
veâ e Manuel Terreiro,

A Prefoitura trnnsmitliu ao sr,
dr. secretario da Agricultura a in-
formação prestada pelo Thesouro
Municipal relativamente A produ-
c.Htla de aguardente nesto muni-
cipití.

4r
O sr, prefeito municipal offkiou

ao sr. dr. chefe de policia no sen-
tido de serem destacadas as praças
necennnriaí para o policiamento dos
cemitérios inütíicipae» no dia de
dnodos.

?
Requerimentos despachados pela

Preleiiura:
De Alberto do Silva, Philadelphio

de Campos Aranha, Affonso Desi-
derio, Decarolio Bomíllio e Primo-
ni Ferdinnndo, podindo approvação
de planta; Gelain Pascboal, pedindo
para abrir uma porta; Kmygdio
Campanella, pedindo alinhamento
para construir um muro, e Mon-
senhor Agnello de Moraes, pedindo
para abrir janellas.— A' Directoria
de Obraa, para oo devidos Uns;

—de Antanio Stapelo, Francisco
Nemitz, Luurindo Antônio da Cu-
nho Lima e dos negociantes esla-
belecidos na rua da Consolnçõo,
pedindo para conservar os seus
negócios abertos no dis de finados.
— Sim, ern termos;

—de Paulino de Androde, pedin-
do poro levantar urn coreto.—Sim,
em termos;

—do Manuel Jacintho Pimentel,
pedindo prazo, e Manuel Aguiar e
Antônio da Costa Cubro!, pedindo
relevamento dc multo.—Deferido;

—de A. Serticn, pedindo para
conservar o seu negocio aberto no
dia de finados.—Declare onde é
estabelecido;

—de Manuel Joeé de Barros, so-
bre çonstrucção. -Requeira modifi-
cação da planta; ,

—dos barbeiros estabelecidos no
Braz, sobre applicação de multas.—
Não ha o que deferir, pois que os
multas tém sido impostas legal-
mente.

rin Kinpresn, ferindo us cordas do seu
Jueoinparavel violino. Aeoiupaiihou-o
lionlniii n iiIiiiid o dtsllnolo senhor
Cnstro Mendes, n nnlnvel Iniliisliinl rio
LItiri) Anil. rie Cnmpliiiis.

DR. HERCULANO M FREITAS
N, 2

«III lil, A Illl

Hua un Boa Vibta • N.2

kão Judiciaria
Tribunal da Juotiça

t)!»'l'Ill/iUl',:AO OF, AUTOS Kll 80 DE
OU'1'IIIfllO DE 1909

E8C1IIVÃO Dli. HIAIIUUBS

Ku lellações crimes

M, 2878. Ãrnrãíftln.Z' 1>mti:s; « Ju.»-
(1'jll. I! Francisco 1'esluiin !? otltro' Au
sr. Tliãiliitt Alves.

N. 2870; Pícílatld...Parles, a Jusllçii
e Pedro Dius do Morrièí; hl sr. C.
Canlo.

Aggraoos
N. UGG7. Cnpilul. 1'nrlcs, Fnmelsco

Amnro e Antônio Fernandes Villaver-
dv.c oulro. Ao sr, Almeidn e Silvn.

N. íífi',18; Cnpllnl. Partos, Gnspnr Por-
to & Cid. (! lj»iiijelo <',esnr!o rie Abreu.
Ao sr. C. Pereira,

N. 806B. Capital, Portes, Cffloa. Joiio
Illanli o Oral & Golles Chnlli. Aó tr.
Thoinnz Alves.

Embargos de declaração
Pi. 8C46. Cnpllnl. Portes, d. Mnrin

Hila ue Ciirviilhn Mnllieiros o. Frun-
clscd Acenda rin Albuquerque; Ao sr.
Mnllieiros,

Appellação civcl
N. 382i-,Ioliú-I'nrtes, Cnndirin Eli-

sa CorrCn ile Moraes e Francisco Fa-
guaill, Ao sr. Snlilnnlio.

EscruvXo Gonçalves
ÁppeUaçSes crimes

N. "íl—Capital, Pnrlcs, o rir. Fran-
cisco dei Cunto e d llr. Aristides Uos-
sí. Ao sr. Mnllieiros.• N. 2877. Jabú. Partes, n .Iuslíça o
Antônio Gulltanq. Ao sr. C. Pereira.

Aggravos
N. 3000. Cnpünl. Parles, Joüo Mon-

íelro de Carvalho Junior e F. Mullu-
rnzzo & Ciai Ao sr. C. Canto.

N. 8000. Ca pi (al; I'arlcs, «BrasUÍhnls-
ke Ilnnk fiir Deutescland e Miigdnle-
na Consi nlino. Ao sr. Thomaz Alves.

Appéllações eiveis
U. 8»20. Capital. Pnrles, Francisco

Duarle & Irmão c Av Trommel & Cin.
Ao sr. A FrufiÇfl,

N. 3025. Cusa liranca. Pnrtes, a Cn-
mnra Municipal e José Furlnni. Ao
sr. A. Paulino.

Embargos
N. 3210. Itibeirão Iionito. Partes, Jo-

sfi Alves rie Mira a Cosia e Ituphael
Sampaio & Cia. Ao sr. A. Pnulino.

Juizo Federal
Sob u presidência do rir. Aquino e

Castro foi hontem submettído a jul-
gamento o processo "»n que é reo Vi-
ecnle Cnssuvia, incurso no arl. 2-11,
—•passagons de notas falsas, em Jabo-
tlcabál.

Depois (ie ter sido feita a aeeusação
peío dr. Alcehiades Pi/a, procürnuòr
ria Republicai produziu a ilefesa o rir.
Ilcnalo de Toledo.

Os autos foram conclusos au juiz
para proferir sentença.

Qi(jef»t5es diffior.is, do>

res de estômago.
E' de excellentes resultados o

Elixir do Camomilla o Melisso, d
GRANADO & CIA.

Chronica nocial
Anniveiisaiiios
Fazem annos lioje:
A nienliin llcnrlquetn dos Snntos

Seabra, implicada nliunnn do lixterna-
lo S. José

O sr. Jovinno dc Moraes.
A sra. d. Anna Poma, esposa do

engenheiro Carlos Poma.
A scnliorila Zllóca Mendes, lillui rio

sr. Josi Teixeira Mendes.
(1 menino João llnptlsln, Iillio do

sr. capilão Francisco Gnrrell,
Q dr. Virgílio rie llezenrie.
U sr. llencdiclo ile Mello Moraes.

Na capital
De regresso ila Kuropa, chegou hon-

tem n esta capital a srn. d. ultomona
Noscliese, esposa do sr. Kmilio Nos-
chese, commcrcinule desln praça,

Apphovação
Foi approvado plenamente nns mo-

tcrlas do I.' anno, o sciniuuristn João
Dcusdedlt ile Araújo Silva, Ilibo rio
sr. José Bonodicto GODÍCS de Araújo,
om pregado na Secretaria ria Agricul-
tura.

Poços de üaldas
Oo correspondente, om 291
As observações meteorológicas do

hontem, fornm ns seguintes :
l'l 7 HORAS Dl MANIlI

Hiuoinetro C6S.8
Tliermometro secco 11,4
Thermometro humido... 11,8
Tensão do vapor 8,88

Paganentcs rejuisilsdos pela Se-
cretnna io Interior e da Justiça l

De iõ.*0C0. no dr. Mauro de Ca
mnrgo; do Ü*$700. ao director dn
grupo eacolai de Santf s; Je õ0$000,
ao do de Piraricaba; de :H0$00O, ao
do de S. Jose dos Campo*: de
2l$O0. ao Uu de Rio Clsro-. de
MX000. ni do da MameJa do Trium-
pbo; de *)^)00. a) d» secçJo fc.-ni-
nisa rio Brsz. dr30HS$!91. áCom-
psnbid de Ga/; de -!¦-"--> a d.
Amelis K-i.-r-.es \'n«ques; de
38*$100. ¦,'-' ir :.'¦¦- Fagun-
•ie*; de !8S#59I, ti coronel Argo-
miro Sampaio; de ,"ít6S3, a Bene-
dicto das Chagas J\\ior. exelferea
d» For^a Policial; i\ Ham, a An-
gelo Kracalanza. V

Pela Secretaria daVAgricullura:

Oe 1695-tOO. a CarlH Gerki; de
28S697, a Álvaro Guera; de3.19$.â5
lira*, n A. Fiorila £ Cú; de SO^OU.

já Câmara Municipal * Morêòt;
1 de 4%fS4õ, a Câmara M mi cipal de

Humidade reíativn Ti
Ponto rio orvalho 9,5
Ceo K. 8
Vento K. irf,

*'S U HORAS UA TAHDU i
Barometro OCO,5
Thermometro secco 23,;t
Thermometro humido... 16,4
Tenuão do vapor 7,95
iininlriiulii relativa 38
Ponto de orviilhn 8,9
a-o K.Ni. 5
Vento  Ni li. 2,5

IS 9 UORA1 DA NR1TK
Barometro CCT.O
Thermometro WCCÕ....... 18.G
1'hermomctro humido.., 14.1
TóiisSo do vapor D.üã
Humidade relativa GO
Ponto de orvnlho 10,3
Ceo K.Ci. 8
Vento N.E. Calmo

MEOU*
tlurometro 667.4
Thermometro secco 18,7
Tonsftd do vapor 8,72
ti umidade, relativa 66
Piche. 4,2
Prato 2,5
Ceo 7
Vento 1,3

Um s saiões
SanfAnna

Com regular concorrência, a com

panhia José Kicordo, repetiu, hon-
tem, no theatro Sant'Anna, a peço
João das Velhas que continuou o
ogradar.

—Hojo representn-se a operetn
em il actos, traducção de A. Aze-
vedo e musica do Paulo Lacone—
A Gttardadora d: Gansos. Tomem

porto na peça Josc Uicordo, Lo-

piccolo, Dolores Rentini, Antônio
de Sà, A. Gomes, Carlos Vianna e
outros artistas,

E' uma opereta em que a sra.
Lopiccolo tem um de seuo melho-
res papeis.

E' peça que fez carreira no re-

pertorio do sempre lombrínO Gui"

lherme de Aguior, ha uns 16 8n-
nos.

Ao que nos parece, nunca foi
representada aesto cidado.

Polytheama
Hontem houve, nesla casa de es

pectaculo uma concorrência ;regu
lar e os Irmãos Waldini. as il Ke
sioh's, os Hernos e os Willefleus,
conseguirem dissipar a frieza da
sala,

— Amanhã Matince Familiar, e
terça-feira os trea dos 3 Romanis
na sua especialidade muaical, de
Mignon, bailorina cosmopolita, de
Fernande, chonteuse gomnieuse e
de Berthe Nonae, cantora frsnceza.

Varla8
Proseguem activomente no Apollo

do Hio os enBnios da revista O Es-
folado, destinada a grande sue-
cesso.

O populorissimo Brandão ao que
parece, não poupa esforços (Iara
que o montagem da peça absolu-
tamente nada deixe a desejar.

Seguiu hontem para Ribeirãozj-
nho a troupe da artista Candelária
Couto. /

Frcgoli, o celebre transformista,
apresentou ultimamente, no then\
tro Duse, de Bolonha, uma suo
discípulo, a senhorita Fotima Mi-1
ris, que trabalha no mesmo gênero.
A nova artista perteoce a uma das
famílias mais distinetos ds primei
ra sociedade de Modenu.

¦v^mm

Temperatura máxima..... 24,8
Temperatura minima  12
Clmvn em 24 horas  Cotias

A minima ria madrugada foi de 14.8
dentro ilo galpão c dc 11.* fom delle;
n hanmietro niarcn ft>7,8; o eco estA
encoberto; o vento é forte rie S. S. È.
Hnrrni chuva 7 Cnmo a hiimirtarir
relativa é de BO v\Q, si o vento virar
parn o S. ou o N. K, a chuva serí
certa, apesar dos f>»17.H do barometro,
que pode caliir, roplilnincnle.

—O dia de huntem foi rclativamen*
te escuro ; mn* ainda assim o hélio-
grapho trabalhou 9 horas e um quar-to, sendo de 7 o ozone da ntmosphc-
ra. O b.irometro baixou muito, As 2
horns da Urde, indicando tempesta-
ile: estn cahiu para os lados de Cal-
dai. reiluzlndo-se n chuva aqui a ai-
£uma« gottas.—O senador Pinheiro Machado e o
general Salvador Mi ' <do !uihirati:
rontenlissimos rio Hotel da Km prt-vidivse honlem o senador Pinheiro Ma-
chado, no escriptorio da Empresa.
qttf no Hio de Janeiro hotel rdgmi:
Umtflva como o da Empresa, cuja mesa
era exrrliente, variada r abunuanle.—Continua doente o nosw distineto
companheiro dc trc-.balho, sr. Antônio
Fernandes Moreira, por cujo reatai»
lerimento fazemos os mais ardente*
votos.

—A eima sra. d. Armímla Tristãn
Moreira, habilissima diretora do Col-',- i-io SanlAnna. foi obsequinda por
srá digno «poso com uni magnífico
piano, Beehstein, o qnal esti fartndo
as driíriaa do acereditario collrgio.
qne s. exa. iâo i>*m dirige, para pro-
veito e gloria desta terra.•-O *r. Arlhur A^<^i*mí, qne £ nm
caasauztaxaáo ftftisia, üu *&dm± aa v^a
tes as delicias dot hospedes do hotel

A Plaiéa deu hontem, na sua
s-!Cçso de ultimo hora,uma noticis
que seria muito grave, si não fóro
absolutamente falsa.

Hcsumamol a. Ha quinze dias, loi

preso nesta Capital, por um agente
secreto, o hespanhol Manuel Fuen
tes. Dizia-se que essa prisão fora
feita para aveiiguações. Qual sveri-
guaçdes, qual nada I O caso é este:
Fuentes é casado com uma pobre
mocinha de sua nacionalidade, mui-
to sympathica, e esta infeliz teve
a desventura de cair nas graças do
agente que, psra se desembaraçar
do mando, o prendeu... Ahi estn.

E A Plaiéa accrescenta este por-
menor :

(Estando no gabinete dos medi-
cos, declarou a moça que o dele-

gado do liraz esteve em sua casa,

quando tal facto c absolutamente
inexacto, conforme pudemos saber,

parecendo-noa que quem là esteve
foi o agente, que como tal se inti-
tulou>.

Lendo essa noticia, apparente-
mente tão grave, procuramos logo
inquerir do que havia. O que bou-
ve foi o seguinte, e só o seguinte:

Ha alguns dias, não ha quinze,
nem dez, foi pre*o na egreja dos
iiemedios o referido Manuel Fuen-
tes, sendo posto á diipoaíção *u dr.
delegado da 5.» cipnumscHpçío, psra
averiguações. O dr. tíreíf Borba
miciou «em demora es^a» averigua-
ções, e, no correr do trabalho, foi
effectivamente à c«ía do detido.
Veriflcando aSna! que as suspeitas
se dissipavam inteir*niente. soltou o
Nada msis houve. Ainda hontem
Manuel Fueates esteve na delega-
da do Braz, psra receber os objí-

ctoa que lhe tinham: «ido arrecada-

dos, o agradeceu ao dr.
Iritamento quo tivera cmquniilo

prosü.
Ahi está a Vertlada mia, A tal

historia dos amores do «gonto loi
uma colossal maranha rpm o collo-
gi, em suo boa fé, onguliu,

li ai .não foi, soro lacil provai o

< Banco Lar Paullal.ano >
Os sra. Luiz li, Krungi e Wnltcr

Wysard tiveram a gentileza de
offerecer-nos um folheto de suu
lavra, contendo o proopocto e os
estatutos da sociedade cooperativa
quo ostão organizando nosta ca-
pitai, sob o denominação do Banco
Lar Paulistano.

Da brovo leitura que lízemos
desse bem elaborado trabalho, con-
diurnos que se trata de uma in-
stiluição de reses vantogons e ia-
(]|fcu'.tivcl utilidade, na qual o rico
e o (John, posando das mesmas
regal/ffS a ÜJeníuí'08! encontrarão
o mnis segWff n píOVfilono em-

prego para as suas" íreronúfilics.
Ii' o seguinle o mechütfhrso ão

Banco Lar Paulistano.
O mütÜflriP subscreverá do ou-

tradtf, urna ou muisacçõee do valor
dofiOOái catífl orno,

A integrolizaçüiVdw acções desse
valor irá sendo feita pü/' meio dn
entradas monsaes de 2$0(Xi, f/srts
cada umo, o com os respectivos

juros s lucros, quo mensalmente
serão creditados ao subucriptor

pelas entradas jlt ralizadas.
Com 3 ¦acciimulaçao dao entra-

das e capitalização dos juros, cada
acçoo ficará integrada a 117 J|2

preotoção mensal, podendo então
b subscriprtor receber a importou-
eia de suo acçilo oíi acçõea e.reti-
rar-se do sociedade.

Si por qualquer circumslancia o
subscriptor de acções precisar sus-

pender as entradas mensaes, — a
que se propoz para integração do
copitol,— o Banco restituirá a im"

portoncin rcolizocía, e sobre ellss

pagará com juro variável, segundo
o tempo em que tiverem sido feitas
essas mesmas entrados.

Como se v«, nenhuma institui-
ção de economia olferece maiores
vontogens do quo esta, pois que. oo
fim de 117 1[2 entradas, de 2$O00
endo umo, (representando portanto
a somma de 236$000) tem-se inte-
grudo uma acção e por ella se re
ceberá immediatamente fiOOSOOO.

Alem disso, o Bonco se propõe
a facilitar oos sesociadoo os fundos,
necessários para que possam ad-
quirir prédios psra sua residência
e, terras para pequena lavoura. Es-
ses prédios poderão ser desde os
mais modestos atè os mais opulen-
tos, e serão pogos ao Bonco por
meio de prestações rr.cnsaes, que
gosarão dos mesmas vantagens de
duplificoção concedidas ás entrados
feitas psra integração dos ocções.

Na Inglaterra e Estados Unidos
da America do Norte, existem cerca
de ll.OCO associações análogas, com
mais de 5 1|2 milhões de accionis-
tas.

Só em Londres, segundo as esta-
tisticas, os capitães occummulodos
nas diversos sociedades deste go
nero importam em mais de . . .
200.000.000 de libras esterlina -

em toda a Inglaterra, ^"de existem

,'i.70() destas r.ooooiaçõe.s, calcula-se
sm isu a 200 milhões de libras es-
terlinas os capitães sccumulndos.

lim Buenos Aires fundou-se em
1899 uma sociedado cooperativa do
mesmo genoro que o Banco Lar'Paüii'*an0' 

com í;aP'ta' reolizado:
, 

"Ar, 
'le 1899, de 10:000$000 .°n "llfWeSBMOSOOOO;

em agosto de 100o,. . • >

em agosto de 1901,ido 2.7u>8U0*™"-.
em agosto de 1902, de 3.«71:7aCIJO'
e em agosto do 1908, de 5.6i8:8tíÜÍOO0!

Por este augmento constante e
fabuloso do capital, vé-se claramen-
te quão brilhantes tém sido os pro-
gresso8 da mencionada cooperativa.

Opportunamente publicaremos os
estatutos do Banco Lar Paulisla-
no, e então o leitor terá oeeasião
de certificar-se dns inúmeras van-
tagens que offorecerá esta nova in-
etituição do economias.

Para a primeira directoria jà
estáo apontados industriaes e com-
inerciuntes de alto conceito na nossa
capital.

Criminoso capturado
O dr. Antônio de Godoy, chefe

de policia, interrogou hontem José
Antônio Borges, vulgo Macaco,
capturado ante-hontem no bairro
do Ypiranga, pelo coronel Silverio
de Morae», conforme noticiámos.

Macaco confessou a s. a. a au-
toria dos crimes que lhe são im-
juitados em diversos logares deate
Entodo e no Hio.

A' vista disso, o dr. Oodoy man-
fiou que o dr. José Roberto Pen-
teado, 1." delegado auxiliar, tomas-
mt as declarações do criminoso, o
q-jo hontem mesmo foi feito.

Jonó Antônio Borges de novo
confessou que praticara vorios rou
boi em Guaratinguetá, em Conchas,
no Rio o cm Toubote, do cuja ca-
dô.i se acha evadido.

As autoridades de Gtiaralinguetn
e Tflubatè telegropharam oo dr.
chefe.do policia, requisitando a re-
mossii do criminoso.

Chegou hontem à noito do Ava-
ré, devidamente escoltado, Felisbino
do Silv.eiro Franco, autor do as-
Asssinalo do coronel Anacleto Pi-
res: ' .

O prai. .para a substituição de
estumpilíf-s? áe tvno antigo, na De
legacia bTrV '•', termina boje.

Sem/,rrio Episcopal
Do re^ "¦ conego Araújo Mar-

condes, * Jrectordo Seminário Epis-
copai, recebemos um convite para
as festas Apnimemorativas que se
realizam n-|ue"e estabelecimento
de rnsioo,
novembro
programn

Borba o

is dias 7, 8 e fl de
ervando o seguinte

Di,
Inaugura¦

a exposição

de novembro
( i unia hora ria tnrde,

Aula dc desenho.

?Dia8
ras da manhã haverá

. ., 'ral, na Sé Cathedral,
pontificai^r1 \) cimo. sr. d. Julio
TonU, ni*00'0 «aoslplico.

Dia 5 ->N

As > horas da manhã, ri X i solen-
ne, ¦ ¦¦ :'' celebrante o exmo. mou-
senlior Manuel Vicente da Silva.

, umi hora da tarde, no salã.i
q.ol* i do Seminário Episcopal, o
reviijj. director conferirá o grau de
bacharel cm scicucias v letra* ao%
alumnos Antão rie Moraes e Pérsio
Goulart, que concluíram o curso gy-
mnasíal. Na «tolcnnc col lação de grau.
MrrA paTanjrmjnto o revmo. conego
Araújo Marcondes c orador da turma
o bacharelando Antão de Moraes.

A's «ús horas da tarde, representa-
çâo do

PIXDOItAMA
revista phantasiico-iiistoricc em qua-
tro actos.

Orchestração — P. Juvenal Kõhlj-.
Djrsção P. Martins Ladeira.
I.¦..¦-.:¦: i — P. Marcondes i\-drcs:i
Nos interrallos srrâo executadas

diversas ;-.,..> de mjsica por distin-
ctos amadora.

Instituto Pasteur
do S. Paulo

A Camnra Municipal do ,Sonlot/„
congratulando «o cor» n directoria
deste Instituto, pela fundação do
tão htimanitorln instituição, ofileiou
no seu presidente, dr. Cocbrane,
comiimnicnndo haver resolvido,em .
sessüo de 29 do corrente, contri-
buir anriiialmenle com a quantia
de 2:000í;i)0(/, parn eun manutonçüo.

Paro ogual|llm mandou o Cama-
ra dn Monte Alto a quantia de
2CP$Ü00.

Acham-se retidos na Repartição
do Telegrapho Nacional oa seguin-
tes telegrammas:

De Porto Alegre para Nemo ; do
Santos para Antouio Norborto ao
Vai ; de Pelotas para Aohsopp ; de
Ssntoa para Donato Manfredo; de
Rio ptra Alfredo e Amadeu Cas-
tanho.

Expediente do bispado
1'rovlsüo de casamentos :
Pnra Espirito Santo rio Pinhal, a

fnvof de João de Campos Silvn c Ma-
rin du 1'rrivn llriuiu.

Pora S, José dos Campos, a lavor
de Anlennr ile Oliveira Leite o Alcíoa
de Oliveirn Guimarães.

Para Taubalí, a lavor de Francisco
Corsino rius Santos c Maria Purein do

Pára Santa Cecllln, n fííTor de Luiz
de Paula liamos e A mel In Lorenu.

Paio a Consolação, a favor de AI-
Grado íinnloro e Thereza Del 0,'lbio.

Para Espírito Santo do Pinhal, fl fa>
vor de Tlde Dante Trevesse e M.uiu
Sopliia (Iraeincr.

Pnra S.. Itoque, a favor de Ueneili-
elo I.lzlnlo ria llosu c Benedicto Ma-
rin Magdalena.

Provisão (pilnqueunal, a favor dn
cflpwlln ilo Cemitério Municipal, em
S, MflWíWl rio Paraíso.

Idcm doi vigário de Cascavel, u Ia-
vor do reVmo. purirc João Itulll.

Idem paru nma procissão na fesln
rie S. Miguel, nn parochia ria Conso-
lação.

Idcm parn umn procissão na festa
de N. Si da Conceição) nn parochia
do Tietfi.

Provisão de uso de ordens o con-
fossor, a favor do jiudre Agostinho
Gomes da Costa, residente en.i Itapira.

Casuios de seda
Acha-se exposta em nosso escri-

ptorio uma amostra de casulos de
seda, cultivados nesta capitai pelo
sr. Co «li umi Felice, á rua Barão
de Jaguara, 180, Cambuey.

O dr. Pinheiro e Prado, 2." dele-
gado auxiliar, remetterá hoje ao
sr. chefe de policia o inquérito in-
staurado contra Donato Marota e
Raphael Karcio, accusadoH de haver
promovido o grande conllicto que
a 4 do corrente se deu na casa da
rua do Quartel n. 11.

Ramon Ligorin foi hontem quei-
xarse á 1.° delegacia auxiliar de
lhe haverem dado uma nota falsa
de 20$000 nn caso commercial de
Francisco Stoffo, á rua da Gloria,
onde recebera um pagamento de
trezentos e tontos mil réis.

Vagões restaurantes
Os srs. Francisco Dionysio d08

Santos, José Gonçalves de Freitas
o o dr. Antônio A. Gomes Noguei-
ra requererom oo governo federal
concessão por quinze annos para
uso c goso de vofjões-reBtaurante»
ligados aos comboios nas estradas
de ferro de longo percurso no ter-
ritorio brasileiro.

Loja Flora
A conhecida Loja Flora, estabe-

lecida á ruo S. Bento, 79, para at-
tender ú enorme quantidade de en-
commendos que lhe são feitas para
o dia de Finados, installou uma
súccursal provisória á rua Direita,
35, no prédio em que funecionou O
Banco Francez.

Charutaria Sportsman
dos srs. r. ¦.' Pjhbbosian & Cia.,

proprietários da uiu, .-.taria Spor-
tsmaii, ò, rua do Rosário, ,j recebe-
mos um convite para assisti.- ,,
reabertura daquelle estabelecimen-
to, hoje, ás 7 horas da noite.

Queda •
Francisco de Sousa Ribeiro, re-

sidente á rua de S. Lázaro, foi
hontem, em companhia ds diverso»
amigos, beber num botequim da
rua de S. Caetano.

A pinga era bôa e Francisco
bebeu em tal quantidade, que quan-do quiz retirarão tinha a cabeça
excessivamente pessda, tanto quo'pendeu 

o equilíbrio e cahiu, fenn-
dósô ai'huin taal°.

O capitóv Kstanislau Borges, Xo
subdelegado í)e . Santa Iphigenia,
que teve «mbec.'monto do facto,
fez acompanhar o offendido até á
Ceatrol, onde fo/ medicado pelo
dr. Xavier de Barros'.

Escala policial
Kstarâo de serviço hoje na C*n-
trai: , .

Durante o dia o dr. Pinheiro e
Prado, 2: delegado auxiliar; à noi-
te, o dr. Pedro Arbues Junior, 2."
delegado.

Medico do dia e de noite, o dr.
Marcondes Machado.

Fará o serviço externe, o dr. Ho-
norio Libero.

Presidirá o espectaculo dp Santa
Anna, o dr. Ascanio Cerqif«ra, 3/
delegado.

Cozinheira espancada
A cozinheira Maria Theresa, re;

sidente á rua rie.tí. João n. dl, foi
hontem, ás 3 horas da tarde, até a
casa de seu ex-patrão Alipio de
tal.á rua Victoria n. 2B2, com o
fim de cobrar dezenove dias de or-
denado que este lhe devia.

Em logar, porém de receber o
dinheiro, recebeu a pobre mulher
diversds pancados, ficando leve-
mente offendido na região super-
ciliar direita, e no braço esquerdo.

Maria foi queixar-se ao dr. Ilen-
rique Lessa, 2.° subdelegado d»
Santa Iphigenia, que abriu inque-
rito, e fez submetter a offendida a
corpo de delicio pelo dr. Xavier de
Uarros.

Veterano do Paraguay
Visitará hoje ao meio-dia e ns

12 horas e meia as escolas de Di-
reito e Phor" seio, onde Ibe será
feita brilhante recepção por parte
da mocidade dessas escolas, o ve-
lho m-i vidur da Pátria, Custodio
Alves Guimarães, tenente honora-
rio do Exercito e uma das victi-
mus ds guerra do Pareguay.

E' uma bella festa de caridade
que o coração sempre generoso da
mocidade estudiosa vai dispensar,
a esseinvalioo que se acha na mi-
seria, e cujo patriotismo o torna
sobremodo digno desse acto de be-
oemerencia.

Terça leira próxima fará o mea-
mo tenente a sua visita a ea-
cola Polytecbnica, que também se
prepara para recebei o.

inquérito concluído
O dr. Ascanio Cerquera, 3/ de-

legado, concluiu hontem e remet-
teu ao sr. chefe de policia, o
inquérito instaurado contra Bene-
dicto Oliveira de Ostro e Benedi-
cto Tavares da Silva, aceusados de
ferimentos leves.

Força Policial
Serviço paia hoje:
E' superior do dia o caplt3o Graça

ciei.
O Corpo de Cavallaria dará 1 ofGcial

para ajudante de dia e força para
acompanhar prrtc* ao «Fórum-.

O í.* batalhão dará a guanria da
Cadèa c 2 ofGcian para a piarnivã"
e 2 ordenanças para a Secretaria do
Commando Geral.

O 3.' batalhão dará a guarda da
Policia e HospitaL

O 3. batalhão dará a guarda da
Palácio. S

Oi demais corpos dario o> serviços
do coitume.

Tocará no Jardim do Palácio a 1.*
secção.

Amannense de dia, sargeato Eea-
vindo.

Uniforme If

sJ

MUTILADOJ
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Delegacia Flsoal
Movimento do hontom».

RECEITA
Interior 4fli5 .$80i
Consumo 8: .6$Õ00
Extraordinária.... 22*222
Renda a oia .iflcnr . Ii;{l(li<tjs080
Depósitos 14:(j07$711

70:!I5!)$B17
despesa

Ministério da Industria pnrl

O tempo
Hnlnllin moloorologlco do honlom:
Baromotro n 0,»; A» 7 hora» da nin-

nhã, 701,S mm
2 linnis dn lanln, 70u,0 mm.
ti horns dn noito du nnto-hontom,

701,8. mm.
Temperatura mlnlmn, Ir'"li.
ldcm innxlmn, _,
Votilo prodoininuula, nio As - horns

dn linde, SAI.
Chuva om 21 horas, 10 min
Tompo Rcrnl, encoberto.

SYP1IIL1S, oura-se radicalmontc
com o licor Tibaino, do Granado
if- Comp.

Desordeiros prosos
Koram presos hontem, n tardo, 6

ordem do dr. .loao llaptisla dc Sou-
sa, 1.° delegado, Manuel Antonio
Bahiano.porostnrpromovendoKran-
de desordem nn rua do Quartel, e
AurusIo Peroira de Sousa, que
também promovia grande dcnor-
dom na .üa Diroita.

Eslí, encarregado hojo do serviço do
vncuinneáo contrn a vnrloln na Dire-
ctoria do Sorviço Sanitário, dns Ilho-
nas dn manhã As it dn tarde, o bispe-,
ctor sanitário dr. Tito do Sn.

No Instituto Corre,ccional
Foi internado hontem no Insti-

tuto Corrccoionàl, co,m guia do juizda 2.» vara de orphams, o menor
de 10 annos, Horr.nir.ido Salustiano
da Silva, procesyoúo por vagabun-
do, pelo dr. Jo^o Baptista do Sou
sa, 1." delegado.

Hs irnn» (ino pnrtoin uos domingos
o dias feriado», As 0 lis, o 15 m. dn m„
o Aa'.' horas da t. vão só ató o Alto
dn Sorrn.

Feira o interior: As Ti hs. o 80 m. dn
m.; As G hs. o '& m. dn m.; As 0 hs,-,
As 1 hs, o 10 m. dn tnrdo.

O dns n hs. o "o m, du ra. lovn pn-sii|»ciros pnrn ltntibn o parn todos ou
pontos dn Puulisln o Mogynna. U dns
0 hs. o 25 in. dn ni. lovn pnssnRoIros
pnrn a linii, itinn, 1'nnlisln o Moftyn
nn. O dns ll horns dn m. lovn pnssn
gelras para o trom dn Sorocnbnnn quorto do Jundinhy As Jll—1 ti.

A's 0 hs, o SO m. dn in,: pnrto um
trom mixto pnra Jundiahy.

A MBSMA V.STAÇXo CMSOAM OS SÜIIUIN-
TBS THKNS|

Dt Santos; As 8 lis. o lli ru. dn m. As
10 hs. o 55 iu. da m.; As 8 hs. a 55 da
t„ As 5 hs, o 20 m. da t., As 0 hs. a 45
m, dn t,, o o mixto As 8 hs. o 5 m. da
noite.

Os trens quo chegam As 8 hs. o 45
dn t. correm unicamente nos dias
utois, o os das 5 hs, da t.j nos domln-
ros o dins feriados.

Do interior: As 9 hs. dn ni., As !1 hs.
o 5 m. dn I., As G horns, 25 dn t. o As
7 hs. o 25 dn n,

Da bstaçXo do Nohtb partem os se-
(iiiintüs tiibns :

1'aro o Bio : As 5.0 m., expresso, pArnom todas ns cslnçõcs-6.30 m,'j rapúlo,
só uArn om Mogy, Gunrnromn, Jnca-
rehy, S. José Tiuibatã, Plndamoul'.^.
Rubn, Appnreclda, Guarãttr.*l„Qtd oCachoeira—0.86 1., «ocdir1».., ,,/,ra 6mtodns ns eslnçõos. Iírú Cruzeiro o ra-
jiiilo pnssn n(lonni'e do expresso,Para Oaeltotira : As 7.0 ra,, inirsío, pAraem todns ns estnçõcs.

ClIUGAM X MESÍIA ESTAÇXO OS «íiaUIN»
TES TIIBNS I
. D„°nK.'°} $?; l0'1^ íianlitt (iioctunio).A*,W- '' ,"w„ fis 8.80 l. (exprí»«o).De C(tc«oei;,.a na 6 10 tiNo,n : rísto hovnrio estA rcRulndocom a. t,om do Hio de Jnnelro, quol's'.* ttJctmtndn 12 minutos dn hora«lo S. 1'aulo.

Da estação ua Souocabana pautbu
UOIS TllENS :

O primeiro, As 5 horns e 80 minu-tos dn manhã, o o segundo, As 8 lio-rns o 60 minutos da tnrde.O primeiro trem levn passageirospnrn os rnmnes de ItnpetinluRn, Tietó,P. Martins, Cerqucirn Cesnr o Ylú,
A' MBSMA ESTAÇÃO CHEGAM DOIS

TllENS :
Um ís 0 hs. e 41 m. dn mnnhn ooutro As 7 hs. e 17 m. da noito.

70. 00 li II..0

71)^500 (ÍOSOOO
- 116$000

1I$000

180$000
lOGJÜOO

200*000
ÍOOSOOO

16*000

IIIDÍIIOO
30. )0

Quatro (2,« sório). .
Letras da Gamara da

Snntn Grur. das l'nl-
nielrns 

Letra» dn Cnmara do
nio Claro ....

Lotra» da ('.ninam da
S, SlmAu . . , ,Letras dn Cnmara do
Campinas (do 200$)

* BANCOS
Commercio e Indus-
tria 825;|;ooo

Lavradores .... —
S. Pnulo hlitoou
União da S. Paulo . 4O$O0O
Credito Henl (CarteiraHypothncarla) . . SO^OOO
Cummorciiilo italiano

(nominativas)', . . 205$ooo
Idem no portador. . —

COMPANHIAS
Antnrclicn
Iddustrlnl do S. Pnulo
Stupakoff . . , . .líst, Graphico Slcldel
Mne llnrdy
Sorocnbnnn o Ylnann
Mechanica
Lupton
Neíliorniiioiitos U'»Ilrotns com h" ,.'renllamlo» '

SfeíiGiii.::;:
unlnò Sporllvn (emliquidação),'. .
MoRynna . . .
Idem (a 80 dins)
ldcm dns novns (Avistn) 
Idem das novns (nB0 dias) 
Idem, com 40 ojo. .
Idem, com 40 ojo (a30 dins)vont.vend."
Paulista
Idem, idem (a 30 dins)
Idem, c| 30 o(o. . .
Idem; cí 30 o|o (n 30
dins)  —

E. de F. Arnraqunrn 100$000 Õ0$000
LETRAS IIVPOTIIECAHIAS

lianco dc Credito ltcnl
0 "[.

Idem, idem G o|o (tt30 dins) 
Idem, idem, 8 o. .
Idem, idem 8 o[o (a80 dias)
Danço União do S.
Pnulo

Idom, idem (4.' série)

Sorocnbnnn 0
YIAmm . . ,
llniRiiiilinii, . .
Fabril Paulistana

IIIIIIIINTUIIIIS
sório).

100*000 -

GN HANTOH
A» commiinlcnçDii» honlem recebi-

dn» o nlllxndn» no aalBo da Praça do
Commorcio, foram :

11 lis. 30 ms,
Papol bancário . .
Papol particular . .

OArí
11 bs. 80 ms. Procura

12 1)89
12 8[32

Movir.tcnto da Snntn Cnsn de Miso-
rlcordjn do (lin 20 :

. E'_fstlni!i, 136; oiilrnrnm, 17;snhlram
11; fnlleccrnui, 2; totnl, 430.

Foram feitas 18S cousultas.
Fi/.omm-so 7 operações o pratica-iram-so 45 poqueno» curativos.
Foram aviada» 804 receitas.
Medico ; do dia: (ir. Xavier da

Silveira,

Desastre
Francisco Murtinho.de 99 annos

de edade, residento em Itanucra, de
dia trabalha nos concertos da Estrn-
da de Ferro Central, e de noite
ronda a linha.

Hontem, pouco dopois das 8 horaa
da noite, foi apanhado p.alo trem
expresso, e lançado (óra dos trilhos,
ficando com o, braço esquerdo fra-
ctúrado e co',n contusões no rosto,
nas pernaa e nas coxas.

Foi transportado ató. a eata ca-
pitai, aqui medicado polo dr.
Xtnrfer de Barros, e depois recolhi-
do à Santa Casa.

SOMNOLKNC1A, INFLAMMA-
ÇAO DE INTESTINOS.- Hocom-
menda-se o uso do Elixir Eupe-
ptico carminativo, do Granado *
Comp.

Loterias
Lisln dos prêmios dn Inlerin dn Cn-

pitai Federal, plano 107—19, cxtrnhidnliontem, segundo teIeornmi.,n recebido
pela nflencín gornl dos srs. Carvalhoik Ouimnrfics:

17083
17081
9910

20020

12:000$000
2:000$000
lrOOOJOOO

600$000

K. F. ü. 80I1O CABINA K YTUANA
MOVIMENTO DO CAFÉ

Dln 80 do outubro do 1903
sneens

Descarregadas em S. Paulo. . 1.058
Descarregadas em P, Clinves . 727
Baldendus em S. Pnulo pnrn n

S. P. 3.306¦bnldcndns em Jundinhy para a
S. P. 1.214

Total (',.305

li. PAULO RAILWAY «03IPAÍÍY
Movimento do din 30 de outubro

de 1903:
Snntos : — Carregados no armazém,

102 vttgSos; descarregados no armn-
/.cm, '.Kfi ; descarregados no palco, 20 ;
fornecidos ao cAcs, 2Õ0 ; carregado» no
cAcs, 205; liendos no cAes (vnsios), 45;
A disposição do cAcs, depois dns 5
horns dn tarde, 70.

Entraram 28.508 sneens de enfé.
Serra.:—Correram 60 viagens, repre-

sentando 300 vehiculos.
Dinn :—Carregados com^prios gene-ros, 49 vngãcs; descarflpidos com

vários gêneros, 21.
Pnry : — Curregndos com vnrios ge-

ncros, vngões 00 ; descarregados com
vnrios gêneros, 92 ; descarregados com
vnrios mnterines, HO.

S. Pnulo: — Cnrregndos com vnrios
goneros, 61 vagões ; descarregndos com
vários gêneros, 41.

Jundiahy :—Entregues A Companhia
Paulista, 218 vagões; recebidos dn
Companhia Paulista, 252.

110$000 90.ÍOOO

242$000 2-I0.Í00O

- 238íf000

118$000 110$000

251$000

101$000

248$000

97$000

. 4,500

ASSOCIAÇÃO COMMKIICIAL
EstA como Inspoctor do mo» o sr.

Ilarold W. Stacoy.

CAMAItA RYND1CAI,
A Camara Syndlcal dos Corretores

nfllxou hontom a» seguinles tabolla»!
00 d iv A vista

Londres. ..... : 12 d.
Paris  795
Hamburgo 981
Itália 
Portugal
Nova-York
Sohoranos 

Extremo»:
Contrn banqueiros . , 12 d.

¦ caixa matriz . 12 d.

4'1.

20 'I.
i 'I.
4%

11 7|fl
808
992
803
878

4.106
20.500

12 1]82
12 1(82

TAI1KLLA DK FI1KTKH

34$000 30$50O

35$000
37$000

:l!l$500

53$000

30*500
S4$000

34$500

60$000

FIIBTKS POn NAVIOS A VELA B VAPOIIKS
KXTIIAOIIDINAIIIOS

Canal A ordem.
por 1000 kilos 27 »| 5 "l„

Glbrallar A or-
dem por 1000
kilos . . . . 28 si a 32 s'C 6 ¦'[,

Nova-York, diro-
eto por saccn 20 a 25 cents, 6 >,Hnvro (vnpor)
por 1000 kilos 20 si 5 "[o.

Triesto (vnpor)
por 1000 kilos 25 si 5 d».Marselha (vapor)
por 1000 kilos 20 si 5 °|(.

TAUELLA
Para arrecadação dos direitos do ex-

portação do gêneros ou mercadorias
do producção do Estado do S. Paulo :
Borracha em bruto  1 "I,
Cnfá casquinha, coco, grão ou
beneficiado 11 '.),

Cnfé torrado ou moido. ... 11 •],

Carvão vugolnl
Cern
Chifres
Couros seceo» da boi , . .
Idem snlgndn
Crina animal
Idom vegotnl
Crintnl om bruto
Folhns du mangue ....
Fumo'
Gcnglbra  .
Goinma. '.
Gouiiiiu olnstlca
Knolim

Linhas .regalares
Nova York por saccn, 80 cents. a

6 '!.
Nova ürloans por sneca, 80 eonls. u

B -|.
Hnvro por 000 kilos, 26 frs. o 10 '\.
Ilordeaux por t000 kilo», 26 frs, o

10 '|.
Londres o Soiithnmpton por l.ooo

kilos, 20 frs, O 5 »|.
Hnmburgo por l.ooo kilos, 25 s)d a

5 'K
Auliiorpln o Hotlerdnm por l.ooo

kilos, 26 s|d o 5 'i.
Triesto por l.ooo kilos, 8D sld o 6 '\.
Hrohicn por 100 kilos, 26 s|d o 6 ' .
Marselha, por Gênova, por l.ooo kl-

los, 25 s(d o 10 •[.
Smyrna por l.ooo kilos, 65.60 frs. o 5 • 

j.Voue/a por l.ooo kilos, 45 frs. o 6 'I.

MOYIMENTO DOS PORTOS
SANTOS

VAronES ESPEnADOS
Novombro :

Buono» Aires, vapor ilaliano -Tos-
cana» , • • í

Bremen, vapor allemão •Wlllcn-
borg» ^

Buenos Aires, vnpor itnllnno <Scl-
Iln. '

Bio do Janoiro, vapor naclonnl
¦Gnrcln» }|

Bremen, vnpor allemão 'Hallo» . 1,
Hio do Janeiro, vapor nacional
.Garcia»

VAPOI1ES A SAHIR
Novembro

Genovn, vnpor itnllnno < Torbann» 4
Hamburgo, vapor allemão P. PI-
gcsimínd' oGcnõva, vnpor itnllnno «Cecilin. . 7

Hio do Janeiro, vnpor nacional
¦ Gnrcln» 12

Bremen, vnpor allemão «Witlcm-
bergo»  13

Hamburgo, vapur nllemão .Gulf
of Gcusn 13

nio do. Janeiro, vnpor nnclonnl
•Garcia 27

20

ASSOCIAÇÕES
O* representantes iln "Correio Pinlls.

(nua,, nn» festa» o rounlGti» nproinnU»
rto, irKrm do convite, mn carl.ilo da re»
dairrilo i'nniii'lnl paru o nulo.

ASS0I:IACX(1 BltNBPIC.BNTH 110 l'1101'l'.SSO-
HAiio Punt.icu no Estado m; s. Paulo-Hoiino-se hoje, em sessão preparalo-rin, nu sido ilestn assoclnção, a eom-
missão ludlcndn pnrn reorgani/.ar os
estntutos sociaes.

A commissão ,': compostn dos pro-foaiorps (inliiiel llrtlz, João Chrysos-
tomo Huono dos Heis Juuior, Knmon
liara liordnl, HenA Barreto. Ilomão
Piilugnri, Jiini|iiim Ltllz do Brito, Be-
nedlclo Galvão, Antônio Peixoto, An-
tonio Penna, Ilenjaiiilu Heis, l.ludol-
iilu, l''rnnclsco de Paula, Domingos de
Pimluc Silva, ,IosA Monteiro Honnovn,
.luslliilnno Vianna, Aulonln Mornln de
Carvalho, Nn/.nrln Bnrlm, João Bnplls-
tn de Brllo, João l'. Pinto e Silva,
Edunrdo Haggio Zluihrcs, Miguel Cur-
neiro Junior, Alfredo Bresser dn Sil-
veira, Antônio Hodrigues Alves Perel-
rn, João Louronço Hodrigues, Nilo
Costn e Luiz. Cardoso Franco.

A reunião offectunr-sc-A com o nu-
mero dc mombros (pio compnrecer.

Cnu.oi.o Rkciihativo íSavoiã».—Ei» h
directoria desta associação :

Presidente, M. Vnccnro; vlco-presi-
dente, A. Vccehl; secrelniio, A. lori;
vlce-secrelnrlo, F. iVrnnndos; lliesou-
reiro, C. Ilonocore; couscllieirns: C.
Sautori), Francisco Aseoli, A, PUgHò-
si, L. Snlvnlori, (!. Demarchi e T. Itiz-
7.1; revlsores de. contas: V,. Sangiorgio
o A. Cappiiclnno; moslros de suln. C.
Pirrol ir M. De Crcsccnzce.

CllEMIO DllAMATir.O MUSICAI. 1.1'SO
lhiAsiLBiuo.—Amnnliã, 1.' de novcr.i-
bro, Assombléa geral cxlraordlnurin,
As 11 horas da manhã.

NEUROLOGIA

riBVlos DE 200$000
-0-0 9784 20147 23940

4»RBMIOS DR 100$000
S018 j..u,9 <2G5_ 29IM4 2'.lh08

rnEMios nu 50$000
t'75'_ _;iii'j jifiSI ¦ iO'Jl> 10510 170Ci

24586

appuoxihacSks
17082 O 17081  150$000
17630 o 17IÍ32  50$000

DEZENAS ¦
17081 n 17090  50$OOO

Todos os números terminados om
83 lem 12$000.

Todos os números terminados em
3 tôm 2JOO0.

Mosi.uno (los promlns da 80,* loteria
da K»jpornnçn, do plnno n. 120, ex-
trnhidn em Arnanjú cm 29 do outubro
de .OS:

«828 ....
5K09I'. ....
59381 ....
«7200 ....
.10729 ....

4 PIUUIIOS"191 1310?

IO:000$OOU
2:OO0J0<^_
l:"üü_aaa

Rolatorio da Companhia S. Paulo
Industrial do Kío&nues apresen-
tado à Asaemblca Geral ordina-
dia em 1903.

Srs, accionistas.

Km cumprimento á disposição da
lei que rege as sociodado» anony-
mas, a directoria desta Companhia
vem, de conformidade com o art.
Ho de seus estatutos, submettor ú
vo^sa consideração o rolatorio do
12,u anno financeiro da Companhia,
findo em 30 de junho do corrente
anno.

Si bom que dcsoladorn a quadra
que aííecla Ioda a sorte de aclivi-
dade, todavia os negócios da Com
panhia correram de modo a per-mittir, neste anno, a distribuição

de dous d.videndos, a razão de
12 o|o ao anno,

Fecharam-se muitoa kiosques por
abandono doa seus respectivos lo-
catarioi, que ae achavam atroz.adoa
nos alugueis.

Como vereis pelos annoxos jun-
lo», a renda bruta da Companhia
(oi durante o anno de ol:77 . HK) e
as despesas de lür.9h6$500, produ-
zindo o saldo liquido de 17;821$t50O,
applicado do modo soguinto:
22.° e 23.» dividendo. . 12;O00f00O
Fundo do reserva. , . BiBuOÍOOf)
Lucros c perdas . . . 32t$6ÜU

Concluindo, lem esta Directoria
a satiafação do vos haver demon-
strado que o estado da Companbia é
regular, e podeis contar uom os seus
esforços a bom da prosperidade o
dos créditos da Companhia.

S. Paulo, 30 do outubro do 1903.
J. Norberto de Mello— Gerente.
A. Tartuliano Gonçalves— secrota-
rio,

Parecer do
conselho fie cal

Os abaixo assignados, membros
do conselho (iscai da Companhia
S. Paulo Industrial de KioBques,
tendo examinado as contas, livroa
o maia documentoB relativos 808
negócios desta Companhia, decla-
ram ter encontrado toda a regula-
ridade na escripturação, pelo que
tudo dovo ser approvado.

S Paulo, 30 da outubro de 11)03.
Luis C. do Amaral Gama.
Manuel Nogueira Viotli,
Carmine Ferrara,

Ci.un I.vn;i\N,u-.ioNAi,.— Amanhã, 1.'
dc novembro, A uma hora da tarde,
¦mntlnee» infantil, no salão desle club

Associação BbnbpicÉntr S. JoXo IU-
1'tista.—Amanhã, A 1 bora da tardo,
reunião ordinária de dlreclorln, no
edifício social, A rua Miller. 79.

GniiMio no Commi-ucio ni: S. Paulo.
—Din 3 do novembro, As 8 horns dn
noite, li.'.» reunião ordinária dn dire-
ctorin, nn sede sociul, A run ülreitn,
n. 37,

GÍIUPÒ DlIAMIiTIC.O Al.UMNOS I1H T.M.-
ma.—Dia 14 dp novembro, reunião in-
tlmn.

Din !8 de novembro, 31.' nrcltn so-
cinl com o dininn Coaifo rto ííoníc-
C/in'"fo.

Cu'» Gv.MNASTir.o PoimJGur.z.— Din
31, bailo de gala, em commomornção
do 26' nnnivcrsnrio dn fundação dcsln
sociednde.

SocmuADE ,Sr.ii!STii'iCA iu; S. Pali.o.
— Sessão do 7 de novembro. O dr.
Edmundo Krug apresentara n sua
memória sobro a excursão enlomolo-
gica (|iie elfixlunu recentemente no
sul do Estndo. Antes da sessão haverá
reunião dn directoria.

.urtOOO
fi00$000
Ii00$000

V/s 2Q0$0O0
39987 61442

7 Muumos db 100$000
4082 li .. a_7!Ui 41078 40247

53634
10 PRÊMIOS HK 50$000

4755 967« '.750 11850 241311
53028 60305 60762 49154

appboxihaçOes
8827 o 8829 ....

58095 o 58697 ....
59333 a 69335 ....

PÜBN-I
8821 a 8880 ....

58691 n éStOO ....
59S31 n 69310 . ,

r.ENTI'NAS
8900 „•¦ . . ,

S87 .' . , . .

60720

46278

75$000
50$000
2S$000

I0S000
10$000
10Í00O

Kalleceram:
No Rio CÍ8ro, o sr. Mareschi

João; em Piracicaba, o sr. Kran-
cisco da Silveira Mello; no Rio, a
senhorita Orazielle Urti, a sra. d.
Januaria Carolina da Co8ta Durão,
o sr. Adolpho João Monchen, o ar.
Antonio Durval da Costa Guima
rães, o ar, João Martins Corrêa, a
•ra. d. I.eocadia Maria da Cunha
Pinlo, o sr. José Maria Pereira da
Silva, o sr. Julio Francisco Gon-
:"'' »¦>», o sr. Antonio Nazareth, a
sra. d. uo^ijna Gomes da Silva
o o sr. Antouio : i-ie.jro Guimarães.

Missas fúnebres
Hoje, ás 8 horas, na egreja de S.

José (Belemzinho), missa de sétimo
dia, por intenção dosr.José Rodri-
gues da Silva.

Hoje, ás 8 hora» e meia, na egre-
ja da Sé, missa de sétimo dia porintenção da sra. d. Eufcoslna The-
resa de Macedo,

No 8l^_»mór da egreja de Santa
'P'V.'genia foi hontem rezada a mis-
sa por alma do dr. Julio de Casti-
Ibos, saudoso chefe do partido re-
publicano rio-grandenae, mandada
dizer pelo coronel l.uiz Americano.

Houvo om seguida a encommen-
dação da éça e as pessoas presen-
tes deram pêsames ao sr. condo de
Prates, primo do finado politico.

COMMERCIO

8801 n
6861)1 a
59S01 n

Todos ús
8 tèm l$0ou

• . . atoou
. . . 9$000
.... 2$000

números lerminndos en

Companhia S. Paulo Industrial do Kiosques
Balanço om 31 de dezembro de 1902

Activo P asslvo
-_

Caiiea Capital
Em moeáa corronto, 22:7 í .1. Valor de 20011] acçõos
Idem no Banco S. integrali/.adas de

Paulo . . fc3M$680 27:U78$810 r». B0$Ü(I0cada uma 100.000*000

Kiosques Caução da Directoria
Saldo desla conta 88i00t$740 Saldo dosta conta . 10;00ü$000

Letras hypotheearias
Do Banco Credito Fundo dc reserca

Real, . . 2-i.8U_00 Idem . . . . .«iiOOOÍOOO
Apólices Dividendos

Do Estado do Rio Pelos não reclama-
do Janoiro . Bi. 7$BW dos . . . . l;205$0OO

Moceis e utensilios Pelo 22.° a distribuir
Saldo desta conla «58*000 sobre 2000 acções a

Acções cau.cionadas 12 °\n ao anno ou -
Idem .¦¦¦'¦ ;•'-'-.'•.-'". 111:000*000 3$000 por acção . tí;B00í000 7:205$000

Devedores
Idem .... (i:l25l»!000 Lucros e perdas

Impostos Saldo que passa ao
Idem .... 150$000 semestre seguinte . 17fi$õB0

Rs. . .' 183; ,1$BB0 11 Iti3:i71$550

S. E. ou O. .
S, Paulo, 111 do dezembro de 1002.'

¦ O DirMtor-Gerente O Guarda-I.ivros,
J, NomiERfo db Mello, Antônio S. Miranda.

Gana Inicp
PREFEITURA MUNICIPAL

Companhia S. Paulo Industrial de Kiosques
Demonstração da conta

LUCROS E PERDAS

C0MPAKHIA ÜE AGUA MENTE
E FRIA

Existo ha dez annos em Boiae,
no Eatado de Idalto (EatadoB-Kni-dos) uma sociedade intitulada • Tbe
arte.ai.n hot nnd coid water Com-
pa»jy», ~ue distribuo ó voniadeagua
iria ou quenlc. Esta ultima provém'directamenU do doia povos artc8ia-
nos, do 1B0 metros dc profundidade,
que fornecem, em 2! horaa, 3.600
inetios cúbicos dágua, na tompe-
tura de 7H graua. A agua quente é
distribuída cm toda a cidade, con-
correntemente com a agua fria, e
servo para o aquecimento das ha-
bita.òes, para os banhos ,; todos os
usos doméstico». No verào, o exce-
denta não utilizado no, aquecimento
é empregado vant_josnmonte na
lavagem da» ruas. Numa pri»ão do
Estado, situada '_m Boiae, e egual-
mente diBtribuJda agua quente na-
lural.

SPOHT
/ 

Foot-loa.ll

Sport-Club Democrata
Com este nome, fundou-se nesta

capilal um club destinado ao exer-
cicto de football, sendo a sua di-
rectoria assim constituída: presi-dento, Cloves de Mello Nogueira:
secretario, Nuno Azevedo; thesou-
reiro, tenente Henrique Fagundes
Junior.

Olub Athletioo
da Folota.

Esla aasociaçào dan espectaeulo,
amanhã, no Krontão Boa Vista,
4a» 8 à» 11 I ;¦.' horas da manhã <»m
que tomarão parte os amadores
áasle gênero de .-paru

Movimento íerro-viario
HORABIO DE 1 rit.Sn

Partem iodo* o» dias d» Estação da
I.!•' os »f guintes trens :

Pmra 8a*U*: is 6 hora» e K minutos
da irr-T .;;. irs 7 ha. e 20 m. da ;n.r
ií) v ? Il rc.trn m.; ia - horas da
tarde: á» 3 hs. e 2S ni. da tarde, e mn
mlilo ás 4 Iioras e 20 m. da tarde qne
srai att o Alto da Sem,

Junta Commercial
SirsriÃO lli! 110 Ul! OUTUIUdl 111! 10011

Prosidento, dr. Procopio Malta: se-
crotnrlo, dr. J. A. de Andrade, depu-
tados, .Infici Candiiln Martins, Mofm
Antônio .lulião' c José Ilippnlyto da
Silva Dutra.

EXPEDIENTE
Requerimentos:
Oe Florenzahò & l.ncn-la, de S. José

dn llio Pardo, para o aréhlvamento
dc seu distraio social.—Satisfaçam o
requisito do artigo I. n. 11, do decra»
to n. 85M, dc '22 do janeiro dc )'.W ;dc C. Srmiiiii & Cia., desta praça,
para o urclilviimenlo de seu contraia
social.-Archivc-si1:

,1c Wbitaker, Boinilm „ Cia., da
pr;ti;a du Santos, para o archlvam^n*
Io iln altcraçiio de suu contrato sociul.—Arcldvc-so:

de C, Siintini .»> Cia., desla prnça,
pnrn o resisto Ae sua firma comtiior-
ciai. -llcEiste-sc ;do sísinio CorvtdtiOi desta prnça,
paru o raueellamento do registo ilesua lirma.- Deferido;dc d. Cesira Santiui Anloniolll.
para o registo da escriptura publicade auluriMii.So que lhe coneeilcii seu
marido, Ângelo Aiiloniolli, pava com-
merclnr.—nègisle-so:do major Arthur dn Cunhri Soa-res, leiloeiro <lcstn prarn, pnra serexonerado de sen cargo. - Deferido,
piiblicando-sc por editai.

Bolsa /
TRANSICÇÕB» ll|-.M.I_ ia joNTIU

su acções da Compa:.
í

D B V HI EC __.V E3 R,

Honorários da Diretoria Locações
íjaldo desta conta .... 4:800!. 00 Saldo desta conta . . . . 15:581,ii000

Despesos Geraes Transferencias
Idem 1,815$000 Idem 230*000

Dicidendos 'Iuros e Descontos
Pelo 22.' a distribuir sobre 2.(100 _ Idem I:í80.b-f0

accões a 12 °i_ ao anno ou réis H$0ü() Jóias
por acrão 6;000$000 Idem BO1ÍOO0

Fundo de'Reserra Lucros c Perdas
Creditado do accordo com o art. 86 Í:.i00$000 Saldo do somoslro anterior . IIHS910

Despesas Judiciaes
Saldo desta ronta .... 150*000

Lucros e Perdas
Saldo paru o semestre scRUinlc . 17tl$5hfi

Hs. . . 17:«I.ÍB50 Hs- .. . I7:«l$660

S. lí, ou O.
S. Paulo, h do Dezembro de 1002

O Director Oercnlo,
J. NonuKivro oe Mei.lo

O fiuarda Livros, •
Anionio S. MlliANDA

Companhia S. Paulo Industrial iJc Kiosques
BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 1903

A.otivo ~E> assivo

Caixa
moeda corrente .

;j. no Itanco S. Paulo
2l:ilO*i:iO

l:83í$880

Companlvin
Compaul ,i i

llosyana.
10 acções du

Paulista .
;. acções dn

Paulista ....¦-C letrns do lianco dc l .
dito Heal G '|, . .

37 letrns do Banco do Cr>.
dilo Heal 6 «|, .j.

55 acções da Compan_ij|
1'nullsta . . . . r.

2 acções da Comp ihiaPaulista ...
i hora or

100 acções da Com,
Paulista . . .

CLTIHIR Or
_ RDOI PCB

»L
liS

211 $000

2iO$000

autooo
S2$ooo

::.!iufin

250$ooo

2SO$000

250$ooo

HTiH
OS
uf«do- Compra

Apólices do Estado .'. ¦ i «M|000Apólices ücraea, 5 "J. "" J6 5|5$00CIdem, idem'o. p~ü-mo de lf«).... —\ _
Anolica- do Estado

do Paraná (de 500$) 52OJ0001 4$0{0O0Prim-lro empresUmo
Segundo »
Terceiro • -íÍOOO
Quarto » . — 9'"*_o
Quinto » . - s«$e».
Sexto » . — . —
Letras da Camara de

Santos (1.» emissão) Ml$000 761000
Idem, idem (2.* emis-
sio) -:j.» 75tow

ldcm. Idem, de S.Car-
los (!.• »*rie} . . . «}000 _

Idem. idem, de Cau
Branca 378)60 —

Letras da Camara de
Campinas .... ?&$D30 c .003

Letras dc Camara de
Ca pivart .... 102|Çíe »$0Q3

Lf trás da C4íasmn do
Ssnta Rita ds l*asia

Kiosques
Saldo desta conla

Litras hypotheearias
Üo Uanco Credito Heal

Apólices
Do P.st.do Hio de Jan."

Moceis e utensilios
Saldo desta conta

Acções caucionados
Idem ....

Decedoivs
Idem ....

Impostos
Idem .

22:7 i .810

83:901*7 ÍO

2i:bm00O

5:417*600

!)58$000

10.0005000

I:2(i7í00O

7:510$00O

lBI-.ilOÍO .M)

Capilal
Valor de 2.000 acçues

inleRralizadas de rn.
50|000 cada uma .

Caução da Directoria
Saldo desta conta

Fundo de reserca
Idem ....

Dicidendos
PeloB não reclamados.
Pelo 23." a distribuir

sobre 2.000 «cções a
12 "|„ ao anno-ou ra.
3íOW) por acçáo

Lucros e perdas
Saldo para o aemcslrc

seguinte .
'

100:000*000

10.000*00

47:000*000

1:2J)5$000

6:000(000 7.205*000

1-10*050

Ibl i. $050

O directer-gerente,
J. NOII-HTu iik Mkli.o

S. !•;. ou O.
S. Paulo, 30 de junho de 1903. O guarda-livros,

Anionio S. Miranda.

Companhia S. Paulo Industrial de Kiosques
LUCROS E PERDAS

Deve

Honorários da Directoria
Saldo desta conta....

Despesas Geraes
Idem

Dicidendos
Pelo 23' a distribuir sobre 2.000

seções a 12 •». ao anno ou
rèi» SfOOO por acção .

rumdo de Reserca
Creditado de aocòrdo oom o• art 35 

Lucros e .Perdas
Saldo pari o semestre seguinte.

\

4:900*000

2:391*500

S.UOOjOOO

IOWiKn-0

14&SÒ50

Iíá:**t5ô0

Haver

Locações
Saldo deala conta . .

Transferencias
Idem. . • • •

Jóias
Idem

Juros e Descontos
Idem. . . . » •

L"crOS c Perdas
Saldo do sameslr* anlerio'-

1UL - . "

90|000

4õOfW)

l^ll^lO

17»i*550

lí.336$5?fl

í
* O iíirector-tiereote

•4<OHBK»io üfi Mel l.o.

& Piulo. 30 de junho de !K>3
«i. F_ ou O. O OW-*"Livr©s

Aktono S. Mtr. ji

Secretaria Geral

Expediente uo dia HO dboutuúro
de lííO.-i

Prefeitura do Mühici|)iõ de S.
Paulo.- 8* aecçõo—Offlcio n. 450.
Secretaria Üeral, 30 de outubro de
UIOH.—Iíxmo. sr. dr. secretario da
Agricultura.— D inüluso olíicio, que
julgo do meu dever transmittir a
v. exa,, trata de um assumpto do
máximo interesse para o qual v.
exa, me permittirá chamar a atten-
ção do govorno.

Da suecinta, mas clara exposição
des condições actuaes do rio -1'ietÓ,
sefittndo a8 descreve com verdade
o empregado municipal, decorre a
imprescindível e urgente necessi-
daau de providenciaa que devem ser
tomadas pelo governo do listado,
no sentido de evitar as funestas
conseqüências que forçosamente re-
sultarao para a aaude publica da
continuação desse estado de cousas.

(Jueira v. exa. aeceitar os meus
protestos de ostima"e consideração.
O Prefeito, Antonio Prado.

Officio a que se refere o supra
transcripto:

<Illm. sr. Director da Secretaria
Geral da Profeitura Municipal da
capital do listado de S. Paulo.—No
exercicio do honroso cargo que me
incumbo de fiscalizar os rios do mu-
nicipio da capital, repelida» vezes,
quasi diariamente, tenho de voltar
a minha attenção para o rio Tietê.
Eata corrente is do importância vi-
tal para a cidade de S. Paulo. Do
seu leito extraem a arúa c o po-
dregulho ; das margens, o tijolo e
a telha; daa várzeas, multa da horta-
liça que abastece o mercado ; da o
transporte mais econômico a todos
e»Bes produetos; e, agora, começa a
propaganda no sentido de serem
as águas aproveitadaa para o liqui-
do da alimentação. Maa o grande
destino, a maior servidão dessa ri
quezn inestimável, está na drona-
gom do solo e principalmente doa
cxgottoa desta agglomeração buma-
na, que cresce rapidamente o até
de modo assustador. I" nosla fun-
cção que o rio pode prestar o maior
serviço, como também pôde causar
o',maiordamno. OJTietó, puro, capaz
do transportar as immiindices que
lhes aõo confiadas, ó o saneamento;
polluido, sobrecarregado de detri-
tos quo ae vão sodimentando e pu-
trefazendo, aerá o aniquillamento,
a população em íuga.

Ilo ha muito acompanho, pari-
passa, as modidas o providencias
nue a administração vai esforça-
(lamento tomando ou plancando
para saneamento da cidado a bom
eatar dos seus habitantes. Da ha
muito mo arreceio pela polluição
do rio Tietê; e espero pelo remédio
contra ease mal.

Mas ha dois annos que í»sc ro-
ceio so tornou em pavor; c liojj
sinto necessidade do chamar a ze-
losa attenção do sr. dr. prefeito,
para que reclamo doa pederes com-
potentes a solução dess« problema
de vida ou morte para S. Paulo.

A municipalidade lania o cm-
belleza as varzcaa do rio. Seria
triste que c»se Uiesino rio, um
pouco mais abaixe, na vizinhança
immediata, se tonasse o foco de
infecção para a grande cidade.

Os factos que 
"ten 

bo observado e
que vão tomando grande vulto, são
os seguintes -

No tempo da secca ha no Tíeté,
em aiverao; pontos, grandes ilhas
de lado {ue ficam a descoberto,
em activa lermentiçõo. Vèem-ia á
aupcrÇcie da lama pútrida bolha»
que ae levantam e rebentam para
escapamento dos gazeB; ao sol
(Mente estio cm verdadeira effer-
vescenc.o.

Etaas ilhas vão crescendo e mui-
tiplicando. E' a matéria dos ex-
gottos que a corrente, minguada
na secca, c quaai aem velocidade, não
pode acarretar.

K' sabido que desde setembro alé
fina de abril, o rio Tietê é sujeito
a repontas que produzem grande»
oscillaçõea no nível daa águas. Na
vasantè dessas repontas. principal-
mente de dezembro a fevereiro, po-
tam-se. na extensa várzea do llora
Hetiro, espessos depósitos de lodo
também em íermenlaçio, exhalan-
do mao cheiro, e cobertos de mo*-
cas e pernilongos, que dalli sio
atirados para o centro da cidade
ou para oa diversos arrabaldes, can-
forme a direo.ão doa ventos rei-
nantta.

Essea deposito» de lodo pútrido
não tão maia do sue a matéria
dos exgottos derramada sobre aa
varzeaa e accumulando-se prínci-
palmantr nas depr«ssõei, doa aati-
go» barreiros do Uom Httiro. T«-
mos portanto no rio pcuco abaixo
da berra do Tamandualthy, » Wst-
(ro mesmo da cidade, no bairro do
Bom Keíiro. poderosos e crescec-
te* lya» d«in!ec;io.

K' que as boceas dos oxgottoa,
situadas, por bem dizor, no contro
da cidado, encontram uma corron-
lo aem volocidodn o, paroce-nos,
agora jà inaufficiontc, no tempo
das seccas, para diluir o liquido
immundo dos exgottos,

Uuando, com na chuvas, aa águas
se avolumam, o rio derrama polns
várzeas a matoria cm suspensão,
pio se vai sedimentando, c, na va-

'santo, flca exposta e a fermentar.
Para este segundo caso, do extra-

ivasamento fora do leito, o govorno
planeou a recti fleação dono; co-
meçou meamo obras em diversos
pontos.

No Anastácio exeavou um vallo
I ior onde, na soeca, passa toda a
a gua; mas a obra não foi acabada,
o nas cheios o rio segue o curso
aiatigo, sinuoso. Em frento ao kilo-
m otro lii da Sorocabana, começou
unia valia por ondo a aguusó passana* cheias. A obra mnis elficaz loi
O cVrnal do Inhaúma,quoconeeguiu
moliiiorar as condições do rio, na
extehaão de mais de um kilomotro.

Aataim, si fosso executada a recti-
ficaçâVr, projectada, ao monos na
parte «f-ue vai da Ponte Cirande ao
bairro C do Limão, teriamoa bem
augmerWda a velocidade do rio.

Mas íjinda então a descarga do
Tielò aei^ja inaufficiente para diluir
ató a inr-iocuidado o exgotto de S.
Paulo. !

Para !a.__r idéa da quantidade de
matéria solida immuDda quo se
lança diari amonto no Tietê, basta
pensar qu o a producção dc fezes
varia de tídi a 500 grammas por in-
dlviduo. Ccim a média dc 200gram-
mas, os 2W(i0C0 habitanton darão
67.200 kllogírammas.

Si juntaremos oa detritos solidou
das águas sdrvidaa dc cosinha, la-
vagens, matadouro, fabricas, etc,
não será o.ngerado o volumo de
120 metros cúbicos do matéria ao-
lida por dia.

Dizem os h.ygienistas que o vo-
lumodoaguacorrentosa de cerca de
100 litros por Segundo bnsta para
diluir as mat-arias de exgotto de
1000 habitantes.; Suppondo, com a
estatística demlograpbo- saninario,
286.000 habitante.g em S. Paulo, te
reuio-s necessidade dc 28.600 litros
por segundo. Ord, o Tietê, na Pon
te Grande, offerecle nas seccas o vo-
lumo de 16.000 liíros. Logo, é ape-
nae a metade do aue se requer para
esse destino. '

Depois de ontradlo o rio Pinhei-
ros, o volume quatij dobra. Prolon-
gados os encanam . toa aquollo pa-
regem, seria talvez um remédio
temporário, pois Ique a população
cresce muito rapidamente. Seria
mesmo indispensável leval-os abai-
xo do ontancamentjo na repreza de
Parnahyba. Ora, nimilhanto obra,
na extensão de mejis de 'AO km., so-
ria diBpendioaissirrja.

Portanto, parecemos que a única
solução será o tratamento daR mn-
terias dos exgotto^, para purificai-
as ant08 de lançari no rio.

O que por cerbi não pode con-
tinuar, sob pena de, irrupção de uma
catastrophc epideri|jco, é o systoma
actual.

As matérias do Cjxgollo são lan-
çadas, in natura, quasi no moio da
cidade, num rio sem corronteza e

Isem 

descarga auff!(ciente.
Ila actualmento tres jactos doex-

cotio: o 1." na ií)_rra do Oarriol
r 

'•» Pequena), onde uma instai-
(Puni» -Mosa ,de bombas a vn-
laçfld (ll<ipoi.>.. . «hão dos defei-
por lovanta a prou,^._' •- iJraZ| no
tuoaon eni'anamenilo_ a„ . •<» 8H
tempo da »ecca, pqrqtio, dura'.-,
cbuvaa, as condiçtíea dedetílivldâús
a fazem refluir paí-a os qltintoesda
zona baixa i

o 2.° descarrega

NSo serão acceitas assignaturas
com a obrigação da remoesa do nu-
moro» atrazadoa.

na barra ifo
Tamanduatehy, oi vai, logo para
baixo, creando as grandes ilhas que
16 ficam u mostra ;

o 9.? 8 no logar denominado Mi-
nhocas, em frente a_o Uom Hetiro.

bicam todos ess.»conduetoa, por-
tanto, na parte do rio om que a
velocidade quasi nulla, tom creado
os tietécocras, ondo o rio se derra-
ma por oceasião d;as enchentes.

Estou convencido de que é esse
o problema mais tnomentoso de S.
Paulo. E, vendo a todo instanto os
provaa da imminencia do grande
perigo para estft capi ai,' apreaao-
me em apresentar-vos essas ligeiras
informações.

SaOde e fraternidade.
S. Paulo, 26 tio outubro dc 1003.

— José Joaquiin da Freitas, fiscal
de Rios.»

Na capital aoceitarcmoB
tambom íisuignaluras men-
saes, ao preço de txes mil
róia por mez, parjt a en-
trega do jornal a domicilio;
devendo as reformas ser re-
gularmente feitas, ató o ul-
timo dia de cada mez, para
evitar a suspensão da en»
trega.

Âd .gndoa

Carlos db Campos
Theodoro

Dia* de Carvalho Junior
—: b :—

Job Marcondes Rezende
Accaitam cauiaa nesta capital a fora

EscniPTonio:
Rua Quinze da Novembro, 37.

(«obrado)Oh advogados
J-lUlZ Pizo.

PLINIO DE GODOY
E ALCIBIADES PIZA

mudaram o aeu ««criptorio para a
traarcaia do Commercio n. 1. Alto»
do edifício d'A Platéa.

Or. Henrique Itlberé
advogado, tem o aeu eacriptono á
rua cia S. Bento n. 68 fsobrado),

Incumbe-aa de todos o» tr aba
lhos da aua profissão em 1" a 2"
instância e acceita causa» no iate-
rior.

Dr. Pedro de Toledo
AUVOOADO

Incumbe-»e de «erviço» em 1.» »
2'. inatancia, neata capital • no in-
tárior.

Escriptorio: — Rua de S, Mento
12, «obrado.

Ratidencia :— Alameda do Trium-
pho n. i.

DR. ANTONIO DE
ALBUQUERQUE PINHEIRO

Advoga perante qualquer
juizo, tribunai ou instância. Ac-
ceita cauaaa no interior do Estado.

Escriptorio: Rua da Quitanda, 2,
(sobrado); residência: rua A»»em-
blè* n. W; telephone, 888. (203)

OA.3ãFTNA.a
Drs. Antônio Alva.-

res Liobo, Josó 2/Cel-
nuel i_otoo e Paulo
AJ.vn.reB Lobo, advo-
gam nesta oomaroa
e nas do Interior do
Blstado.

Hlsorlptorio: Fraca
Bento Quirino n. 18,

DR. JOSE 'TORRES DE
OLIVEIRA

A do ogado
Incumbe-»» de serviço» em pri-

meira o segunda instância, na ca-
pitai, e no interior. Escriptorio,
rua de S. Bento, 12, (sobrado); re-
•idencia, rua da S. João n. 133.

Comarca de Agudos
ADVOGADO

JOAQUIM CELIDONIO

XJ BER, ABA.
'''slario Vaseoncellos,

Banoo de predito Real ti
S. Paulo

Jnl/.;o prestar iifn serviço oos f
dores publioos desto listado o t:
floniíores ncoidniatoa do linnco
Credito Real, declarando publii
monto na razSoa pelas quaes dei
o dia 22 resignei o logar dc mo
bro do conselho fiscal, estando oi
vencido da urgência du rigorc
exumo nos contas o ' livros, sob
tudo do dobito do ex-director, qaclualmonto é auperior a dois i
contos, além do que dova se vor
i;or .-.a celebre Carteira Coiumerci

S. Paulo, 28 da outubro do iíl
Uu, Domingos Jaguaiiihe

Exmo. sr. director do ll. dc C, Iit
da S, Pauto.

S. Paulo, 22 dor outubro do Ifl!
Ueixando do lavrar u ultima ai

da reunião do cbmwlbó fhcal, í
nosso pensamento significar c
nada maia Unhamos que fazer
oxercicio da nossa raissào, vi
quo nos foi negado o exame i
livros, quando precisávamos opr
a responsabilidade do ex direi
gerento, que por este procosso
occultar a escripturação no coi
lho llscul, ponde levar o llanc
ruina, cabendo-lhe a responsai
dade polo quo fez e pelo quo ü
;io Banco.

Como accioniida, procurei dei.
dor os interesses que tenho e
juros garantidos por /ei, a son»
da qual empregai 221) contos
róis em acçôes, e, ainda ante»
tomar posse do logar que resigi
mais um conto de róis.

De v. oxa. ntl." vr. cr.
Dr. Db.Nf.oa .Ia(íl'aiu»k

Dr. Phelippe de Loren
Lente do Gymnasio do Estadc

Lecciona prepajatorio»
31 -¦ Rua General Jardini - 3

%W^^

DR.

Offlciou se at sr. dr. Chefo de
Policia no sentido de serem desta-
cadas as proçnn necessários para o
policiamento Uos cemitérios muni-
cipaea.no dia de finados.

—Tran«miltiu-se ao sr. dr. se-
cretario da Agricultura a informa-
ção prestada pelo Thesouro Muni-
cipal, relativamente á producçSo de
aguardente, neste municipiò.

—SoliciloU-se do mesmo sr. dr.
secretario a collocação de alguns
combustores de gaz na rua d. An-
na Nery, n& trecho entre a ponto
alli existente o a rua da Moóca, no
aentido da indicação n. 191, do ve-
reador sr, (ir. domes Cardim.

Auctofizou-se a abertura de
concorrenoia publica para o íorne-
cimento e assentamento de guias
de cantaria no jardim da praça da
Republicu, na importância de ... .
7::h>**ooo.

—Mandou-se pagar 3:3715500, a
João da Oliveira Guimarãea Junior
pelo calçamento da rua dos Guay-
anazee, entre as alamedas Noth-
mann e Hiheiro da Silva, doscon-,
lande, no 5 o|0 de caução.

Requerimentos dospachadoa:
,1o Alborto da Silvo, Philadelphio

da Campos Aranha, Âffonso Doai-
derio, Decarolio Uomfilioe Primo-
ai Kerdinando, pedindo approvação
dc planta; (ielain Paschol, pedindo
para abrir uma porta; Emygdio
Companella, pedindo alinhamento
para construir um muro, e Mon-
senhor Agnello de Moraes, pedindo
para abrir janellas.— A' Directoria
de Obras para oa devidos fins;

de Antonio Stapole, Francisco
Nemitz, Laurindo Antonio do Cunha
Lima e dos negociantes estabeleci-
dos na rua da Consolação, pedindo
paia consorvor os seus negócios a
bertoa no dia do finodos.—Sim, cm
termos ;de Paulino do Andrade, pe-
dindo para levantar umeoreto.—Sim
em termos;

dc Mnnuel Jacintho Pimentel,
pedindo prazo, o Manuel Aguiar o
Antonio da Costa Cabral, pedindo
relevamento do mu Ila. — Dele-
rido; ;; / ...-.'¦—- do A. Serlica, pedindo para
conaervar o seu negocio aberto no
dia do finados. — Declaro onde o
estaiielecido;

de Manuel José de Uarros,
sobre construcção. — Requeira mo-
dificação da planta;dos barbeiros estabelecidos no
Braz, pobre applicação de multas —
Não ha o quo deferir, pois que as
multaa tóm sido impostaa legal-
mente.

Acham-se approvadás na Directo-
ria de Obras, a rua do Commercio,
n. 10. as plantaa apreaentadaa pelos
ars. dr. Eduardo M. Gonçalves e
Manuel Ferreira.

0 advogado . k
encarrega-s»>

do negócios forenses.

DR. OEL.PHiIV5 CARL.Ü8,
I.« tabelll&o de protostos
do letras o utM1^3»

Cartório IS - rua do
Commercio—15.
Escriptorio de Engenharia

O Et» GEN 11 EI RO SAMUEL
DAS NEVES tem o seu escripto-
rio A travessa do Commercio n. 1,
altos da i laléa.

GRÊMIO DO COMMERCIO DE
S. PAULO. — Posta medico — Dr.
Nicoláu Soares do Canto (das onze
ao meio dial; dr. Olegario do
Moura (das Í2 hs. à li; dr. Uiys-
uos Paranhos (da 1 as 2); drs. Xá-
vier da Silveira e Alcino Braga
(das 2 ás 8); dr. Juvenal de Andra-
de (dos 8 és i). Tolephone, ()2L Run
Direita, 37, sobrado.
Medio«s e operadores
Dlí. ARWUPIi SUCUPIRA. -

Medico, op-tador e parteiro. Espo-
cialidade : molostias dos pulmões,
coração o sv-tema nervoso. Conaul
torio : rua Diroita, 24, de 2 ás 3,
Residência: travessa dos Guayana-
zes, 8.

DR. RIP1 ER. — Cirurgia geral,
partoa o moléstias do sonboras.
Residência : rua dr. Martiniano de
Carvalho, 12 .1 iberdnde). Consulto-
rio: rua Direita n. 24, de 2 às i,
Telephone n. •!<«.

DR. AMARANTE CRU_.— Me-
dico operador e parteiro. lispeci».
lista de mole»tias de senhora», par-
to» e operações. Pratica toda» ¦•
operações cirúrgicas « gyneco-
lógica» pelo» procesao» mai» apor-
feiçoado». Consultório: Rua do
Thesouro n. 9, de 12 A» 2 hora» d»
tarde. Telephone n. JO». Residência,
Rua Seta d» Abril n. 88.-S PAU-
LO

Asylo do padre Pao!
Morro {Vermelho) Rua Pirei

Motta n. 129.
Clinica da» moléstias do» o

do profeeaor Francisco Pignr
Conaulta» gratuita» para o»

bre» de todaa a» nacionalidnd<
Tre» vezo» por «omana, 3.*

•abbado».
Da» 8 iu 9 hora» da m»nh»

Recolhimento de no s
Toda a pessoa que quizer ve.

so bem o barato, dovo prefoi
alfaiataria BUENO, á travesti
Commercio n. 6; dirigida pelo
bil contra-mestre sr. Benedict
Silva, que ó, ondo se encontra
riado sortimento do fazendas,
preços baratissimos.

Ate ao dia 28 da novembro •
alfaiataria recebo a» noto» qui
tão sendo recolhidas.

Clinica medJc«-cSr»isrg.
de crianças

Dn. Zacarias Fhanco
Ex-interno do hospital da M

ricordia do Kio, ex preparador
Gabinete Bacteriológica Munici
do Rio de Janeiro, ex-auxiliar
chnico do Lnboralorio Badteric
<rico da Directoria Geral do Sai
Pu,!?''ci'i leníi° freqüentado as
nicas do '^ Simone, tend* a
interno do p."*í Soveatre no 1
pitai dos <En;.?nts Malodf»
Puris, dá conaulta- c foz «}. \
todos os dias no sou confim iri
rua Direita, 43 (sobrado), das
í ,'_pra« da tarde.

Os Callos
DBSAPP. («ÕBM PARA 8EMÍ

Applicando «° fP4_í
phaí-macentico-c.bimco 

AUh
CASSALHO.- Ve/ule-se na .
ria do largo da Só .*

Secção Livre

Governo Bfflunici^a- <
Jundiahy

AVISO IMPORTANTE
De conlormidndy com o r

do polo corpo legislativo (Ih '
rn Municipal desta cidade, f
fico a todos ns pessoas »
possa interessar, quo havon
guem que ao intitula pres'
desla municipalidade foito pn
ções o procurado fazor quat
íicgoc.ios em nome dn me» nn
nicipalidade por conta Vi mr
cm sua seseão, hoje realiza''1
solveu o governo mu»ic!
unicamente sorão legaes o rcr
cidus,Orella como iegit..tmS'
Ias cntaB ou negociações
directamente por esta Pref't
com ordem por escripto do nr
ou do presidente municipal
nente-coronel Francisco de
Penteado.

Secrctorin da Prefeitura M
pnl do Jundiahv, 24 dc outnl
1903.

João M. Gonzaca uf. Lacei
Prefeito mun'olpui.

DliS.
Cardoso de Almcid»
Ascanio Cerquore

Advogados
e o aolloltador

Joviano de Azevedo
Largo da Misericórdia o. I

Dr. Evaristo da Veiga
Moléstias do senhoras, partos e

oporações. Consultas dc 2 as 4.
Aurora, n. 61.

Or. Dine Bueno
Sara encontrado em seu «acripte-

no ds advocacia, a Traveaia da Sé
12, da meio dia áa 4 horas da tarde

A gonoThéa
A syphilis

*¦ n_uras*henia.
Curam-se radicalmento co

nossa pastilhas.
Doze annos de expenencint
Milhare» de atiestudc ¦'
Preço de coda coixa-
Preço de «eis caixOfc- L
Pedidos á Earopeuit <

cialists-2tli-2lH Stato é .
CHICAGO

Ei

informações
"CORREIO PAULISTANO"

A adminiatração deate jornal attan-
de promptamente a qualquer pedi-
do de anignatura para o intericr
desde qua o nome •• o endereço do
pretendente lh* a*)am, por carta
indicados com clareza.

Quanto ao pagamento poderá ser
ella leito com e remessa do dinbei-
ro, descontado o porte do correio
ou ao» no»»o« viajantes quando tt
•itarer. • localidade.

As asaignaturs», annuae» ou •*-
%<_t. ea, sério couUdas do dia 1.*
do mez segui-t* aqufila em qaa
'crerr. tomadas, «endo, estretacte,
ir» mdiats a reraeasa.
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Dr. Rabião üoirs
Chnica medica.
Chefe de «erviço d* clioiea da

Saatt Casa.
Reaidtncia — Alameda Barão da

Limaira n. 61.
Coara!torio—S. I. : to. #,

Edital n. 23
TIISBOUHO UUNI :II'AL

Praça de aforamento l de ai
damentode terrenos municipi
Paço publico, para ccntocía

doa interessados que n Vdia
novembro próximo, ao ieic
no vestibulo do prédio 'Ude
cciona a Prefeitura Mu ,íiupe
rua do Thesouro, o norlel.-O
Tbeaouro Muuicipal levará fl
blico pregão de aforauiento pt
tuo o arromatação, a quem
der e maior lance offerecer a
da avaliação de dez rei» por 1
quadrado, os lotos do terreni
236 A o 237, aituadoser.» Villt
mentino. IrcKUejúa do Sul d
com a área ae D00 m.q.00 ^ d
e dando frente para a rua li.
Lagoa.

Outrosim, faço publico
mesmo dia, áa mesma» hur,.»
meamo local, o mesmo funce
rio levará a publico pregão d
rendatnento por cinco annos
rematação a quem mais der e i
lance offerecer uma área de~
22950m.q.,u0 Je terreno» do do:
municipal, próprio» para olari
logar denominado bairro do
rahypiranga, freguezia de 1
Ipbigeuia, á margem direila c
Tietê, contendo doi» fornoi
dua» pipa» de amassar barro.
um: uma caBa feita da tijolos
berta de telha», com qualiu
modos a tres rancho*.

Assim, convido os pretenae
virem examinar neata «ec.
planta a projecto do coatrato
tende as cláusulas do atura;
ou do arrendamento.

-Primeira ««©.io, 18 d»l*o»
de 1M_

O dele.
/iirv mui Cam

tu*?

H.

coiosa i mm
ÍDTWÜDO

40 — RtA Dl RUI TA
Caixa Postal, 6iS

Faculdade d« Oireita de S.
De ordem do sr. dr- Vicen

mede de Freita». «<»-dipec!i
exercício do cargo de dire:
ú_ t»3'or!T.idaíle cos» o iíl
Código de Eosino Superio;
pahUcr) que e iB»crip|âd p

m e-%aa»t* da ftcíijaí «>$<__ se r
t rã aeítj Secretóris, dss Vi

MUTILADO!
i.



't.

4<t

1

4

*SL manhfí ao moio-dia, om , jdo»
os' lias utola, do 31 do corrente
me. a 11 do próximo mez de no-
vembro. Os candidatos a exame,
em i iquerímento dirigido ao dire-
c.tor, declarando a filiação, a na-
tural lodo o o numero de matricula
do ai no, a que pertencem, dovorão
juntar o conhecimento do paga-
mento da taxa na importância de
cincoenta mil réis (B0Ç000), A' In-
scripçSo tambem serio admittldoe
oa alumnos dos diversos annos,
desde que provem ter freqüentado
ae aulas com assiduidade, nos ter-
mos daa circulares n. 787 de 12 do
iulho da anno flndo o n. 1266 de
29 de agosto do corrente anno, de

í

vendo ao aeu requerimento juntar
conhecimento do pagamento da
xa na importância de cem mil

réis (10O$00O). NSo sorão admittidos

o
taxa

que houverem dado
durante

a exame os
trinta faltas durante o anno, mas
isto somente naB cadeiras, em que
tiverem dado aa ditas faltas. O pa-
gamento da taxa para inscripção
de exame só dà direito s este na
época em que tiver aido effectuado.
(Código art. 169).

Secretaria
reito de h.
de 1903.

da Faculdade de Di-
Paulo, 21 de outubro

O secretario,
Julio Maia.

.,Jo de oredltos de
Roberto Matteuocl & Cia.

O DR, J08E' MaRIA BOURROUIV
JUIZ DB DIREITO DA 2.* VARA
COMMERCIAL DE S. PAULO.

Faço saber aos que o presente
edital virem e o seu conhecimento
interessar, quo tendo os syndicos e
a commissão fiscal da fallencia de
Roberto Matteucci & Cia. organi-
zado a classificação dos respectivos
créditos, conforme as relações in-
fra transcriptas, o não tendo no
prazo de quinze diaa assignado em
reunião, apparecido reclamação ai-
guma, julguei dita classificação pela
sentença do teor seguinte : «Julgo
por sentença a classificação do cre-
ditos, na formo constante de fis.
219 dos autos, para que a mesma
produza seus effeito» legaes, não
tendo havido contra elles reclama-
ção no prazo legal assignado. Cus-
> ts pela massa. S. Paulo, 28 de ou-
.'ibro de 1903.— José Maria Bour-
riul. — Era o que se continha em

.ta sentença, sendo a classificação
.10 teor seguinte:

Credores reioindicantes. Compa-
nhia Melhoramentos de S. Paulo.
Pelos matoriaes comprados à firma
fallida e já pagos è mesma
17:042$870.

Credores prioilegiados. Dr. Alva-
:o de Menezes, 800$000 ¦ Giuseppe

.Stedile, 1*.472$780; Rsffaello Stefa-
,ii. 809$660; Allemanno Marchete,
„.*2$290; Julio Forelli, 665$450; An-

jnio Zampieri, 600$000; Oliveiro"' asquioi, 292$B80: Ângelo Pierotti,
" ¦00$000; Vezio Farelli. 1:200$000|
to ichele Sposito, l:7i_$240; Anto-
M o Temponini, 16$320; Alessandro
povello, 626$670: Antonio Caravag-
,, 59$2Í0; Felice Zerbinati, -6$310;

orço Guidolin, 432$780; Vinceozo
.llizzari, 59$400; Luizi Guidolin,
.2.: Bortolo Dellago, 2ÜO$820;

ulvatore Pcssone, 1*.166$100, Giulio
Espcsito 15$04O; José Sornogy.. . .
_4|700; Gerolano Casarotto, 795000;
Gius'.ppe Zardo, 1H6$960; Niccola
Navitelli, 15$050; Luigi Massarolo,
5B$690; Girolamo Saccardo, 114*5800;
Luigi Manfra, 32S790; Giacmto¦;andelo80, B6$530; José Fernandez,
79$220; Pietro Terranova, 36$420;

eiovanni Mugnoli, 16$740; Nicola
,*,Carlo, 115$410; Michele Giova-

69$810; Ciriaco do Gerolamo,
,' 4(10; Rosário Pagliarone, . . . .11S780; Domenico Laisso, 102$Í80;
'" ncisco Harandez, 76$930; José

•ln'.-.berto, 16S760; Rafíaello Ghi-
iror „oci, 10$590; Pedro Sentino,

• r '00; Carilao Cerri, 271$640.
dit; -edores chiroqrapharios,

Admlnl.trnoíío dos Correios
Nos termos do artigo 445 do ro-

gulamonto que baixou com o de-
creto n. 2230, do 10 de fevereiro de
1898, intimo o primeiro offloial des-
ta administração, sr. Pedro Ivo
Cavalheiro, a comparecer nosta ro-
partição no prazo de dez dias, a
contar desta data, para apresentar
sua defesa em relação a desvios
de valores que se achavam aob sua
guarda, e justificação da sua auaen-
cia.

Administração dos Correios do
Eatado de S. Paulo, em 28 de ou-
tubro do 1903.

Servindo de administrador
O contador,

Saturnino de Olioeira,

AVISOS
A" praça

Banco de Credito Italiano
Nlcolino Barra tendo em depo-

sito. na Delegada Fiscal, a quantiade 100:000$000 (cem contoa de rela)
em apólices," e tendo desde 81 de
dezembro, do anno próximo passa-
do, fechado seu estabelecimento
bancário, o rua João Alfredo, o ea-
tiaíeito os seus pagamentos, tanto
na Europa como aqui, relativos ás
operaçõee que effectuou—previne á
praça e aos seus committentes que
vai levantar aquella caução de com
contos de róis, apresentando bubs
reclamações qualquer que ae julgue
com direito dentro do prazo de 30
dias e perante a Delegacia Fiscal,
onde se acha o deposito alludido,

S. Paulo, 28 de outubro de 1906,
Nicolino BAnnA,

E. F. UniSo Soroca-
bana e Ytuana

Taripa móvel
Faço publico que a tarifa movei

a vigorar nesta estrada, durante o
mez do novembro próximo vindou-
ro, será calculada ao cambio de 13
d. pOr 1$000 rs. que corresponde ao
augmento de 35 0[0 nas bases das
tabellas 1 a, 2 a, 3, 3 b e de 8 a'.17,
e de 21 "fo nas da tabeliã 4 a.
T0.'sal'8erà calculado à razão! de
100 réis por tonelada-kilometro, sem
cambio, e o milho em trafego pro-
prio, pela tarifa differencial ultima-
mente distribuída. Para os despa-
chos de café das tabellas 8, 3 a e
3 b, será applicada a tarifa differen-
ciai calculada ao cambio de 17 d,
por l$000.rs. para qualquer deiti-
no.

S. Paulo, 20 do outubro de 1903
Alfredo Maia.

Superintendente

AGENTES
Preclnam-se

mlseão café motido—União dns La-
vradores—Rua José Bonifaoio, 88.

COHREIO PAULgTAgO - Sabbad^ ai Ja Out-ibro .Ia. 1901

THEATRO SANT'ANNA
Tournôe JOSÉ RICARDO

MUI
A Livraria

n. 85, mudo;*
Vista n. 6.

IANÇA
da rua do S. João

para a rua Boa

k
Advigndi

Bicriptorio

Ria

lio, 3-A
Residência .*

Marta Aatanla, 38

Criação
de gnllinhe.B è o passa tempo de
muita gente. Criando boaa raça*
como Orpinigton e Catalan obtém-
se bons reeditados. Bonitas e opti-
mas poedeii'88.

Casal Orpiington , . . 26|000
Ovos Orpington, dúzia. 10$000
Casal Cat.jUn Paulista. 80|000
Ovoa >, > . 12S0OO
Bem acoiidicionadoa para o in-

terior.
Alberto Hodge,

Rua da Liberdade n. 36.

Avião $Ê0M* J, Menezes, com casa de ponho-
res, à rua Dr. Falcão, n. 10, pre-
vineaos seus mutuários que venham
resgatar as suas cautelas, pois que
fará leilão de todas as cautelaa
vencidas no dia 7 de novembro de
1903.

São Paulo, 29 de outubro de 1903.

tim

Alfaia
SUPERIOR
Venci a-sa qualquer

quaatjidade aaa xua
José ^Bonifacào, 33.
TTni&ol dos .Lavrado-
rea de S. Paulo.

COMPANHIA

Luiz

COMPANHIA

—o- -o-

Empresa Empresa

Luiz PereiraPereira—?—
Brande Companhia de Qperetas, Revistas, Vaudevllles e Comédias

do Theatro Piinolpe Real, do Porto
H*.

HOJE- SABBADO, 31 de outubro - HOJE
Única representado da opereta em 3 aotos, por Eugênio Leterrier

Alberto Vanloo, traducção de Arthur Azevedo, musica de Paulo
msunmti »Laeomo:

A Guardadora de Gansos
Maestro regente da oroheatra sr. _s»mpp<_> Duarte

PREÇOS:
BalcSo outras;filas . .
Galeria numerada . , 2$
Geraes^ 1*500

largo do Rosário, das

Frizaa e camarotes . . 3OS0OO
; Cadeiraa 6S000

BalcSo 1.» fila ... . 6$000 ,

Os bilhetes á venda na < Brasserie Paulista ., .u.p» »_ ...,.,...., «„«
10 horas da manhã ás 6 da tarde, depois ns bilheteria do theatro
As enoommendas só serão respeitadas até a I hora do tarde

Jt'a 8 l|2 horaa A'a 8 l|2 horaa
Espectaculos todas as noites, ainda que chova

AMANHÃ, domingo, GRANDE MATINEE a preços reduzidos
Os bilhetes acham-se desde jà á venda

Dapoii do espectaculo haverá bondes para todas aa linhas. ,'¦;*?'

torrada preta p despolpador

LuBz
j DENTI8TA

Gomea

ALUOA-SE para familia de
tratamento o lindo predio
da rua Vergueiro 2f>; trata-se
a rua Marechal Deodoro, lb.

680v$U0
8.0S-.0

1:0008000
888390
76Í370

3388980
81S490
638B00

40(i«000
1:200$000

B64Sb00
161 000* 

$000. Í$H00
3«,J$40O

7:7Btíví0O0
216S800

1:0208000
1198600
663S0OO
9548060
439S990

l:165$B0O
2HÍ'rt70
166*000

2:8061000

3378600
4858000

•V»,.*>nio Zampieri . .
.o ri ilo Pierotti, . . .

„ o Torelli ....
,. i Lucas''°io Booelli ....""r.nni Paggelti . .
>i gi Degant ....
n onio Porflrio . . .

edo Stefani . . .x.»?tino Donati . . .
> ' de Borchia....'.o^nio Rizzardo. . .

. Magi
,.olo Silvestrin. . .
Paoli

leo Pieri
cenzo Boava . . .
iljo Sieiano. . . .
no Del Debbro . ,
luim Pereira Pinto.
,eito Massmelli . .

oli Scrtini. , . .
. Rinaldo
Ço! 

'na G. Isda . .
Kir Pereira. . . .
o tt Comp
ios Falchi _ Gian-

to & Comp
erico Martins dos
intos 1:371$180
¦one Antico .... 279$000
llio Lorenzoni. . . 1:0008000

.aiii Mugnani ... 98Í890
lu,einfuBter .... 6478600

, „)anhia Melhora-"9ntos de S. Paulo . 34:090*240'^vlvaro Menezea. . 3:6328900
í'ss Beneducci. . . 8Sf.8i.00
s Briccola .... Il:-77í5'*0
\ co Irmãos .... 1:60Ü$000

elli Martinelli . . 6r6208800
tando Carina . . . 1:600$000
Panto. . . ' . . 5:00t.$000

•Na lórma do art. 275 do decre-
i. 4.855 de 2 de junho do cor-
3 anno intimo a todo8 os cre-
s e interessados, do conteúdo

referida sentença, que poderão
a aggravar dentro de cinco dias
, serão co..tados após o termo
lez dias, prazo do presente edi-
que será allixado no logar de
lo, publicado no Dwrío Qfjlcial
1 outro jornal. E, para que
;ue ao conhecimento de todos
.dei expedir este edital. S. Pau-
!8 de outubro de 1903. Eu, An-
o Ludgero de Sousa Castro,
vão, eterevi.

José Maria Bourroul.

ASAS.- Alugam-se duas na
rua Carlos Gomes n. 10 e
12, tendo sala, aaleto, 6
quartos, quarto para cria-

dos, sala de engommar, banheiro,
chuveiro, terraço, etc. Trata-se na
mesma rua n. 10, de 1 hora em
deante. (Liberdade).

ontabilidade. —
Mannal ntlllsslmo ae oom-
nerolante, banqueiro, lo-

dnstrlal, lavrador, gnarda-livros e
professores, Noções de oommerolo
e economia oommeroial oom de-
monstrao6es graphloas e nnmerl-
oai, ao aloanoe de todos, sendo a
obra mais completa e mala prati-
oa oonheolda, pelo oontador H.
Berllnok ; teroelra edição, I0$000
oada exemplar brochado, Dnprat
k Cia., editores, rna Direita. 14.

c
c

Ciril..rgiio-dentiala, as-
pacialiúada am trabalho
da ourfo, platina, eallu-
loide, Pjorcellana, vulca-
nite e / preto da índia,
Bridgef-work, ou den-
iadurav absulutamente
sam «"'^spa, por procewonovo 1 l garantido, den-
Ui a Fivot, coroas da
ouro, ot turações a ouro,
platina, eimalta, grani-to, porce liana, celluloid*,
marfim U cimento.

Bxtracfeões de dentea
sem a m inima dor, tra-
balbos g arantidos a pra-
ços modi Cot Gabinata •
reiidsnci.,

Na Companhia Meohanloa o Importadora da 8.
Paulo, á rua Quinze da Movembro n. 86, wando-ae
borraohaa protaa de prSm- qualidade para deo-
dolpadar, a prof oo reduz

HOTEL DO REBEQÜINO
—• Largo de S. Bento •—

Entrada pela roa de 8. Bento, 97 (sobrado)Grandas commodldades no novo estabelecimento
Grande sala de Jantar

Quartos para famílias e solteiros
Diariai 5$000

,
4 Ladeira
;Vee^

des loao,6
¦a—e-a-

a
ee*

As
PDImlmue 

a febre doe
tuberciuloaoe.

OPEIKA..- Praeisa-M i*' 
uma boa criada, seria, eon;
pratica-d» todos os nrvi-
jos de cata d* familia, exi-

I*-it boa rtfsrancia, à rua Conss
htiro Ntbitt n 96

c
EI DAS FALLENCIAS.-
Trabalho organizado por
um distineto advogado de
conhecido mérito, a um li-

vrinho que muito intsretta o com-
mercio • aos qus sa dedicam a
profitsão do foro. A* venda na li-
waria Magalhães, rua do Commer-
cio, 29. Preço, 2$000.

i
L
M
0

\ 2.'
Suppjrime mesmo

a febr.|_ doa tuber»
'P.i

culoaoài.

S A. 3V T O S
L. E. GRANDJEAN

Escriptorio; Rua Senador * Feijó, 3
Commissões, consignações e agencias

Recebe gêneros á contignaçio. Encarrega-se de"detpachos na Al-
(andega, dispondo para isso de pessoal apto. Acceita representações de
fabricai, companhias, etc, e tudo quanto se relacione com o seu ramo
de negocio.

; 3.»
Suppjirlme oe ouo-

reo ncooturnoe doe
tubero ulosota.

Desperta e au-
gmenta o appetlte
doa tu berouloeoe.

':

"NT
Clcatrlzi]

vernae d«j
Gulosos, i_i

6.»

ae oa»
tuber»

Casa Barlotta
ACJKrlWCIA. ¥»E LOTERIAS

Largo do Rosário n. 12
a Hua Quinsa de ITovarabro __.. 22-_a.

Tendo o teu antigo proprietário' regressado dt aua viagem à Bn-
ropa, acha-ae novamente i teata da aua antiga caaa da Loterias, onde
tapara de ttut numerosos amigos t freguezes a mesma preferencia eom
qut sempre o honraram para a compra dt bilhetes dt Loteria.

Notta cata tem conquistado nesta capital, bem assim tm todo o
Estado os foros de CASA FELIZ, com justo motivo, poia que, tm 6
annot tem distribuído pelos seua amigos a freguesia, em SORTES
GRANDES, a fabulota sompa da

-__.il_a.axaa da oontas
Por eata razio nio tememos ot nostos concorrtntta.
Em notsa cata temoa temprt grandt stock dt bilhettt dt todaa at

loterias, com numeraçío tentadora, para a vtnda a varejo t por atacado.
Recebemos encommendaa.para o.interior, laztndo-at a remetia eom

a máxima .presteza.
Belisario Barletta

XT. 1-3 -- X-argo do Roaaxio -- W. IS
o Rna Qolnze de Novembro i. 22-A t

Caixa da Carreio, _66--End. tel.i BARLETTA

ÍAGÜA^DÊ Brf___Nl
8odioay Aoidula, Bi-oarbonatada lí

I A wÊm apâ mural para as molesüas lo estômago, io .gado o dos nns t
I __l 1 —— t IM 1
2) TJZ-I AMALYSE do DR. HUFPKRT, prol. do ohlmloa-medloa v121 M

JJ Princípios sólidos por oada litro do Agua do Bllln *^ (S
M> ^P Bl-oarbeaatt de leda. . 3.400 8olphate de oada 0.71-9 £_____ Jl
JJ T? -oal ... 0.4100 8itphata da potaiia .... 0a_349 fla \JL
Wf. i B-aonh. 0.1710 ehloranto tia ioda .... 0.3810 "¦"r (W
ãt _, „ „ ilthlna. 0.0108 fatiphatt _• alialia. . 0.0002 ',||
J) CR_5 h f»ro . 0.0088 Aalda allloleo 0.0434 *__m_ UL
_\ >—»»- „ „ aaaganez 0.0010 >^r (\_AJ "53b T,til iH •,rla'lp,M N,ld" * 5-378 Mi9 MrbaalMa ¦ ¦ ¦ • 8,B82 pS-í m

htff* ==m *lB I
J|) Uadoaa asaataa para o Eatado da S. Faulaa (£

| LIOW âOOMP. S, PAULO E SANTOS fl|

T"íi SI REcais^ A NOVA LBI DE FALLBNCUS
l\ ílí *$&* Tf^^ "'•¦• «,•»,,,,¦,,
\W f/l e*-V^ ^——»—-__ Q_>_. Feraate ¦Inoaoola, è p oala
Fliil /fl ^^ ^*N^ "** ooapleta poaalvel
Jl ¦£%/ |l ^r 

^S. 2$000 o exemplar
iW II __t^ Prswlsa-sa ^v livraria mabalhAes
l|| mjT ao Pub"00 quo ° ,eglt,mo Bna do Commercio i. 29

\ I S^hfF A L L I U R . fl (| é
\\/jtwm tm "* -"* •tUrtMn nn \ hfWí V1 SIMíNv fÇ-1^ _\ ¦Mnm • o•Mt|l|,»,,• •¦' ¦ 3 nu, \ iim ui) i niii ijiiiij
y^/£r Jr NaapharmaciaadtfordtmtruadotOuriTtt, 89—RIO fj
X&^jjZ. *[ «rn 8. Paulo i BARUEL A CIA. jk -_ ¦-»>^"*%|g|&& . *p~4* s^ iijjÈ Ravista Samanal

% UMl_^^^*^^i__^s*^^Ê^Slf__^m'__ J^_a_»i-M____a^-^ _3X7iDNO_3-AIK.ES
«rv-yaMÊ^^^^Si^^Z^S^^^^^SÊÍÊe^^St^^^^^SS^^^^ traztndo aclualidadw d» lodo— *—=«=-=—1==- "-==_-—  - ****m\*mw 11 i > mundo, eom'80 paginaa illuttradaa
—— '¦ !"¦  ootaa literárias, artlitloM,

r^ IHIhSI miW* BlÜIfft? Ul >«s_______BbW oanoatoraa, eto.
3 __, B*6_S.fB» t2|sl3wÍ _d cg-g-ia.&g Z~ /_¦ H_______ —*.* —

l5|IPI Í i Hlili! * _mnQ» I|HPP ,, m mm . ... 20*

P _= 5 p.J|_,ía 2 W >-5=-vvÇ = ».y, S. l5?íSa.v2 Hy * 
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Oa. Haia e Importadora le í Panlo

nnuncios
VAPOR

Compra-se-um vapor usado.de 6
a 8 cavallos; informações alo 3 de
novembro á rua da Estação n.t59.
S. Paulo.

puro
torrado e moido

—<:>—
Preços de kilo:

SCO róis por atacado
600 s, a varejo

VENDE-SE NO

Impede •_«¦ ecoar-
J_v roo de sangue doo^ tuberculoso s.

A
L

Domina o t-ipplaoa
a toaae doe tuber-
onleooa.

_jiiilic'.lo Agricola União
.maiores de S.

dos
Rua José Bonifácio n. 33

Telephone n. 572
ENTREGAS A DOMICILIO

Jundiahy
Eleição Municipal

nente-coronel Franciaco de Pau-
Penteado, preaidente do Corpo
•{islativo da Camara Municipal
Jtin.lialiv, etc.

z aaber que, tendo o Tribunal
jstiça do EBtado annullado a
io realizada em 25 de abril,

j o preenchimento de duaa va-'por motivo da renuncia doa
\dorea dr. Eloy de Miranda
.ea e capitüo Manuel Curado
hr, o Corpo Legislativo da Ca-

Municipal, hoje reunido em
io extraordinária, conlórme o
liento convocada, reaolveu deai-
j(o dia 20 de dezembro proxi
Jirovavelmente detignado para
ção de deputados e senadores

!ingresso 
do Estado, nlim de

•altzada a eleição para preen-
«nto das referidas vages, em
íe do que convida ao eleito-

Ípara, 

naquelle dia, nos loga-
aeignados pela mesma muni-
dade, darem oa seus votos cm

us fechadas, contendo doia
M, de accordo com a lei. A
I ira secção funecionarà no edi-
Ida Camara Municipal, sala
èssões (Votarão ahi os eleito
le tituioa de na. 1 a 250). A
fis secção funecionarà no mes-
«ifleio. sala da írente, lado di-
'do pavimento superior. (Vo-**ot eleitores de nt. 251 a 500).

«ira secção funecionarà no
i ediãeio, tala da fteste, lado
do, do pavimento superior.
5o os eleitores d» ns. 501 a

quarta aeoção funecionarà
,A»njo edificio, aala da ant.pa

iria, pavimento superior. (\ o-
.s «"leitores de na. 761 a HÜ0).
e de tudo para constar se Ia

W.) presente edital, que aerà' âo p«Ia imprensa e afSxatfo
•arei do costume. Eu, João

1 o de «3odoy. Mcretario, o
Secretariado «""orpo Legia-

da Cam*ra MunKápal dt
ív em 2í de oulubro de

*»Õ presidente, Francuev de
tfeentewh.

CATAD1IRAS

8.'
Cura rapldai-nente

qualquer toaa\e ou
bronohlte.

Da p o a i t o
BARUEL A
Cultura das

O SAL DE.WAQNER é O
melhor adubo para aa
flores e plantas de jar-
dlna.

Em pouoo tempo pro»
move o oreeofmento daa
plantas, produzindo fio-
res bonitaa e bem des-
envolvidas.

Usa-se especialmente
naa florea plantadas em
vasos.

Preço do oada lata raa
18000.

LOJA DO JAPÃO - LOJA
FLORA e DROGARIA AME-
RICANA.

Vendem-se aeia catndciras ameri-
canas para café—Rua José Boniía-
cio, 33.

B;
Caaa de oommissSes

e despachos

inundada, em. 1891
—o—

Endereço telegraphico: BEG

Caixa Postal, 164

Rua Xavier da Silveira o. 64
SANTOS
Itaicy

O abaixo aasignado vtnde st-
mantas dt calingueiro roxo legiti-
mo e alflançada sua nateença, a
12f600 o sacco de 100 litros. Det-
pacbast para qualquer ponto das
estradas de ferro, nao sendo atten-
didot ot pedidos que não vierem
acompanhados dt tua importância.

Itaicy. * de tettmbro de 1903.
Francisco Josi de Araujo.

DR. i. FAJARDO
Clinica medica

Consultório

Raa da Ceaaerola, 4-B
Reaideneia

l'9-Roa Aurora»

TILIPBOH-, 12

Consultas -. daa 12 ta 2
bi. da urdt
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MOTA
Aa 80 paginaa contem lado quanto

pode contribuir para a cultura
intellectual doa leitores, tanto no
texto eomo nai illuatracSes, po-
dendo Caras t Carbtar ter en»
trada em todoa ot logarss e ter
lido por todas at claases sociaet

PEÜIDOS A
Sanadioto Silva,

(t CORREIO PAULISTANO »
aoaapaaliadai da lapertanola in

ASSIGNATURA

*:';!

/ ;,;,

Secção de oaíé
Tendo esta Companhia um Enganho Cantral da rabanaflolar

eafé. em SantOB. e aeabado de montar um outro de banaflolar e rabana-
fiolar em S. Paulo, e, possuindo aaorlplorloa na«quella praça e na de Lon-
dres, otferece os seua serviços para o fim de não só beneficiar e rebeneficiar o eafè
que lhe fôr eonfiado, como para o de vendel-o no paiz e no extrangeiro.

Os nossos Enganhaa possuem os maemmsmos mais aperfeiçoados, po-
dendo, por isso, produzir os typos mais finos exigidos pelas bolsas das pnncipae»
nracas aa Europa e da America. ,

Para a exportação do caie a Companhia adeanta todas as despesas até os
portos de destino e mais 80 oio em dinheiro, do valor do mesmo, menos as refe-
ridas de^e8^panh»_ 

cobrarà 0B juroa de 5 op «obre os adeantamentos dos
em "''j^jkinT-.anbia 

be e3torçarà para merecer o apoio e confiança que lhe forem
.^a.ri-emessaí' 

^ 
-- - 

Companbia deverão ser feitas do modo seguinte:

Para Santo» — o café «que tiver de ser rebeneficiado para ser entregue
a terceiros ou vendido naquella praça ou no extrangeiro.paPa 

s. Paula (chave da Companhia, Braz) - o café em coco ou
casquinha que tiver de ser beneficiado, podendo tambem aer entregue n terceiros
ou revendido em Santo» eu no extrangeiro.

Canhaelmantoa a Inatrueeiaa p*f a

Escriptorio Central, rua 15 de Kovem.ro n. 36

"O DioguinhOfi
INTBREaíiSTl

O IIUUUTIVt EM DIALBCTO 4

Illustrado com
lindíssimas gravuras
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Coqueluche
Villa de Cacimbinhaa (Estado do

Rio Grande do Sul), 30 de setembro
de 1903. .,; .

Attesto que meu Blho Raymundo
aollria ha 2 mezea a horrível tosse
coqueluche e com o uao do ESPE-
CltlCO CONTRA COQUELUCHE
PREPARADO PELO PHARMA-
CEUTICO S. GENOFRE, depois
daa quatro primeiras doses que em-
preguei, manileatou-ae o melhora-
mento progressivo, e no fim de 15
dias achava-se completamente livre
do mal que tanto o atormentava.
O alludido doente tem apenas 15
mezea de edade.

Conselheiro Municipal,
João Amelio Nogues._

Firma reconhecida pelo tabelliáo
—Querubim C. Pereira de Queiroz.

Encontra-se na rua de S. JOAO,
160- S. Paulo, e em muitas dro-
gariaa e pharnaciat,

A-
Àos commissarios do interior e lavradores de café

ADOLPHÕ^UJÒL & CIA.

f)

Malas
Grande sortimen-
to de todos os ap-
tigos de viagem.

Ülinas para conceito?:
Una Direita n. 55-E

Com
Co-___-issaxi-S da caio

escriptorio á travessa da Sé n.
\

Compram qualquer quantidade de cafés miúdos e escolhas; df sque sfio
ob maiores exportadoras para os outros Estados. Offerta de preço nsdiante
amostra; e pagamento à vista do conhecimento de embarque com frete a
pagar, sendo que a offerta do preço ó liquida, — liwre ds frete, «arreto, cem-
mis-ão oa qualquer outra despesa, após embarque. Pagam o sacco velho a
300 réis.—Recebem café e quaesquer gêneros á commissão. Contas de vendi.*
pagas ã vista. Caixa do Correio n. 409
Umazeos e depnsits: Rua Paula Sousa

SAO PAULO
ns» f 3 e 15

Companhia Mechanica e Importadora
DE S. PAULO

Foaouiado eata. Oo_apa__faia importantaB

Officinas mechanioas e fundição de
ferro e bronze

recebe «qualquer encommenda que lhe fôr confiada, garantindo perfeito trabalho e
prompta execução das mesma-. __,.-._:_:JL. '" '" ¦-

Em vista da actual crise resolveu reduzir ooaalaarawalmaiita
todos os preços de sua fabricação e importação, tornando-os sem competencia.

A Companhia tambem resolveu fazer reducçao em todos os preços de _*ias
machinas privilegiadas para café e arroz, bem como sobre as demais machinas e
accessorios para a agricultura e industrias. .____:„___,

Continua a importar, em grande escala, todos os artigos e matenaes
Concernentes ao seu ramo. «£__&_«. «„

Tendo um ••criptorio de compras em Londres, acceita qualquer en-
"ó -uenda, sob módica comeaissão. «
»* *«üdos e informações no Escrif^-* Ca»^—" «•- ^mp

Iras

*-* *

ÍBTI4ST1ÍTIC0S
DESCOBERTA JAPOSBZA

MABCà RI9IITJLD*
Aos accessos deasthma,

defluio, catarrhos, influen
zas, bronchites, resfiriamen
tos e todas as moléstias doa
orgams respiratórios, ce?
sam immediatamente tr'
uso deste maravilho
oamento, trazend'
uma erpector
um somno
quillo.

Dec
Ea %fm\%-
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rs CORREIO PAUU1TAM - «sábado, 31 Tao Outubro de

i.!WCA QUE VENDE SORTrff
LOTERIA DE S. PAULO
?•¦< 18500

PRÊMIO MAIOR

10:000$ Par IfSOO

suas extraeaOea,
da earidada a

IXTK.A.O9AO
Terça-feira, 3 de novembro de 1603

M'_ S heraa da tardo
Bataa loterias raeommandam-aa ao publico.
Paio «acrupulo a boa fle.ali_a.Io qua proaidem ia
Por b«n»flciar»m exclusivamente restabeleoimentoe

inetrucelo do Balado.
Por aaram livra» da sallo adhaalvo.
Por nio aliaram aaua pramioa aujailoa a dueonto algum.
Oa padldaa do interior devem aar dirigidos 4 t-«»otir»ria, ao

dr, Amazonas Pinto, ou a
Ooliveee Nunee & Oomp.

Rua. Direita a. IO -»• B. 3? A "CT 3_ O
_]m ia do novembro _._._____

40i000$000. por 6$000

Estabelecimento Cerâmico «CRESTA »
AGUA BRANCA

Canos de barro vidrados para exgottos o suas oon-
nexftssa

Telhas nacionaes o marselhezas.
Tijolos oommuns prensados o furados-

Fedidoa e informações á

Companhia Mechanica e Importadora de S. Paulo
Rua Quinze de Novembro, 36

S APÍTíã
ÚNICOS IMPORTADORES

ruoi .1

Portos do Rio ds Jatf alro i Santos

Hasenclevèr & G.\

PIANOS IBACÜI

Mab=^orieXptde8xta. .amiliea e do. ara. prdfl
nara aa nóvldadea muaicaea de todoa oa gêneros, que noa che

S,«.?mente da Eurep». da America do Norte e da Argentina.

Preços

CASA/BEETMEN
N. 20 - RUA

0QJ3Q.

SAO

concorrência
CHIAFFiRELL:

BEMTO - H»

BRAGA NUNES & CÜMP.
 Commissarioa ds oafó 
Caaa Matriz

_.o__--0 do Janeiro

Rua Viscondi di Inhaúma, 62
Caixa Postai, 178

Caaa Filial
em S&a Paulo

Rua da Condição l 68
Caixa Postal, 504

AGENCIA EM SANTOS
Endereço tèlograp-iioo. - O M AR ..

lia. Mechanicae Importadora de í talo
Engenho Oenlral de beneficiar arrox

Tendo eBta Companhia acabado de montar nesta capital um Engenho
Centrei para beneficiar arroz, recebe qualquer partida desse cereal, em casca,

para beneflcial-o e preparal-o para o mercado. n
Cobrará preço módico. V
Ob embarques do interior deverão ser feitos para a Oheve de Compe"

nhia Meohenioe — Hraz.
Quaesquer informações no

Escriptorio Central |f
áI_/CJA ±B___>_33 IVO Vra^S-FLO, 56

SABÃO RUSSO
¦•MBLOia

íãraded^aPreparado de
Spprovadojpola

Numaroaoa eertlnoado
eritario attaatama ,,.---...-.._. - -„_..._ .

Queimaduras, IUv. algla*, Oantt>««««i Darlhrea,

Maravilhosa see
Jayme P

ila •x.a|Hirta «a ¦fgifcaed«teta oaeltal
•doa da madleoa dlatinlW»,• J« P««fM d» tod'

attaatama preconizam o 8AEU0 RUSSO para «irar
auras, Nwalglaa, Oaati"»»», Di
Empigons, Panna, Gaapaa, _***sojnh""

Dôraa tf a oabéfa, Farlmaalaa, aardae, Chaga»,
Rigae, aripotu o-taneas e a.r.id.ru dt I ai.tt.e víom.im, «to.

Bxcellente para banhoa, a uniea a melhorj«fu« <•• toilatta, raunln
io am ai todaa u propriadadea du niai. alam »<«"• „..,„-,_.•.

Vendeae em.tod.a aa drogariaa, pb».mac;»".«» W— aa perfumaria
DEPOSITO GERAL.

80, Rna Theophilo tlttoni, 69
Km S. Paulo: BAKUEL & O.

COROAS para FINADOS
ITA CASA

à A' Jlpparecida «
ha grande sortimento de coroa» para finados, de diversas

qualidades e por preços baratiisimos

9-Rua Quinze de Novembro-9
? J. DA SXX-VSX3RA & O. ?

Remédios i crise do café!!!
- A FIRMA -

Flli. MARTINELLI & CIA.
Agentes geraes da Companhia de Navegação «ITÁLIA))
|^;:o ¦..-..¦•-. com oaaa am S. Paulo e Santoa

encarrega-se de enviar pequenas e grandes
partidas de

>*>> OAFÉ á ITÁLIA e ao PRAIA ¦«&
para serem vendidos dlreotamente por Intermédio dos seus correspon-
dentes nos mercados dè Gênova, Nápoles e Buenos Aires.

Os resultados obtidos oom as ultimas vendas nesses meroados
foram tao lisonjelros, que chegaram a enthuslasmar todos aquelles
qui haviam enoarregado a CASA MARTINELLI, pela primeira vez
fazendo-os não só augmentarem as snas expedições, oomo aoonselha-
rem aos amigos a fazerem outro tanto. A' vista dessa aooeltaçio, a
referida casa resolveu estender as suas vendas a outros meroados,
além do de Buenos Aires, para o que |à está estudando uma organiza-
çlo mais ampla.

Os luoros obtidos ultimamente pelos srs, MARTINELLI, em favir de
seus oonimittentes, foram de 20 a 20 °u mais do que poderiam elles ter
obtido em Santos pele mesmo oafé, conforme em tempos publicaram
mencionando os nomes e logares de residência dos oommlttentes.

A CASA MARTINELLI adeanta sempre 80 '|., no mínimo, logo que
as oonheolmeatos chegam ao seu poder e paga o restante no prazo
de 60 dias, em moeda corrente.

Ainda mais: os srs. MARTINELLI nfto fazem t-i-rio ns lommlssa-
rios a olasslfloaoâo e subdivisão do café, aooeltande-o, ao contrario,
por um só typo, dando o luoro liquido sobre o total da partida.

Para qualquer partida de oafè a CASA MARTINELLI & Cia.
adeanta todas as despesas, a principiar das estradas de ferro, do lo-
gar de origem até ao mercado onde deve ser vendida, entregando
Immedlatamente, em moeda corrente, até á somma de 30$000 por
sacea de café de 60 ks,, de primeira qualidade; de 25S000 por
sacea de segunda; de 20$000, si a qualidade fôr Inferior, retirando
.estas sommas as despesas que tiverem sido adeantadas.

< Para mais Informações, dlrljanv.o a sede principal em S. Paulo:

__1L MARTI-TELLI & CIA.
29-Rua Quinze de Novembro-29

CEEYEJA

Bock- Crystal
I Lm barris e autômatos
f^/j-* |Sk|.j producto dam m ...-;-•¦¦'•:• ;._í.

Fabrica de Cerveja Bavária
Cimento Portland

n: * _^^S) ^s_ : S

55 1 ;
%mmmmmíAr*»im «>-p«i»í«r gai aiitlda O aanla aea-_ilDB

ladea aa iilanalf.
¦CTaiooii toapo-t actor— : *-

Antônio Miguel & Comp.
$ Ruo. _Jli-<nlt». __. -*• — SL _P*u_0

YmhâB legítimos do POSTO
lato Eiimdo dos

taaafaaa •rfjjr^ |____S£f
PORTO

PaiiioDu-oita, 4S - S.

ITALIi
Sociedade de Navt

a Vapor-o—

Serviço regalar pot; I para o Prata, Brasil e Italli
Com partidaa fixaa • inadiável, da SANTOS para Oenova •

aaa QuARTAB-raiRAB da primeira a aegtinda qninzenae ae c«

O eaplendlda «apor

iToscanj
obagara no dia 8 de novembro e aahirA no DIA í, para

GÊNOVAe NÁPOLES
aem tooar no «.lo d® Janeiro

Prt>ooa daa paasagens de terceira clasae para Oenova,
Maraalba e Barcelona, frs. 160; primeira claaae eapeoial, («m t
sobre a ponte superior, Ira, 700; primeira classe, sobre a po
barta, 800 franco.. 

VIAQEM RApIDISSIMA
A primeira classe está no centro do vapor sobre a pont.

nem-Alimentaçâo sã e abundante. -Vinho bom em todas o

agentes geraes: Flli. MARTINELLI &

TLEYjOR
i

-_. 

¦

SÃO PAULO

 
(

S. Paulo
Santoa ¦ Rna

Roa Qnlnze de Novembro o. 29.—Cal)
Qnlnze de. Novembro n. 88. - Oa

tkiüjpiilXz-i''

58 e 58 A & RZJA LIBERO BADARO m a

Societé Góné
deTransportsMar

à vapeur de Mai
O esplendido vapor franca.

v»: '_•

OFFIGINAS TYPOG rVM

SSVj >

AQUITAIN
Baparado no dia í de novembro, aahira, dapoia da indiapam

P"* Gênova e Nepole-
PREÇOS OK» PASSAO-NS

l.a cim» — Gênova a Napolea
2.» > — » » 

— »
A 

'companhia 
vende paasagens até Paria nas condiçõen

XI» Paria, ida 1» clasae . frs. 673
Idem dito, idem 2" classe, frs. 602
Idem dito. 3» claaae... fra. 199

Idem dito, ida e volta 1'
Idem, idem, dito 2' dit
Idem, idem, dito 3» diti

1

1,..,
i ii i ¦ ¦*

PAÜTAÇÃO

EMCADERMAÇÃO

LIVROS EM BRAMCO
¦CUCU-GUGU-GJ-GUWra^^

:fi

Para pasaagena e mai» informações, com oa agenv

Antunes dos Santos
S. Peulo i Rua da Sâo Banto,

Saaatoa a Rue Quinze da Novei-.br
Rio de Janeiro : Rua Primeiro de Mar

liJeácto I
' i i

CARTÕES Di° VISITA ^ >
desili: us m.np aimplca (2$ono o carto) até ns maia elegantft»

GAggfes COnA\_RClAE5
hiinplc» c ii p___tasia

FACTURAS, TALÕES, RECIBOS

AVULSOS, CIRCÜLARES, ETC.
ü

M IMPRESSOS PARA O TO^O

ESTíÇADA^ DE f p^ -J

JK_^—S_^5

Sabidaa para a

Vapor Wittenberg » *
> Halle. . . .„ .
, Ronn 18 d'

O paquete
allemão Norderr

REPARTIÇÕES mi I •-•-••J~~
E O COA.MEr.CIO EM G ' í' L

vM/ ' Trabalhos de luxo. — Jmprcssso á djvWgj.

ESCRiPTORIO E OPPICIMAS:
 RLiíi LI5ERO BADARÓ M. 58 - TELEPMOMO/

M~0 MOTA
No K«. -i-torio .do «CORREIO PAULISTANO», á rua 15 de Novembro, 4& acceitam-se

t, • Ündàs jiara quáíqüer trabalho nas nossas officinas. São alli encontrados, pej<manentemente,

cm exposição, specimens do nosso material e catalogo dos nossos preços, cu "oi os

/

Illuminado à luz alactrie» Commandante: M. v. d.*
Sahirá em . de novembro p. f. para

Rio de Janeiro, -iehia. Madeira,
Rotterdam, Antuérpia e Brei

Pre^s daa paaaagena de primeira claaae para Antuerp
marcot 400. ., ,

Receba passageiros para as ilhas dos Açores. _
Este paquete tem boas e modernas accommodaçôes p

roa de o," claase e tem cozinheiro portuguez a bordo.
Preço daa passagens de 3.* cIbbsb para Lisboa e Made,

vinho de mesa, iafi$000
Para fretes, passagens e maia informações, trata-se conv

Zerrenner, Bülow A
Rue de Sao Bento, 81 » 3. P

Largo Moote Alegre, 10 •• SANTOS

Hambarg-Sai
kanieche Oai

ffahrt*-Gesel

Cti os

¦/

Serviço eemaii'
Santoa a Hamaurgo, c<

porto do Kio ..a I
c Santo

Vapores a sahir Cordoba, 26 da novembro; Belgrano, !<
Pernambuco, 18 de dezembro.

0 paqaete alleati

66 A

"MINERVA,,
Companhia de

Seguros Marítimos a Terrestres
Agentes aeraea

FERREIRA JÚNIOR * SARAIVA
27 -- Rua da Estação -- 27

DlOGUIWHO
¦arrativa da um cúmplice

(Bm DIAIjHIOTO)

POR
¦

Silvestre da Matta
ILLUSTRADO

oom liodiaaimaa gravura*
Freçe 8$000 o exea_._plax

_?e _¦ ooxxeio, 3$50u
-e —#-

A veada» LIVRARIA MAGALHÃES
Rua do Commercio, 29.—S. Paulo

%

—1

Capitão I. BRUHN
Sthira, no dia II de novembro, para

- Rio, Bahia, Lieboa e Har
Todos oa paquataa da Companhia são ds construcção

luminadoe à luz alactrica, possuindo eeplendidae aecomt
paaaagairoa da 8.» • 2." claaae.

Prege da pastagem de teroelra olaiie para Llabta I:
A companhia vanda paasagana da 1." elassa para Ch

preso d« lbs. 27.
Todos oa vaporaa daata companhia Um a bordo cozi

tnts a fornecem vinho'da maaa aoa passageiro» da 8.' ei
Recebem-a» passageiro' P*" " unha* do* Açoras «
Para paaaagena a maia informações, com os agentea

E. Johnston A C. -- Kua do Commi

Fundição do Braz
™-" ;• "ti Fpoi^isoo Amaro

I ,1 "* iflS-T- 1 l—

Grandes offlolnae mecihenieee para conetrucçSo de machinas
perá Lavoura ê Industria 1U , ^ a -nlri.,PBlPO

rundlç-o de forro e bronze - Officinas de ferreiro, serr^helro e caldelrelro
Eaveoiratlidade e__ oonfeoçâo de BlwOS

M.e.da. par. canna, .Wh.ra P«ra fobâ, trlt.rad.rM d. allh., oyli.dr.. pjw tOrift oh.PM 
janj

filiei, .relhat b.oha. para «.arretai, pesei para balança», grelha» P»™,};".'1"""....
[mm SlelTS'torn-rtríae • Val-vula. ie todu u q.alldad.» pm vap.r. .

Tu... ie !.rr. p-í*. agua, o» o «.por, tuba. de Mie a 
J« 

~VmMÍS
Enoarrega-ae Je aesontamento ou conoerto de Maohloai, Maiere. • tw¦•«»».

AaMMawe <«• iperfelo^ad. apparelh. para beneflolar oafé dei.al.adl a«ehlaa Splaaia,

Faertoaof / eepeelal para oonstruoçSaa wloa» de aço e fei-ro «apie »

Caixa T:J0títal n. 4ó9 —^—Telephone n. 452
S. PAULO — Rua Corrêa de Andrade, 14 -¦ 8. PAULO

OFFICINA DE CHAPÉUS
- PARA -

Senhoras. Meninas e Crianças,
AO MUNDO 

"ELEGANTE
Rua 15 da Novembro, 4|, -s» 'AULO

RE1ES5 THERMAS MONTECATI
OonooaalonariOB exoljjBivoa para o BrtasU:

í MA1ARAZZO & COMP,
S . 3? A U\f_ O

Águas naturaes, minera**, das fonte» i 5 
'£

REGINA (purgativa)
TITTUCCIO (laxativa e did^fcioa)
TA ME RI Cl (puxgativa- de «bio i____.edia.ta.)
TORRETTA (daa precedented}.

^^^^^%
LAVEI

Navigazionc Italiam
O vapor

fCittá di Gen
Ssbirà d» Santos, no dia 10 da novembro para

Rio, Gênova e
Camarote distineto "
1 * CÍIII4
3!» elaaaa para Gênova, Napolea, Marselha e

Barrei lona . . ." ,-,*'¦ ; • '__*__,,
Ida a volte. 20 % i» radu«3çio. A paesa-rem da yoltt

bam para oa vaporaa da «Na-iRa_ pne Generale Itali
Rubattino. -Para pasaagena a mais mformaçõaa com tod.
tu • eom oa agentea geraea no Braat :

SCHMIDT à TRO!
Oa

8. Paulo
úm CatmmerolOi 17

Santt
Rua General

___^ill_-f - LA VE)

O vapor

/

ijéwTsA
Dj»

—¦—-mm
má

A. G U A. & -A_ IT A. M -A. 3_> A. S
Curam o «estômago, figado e os Intestinos

Caixa com 50 garrafas 8O8OOO
Ao varejo i eai todaa ae pharmacias e drogariaa

i J MUTILADO

NavigazioD! Mâ,
trapor

DUCA DI GALLI
Sahir* de Santoa no dia 28 d» novembro para

Rio, Gênova e
Camaro- diatineto ''
_.• elaaaa
2 * cjtm ..•••***•J." clasae, para Gênova, Napolaa, Maraaiha a

BILMITIBDB IDA BVOLTA -Rê-DerÀ> di »
da volta * valida tambam para oa vipoi-ee da «Navif
IuUana Fiorio-Rcfcattino». m

\qestes genes n»Brasil: Scnm.liT S
g_ Paulo : Hu» dc Gox__-_a«

Sentes. Ras General Cami

JLíL
» mmW^^^®%£§^>^ ^Çr» ' * m, ÜÜÍ ^~l*C-'


