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Os russos reconquisiaram ai cidade de Ter*
jimelkir - As retaguardas nioaco vitas, sem
pre em contacto com o inimigo, continuam
combatendo - A posi fio oecupada pelos
allemães, em lucta com os soldados do
czar, tem a forma de um semi circulo - As
tropas do kaiser retomaram a oífensiva em
Souchez, soffreiido grandes perdas - Artigo
elogioso de um jornal romano para o BrasilA epidemia do cholera na Austria Hungria
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Os empregados postaes inglezes no exercito Discurso dosr. Yíviani na Gamara de Oommercio Americana de Paris As palavras do
sr. Giovauni Giolitti no Conselho Provincial
de Ouneo - As victimas do "Albatroz sepultadas no cemitério da ilha Gothland - 6 rei
Yictor Manuel condecorou as bandeiras de seis
regimentos que se salientaram nos combates
de Montenero • Um dirigi vel lançou bombas
sobre os estaleiros de Trieste.(jjj ÜOSSOSv-.tB

„_,

_______¦!

I festa _.„si.*_ira
em paris

çoes ne oriente

LICENÇAS A OFFICIAES E P1.AÇAS
DAS LINHAS DE FRENTE
PARIS, 6—0 marechal Joseph
Joffre
Não offcreceu melhor expectativa i>:ira os
¦__—
i
nestes últimos dias tem concedido licença a
russos o scenario das operações no oriente.
grande numero de officiaes e praças dai
A Rumania, depois dc ter andado Houve já um autor militar que, coinpuLe Figaro", de 9 de junho próximo pastadas as
cm homens c material de
linhas de frente para descançarem em seul
sado,
estampa
a
seguinte
â negociar com os alliados. promet- guerra na perdas
noticia
de
um
feschamada lucta dos Carpathos, delares,
tlval
distlnotas
promovido
por
senhoras
bratendo-lhes um auxilio vago c exigin- clarou nas faldas e nos passos da cordilhei—«sa--»*>~ffi__——. __.
siieiras, em beneficio das victimas da
ra o túmulo dos exércitos slavos.
O ANNIVERSARIO DE GIUSBPPB
do uma enorme lista de compensa- Do nosso canto humilde não duvidariaguerra:
"Domingo ultimo,
GARIBALDI
seiiii-cii.nlo
realizou-se, no
que deixaria o municipio de "Hochc",
salão
ções, decretou agora a desmobiliza- mos em subscrever a mesma legenda, na
]
a "matinée" de gala organizada
— No dia 4 de julho, anniverconformidade, aliás, do pensamento varias
PARIS,
Altrei
6
ao
Tyrol
dirigir-se-ia
c
ao
deslila"comitê''
ção, tesi.c*_i".»ho .vidente de. que não vezes por nós expresso na grande imprensa
das damas brasileiras, fun- sario do nascimento
•leiro dc San Lttgano. Seguiria a fronteira pelo
de Giuseppe GaribaMi,
dado em Paris, para soecorrer as victimas
deseja tomar p»vrt_ na guerra. A di- do paiz.
a Liga Franco-ítaliana cobriu de flores o
eiitr. os districtos de Bolzano c de Cava- da guerra.
Depois dos Carpathos, os exércitos rusmò. troti-se, sos, dispersos numa extensa frente
plomacia âüa alli-i-:.esc, isto é, a divisória entre os valles do
Mr, Maurice Barres, da Academia Fran- pedestal do monumento do heróe.
estrale,em Bucarcst, menor; solicita e iníelli- gica defensiva a elles dictada pela phantas(Continuação)
Alvisio c do Adigc, passaria pela crista de ccza, pronunciou applaudidiíslmo discurso A LIGA DOS DIREITOS DO HOMEM
tica operosidade oífensiva
seus adverl-lcca e de Grimdjock até ao Zatemai', Do sobre a amizade que os brasileiros tributam
gente que a allemã; . isso explica o sarios, não tomaram mais pé dos
PARIS, 6 — A directoria da Liga dos
aos alliados.
na situação que
.3. .
desfiladeiro
desastre das negociações, que todos lhes foi preestabeleeida.
Carmon desceria para o AlviA proposta italiana 110 governo de Vienna
Direitos
do Homem solicitou permissão pa*
Seguiu-se
Tríplice
um
Alliança,
artigo
em
concerto
a que tambem
,da
que tomaram
sio, cortaria este -10 entre as coúiinunas parte diversos artistas brasileiros
— As novas fronteiras
_ Na Galicia são em séries os desastres que
di_iam adeantadas, a ponto de se ter têm
e france- ra que a imprensa possa discutir diversas
pcniiisularcs c renunciará a Âustria-Hitiigria, naqiiillo que
soffrido.
de Moena e Forno e «....K-jü^ia a divisória zes. Mme. de Araujo Kocnlg e mlle. Vera idéas, comtanto
a tiutanoiiiia th- Trieslc — Solução pa- sc refere i oceupação italiana
como imminente a entrada da Ru- Os generaes Linsingen, Máckenseh, opeque r.ãc contenham ata.ue
já effcctua- entre os valles
de San Pelleg.ino, ao norte, Janacopulo3 alcançaram grande succcsso. ou insultos aos partidos
as
rando
ra
além
da
Albânia
de
Pelicz,
já
c já entre o Blig
questões
ou doutrinas da
c do Dode- da nas ilhas do Dodecaueso."
Mme. Cl. Ritter, mlles. Maibralson, Leonor
mania na conflagração, Para os ai- e o Wicprz,
não occultam mais a grandeza
decniteso. — A Áustria- procura far.cr
Em data dc io-dii-.abril, u embaixador da e de Travignolo ao sul. Por _._/. attingiria de Aguiar, Coffer, Gobrich, Fleury de Bar- determinados individuos.
liados, a importância da attitude ru- do movimento de que estão commettidos,
a íroiittira actual, a leste da cutucada de ros, Linott, Fauchet e Bousquat foram egualAcredita-se que o governo não concedea pa: com a Rússia afim dc cahir sobre Itália cin Kisch tclj|r_pha:
pela Polônia rumo norte, com
n:_ica é grande, não porque a Ruma- avançando
mente applaudidas, assim como mmes, Diaz ri a
"Segundo
Bor.èhe.
a llalia — As evasivas e inlransigcnvistas em Ivangorod c Brest, onde talharão
permissão solicitada, sendo possivel toiníorníações confidenciaes, se" Por conseqüência,
Albertim, Camargo,
nia seja uma grande potência mili- a lapide que. cobrirá o túmulo dos russos já
o governo imperial e Tressy. Obteve egual Dupouy, I/tmousse e davia que faça algumas concessões.
cias tio barão dc Buriaii — A fronteira ria possivel uma pa... separada entre
suecesso
a
orchestra
a
Aus'"".fe*
real não istaria cm situação de aceitar ;i de Marguerite Hefti.
tar, susceptível de, com os seus exer- aberto nos Carpathos.
tyrolèsa proposta pela Áustria
Iria e a Rússia. '*
AS EXÉQUIAS DOS VOLUNTA*
E" verdade que na Galicia oriental ainda
linha iro ..eiriça, indicada mo ,-rtigo 1.0 da
No entre-aeto, as senhoritas da colônia
citos, pesar definitivamente na balan- ha fortes massas russas. Mas estas estão em
Roma, 2.| de maio
O ministro da líflia, em Sophia lelegraRIOS MORTOS NA GUERRA
brasileira fizeram uma collecta das mais
proposta de v. exc.
"Arti 2.0 —
com poderosas forças allemãs e; ou
Proceder-se-á, cm favor da phou tambem, em víáaía de 14 do mesmo
"Quanto
ç_ da conflagração, mas porque a sua | batalha
fruetuosas, em beneficio da Cruz Vermelha
•.VARIS,
retiram emquanto menos desastrosamente Itália,
á
contida
proposta
110
í.tigo
6 — A egreja grega nesta
50, de Lorcna.
a uma correcção
da sua fronteira mez:
situação geographica é particular- ainda podem operar talvez a retirada, ou
iegundo a qual os territórios c._:.'».6
" Nos.
oriental,
pela
-i-culos
capital
realizou
ficando
imponente
comprehendidas 110 terriEssa festa de beneficência deixou as meserviço
políticos de Vienna, farui. lia
mente favorável a uma acção, combi- não passará muito tempo e se encontrarão
seriam immediai_!.->;_!te lhores impressões, sendo
inteiramente cortadas dns exércitos que lu- torio cedido as cidades rie Gradisca e de Ia-se d_vpáz. entrega.'"Austria^Hungria e a Áustria .
por todos sincera- religioso,. em suffragio dos voluntatransferidos
«ioda com os russos, contra a Aus- ciam paia o noríe.
para a itaiia. o barão IWji mente felicitada, pela sua nobre dedicação,
Gorizia.
Eni Trophogel,.,. nova fronteira Hussia,.feita coní'cjf<j|ectivo de ficar a
a condessa da Gonceição
De Yarsovia para o noile, certo tempo
jbsrrvou que as modificações que essa
Negra, pre- rios hellenos, mortos ua guerra ao
tria. Depois, a neutralidade da Ru
> Áustria íóm as" mãos (Ares contra
ligar-se-á
pro- sidente do "Comit." das Serra
á
actual,
voltando
leste
a
até
para
Dalnas
Brasilei- lado dos alliados.
jiara cá, houve como uma paralysação do
traria,
H~.-postí.
já teebnieamente ii*v>.ticaveis ras. "
ni&nk:, por exigência., do equilíbrio movimento ofícnsivo allemão, movimento de Osternig c descendo daqui, pelo Caimigbe. lia."
em
tempo
de
"L'E'co
-Berlim,
varias
paz,
razões
üollati
por
de adtclcgfápha de
cm data
de Paris", tt. 9 d. junho, Sdb O O CHOLERA NA AUSTRIA-HUNGRIA
balkauico, implica a da Bulgária e a vultuosas dimensões delineado em torno até Saifnilz. Seguindo pelos conlra-fortes ,E
niin;st.-„ção geral e doutra inaoie, u,_;,_ titulo — " Sympathias brasileiras"
da capilal da Polônia.
_ publica
entre Séiséra e Schliza,
LONDRES, 6 — Num despacho enviado
dirige-sc a Wir- de " 15:
da Grécia, que, contra o adversário Comprelicnde-se a diffictildadc do
seguinte:
mais o seriam em tempo* de guerra. E a o.
proble- sehb.rg, e daqui segue a fronteira
"»« seu iornal. o correspondente do "Post",
Os boatos duma tentativa dc paz sepa"
actual
ma
ofícnsivo allemão no oriente. Varsovia
do oriente, a Turquia, podiam prestar
A propósito do seu artigo, publicado neseste propósito acerescentou que, sem quenão
deixar de ser uni objeetivo dc pri- até Nevea, para
descer
das colunas do .rada, entre a Allemanha e Austria-Hungria rer citar outros
te jornal, em 7 de junho, o nosso illustre de Berlim, em Budapest, fornece noticiai
exemplos
reaes serviços aos alliados. Todr.via, meirapode
históricos,
basdum
lado. e a Russia do outro, circulam
grandeza: Não um objeetivo estrate- Rombnne alé ao Isonzo, passando a leste
collaborador Maurice Barres recebeu
mr. alarmantes sobre o apparecimento de cliolc»
tava-Hie recordar o exemplo histórico ado- Graça Aranha, membro da Academiade Bra- ra-morbus
direclo. ü objeetivo direclo para um de Plezzo.
com
nos campos de concentração dos
insistência
continuamente
pôde ádmittir-se ainda, sem grande giço
c
Depois continua pela linha do
ganham
exercito
na escola allemã é a masptado poi oceasião da cessão de Nice e dc sileira, antigo ministro do Brasil em Haya prisioneiros em Debroozcn.
excesso de imaginação, que a Ruma- sa inimiga.educado
"Liga
Amiiquilar primeiramente às Isonzo alé Tolminn, onde abandona o Ison- terreno."
Brasileira
Saboya á França, em r8âo. Depois de feita e um dos fundadores da
Diz aquelle jornalista que se registaram
nia venha a modificar a sua attitu- massas contrarias. Ií' a significação da of- zo para seguir uma linha mais oriental, a Porém, apesar deste boatos, as negocia- a
pelos Alliados", o telegramma seguinte:
um
certo
numero
dc
paz,
mezes
decorreu
fensiva.
até agora 1.400 caso», doa quaes mais de
"Rio de
qual, passando a leste do plató oriental da ções continuam. Em data de 16 de abril,
d_, que é, afinal, e exclusivamente, a Ii é cxaclamenie de
—
As symJaneiro, 7 de junho.
entre a conclusão da convenção e a entrega
que trata o grande Gorizia, c atravessando o rio
fatacs.
Comeu, ter- o duque de Averna transntitte a seguinte effectiva dos territórios
patinas brasileiras pela França não poderiam 300
altitude da corte c do governo. A quartel-general germânico.
cedidos.
nota
tclcgicphica ao sr. Sonnino:
encontrar mais distineto interprete do que
Em uma semana, os médicos verificaram
A catastrophe memorável que marcou o mina no mar entre Monfaícone e Trieste.
"Observei
" O barão
corte rumaica é influenciada por uma tentamen da òffensivà estratégica
ao barão de Burian que o pre- vós, c estamos certos de que vossa acção que 17.000 russos estavam atacados do terdc Büriaii pediu-me que o prodos rus- nas cercanias de Nahresinã.
corrente germanpphila, devida ás re- sos na Prussia oriental, c não só dc uma Ari. 3.0 _ A cidade dc Trieste,
curasse hoje em Balplatz para commitnicir- oedente de Nice e Sahoyanão ora compa- será fecunda— á fusão de nossas duas nações. rivel mal.
Saudações.
coin o
Graça Aranha."
vez, determinou a preferencia do estadoravel ao caso actual.
lações de parentesco da dynastia; maior
Está reapparccendo assustadoramente o
será ampliado para o me a sua resposta ás propostas de v. exc
"Mas o barão
slavo em descer para o extremo sul seu território, que
dc
Burian,
depois
de
me
typho em todo o paiz, com a approximaçã"
mas o povo não óccultá, cm repetida. da iminensa frente o cltui da offensiva dos norte de forma a abranger Nabresina, dc Começou por dizer-me que as propostas do responder
"matiDamos a seguir o programmà da
nunca poderia concordar
que
exércitos
forma a confinar com a nova fronteira ita- governo italiano tinham sido submettidas a
née" de gala, a que nos referimos, no salão da estação quente.
manifestações, as suas preferencias seusNada,
commigo
"
todavia, .-..i,*-;-, ,,„¦„ Sl.r ,,,,, e liana e
em
tal
assumpto,
acerescentou
Na primeira semana dc junho," verificaHoche":
que
o sul de maneira a compre- um demorado exame por parte do governo
pelos alliados. Sirvam de prova as '*-_i*adavc! — e nem sempre o mil anda dc hender asparacomarcas
imperial e real, o qual reconhecera immc- o governo imperial e real não se oppunha
Allocução de mr. Maurice Barres, da Aca- ram-se 50 casos cm Budapest.
de
Capo
com
o
—
d'Istria
dc
agradável
e
parceria
aos
de
planos
homenagens de que foi aivo o gene- campanha do inimigo.
á acceitação da proposta contida no artigo demia Franceza.
OS EMPREGADOS POSTAES
O theatro eleito pe- Pirano. seiá erigida cm Estado autônomo Jiatamente, com vivo pesar, que, por mo8, relativa k âmhistja a conceder-se ás pesral Pau, á sua passagem por Uuca los russos para o transcurso das suas opee independente, nas suas relações poüticas, tivos politicos, ethnographicos, estratégicos
NO EXERCITO INGLEZ
Primeira
rações culminantes, já, desde 18KS, se saparte
soas pertencentes aos territórios cedidos á
rcsl, quando se dirigia á Rússia no L-ia
legislativas,
fi- e econômicos, que era supérfluo desenvol- Itália,
— Orchestra Marguerite Hefti
em todo mundo militar, menos 110 mim- inlcrnacionaes. militares.
— Na sessão dc hoje, da
1
LONDRES,
6
condemnadas
ou submettidas a pro- _
(25 ardesempenho duma «Ita missão diplo- ."Io militar de Petrograd, que não offe- nanceiras e administrativas', renunciando a ver, uma grande parle dessas propostas,
tistas) — Solo de violino: mlle. Cécilc So- Câmara . dos Comniuns,
dos
cesso
o ministro
motivos
militares
por
e
smão os maiores riscos de insueces- Anstria-Hungria a toda a soberania sobre especialmente as formuladas nos artigos 2,
politicos.
Ias — Solo dc violoncelio: mlle. J. de Carme tiça e militar. lainlieni se acre- foreciadeante
"Falando
Correios declarou que o governo facultou
depois
—
de um adversário que soubesse ella. Deverá ficar
sobre
a
da
né
Ale
Solo
dc
flauta:
eram
questão
inacceitaveis.
mlle.
Georgctte
3
De
facto,
René,
4,
o consendo porto franco. Nelditou, durante muito tempo, que a contemporizar c escolher o momento decibania em geral c da dc Vaílona em parti- mme. Brémond Jonas — Premiadas e lati- aos empregados postaes os meios de se aüssivo para o golpe mortal. Foi o que acon- Ia não poderão enlrar tropas, sejam austro- juneto daqucllas propostas crearia ao go- cular,
Itália não entraria na guerra-; e, afi- teceu,
Burian disse-me que o governo im- readas pelo Conservatório de Paris — Ou- tarem vantajosamente no exercito, substiO golpe veiu no momento próprio húngara- ou italianas. O novo Estado as- verno imperial e real uma situação inconverture de i'Epreuve Villagcoise — Gréty, tuindo-os por homens edosos e raparigas,
e
real não podia deixar de constatar
pcrial
nalj ella definiu a -*it. altitude inos Vciu na ruptura napoléonjcá de Gorliceciliavel
com os seus próprios interesses visumirá a sua quota parle na actual divida
— M. Camargo, da Gaiíé-Lyrique —
uiiunv, que, si não
formulada pelo governo Invocation á Ia nature
os resulta Jos ¦mbliea austríaca, em relação
taes, e não consultaria o objeetivo a que que a proposta
(Damnation de A MORTE DO ADDIDO MILIá
sua
pcradameiite, quando já poucas cs- cjM-icos da ruptura tactica,deu abriu
populauma lué
o governo italiano declarou sempre mirar, italiano nos artigos 6 e 7 difficilmente po- Faust) — Bcrlioz.
cha
bastante
havia
de
desarticular
a fazer sahir da
TAR
a massa do»
ALLEMÃO EM CONSpara
peranças
— Mlle. Malraison, da Opera dc Monte
./;/. .\.a — A Atistria.Hungria cede des- isto é, conciliar as relações reciprocas en- de.-ia harmonizar-se com os compromissos
contrários, separando afinal de
sul. estéril neutralidade. As n.içõe- exércitos
Cario — Le Nil — X. Lcroux, acompanhaTANTINOPLA
tre a Áustria e a Itália e fazel-as numa in- (ornados, quatro vezes, pelo governo itaiia- da
quasi duas centenas de kilometros o que de já á Itália o grupo das ilhas
Gursolari,
por M. Meurice dos Concertos Sérhiari.
b.lkanicas atravessara uma hori
hoje lucta, como remanescente
no, a saber: .pelos accôrdos austro-hungada correspondendo
.'.THENAS, 6 -- Noticias chega-,
pe* i.ntla
Lissa (com os ilhotes vi- teira boa fé, eliminando todas as causas de
— M. Lamousse, do Theatro Moncey,
invasão
russa,
na
Galicia
oriental.
rigosa para os seus destinos, as
ro-italiano
de
1900
1901,
e
decisões
da
attrito
e
tornando
em
seu vasto repertório.
pelas
possivel a sua collabodas de Constantinopla confirmam a
que Aos estades-maiores dc Berlim e Viennii zinhos de Santo André e ííusi), Mesina
não sc tiverem balido não verão o; não sc apresentaria, mais f::c;l a prelihii- (com Spalmadori e Torcola). Cursola, La- ração nas questões de politica geral. O ba- confe.encia dc Londres, pela sua declara"'¦ «* •'* ">™« "-«-!, addido mi
'ão de Burian
da soliiçâç do problema ofíénsivo ni
^l-ADignai).t1ÍR^:iu Br"
seus interesses tomados ern considè r.».r
poz em relevo que uma rc- ção de 4 de agosto do anno ultimo, affir- pa^lc^r
costa (com os ilhotes e escolhos vizinhos.
—
ura: da Allemanha na capital ottooriente,
sil
White;
b)
Aragonaise,
Sarazate
mando
Jota
¦Ti.zza
que guardaria fidelidade aos comctificação de fronteiras no Isonzo tornaria
e Melcda; além de Pclagosa).
ração, quando a actual siruaca. euAs derrota.» soffridas pelos russos sã.
6 — Mme. Claude Ritter, da Porte Saint mana.
assumidos
com
Austria
a
promissos
para
difficil
a
defesa
militar
daquelies confins
tal porte que só 11111 mil. grc revigoraria
Ari. 5.0 — A Itália occupãrá immediataMartin, a) Alsace, mce. de Faramond; b)
ropea rôr liquidada. '\ nesiriilidadc ode organismo
*m;ierio
Adeantam as informações que se
do
das suas massas combatentes
e approximaria muito
fron- Hungria e para com as decisões da confe- Chant de Gucrre — Déroulcde.
dum pequeno paiz, i n_ circur»__t,.ri- A marcha c.ntòrhànfc sobre Varsovit mente 03 territórios cedidos (arls. 1, 2 e 4) ; teira italiana da cidade de Trieste. a abanrencia de Londres, e tambem que não que- . — Miss. Elsa Gorlich, do
.itfibue
a um suicídio a morte desse
7
O
ConservatoTrieste
e
e
o
seu
território
sefica, de agora em deante, nnnos delicada.
(art. 3.0)
ria tirar nenhum proveito da Albânia na rio Varation — Proch.
c:a. actuae-, não "en va*
oficial.
poJí-Ücr, Annopel. piaçá foile, além da queda 1I0 rão evacuados pelas autoridades c tropas dono desta cidade pela Austria-Hungria oceasião em
8 — Mlle. Coffer, pianista, primeiro preque a Austria-Hungria se cne diplomático, P.'ce ser qiic esla; Sa-u, no Vi. tnla. será facilmente isolada -.uítro-liuiiga.as, com o licenciamento, tam- prival-a-ia do mais importante dos seus porcontrava empenhada numa guerra, e pelas mio do Conservatório, a) Valse en ut diéze, EXECUÇÃO DE UM ESPIÃO
fiando, de resto, Ivangorod e Brest com ns bem inimediato,
tos
marítimos
e
collocaria
em
Itada
poder
dos militares de terra c
ponderações actuein _ nda sob,-- _ obstáculos mais sérios a serem vencidos
Chopin;Ji) Berceusc, Chopin, c) Les AbeilUa a mais importante communicação entre suas declarações formaes por oceasião da les — 'fhéodore Dubois.
GERMÂNICO
animo dos dirigentes rtimaiços, le- para que o campo entrincheirado de Var mar que .procedem destas regiões.
oceupação
italiana
Vaílona.
em
Ari. (x.o _ A Austriá-Hungria reconhe- aquelle poi to e a Allemanha. Finalmente, a
se encontre como totalmente corta
LONDRES, 6 - Foi executado,
hoje,
9 — Mme. de Araujo Koenig, a) Air de
vatdo-os a seguir caminhos que me sovia
dò de comnuinicações.
Louise, Charpentier; b) Si tu le veux — pela manhã, na Torre dc Londres, o espião
(Continua).
:e a plena soberania italiana sobre Vaílona cessão das ilhas Cursolari, que dominavam
1'ior co.i&nkeiii -js interesses u.-.eio
A.
Si os exércitos allemães tentassem o go:- '-¦
SliiSTI.
Koechlin.
sua bahia, compreheudendo Sasseno, com a Dalmacia, tornaria a Itália senhora dagermânico Müller.
pc pelo norte os embaraços teriam crescido
na es.
10 — M. M. Camargo e Dupony, duo des
de vulto, deante da linha de praças fortes . território interior que seja necessário pa- quellá região, e o mar Adriático converterPêcheurs de Perlcs — Bizet.
"a a sua defesa.
UM NAVIO NORUEGUEZ VAI A PIse-ia num mar italiano, principalmente agopoderosas que haveria, primeiramente, d(
11 — Orchestra — Ballet de Cqppélia —
bater, desde
QUE NO MAR DO NORTE
Ari. 7.0 _ A Austria-Hungria desinte- ra qu. a llalia conservava a posse de VaiKovno a
Novo-Giorgievsk
Léo Delihesi.a) Préhide;
b) Valse; c)
passando por Grodno, Blaystock; Lomza. Ós. ressa-se completamente
lona. O barão Burian accrcscentou tambem.
LONDRES. 6 — Informam para esta cada
Albânia,
Rèveric;
comd)
Mazurka.
trolcn!*.. Roshan, Fultusk c Serotsh.
"Pick" aftin•irc-hendida entre
pitai que o vapor norueguez
as fronteiras traçadas pe- por sua conta, que,- inspirando-sc sinceraNão ficaram, entretanto, quedos os íill.
Segunda parte
'"Times",
da
emboccadttra
dou
hoje
Ia
mente nas condições que me expuzera, soconferência de Londres.
mães mesmo para o norte.
do Tar
próximo
O critico militar do
coronel
Invadiram a
Curlandia. Gliegaram a ameaçar Riga. em
.-//7. Ro — A Austria-Hungria concede- bre as quaes julgava dever insistir c que Repiiigton, apreciando os esforços da Alie- , 1 — Orchestra Marguerite Hefti — Scé- misa.
Mitaii. Apoderaram-se de uma pane ri- rá completa
manha
manter os seus efíectivos nas nes Alsacier.nes — Massenet; a) Dimanche
A cquipagem foi salva.
amnistia c promoverá a imme- já tinham sido apresentadas a v. exc, e frentes para
... Entre as iuctas pun,darias i de uretiómi'- quissinis da provincic invú-dida c, ji estar
de combate e as perdas que diária- inatin; b) Sous les tilleuls; c) Au CabaIgnoram-se
ainda as causas do desastre,
nancias pessoaes que lavram na Itália, as belècidõs definitivanieiitc tm I.ibau. por!, •liata libeidade de todos os condemnadò! querendo assegurar á Itália, até ao extremo mente sofre diz:
ret.
" Si a
ou processados por motivos militares e
mulheres deram aos homens um exemplo de (ie mar que forlificaram, tentam já a
averiguado si o navio bateu
limife do possível, o seu desejo de chegai
população allemã é mais conside— Mlle. Leonor de Aguiar — a) Air não estando
posse
pobom senso: uniram-se. Nesle momento em d. Wináau, bem mais ao norte, Conquista'» liticos. provenientes
ravel do que a nossa, não devemos esque- des Bijoux de Faust — Gounod; b)
mina ou si foi torpedeado pecontra
alguma
cticulc
definitiva
uma
i
e
duradoura,
o
dos
territórios
Baicedigoque estão em jogo os desiinòs d. pa;_, quaes- .io Windau, terão montão, guarda ao por- ¦dos ou evacuados.
los submarinos allemães.
verno imperial c real estava disposto a au- cer que as perdas allemãs foram provável- lada do Guarany — Carlos Gomes.
mente dez vezes maiores ás soffridas por
quer polcm.cas, manifestações e discursos to de Riga, ameaçando a Rússia de perder
Ari. ç.o — pL.|a entrega dos territórios gmentar a cessão dos territórios 110 Tyrol nos e
— M. Diaz Albertini, acompanhado por
são simplesmente supérfluos. As mulheres, o restante dc soberania marítima nue ainda
que o esforço desenvolvido na lucta
A RESISTÊNCIA MOSCOVITA
cedidos, pela sua quota-parle na divida
meridional que acceitara, em principio, pela das duas frentes é enorme. Sabemos o que mlle. Dignat: a) Le cygnc — Saint-Saens;
que cm obediência a uma tradição bem íe- disputava ao inimigo.
pn—
6 — Um communicado offlDeante de cousas desta jaez, que sc pas- 'dica austríaca,
b)
minina poderiam perder, o tempo em palaLONDRES,
Mazurka
Zarzicky.
significa
conservação
a
frente
duma
de 60
pelo que fôr devido por pen- conimunicação feita no dia 1 do corrente.
vras sem que ninguém
kilometros em França; pensemos agora 110
— Mlle. Vera Janacopulos: a) Le Ma- ciai de Petrograd informa que os russos
uos insuecessos soes aos funecionarios
tal e.-tranhasse, sam no oriente, c deante
" Segunde esta nova
imperiaes c reaes
proposta, a futura que deve custar ao inimigo a manutenção noir de Rosemonde — Duparc; b) Mandoentrar 110 campo do: factus. oos alliados no oceidente, qne avançam nos
preferiram
reconquistaram a cidade de Terjimelkir (
Querem estar prompias a "prestar á pa- boletins c não avançam no terreno,"é com- aposentados; pela immediata e integral pas- linha de confins destacar-se-ia da fronteira de defesa de tres frentes: do mar do Norte line — Dubussy.
as suas retaguardas, sempre em conque
tria todus OS serviços que a-, .uns aptidões prehensivel que redobrem elles o calor dós sageiu a,j reino da Itália: de todas as
á
actual
Montenegro
Suissa,
do
Tirol
Zupfolspitc
ao
cm
e
á
—
seguiria
e
Sera fronteira
Sketch de Dú— Dansc de Cliarité
prostu. rogos á Rumania no sentido de que
tacto
com os inimigo, continuam combaten'
consentirem."
via
e
da
Bukovina
ao
Baltico.
esfor—
bord,
Este
musica
dc Nazara-Aga
priedades nacionaes moveis
La Camare immoveis. entre o districto de Cies, dum lado, c os
Partiu a iniciativa do Conselho Nacional cedendo esta aquelles rogos suppliccs. eu- exeeplo
ço, este terrível esforço deve acubar por go — Géo Faucht,
— do.
da
Ópera
L'Abbé
armas,
districto,,
de
Schlandens
e
de
Merano,
se
do
encontrem
que
naquelles
se fazer sentir. Não ha nação que possa per- Marthe Bousquat.
das Mulheres. Uma commissão
milancza tie na guerra acommeltendo logo a AusDiz o communicado que a posição actual*
seguiu-lhe o exemplo e a fusão iez-se, in- tna... A Rumania não quer ceder, porém, territórios, e como compensação dc todos utro, is!. é, a linha divisória entre o Noce der sete homens por minuto e isto dia e
— M. Dupony, da Opera Cômica: a) mente oecupada pelos allemães tem a forformam: os i telegrammas, sob o nome de Al- rio que aliás,só mostra intelligencia.
os direitos do Estado referentes aos ditos . o Adigc alé ao JUni.tispitzc. A linha de noite, como acontece com os allemães, sem
Stances de Lakme — Delibes; b) Philé- ma de um semi-circulo.
th alliados já são muitos c a mescla de territórios,
liança Feminina Italiai.a.
em relação ao presente, fronteira passaria a oeste dc Proveis, de Se/f*.5,?tt:;Vma,is dia '""nos(di*í- ...
mon et Bancis — Gounod.
quer
,
Cada mez de guerra custa a Allemanha
O programmà é elúro, preciso e pratico, cores qtu a alliança representa c tal que
excepção alguma, a modo que esta communa continuasse a fa- tresentos mil homens,
— Mlle. G. Fleury de Barros: a) Sous A MARCHA DOS ALLEMÃES PARA
energicamente traçado; compõe-se de dez ninguém chegará a entender bem o con- quer ao futuro, sem
" Ha muito tempo
— Staub; b) Fantaisie Imprompttt —
Itália pagará á Austria-Hungria a somma zer parte do Tyrol, attingiria o rio Pescara
partes: Assistência h.spiialai — Assistência jiineto bizarro dellas...
que o exercito da bois
LUBLIN
Promcttcr é fácil. Não vistes quanta pro- capital em ouro dc duzentos
Chopin.
mobilização
desappareceu
us familias dos niobill.ãdõs — Secção de
com
o
apello
dc
curso
e
seguiria
deste
ultimo
o
milhões
rio
á
liaté
de
— Aniiuncia
nessa
6
ingleza
LONDRES,
aos
um despatodos os mancebos c pais de familias.
torneios da ras italianas,
informações pata os combatentes — Assisprimeiros
— Mlle. Linot, do Conservatório Tou" Os allemães
suai confluência com o Noce, que abandonacho
—
official
de
Petrograd
combatem
uppücando
tencia ás crianças —t Secretariado, coritábili- grande guerra?
as
tropas
ausmelodia
G.
Fauré.
que
jours,
para
/]>•(. 10. — A Itália compronictter-se-á a ria na fronteira septentrional do districto a destruição dos
Cumprir a_promessa é mais difficil... A
dade e dactylcgraphiú — Serviços públicos
seus inimigos, homens, mu— M. Tressy, do Grand-Gtiignol: a) tro-allemãs avançam em direcção a Lublin,
— Traballi.s domésticos — Trabalhos dc Rumania está vendo, de perto, a licção de manter uma perfeita neutralidade durante de Mczzolombardo, attingindo o Adige ao lheres e crianças, os meios diabol.cos que a
— Vcrhacren;
Ceux de Liégc
b) Du entre Kraspikk c o rio Wicprz.
lhes suggere.
agulha — Auxilio agricola; industrial, com- cousas que é esta gigantesca peleja. È' ma- toda a presente guerra, cm relação á Aus- sul de Salcrno. Depois, inflectiria cm di- seiencia
Mouron pour les pelits oiscaux — J. Riche"A
caco
velho.
Não
Todos os ataques dos allemães contra as
—
metlcr
a
mão
na
sua
reserva
quer
de homens não eãtácxgotca- tria-Hungria e á Allemanha,
mcrcial, etc.
Trabalhos não compr.elicnrecção a Geirsberg, seguiria a divisória en- tada, mas a flor da
pin.
üaça alijada... Faz muito bem. R si as
didos nos capiltilos anteriores.
desapde Wieprz c da margem oeste do
allemã
juventude
posições
Art. 11. — Emquanto
10 — Miss. Elsa Gorlich, Mlle. Malraidurar a presente tre o valle do Alvisio pelo Castiore e diri- pareceu no momento cm que a norsa sc leAs fiiiadas indicarão o trabalho que pre- apparencias não enganam, nem será com a
son, ni. m. Camargo'c Dupony — Quatuor Burg, entre Krylow e Sokal, foram repeleni, n liilhrefp de horas*qn. podem con- Rumania, nem será com a Bulgária que a guerra, a Itália renunciará a toda a faculda- gir-sc-ia para o Hornspitze e para o Monte vanta.
" Esta situação não
lidos.
— Verdi.
ar-lhe c si o fazem gratuitamente ou Inglaterra... desempatara a lucta. j de de invocar ulteriünncnlc, em seu favorj Comp.
pôde encarar-se sem de Rigolettc
Centenas de allemã.j cahiram prisi.uei*.
nella
se fundarem resultados cheios dc cs11 — Hymno. brasileiros e dos alliados,
-ínuncrádo.
"Aid, voltaria
Vou ILWSKN.
as disposições do artigo Vil do Tratado
para, o sul, descreveria um. peranca,"
1 rus doi russos,
oela orchestra,
EM
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Os allemães na Polônia
LONDRES, 7 — Referem para esta capitai quc, na frente do Bzura, os allemães
um novo instrumento
estão empregando
'destinado
a cortar os arames farpados, que
defendem as trincheiras russas contra os
»——
«
assaltos da infantaria germânica,
teutonicos se acham
Todos os infantes
MONTEDE
COMBATES
OS
providos desse apparelho, que consiste num
NERO
cylindro mctallico cheio dc uma substancia
formada com benzina c petróleo.
ROMA, 6 — O rei Victor Manuel
Devido A pressão dc 75 libras por polle- condecorou corn a medalha de prata
quadrada que tem, ao dar-se a volta as bandeiras de seis regimentos, que
gada
'de
uma niolla, sái um jorro de liquido inmnis se distinguiram nos combates
flammado, que alcança a uma distancia de
'doze
de Montenero.
a quinze pés,
ENTRE A ALUEA chamma que expelle é intensissima, cor- COMMUNICAÇÕES
tando os arames como as tesouras cortam
MANHA E A AUSTRIA - AS TROPAS ENVIADAS PARA A FRONTEI,lirri pedaço de papel.
RA DA ITÁLIA
COMDE
BANQUETE
NA CÂMARA
P
MERCIO AMERICANA D-E PARIS
LONDRES, 6 — As communicações en-- BRILHANTE DISCURSO DO SR. tre a Austria c a Allemanha, pela fronteira
RENE* VIVIANI
da Suissa, estão interrompidas,
O lago Constanza está interdicto para a
TARIS, 6 — Discursando hontem, á noie as suas margens, no território
de
navegação
Câmara
num
banquete
realizado
na
jfe,
Commercio Americana de Paris, o sr. Rcné suisso, foram guardadas militarmente.
Acredita-se, entretanto, quc serão cm breViviani, presidente do Conselho, declarou
interjuc aquella Câmara, convidando o governo vc restabelecidas as communicações,
ila Republica, quiz recordar a gloria com- rompidas em grande parte pelo movimento
de
(num dos heróes francezes e americanos, que dc tropas, que monopolizou a estrada
outróra sellaram um pacto fraternal.
ferro na ultima semana.
' "
Tudo ind'ca quc a Allemanha e a AusQuizcstes, diz o orador, prestar uma homenagem á nobre nação, que, fiel ás suas tria enviam grandes massas dc forças para
tradições, defende o seu solo, os seus lares, o Tyrol, Carinthia c alpes Jnlianos, afim dc
"S
sua independência c a independência do sc opporem á invasão das tropas rcaes.
inundo, da qual tantas vezes foi campeã. De
As forças quc da Auslria c da Allemanha
'certo
não a julgastes nação frivola, nem vos lem marchado para o sul, desde o inicio da
,'urprehcndcis de enconlral-a grande e for- guerra com a Itália, sobem a um milhão de
te; tle certo não pensastes que as nossas dis- homens approximadamcntc.
'missões
de homens livres impediriam a união
O BOMBARDEIO DE TRIESTE
dos corações, a concórdia das vontades; de
6 — Referem de Roma que
LONDRES,
Certo não a acreditastes somente capaz dc
um dirigivel italiano lançou diversas bomum
mu Ímpeto heróico, seguido logo por
bas sobre os estaleiros dc Tricste, causanabatimento repentino.
do consideráveis estragos, c regressou illcVós sabe-is quc sc escondem qualidades
;o ao ponto dc partida.
brilhante:; na nossa raça c que a resistência
Adeantam os despachos quc fracassaram
lhe
não
opposta á provação mais trágica
tentativas dos austríacos para expulsar
as
gasta nem o corpo nem a alma. Si esla
das posições que ocçupani entre
italianos
os
da
proprova prolòngár-sc e si, após o dia
Gnuiisca.
e
Caporclto
vação, outros dias de provação surgirem,
DO
nem
DISCURSO
rançada
IMPORTANTE
está
não
tabei que. a França
resignada: ella mantem-se ile pé, armada,
SR. GIOLITTI
trgahizàdá, ardente, temível, certa dc venPARIS, 6 — Causou grande sens<icer com seus indomáveis alliados, que de"
ÇÃo em Roma, informa o corresponfeiidém a mesma causa.
¦¦TenVps", o discurso
" desde
proque a Al- dente do
O sr. Viviani disse que
seu
o
mundo
o
sobre
lemanha desencadeou
i.tnciado pelo sr. Giovanui Giolitti,
de
abominável ílagello, íoi para a França que perante o conselho
provincial
1 America voltou o seu coração, enviando- Cnneo, do
é
presidente.
qual
lhe médicos, ao mesmo tempo que as muAo conselho principal fora apre
aleas
todas
repudiavam
lliercs americanas
tentada unia proposta para quc a pro(•rias que a fortuna lhes podia proporcionar,
sucm
envolvendo
feridos,
viricia de Cnneo concorresse com a
dos
para cui.lar
"
caridade,
a
sua
graça
prema
quantia dc 100.000 liras para as vi"Sejam,
pela minha voz, agradecidas c ctiinas da guerra.
abençoadas, disse o sr. Viviani, tantas geO sr. Gioütti pronunciou então um
'jcrosidàdes,
que encontraram profundo éco
discurso, justificando a proiyrgo
em nosa»alma.
"Os vossos antepassados fundaram » foHa. Disse que a situação cm que
•naior democracia do mundo e erigiram em se encontrava a Itália, 110
presente
os
principio a independência das nações;
i" mento, exigia de todos os italianossos proclamaram os direitos do homem e
nos a mais completa e absoluta solinmumciaram esses direitos aos povos. Como
d.ariedadc. Todas as divergências dede
deixar
poderia uma synipatliia vibrante
todas as luetas
viam
dcsapparecer;
viodireito,
o
rasgado
foi
unir-nos, quando
Iada a liberdade, quando sc acham opprimi- itite:nas deviam cessar; todos os itados o coração e a consciência dos herdeiros lianos, dc quaesquer credos ou par.aquelles que lhes legaram essa formidável tidos, sc devem unir em torno do rei,
herança?
está dando um alto exemplo de
"listamos ltictandò,
portanto, e luetare- quc
mos até despedaçarmos a pesada espada quc patriotismo.
do
Asseverou que a Itália, mais
tantas vezes ameaçou e feriu a justiça. Não
recorremos, para isso, a processos mons- 1UC nunca, prÀcÍEn do roncurso, enerIrtlOSOSj não nos dispomos o metter a ni- gias c- esforços de todos os seus flijtie navios carregados dc victimas ihnoçen- lhos,
para conseguir a satisfacção das
\,.>, ,.-»,»;«., ....,<:»->*.:> e crianças...
aspirações naeionaes.
"Dcsvicnio-nos,
justas
do
presento...
porém,
O discurso do sr. Giolitti, cuja siUebo ao futuro, .'1 independência das nações,
á sua liberdade dc disporem de si mesmas, gn.íicação todos os jornaes dc Roma
ds gerações libertadas pela bravura de tan- _ni:c.*itani, foi calorosamente applaulos heróes, á grande Republica que symbocii(.1o.
íisa a força, porém a força serva do direi"Tribuna",
A
òrgaiíi officioso, sado
direito!"
ilo c nãj subjugadora
lienlando
embora
o facto do discurso
NAS
A VIVA LUCTA EMPENHADA
não
significação
ter
para a politica
LINHAS DA FRANÇA E DA BELinterna,
congratula-se
com o sr. GioGICA
•itfi
—
haver
reconhecido,
Presse
forainda que
de
Ia
0 Burcaii
PARTS, 6
por
jicccu hoje o seguinte communicado offi- tardiamente, a justiça da causa naciai aos jornaes desta capital:
coral, c haver justificado indirecta" A noite
passada esteve muito mõvinicri- mente a
guerra que a Itália faz contada em vários pontos da frente da Bélgica.
inimiga secular.
tra
sua
a
Os soldados inglezes apoderaram-se de
BRASIL
O
E A COLÔNIA ITALIANA
de
ao
sudoeste
algumas trincheiras allemãs
1'ilken.
PARTS, O - O "Giornale d'Iialia" pc.
Está empenhada tuna lueta vivíssima em blícoti um artigo elogiosissimo para o Bralorno da estação de Souchez, quc se acha sil e os italianos ahi residentes.
ainda cm poder das tropas françezas, apeSalienta aquella folha o grande concurso
sar dos esforços repetidos do inimigo para qre os italianos domiciliados no Brasil tém
tcrnia-l-a.
prestado á pátria, desde o inicio das ho"»A cidade de Arras foi bombardeada du- lilidàdes; quer accorrendo em, grande nurante a noite.
mero ás fileiras do exercito, quer cotizanNas linhas da Argonii. rcgistaiu-sc com do-se para enviar soccorros ás victimas da
bates incessantes, fazendo os belligerantes guerra.
uso de granadas de mão c petardos.
O "Giornale" salienta o facto das aut-j
A nossa artilharia dcsatrellou varias ve- ridades brasileiras
<?c:
terem facilitado,
nes os animaes da tracçao, para agir con- todas as formas, tanto o embarque dc rctra o adversário.
servistas como a remessa de fundos e, bem
Deliremos alli, completamente, as lenta- assim, as sympathias com que o povo bralivas de ataques dos allemães.
sileiro acompanha a Itália neste momento,
Nos Hauts de Meuse repellimos dois ata- em que ella sc lança na guerra para dcquês du inimigo contra as nossas posições, íender os seus mais sagrados interesses e
ravina Souvaux t completar a sua unidade politica.
oa coluna ao sul da
a leste da trincheira de Calomie.
O inimigo, no seu movimento ofíensivo,
exiendcu-se nm pouco'na parto occidcntal
do bosque, até Ecy-en-Ifayc.
O sr. Ermeliuo Matarazzo, presidente da
A outra colunma de ataque dirigiu-se pa- Cruz Vermelha Ttaliana, de S. Paulo, rera a parte do bosque que se exteude a oes- cebeu varias offertas para a instituição que
representa,
le Croix des Carmes.
Nesses dois logares repellimos o inimigo
com o fogo da nossa artilharia c da nossa
infantaria,
O FESTIVAL NO THEATRO S. JOSE'
O adversário soíírcu perdas enormes."
Os membros da sub-comjnissão da Con
O APRESAMENTO DE UM VAPOR solação eslão empregando todos os esíor
AMERICANO PELOS ALLEMÃES
cos para quc as festas que vão realizar na
NOVA YORK, 6 —
O cônsul norte- próxima semana em beneficio do Comitato
americano cm Swinemande communicou ao Iró-Palria, uo Parque Paulista e no thea
embaixador dos Estados Unidos em Berlim, iro S. Josc, se revistam do maior brilho.
eiid*»
Os pavilhões ceritraes quc. estão
sr. James Gcrard, que um vaso de guerra
allemão capturou a conduziu para aquelle construidos 110 Parque Paulista e destina"Plautu- dos á "kermesse:",' estão quasi concluído".
porto, o vapor.; nqrtc-americaiío
Eis a progranima das festas no Parque
lia", que transportava dc Nova York para
Paulista:
a Suécia uma carregamento de petróleo.
11 de julho, ás 13 horas, inauguração da
UM ARTIGO DO ALMIRANTE VON
kermesse; dia 13, ás 15 horas, continuação
TRUPPEL
da kermesse; dia 14, ás 13 lioras, continuaLONDRES, ú — O almirante .von Trup-' ção 'da kermesse, enccrraiido-sc nesse dia.
pcl, que fo: ha tempos governador da posO festival no theatro S. Josí realizarsessão allemã de Kiáo Tchao, publicou um
artigo 110 "Die Tag", aconselhando o go- sc-á no dia 15, ás 21 horas, c constará dc
verno a refleetir sobre si convém continuar uma conferência patriótica por frei Roa guerra de pirataria, fazendo atacar indis- berto Nova
e concerto
organizado pelo
tinetamente os navios que cruzam os mares maestro Alfredo Belardi.
iti_rlc2t.es. até ao ponto dc justificar o rompimento dos Estados Unidos.
Acerescenta o almirante von Truppel que
o maior critico militar allemão já opinou
Parte hoje desta capital com destino á
pela moderação da lueta nos mares,
"ALBATROZ"
sua pátria uma nova leva de reservistas
AS VICTIMAS DO
LONDRES, 6 — Informam ds Cope- italianos, quc vai incorporar-se ao exercito
ahague que foram sepultados no cemitério italiano cm operações contra a Áustria.
cm
italianos embarcam
da ilha dc- Gothland quarenta marinheiros
Os patriotas
da tripulação do navio allemão." Albatroz", um trem especial que parte da estação da
que um submarino russo alvejou e perse- Luz, ás 6 horns e meia, seguindo, para Sanguiu, obrigando-o a encalhar.
"Albatroz" conta-se tos, onde. tomarão o vapor "Toscan.i", .que
Entre os mortos do
¦- o eonim8iidaivte;i'-'Ci .oniíiiiin-sc .et,'
os deve cou_tjKÍi;ç3»"lialÍ(iv:J<i£"/ iir.i/l i".i:fiíí

li 1 mm

Cruz Vermelha Italiana

A kermesse

Me8ei'vistas

italianos

IlIÉlllf filíÉi NOTAS
OS ITALIANOS CONTINUAM A BOMBARDEAR AS OBRAS DA DEFESA
DE MALBORGHETTO-A OFFEMREAES NO
SIVA DAS TROPAS
PLANALTO CARSICO
supremo
ROMA, 6 — Pelo oommando
das forças italianas foi publicado hoje. o scguinte communicado official:
"Continua efficaclSsimo o nosso tiro de
de
artilharia contra as obras dc defesa
Malhorghctto e Prcdü,
A nossa offensiva no planalto Carsico
desenvolve-se com suecesso,
Nos combates de hontem fizemos quatrocentos prisioneiros.
os nossos dirigiveis
Na noite passada,
efficazmentc 05 acampa»
bombardearam
mentos do inimigo cm torno de Dobcrdo cno entroncamento ferro-viario de Doruberg
e Travcina, damnificando um breve trecho
da estrada dc ferro c a estação de Pravc!na.
Foi assignalado um violento fogo de artilharia contra as aeronaves italiana?, quc regressaram incólumes, (a) — Cailorna,"
N. da R. — A legação da Balia, no Rio
de Janeiro recebeu tambem uma cópia do
communicado acima, o qual nos foi transmitlido pelo nosso correspondente naquella
cidade,
UM VAPOR ADLEMAO A PIQUE UMA AERONAVE ALLEMÃ LANÇA BOMBAS SOBRE O FORTE DE
LANDGUARD HARWICK
RTO, 6 — Foi recebido pela legaçiio ingleza, nesta capital, o seguinte communica>io official:
"¦Londres, 6 — Foi hontem aqui publicado o seguinte communicado official russo:
",NTo dia 2 do corrente, na entrada da bahia
dc Dantzig, um submarino fez voar por
meio dc dois torpedos, um couraçado aliemão, o "Class Dcutschland". que navegava na frente dc uma esquadrilha allemã.
Um dos destroyers russos aproou uni submarino allemão, que tentava approximar-se
tos nossos couraçadosO submarino não voltou á tona, ao pas'
"¦o
quc o nosso dcstroyer sof freu apenas
uma avaria insignificante".
O almiranlado annuncia que duraíiie
a semana finda cm 30 dc junho, entraram
e sahiram nos portos do Reino Unido 1,190.
navios.
Neste periodo de tempo cinco navios in
gle-os foram postos a pique pelos submarium total rie
nos álicràães, representando
11.626 toneladas.
Tambem foram afundados i.| navios de
pesca At um total de 1..97 toneladas".
A secretaria do almiranlado aniitiricia 0. seguinte: Uni communicado official
allemão, publicado no dia 4, informa que
tuna aeronave allemã lançou bombas sobre
o forte dc Landgüard, em Hanvick.
Os factos relativos ao incidente íão os
merecem noticia:
seguintes, que apenas
Sabbado, dc manhã, um aeroplano e um hydroplano allemães apparcccram ao largo dc
Harvick, voando muito alto.
Os nossos aeroplanos partiram immcdialamente em sua ptrsoguição, pondo-os cm
fuga.
O aeioplano inimigo lançou então vana:.
fugindo c sempre
bombas sobre o mar
voando a grande altura.
A LUCTA ANG-LO-ALLEMÃ AO NORITA
TE r,v- VPP17S — * kr-QKO
DF,
LE PRETRE FLORESTA
AWRMAES
DOS
VANTAGENS
SOBRE OS RUSSOS
RIO, 6 (A)—A legação da Allemanha cm
Petropòlis recebeu o seguinte telcgramma
dc Berlim, vi» Washington:
"O
quartel general communica em data
dc S Ao corrente: — Os ataques inglezes ao
norte dc Ypres, assim como. a inyest:da
franceza conlra Souchez, foram repcllidos.
Na região occidcntal <!a floresta de Le
Prétre, tomamos dc assalto posições inigas numa frente de I.500 metros t numa
profundidade de 400 metros. Nessa oceasião fizemos cerca
de 1.000 prisioneiros
não feridos, entre os quaes o estado maior
de um batalhão,
Apodcraiuo-nos dc ilois canhões, quatro
c
metralhadoras, tres lauça-ininas leves
quatro pesados.
Diversas bomba,1* lançadas sobre Brueginimigos, cahiram nas
ge por aviadores
os
proximidades de Maiw, dainnificando
cidade.
arte
da
de
monumentos
preciosos
4.5 tropas do general von Einsingcn, após
combates ininterruptos, que duram lia quasi
15 dias, contra consideráveis forças ru.;sas, alcançaram toda a frente du Sloia-J,',pa, cuja margem oeste se acha limpa do
inimigo.
"iasOs russos evacuaram, durante a noite
o
Krilow,
entre
dc
da
cabeça
sada a
ponte
Bug c o Vistula.
O inimigo foi novamente recjiassailo .ia">
Turr/bin e Tarnagora
linha, dc Plomka,
Ki.snike".
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(Do nosso córríispondcnté,
5)-

em data. de
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Seguiu nc dia 3 do corrente par Barbacena, o juiz municipal desta comarca, sr.
dr. Theodoreto Ribeiro de Paiva.
Realizou-se
o sorteio dos jurados
que devem servir na terceira sessão do jury
comarca,
a
instãllar-sc
no dia 20 do
desla
corrente.
No dia 30 de junho findo, realizouse o enterro do innocenle José, filho ido sr.
c de d, Maria
Álvaro Augusto de Moraes
' '.
.
Duarte de Moraes.
Fez annos no dia i.o do corrente o
de Carvalho
coronel Joaquim Eugênio
Junior.
Esteve ncsiá cidade
o sr. coronel
Emiliano Quintino da Fonseca, chefe politico da freguezia do Córrego.
Rcalizou-sc no dia 30 de junho fiudo a festa do Sagrado Coração de Jesus.
Transferiu sua residência' desta çidad.j para a de Soccorro o sr. Abel dc Faria Guimarães.
—- Foi exonerado, a pedido, do cargo
de agente do correio o sr. José Emygdio da
Silva c nomeada d. Maria Anialia Lambcrt.
Já regressou de sua viagem a Apparecida. a familia do sr. Virgilio Lopes da
Silva.
Realizou-se no dia 2 do corrente o
casamento do sr. Joaquim de Paiva Cardoso coni d. Lavhiia Moreira Lopes.
AKAGUAKV
(Do nosso correspondente,
5):

tm dala

.*¦•'-•

dc

Reabrirain-sc hontem as aulas correspon«.elites ao segundo semestre do anuo lcctivo
do ¦" Araguary Collcgc", acreditado estabeJ^JÍÍ»*'"0t'"t«jdfhiV''l*r-i^*;.3o_-lL'sl»*ic*j!d*ljJ^i

mara dos Deputados, Iam ser feitas as devidas Communicações.
Em seguida, s, exc. fez scicnte á casa quc
os srs. Almeida Prado, Wladimiro do Amaral, Carvalho Pinto c Machado Pedrosa
sc acham pròmptos para os trabalhos legisNá nossa historia politica contem- iativos.
Nada mais havendo a tratar, foi levantaos
grandes vult03 da a' sessão, designada outra para hoje.
poranea, entre
cuja vida conslitue exemplo de raras
virtudes,

rcsalta,

num

realce

dc

in-

Na sala das commissõcs da Câmara dos
a preclara fi- Deputados reuniu-se liontem, após a sessão,
a Commissão de Justiça, para tratar, das
sr.
conselheiro Rodrigues eleições no 3.0 e no 6.0 districtos, cm que
gtira do
foram eleitos c diplomados os sr«. José
Alves.
Vicente c Raphael Prestes,
Pelo presidente da commissão, sr. João
Vm olhar retrospectivo á sua bri- Sampaio, foram designados para relatar os
respectivos pareceres os srs. Alfredo Pujol
Ihantc carreira de homem
publico c João Martins.
b.iísta para evidenciar quanto a patria lhe deve de abnegados e inestiO sr. secretario da Justiça c da Scguranmaveis serviços, desde os tempos do ça Publica mandou incluir a Secção dc
Identificação na tabeliã n. 1, anncxa ao
império até ao momento actual, cm acto <le 11 dc dezembro de 1908, afim de
poder o respectivo chefe, cm objecto dc
telcgrammas por
que a sua notável capacidade c o serviço publico, dirigir
-eu admirável descortino imprimem conta do governo, para quaesquer localidades do Estado.
á administração do nosso Eslado sudestaque,

cchiundivcl

penor c patriótica directriz.
Não caberia, decerto, nos

Afim dc ser devidamente informado, a
limiles Secretaria do Interior transiniíliu ao sr.
presidente da Câmara Municipal dc Caconestreitos destas linhas, rememorar, dc um officio cm que o vereador sr. José
Francisco Borges reclama contra o facto
detalhes,
com os precisos
quanto de não se reunir.Jia muito limpo, aquella
corporação, ficando sem solução casos dc
tem sido proficua a acção desse bra- caracter urgente.
Mlciro illustre em prol dos magnos
interesses

do paiz c do respeito aos
O Tribunal dc Justiça, em sessão dc hontem, informou ao governo os pedidos de
princípios do regimen.
remoção de juizes dc direito para a comtirExcttsado sc nos afigura, comtu- ca dc Barretos.
do, esse trabalho, nítida como está
•.nos

no

de

espirito

toda

a nacionalidade

O sr. secrelario da
v,.iu o acto referente As
e dc fretes da estação
inaugurado da Estrada
cabal, na parte relativa
alludidã estação, que é
"Ponte Alta".
Rodrigues

a grande obra do patrício eminente.
Rcslringimo-nos, portanto, a apre*"c;>tar as nossas respeitosas saúdaçoes

ao

sr.

conselheiro

Theatros
exercito brasileiro
em 1916
Saloes
OAS1NO ANTiV«ÜTíOA
SI gênio alegre, a interessante comedia
hespanhola dos irmãos Alvarcz Quintero,
fez hontem as delicias dos freqüentadores
deste theatro, Não c nova para S. Paulo.
A mesma troupe luzitana, quc hontem no!-a
deu, já a havia representado na temporada
passada com certo suecesso, pois nos fez
conhecer um dos melhores trabalhos theatraes dos autores do Ul riiiío prodigio.ninvés de uma interpretação bastante conscienciosa. Já tivemos, pois, ensejo de escrever sobre o valor literário d'0 gênio
alegre (traducção de João Soler), uma comedia bem feita como todas as obras theatraes dos irmãos Quintero, que pintam nclIa dois gênios vivazes, mostrando o lado tumitltuoso c juvenil da alegria.
Aura Abranches (Consuelo), Alexandre
de Azevedo (Julio), Ferreira de Sousa (d.
Eligio), Adelina Abranches (Anna Pepa),
Alfredo Abranches (Lúcio) e Elvira Costa (Marqueza), movimentaram-sc em secna com animação, deliciando cada qual o
caracter da respectiva personagem. Os demais artistas contribuiram egualmentc para o equilíbrio do conjunclo.
Boa montagem.
colheram o. seu
O. principaes artistas
justo quinhão dc applausos, que lhe distribuiu um numeroso c selecto auditório.
— Hoje, pela primeira vez na actual temporada, a comedia em 3 actos de Francl*
Fonsòn c Eernand Wichcler, O casumcnlú
da menina liciilemans, traducção de Accaeio Antunes.
MVÜVICJPAr.
Eelix Htigucnct
A companhia franceza
deve estrear-se a 18 do corrente neste theatro. Já se abriu a assignatura para 3 recitas, em que serão representadas algumas
Paulo.
novas para S.nus
oeças
-

Agricultura rectifitabellas dc horário
procurado cinema
Exhibe-se hoje neste
do ultimo trecho um excellente programma, em quc figuram
dc Ferro de Jaboti- films dc valor.
á denominação da
—•©—
"I.uzitania"
e não

A Commissão de Marinha e Guerra, dai
Câmara Federal,
apresentou o
seguint.
substitutivo i proposta do Roverno sohrc a:
fixação das forças de terra para 191C:
Art. 1.0 — As torças de terra
para d
exercicio de 1916 constarão:
Paragrapho 1.0 — Dos officiaes das differentes classes e quadros creados pelas
leis ns. 1.860, dc 4 dc janeiro de iyoS, 5
.',232, dc 6 dc janeiro dc 1910, com as ai»
terações do decreto 11, 11.518, de 10 dc março dc 1915.
Paragrapho 2.0 — Dos aspirantes a officiai.
Farasrapho 3.0 — Dos alumnos das Escolas Militares.
Paragrapho 4.0 — Dos amantienscs cm
numero tle 150.
Paraj-jrapho 3.0 — Dc 34.098 praças da
pret «Jistrihuidns pelas unidades do exercito, remodeladas pelo decreto 11. 11,497, "lc
23 de fevereiro de 1913, .: de accórdo com
.") quadro de efícetivos mínimos organiza-,
do pelo gramle estado-maior do exercito,
Paragrapho 6.0 — O effcctivo cm pracaa.
de "pret de quc trata o paragrapho anterior
ao máximo de accórdo
poderá ser elevado
"a" do art. 20, do decreto
com .*>. lelra
II.
11.497. 'le -M de fevereiro dc 1915, no caso
de mobilização.
Art. 2.0 — Para completar o effcctivo at;
triimi.lo a caria unidade o governo procederá da fôrma seguinte:
a) Na i.a, 2.a e ,*j.n regiões militares, recorrendo ao voluntariado c na falta dcst«
ao sorteio dentro .ia região a que cada
unidade pertencer.
!>) Nas 4.;' e ?.:t e bem assim nas 6.a í
7.a, as unidades serão constituídas de voluntarios c na falta destes dc sorteados de
uma ou dc outra das duas regiões.
Art. 3.0 — Os cidadãos quc ua vigência
da presente lei sc alistarem para servir voiunlariainciitc nn exercito ou forem sorleados paro o serviço activo perceberão como
soldados'apenai o soldo.

Arl. 4.0 — O tempo dc serviço aoí:vo dos
sorteados será de um anno na infantaria
indeferiu
sr.
secretario
Agricultura
da
O
c de dois annos nas armas montadas.
giMamos hoje, com tanto maior jubirequerimento em que os liquidatarios da
dc auxilios ás \mcIiA
commissão
"aras VOllllHí
de
Ferm-ssa
failida
Estrada
Companhia
lo quanto vemos o conspieuo presiAri, 5.0 — As acttiái
ro Dourado pediam rclevação da multa dc 11.T..-1 da secca, quc ho.tem publicni une
coutarem cinco annos de serviço pojá
dente de S. Paulo
circumdado pelo
em conse o balancete do concordo realizado no rierão continuar
:ooo$ooo imposta íi empresa,
a serviT na arma a que
ò.uèücia do encontro de . locomotivas mi
da Luz, no ultimo domingo, pertencem até a edade de 35 annos coinplec
nacional
verdadeiro prestigio
pela k;!omelro 24 da linha de. Bariry, oceorrido Jardim
.•/ida uma pequs tos, si além da boa condueta militar satisbcmqucrença dos paulis- no dia 12 dc novembro do anno passado.
carinhosa
iíii despesa, 1:555ír5')°» dirige um fizerem as condi-çoes seguintes:
a) terem pvlo menos a graduação de caadministrações
ás
agradecimento
tas, quc se orgulham de o ter como
ho, já tendo sido rpprovadas cm concurso
O sr. secretario da Agricultura concedeu desta folha, do "Commercio dc S.
para sargento;
glorioso filho desta terra. E isto quer j /i Companhia Industrial c.de Estrada dc Paulo" e (i"'A Capital", pelo auxilio
b) íi forem músicos, corneteiros ou sr!;Ferro PeruVPirapora o prazo de dois andizer qtie nao so para os seus umu- uos para a construcção do irecho final da quc lhe prestaram, c a todos os or- fiers.
Parngrnpho unico — (1 governo proviíua linha até Pirapóra.
g-ims dc imprensa quc se dignaram denciará p.ra
meros amigos c admiradores e para
seja dada imniediatachamar a attenção do público para mente baixa do que
exercito ás praça.- que já
'1 sua ¦"distinetissima familia, como
uosdos
em
beneficio
o dito concerto,
tinham cinco annos ile serviço e não satisAssociação", de
A "Univcrsa! Dental
façam às oo-d-jõe: dis alíneas a ou /> deste '
conhecem os Nova York, elegeu para soeio honcrarfo o sos irmãos soffredores.
para todos
quantos
arti-4'o.
adminisá
egualmentc
Agradece
cirurgião dentista paulista sr. dr. Dario
nossos públicos negócios c por elles Caldas.
tração da Light e Power o favor que
Art. 6.0 — Xa vigência desta lei só se"c interessam,
O diploma veiu acompanhado de uma lhe prestou, fazendo affixar nos bonnalalicia
data
essa
rão concedidos
engajamentos
por dois a
mensagem con.raiíilando-sc com o home- dès os cartazes-annuncios, bem co- tres amíos' ás
praças que. lendo concluído
será novamente gssignaladã por fes- nageado, e pondo cm destaque os serviços mo a
gentileza do sr. Emilio Valonc, dois annos dc serviço -srm más noía_ satispor elle prestados á elasse, como tedactor
livas demonstrações e calorosos vo- da "Revista Odontòtqgica Brasileira" c proprietário do bar do Jardim, que façam m-u" as seguintes condições:
a)
oclo menos a graduação dc
sócio fundador da "Associação de Cirur- fez gratuitamente servir aos músicos cabo; possuirem
estadista, quc
tos'pelo benemérito
giões DcnlisUis" de S. Paulo.
um copioso copo d'agua.
h) si forem artífices, corneteiros ou mutantos exemplos dè acendrado civisRenova os seus agradecimentos au sicos dc c':í-"*"c.
sr. secretario da Justiça c da Scgumo, tantos ensinamentos dc alto criArl. 7.0 — Na vigência desta lei não se
Na reunião de ante-hontem, a Comnii'- rança Publica, ao sr. prefeito municifarão promoções ao porto de anspcsst.d...
teriQ politico e administrativo c lan- são de Constituição c Justiça da Câmara
da
conimatidanlc
ao
sr.
geral
pai,
Federal, manteve o seu parecer favorável li'crça Publica e ao sr. capitão Antão
Arl. 8.0 — fJ ministro da Guerra promotos estimulos de amor ao, Brasil lo- ao
projeeto que dá ao sr. José Bach d;rei- Fernandes, regente da banda.
verá a responsabilidade dos cqniuianda-tes
to á exploração das minas de petróleo desannaes
fulgtdos
inscrever
nos
gr.oti
Os donos dos últimos prêmios, que dos corpos que concederem engajamentos a
cojjCr.las cm Alagoas e outros Estados, mas
de- praças <ie pret contrariando as. disposições
h'' ai.nda restam, a ser entregues, 'es.trnuos
da
dos
Ja civilização brasj^ira.
feita
concessão
dentfo
a
|
da proseule lei. C .k-i.xarem de e.imnrir o
recente, qtie regulou a' propriedade [iaS ml'- vem. procural-os quanto antes no
disposto no ar'.igo anlerior.
tia..";.
Paulo".
de
S.
cripiorio do ."Estado
* *
Art 9.0 — Na vigência desta lei fica o
Rcaliz:.i.ii-«»i hoje a/oprifereilcia c o des"Gazeta
do Rio Pardo", govr-rno-de autorizado a convocar para os pc»
A nossa legação fui Paris coniiliunicou
Escreve a
paelio ?emanacs/;,do sr. secretario da Agrimanobras nos listados e no Dis*riodos
cultura com o sr. presidente do Estado.
ao Ministério das Relações Exteriores qüe dç S.
Rio Pardo:
tríeto Federal até-2o.ocü reservistas de pri»
"A José.do
mediante sua intervenção, o governo fran
de
carta, datada de 12
junho meira linha.
cez autorizou a firma G. Larnc c C. ;-.
a Inglaterra "jo.ooo cou- passado, quc o eminente senador csreexportar
Paragrapho r.o — Os reservistas convo<
para
, O sr. secretario da Justiça e.da Scguran- ros que sc achavam retidos iio Bayrc.
Iv.ciual, dr. Anlonio Cândido Jlodri- cados gosarão dos favores concedidos aos
ça Publica dará hoje audiência.publica, das
gues aprouve dirigir-nos, e que gos- sorteados pelo artigo 53. da lei ri. i.8Co,_ de
13 ás 1. horas, no seu gabinete dc trabalho.
tesamente publicámos nesta .folha, no 4 de janeiro .le 19Ò8, sendo-llieã fornecido,
o nc11. de 20 dp mesmo mez, carta rc- por empréstimo e para as manobras,
á(
A Câmara Federa! recebeu c enviou
cessario fardamento.
Correndo agora o periodo das férias esúòr
de
superior
patriotismo,
Interior deu coiiimissüc- de Marinha c Guerra c d.' passada
colares, o sr. secretario do
Paragrapho 2.0 — O governo concederá
"Eshontem audiência publica aos srs". profes- Finanças um requerimento em que o sr. dr. c magna profundas, por vér a situalivre nas estradas de ferro do
passagem
os
sc
acham
cm
sores.
ção
que
precarissima
José Maria da Fonseca Neves c outro pe- nossos irmãos úo Norte, ora vieti- tado, para transporte de apresentação c regresso dos reservistas convocados nos lerdem concessão para' o direito exclusivo de >
macios accrbamcnlc pela mais rrnel mos do paragrapho anterior, entrando para
Em nome do sr. conselheiro Rodrigues uso c
de uma fabricação especial dr'
roso
fim em accórdo com as empresas
Alves, piesidcntc do Estado, o seu ajudante
— carabinas, rifles, minas, secca quc tem flagellado aquelles in- o mesmo
dé ordens, capitão Afro Marcondes de Re- armas de guerra
nacional, particulares.
do
território
felizes
tratos
1'iiidas as manobra.-, os reservistas reco
.tiidc, retribuiu hontem a visita que fez a submarinos, boias* illuminativas e mais prolouvável inieiaíi- berão cm dinheiro tantas
ciapas quantoís. exc. o sr. conde Ângelo ÜeH'A;íe Bran- duetos congêneres quc tenham o ferro por trouxe-nos a muito
uma
subscripção
abrirmos
va
de
forem os dias do viagem sem alimentação
dolin, cônsul da Itália em S. Paulo.
matéria prima e se destinem ao serv.ç*. do
destinada a angariar obolos, que, com á custa do listado.
Exercito ou Armada;
subscripçõés
os angariados
pelas
funa
Pelo nocturno dc luxo, chegaram liòuteni
coniprometíètn-sc
Os requerentes
Ari. io. — Revogam-se as disposições cm
nossos,
collegas
abertas
nos
outros
contrario. — Augusto do Amaral, relator.
a esta capital, procedentes do Rio de Ja- dar urna fabrica de armas em território
todos, é certo, dominados dos mais
neiro, os senadores federaes por este lista- nacional, servindo-sc tanto quanto possível
Srs.
nobres e álevantados sentimentos de
00
GOVERNO:
PROPOSTA
da
do, srs. dr. Adolpho Gordo, membro
dos materiacs naeionaes e da industria exNacional — Em
membros
do
Congresso
a
irão
mitigar
e
caridade
patriotismo,
Commissão Dlrectora, e dr. Alfredo Elíis. tractiva do paiz.
ao
preceito constitucional,
fome daqucllcs quc por ellas cumprimento
Em uma outra cláusula os requerente? sede e a
apresenío-vos a seguinte proposta:
c preste? a
sc
desvairados
sentem
avaliada
adquirir
a
por
preço
propôenvse
Os srs. senador Pinto Ferraz e deputaArt. 1.0 — As forças de terra para o
ção, si não exceder de 8oo:oooí, c cdif.'c>. morrer á mingua.
Jo Pedro Cosia agradeceram
"Eslado aos srs. memlo- exercicio de 1916, constarão:
á
imprensa
dirigido
appcHo
O
a
Esinstaliada
está
onde
felicitações
bemfeitorias
as'.
c
Tio
bros do i-íowrno
Rodrigues
que ss. excs.: lhes enviaram, pela passagem cola Naval, na enseada Baptista das Neves. cal pelo sr. dr. Cândido
paragrapho r.o — Dos officiaes das difdos seus anniversarios nalaücios.
t.So ficará sem éco: os filhos desti ferentes classes c quadros e creados pelas
das
ilha
na
local
o
troca,
em
preparando,
leis ns. 1.860, de 4 de janeiro de 1908, e
Enxadas, onde deverão cpllocar á sua eus- terra não lhe fizeram ouvidos mou- 2.232, de 6 dc janeiro de 1910, com as altecos,
largo
c
o
coração
magnânimo
c
O sr. dcntlianíPfJoaqiiim Gomide convi- :a c rrinstallar a dita escola.
rações do decreto n. ir.518, de 10 dc marapressou-se em ço dc T913.
dou o sr. secretario da Agricultura para
Pedem ainda os requerentes a garantia do povo pardènsc
assistir á aberlura da expo.iição zootrclini- «Jc
da acudir-lhe á voz da caridade, congraParagrapho 2.0 — Dos aspirantes a ofjuros de 5 o|o sobre o capital inicial
ca de S. Carlos, a inaugurar-se no dia Jo
lulando-sc comno.sco, grato c enter- íieial.
de
réis)
contos
pelo
mil
empresa (cinco
do corrente.
necitjo- por esse gesto bcllissimo.
rxc. prometteu
comparecer aquelle prazo de 20 annos.
S.
Paragrapho 3.0 — Dc-s alumnos das EsE é assim citie a subscripção aberimportante certamen.
colas Militares.
-*£>'
Ia por esta folha já monta a uma
importância bem apreciável, estando
Paragrapho 4.0 — Dos amariuehses, cm
Do sr. Edwin Mor.&i.n, embaixador dos
nós esperançados dc que cila cresça numero de 150.
Estados Unidos 110 Brasil, que Sc acha 110
tle mais a mais, pois
Gttarujá, recebeu o sr. dr. Paulo de MoParagrapho 5.0 — De 30.653 praças dis"Que 6 impossível
raes Barros, secretario da Agricultura, o seiá hoje (isto consola), tribuidas pelas unidades do Exercito
de.
telegramma:
Morrer de fome alguém pedind 1 esmola
guinte
accórdo com a remodelação feita por de-;
"Cumprimentando cordialmente v. exc., 1
P
AL
IC
J
UN
M
Camões."
RO
a
lingua
em
DOU
Ma
mesma
At ATA
pediu
quc
creto n. 11.497, de 2-"i 'lc fevereiro de 1915»:
tenho que lhe agradecer pelas suas amáveis1
A seguir publicamos os nomes e
Movimento do dia 6 dc julho de
expressões dc felicitações contidas na menParagrapho 6.0 — O effcctivo cm praças;
:.:: respectivas importâncias dos que
sagem telegrajihica de v. exe. transmittida '''[*"¦
de pret de que trata o paragrapho anterior'
'Foram
na
nossa
assignaram
no dia 4 dc julho.
abatidos: T leitão, 128 bovi- até o presente
poderá ser elevado ao máximo, de accórdo
do dr. Vicente com a letra a do art. 20 do decreto n.-:J
Hontem, á noite, cm companhia de mui
127 suinos, 17 ovinos e 10 vi- subscripção, a cargo
t'cs,
tos amigos de S, Paulo c acompanhado pela
Dias Pinheiro, e iniciada, como ficou 11.497, l'c 23 de fevereiro de 1915, no caso;
colônia noríc-americana, tive-mos oceasião tcllas.
A. dc mobilização.
dito,
pela referida carta do dr.
vic
1
c.
sumosForam rejeitados:
de brindar pela confraternização dos povos
chenos
Cândido
Rodrigues,
a
qual
das Américas, assim como, com o maior teíla.
.'-.'._¦.
Art. 2.0 — As praças destinadas ás guafv,
enthufiaimo, pelo admirável'Estado de S.
vinte c dois gou ás mãos acompanhada da impor- r.ieões do território nacional serio, obtidas;
inutilizados:
Foram
-*• **" intestinos dei- tancia de io$ooo."
Paulo. — (a) Rdzviti Morgan."
pelo voluntariado nas i.a e 2.a regiões mi"Gazeta
pulmões, 2 figados
do Rio Pardo'' publi- litares, de preferencia a quaesquer outras,
E a
íi26
4
bovinos;
de
pulmões,
(¦"-«dos
relação das pessoas nue já atten- c as demais pela fôrma expressa no art.'
digno cônsul
O sr. Maddin Stimmèrs,
c 1 intestino delgado desui* ca a
87 da Constituição Federal, sendo os comao generoso appcllo do sena- tingentes
(leram
dos Estados Unidos em S. Paulo, visitou gados
«•¦o.; 3 pulmões de ovino; 9 suinos,
que os Estados c o Districto Fe»i
hontem. t.na redacção, agradecendo as" rese
áa:
dcral devem
fornecer proporcionaes
tu- dor Cândido Rodrigues, pela qual
íerencias, aliás muilo justas, que o Cor- sendo 6 por cysticcrcus e 3 por
vc que os donativos subscriptos at- respectivas representações na Câmara dos
reio Paulistano" fez ao seu paiz, por ocea- Dcrculose.
tingiam no dia 4 do corrente á quan- Deputados do Congresso Nacional.
íião'do. anniversario da tua independência.
Foram rejeitadas: 1 vilejla, por
tia de .-'.io$ooo.
Paragrapho uuico. No caso de haver eràj
prenhez
por
nagrez, c 2 porcas,
-,
«ga--.
,
Estado numero maior dc volun-'
•
qualquer
;"Sumo
,
Em carro reservado ligado ao nocturno, adeantada.
tarios que o contingente pedido, proceder.
Emblema do carimbo:
chegou hontem da Capital Federa! o revmo.
se-á como determina o art. 187 do regula'.
•
.
mento qüe baixou com o decreto n. 6.149,
Em Barretos:
d. Sebastião Leme, bispo auxiliar da.arçhi
de 8 dc maio dc 1908.
Foram abatidos: 65 bovinos, o suidiocese do Riò de Janeiro. '
2
vitellas.
c
nos
seu
S. rcvma., que veiu acompanhado peto
Art. 3.0 — Na vigência desta lei, fica «J.
''Cacho dc uvas".
Emblema:
secretario, padre dr. Assis Caruso-, acha-se
DE HOJE A 30 DE SEgoverno autorizado a convocar para 08 pe'
Em Osasco:
6$ooo riodos dc manobras, nos Estados e no Dis<
hospedado na residência da ¦ revmo. conego
TEMBRO
tricto Federal, até 20,000 reservistas de ifi
iMjram abatidos: 45 bovinos é 10 DE HOJE A 31 DE DEMello.
linha,
st'.:nos.
I2$00Õ
ZEMBRO
:
"2".
Emblema:
Parafirapho 1.0 — Os reservistas convo*
assignaturas vencerRealizou-se hontem, ás 13 horas, a primeinossas
As
cados gosarão dos favores concedidos ao«.
Freços correntes ern kilos: bovi- .e-ão a
dede
e
a
ra sessão preparatória da Câmara dos Dcsetembro
dc
31
30
sorteados pelo art. 55 da citada lei n. i.86o,i
L-uinos, 800 a 900; zembro.
nos, 300 a 400;
putadòs:
sendo-lhes fornecido, por empréstimo para;
i$5oo;
'
caprinos,
800;
a
600
São nossos agentes nesta capital,
Presidiu-a o sr. Carlos de Campos, tendo ovinos,
as manobras, o necessário fardamento.
'
vitellas, «Soo; leitões, i&joo.
trabalhando unicamente para o Correspondido á chamada 27 srs. deputados.
essas mano»
Paragrapho 2.0 — Findas
reio Paulistano", os srs. major Ar- bras, receberão cm dinheiro, de uma só ve.':
O expediente constou da leitura das acta*
CRUZ
DÊ
SANTA
os
China,
e
MATADOURO
Osório
deputhur
quaes além da importância dos meios de transpor^
da apuração geral das eleições de um
José
RIO, 6 (A) — Foram hoje abati- têm autorização para angariar assi- te, tantas meias etapas quantos forem 03
tado pelo 3.0 districto e de outro pelo 6.0.
custa'
ou
quaesquer dias de viagem sem alimentação á
nas vagas abertas com as, renuncias dos doa no Matadouro de Santa Cruz: gnaturas, annuncios
do
Estado.
..
outras
publicações.
srs. Oscar dc Almeida e Pereira de Quei- 578 bovinos, C8 suinos,, 41. carneiros
Estão lambem autorizados á angac 31 vitellas,
roz, eleitos senadores.Aíf. 4.i>. — Revogam-se as disposições emVigoraram os seguintes
preços: riar antnmcios para esla tolha os srs. contrario.
Os papeis foram enviados á Commissáo
conhecibovinos, 450 a 480; Suinos, 950 a 1$; V. Harris e Pedro Didier,
Rio' dc Janeiro, 6 dc maio de ÍOI"?
de Justiça.
'
vitellas, dos agentes de publicidade nesta-.ca- (ia Independência e-127.0 da Republi-.
O sr. presidente declarou que, havendo carneiros, í$300 ?. .i$6oo;
i -*m KW&tVffiX/flfl áteí íi fiWiWjetòiiu*.
e.rçi^tó.zna _<.• mnia/i. .a
numero íçgaf pargó^_|Hftc"^jai!_fn^ ItíS-jÇ^ ¦?8?niíl-í^»Wt«,J 8 ;•*•<¦ .Eonmi 1- ;ebli>i
Alves, cujo anniversario natalicio re-
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CORREIO PAULISTANO - Quarta-feira, 7 de Julho de 1915

iiSp.lli.Bs da exerci
tis mixtos
Exposto cjuc ficou o cxmcplo elas graneles nações no tocante aos capcllanatps mililares, cumpre vejamos o que nos cnsinam as pequenas.
Da Bélgica é excusado falar, pois, nas
vésperas ela invasão que a poz a ferro c
fogo, estava cila
discutindo o remodelamento dè seu serviço sacerdotal no exercito. Faltam os dados sobre como foi reorganizado, s.abeiido-So apenas
que, ncsla
hora trágica da sua historia, não .minguaram
aos seus defensores os recursos c consolações espiriluacs, dispensados
pelos capeilãcs, tanto de éãrrcira como voluntários, conio se pode a ferir dum edital do cardeal
Mcrcier, datado de novembro
elo
anno
lindo, nc qual estipulava que doravante os
cap.llãe. voluntários que se apresentassem
deveriam equipar-se á custa própria.
Resta-nos,' pois, estudar duas nações pcquenas: a Suissa c a Hollanda.
E' a primeira uma republica radical, res
peltadora porém, c cheia de deferente aitenção para com os interesses religiosos dos
militares. Dá Maurício D.foiirny, no artigo
um esboço bem
precedentemente citado,
ciaro. que tanto mais vale quanto se apoia
.obre informes fornecidos
pê"o
próprio
presidente da sociedade elos capellãcs suissos, o dr. Andréas Vogel, Congregaram-se
os capellãcs das duas confissões, catholica
e ca.vinista, cm uma sociedade produclora
de relevantes vantagens, tanto para o serviço, como para os indivíduos. Nas suas
assembléas annuacs conseguiu precisar os
devores e direitos dos capellãcs, estabelecer
unidade e harmonia no serviço, redigir um
código de instrucções para o exercício do
culto no exercito suisso, código c_te que
foi adoptado pelo departamento federal da
"caria orgânica" do
guerra e veiu a ser a
officio.
Elege a sociedade annualmcníe um presidenie, que, alternando, escolhe-se ora catlmlico, ora protestante. Representa elle o
corpo inteiro junto ás autoridades federaes.
Remonta a organização suissa, 'na forma
actual, ao anno de 1S7.1, em que se reviu
) constituição. O exercito, até enlão canton.'il, toinou-se federal, sóffrcndo, como é
natural, o capellanalo militar egual transformação. Levou alguns annos, porém, em
se tomar completa, conseguindo afina! caracler definitivo, cm virtude do decreto
nacional de 21 dc julho dc 18S2, no qual
ficava estipulado que seriam definitivamente
commissionados os capellãcs militares
no
dia 1.0 de janeiro ele 1883,
Determinou o sobredito decreto que um
.eclesiástico catholico c outro protestante
..riam adjuntos a cada lázaretó ,dc campanha assim como a cada regimento ele infancaria, onde exista boa proporção de mililares elas duas confissões.
Estabeleceu
ajuda que os regimentos e hospitaes homogeiieos, ou quasi, no ponto ele visla religioso. possuiriam um só eapellão, correspondente á sua confissão.
Em virtude desse decreto, .constituiu-se
para os 32 regimentos de infantaria c 8 lazarelos militares um corpo dc cerca dc
60 capellãcs, hoje elevado a 90, sendo 37
calholicos e 53 reformados.
Não sendo permanente o exercito, suisso,
salvo os quadros de officiaes superiores, é
claro que os ccclesiaslicos addiclos ao serviço militar não são capellãcs de carreira.
Tendo dc estar com os seus effectivos sómente nos periodos de manobras, isto é, «durante uns 30 a 35 dias annualmente, conlidera-se a funeção militar como accessoria
. principal, é dc dedicar-se á cura paro. ;hial 011 ao ensino.
Reduz-se com effeito o serviço militar a
nma permanência dc 60 a 95 dias, conforme
a arma, numa escola dc recrutas. Isto no
primeiro anno somentej nos seguintes exigem as manobras annuacs uma eslada de
II a 14 dias para a activa, onze dias na
reserva e tres na territorial.
De sorte que a presença simultânea do.
capellãcs é necessária apenas durante uns
quinze dias.
Como expressão do espirito que procedeu
ao estabelecimento das capcllanias niilitàres, bastará citar a norma fundamental: a
nenhum militar se impõe a obrigação officiai de cumprir com os deveres religiosos,
a todos, porém, se deixa para tal plena liherdade e opporlunidade.
Desde 1891, são regularmente convocados
os capellãcs ás manobras dos effectivos dc
sua alçada. Têm o posto de capitães, perteiicendo ao estado-maior
do regimento.
Trajam a farda de seu grau, servindo-lhes
de dislinetivo a cruz encimando, no kepi,
o numero do regimento. Usam espada e revolver dc ordenança, c, ao desfilar, marphãm á direita da bandeira do piimeiro
batalhão. Acham-se aliás versados nos exercicios militares, tendo passado pela escola
dc recrutas e vêem-se portanto habilitados a
partilhar intimamente da vida das tropas.
Na Hollanda não existe desde 1872 o capellanalo official cm tempo de paz, pois
que a reorganização militar, que desde en-"
tão se realizou, tornou-o inútil, Faz-se, com
effeilo, a incorporação de tal modo que os
militares, arjuartclados na própria região,
bem perio da familia, encontram junto ao
clero local todos os cuidados espiriluacs de
que podem carecer.
A proximidade da casa paterna permitte ao militar freqüentes visitas aos paes,
e a estes proporciona meios cfficazes para
fiscalizarem a vida religiosa c moral do
filho, aconselhar e admoe_tal-o. Dc facto,
não se interrompe quasi a acção educadora
dos paes, pois estipula o regulamento militar que a todos os homens se conceda uma
permissão mensal, extendendo-se da tarde
do sabbado até á manhã da segunda-feira.
Na pratica, porém, conccdc-sc repetidamente tal licença no correr do mez a todos os
..ue o desejem e pelo procedimento o mercçam. O receio de perderem a sahida compelle os militares ao estricto cumprimento
dos seus deveres, pcrmittindo-ll.es ao mesmo tempo ir cada semana retemperai o coração e a fé no circulo familiar que mais
do que a acção directa dos capellãcs-de
exercito consegue manter os moços na pratica da religião e na fidelidade aos dietames da moral.
Acha-se consequentemente quasi suspensa
a vida militar nos quartéis, aos domingos e
dias santos. Consentem os regulamentos tão
somente as facbinas absolutamente indi?pensaveis cm serviço interior, de guardas
e patrulhas, devendo o resto ser realizado
na véspera ou adiado até ao dia seguinte.
Rcduz-sc a um estricto minimo a distribuição dc ordens afim de dispensar o maior
numero possivel de homens. Quanto ás fachinas indispensáveis, estipulam os regulamentos que sejam marcadas em tempo não
coincidente- com as horas habittiacs dos ser-

'6 meo canto CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES
«11 íi Sil
GOMES BRAGA, meu avô:
Hontem, quando meu pae, o vosso respeilavei .primogênito, me trouxe o convite para collaborar comvosco nessa formidável
ohra que vos traz pela imprensa, lia tanto
tempo,
terçando armas
ponteagudas em
prol do Estado, da pátria e-sobretudo
do
desenvolvimento moral 'das nossas gentes,
eu sacudi os liraços num gesto magnífico
de assombro. Por pouco não duvidei da palavra honrada de meu pae. Mas tranqulllizei-me. Havia nó rosto ele meu nobre progepitór essa calma, esse esplendor, esse aspecto das consciências i-mpollu.as que transparecém no vosso semblante, meu avó. E eu
qucdei-hiè absorto ante esses tons austeros que lhe aurcolavam a fronte e que lhe
vieram por herança, através dos milagres
do atavisino, das faces bronzeadas desses
primitivos hatalhadores que corporizavam
'ntcgralm.ntç
a energia dos bandeirantes.
Accendi um immenso charuto. Enxuguei
.1 suor de satisfacção que me porejou da
pelle e a-bri uma janella que espia para o
poente. Rcclinei-nie ao balcão. Fora, sobre
a podre monotonia das cousas, baixava um
,creio crepúsculo dc inverno, sem trinclanes e sem andorinhas. Foi enlão, meu avô,
t|ue reconstrui e comprehendi, na macilenta
solidão do fechar da noile, toda a vossa
trabalhosa vida, todo o descortino das vossãs iniciativas, lodo o fundo altamente philar.thropico dos vossos acrisolados ideac-s;
analysei essa criteriosa série de campanha,
em que prefulgiram sempre, como astros
de primeira grandeza, a moral e a justiça;
manuseei em memória, com um orgulho de
uarente próximo, as vossas c-hronicas improvisadas sem exaggeros de vocabulário,
som rebuscanientos dé estylo, sem a doen1 a preoecupação das imagens retumbantes,
mas através das quaes sempre
brilharam
os altos relevos de conceitos doutrinários,
apreciações de sociologia, commentarios de
i.-slliclica, digressões sobre economia politica,
jurisprudência, agricultura,
pecuária,
tuda uma rica seara de concepções nobili?
lantes, as mais das vezes externadas com o
exclusivo intuito de beneficiar os que sofjrem as agruras do trabalho, da miséria t
da fatalidade. Depois, inflammado pelas divagações que se suecediam turbilhonando,
revi cm meu pae, que coopera
comvosco
nessa magnânima
obra de orientação, dc
saneamento c dccatechcsc, os vossos mesmos
principies philósophicos, todos de
rentihcias c beneficio..
E eu tive de novo, meu avô, um largo,
um vivo, um excellente gesto de cntliusiasmo. Era para mim honrosissimo o vosso
chamado. Si a principio vaclllei, temendo os
abrolhos da empresa, já agora, pondo de
lado vãos receios casuisticos, me alisto nessas fileiras
superiormente
acaudilhádas
pela vossa experiência, vigor e operosidade,
como pela elevação e coherencla que sempre presidiram a todos os vossos emprehendimeiitqs.
E', portanto, violentamente impellido por
uma ampla manifestação de júbilo, que pelejarci comvosco, pois tenho certeza de que,
com a solicitude característica do
vosso
coração c a nunca desmentida tolerância do
vosso espirito, vós sabercis, meu venerando
avô, dar força á minha inexperiência, estimulo ao meu temperamento, segurança aos
meus actos e ás minhas opinICes. Ao vosso
lado irei por toda a parte applaudindo a
justiça e verberando a impiedade, por vieiias em que hajam
mazellas a cauterizar
como pelas rliebaidas dos heróes e dos eleitos cm
que se apprende a grandeza do
Amor e do Perdão, enlre cujos sentimentos se equilibram
todas as confortadoras
bcllezas da verdadeira philosophia da .Ma.
Pondo-me ás vossas ordens, beijo reconhecido às vossas mãos. Deitai a vossa bençam em quem c,
muito affccttiosamcnte,
vosso neto e amigo
Gomes XHTTO.

Pela; escola;
FACULDADE DE DIREUTO - BA CHARELANDOS DE .1915
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«V liora w^lmental, feita a chamada, vcilfiéa-sá á pre.ença do srs. Accacio Pieda(je, Alfredo íujol,
Salles Junior, Fontes
Junior, Arltojiio Mercado, Moraes Barros,
Atelé» MoneL Canjos de Campos, Dario
Ribeiro. ¦Fra.nclsco Sodré,
João Sampaio.
Má iMarUns, Joaquim Gomide, Brenha Ribeiro, Freitas Valle, José Roberto, Julio
Prestes, Nogueira Martins,
Campos Vergttétlo, iMario Tavares, Aurelíano cie Gusmão, ipaulo Nogueira, Pedro Costa, Plinio
d. Godoy, Theophilo de. Andrade, Vicent.:
Prado e Washington Luís. Deixam de comparecer com causa participada os srs'. Almeida Prado, Carvalho Pinto c Wladimíro
do Amaral, e sem participação os srs. Abrlardo César, Alfredo Ramos, Cazemiro da
Rocha, Amando de Barros, Antônio Lobo,
Arlindo de Lima, Rocha Barros.
Gabriel
Rocha, Guilherme Rubião, Machado Pedrosa, Pereira de «Mattos, Pereira de Queiroz,
Rodrigues Alves, Julio Cardoso, Leonidas
Barreto, Rodrigues de Andrade,
Manuel
Villaboim, Olavo Guimarães c Procopio de
Carvalho,

VSSALACUUA
MONSENHOR D..
Estando presentes vinte e sete senhores
Depois de alguns mezes de ausência na
deputados, o sr. presidente declara aberta Europa, por motivo de doença, chega boje
a sessão.
a esta cidade, 110 trem que entra na estação
da Luz ás 14 horas, o revido, monsenhor dr.
O SR. 1.0 SECRETARIO dá conta do Camillo Passalacqua.
seguinte
O excesso do seu zelo pela victoria das
EXPEDIENTE
cousas divinas, o seu amor ine-xcedivel pelo
trabalho e pelo cumprimento do dever, exCopia cia acta da apuração geral da elei- gottárido-lhe as forças, arrastaram-no a unia
um
cie
deputado
ao
Congressp
do Esta- doença, que, liara a debellar, foi mister rcção
cio, .realizada no terceiro districto. cm 13 de correr á sciencia medica da Europa, onde,
dezembro de 1914, para preenchimento da rnerce de Deus, readquiriu as suas forças e
vaga verificada com a renuncia do dr. Os- saude para poder continuar nesta terra paucar de Almeida — A' Commissão de justiça. lista, que tanto o estima e admira, a sua
Ada da apuração geral da eleição de um acção beneficente tle apóstolo e dc bene medeputado ao Congresso do Estado, realiza- fito.
da no sexto districto em 20 de fevereiro do
Os seus numerosos amigos e admiradores
corrente anno, para preenchimento de uma 1 reccbèl-o-ão, sem duvida, com significativas
vaga nesta Camara — A' mesma Commis- e carinhosas demonstrações ele respeito e
íão.
amizade.
'1'.
do Carmo d. que o vencA V. 0.
O ÍSR. PRESIDENTE - Os nobres de- rando sacerdote é digno còmmissario, preptttados srs. Almeida Prado, Carvalho Pin- para-lhe festivas manifestações de estima e
tô, Wladkniro do Amaral c Machado Pe- apreço. V. cguaes homenagens dc sympathia
drosa communicam que se «acham
próm- lhe serão tributadas por diffrrentes agremiaçõe-s catholicas de-sta capilal, que vivem
ptos para os trabalhos do Congresso,
em e progridem debaixo da sua intelligçntc e
Achando-se a Camara constituída
numero legal para funecionar, a mesa vai criteriosa direcção.
Uma commissão ele irmãos terceiros da
fazer as communicações regimentacs e cntender-se com a do Senado para a abertu- .-greja do Carmo e outros representantes el.
todas as associações religiosas erectas ni
ra solennc do Congresso.
mesma egreja, irão a Santos esperar^ o ilNada mais havendo a tratar, levanta-se a lustre viajante, acõmpanhando-o depois ate
á estação da Luz desta cidade, onde lhe sesessão, designada outra para amanhã.
rão prestadas pelo povo de S. Paulo, que o
--••yjji»—
admira e venera, as homenagens a epte- tem
jus pelos seus méritos e virtudes.
Xa egreja da V. O. T. do Carmo, em dn
previamente designado, será celebrado n satito sacrifício da missa cm acção ele graças,
com cânticos pelos alumhòs do catecismo,
seguindo-se d.epois. numa elas salas da Otdem, uma sessão ele boas vindas.
Xa Casa Pia de S. Vicente de Paulo preparam-se tanilit-m para o dia da sua primeira visila jubilosas demonstrações pelo re¦SANTOS, 6 — Hoje, ás 10 horas mais gresso do seu querido fundador e director.
ou menos, no cães, cm frente 80 armazém
Ao illustrádo sacerdote apresentamos os
n. 1 da -Companhia Docas, o portugucz Ma- nossos cumprimentos, pelo seu fiüz rc-turma
11. 4 da- gresso.
nuel Ferreira, empregado da
O DIA
quella companhia, ao atravessar os trilho1
foi apanha
carregando um sacco de arroz,
S.
A
commcmora
Egreja
Catholica
"Engenheiro
V. Pauteneo.
do pela locomotiva n. 9.
dc Lamarc", ficando horrivelmente nuitiPantcnco, digno dos tempos apostólicos,
lado.
viveu no segundo século da Egreja. Era sifei preciso ciliano ele nascimento e
Afim dc retirar o cadavc.r.
professou a philósolevantar a locomotiva, serviço esse feito phia stoica.
Docasda
trabalhadores
por
Sua eloqüência fez com que Clemente da
O cadáver foi removido para a Cen.fi- Alexandria o cognominàsse a " Abelha ela
cencia Portugueza, de onde seguiu para o Sicilia".
cemitério do Paquetá.
O amor. que linha pela virtude inspirouRibeiro, medico legisla. lhe uma sincera estima pelo; christãos e o
O dr. Álvaro
'Tocado
examinou o corpo elo infeliz trabalhador.
ligou estreitamente a alguns delles.
O machinista da locomotiva n- 9, Manuel pela sua innocencia c santidade de sua vida,
Silva foi preso.
converteu-se ao christianismo.
O sr. major Álvaro Ramos I'ontes, suDepois ele sua conversão, Pantcnco leu
dr.
os livros santos c, para adquirir mais perperintendente da Docas, officiou ao _
Bias Bueno, narrando o desastre c im'.;- feitos conhecimentos, foi fixar a sua resicanelo testemunhas .ciliares, afim de faci- dencia cm Alexandria, no Egypto.
litar a acção da j'u:'c_. ,
Esta cidade possuia uma celebre escola,
O enterro de Manuel Ferreira realizou- onde se ensinava a doutrina christã c qtie
se hoje mesmo, ás 17 horas, no cemitério devia a sua fundação aos discípulos ele S.
Marcos
do Saboó.
O ncophyto fez rápidos progressos na
O acompanhamento foi grande, notando-sc
sciencia elas santas letras; porém, elle por
sobre o feretro varias coroas.
humildade escondia os seus raros talentos.
Pela policia foi aber.o inquérito.
Em 179, deram-lhe a direcção da escola
dos christãos.
«\ sua capacidade, aluada ao seu cxccllenle methodo dc ensino, valeu-lhe uma grande
reputação.
Os indianos, que o commercio attralura a
Alexandria, tiveram oceasião de conbecel-o
c convidaram-no a passar ao seu paiz, afim
dc combater a doutrina dos ibrachmanes.
Pantcnco annuiu ao convite,,deixou a escola
e, com a permissão de seu bispo, partiu para
o Oriente.
Chegando ás índias, dõparotl ahi alguns
vestígios de fé, que haviam sido lançados
anteriormente.
"Diário Espafiol", d.
Encontrou um exemplar do evangelho de
do
Transcrevemos
S. Matheus, em hebraico, ali deixado por
corrente:
..
do
6
'¦ Sob este titulo noticiamos haver sitio S. Bartholomcti.
De regresso á Alexandria, S. Pantcnco
ao Senado Federal, pelo sr.
apresentado
continuou a ensinar.
Adolpho Gordo, um projeeto dc lei sobre
Morreu cm 216 e todos os marlyrologio»
indemnização aos operários victimas do tra- do Occidentc registam o seu nome.
balho.
VISITA PASTORAL
Ampliando aquella noticia, e cm conlisua
sobre
nuação, reproduzimos o que
Pelo ultimo trem da tarde, seguiu hontranscendental importância disse o clr, Gordo a um periódico do Rio de Janeiro que tem de Ribeirão Pires para Santos, em visita
o interrogara a respeito". ,
pastoral, o sr. d. Duarte Leopoldo, arcebispo
Depois de transcrever a entrevista, taz metropolitano.
"Diário
Espafiol" os commentarios »e*
o
Na vizinha cidade, s.- rcvma. foi recebido
guintes:
aj
"E"
importanesse
na
consignar
que
gare da S. Paulo Railway por todas
justo
tissimo projeeto que o dr. Adolpho Gordo irmandades e associações catholicas alli conapresentou a0 .Senado Federal foi formu- stituidas.
lado pelo Departamento Estadual do TraHoje, ás 8 horas, s. rcvma. fará a sua
balho de S. Paulo, a cuja frente se acha o
funecionario a quem entrada solcnne na egreja matriz, sendo remajor Luiz Ferraz,
muito deve a classe operaria pelo grande in- cebido pelo coro parochial, sob a direcção
teresse que sempre demonstrou para que os do professor Leonardo de Castro, ao som
Poderes Executivo e Legislativo puzessem do cântico "Ecce sacerdos magnus".
em execução leis que favorecessem, em toD. Duarte demorar-se-á em Santos até ao
dos os sentidos, os escravos do capital. .
Ao Senado Federal compete agora nao dia 12 do corrente, seguindo então para S,
demorar a discussão do projeeto a que allu- Vicente.
dimos,
pois a crescente e alarmante fre- V. O. T. DE S. FRANCISCO
de trabalho exige
quencia dos accidentes
DA PENITENCIA
que as victimas sejam attendidas como e
— Hoje, ás 17 horas
administrativa
Mesa
justo e humanitário.
uma reunião extraorNão ignoramos que a lei, embora appro- c meia, effcctuar-sc^á
da mesa administrativa,
vada tal qual a apresentou o illustre sena- dinaria das irmãs — Hoje, ás horas do
Mesa
dor paulista, encontrará dif ficuldades cm
realizar-se-á a reunião ordinária
sua applicação, como aconteceu em todos costume, das irmãs.
da mesa
os paizes onde foi posta em vigor ha muiSanta Isabel — Amanhã, dia -deda festa
tos annos.
. .
.
Portudc
Santa Isabel, a rainha santa
fielmcnMas, para que ella chegue a ser
franciscana, será ceio
terceira
irmã
e
ga-1,
beneem
te observada e também melhorada
missa em sua honra no altar de Sanficio das victimas, é preciso que disso se brada
dc Thuringia. Os irmãos terceiIsabel
ta
a
mais
interessa
encarregue a classe a que
lucrar indulgência plcnar'a.
ros
poderão
até
operaria,
que
sua applicação, a classe
No dia 4, foi celebrada a festa mensal
interessado
se
tem
hoje, neste paiz, pouco
do SS. Sacramento, eni dcsaggravo. do S.
pela implantação _de uma completa legisla- Coração de Jesus, tendo -havido boa fretoredimisse
não
si
a
ção operaria, qúe,
quencia á sagrada mesa, á visita a N. Setalmente, a collocaria em condições de che- nhor
sacramentado exposto em laus-perensuscontratrlo
o
gar a conseguil-o, embora
ne e guarda de lionra feita com muita reas
excitam
tentem os declamadores que
massas á pratica de violências como único gularidade.
MATRIZ DE S. JOSÉ' DO BBLE'M
meio de arrancar concessões á classe capiTriduo do Sagrado Coração de Jesus
a
emancipação.
talista e obter
operários brasileiros uso
Fizesaem
o»
Hoje começa o triduo cm louvor do Sados meios que lhes faculta a grado Coração de Jesus. .
constante
Constituição, entre esses o suffragio uniPregara durante o triduo o revmo. padre
versai, e nâo tardariam em contar com re- Theophilo Levignani.
n. dar-se-á 00 encerramento
No dia
presentação nos poderes legislativos e fasanecionassem quantas com missa cantada c communhão geral.
_er com que estes
na hora da bençam
leis favoráveis á sua classe existem nos
A' tarde, pregará
monsenhor dr. Silveira Barradas.
paizes mais adeantados do mundo.
Quem os aconselha a faier outra cousa,
MONSENHOR PAULA RODRIGUES
ou n5o tem consciência do que diz, ou os
Promovidas por uma commissão compôsengana miseravelmente.
ta dc monsenhor Nascimento Castro, dn.
Pedro Luir. de Oliveira Costa, Antônio Pereira da Silva Barros, Paulo Costa e Gana
A' noite, no vasto salão do Hotel Hen- briel Nogueira de Toledo, reallzaram-se
exéquias em
rique, o Paulista offereceu um jantar ao. cathedra! de Taubaté solennes
trocados homenagem á memória do saudoso monseforam
seus hospedes, 110 qual
nhor Paula Rodrigues.
muitos brindes amistosos.
O templo, que ostentava pesado luto, t.*
Hontem chegaram a esta capital o» fflote vistoso catafaloo.
ballers paulistanos, que trouxeram «.cej- nha ao centro um rico cirios.
lente impressão da sua visita i culta cidade rodeado de innumeros
Ao acto compareceram as irmandades dd
de S. Carlos, onde lhes foi dispensado o
SS Sacramento, Senhor dos Passos, N. 3t*
mais captivante-acolhimento.

Horrível desastre
em Sente

O preclaro estadisiay que hoje commemora mais um feliz
anniversario natalicio

|]|iro!Éa Sisortiva
TÜKF
HIPPODROMO CAMPINEIRO
Para a corrida cure se realiza no dia 11
elo corrente, ficou organizada a seguinte
chamada:
Primeiro parco — " Abertura " — 800 metros — isolfooo — Asturlas 53, Marfim 50,
r.ucrecia 53, Crcoula 50, Raio 51, Engeitada «18.
"Imprensa" — 1450
Segundo parco —
metros — 2so$ooo — Gazeta 49, Gardingo
50, Bohcmio s_, Bemvinda 55, Cicero 54,
Perl ita 48.
Terceiro parco — "Combinação" — 1000
metros — 200$cioo — Heligoland 50, Tangará 53, Yser 48, Murat 53, Boreas 52,
Robinson 50.
— "Hippodromo CampiQuarto pareô
neiro " — KJ99 metros — sooífooo — Eclipse 53, Sornctte 53, My Hcart 53, Atalanta
50, Macauba 51, Zigomar
"Jockey51. Club PaulistaQuinto pareô —
no" — 1609 metros — 4oo$ooo — Fez 54,
Rubi 56, lago 52, Pathé 48, Jonct 54, Poeta
52, Dagor 48.
" Consolação" — 1500
Sexto parco —
metros —•' 25o$ooo — Ibirubá 50, Pathé 54,
Vitangueiras 50, Dagor 52, Florcte 51.
* »

Conforme resolução tomada em assemblea especialmente convocada
e reunida
ante-hontem, a commissão organizadora do
nuadro da turma está fiscalizando a confecção do mesmo.
Os Jiacharelandos deverão comparecer no
"atelier"
photographico do sr. Alexandre
Itzel, á rua Duque de Caxias n. 8, até ao
dia 15 do corrente, data cm que finda o
As inscripções encerram-se hoje ás 19
prazo.
Pedem-nos, outrosim, que communiquemos horas, na. secretaria, á rua Francisco Glyaos srs. bacharelandos que já está iniciada a cerio n. 50, em Campinas.
votação para paranympho da turma.
Para esse fim, acha-se na sala da BiblioJOCKEY CLUB FLUMINENSE
lheca o competente, livro para a assignatura
Para
a corrida que esta sociedade reahdos votantes.
za no próximo domingo eslão organizados
os seguintes parcos:
"Conde de Hcrzebcrg" —
1.450 metros
viços religiosos, afim de que aquelles que
— Prêmio: 1:8oo$ooo — Guerreiro, David.
por qualquer motivo estiveram retidos no Koralia, Espoleta, Ornatinho, King's
Star,
eitiartel tenham toda a facilidade para cum- Monte Chi isto, Imbtihy, Cimarra i: Kalixprir os deveres da religião. Demais a mais tro."Ferreira
Lage" — 1609 — metros —
ao official commandante incumbe, cm vir— Made in England, Jutude das instrucções dc 1889, organizar o Prêmio: 1 :soo$ooo
rou, Liebe,
Durian,
Yvonnette,
Soneto,
serviço dc tal sorte, que sargentos, cabos c Príncipe, Enygma, Ali Righfj Turuna e
praças possam ausentar-se, sem indicar o Offaly.
"Major Suckow"
— r.<5o9 metros —
motivo nem siquer pedir licença, 0. lempo
Prêmio:
1:6oo$ooo — Drcadnought. Demonecessário para o cumprimento elas obriganio, Maresca, Patrono c Cangussú.
" Dr. Costa Ferraz" — 2.000 metros —
ções religiosas.
Não acarreta, porém, a suppressão das Prêmio: I :tS_o$ooo — Désir, Goytacaz, VoHebréa, Parade c
capellanias officiaes, como corpo especial, lupté Chaste, Orange,
Sea.
do ministério religioso no Black
a eliminação
"Grande
Prêmio Dezeseis de Julho" —
exercito- Acha-se sempre officialmente in- 2.400 metros — Prêmio:
I2:ci_o$ooo —
cumbido da cura espiritual dos militares ai- Atlas, Picrrot, Stromboli, Davies, Vclinha,
Alegre, Claimant, Sultão,
gum membro do clero local, a quem com- Jpamery, Campo
Barcelona, -Mont Blanc, Asscguá e Boa
pete visitar os correligionários na caserna Vista.
" Henrique Possolo" — 1.609
ou hospital c dispensar-lhes todos os auximetros —
lios que seu ministério exige.
Prêmio: r :5oo$ooo —• Jumper, Mastroquet,
Black Witch, Bohemc,
Recebem taes ecclcsiasticos, quer çatholi- Jurucê, Bambina,
cos, quer protestantes, da caixa do Minis- Six Pcnce e Carovy.
Para complemento
do
terio da Guerra uma remuneração propor- ela corrida de domingo próximo programma
foi orgacionada ao trabalho que se lhes exige, a nizado o seguinte parco:
"
"
— 1.609 metros —
Prado Fluminense
qual pôde subir a 500 florins por anno c
Prêmio: r :6oo$ooo — Para os seguintes
por guarnição.
animaes não inscriptos: Voltaire II, Sir
Não havendo egreja na vizinhança e obri- Thopas, Botafogo, Ipequi, Brutus, Saxham
gando-se o sacerdote a ir celebrar na pra- Beau, Radiator, Casildo, Vesuvienne, Jançr. militar, como acontece nos campos ou nas dyra V, Zelle. Jolictte, Dagon, Rusky, Tuconccde-se-lhc cslipendio mais íão, Minas— Geraes, Wolfs Ead e Belle
manobras,
Pesos especiaes: 3 annos, 51
Angcvine
elevado.
kilos, e 4 annos e mais 53, tendo 2 kilos
Tão longe estava do espirito do governo dc vantagem as éguas sem victoria, neste
hollandez a suppressão do ministério reli- anno c os animaes platinos. Descarga de 1
kilo aos animaes dc 5 annos e mais perdegioso ás tropas quando eliminou as capei- dores neste anno.
momento
o
militares,
lanias
que, prevendo
A inscripção scrá encerrada hoje mesmo
em que o clero local seria impossibilitado ás 16 horas.
Damos a seguir o projeeto 4c inscripção
de acudir ás milícias, decretou, para tema i:.a corrida a realizar-se cm 14 de
para
micapellãcs
de
nomeação
de
a
guerra,
pos
dc r-115:
julho
de
cada
"Ypiranga"
estado-maior
lilares adjuntos ao
— 1.450 metros — Prêmio:
r:50o$ooo — Para animaes nacionaes sein
divisão.
nacionaes
de
Assim, duas nações, uma republicana, ou- victoria nesta capital;
annos, sem
mais de uma" victotra monarchica, protestantes na maioria de quatro
ria no Jockey Club, nem em grande prêmio
seus membros, souberam
equitativamente ou clássico nesta capital; cavallos nacionaes
resolver o melindroso problema conflssio- de S annos e mais sem victoria este anno
nai, respeitando e zelando os direitos de nesta capital nem cm grande prêmio em
consciência de todos o» -ubditos, oatlioücos qualquer épocha, e cguas nacionaes de 5 annos e mais sem victoria este anno no Joou dissidentes.
ckey Club. — Pesos especiaes: 3 annos, 50
D. Amiiro van Hmcl-n. O. S, 15. 'kilos; 4 annos, 52; S annôs e mais, 53, ten-

do as eguar. 2 kilos dc vantagem. Sobrccarga de dois kilos por victoria este anno nes ta capital cm parco de prêmio superior a
r :ooo$. Descarga de 3 kilos aos animaes de
4 nnnos c mais perdedores uo Jockey Club
e sem victoria nesta capital cm parco de
superior a 1 :ooo$.
prêmio
"Dezeseis de
Julho" — 1.609 metros —
Prêmio 1:500$ — Para animaes extrangeiros de 3 annos sem victoria até á realização deslc pareô. — Pesos por edade (tabt-lIa I.) Descarga de 3 kilos aos perdedores
de cinco ou mais carreiras.
'¦ 'Guanabara" —- 1.609 metrôs — Prêmio:
1:6oo$ — Par., animaes nacionaes ele 4 au1103 e mais, sem mais de duas victorias
desde icjl.], nem victoria eni grande prêmio
de distancia superior a 1.500 metros. -- Pesos especiaes: cavallos 53 kilos c cguas 51.
Sobrecarga de 1 kilo aos vencedores dc
mais de uma carreira de prêmio superior
a 1 :ooo$, este anno, nesta capital. Descarga de 3 kilos aos animaes que, nao teado
ganho grande prêmio ou clássico 110 Jockc:,
Club, não tenham mais dc uma victoria, e
dc 2 kilos aos perdedores.
"Consolação" — i.ôcg metros —_ Premio: 1:500$ — Para os seguintes animaes:
Biiss, Eva, .S- Clemente, Pretty Polly, SoFausto,
neto, Boulevard II,- Mistella II,
DnMchtiet, Jagunço, Made in ¦ England,
rian, Sagaz, Boy, Ya,nla, Yvonelle, Enygmà, Poetisa, Mimo, Ortegal, Gipsy Queen
e Blac Witch. — Peso especial: 53 kilos,
tendo a kilos de vantagem as cguas sem
vicloria neste anno. Descarga de 3 kilos
aos perdedores desde 1914 e de mais de
kilos aos animaes de 5 annos e mais perdceiores cm qualquer época.
"K. dc F. Central do Brasil" — l;(5-.)
metrôs — Prêmio: 1:500$ —, Para os seCaroguintes animaes: Ipequi, Radiator,
vy, II, Dagon, Brutus, üionea, Monçlrongó,
Cacilda, Botafogo, Stromboli, Pierrot. 111,
Saxham Beau, YVoolPs Lad, Sir Thopas,
Voltaire II,- Tufão, Minas Geraes, Zelle,
landyra, Bohcme, Magnolia, Jolictte, Belle
Angcvine e' Velhinha. — Pesos especiaes:
annos 5_ kilos, c] 4 annos c mais 54 kilos, tendo as oguas 2 kilos de vantagem.
Descarga de 2 kilos aos animaes platinos,
aos cavallos dc qualquer paiz perdedores 110
corrente anno c ás oguas até 4 annos, tambem perdodoras neste ano.
" S. Francisco Xavier" — 2.000 metros
— Prêmio: 1:8oo$ — Para cavallos de _ 4
annos e mais sem victoria neste anno até a
realização deste parco; cavallos dc 3 annos; éguas de qualquer edade, e mais os seII, Marialya, Heguintes animaes: Chileno
lios c Mogy Guassu' — Handicap livre.
"Prado Fluminense" — 1.609 metros —
Prêmio 1:600$ — Para animaes europeus
Adam,
sem victoria e mais os seguintes:
Bambina, Jurucê, Jumper, Flamengo e Vesuviçnne — Pesos especiaes: cavallos 53
kilos e éguas 51. Sobrecarga de 1 kilo aos
vencedores na corrida do dia 11. Descarga
de 2 kilos ás éguas até 4 annos, sem victoria em p&reo de distancia superior a 1.609
metros e. aos animaes perdedores nesta ca._.-, (•__
pitai. .'¦
A inscripção para essa corrida, bem como para ó pareô complementar da corr.da
do dia 11, será encerrada hoje, ás 4 horas
e meia da tarde.

FOOT-BALL
MATCH DE CARIDADE - G. A. VICENTINO VERSUS A. A. MARANHAO
No próximo domingo, 11 do corrente,
realiza-se no Parque Antarctica o 18.0 match de foot-ball do actual campeonato da
Liga Paulista.
Os dois clubs contendores, animados de
espirito de beneficência accorum louvável
'em
destinar o produeto da reunião
daram
sportiva as victimas da secca do norte do
paiz,
O bello gesto das duas associações terá
certamente o mais sympathico acolhimento
e decidido apoio da parte da sociedade paulista que desde ha muito se vêm esforejando para prestar do melhor modo possível,
os soccorros de que necessitam os nossos
infelizes irmãos dos Estados assolados pe.
lo terrível flagcllo.

Daremos opportunamcnfc noticia completa da nobre iniciativa beneficente dos clubs
da Liga Paulista de Foot-Ball.
MATCH INTER-MUN1C1PAL - S. C.
CORINTHIANS VERSUS PAUI.ISTA F. B. C.
Conforme havíamos
annunciado, realizou-se dominço, em S. Carlos, um importante match ínter-municipal
de íoot-ball,
jogado entre as equipes do S. C. Corinthians Taulista, desta capitai, e as do Paulista F, B. C, daquella cidade.
Pelo comboio das 7 horas, partiram os
foot-ballers paulistanos com destino a S.
Carlos, onde chegaram ás 14 horas.
Aguardavam o trem n;l gare da cidade,
além de grande massa popular, os dircctores e jogadores do Paulista e uma banda
dc musica.
Após um curlvo descanço no Hotel Henrique, dirigiram-se os sportsmen paulistanos para o ground do Vélodromo San-Carlense.
O jogo leve inicio ás 16 horas.
Uma numerosa c seleeta assistência cnchia as archibancadas do ground, notandose entre os espectadores o que S. Carlos
possue dc chie em sua elite socai.
Grande numero de dislinetas familias e
senhoritas tornavam' mais elegante e agradavcl a reunião.
O kick-off coube aos playcts paulistanos,
cjuc delle não se aproveitaram, dando oceasião ao Paulista de effectuar a sua primeira investida, tentada com impetuosa velocidade. A bola vai ter ás proximidades do
goal. paulistano, de onde o center-half do
Paulista envia um forte shoot .contra o rectangulo defendido por Aristidcs, que defc-nde brilhantemente o seu posto.
Feito assim o reconhecimento de forças,
ambos os teams procuram desenvolver
fl
sua acção, e os primeiros vinte e cinco mimitos dc jogo decorrem no meio de alternativas de ataques e defesas de um c outro adversário.
v Neste tempo uma investida perigosa do
Corinlliians registu-se contra o campo do
club local.
Américo, apoderando-se da bola, dá um
excellente passe a Amilcár, e este, muito
bem collocado, envia a esphera pára dentro
da rede do Paulista, abrindo o score da
sua eleven.
Pouco depois terminava o primeiro halítime, deixando os contenciçórcs o campo com
o seguinte resultado:
Corintbians, r goal.
. Paulista, o.
Após o descanço regulamentar, o Paulista parece animado de ihejUeb.ailtavèl desejo de dominar o adversário, que se mostrara. tão temível no primeiro tempo,
Dando a sabida, o team local investe violentamente contra o goal paulistano, nada
conseguindo, porém, deante da firmeza com
que os backs Totó c Casimiro se oppuzcram ás avançadas d'.s forwards do Paulista.
Os valentes foot-ballers
do Corinthian.
continuam, entretanto, a desenvolver um tenaz ataque, perfeitamente combinado, contra o goal inimigo, que é freqüentemente
posto cm situação melindrosa.
Numa das escapadas de César, a bola é
conduzida ao campo do Paulista, c Neco,
apanhando-a perto do goal, marca o segundo ponto da equipe paulistana,. com um
bello shoot enviezado.
Deante desse novo suecesso dos seus liospedes, os players de S. Carlos dão mostras
de desanimo, e, perdendo a calma, deixamse dominar pelos valentes foot-ballers
da
capital e permittem que o Corinthians aumais
dois
ainda
o
scorc
com
pongmente
tos.
•
foram
marca
dos
Os goals
paulistanos .
dos suecessivamente por Apparicio.
Numa das investidas tentadas pelo Paulista, um back paulistano commette . um
hand, na área da penalidade, sendo a falta punida pelo refefee com penalty.
O kick foi batido por Scurrachio, que
conseguiu marcar o único ponto da sua eleven.
Assim o matoh veiu a finalizar, no meio de
cnthuslasticos ápplausos da assistência á
valente equipe vencedora, com o seguinte
resultado:
Coríitthlans, 4 goals.
Paulista, 1 goal.
Antes de ser iniciado o segundo tempo,
o presidente do club de S. Paulo offereceu
Bo club local um rico estojo, com as corei
do Corinthians Paulista e contendo um carinscripção:
tão de prata com a seguinte
"Ao Paulista P. B. C. — S. Carlos — ò
Sport' Club Corinthians Paulista, campeão,
em 1914, da I/ii_a: Paulista d_;; Foot-Ball."
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Mli na!
Conselheiro Rodrigues Alves
Conforme determinação do fundador e director do Asylo de Orphans
Desamparadas de Nossa Senhora
Auxiliadora do Ypiranga, sr. dr. José Vicente de Azevedo, hoje, a missa da coniinumdade, celebrada ás 6 e
meia, na capella daquellc estabelecimonto, vai ser offcrecid.i por intenção
'do
sr. conselheiro Rodrigues Alves,
illustre presidente do listado, por
motivo do seu anniversario natalicio.
ANXIVIinSARlOS
Passa liojc o anniversario natalicio cb
sr. rir. José Vicente ile Azevedo, illusln:
deputado eleito ao Congresso do Eslado.
A s. exc. apresentamos as nossas ftlicitações.
» É

1111iiisisi
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PARIS.

O sumptuosn palácio de Vcrsailles, antiga
residência real, deve a sua origem a um
castello de caça edificado em 1624 por Luiz
XIII.
Era uma construcção de pedra e dc tijolo,
de fôrma quadrada, que ainda hoje subsiste,
cm tomo do pateò dc mármore, do actual
palácio.
Luiz XIV ahi vinha regularmente caçar,
of-fcrçcjndo brilhantes feslas i côrtr, entre
outras as representações da " troupe" Moliérc.
O palácio de St. Gèrmàiii não tendo a»
accommodnçõcs necessárias, em 1668 Luu
XIV resolveu construir um enorme palácio,
que lhe permittisse concentrar não só o governo da França, como lambem toda a ct>rte, reunindo, cm torno de si tudo o qui a
arte c o luxo pudessem offerecer de bello
e de confortável, concorrendo para abrilhantar todos os divertimentos régios: bailes,
theatros. jogos, raça,-tlc.
O arcliitecto Le Vau foi encarregado di
importante obra, «ine só cm 16R9 ficou terminada, 'tendo commodos para dez mil ne.;soas, ternando-sc então a. residência predilecta dò rei, q.ie ahi sc installouconi toda a
sua corte'.
O palácio foi .abandonado durante a Revchiçio, tendo sido mais 'arde cranífonnado por Luiz Philippc em uni vaíto inujctt
nacional em 1H37.
Um enorme parque circular contorna essa.
rica habitação secular.
O jardim, que é um dos mais helios do
universo, foi traçado ptlo celebre archkecto
francez Le Nõtre, qu; conseguiu realizar
uma obra prima.
Enormes "pelouscs'" c "parterres" syniftric-ts, alcatifadas dc plantas t de flores,
sómbrcadas dc arvores, prolongam-se indeíinidamehte, giiarnccidas de heilissimas csculpfuras em mármore r. em bronze, havendo, de espaço em espaço, enormes repuxos
artísticos que, durante o verão, no primeiro
domingo de cada mez, fuiiccionlm juntos,
fccricàmeritè, perfazendo uma somma total
dc dez n:it francos de despesa, cada vez que
-ugalam o publico.

Fazem annos hoje:
O menino Nelson, fillio do sr. clr, Edmundo de Carvalho;
a menina Helena, filhinha do sr. Elvio.da
Cutilia t,a\ Junior, stiii-cliefc das offici*
nas do "Diário Official";
i senhorita Maria José dc Barros Boanova, alumna da Escola Normal Primaria do
Braz;
n sra. d. Olympia Ccrqucira, viuva do sr.
dr. Eloy, Ccrqucira'
a sra'. «1. Maria do Carmo Brito, esposa do
sr. Paulo Corrêa de Brito;
a sra. d. Virginia Franco Ferraz dc Campos, esposa d-o sr. Josc Ferraz dc Campos;
a sra. d. Agnella de Araujo, esposa do ^r.
João B. dc Araujo, funecionario municipai;
o ir. Edgard Lacerda;
o sr. João Gonçalo Bueno Pilho;
T.ogo que sc peneira no palácio, íii ala
<5 acadêmico Armando Pinto,
direita, depois ilo-vcstibiilo, vé-so a capcila,
que é admirável, como estylo da época, tenMOSPKOKS Ji! VIAJANTES
do no tecto uma pintura «le Lafosse, repreluxo,
Regressou hontem, pelo nocturno dc
sentando a "Resurreição", e. 110 meio, a
FerPaitsto
tribuna
real, cifcumcladá «'c sete altares lasr.
dr.
o
Rio
de
o
Janeiro,
para
ra*, deputado federal pelo Estado dc Mi- tjracs, ricamente adornados.
Segucm-sc os salões dos mtadro» hiííorr-*
nas.
•:.i3, antigos c contemporâneos, as salas :b.í
na
gare Cruzadas, as escadas dc hrinra, a galctia d.'
Ao seu embarque compareceram
da Luz vários amigos de s- exc, que lhe fo- Esculptura, o salão dc Vcnus, o saião da
Guerra, a sala de Conselho, os gabinetes inram apresentar despedidas.
teriores dc Luiz XV c Luiz XVI, os comAlves,
Rodrigues
presiconselheiro
sr.
.0
modos pani.-r.htrc:: de Luiz XIV. as «a'..*!'
seu
representar
pelo
dente do Eslado, fez-se
dos •"•.tardas do ici c «ia iu'::ha. os cjav.ho
*.los dc madame dc Maintenon c os- stimíjudante de ordens, capitão Afro Marcouptuosòs aposentos «hs rainhas, tudo rica«les de Rezende.
niciitç gtiarnccido .de tapeçarias dc "gobc*
* ?
lins", dc telas assignadas, de vasos de SéAcha-se nesta capital, cm goso de férias, vres, dc espelhos, de lindos lustres dc cryso sr. professor João F. da SHva Braga, ad- lal, de columnas dc mármore e dc ricos
moveis.
junto do grupo escolar de Igarapava.
O centro do edificio, o primeiro c o seçundo andar são consagrados, cm grande
parte, ao museu histórico, scgúirido-se a gaAcham-se na capital c hospedam-se:
leria das Batalhas, a da Rcpiíblicá, a do
" DauEissrs.
E.
os
Rótisserie
Sportsman,
Na
primeiro Império, os commodos do
Emil
Ducpmaií,
Blodi,
cher, Emmánucl
pliiu", a sala dos retratos, os aposentos da*,
Jiíàh Annibal Gonzalé-: c senhora, S. Dca- princeza"! c dos personagens da corte, o?
salões dc Hércules, dc Diana, dc Mercúrio,
ring, Luiz Strauss e mme. Favréssc*
no Hotel d'Ocste, os srs. clr. Geraldo dc ile Marte, dc Apollo, da Paz c as silas das
Sousa Torta, dr. Joaquim Penteado c sc- Novas Acquisiçõcs.
Uma enorme galeria dos espelhos, conlicnhora, di. Álvaro Barro», cir._ Pctl.:o Cai" Galcrio
des Glaccs ", oecupa :\
ia, .dr. Francisco Fozzi, dr. EdcrÃVi í TU- cida por
les, dr. David Ottoni, dr. Mario Clemente parte central do palácio, ricamente guarnec senhora, Luiz Fonseca, Henrique Zkgcl- cida por Le Brv.ii, um dos primeiros artismeycr, João Miiller, Dino .Siqueira, Cita; Ias da época.
Dezesete janellas abadiadas abrem pan
Manuel Ferraz Netto.
dlantino Palmicri,
Bcncdicto Crespin, Luiz Madurçira. Lati* o parque; proporcionando uma bellissima
rindo Teixeira, Antônio Pereira e Familia. perspectiva.
Em face dessas janellas acham-se dezcsetii
Urbano B. dc Moraes, João Prates c sefôrma ogiva), contendo admiráveis
nhora, João Cassatti, Paulo Haver c sc- arcos, ile "blsautés",
110 gosto veneziano,'de
nhora, Henrique Leite, Adriano Curti, Syl- espelhos
vio de Almeida Vergueiro, Augusto Con- um preço inestimável, luxuosamente emmolslanlc, Urbano Leite Ribeiro, José P, N. durados.
As janellas e os arcos são separados por
Galvao, Antônio Milam", Relíquias puimárães c familia, Ricardo Seabra, João Cor- pilares com capiteis de bronze dourado, conria, Januário Ferrari, Manuel Alerià Sou- tendo magníficos trophécs cinzclados em
sas, Abel Coelho Novaes, Otto Stamcs e zinco.
Oito grandes quadros decorativos c dezsenhora, Alexandre Pilla, Savcrio Vieira.
Bento Simões, Álvaro Junqueira c familia, oito miniaturas, dispostas em semi-circulo,
retratam a historia do reinado de Luiz XIV.
d. Bcrnardina Ferreira c filhos.
até a paz dc Niniégue cm 1678.
NJSCRÒTjOGÍA
Todos os enfeites dessa galeria, inclusive
"guéridons'', os candelabros e
Falleceu liontcm o innòccntc Newton, fi- as mesas, os
llio do engenheiro sr. Armando dc Castro os vasos, são de prata mass.iça.
Nessa galeria teve logar a proclamação do
c da exma. sra. d. Ermclinda Villalva de
Castro, c neto dos srs. Antônio Alves dc império da Allemanha cm janeiro de 1871.
A galeria das Batalhas, dividida cm duas
Castro c dr. Carlos Villalva.
O enterro sahirá hoje, ás Í6 horas, Ai partes por columnas dc mármore, comporta
rua da Gloria, iijo, para o cemitério di trinta c quatro enormes quadros que guarr.cccm as paredes, por entre sócios dc óiíyx,
Consolação.
que sustentam, dc espaço em espaço, nus
cínepenta bustos dc príncipes, de nobres, e
dt generaes francezes, mortos pela pátria.
O aposento régio de Luiz XIV é dc unia
grande imponência.
Uma magnífica baláustràda precede o leito, protegido por um rico docel dc lonillidade rubra, com cortinas e "couvre lit",
EXPOSIÇÃO JULIA ARCIÍAMBEAU dc brócatcl dc soda, figurando por entre o
Esta exposição foi hontem visitada pelos brazão da tapeçaria, que reveste as pareócs, quadros finíssimos e um seu retrato a
srs. d. Sylvia F. da Fosa, José dc Paula o'co, ao lado dc enormes candelabros dc
Lima, Antônio Ferreira Cruz, J. F. da Rosa [.rata massiça.
Nesse quarto morreu o " rei sol", como
Sobrinho, Adelino Corrêa, d. Amélia Kcíhe chamavam, cm 1715, depois dc ter rei
gel, d. Maria Paes dc Barros, d. Adelina nado setenta e dois annos.
Paes de Barros, d. Hcrcilia do Nascimento,
Os ccmmodos das soberanas, onde resiMaria -Thereza,
d. Nathalia Castello Branco, d. Elisa M.ou- dúaiu siicccssiyamcntc:
Antoniçta.
ra Casiro, d. Anna Moura Castro, d. Ma- Maria de Lcczinska e Maria
distinguem-sc egualmente pela sua decoraria Justina de Castro, Fernando Moreira
ção luxuosa.
dc Moura, d. Mathildc Lindcmbcrg, d. EmiNa ornamentação do palácio preside em
lia Lindemberg, d. Alzira Lima, d. Elcono- cbüridár.ciá o sol, como emblema do rei.
Nttnvt das salas decoradas com os rera S. Cintra, d. Julinha Faria, d. Maria
tratos rios guerreiros, vê-se uma soberba
Lopes Monteiro e outras.
columna dc porccllana dc Sévrcs, offerccida pela " Villc dc Paris" a Napolcão 1
»
por oceasião do seu casamento com a arTRIO PH0CA-ABIGA1L-M0REIRA
chiduqueza Maria Luiza,,
Na antiga sala, construida em 1875, desDepois de uma larga c feliz excursão pelo tinada á Câmara dos Deputados, reunc-se
interior do nosso Estado, reappareccm no hoje cm dia o Congresso
ou Assembléa
próximo sabbado ao nosso publico, no Pa- Nacional, formado pelo Senado e pela Cada
Phoca, Abigail Maia e mara, afim dc degerem o presidente
tht Palace, João
Republica franceza.
Luiz Moreira, com as suas conferênciasNo vcstibulo qtíc dá accesso a essa sala
"chie".
concerto, que foram a nota alegre e
figura uma bella estatua de Washington,
dos últimos mezes do anno passado c do ofíerecida om lyio pelos Estados! Unidos,
segundo cópia do original executada por
começo dc 1915.
Hondon cm 1786, para o capitólio dc RichPoucas serão «lesta feita as " soirécs" do thònd.
Rio.
regressará
ao
trio, que cm ureve
Na ala direita do andar lerrco fica o
O espectaculo de sabbado 110 Pathé será sumpttioso theatro do palácio, construído
organizado como os da anterior têmpora- durante o. reinado de Luiz XV, em homenagem a madame dc Pompadour, theatro
da, còm uma excellente parte de íilas cine- esse que absorveu quarenta e sete milhões
matographicas a abrir, seguindo-se a con- de francos cm dezesete annos dc trabalhos
ferencia humorística: "A Canção Brasilei- consecutivos.
ra", 'o "Fado e a Modinha", por João
Phoca c que a actriz Abigail' Maia ornará
"Grand
O palácio contíguo, denominado
com lindos números dc canções, fados, mo- Trianon", foi edificado cm 1668, por ordinhas e cantos rcgiouaes, fazendo imita- dem de Luiz XIV, que destinou a madanacional c do fadista me de Maintenon. Construído, sob os j»"ações do capadocio
nos -dp. architecto Mansart,- tem uma cs
portuguez.
!
thetica muito confortável epre apraz, sen¥
do internamente muito ricamente decorado, contendo a mais quadros celebres de
SARAU MUSICAL
artistas de nomeada, como: Mignard, CoyO conhecido professor Zaccaria fei, Vauloo, Le Brun, Rigaud e varias
de arte dc real valor.
Auluori realiza hoje, ás 20 horas, no obras
No grande vcstibulo da parte central te
interessalão do Conservatório, um
ve logar o,julgamento do marechal dc Ba
sob a presidência do duque d'Ausante sarau musical, em que cxhibirá zaine,
iralc, cm 1873.
o-: seus discípulos.
Na sala próxima existe um bello marmo*
rc de Etex: Olympia abandonada; e num
r,alão ao lado, helios vasos de tnalaolwte, offerecidos por Alexandre I da Rússia a N.inhora da Boa Morte,
S. Benedicto, Pia polcão I.
União das Filhas de Maria, irmãs do CoraSobre a chaminé dc um dos salões figura
jãode Jesus, Associação Syria, Associação um rico camaphcu de alabastro oriental,
Artística c_ Literária, com os seus estandar- representando o sacrifício do deus Pan.
tes, Collegio e Seminário diocesano, memOs quadros do pintor Boucher, sobre asbros do clero, autoridades estaduaes, mu- sumptos mithologicos,
oecupam toda «ma
niclpaes e federaes, grande .numero dc ca- sala do palácio.
irallieiros e senhoras.
No salão dos Espelhos, outróra destinaOfficiou o monsehor Nascimento Castro, do á sala dc conselho, ha uma bella mesa
rigario geral, acolytado pelos revmos. pa- feita com um só pedaço de carvalho, de
ires José Alves de Moura, vigário da pa- Malabar, medindo dois metros e setenta e
roohia, e Antônio Gomes Vieira, seu coa- seis centímetros de diâmetro.
djwtor.
Num salão circular que dá accesso
a
No coro fez-se
ouvir a Sehola Canto- vários aposentos figura um enorme monurum do Seminário, sob a regência do pa- mento de mármore tle Carrara, offerccido
dre Paulo.
â imperatriz Eugenia
de
pelas damas
As exéquias estiveram concorridissimas. Stclad. representando duas estatuas femi-
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ninas beijando-se fraternalmente, symbolizando a França c a Italia.
Segucm-se o salão tle familia i-.oiii o retrato de 'Luiz XV c de Maria Lcczinska, o
salão de recepção, os commodos dc Napoleão I, os de Luiz Philippe e os da. rainha
da Inglaterra, onde esteve hospedada
cm
1844 a rainha Victoria.

Entre o ürand Trianon c o Petit Trianon
existe um museu de carros, contendo oito
carruagens
de gala: a da sagração
de
Napolcão I.o, a do seu segundo casamento,
a do baptizado do rei dc Roma, a da sagraçãode Carlos X, a. do casamento de
Napolcão 111, a do baptizado do principe2inho imperial, a do baptizado do conde de
e a berlinda outróra
Chamhord
destinada, nas grandes cerimonias, aos embaixadores.
Ha tambem trenós
histórico?, o que
pertenceu a Maria Antonieta, com " íaumeatix a Vatteau",
o elcgaute trenó de
madame «le Pompadour, tm fôrma de concha, o.de madame de Maintenon, em csíylo "mais pesado, supportado por uma' tartaruga; o de Maria Leczinska, etc. Ao lado
delles figuram as celebres "chaises á portetir", de Luiz XIV, dc Luiz XVI c dc
Maria Antoniçta e magníficos arreios «Ir
luxo,

O: Pttít Triaaon íoi'XV,
construído cm 176Ú
sob o remado dc Luiz
tornando-se mais
tarde o retiro predilecto de Mara Ant«>nieía, sendo não só muito aprazível prio
seu aconchego, como tambem rni.-to. t:sonho pela sua csthetica exterior. ' .
A. «tecoração interna obedece ao csivlo
Luiz XV, á excepçAo dc algumas peças que
foram modificadas por Maria Antonieia. ¦
Na antt-camara vèem-sc os bello»- quadros
de Natorrc, e no dormitório Je Maria Antonieta'*uma bella tela'a oléo representando
o "danphin" Luiz XVU, tela .-?sa attribui«Ia ã palheta dc madame Vigie Sebrum.
No seu " botidoir" figura o seu busto
cm biscuit dc Sévrcs, quebrado duran'.; a
revolução, mostrando ainda hoje, ..pesar <lc
reparado, 05 estragos da fúria selvagem da«¦nella época.
No salão de jantar existem os rcíra'03 de
Luiz XVI c de Maria Antoniçta. em ianianbo natural.
O' gabinete de trabalho é o Salão de recepção' da rainha, ambos muito attrahcníes.
contêm moveis acolchoadis dc seda, rico
lustre dc crystal,
espelhos,
candelabros,
mármores, vasos dc Serres, tapeçarias
e
peças decorativas.
O jardim do Petit Trianon com o seu
"hamean*'
fica aberto durante todo o dia;
Entra-se pela porta á ilirclia
da :cc.ur
d*bonnt'ur."';
E' um parque dc estylo inglez, crendo
por Maria Anionicta e que. segundo dizem,
ainda contém traços do amigo jardim, sobrctndo nas arvores exóticas plantadas por
Jnssicu.
No centro do parque, que c muito e.tícnso e sombreado. perto d'um riacho que pocíisa o logar. está o celebre Templo do Amor.
onde assenta, sobre um sócio de mármore.
um Cupido de Hóucliardon, cujo original
está no Louvre.

O "hameau". restaurado em 189*}, compõe-sc duma dezena dc casinhas rústicas,
Construído
grupadas cm torno dum lago.
pnr Hubert Robert ern 177J, foi destinado
ás damas da rórte que quizessem ter uma
vida idyllica. posta cm moda 'Mr Jran Jaccjucs Konsseau.
Ao redor existe um pavilhão dc musica,
a casa da rainha, com um torreão em fôrma
dc mirante, coberta de verdura e quasi qne
eclipsada nelas trepadeiras que vicejam peum moinho, turi
los muros; scguindo.-sc
"boudoir" a casa do
giiarpresbyterio, um
"
fcrriic" onde ha
da, e mais adeaiite — a
uma leiteria modelo, cujos «ttractivos rtisticos não deixam dc encantar o forasteiro
cm villcgiatura, não :-ó pela excellente disposição dada ao cstabulo, como lambem pclo excessivo asseio que reina cm tudo.
Versítilles conserva até hoje o seu prestigió real, a sua grandeza imp-niente. scn:
t iídó-se através dés sciis salões luxuosos
todo o esplendor dc cutróra, íodi a ptij.cit*que deslumbra
ga da sua magnificencia
niniiámehte.
Acóde á imaginação a sumpttiçsidadc das
festas de antanho realizadas nos riqúiss"mos salões de gala, deante de- uma corte
reverente,
consagrada;
que se compràzia'
exn dançar o mimieto com uni garbo cxcclsc
'érniblírécia',
realçando sobremodo as
que a
"drapees" clás daniás
amplas vestimentas
dos cavalheiros,
e os casacos assètinados
hoje em admiráveis
ambos reproduzidos
telas dc riiüieü, que nos trazem a visão cscomo si ficassem
plendorosa do passado,
çfcrnamentè immortalizados etn quadros vivos servindo de dr.'e:te ás gCMÇÕts futuras
c de fonte de inspiração ás almas setitimentaes que prezam a tradição e que comprchençlem o mystcrioso encanto das cottras vividas.
Abril de 015.
Chia CKÍjIA

"
PAULISTANO
iV nosso arjente no Ura?, o sr. ]oão Bui
rão Sobrinho, que poderá ser procurado á
.ravessa Godinho, 2. para'tratar dc ncí?ocios referentes a esta folha.
PAROCHIA Dl" S. JOÃO BAPTISTA
nesta
as 18 horas,
hoje,
Começará
parochia, o retiro espiritual do Apostolado
ue*. Oração;
Amanhã c nos dias 9 c 10, o revmo. pa
dre Theophilo IjCvignàni pregará, fazendo
mias praticas, sendo a primeira ás 7 horas
da manhã e a outra ás iH i|->.
Dia n, ás 7 horas, missa c communhau
geral do Apostolado, ás ç* horas, missa
camada e, ás 15 horas, reiuiião geral do
apostolado da parochia; e, ainda, ás „lo
heras, pratica por monsenhor dr. Silveira
Barradas e encerramento da festa com beti
(am do SS. Sacramento.
BRAZ CINEMA
Neste elegante cinema está para hoje òrganizado magnifico programma.
RECISTO CIVII,
U movimeiilo na semana finda nos cartonos do Eraz c Moóca foi o seguinte:
Uraz, casamentos 12, nascimentos .42 c
óbitos 8; Moóca, casamentos'9,, nascünciit:s 4., t óbitos 6.
E CONEELTACAPE, RESTAURANTE
RIA "OOIMURA"
hontem, ás 20 ila horas, a
Realizou-se
inauguração do novo Café-Rcstaurantc e
"Coimbra", á avenida Rangel
Confeitaria
de propriedade dos srs. J.
Pestana, 166,
Ereire s Comp.
é amplo, còm
ü novo cstabelecimenlo
acommodação para mais de 200 pessoas,
possuc secções para café e restaurante, sala
reservada para senhoras c op-tima cozinha
A' hora marcada, ao som dc uma orebes
tra composta dc 20 figuras, foi Iranqucada ao publico a entrada do novo estabelecimento, sendo nessa oceasião offerecido á:
pessoas presentes uma excellente canja re
gada dc fino vinho.
Entre outras pessoas, pudemos notar a
Cunha, Braulii*
presença dos srs. Pedro
Alves, João Barcollierc, Tose Duarte, capi
talista Antônio de Almeida Cândido, interessado da casa Muniz e Comp.; Manuel
Monteiro Conde, interessado^ da casa AlAlmeida,
meida Irmãos; Alberto Pereira
Hilário Del Bianco, gerente do Café Bom
Gosto; Bernardo Antônio de Oliveira, Nicola Sansoni e fillio, proprietários da Casa
Mechanica; João Bias Medeiros, fiscal sanitario; Pedro Galante, Nello Fiorini, photographo; Otorino
Ster-haninio, Francisco
Nunes dc Siqueira, negociante, e o nosso
agente, por esta folha.
Chamamos a attenção dos srs. leitores
para o annuncio que esta casa faz amanhã
cm parte competente desta folha.
" COKKKIO

VIDA SOCIiAJ*,
Faz annos hoje o sr. tenente Américo de
Camoos. íunecionario do Serviço Sanitário,

O Bié e i] abio
JUNDIAHY, «5.

Duranto o dia de hoje toram recebidas 27.(150 «accai do café, tendo ZOOD com dcalino a S. Paulo t
25.041 para Santos.
Cato bnldeailo com destino a Sanlos, Sa.õ-13 saccas,
sendo:
Itecebiila» de Jundlnny (Paullslo)
2(1.952
.
.
Recebidas da Braganüna ....
—
Recebidas da Sorocabana ....
2V7
Recebida* do Pery e S. Paulo .
1.Í80
.
,
Recebidas do Uraz
.
.
U*»
.
«¦'.'..-'

Secção

na

Tribunal do Jury

TPIIfDlUUltl
I LL-hbuiililinjtS

Presidente, sr. dr. Paulo Américo Passa——,
lacqua; promotor, sr. dr. Sebastião I,obo;
escrivão, sr. Mario Cabral.
Entrou hontem cm julgamento, pela sc-'
gunda vez, o réo preso Antônio Falante,
incurso no artigo 294 paragrapho 1,0 do
Código Penal, por haver assassinado, a ti"'».**¦¦. ros dc revólver, a José Rodrigues de Carvalho, no dia 13 de dezembro de 1913, no
•
•
....^.r...
SANTOS,
8 'I*«lta"
largo General Osório, n. 27.
Vendas de boje, jt4,t,S0 snccns.
Occnpou a tribuna da defesa o dr. AnMeicado erilaTdl.
Vendas desde l.o do mei
59.0*5 tonio Covello, que invocou a favor do seu
Vendas desde l.o de julho .
.
M.OU constituinte a justificativa da legitima deNas vendai realizadas regulou o preço d* 4 *-*«»© fesa própria.
typo
6.
o
nara
O conselho dc sentença estava constitui- MISSAS FÚNEBRES — CENTRO DE
SANTOS, d — Telcgtanira.-i especial dn "Cer
•'"*
Saccas do dos srs.: Nestor dc Sá e Silva, João
teio".
NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA
Euliailns
ASYiU) •' DE ORPHAMS — D.
81.857 Baptista da Silva, Godoírcdo Gomes FerIdem desde l.o do mei ....
«Ia Cunha Caldeira,
HO.- 8t raz, coronel Caetano
DUARTE EEOPOEDO — PARA S.
Idem desde l.o de julho .
U0.2II ISurico dc Castro Manso dc Toledo, Fran.
.
Btisleotía hoje em primeiiaesegundumlo
. PAULO - VAPOR "CITTA' PORSBI3Ú cisco Rodrigues dc -Siqueira Sobrinho, aiMídia
.
.
. • .
TO
MAÜRÍZIO" -- PELAS
HlSSO
VIDespachadas
U.tfü feres Pedro D. Junior. cupitão Alipio Fei.
CTIMAS DA SECCA - ANNIVERIdem desde ld do mej .
mtoi raz, alferes
.
.
Antônio
Amaro Sobrinho,
SARIOS — ENTERRO'.— PRISÃO
Idem deade l.o de julho....
7».«)l
*«.«*» Américo Catão, Theodoro Telles Esberard
DE UM OAFT-EN — SAUDE DO
Embarcadas honlem
.
•
,
•
e
Guedes
IjOpes.
Alfredo
Ideai deade l.o do mez .
«5.63.5
PORTO
.
.
,
idem deade l.o de julho .
.'15.6.15
O Jury, por sete votos, neí-oti a jtisti.fi.
.
¦
¦21.518
Passaccns.
rezada uma
;SANTOS, 6 — Foi hoje
.
invocada jielo patrono do reo, cont-ativa
Idem desde l.o do mu ,
missa ás 8 t meia horas, na capella da San1B.4>8 demnando o aceusado a sete annos dc
,
,
.
Mem desde l.o de julho.
pril«.*l*t*i
•
¦
•
55o cellular, por haver reconhecido que o ta Casa, por alma do sr. Fabncib de MenUchõa.
Kiitoii» ...
.
Z.tJO mesmo quando cónimettcu o crime cra me- donça Amanhã
,
serão celebradas as seguintes
Ai-tcentma
J.67.1 nor.
r-stado» unidos.
•
98.718
•
•
O sf. dr. Pauio Américo Passalacqiia, missas:
•jsn
Poi cobotogem.
....
Por alma de João Pereira Biicuo, ás S
lie» • Chile
128 juiz «jue preside aos trabalhos da sessão
Para • CrnguaT
.
.
.
.'..-,
do Jury, dispensou de servir na' actual ses- hora?, na egreja do Convento do Carmo;
Em CRual data do anno passado
são os Heguintcs jurados: Miguel Salvador, por alma dã exma. sra. d. Maria da Gloria,
l-nlimlaj
13.644
is 8 horas, na egreja dó Sagrado Coração
idem deade l.o do mei ....
tH.-ns a requisição do sr. vice-presidente do con- dc Jesus;
idem deade Io dt julho .
.
»l*J78 selho fiscal da Caixa Econômica;' Carlos
.
.
Eaiilencia rm primeira e iceunda mtt.
por alma da exma. sra. d. Antonia de S.
«,7i»«13 Atigiisto dc Andrade Costa, Cypriano
Midi»
.
.
.
18.713
...
.
Josr. Bittencourt Moraes, fallecida eni VilVendas- .......
tt"MO Rocha Linia,_ Francisco Antunes Costa e Ia .Bella, ás 7 horas, na egreja do Coração
üase
8*000 Manuel Rodrigues I^-iroz, a requisição do
Despachadas
,
18.181 sr. secretario dp Interior; Domingos Ma- dc Jesus.
.
'/nibeTiCJMlffs .
o oitavo anno de
0.1» galhães, a_ requisição do sr. administrador -—• Completou hontem
„
,
sua fundação o "Centro
SAXTOS. 6 - Telegramiru especial d» 'Cor- dos Correios;
dc Navegação
José Ferreira dos Santos, x Transatlântica", desta
leio*
cidade.
.Movinienio de cale n» Companhia Cealr.il «te Ar- requisição do sr. secretario da Justiça; dr. '. *"""
v5..*"-"-"* Junqueira Netto c Comp.,
Estevam de Araujo Almeida, a requisição
lo-urns Uctxict, no dia 6:
intermédio do dr. Victor de Lamare, poi
Eailtencia no dia S
.
.
íi.TSS do sr. director da Faculdade de Direito; sidente
predo Asylo dc Orphams, enviaram a
(-'niradai hoje
1.927 e dr. Guilherme TelI,
qite apresentou at- quantia dc trezentos
mil réis (*io«>íooo),
Z8.37-' testado medico.
Total
Síthiííiíi hoje
Denuncieis — O sr. dr. Roberto Moreira, como donativo a esta instituição dc cari1.US7
dade.
•4.0 promotor publico, apresentou denuncia
Chegou hoje a esta cidade,
Mocb hon*
. -.
.
37.17S contra os indivíduos
.
pelo ultiLljalma de Sousa Cam- trio
'Cortrem, vindo dessa capital, s. exc. revma.
SANTOS. «
Tc!c*.;ranima especial tlt)
Bcncdicto
c
Costa,
rescomo
incursos,
pos
«cio.
d.
Dtiartc
Leopoldo, que veiu cm visita pas. Aa t-uincSe-i do fechamento da Companhia Hegista- pectivamente, no artigo 331, n. 2, combina- tora!.
¦lora c «.'mia de
de Santos,
base do do com os artigos 330, paragrapho 4.0, e 33H,
•ypj» 1, lorom ns Liquidado
illustre
O
aeguidlet, ís IJ h. c — rn.:
prelado foi recebido festivaparagrapho 8.0, do Código Penal,
serem
Compra. Vendi. apontados como os autores de umporestcllio- mente por varias associações religiosas, au. - .
Julho .
Ufitn *f»JO
.
.
teridades
estaduaes
c municipaes, muitas
Aj-osto
4SA» itua rtato de 20 contos de réis, de que foi victi- pessoas
gradas, clero c grande massa de
jeicmbio
.....
«{-Wl ttsit ma o Banco Francez e Italiano.
Ouiuür»
-•-.
povo.
4{-a-2*> *SítO
Pta-ante o sr. dr. Matheus Chaves, juiz
Novnnliru .....
ifjWJ «|8íj
Em
companhia de d. Duarte Leopoldo
Oc/cinüro .
4f8Ji> *tWVõ dc direito da +a vara criminal, encerrou-se vieram vários sacerdotes.
.
.
.-.-".,
h.mtcni me.-mio o summario de culpa do
Seguiram hoje
para essa capilat os
processo a que respondem os réos.
-n.As:rog,ldo
S. PAULO. 6
de Andrade, da'«Cidade dc
Estes pediram o prazo da lei para aprel onloimc aviso (elctiMphico. entraram de JundiaDamos
ur.
-M-I.1
Adalberto
Garcia, juiz da t a
nv
l-.siimla Paulisla: Saccas sentar sua defesa por escripto.
**ara de ;
'fi—
liuje
Orphams; dr. Cunha Moita Fillio
:rj.üi2
O sr. dr. Ulysses Coutinho, I.o proAnlcrioi
....
3B.7J» iiíotor
c
Jayme
Bento,
secretario
da Companhia
publico, apresentou denuncia contra
Stt mesmo periotlo An enno pa3SA«Íti
23.U5I
Hnliadas pel» Estrada Sorocabana.
2.MK Arthur Picrelli, como incurso no artigo 330, Galhardo.
Zarpou
hoje
com
Aiilenor"iüSsn-Ju
1.2I7 paragrapho 4.0, do Código Penal.
destino a Buenos
Vo Diurno [ktkmío do anuo
2.'81
O sr. «Ir- Roberto Moreira, 4.0 pro- Aira-o vapor italiano "Cittá Porto Maunzio
em
virtude
,
que,
¦ZO.ÍV) motor, denunciou o réo Bcncdicto Pinto da
do mau tempo, a-,
toifli, (íoje
.¦¦¦ -".,."'.
como incurso no artigo 304 do Código r;bcu hontem a este porto.
I0t.1l nnlcilui
4J.0TI
¦it «Si Silva,
—— No próximo domúigo, no Miramar,
<iu mesmo ;,rríodo ilo nnno passado
Penal.
Pelo sr. dr. MarioPircs, 3.0 promo- reanza-se um festival em beneficio da seca
Koiain ici t-lwl.is hoje, durante o dia, ns eiiacSo de tor publico, foram denunciados os réos José do Norte.
Nesse festival, que é organizado
Jundiahy:
bacras Pereira dos Santos, Paulino Roberto e Anpela
Com dcslino n S. Paulo ....
2.WS tonio dc Sousa, como incursos, respectiva- União Portugueza", tomam
parte os «ruAnierim
2.U0
' Tricauas
das
pos
das
mente,
e
Minhotas".
nos
artigos
294,
2.0,
Nu mesmo pcrioilo do anno passado
306
paragrapho
1.978
Com tlcsimo a Sanlos ,
,
.
25.CIL e 330, paragrapho unico, do Código Penal.
Fizeram annos hoje: o capitão IgnaAnienoi
28.287
——
requereu
mesmo
O
o ar- cto Mariano dc Azevedo Marques, chefe da
promotor
*•» mesmo -.tcriotlo cio r.nno passado
7-i.frftf chívamento do inquérito
policial instaurado segunda secção do Thesouro Municipal.
O sr. Otto Macuco Borges, tabellião do
lofai, íioje
a;.«50 para apurar a causa do desastre dc que foi
,
.
,
,
,
,
l'ol,il uiilcriiii
!1'J.8</ victima o menor Armando Costa.
4.0 officio, que recebeu muitas felicitações
¦¦fí uictiiin)
2*1.1.01
periudo du tinuo passado
Em liberdade — O juiz das execuções cri- dc seus amigos.
— No cemitério do Paquetá foi sepulmihács, sr. ilr. Adolpho Mello, mandou exMERCADOS
EXTRANGEIROS
pedir alvará de soltura a favor dos indivi- tada hoje a senhorita Maria Constante, fiNO-VÁ YORK, <*.
duos Alberto Jcusen, Júvcncio Leite, José lha do si. R. A. Sandel, da casa E. JolmsHomem foi feriado neste mercadode Azevedo, José Vicente, Alfredo da Sil- ton e Comp.
¦—~ Foi preso nesta cidade Valeriano dos
XOVA YOKK', 6.
va e João Bernardino, que acabam dc cumHoje abriu este mercado estável, com ai- prir a pena dc 22 dias c meio de prisão cel- Santos, aceusado dc explorar a meretriz
ta de I ponto.
lular, a que foram condemnados por infrac- Anna da Silva, residente á rua Martim Affonso, 110.
NOVA YOKK, C.
ção dò artigo 399 do Código Penal.
Foi hoje sepultada no cemitério da
Na sejjunda chamada da liuisa, o mercaTransferencia — O sr. dr. Adolpho Mello,
do apreseutavárse estável, com alta de 1 juiz das execuções criminaes, mandou expe- cidade dc S. Vicente a joven Frida Witt,
dir guia dc transferencia da Cadeia Publica que hontem, na praia daquella cidade, qtianponto. . . .
l.OÍ-.pKliS; C,,. i
para o -Instituto Disciplinar a favor dos sen- do tomava banho, pereceu afogada.
AlFrida Witt, que linha 18 annos de edaHoje* ' abriu este mercado estável, com os tenciados Magino Antônio da Silva c 'por
de, era f.dha de paes allemães, natural de
jircços inalterados do fechamento anterior. berto Jesus, que foram condemnados
infracção do artigo 399, paragrapho 2-0, do Santa Catharina, sendo actualmente empreCódigo Penal.
CAMBIO
gáda do sr. Hcrmann Ewald, auxiliar do
llabcas-cnrpus — Ao sr. ¦ dr. Gastão dc Brasilianisdic Bank fur Deutscliland.
Ainda lióntèiii vigorou durante o dia na
vara
Foram expedidas
Banca Francesa c italiana per 1'Amcrica Mesquita, juiz de direito da terceira
cartas dc saude
"Cittá Porto
foram impetradas hontem ordens para os vapores: italiano
dei Sud a tabeliã tlc 12 i|a d. a 90 dias dç criminal,
"habeas-corpus"
dos
indivíduos
a favor
Maurizío", para Buenos Aires;
vista, sobre IvOndres, e a de 12 5J16 d. á dc
nacional
vista, com as respectivas taxas equivalentes Paschoal Rcnza e Raphael Vaccari, que ai- "Mantiqueira", para o Rio
de Janeiro;
"Santos",
e
culpa;
sem
nota
legam
achar-se
dc
oriental
Buenos Aires;
sobre as demais praças.
presos
para
José de Oliveira, que allega achar-se preso francezes "Amiral Trottde", para Buenos
"Amiral
Bernardo.
em
S.
Aires, c
Cl mercado dc cambio abriu hontem eslaCharncr", para o HaO juiz. requisitou informações á policia c vre, c na:ionaes " Maroim", para o Rio de
vel, com os bancos em geral, negociando os
"Mucury",
dos
dois
comparecimento
para
primeiros
seus saques nos extremos de 12 9I16 d. a
Janeiro, c
para Manaus.
hoje, ás 11 horas.
t2 .-,!'! d.
ordem
impetrada
da
Para
o
julgamento
Mais larde generalizou-se nos bancos a
favor do ultimo, o juiz requisitou infor.-iiíação de 12 518 d.
de S- Bernardo e designou
á
mações
policia
Nesta posição esteve o mercado até as
16 horas, quando o Banco Commercial do o dia 8 do corrente para o comparecimento 14EPART1ÇAO DE OBRAS-DR. FRANE. de S. Paulo, salientando-se, passou a sa- do paciente.
KL1N PIZA - MISSA DE 7.0 DIA
O mesmo juiz julgou prejudicada a
car na base de 12 ni*6 d. c assim fechando
RENDA PUBLICA - CONFE"habeas-corpus" impetrada a fade
ordem
o mercado mais ou menos firme.
MOGYARENCIA— COMPANHIA
haver
Raphael
Goza,
a
vor
de
policia
por
0 movimento do dia foi pequeno.
NA - AVALIAÇÃO - PREFEITUinformado que o paciente não se acha preso.
RA - A SECCA NO NORTE — DR.
Libello — O sr. dr. Roberto Moreira, 40
A' ta?,\i dc 12 g|lG, que íoi a official de
BYINGTON
libello
contra
os
réos
offereceu
promotor,
I9$I0S,
o
vale
ii.iutcm, a libra esterlina
Manuel Pereira deSousa c Constantino Pas- . CAMPINAS, 6 — 0 movimento da Rctranco íf/59 e o marco $937.
kual,
pronunciados, respectivamente, nos ar- partição dc Ohras, no mez passado, foi o
vale
esterlina
a
libra
A' vista. 12 7\i6,
tigos
338, paragrapho 8.0, e 304, paragrapho seguinte: Requerimentos entrados 79 alvalira
a
lo^o*-. o franco $7<57. o marco $047.
dados 19,
''ó'/',
rás expedidos 80, alinhamentos
unico
do Código Penal.
dollar
cem reis fortes $310 c o
3$976*
Pronúncias — O sr. dr. Paulo Américo plantas approvadas 25, vistorias de obras
da quarta va- SS e prédios novos requeridos 18.
A Cnmnra SynSical dos Corretores nflmou hontem Passatacqtia, juiz de direito indivíduos
íisteve hoje na cidade o dr. FranMi90 d/v A" risla ra criminal, pronunciou os
, scnuintc labcUai
.....
12 Í;I8 13 7/10 gucl Kaan c José Camargo Ignara, como klin dc Toledo Piza, quarto delegada auxiLondres.
liar,
Paris
'o»
*¦"'
ll-" íi], incursos no artigo 303 do Código Pena!; e
iliimliui'1'u
-—¦ Na matriz dp Santa Cruz, 6erá re.....
artigo
como
incurso
no
ff
Seraphim
Caetano
inlm
......
zada amanhã, ás 8,30, a missa de 7.0 dia
™S» 294, paifgrapho 2.0, do referido código.
.'urlUKiil......
—| j«"«
O mesmo magistrado impronunciou em suffragio da alma do sr. João Pereira
NovnYorli .
.
.., .
.
-iibeinnos ,
.
.
.
¦
'",' 1*"350
.J Francisco
Gabbiatti, que respondia a pro- Bueno, estupidamente assasinado nessa caKxlremos-.
pitai.
Jül/í al«S«;8 cesso por crime de attentado ao pudor.
. : .
.
loulra banqueiros.
A renda do matadouro foi hoic de
12 1/2 a 12 9/10
.
^'onli.i :i enixa innlrlj ..-j~,
36*-$ioo.
Km egilãl data dp .nnpo passado.
O dr. Vicente Melillo vai fazer uma
kxíternos' j
.
15 7/8 a 15 81,102
Conlrn hanutietios.
conferência, 110 dia 8 do próximo mez de
16 7/8 a IS 15/lii
.
.
Còrilrn n rnwa niatrii ,
—
Disciplinar
No Instituto
O sr. dr. agosto, no Chib Recreativo Literário, de
>
Soberanos
• :* 15í}3U0
.
•
Adalberto Garcia, juiz da primeira vara de Guaratinguetá.
A Companhia Mogyana carregou no
orphams, mandou internar o menor Benor
SANTOS
deste anno
1.433.203
I urso iiinci.nl ili* i-nmliio c moeda mcLillica, afluta Benedicto Silva no Instituto Disciplinar.
primeiro semestre
Correlorca.
O mesmo juiz negou a emancipação saccas de café, ou sejam
do liontcm pela Câmara Üyndical dos'Xl<l/v
496.941 saccas
A' vista
requerida por Moysés Domingos de Azeve- mais do que no primeiro semestre do anno
Londics
12 19/82 12 16/32 do,
por ter ficado provado dos autos (iue o passado.
Paris
718
725
Dc-1.0 de julho dc 1914 a 30 dc junho
8A3 *>'*"* icqttercnte não completou ainda 19 annos.
•
•
*
*
•
tjamburgo
I095
.
italia
exportou
aquella empresa
.
.
.
.
,
Segunda vara — O sr. dr. Luiz Ayres, deste anno
Piirluiiiil......'
?03 na qualidade dé juiz substituto da segunda 3.899.062 saccas. A entrada cm Santos, du..— '_»&*
•
Hespanha
.
«
,
•Hu70 vara civel c commercial, proferiu hontem rante o mesmo período, foi dc 9.497.553
Xnv.i York
,Sl2~?
saccas, cabendo a Mogyana 41 o|o do café
AiRCimna
IMItjO as seguintes decisões:
¦
.
,
hobcrnnos .
Julgando afinal o autor coronel Julio alli entrado.
Perante o juiz da
cnorprimeira vara
Netío carecedor da acção de lesão
CAMMIOS ÍTX TRANGEIROS
missima
contra Zcrrcner Bulow e C, continuou hoje a avaliação dos bens deixaInxns «le desconto da abertura do mercado de por considerar alleativo e não commutati- dos pela finada d. Francisca de Andrade
Anterior
Londres
Honlem
vo o contracto effectuado entre as partes. Nogueira.
Taxa dcdcsconlo do Itan*
-— Por estar ausente o dr. Heitor Pen.5 0/0 5 0/0
co dn In^lalcna .
Julgando procedente a acção ordinária
Iaxa do desconto do Man*
Pellegrini e Comp., tcado, chefe do executivo, não houve hoje
por
Joaquim
proposta
5 0/0 5 0/0 contra
co (In frança
expediente na prefeitura.
J. Chacolé e Comp.
tnxn de descon-o do ilanA subscripção aberta pelo " Correio
5 0/0 í 0/0
Julgando procedente a acção de rciviniií- dc
co d> Allemanha.
em beneficio
das victimas
Campinas"
Iaxa de ilcseonio ho mercação ece o coronel Seraphim Leme da Silda secca do Norte attingc a i:j|8i!*ooo.
cado dc: Londres 3 mesua
Alfredo
Pereira
Freitas
move
c
ã
va
Pelo ultimo trem, chegou hoje a esta
* 1/1 C/0 il/iCvO mulher
ics
que, por sua vez, chamou á autoria cidade, dc regresso dos Estados Unidos,
LAMUIOS:
o
a Cláudio Fagundes e.sua mulher.
>ovn-Yorli sobre Londres,
ordinária dr. Alberto J. Byington, illustre presidente
«OiO -1.70 S/8
d viüla, por i
Jjlgando procedente a acção
••ovo-Yurk sobre Londres,
de terras, na Lapa, que a da C C. cie Tracçâo, Luz e Força.
«I.7'i75 4.72.75 de reivindicação
a 60 dtv uor 4 . .
Pátrio
Improvements c Frechold
of
S.
City
Lisboa sobre Londres a vis*
JO 0/8 -; 3« i'/8 Land Company Limited movem contra João
Ia. por mil rêia
Costa e sua mulher. .
i'aiis sobre Londres, ri vi
a justificação requerida pela Companhia
.
.
27.12 20.TÍ
Ia, por 4
3.0 vara—O sr. dr. Manuel Polycarpo de Krische.
talin -ioIiic Londres, á visRealizou-se hontem a justificação dc
Í9J0 28.90 Azevedo, juiz dc direito da terceira vara • ciIa, por A-\
vel ,c commercial, proferiu hontem as se- ausência dos confrontantes do sitio " BomMadrid sobre Londres
25.72
25.65
vista nor A
guintes decisões: *¦
bassa", requerida por Carlos Pinho c sua
i'nria sobre llalio, a visla,
recebendo os embargos of ferecidos por mulher.
92
92
.
poi 100 liras.
d. Augusta Pires do Amaral no executivo . Summario — Encerrou-se hontem o sum«'aris sobre Hespanha, ri
Í2Í.00 5*7.00 hypothecario
raia, por 500 peselas
Junqueira, tnario dc.cnlpá do processo a que responde
que lhe movem
sova-York sobre llcrliin, ri
Guimarães Leitão e Comp.;
o réo Vitaliano dos Santos, aceusado de
$1 1/2 81 1/2
vista, por 4 marco»
mandando dar vistas
para contestação, crime dc passagem
de notas falsas em
irazilian Traction L & I'
W1/2 '0 3/4 dos embargos offerecidos por Attilio Izzo. Santos.
Ltd. .Stock Ord. .
-i 1'milo
Hailwny Co. Lld.
na acção ordinária que lhe move o sr. dr.
O réo pediu o prazo da lei para apresen175. 176 Orencio Vidigal;
Ord.
tar a sua defesa.
Hrazil Hail-vny Common,
mandando abrir dilacção probatória na
7
Autos conclusos — Ao sr. dr.Washington
....
Stock
acção dc exhibição de livros commerciaes, de Oliveira,
llumond CoIIco Co. Lld.
federal, subiram conclu- 1|2 OiO Cum Pref.
0 5/0 8 6/8 entre partes Francisco Cirioti c Luiz Tri- sos os autos juiz
de acção ordinária que João
Apólices Federaes, 1889i
Netto c Companhia movem-a Victor Mel44 li* 44 1/2 pitelli.
4 0|0
.
Calculo — O sr. dr., Luiz Ayres, juiz da rclles e Meirelles.
601/2 00 1*2
Federaes 1006 6 0*0 .
:
M
98 .
t*'undinf?, tOlU ...
segunda vara de orphams, homologou o
Ao mesmo juiz foram conclusos os
701/2 70 1/2 calculo feito nos autos de arrecadação dos
Fundinir, 1914
autos de executivo fiscal que a Fazenda
f
83
88
Kundinrr, 1903,5 OtO
I
47
47 bens deixados por José Martins dc Araujo Nacional move á Companhia de Águas e
010 Conversão, 1910.
:
.
57 VI '7 1/2 c adjudicou estes ao respectivo herdeiro.
0]0 1000
Exgottos de Bauru,
tt 1/2 89 1/2
SIo Paulo 1883
O mesmo juiz julgou por sentença
Vista — O sr. juiz federal mandou dar
—
SSo Paulo 1809 - ,. •
— a partilha feita, em breve auto, 110 inventa- vista ao sr, procurador da Republica, dos
Sflo Paulo, 1001 .
92
92 rio de Abrahão Zellig.
SSo Paulo 1913, 6 Op), ex-j.
autos dc divisão da fazenda Pirapó, cm
Rio de Janeiro Municipaque são promovente o Banco de Credito Bra
.
—
. ' .
lidade 6 6|0
siieiro e promovidos o dr. José da Costa
89
89
Bello Horizonte 1906 0 0|0.
Machado c Sousa e' outros.
Lcopoldina Itnilwoy Co,
. .
80 1/J 30 1/2
Ltd. Slocli
Acham-se com vista ao sr. procura(Primeiro officio •— Escrivão, sr. João
Consolidados Iniclezes
dor da Republica os autos crimes do pro65
05 B. Dantas),
2 1/2 0)0, ex-dividcniio.
Justificações — O sr.dr. Washington dc cesso que a justiça feçleral move a AntoMéxico Norlh Woaicra
tm
» 8/1 Oliveira, juiz federal, julgou por sentença nio Ncry Sobrinho.
Rail-rav Co. Lld Ord.

——

rServiço especial do CORREIO, da Agencia Americana
INTERIOR
Santos

Campinas

Forram Civel

Juízo Federal

Na gare dá Paulista fui s, s. recebido por
innumeros amigos, que
o acompanharam
até ao palacete da Tracçâo, I.nz e Força,
onde foi servido um banquete de fio talheres. O discurso dc saudação foi feito pelo
sr. José Villagclin
Junior, professor do
Gymmisio.

Ribeirão

Preto

ORDEM AGOST1NIANA - COLLEGIO
SANTA URSULA — RESERVISTAS
ITALIANOS — NOVO HOSPITAL
-- PELO ENSINO
RIBEIRÃO PRETO, 6 — Amanhã, ás »
lioras, na egreja de S. José, será celebrada
uma missa cantada por intenção dos bem feitores da Ordem Àgostiniana.
Funccionará no solenne acto a " scliola
cantorum" daquclle templo.
¦ Recomeçaram ás aulas dc todos uS
cursos do acreditado Collegio Santa UrsuIa ,competentemeiitc dirigido pelas irmãs
Ursulinas.
Kstão sendo preparados 110 vioc-eoiisolado italiano 03 papeis indispensáveis aoJ
reservistas e voluntários que seguirão na
primeira quinzena deste mez, com destino íl
Italia.
Coutinu'a a dar variados e aktralientes espectaculos nesta cidade a importante
companhia Circo Americano, sob a direcção
do hábil artista Galdino Pinto. "¦
;
Foi cxhibida hoje, 110 elegante cen-;
bellissimo
tro de diversões Paris-Thcatre, o
"
film de assumpto patriótico, intitulado Uma
filia da França".
A orchestra, sob a regência do maestro
Nardclii, executou números excellentes.
Estão proségttindo as obras do majestoso edificio destinado ao novo hospital
da Sociedade dc Beneficência Portugueza.
- As atilas diurnas c noclurtws cto Externalo Agostiniauo, estabelecimento dc cnsino exclusivamente gratuito, _ continuam a
íunccioiíar com muita regularidade.
—- A inspectoria dç* ensino municipal
está organizando a estatistica dos estabelcciinentos escolares aqui existentes.
A esse respeito, foram enviados os necessarios questionários aos directores e professores residentes neste municipio.

Jundiahy
CADEIA PUBLICA - INFRACÇAO E MULTA — THESOTJRARIA MUNICIPAL — EXCURSÃO — REGISTO CIVIL
— SPORT — "CORREIO
PAULISTANO"
JUNDIAHY, 6 — 0 sr. secretario
di Justiça e da Segurança Publica
míndütt que se tomassem as neces»
sarias providencias, de modo a asse*gurar completamente a estabilidade}
do edificio da cadeia, que ameaçava
ruir.
Ao recurso interposto por
Joaquim Rainha, do acto do collcctor federal desta cidade, que lhe impoi: a multa
'113 de 200$, por infracção do
do regulamento, foi pela
artigo
sr. cJelegado fiscal negado provitnento c mantida a decisão, por seus fund.amcntos legaes.
——| O balancete
da thesouraria
''mez'
de junho, accitía'
municipal,' do
em: Receita:
Saldo anterior, 64 '^o^**-; retirado do Banco, 5i:c*oo$ooo; arrecadaçáo, I7*6i2!*"200; total, 1^:861^7.
Despesa:
Banco do Commercio e Industria,
Credit Foncie*,
deposito, 10:620$;
idem, 51 looo^^oop; despesa ordinaríj.
i4:464$70o; saldo para julho, ,..n->
56776ÇS37; total, i32:86i$237.
• Em excursão a Matto Grot
so, embarcaram no domingo, no prk
meiro trem, os srs. dr. Olavo dé
Qi.ciroz Guimarães e coronel Francisco de Paula Penteado, respectivamente prefeito e vereador da Camara Municipal.
Em edital publico, acham-se
affixados 110 cartório civil os proclamas de casamento de Luz Bispo Sobrinho e d. Maria dc Almeida Cruz;
José Claudino da Rocha c d. Maria
Carmino; Arnaldo Ferrari c d. Pieri*
na Franco.
Realizou-se 110 domingo,, ás
15 e meia horas, no ground do Paulista Foot-Ball Club, o 12.0 encontro
os
do campeonato interno, entre
teams Cosmopolita c Villa Leme,
actuando como juiz o sr. José le Camillo.
A victoria coube ao primeiro por
dois goals a um.
Acha-se definitivamente in*
Rangel Pestana n. ,""2,
stiülada, á rua "Correio
Paulistano".
a agencia do

Soccorro
VARIAS NOTICIAS
SOCCORRO, 6 — Com sua exma. lamllia, acha-se nesta cidade o sr. José do Pados
trocinio Piratininga,
professor num
grupos escolares da capital.
Acha-se tambem nesta cidade o professor.
Doriy.il Peluso, de Bragança.
Estão nesta cidade cm visita a seu irmão dr. Paulo da Silva Pintol delegado de
Policia, as distinetas senhoritas Albertina,
Noemia c Maria Joanna da Silva Pinto.
Acham-se nesta os estudantes Wençcslau Guimarães, José Ferreira de Camargo e Luiz Guedes.
Da! capital, cm visita a seus dignos
progenitores, chegou o sr. Affonso dc Oli*
veira Santos.
Com o nascimento dc mais um robtis*
to menino, acha-se cm festa o lar do sr,
Estevam de Almeida, operoso prefeito municipal desta cidade.
Tambem se acha enriquecido com o
nascimento de uma galante menina o lar
do sr. Geraldino G. da Silvcira._
Por uma commissão de distinetas senhorilas soecorrenses foi aberta uma subscripção em beneficio das victimas da secca
do Norte.
Entraram como zeladores do Apostolado os novos irmãos srs. João Letmc, chefc da Estação local c Isaac Leite, e como
zcladoras as sras. Antonia Piffer c d. Anna Lourdes Santos,
professora do nosso
grupo escolar.
" BijoU
A importante empresa
do
Theatre", desta cidade, não poupa esforços para cxhibir diariamente em a sua tela
films de grande valor.
Tem estado doente o joven Benedicto
dos
Reis, filho do sr. capitão Hilário G.
Reis e_o menino Zico dc Toledo, filho dn
**.o
sr. José Isidro dc Toledo,
juiz dc paz
desta comarca.
—Afim de prestar serviços militares á sua
pátria, seguiu com destino á Italia o stibdito italiano Antônio Cudda, aqui residente.
Ao seu embarque compareceu, incorporada, a Sociedade Giuseppc Garibaldi, acom" Verdi-Gomes"- desta
panhada da banda
cidade.
Regressaram: da Apparecida do Norte, com sua
exnia. familia, o sr. coronel
Antônio do N. Gonçalves, advogado nesta ,
cidade, c as senhoritas Iracema e Guiomar-)'
Ferraz, filhas do sr. José Gomes Ferraz. '
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Annunciada a continuação da votação das
emendas do Senado ao projecto do Código
Civil, pediram a palavra os srs, Barbosa
DEPUTADO LUI/ XAVIER
EM VIAGEM — DR. JOSÉ' RODRILima e Mello Franco, o primeiro para cxCURYTIBA, 6 (A) - Retardado GUES ALVES
as
motivos
Mercadorias compradas por uma firrequereu
plicar
pelos
fosAcha-se
quaes
ligeiramente enfermo nesla capi6 - Conforme
GUAKATjNG.yETA-j
se retirada da ordem do dia a votação das lal o deputado Luiz Xavier.
LISBOA, 6 — A saude do sr, Affonso
- seguiu hoje com destino aos
ma que não existe — De S. Paunoticiámos,
emendas; e o.segundo explicando a maneiCosta, chefe do parlido democrático, con
A RENDA DA ALFÂNDEGA
oiíde pretende demorarCampos do Jordão,
lo a Rezende — Inquérito nc
ra pela qual sc faria a votação, isto é, em
'ò
se alguíu tempo,
CURYTIBA, 6 (A) — Retarda- linua.a preoecupar o espirito publico.
prestigioso chefe politiÍISl
primeiro logar as que versassem sobre a
da Liberdade — Sáo preposto
Antônio Rodrigues
O
co sr. commendador
—
enfermo,
cujo
foi
estado & lisonjeiro,
A alfândega
redaeção, texto e arligos do Código Civil do
de
Paranaguá
"X"
sos
expertalhões
03
RfO, 6 —O sr. Carlos Maximiliauo, miAlves, presidente' do'directorio republicano
hoje submcttido a um exame de raio
e cm seguida as que Importassem cm fun- rendeu durante o mez de
UIO, 6 (A) — A sessão dc hoje da Ca- (lamento
junho p. p*.
aislro do lntcrior; entrevistado por um veslocal.
jurídico.
a importância de 186:ooo$ooo.
AS MELHORAS DO SR. AFFONSO
i\o poslo policial du Liberdade ti.'-^- Para essa capital, embarcaram hon- peftino desta capital sobre a questão de li- mara foi presidida pelo sr. Astolpho DuO sr. Mello Franco ficou investido das
COSTA
tem os distinetos hospedes srs. dr. Antônio mito** entre o Paraná c Santa Catharina, lia e secretariada pelos srs. Juvenal Lamar- funeçõea de "leader" uo encaminhamento
.au liontem concluído o inquérito iude Paula Rodrigues Alves e cxma. lamilia; disse que. si não fosse a urgência de sc che- tine 4 Alfredo Mavignicr.
LISBOA, C — Ao amanhecer do dia d- siaurado a requerimento
da
firma
de 81 srs. deputado". das votações das emendas,
Com a presença
Francisco José dc Moraes,
Luiz Anlonio gar. a um resultado pratico sobre o caso.
Procedida á votação, a Câmara ultimou
hoje,
o
sr.
Affonso
Costa
apresentou-s;
ivauitz,
0,'naibl
e
oera
estabelecida
de Moraes c dr. Eduardo Rodrigues Al- lembraria a solução definitiva, larga e pa- abriü-sé a sessão.
FALLECIMENTO
1 livro 11 io Código Civil, approvaiwlo 136
Os esperados protestos sobre o caso percalmo, tendo tido durante a noite somnoi casa de fazendas á rua José BoniíaIriotica da fusão dos dois Estados, que torVii.
emendas
_
rejeitando
c
uma.
FORTALEZA,
C
Retardado
(A)
le<
Após curta permanência enlrc nós, mariain um só coni cerca de trezentos mi! nanibucano conlra a decisão do Senado
Não 'havendo numero
lio 11. 30, conlra Joãe dus Reis Barnesta capital o corone'* regiilares.
proseguir, foi Falleceu homem
dc sciscéiilos varam grande concorrência ao palácio Mon- a sessão levantada ás 15para
partiu honlem para essa capital o illustre kilohiòtros quadrados, mais
horas.
Finto Nogueira, cuja morte íoi immensa
üosa e Arístono Atelano Corrè:i, aeACCENTUAM-SE
:oe.
AS MELHORAS
diplomata sr. dr, José dc Paula Rodrigues mil habitantes, oilo deputados c mais de
mente sentida.
Approvada sem debate a acla da sessão
uma falcatrua contra
cusadus
dc
DR. SAMPAIO VIDAL
DO SR. AFFONSO COSTA
cincoenta mil eleitores.
Alve.-, conselheiro.de legação brasileira.
ao
expediente, que
passou-se
commercial.
aquelle
estabelecimento
O lirasil lucrava também com esla so- anterior,
—
-RIO,
6 (A)
O sr. dr. Sampaio Vidal,
Hoje, á larde, accenlua
LISBOA, O
lução, pois seria o primeiro passo para a constou do parecer da Commissão de JusO lacto pode ser assim resumido3
Fazenda
da
secretario
desse
lislado,
liça
sobre
de
Alaas
ratríise
melhoras
do
sr.
Affonso
Costa.
se
as
jazidas petrolíferas
que
eorrecção do erro quasi irreparável do goJuão dus Reis Barbosa, que por esc goás, declarando que o pelicionario José acha nesta capilal, tratando de resolver o 0 'ER1G0 DAS ARMAS ÜE FOGO - que mostrou o desejo dc levanlar-se.
vtrno provisório, mantendo as antigas
exliacli,
sua
ue algum lempu íoi viajante da
solicitou
concessão
DR. CAMARGO - ARRECADAÇÃO - absurdas divisões lerritoriaes
para
que
pai,*u
com poder
commercial
do
café,
sóMENOR
de
amanhã
será
tem
sido
UM
V1CT1MAD0
POR
A
UM
problema
publicado
partir
VIAJANTES --. NASCIMENTO
ploraçf.i*, se deve subtncller á legislação de
cisa cluiiüi e Kanitz, alli appareceu
omiiiitiodo que tomou a nação de surpresa. minas,
TIRO
CASUAL
muito
visitado.
do
mente uni boletim medico sobre o eslado
e (ie um tolêgráirilrià de Uberabinha,
j üi du mei passado em companhia
Fácil seria depois aggregar o 1'iaiili'y ao
JAHU', 6 — Depois de haver operado (<
BELLO HORIZONTE 6 (A) - (Re- enfermo.
O dr. Wenceslau Braz, presidente da Repelo agente do executivo, pediusr. João de Almeida Prado Netlo e mai> Ceará, Alagoas a Sergipe c Espirito Santo assignado
—
do seu primo Aristono Atelano Corsoldado
tardado)
O
do
segundo
batalhar
i.o
a
emissão
de
moeda,
papel
embarcou
mandou
hoje
o
seu
feliz,
ajudante
dt da Força Publica do Eslado
dois doentes, com exito
publica,
a Mina;.
Bernar- MAIS UM DESASTRE
como sócio da
seguida,
o
a
sr.
GonEm
José
pediu
palavra
de
Camargo,
BONDE
DE
ELECTRICO iv;, aprúsentando-o
honlem o dr. Anlonio Cândido
A nossa constituição previne o caso no raives Maia,
ainda pessoal- dino, estando honlem a limpar um seu relançou um vehemcnte pro ordens visitai-o, íazendo-o
firma Peruando
Corrêa, suecessora
—
capital
Nesta
oceorreu
que aqui esteve a serviço de sua profissão, arligo quarto, .'vs asscmbléas legislativas testo contra que
6
LISBOA,
mente
srs.
dos
U.
Sanlos,
P.
volver,
(pie
os
na
oceasião
Calogcras,
sc
achava
carrega
o Senado, (pie reconheceu scA' estação compareceram iniiiimcras pes dos dois Estados, em duas sessões animaes
estava ministro interino da Fazenda; Carlos Maxi- do, descuidou-se e em um dado momento hoje outro desastre idêntico ao que se deu ie Germano Corrêa Gomes, estabèlesoas Üistirictas, qile f .ram despedir-se du suecessivas, approvariani a fusão e o Con- nador por Pernambuco quem não
lia dias com o bonde electriço em que via cida em Rezende, no Lstado do Rio.
absolutamente eleito.
indiano, ministro do Interior; Lauro Mui- a arma disparou indo o projectil atlingir o
ilítistre medico.'
gresso Nacional homologaria tudo.
menor Euciydes que eslava brincando na; java o sr. Affonso Costa.
Aristono, que era devedor de lòo^
Declarou o orador que o povo peruamEm -ua companhia veiu o seu afilhado
O accidente foi registado próximo do loO mesmo vespertino ouviu sobre o as- In,cano já fez ouvir o seu
contra ler, ministro das Relações Exteriores, e immediaçõcs, matando-o instantaneamente,
.1
Chaibl
c KaniU, saldou imnicdiataprotesto,
Camajor
losé
a
seus
em
visita
pães,
José,
sumpto os srs. Felippe
Schinidt e Carlos o esbulho dos seus direitos, conlra a usur- grande numero de senadores c deputados.
A policia foi avisada comparecendo ao cal onde se» dera o dcsiçsire anterior.
milio de Magalhães e sua exma. esposa.
sof- mente a sua divida, fazendo nova enbonde
eleotrico
é
outro
Assim
que
do
local
onde
verificou
inctllpabilidade
a
: — - A Câmara Municipal arrecadou no Cavalcanti, presidentes do Paraná e Sanla pação 1 latrocínio do seu patrimônio politiliojc o secretario paulista almoçou etn
ireit um desarranjo no motor, incendiati commenda de mercadorias, na imporCatliarina.
no debelo.
soldado
eo, pela voz de Kuy Barbosa, que, neste tuo¦
mez
do-se.
_
O primeiro declarou que leve essa idén mento de minas de caracter e de politica, companhia do sr. Lauro Mullcr.
''• d-0 junho 37:4015:700. .
taücia de 1:149170o. .
A ACÇAO DA POLICIA
Esteve nesta cidade o coronel Gui: **.:i 1890, mas o Paraná recusou o alvilre
A QUESTÃO DE LIMITES ENTRE O
Os passageiros, tomados de- pânico, aliextenso
solitária
num
como
uma
é
Le accórdo com as instrucções do
CONTRA
OS
LADRÕES larani-se do carro abaixo.
palmeira
íherihc VVhilãker de Oliveira.
PARANÁ' E SANTA CATHARINA*
agora é inacccilávcl.
areai de abrazadõr deserto, sob o
— (Rcqual
BELLO
HORIZONTE,
6
Seguiu para essa capilal o joven queAcha o si*. S.*iimidt
composta
comprador,
a mercadoria,
(A)
ferido.
Um
ficou
bastante
se
esperai
delles
deve
que
RIO, ó (A) — O sr. dr. Carlos Cavaicaravanas perdidas na hnniensidade do es— A policia activa as suas deligenAntônio Niirdy.
de fazendas e objectos de armarinho,
o sr. Wenceslau Braz pre- paço, incertas na sua direcção, qüasi"mortas «Ulti, presidente do Paraná, conferenciou tardado)
solução
que
a
•'ouNAUFRÁGIO
DA
BARCA
O sr. Antônio Martins lem o seu tende dar
cias para descobrir os autores de varios
"AFRICANA"
íoi acondicionada em três caixotes c
ao caso.
de desesperança, vão mitigar sua situação, boje demoradamente com o fr. presidente lios que se vêm registando nesta capital,
lar cm fe.-ia eom o nascimento de mais mu
¦la Republica sobre a possibilidade de um
O .-r. Carlos Cavalcanti disse que o ai- vfiò reconforlar-se dc
em
mal-estar
despachada no dia 22 para Rezende,
_scu
ASSASSINA
SEU
—
filliirihü.
.
UM
UM
. vitre du sr. ministro do Interior é digno de época em
LOUCO
6
A
barca
LISBOA,
accórdo
portugueza seguindo no dia seguinte os coube*
que ludo está de cócoras.
—— Na audiência de sababdo (lo sr. .1111/
'.imites tendente a finalizar a questão de
"Aírieana",
AMIGO A MACHADADAS
a
ser apresentado á assemblea estadual,
enlrc o Paraná e Santa Catliarina;
sahida de Nova Orlcans, ciuicntos
Ruy Barbosa, que é por sem duvida a
endereçados á firma Rerdií direito, o advogado dr. Ootavió Rodri- tmica que é competente para resolver. Por
—
O
HORIZONTE,
BELLO
(Rc- niefragou.
(A)
A conferência durou cerca de duas horas
'
única instituição nacional, que sc não abagíiés dos Santos rcqtareti que se lavrassi .. so não pode dar opinião.
nando Corrêa. Acompanhava-os uma
tardado) — Um telegramma hontem che\'
o
inde
toda;
dc
advogado
sabida,
sc
acha
te,
presidente
paranaense,
pé,
que
de
Faltam pormenores,
sabendo-se
nus protocollos um voto
profundo pesar
letra em branco pari ser acecita pe;*s liberdades, paladino de todos os direitos, '.erpelhulo pela -reportagem, declarou que gado a esta capilal procedente do Sabará
"Ze- ípenas
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Embarcadas desde 1.0 do corrente, r<5 33^ Soudósòs abraços. — (a) Álvaro Pcrnau- gíande mal que o prostra, qut o anniquila,
Miguel
Couto,
aconselhando-lbc
dr.
gues c
Santa Casa, pelo sr. dr. Ayres Netto.
A DEPURAÇÃO IX) SR. JOSÉ' BEZER•' *, deputado federal."
sacras.
que"!','o mata.
as tnelliofas que
¦RA — MEETING
este que, não obstante
econômicas com o
to de nossas relações
Fiòrava'nt'e Baccieri não teve, entretanto,
UE PROTESTO
Stock, 247.iJ.-jo saceas.
necessário;'combater o "'pinheirismo' iipresenta, deveria partir para a Suissa.
POLÍTICA DO ESPIRITO'
Vendas do dia, 2.00b saceas.
RECIFE, 6 (A) — Realizou-se hoje um extrangeiro c facilitar a acção dos interes- intenção de feril-a, dirigindo a aggressão a
por todos os meios, porque, cuiichie o oradr. Sabino Barroso marcou para 0 dia
O
Sousa, com
O mercado funecionou fraco, aos preçodor, também já não existe o poilei de An- 14. do correme a sua partida, já tendo to- còmicio de protesto contra a depuração do sados na exportação de nossos principaes seu marido José Antônio de
SANTO
quem tivera uma desintelligencia por quiste Cífooo c 7S000,
Bezerra.
tomo
sr.
silvino!"
de
)oeé
indicação
abaixo
—
damos
a
niadó
á
Parece assentado que
PIO, (1
produetos,
passagem.
toes de interesses pecuniários.
Num predio da praça da Independência
Fala em seguida o sr. Gervasio FioraCAMBIO
Logo que o dr. Sabilio Barroso chegou
varias casas que cm Marselha podeiu fazer
fugir
Cominettido o crime, Fioravaute
T.-.ve.-.são do sr. Marcondes de Sou- vantç,
que reiterou a aííirmação de que os ao hotel, cm companhia do dr. Pandiá Ca- via-se coberta de crepe a bandeira nacio•a uo governo do Espiri.tq Santo será pernambucanos acceitavam a luva
commercio copi o nosso paiz:
para Buenos Aires, de onde regressou hi
RIU, G (A)
Ataxr, .mbial foi
nal.
ambos
a
um
ss
recolheram-se
Ipgerás,
que
gabi'lias, afim de liquidar os seus nego
12 9J1G, sendo
vendidos
¦ .:-.r,(iiíiaío o sr. Bernardino Monteiro. lhes atirava.
Falaram, cm termos violentos, á mtiltiImportadores de café — Magnicr e Ber- poucos
ude, onde cónfêrenCiaram demoradamente;
iy$*|oo.
dão. os srs. Anlonio Florcnlinó, deputados retta, rue du Chapitre, 15; Uufay c Gigan- cios.
cerlo de qiic o sr. VVeuceiiiau Urais
i'ara
do
sr.
Bernardino
a
vaga
_Iistá
ALFÂNDEGA
O criminoso, depois de passar pelo Olbi
não foi atliiigido pela miséria de homem
Gastão Silveira. Costa Netto e outros, que
OS CHEQUES DO 'ÍJiESOURO
det, rue St. Jacques, 31; E. Domcrgue e C, netc de Identificação, será recolhido á Ca
Monteiro, no Senado, será eleito o sr. do Senado.
TUO, C (A) — A Alfândega desta capi- foram applaüdidissimos.
RIO, O (A) — Os cheques do Thesouro
"*;
Monteiro e para a vaga
E. Escudicr, rue Ville- deia Publica.
ai rendeu hoje I77:47i$'&3, sendo em ouro
Deciara o orador
Levantaram-se innumeros vivas ao gene - rue Montevideo,
o seu listado con- ¦¦.i:yiü5Í595.
soffrèraiii hoje um desc mio de 25 por jerjr.ymO
•.leste na Câmara irá o sr. Ubulclo Ra ttn.ua a manifestar que
ral Dantas Barreto.
neuve. 5; Gémet e C, rue Grignant, 90;
a mais iiitinsa solidacenlo.
nedade ao che te da nação.
au II.
O sr. Gastão da Silveira annunciou
nialhete.
O SR. SABINO BARRüSO
SENADO
Jacqttcmet, rue Montaux, 6; E. Karsen*
(l
O sr. .Soares dos Santos pede h palavra
amanhã se faria o enterro Symque
povo
—
ty e C. rue de Rome, 137; Lazarc Limozin
RIO. 6 (A)
Lida e approvada a acía A DEPURAÇÃO
RIO. 6 — Chegou hoje a esfa capital *• boüco do sr. Rosa c Silva,
DO
SR. JOSJi' c protesta contra as expressões mjuriosas
"
da sessão anterior do Senado', e não ha—
Ãpparecerá amanhã o Correio da TarOs oradores, acompanhados pela mtilti- e C, rue Montaux, 97; Peloux, Carriére e
BEZERRA
O COMÍCIO com que, nçi calor da expansão de urna -r. Sabino Barroso.
vendo expediente, foi lida uma indicáçãú
dirigido pelu
novo
orgam
vespertino
dc",
rue
oratória'apaixonada,
diversas
bandas
dão
c
Mayen,
de
musica,
sc alvejou a outra capor
per- C, rue du Cop, 61; Phiiifert c
DÉ PROTESTO DOS ESTU*
Embora esteja melhor da sua enfermidad.i commissão do Código Commercial. so
sa do Congresso.
dr. Martinlio Botelho, o experimentado jorcorreram a cidade.
D'IvernoÍ5,
c
Torengo
de
la
Rotuiide,
"Revista
38;
DANTES
bre o modo a ser feito o estudo das inale
assumirá
Fazenda
não
j
Moderna", ds
O Senado, d;z o orador, é tão soberano de. o ministro da
niilista da saudosa
8; L. Vanel, rue Jcm Paris.
rias desse código.
rue Cbevalier Re
E.10, 6 — Realizou-se hoje, uo lar- nas suas
decisões, qiialito o é a Câmara 1101* cmquanto a gestão da sua pasta.
A requerimento do sr. João Luiz, foi nomapes. 1.
nas suas.
Pelas informações que temos, o nosso noConsta que s. exc. irá para a Europa.
meada uma commissão para introduzir no go de S. Erancisco, promovido pelos
A esta não compete pedir aquelle contas
Importadores de mattc — Este produeto vo collega sc apresentará ao publico_ sob
PARA
PAULO
S.
de
recinto o sr. Rosa c- Silva, commissão essa estudantes, o còmicio
protesto do seu proceder.
moderna: leitura
é ainda pouco conhecido tm Marselha, e uma feição inteiramente
composta (I05 srs.
João Luiz, Guilherm*- ..onl.ra o esbulho do sr. José BezerRIO, ü (A) — Pclo nocturno dc hoje
O sr. Maurício de Lacerda aparteia divariada e interessam*:, ornamentado de nuCampos e Mendes de Almeida.
srs.
dr.
Dacapital
apenas a casa Piétri e C. rue St. Ferréol. merosas e artísticas gravuras.
os
ra, no Senado, c contra a candijatu- zendo que se quer fazer ao S&iadu a injií' :¦: giiirani para essa
O sr. Rosa e Silva em seguida prestoi-.
yid Vargas Cavalheiro, Alcino Couto, Louna de lhe dar o marechal Hermes.
73. o tem em deposito, em pequena quantira do marechal Hermes da Fonseca-,
A
PRIMEIRA
MENSAGEM
PRESIDENcompromisso e tomou assento.
da
renço P. Magalhães. Arlindo Coelho
O sr. Fioravaute taiubcm aparteia;
dade.
Falaram varios
oradores, verbeCIAL DO GOVERNO BRASILEIRO
A ordem do dia constou dc trabalhos da"
Monteiro
Gomes, E. MaO sr.
Vespucio declara que não c1 Silva, Oscar
Importadores de cacau — Chabriércs Moconimissões,
levantahdo-Sc em seguida -» raiído a depuração do sr. jiKé. Uezer- de agora Joáò se age
PARIS, 6 — Os jornaes desta capitai,
cedo.
110
recoque
politicamente
sessão.
Pelo iiúcturno de luxo partiram os srs. " Mcssagcr de '* Paris ", " La Presse ", " Le jr.el e C. rue Paradis, 32; Dufay <? Gigandel,
ra, atacando violentamente o sr. Pi- nVecimcrifo de poderes, c. que é- necessário
FVancisco Mello e senhora, Stephen Schah- Eigaro" e o BulL-tin Officiel du Brésil", rue St. Jacques, 31; Cie. de 1'Afrique ücciA DEPURAÇÃO DO SR.
Mn.iro Machado c aconselhando
a refrear a demagogia ululante
qne
quer
fer,. F. Autuori, Luiz Ribeiro do Valle e publicaram hoje a primeira mensagem en- dentale.
JOSÉ' BEZERRA revolução.
predominar.
Cours Pierre Puget; Pradou c C...
Agencia Oíliciiil (ie Colloeafão
O sr. Maurício dc Lacerda declara que a senhora, dr. Rubião Meira, Alexandre San viada pelo sr. Wenceslau Braz, presidente
RIO, (i (Al - Os deputados Moreira da
de 6 dc julho dc 1915:
Boletim
'da
O
comício
terminou
rue
ao
anoitecer,
Esfelle,
NaRepublica
do
Brasil,
ao
Congresso
3.
de
Sousa
Macedo,
Arschió
demagogia é a opinião popular e que no Giovarini, José
Rocha, Thornaz Rodrigues, Ildefonso Al
Uffcrlas
Martins Ferreira, dr. Emygdio Novaes Fi- cional.
Estas firmas não importam, em geral, sib:*no e Osório de Paiva, dirigiram, a pro indo 03 manifestantes ctimpr.miehtàr [nosso regimen
si
não
é
um
faclo
6
um
di3 escrivães, 1 guarda-livros e I casa' dn
lho, engenheiro
Raisberg Soares.
Júlio
dus jornaes, aus gritos reito essa 'opinião,
costa africana.
da
não
cacaus
posito do caso do sr. José Bezerra, 05 sc as rcdaçções
procedentes
professores (todos para fazenda); 1 foginsCruzam-se apartes. Ouvem-se gr'tos, es- Marques Schmidt c J. B. Couto.
Dantas de "morras" ao sr. Pinheiro Machaao general
guintes telegrammas
cm tá, 2 niècliánicòsj 1 ferreiro, I ferrador e )
Os cacaus do Brasil são vendidos
"vivas"
Barreto:
ao sr. Dantas Barreto. lábelecendcT-se tumulto.
** Coille v. exc. com a nossa solidariedade áo e
Marselha pelos agentes das casas C. F. desenhista.
Soam os tympános demoradainciile.
Immigrantes
O DESASTRE DO SR. AFFONSO Kelles e C. rue Favart, 8. em Paris, e P.
O
policiamento foi reforçado em
Minutos depois, feita relativa calma, o
no movimento de protesto contra o golpe
15.
Chegados:
COSTA
da
cidade,
vanos
pontos
que no Senado feriu os direitos do povo
principal- sr. Soares dos Santos prosegue no seu disStéyensòn, de Liverpool.
Esperados: em 7, Cq.
mente nas immediaçÕes do largo dc curso, dizendo (pie, como "leader" da banpernambucano."
LISBOA, 6—0 embaixador do
Importadora de produetos colouiaes em
Lotes de terra á venda
A
DRAGAGEM
DO
RÍO
llernardo
Monteiro:
Ao si'
COTINGUIBA ['rasil. sr. Regis de Oliveira,
cada sul riográndensc, lhe cumpria o dever
S. Francisco.
Gavião
Pariqucra-Assu',
se geral — Azémar c C, rue Consolai, 39; G.
Nos nucleos:
" Deputados eleitos
que
ile protestar conlra as expressões injuriòsas
pela grande maioria
ARACAJU", 6 (A) — Eoi recebida com ;n< outra ausente, cm Vidago, teleIVixoio e secção Nova Pàulicéà, Nova Eu. do povo cearense, coherenlcs com os prin ® Tudo correu cm ordem.
Fréres.
Bonavéro,
Cours
Chaix
Julicn, 3;
feitas ao Senado e era o que fazia.
figrado em Maroim a noticia de haver o miropa, Nova Odessa, Nova Veneza, Condi
A' massa popular, após a passeata
cipios que temos sustentado na defesa da
Não houve numero,
que rue Nationcle, 30; Les Fils dc Thlc, Julien, de Parnahyba, Dr. Martinho Prado Junior,
na ordem do dia, mstro da Viação, dr. Tavares de Lyra, or- graplíou á embaixada, pedindo
verdade, eleitoral, levamos a v. exc. a nos cos discursos cm frente aos jornaes, para as votações.
inscripto
entre as ilíe de la Providence, 15; E. Meynadier, Visconde dc lndaiatuba e fazendas Boa
fosse o seu nome
d:nado a dragagem do rio Cotinguiba.
sa solidariedade e os nossos applausos h dissolveu-se e ás vinte horas nada
O sr. Moreira da Rocha lè um telegram- A AGGRESSÃO CONTRA O JUIZ DE pc^oas que íoram visitar o sr. AfSoamim, ltapety, Morro Vermelho «
rue de la Republique, 39; Reynaud dc Ma Vista,
nobre attitude. mantendo louvável civismo
ina de Igualú, .que recebeu da bancada
'.'iimbica (Guarulhos).
DIREITO — AS
DILIGENCIAS tõnsio Costa, presidente do concelho
cm prol dos direitos do sr. José Bezerra, (riais havia de anormal.
zan,
rue
de
Turenne."
cearense, fazendo appello aos deputados 110
PARA A CAPTURA DOS CRIMI de ministros.
Contractõs effectuados
ü sr. Aureliiio Leal esteve á noite
legitimamente eleito pelo povo pcrnainbu
SLiilido dc ser votado
antes o proNOSOS
"
Dircclamente: 4 familias dc colonos e 18
no palácio Guanabara, communican jecto que abre o credito quanto
cano
REMONTA
DO EXERCITO
de 5 mil contos
amaiadas.
ARACAJU', C (A) - Um official de
Ao sr" José Bezerra:
do ao sr. Wenceslau Braz as medidas ra soeeorrcr os Estados flagellados paPORTUGUEZ
"Em nome dos verdadeiros
I.lestino cci\\ : 6 familias dc. colonos e
pela justiça, acompanhado de uma força de poprincipio! garantidòras da ordem
" A Tarde¦", nosso
havia secca.
iicia, effectuou hontem varias buscas par*,
que
collega de S. 5 camaradas.
— A commissão miprezado
energicamente
LISBOA,
6
republicanos,
protestamos
Quando c sr. Moreira da Rocha
Por agentes:
contra c, esbulho dos seus direitos de sena- adoptado e pondo o sr. presidente da a leitura do telegramma, a lista terminou a captura de Olegario Dantas e de seu tiího, lítar da administração da Guerra vai Carlos, festejou honlem o seu primeiro anoa porta autores da aggressão contra o juiz de (liAviso —. Esta agencia acha-se aberta, to«
niversario, dando uma edição especial dc
Republica ao corrente
de
rlot, legitimamente eleito pclo altivo povo ''¦íiéetinjí"
o aceusava a
que
presença de ioq srs. deputados. reito desta capital, nada encontrando que ídouirir,' para remonta do exercito, muitas paginas, repletas de clichês, annun- *lns os dias uteis. das 8 ás 10 horas e das 12
correu cm paz.
pernambucano."
Foi assim volada toda a ordem do dia.
denotasse a estadia dos *v.*';*.iu '¦>..
rávaUós argentinos.
r.ios e leitura interessante.
ás 16 boras.
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embargada, a Fazenda elo Estado — Relalor, o sr, Moretz-Sohn.
J-L 7-'5! — Capilal - Embargante, Manuel dos Santos Garcia; embargados, Klub
e Companhia — Relator, o sr, MorctzSohn.
N, 7U8 — Embargante, cl. Èudoxia de
Camargo Nascimento; embargada, a heranca de d. Carolina Amélia de Camargo —
Relator, o sr. Urbano Marcondes.

seou o accordam embargado. Pôde consição, recebendo os embargos. As faltas
Pela redacção sc fixa a interpretação,
elerar-se a Ordem 3.a como depositaria ela contrarias-no processo não eram apenas enda Quiz dizer uma cousa por outra? Não. O
egreja
de
Francisco?
Antônio,
o
Luiz
S.
Podia
intentar
Na avenida Luiz
a responsabilidade ela parle, mas provinham legislador nem foi silencioso,
pintor
ncm se exprida praça Moracn
acção de nuneiação? Arguc-se que ella não tambem de circumstancias
de 24 annos de celad . Nuniu clunipaiia cm alinnilcmo, elo lognr Na feira franca
Gomes, hespanhol,
extranha.; á sua mili de forma duvidosa. Ha duas espécies
PcstaMenezes,
i:
elos
Rangel
rcilreivn
depositaria,
avenida
á
não
ha
deposito
dc
—
residente
eleiioiiiiiiailo
solteiro,
porque
vontade. O juiz entendeu dever esperar pe- ele imposto: — o imposto sobre
italiano
dc-EconheUni
Barros
o capital, o
bena immoveis, mas
seria administradora Io advogado ad-hoc, quando podia ter no- imposto sobre
na. 11. 52, deu unia queda desasl*áda honcm Mnmlwjui — O ;oi'po pendi'- ele
as transacções. Foi 0 legislacido fere. gravemente um vendeem nome da Provincia, com obrigação de meado outro. Mas deve
tcpi ás 13 horas, recebendo uma contusão
attender-se
csquei'dor
ò
a
cociicrvava
o
o
disse;
trave;
é
uinn
l>ó
que
o
que
se
concilie
forcoque
zelar pcla defesa elos seus interesses e di- se Ir-ita dum-juiz leigo. Assim,
edematosa no maleolo interno direito.
dor ambulante e foge — Proviseria pre- samente do espirito da lei, que não foi reelo apoiado numa cadeira — Próvl- Gjamcs foi soecorrido pelo dr. Carvalho
reitos. A embargante tem apenas uma pos- ferivcl dar a appellação como
expedida
rcvogada
c
e
expressa.
imposto
da
sc
dencias
O
que
presc precária, sujeita á fiscalização da cmpolicia
ílçjicliis, cia íiolleía — O sulcldn elcl.vii "'
Braga, médico da Assisícncia.
tanto mais que ha meno- tende cobrar é sobre o capital, tratando-se
gularmcnte,
• *
largada. Rejeita os embargos.
ilcclnríieõea esci'i|iiiis
res interessados na causa. Recebe por isso duma mutua que o não tem. Por taes motiO vendedor ambulante Joié GouO depositaria pode intentar acO sr. ministro Soriano dc Sousa accentur. os embargos.
'rògrcdior", o empregado 110
• No
vos recebe os embargos.
O menor Miguel Bandini, ele 14 annos d: i;:ijvts ele Andrade, dc 47 annos ele
¦
ção tle nuneiação da abra nova; ti atar-se duma questão de posse Si a nttnO sr. ministro Urbano Marcondes rejeita
O sr. ministro Moretz-Sohn discordou da
mercio Anlonio Russo, de 23 amics de éda- edade, morador -no bairro do Mandaqui, edacc, casado, morador á rua Onenciante
não
tinha
o
dominio
com
mas,
elle
não
para
os
que
seus
129.
pudesse,
n._
Diogo,
os
com o sr. minis- opinião elos seus collegas. A defesa baseiade, residente á rua Major
hontem, ás ifi horas, pouco le 11. 118, sahiu de casa hontcni crea
intentar a acção dc que sc trata, é certo que tro embargos,'concordando
actos
adquirem
aciianclo-se
valor
10
as
honterii,
jurídico
faca
relator.
se na ihconstitucionalidade do imposto, por
quando examinava'uma
dc unia novilha das
com a assistência do proprieta- exercia a posse sobre o objecto em litigio;
mais ou menos, á
Egual foi o parecer do sr. ministro Mo- a companhia ter o seu capital fora daqui.lioras e meia, deixou-a cahir acidentalmente transviada, ho lugarprocura
4 lioras, para vender ccrcac» na
Pedreira
denominado
e
trata-se
dc
dois
rio
as
nulificasse.
precário»,
que
possuidores
¦.
rclz-Sohn, que foi relator do accordam em- Mas o que sc vè c qne a lei sujeitou as musobre a coxa direita.
Depois do relatório, não
dos Menezes, a ires kilometros approxima» ["cí.i;í franca que ás terças-feiras se
po- com uma razão de subordinação um ao ou- bargado. Seria para conceder a restituição, tuas ao pagamento do imposto
A victima, que recebeu 11111 ferimento m- damente daquelle bairro, deparou, cheio de: ícaliza
na praça Moraes Barros,
pedido, por;
tro. A posse da Ordem 3.a de S. Francisco
dem
ser
offerecidos
documento!:.
Assistenda
medico
ciso, foi soccorrida pelo
duas formas: ou calculado pela vigésima
Qicííii allegti 11 illegiiimida- é precária; mas delia advem-lhe o direito si tivesse sido pedida; mas não o foi.
homem enforcado, pen- etn frente,á matriz de S. João,
com
um
110
espanto,
Castro.
de
elr.
Alfredo
; cia
O sr. ministro Whitaker rejeita os cm- parte elo capital realizado, ou por arbitra¦lente elas traves ele uma velha choupana 1
dc da parle, fundando-sc cm dis- de defender os interesses ela proprietária,
.. ,.
*
u'.Vro du Bráz,
*
'de
tomo depositaria ela egreja de S. Francis- bargós. Para sua exe, a restituição não pro- mento. A fixação do imposto em um conto
abandono.
dc
de
sapé,
em
estatutos
sociacs,
posições
de'''-'Num
'fúnebre
chocando,.0
vendedor
sep.-.rou
Àíü
ct quinhentos mil réis não alterou, na essencaixões velhos existiudeposito
acluverá pl-ovar a allcgacfin com a .0 e .da área onde foi construído o muro roga prazos improrogaveis,
Correndo a còmmiitiic*íi*. Ò
Nn mesmo-sentido' vota .0 sr. ministre, cia, o regimen tributário: — o arbitramento
offcrecimenlo do respectivo ss- ¦ni dohale, E nem se diga que não ha detc á rua'Vinte c Cinco dc Março, o mihvt- do ao seu irmão mais velho, Erneslo Ban- 11111 lógàr cm qüe collòcõá as suas
¦foi
fixado por uma quantia certa, A lei faimpedimento ó conhecido por
duo de nome Pedro Carctira, casado, dç 30 dini," este, por' sua vez, ciitendèu-5'e coiii o mot .-'a do ri as e ioi a unia venda p;o.xilalulo,
positario dc bens immoveis. Isso e: um erro. Saldanha'. O
A
annos dc celadc. residente á rua Carmelitas chefe ila estação de Mandaqui. E a noticia ma tomar um calix dc aguardente.
O que1 não existe é contracto ou convenção meio tle embargos e decidido em sentença la cm capital, donde: é licito, concluir que,
personalidade
jurídica
'facto
as
do imposto, sc consideram
ii'42, deu uma queda desastrada hontem,
foi comniimicaila pelo telepbonidas associações religiosas é ga- de deposito de immovel. São cousas eliver- elo juiz. O juiz nem siquer restituiu o pra- para o effeito
dò
i8 horas'; recebendo 11111 ferimento conttiso ao dclegaclo dr. Anlonio Nacarato,' que se . Ao regressar, çncontroii o espaço
ranlida pelas leis da Republica; sas. A Ordem 3:1 tinha deveres ele vigilan- zo; prorõgetl-ó sem audiência do appellado. como lal as prestações dos mutuários, embora
de
terreno
capital seja imprópria.
a-, expressão
que oecupava tomado por
a posse dos seus bens pode por ria sobre a egreja dc S. Francisco c assis- Rejeita os embargos.
achava de serviço «na Repartição Central ela
''"na região slípcrciliar.
incoristitucionaiidade na
um italiano, cujo uoüic ignora.
éarcura foi soecorido pelo medico da As- Policia.
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Ci6;S dc Santos, 7^, dade do procurador ela Ordem
aua
Procedendo a investigações,
sua exe. examina a posse o assumpto,
e assim recebia a appellação
S. Francisco.:No seu modo dc ver, tornava Para concluir,
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da
capital.
vê-se
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o imposto sobre o
Foi, portanto, negado provimento á ap:e desnecessária a junecão do donimcnto, precária da Irmandade ele S. Benedicto so- capital ainda hoje, que
tr ridade apurou efie alli residia, ha
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Sette,
e
ém
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Chamamos a attenção do publico eiveis
ele jabolieabal, 700ÍJ, 7637 c 77c)! que, aliás, tinha rido apresentado depois do bre a- egreja de S. Francisco, sujeita á ad- ção, só incide sobre o capital realizado. pcllaçãó, contra o voto elo s:-. mintstjo Viannos, o .sapateiro Germano Beth7A2.S
rente de Carvalho.
í>.i."i o aninineb, que inserimos nii da capital e ao sr. Saldanha as eiveis 74.1- relatório, cm temao anormal. A illegitinii ministrai;": > ela Ordem 3.11 e declara, rejei- Como í, pois, que a conversão ciji fixo
mann, de 47 annos de edade, casado secção
pódade do procurador devia-lei* sido provado tar os embargos pelos fundamentos acima de operar o milagre dc tornar esse imposto
competente,
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as
da
capital
vau*
nudí
dc
Pirassuiuingá,
e
7367
ç
pac
com Maria' Betlimann
a exhibiçãó do estatuto, em cujos dis- c pelos demais expostos pelos seus colle- constitucional ?.
O artigo 55 (fu lei -'-O-'-! nã,, cxO sr. Morela-Súhn
tagensi com que a Casa Arouche, á
ao sr. Snrano dc com
A conversão aggravou mai»,
¦ ciue os pagamentos de dividas a!
se.baseava. Não existindo- porlm-.. gas.
merosa prole.
posui\-.!S
Sousa
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da
capital
diffiçu|dadcs,
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ao
sr.
Urestabeleceu
um
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tua
Bento
dc
porque
11. 58-A, está venS.
dos, legítimos podeO sr. ministro Whitaker accentua que a
Sentindo os effeitos terríveis da
quaes estejam vinculados quaesas.eiveis 7351 de IlapoJis, to. prova cm contrario
tratamento desegiial
para as companhias
os bilhetes da loleria da Capi- bano de Sousa
do procurador da Ordem paia repre- matéria ilo; embargos se reduz á affirmanua- bens.
tehfiahí
crise que a todos nssòb.crl a, a fann* dendo
seu
capitai
7729 dè Santos,. 7.177 de Ribeirão Preto, rrs
íóra
ou
.0
do
Estado
que
e;ão dc que o procurador da embargada foi
scníal-U, a nüllidáde arguiila não vingava.
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cm Santos a-acção especial relnlcntou-sc
até
soffrer
dc
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e
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o
7-l-l.S
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Estado
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da
capital,
a
sua
e
sapateiro
do
que
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que
l'a
pomo
Consultados os sis. ministreis, toilos con- constituído contra o direito canonico c á de
vexatória
pcla lei de falk-ncias
sr.
permittida
ao
Meirelles
Reia
a
uma
ci\e!
companhia
ela
jurisdicção
não
tém
capi773S
que
os horrores da fome!
corebram com o sr. ministro rsialor, pci-i .•pie a propriedade ela egreja c da árça on- aqui capital,
actos
de
annullação
-o
praticados dentro
tal
e
ao
sr.
para
Saldanha
a
tributando
capital
civcl
da
caexistente
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não procedência da nulüdade e pcla des- de se fez a obra questionada j.ão pertence íóra cia
Sem poder dar pão a nove filhos e
do período Suspeito. Os paragraphos l.o e
sua
Coniprchcndia-se
pilai.
jurisdicção:-bffeela juneção elo documento
á embargada: Quanto á primeira affirmaelo artigo 55 da lei 2.024 distinguem cr.ainda perseguido atrozmente pelo seO sr.,: Urbano Marcondes ao sr. Soría- iiecessidaile Irmandade;
Benedicto, ção, não se fizera prova contra a legiiimi- que o Fslado lançasse um imposto aos 2.0
dc S.
rceiib pela
ire
os pagamentos de dividas'não vencidas,
agentes
110 de Sousa, as eiveis
das.
companhias
cuja
sede
dc
nhorio, que diariamente reclamava o
fosse
fóBananal,
mu
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apresentado apeiias a
dade elo procurador.
Quanto á segunda, lá daqui. Mas não é disso
por
qualquer meio de extinguir o credito; _e
dc
ele Bebedouro, 7'i,*o c 74-jo. da ca- considerando-o
mez
7HC.1
um
sc
dc
trata.
A
atrasado
que
lo ele.simples esclarecimento.
Escrevem-nos alguns moradores
convém lembrar que se trata duma acção disposição legal encara
pagamento
ele dividas vencidas pagas não em dinheios
imposto
o
como
o
sr.
mi110
Apreciando a causa de menus,
aluguel da casa. Germano pensou
da.s ruas Barata Ribeiro e Treze de
(J sr. Scriano dc Sonsa ao sr. Vicente ele •.listro Me''rel!cs Reis exuoz a nuteria dos possessorla, e não de acção em qne se dis- lançado sobre o capital e responsabiliza ro ou em titulo de commercio.
enta o domínio do objeclo liíigioso; e nem
Não sc provava nos autos que se tratasse
sliícidio, entendendo qiie so a morte Maio, pedindo aos poderes compe- Carvalho, as eiveis 703,-j da capilal
pelo pagamenlo os agentes, sem o que não
e 7810 embargos oppóstõs pela Ordem 3,a.de:S. a re era
procuradora da Fazenda para fa- podia tributar a companhia. A doutrina
dc divida não vencida e antes era licito pretão
desastrosa
a
termo
de
Rita
S.
íhialro.
do
Passa
tentes
a
impropôr
poderia
b'raneisco ao' accordam que julgou
providencias para que seja
:ar tal allegação, No emtanto, ella própria
se tratava ele credor pisumir, desde
situação.
aiigmentáda a illuminação daqucllas as (.) sr. I-'. Whitaker ao sr. Morctz-Sohti, íedente a appellação. A provincia írancis- confessa que a propriedade do terreno dis- seguir-sc deveria ser a fixada pela antiga gnòraticio, c[uequeest!.vésse>»víncíilá ha muito
eiveis
do
o
Tribunal,
6764
dc
Botucatú
de
jurisprudência
considerando
de
assise
Aguartigos
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E, fiel ao seu trágico desígnio,
cana npresrniara-sc com
vias publicas c aeloptados outros me*
tempo.
e ao sr. Clcmentino de Castro as ci- tencia] ratificando o aclo da Ordc-ni, que: ctttido p'cr|éncia á Irmandade da Concei- inconstitucional semelhante imposto.
sapateiro líontcni, pela manhã, inge- ilicramcntòs dc que cilas necessitam. dos
O' iallido pagara uma divida garantida
A companhia Ingleza — Atalhou o
veis 7321 dc Santos, 71O1 dc Pitángueiras, intentou a acção de nuneiação dc obra nova. ção do Rio 'le Janeiro. Rejeita os embar.
rie: forlc d''ise de ammoniaco, e em
sr. ministro Meirelles Reis -- tinha o sen com o penhor dos objectos cuja compra forO871 e 7500 ela capital.
•V Ordem eslava de'posse da egreja de S. à'-ímou o elebilo. Enquadrasse tal pagamento
No mesmo' scniido decide o sr. minis- capital realizado em
seguida enforcou-se, atando ao pesO sr. procurador geral do listado Francisco e da., área..de terreno onde sc <}Londres e o Supremo nas disposições do artigo 55 da lei 2.024?
Iro Sette.
Tribunal,
deu
ápplicando
na
a
mesma
lei
agora
appellação
Ineivei
corda.
eie
a
parece;debatida,
uma
l.i- zera a obra
coco
província
73(17
porque
O juiz de i.a in-tanda entendeu que não;
O sr. ministro Saldanha declara ter sido
meira e ilo embargo 7634 de Igarapàvíii
Frahciscaha mandara que os frades da Or- voto vencedor no accordam embargado, na- vorada, considerou legal o imposto lançado e o relator da appellação interposta de tal
;\o tempo cpie a autoridade obtilistado.
a
Mas
liem
essa
área.
pelo
habitassem
quem
chave dos armazéns Puglisi —
Marcondes,
nl,:' os primeiros esclarecimentps
da tendo a alterar no seu voto anterior
JULGAMENTOS
A lei ei a mesma — continuou o sr. rc- decisão, sr ministro Urbana
tambem assim julgou. Eni tal disposição não
que o processo af- lator — mas as circumstancias em
Um uianobrista é comprimido
sobre o doloroso drama dc miséria,
P.mbargos
1; a t-jicja ele :•.. Francisco? A' província Accrescentr.rá, todavia,
sc
qué
se compreliciidcin as dividas garantidas por
Federal não
fecto ao Supremo Tribunal
medico legista procedia ao necessaentre uma parede c o para-choRelatado pelo sr. ministro V. Saldanha: ela Inimaculáda Conceição do Rio dc lanei- traz complicação alguma ao debatido pc- encon trava a Ingleza c as da. executada bens vinculados ao seu pagamento. \ dividi
O
ser
diversas.
confessava.
esta
não
tem
a
caro,
come
embargada
que
podem
—•
Que
rio exame cádavericò.
N.
Capital — límbargantc, (!a
Alli trata-se
ranlc a justiça do líslaelo.
quõstióiiádà tinha um penhor a garantil-a
que de um vagão — Morte no briel 7525
Ribeiro Nógiiçifa Soares; embarga se provava era qtie a Irmandade de S. Be- duma acção de reivindicação em que sc dis- pitai realizado aqui, qstá evidentemente pro- ¦: a venda elos objectos correspondia ao vaO corpo do infeliz suicida *»í.1iavautilizar
sc
vado.
Consente
nisso
regional
uedicto
linha
autorização
o
dclegaclo
e
para
hospital
dos, clr. Paulo dc Sousa Queiroz c sua mulor da divida, o que excluia a hypolliese de
ele nunse com a cabeça semi-apoiafla * ilirc
da egreja de S. Francisco, pertencendo a cute o dominio; aqui duma acção discute a nãii o nega o procurador geral-do Estado. fraude cai
lher — Rejeitaram os embargor,
prejuízo ela massa ou dos crcciação dc obra nova, em que se
No hospital da Santa Casa dc Mios travesseiros e a metade do rtx.sto
chaves
confiadas
inspecção
sendo
as
desta
Aliegou-se
se
c
tratava
imposto
de
do
que
Relatados
dores delia. O seu voto era negando provi»
pelo sr. ministro Meirelles á
do- industria
Ordem 3-a de S. Francisco. Dahi, rcsiil- posse. Nesta não sc julga a questão do
e profissões; mas esse só respeita mento á appellação.
sobre a cama dc solteiro, com o tron- scncordii, onde sc adiava em t/ata- Reis:
miuio; e assim a decisão de agora cm nada á
'sr.
pessoa ou a uma renda movei c- nunca
N. 0.|aS - Ciipiíal - Embargante, A Ir- tou para a Irmandade de S. Benedicto tão brigará com a que fòr
co em decubito abdominal, os bra- mento, iVlleccu hontem o íuauobristn
O
ministro Soriano eie Sousa achava
proferida na acção incide seibre o capital realizado. Ora o ca- indispensável
obrigação
a
somente
uma
c
posse
precária
mandade
ele
S.
os
ante-braBenedicto;
embargada,
tronco
c
do
A
da
afastados
para o julgamento ela appelEstrada
ReSorocabana,
federal.
Manuel
dê- reivindicação pela justiça
çc-<
reclamada.
O
a
cousa,
cie
restituir
só
ser
quando
na
uma
vez.
tributado
pita!
pôde
foi feito
(Jrdt-ni Terceira de S. FrancijiIação saber-se si o pagamento
Francisco de Freitas, que a 1.0 do coVencravel
ços em flexão sobre, estes.
sede da sua localização.
capital da dentro ilo prazo da fallencia. Desde: quando
o
— Preliminarmente — Mão tomaram co- accordam agora embargado julgou, por tu- jeita os embargos.
Si
Os embargos foram,
portanto, rejeita- executada existisse aqui, seria outra quêsOs membros inferiores e o resto corrente, conforme noticiámos, fora nljecimeiilo elo documento offerecido em eo isso, a acção procedente, reformando
Nao sé sabia
correu o periodo suspeito?
tão.
do tronco pendiam para íóra do lei- vjçtima de deplorável desastre, tendo mesa, é julgaram improcedente a nullida- lambem, consequentemente; o d&idido cm dos por unanimidade dc votos.
dos autos, lí por isso, propunha que os auno
seu
a
obra
ippellação,
mandando
repor
Mas
aqui
unia
agencompanhia
tem
a
1. tocando o assoalho do aposento. Iiçado comprimido, na chave dos ar- de arguida, unaninicmcntè e rcjeilarálii os êstadíi anterior.
tos baixassem á primeira instância, on que
de votos.
O juis não Pôde prorojfar cs cia, que naturalmente— possue capital uara a parte juntasse documento cpie elucidasse
Vestia camisa branca, seni collari- niazens Puglisi, entre uma parede e embargos', --por unanimidade
ele
Irmandade
embargos,
a
Nos
presentes
suas
o
transacções
as
sr.
Mciaparteia
Capital — Embargaiítes, Abia fi*.icstf:j.
prasos paro a appeilação, fora
_ N. 7000
da
niio, colletc c calça de casimira preta o pítra-choque de um vagão.
Reis.
lio dc Araújo Vieira e. outros; embargados, S Benedicto aliegava que a Provincia
Xo ethtanto, o Tribiiiial não cnt.-ndeu ncdos casas dc justo impedimento reiies Não
mera
usiiImmaculadá
Conceição
era
A morte foi conimunicada ao ga- Antônio Augusto de Camargo
c meias da mesma côr.
nos
ha
d.i
existência
auto.-,
prova
a diligencia; porqiic dos autos ;sii
estabelecicessaria
c
sem
as
e outros —• friictuaria
formalidades
ela
egreja de S. Francisco e
desse capital e o próprio íi:i-ú confessa via ter sido o pagamento eífectuado oito
No alto da cabeceira do leito acha- binrtc medico-legal, para o respecti- Rejeitaram os embargos.
das do regulamento 737
a posição da assistente era insustenta—que
não
o
sr.
existe
elle
So—
que
prosegue
N. 7-W4
dias antes de requerida a fallencia.
S. .loão da Boa Vista — Em- vei,
va-se atada uma corda dc 1 i|2 cen- vo exame eio cadáver.
nãoitinha interesse algum na quês
Na comarca dc S. João da Boa Vista foi riauo de Sousa. O capital realizado como se
bargantes; Alexandre dc Sousa Ribeiro c tão, pois
Dando o seu voto, o sr. ministro Soriano
titnetroi? de diâmetro, fazendo um rió
tanio mais que a egreja íóra inçprpo- condemnado um espolio ao pagamento de forma? Por meio de aeções da divida publi;
outros; embargados, os herdeiros deTAstol- nula aos
ele Sousa opinou pelo provimento da apse dis- certa quantia. Houve appellação da scnlcn- ca,
nacionaes,
como
c.-r.strictor cm volta do pescoço do
próprios
110
caso
empréstimos,
etc.
Existe
por
visto estar provada a lesão da
pho de Amorim Aguiar -— Rejeitaram os cutia 11a acção pendente do Suprtmo Tries- alguma dessas maneiras tíe formar o capi- pellãção,
mcitoso sapateiro..embargos, conlra o voto do sr. Soriano ele bunal. Taes allegaçõcs eram improcciRntes. ça, mas o Tribunal não a attendeu porassim
massa, pois nem se sabia o preço da venda
Ao
accordam
lar
feira
do
he
o
do
realizado?
que
Norte,
Na
America
tal
prazo.
a
boc.cn
Acham-se relidos na Repartição Sousa.
Germano Bctíimaiin tinha
elo penhor. Assim a importância pega dcQuanto á propriedade da Nação, a Fazen decidiu foram óppostós embargos.
Relatado
imposto que incide sobre á pessoa, a titulo via ser restituida á massa, o penhor vendis.:.mi-abcrta, espumante, c a língua ^ Geral dos Telegraplios telegiariiirià
pelo sr. ministro Soriano de da nada reclamara 110 processo e si penfeito,
sr.
ministro
Meirelrelator
do
O
a
legislação,
inlá
dc
franquia,
visto
que
ilo. embora pago o credito privilegiado, A
Sousa:
dia acção noutro juizo sobre o assumpto, les Reis, opinou
pela confirmação do ac- çlusive a respeitante ao direito substitui'!- lei não distingue .entre dividas com garantia
projectadá para feira, de ee'ir arroxea- para os srs. Roberto Tavares, Pira— Capilal — Embargante. A n Tribunal não tinha
N.
575?
disso.
conhecer
qtie
da e presa entre os' dentes, violenta- da,'Jacy, Siqueira, Oliar, Januário Companhia de Seguros Garantia Amazônia;
cordam embargado. Èffcctivanicnle, quando vo, diverge de Estado para* Eslado.
Np ele ben., vinculados ao pagamento ou; não.
eiuestão aqui era entre a Ordem 3.3 de faltavam
as sociedades
aiiônyriias Na
quatro dias para o fim do. prazo, Brasil, porc-m,
Salito, dr. Pinheiro Lima, pharma embargada, á Fazenda do Estado — Rejei- S. AFrancisco
jiyntc cerrados.
jurisprudência franceza, o caso é ilec a Irmandade de S.r Benecli o juiz profogoit-o por mais 10 dias, Como constituem
jtiridicas, reconhecidas batido: mas não o é na jurisprudência itaA consfric.ção da corda no pescoço cctiiico Antônio Pònjes, Hotel
:1o taram os émbargosicóntrabsvòtos dos srs. cto. Com a assistência do provincial não a prorogação sc entendesse ser contada da como taes <s;npessoa:-,
toda a parte. Em resumo:— liana, em
ele Sousa c Vicente dc Carvalho houvera opposição de terceiro, porque elle
que parece dever basear-se a inpiodliziii a fractura do osso liyoide. Peste, Votorantim, Waídeiiiar Fer- eSoriano
data legal e não da dj despacho que a con- vota pela incqiwtitiicionálidadè do imposto, terpretacãn
ela nossa lei ele íallericiasj
designado
o
sr.
Moretz-Sohn
relator
cio
r.ão
excluir
nenhuma
das
prinda
região
salicnquiz
partes
fc'i,-., rua Direita, 2e), sobrado
achando-se as veias
cedeu, ajjerias 6 dias aproveitaram os appel- seguindo a antiga doutrina do Tribunal,
O sr. ministro Vicente de Carvalho conaccordam —• Deixou de votar, por impedi- cipaes da discussão da causa; elle era um lantes, visto faltarem
dias
les c kitcrrònipida a passagem do
dc
Carvalho,
flíjiÇO
sr.
ministro
Vicente
pancfinquatro
-implcs auxiliar na defesa dos direitos aldo, o sr. Urbano Marcondes.
córdou com o provimento da appellação. A
dar o prazo da lei, como ficou dito. Finda do o se.11 voto, diz que as leis de ujo.r e 1905
e-üií-uc venoso.
divida estava vencida ou por vencer?
legados
Ordem
tendo
justificado
3.a,
pela
Áppcllações eiveis
a prorogação, o juiz deu á parte um novo estabeleceram o imposto sobre o capital c
Nãa ha prova sobre isso. Parece tratar-se
O rosto do cadáver c o pescoço
o seu interesse pela posição e'n que estava
desei
Relatadas
a
contar
ela
data
do
sr.
dias,
dc
ministro
Urbano
Maias
sociedades
sobre
a
renda,
abrangendo
pelo
prazo
riioVimcnto do Hospital
<i Ordem para com a Provincia, bastanejo
rlüm acto abrangido pelo 11. 2 do artigo 35
de Lázaros, •condes:
apresentavam uma cen- arroxeada -mü Gtt.ipiia,
anoiiymas. ü,evantancío-sc duvidas sobre a ela lei 2024, ou seja dum acto nullo de pleno
pacho que continha tal concessão.
durante o mez de junho findo,
bastante pronunciada-. Nenhuma ou- foi o seguinte;
N. 7647 — Santos — Appellante, Oswal- até que allegassc um interesse apparénte
Ora o juiz não podia alterar o prazo da interpretação de taes dispositivos, algumas direito, segundo a tradição romanista,. ou
no
sua
a
situação
juridica
procesque
para
do Sampaio; appcllada, a heranc-a de João so
sinão nos casos e com as for- companhias
contra a forma incfficaz, segundo a tradição germaniista.tra lesão foi observada, digna de noprotestaram
se justificasse plenamente. De resto, a appellação,
Existiam cm 31 dc maio próximo finda
malidades estabelecidas na'lei.'Assim, a ap- por que pretendiam tributal-as, e o legisla- que serviu de base á lei dc fallencia.-, pois
Silvarinho — Negaram provimen- Irmandade
li, além do sulco produzido pela la- 152, entraram 8, sahiram .?, existem em Cândido
Benedicto
dc
não
representaS.
tratamento 158, dos cpiaes são extrangeiros lo, contra o voto do sr, Vicente dc Carva- va a Fazenda para defender os
direitos pellaçãp subira íóra de tempo, pelo que rc- dor deu-lhes razão no artigo lõ da lei dc elle foi executado no periodo suspeito. EsÇii.Üa da corda cm volta do pescoço.
lho.
1005, mandando íazer o calculo sobre o ca- te cstabelêccu-sé para acaütelar os credores
ele jeilava os embargos.
terreno
c
a
egreja
desta.
Concluindo:
o
O dr. Paiva Lima esclarece cm seu
N. 7M — Santos — Appellántes, Anlo- S. Francisco
Do mesmo parecer íoi o sr. ministro Vi- pitai. Não o tendo, o imposto incidia sobre contra <>s actos do negociante, naturalmente
Donativos recebidos:
Província da
á
pertenciam
laudo que a morte foi produzida pela Dos srs. .Martins c Barros, iq cobertores nio M. Guimarães c Companhia, liqiiidath- Immaculadá Conceição e estavam na
cente dc Carvalho. O motivo da proroga- a renda. Isto é o que parece dcprehèiider- conhecedor do seu estado roinosò, c não se
ar.pliyxia, antes do ammoniaco inge- bons: Companhia União Fabrii, 30 cober- rios ela massa fallida dc Cicero Lemos; ap- ela Ordem 3.a por delegação daquclla;possea ção não cabia no disposto pelo art. 658, se da redacção da lei. A lei de 1906 alterou còmprehendc qitç delle te excluam os creBromherg Hackcr e Companhia — egreja dc S. Francisco era usada
se procedera o disposto até então; as sociedades mu- dores irgnoraticios, porque isso seria dar "_
do regulamento
737, nem
írido fazer cffcito no organismo do ecrer. bons; Charutaria Carioca, 2 caixo'e= nellados,
pcla Irde cigarros; Sociedade de Senhoras (Ano- Não vencida a preliminar dc se converter ijíàndadc ele S. Benedicto, por autorização como manda o artigo C59 do mesmo regu- tuas, sem capital social, não foram, porém, uma liberdade perigosa a transacções faiSiiicida.
11 saias de flanella, 11 paletots c o julgamento ém-diligencia, contra o voto ela Ordem, mas sob sua fiscalização; o mu- lamento. Não houve embargo de justo im- attingidas por ella, ficando sujeitas ao es- ceis de realizar. De resto, deve haver uma
Feilo esse exame circiimstanciadò, iiymas)
12 camisas para homem; dc anonymos, di- do sr. Soriano dc Sousa, deram provimen- to construído pela embargante fora em pre- pedimento, nem íoi ouvido o appellado. tabelecido 110 artigo 16 da lei de 1905. re- certa relatividade entre o valor elo penhor,
lo, contra o voto do sr. Urbano Marcondes, juizo dessa acção fiscalizadora,
siquer justo impedimento existia que caiiindo o imposto sobre as operações a e o preço da venda delle; e 110 caso, o
o cadáver foi removido para o necro- versos pacotes de roupas usadas.
porque se- Nem
c designaram o sr. Soriano relator do ac- parava a fiscalizante da fiscalizada,
valor do penhor era de cerca de tres contevio da Central, afim de ser alli ane lc- obstasse ao seguimento.da appellação, por- realizar.
corda 111.
O legislador distinguiu, po:s, entre so- tos e a 'acerescendo
venda foi por 11111 conto, mais ou
vantara-se em terreno possuído pela em- que não era a ausência do advogado ad-hoc
topsiado.
estaeffectiiada
Na primeira sessão desimpedida sc- bargaela.
ter sido
anteriormente nomeado. Convinha advertir ciedades com capital ou sem elle; e
menos,
D infeliz Germano Bethmann era
das
rão julgados os seguintes embargos:
oito dias antes d-i requerida a fallencia. VoO sr. ministro Meirelles Re!s rejeitou os que o juiz levara dois annos para proferir beltcendo um imposto sobre a capital
—
— Embargante,. A embargos. •
caçado ha cerca de 20 annos e deixa
N. 7370
Capital
sentença nestes autos, parecendo, por tudo, companhias dc seguros, não se referiu ás tai a, pois ,pela restituição do objecto á
(Extraectto elo honlom)
Companhia de Seguros Garantia Amazônia;
massa.
nove filhos menores, o mais velho
Dando o seu voto, o sr. ministro Vicente que não tem uma noção clara elos prazos, mutuas sem capital.
embargada, a Fazenda do Estado — Rela- de Carvalho frisou que a questão sc limi- nem da sua necessidade a bem da ordem
A appellação foi provida, contra o voto
Dir-se-á que se trata de uma questão dc
d
quaes é uma rapariga dc 18 antor, o sr, Rodrigues Sette.
tava a uma discussão dc posse c que o alie- processual.
palavras. Mas por ellas sc percebe o pen- do sr, ministro Urbano Marcondes.
nos, e o ultimo uma criança de dez
~—
N. 5,170
Capital
Embargante, A gado ele novo cm nada alterava a procedeuO sr. ministro Soriano de Sousa achava satiíénto do legislador e se entende o que
rttèzes aoenas, ainda de neito.
¦ á-MÔ
M. B.
1:000*0004 Comnaiiíiia ele Senuros Garantia Amazônia; cia dos fundamentos so.bre os oaaes sa ba- nile devia tomar-se conhecimento da appel- elle ciuiz dizer,
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Câmara Municipal
Ordem do dia 10 de julho de 1915

PARECER

(2»5.a sessão ordiníxi-ia)

N. 73. DA COMMISSÃO
DE FINANÇAS

l/l-^lfifa
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í(x EANDE HOTEU
FORÇA PUBLICA
Serviço para hoje:
Dia -to coniniando geral, o caiiitão
Juvenal, do corpo dc çavallaria.
O primeiro batalhão dá a guarda
para o Tribunal do Jury, escolta para
acompanhar presos ao Fórum e o
ácr.viço do costume. ,
0 segundo batalhão dá a guarni(;"to e o serviço do costume.
Os demais corpos dão o serviço do
•.•osluinc,
Tocará uma secção da banda Ue
musica no Jardim do Palácio.
Aiiiantiense de dia, o sargento
Paiva.
Uniforme, 2.0.

$•}£•

-

l_K_a__B_o*a»*'jy,*-**-'"a^^

recaia unicamente sobre a parte edificada
que dá para a avenida Paulista, dispensado a«iuelle miniicipe do imposto relativo ao
(minta!, emquanto este conservar a largura
acíiial ou não fór edificado.
S. Paulo, 10 dc abril de 1915. -- Joa-vedo,
Alcântara
quim Marra, Rocha Az
Machado.

-'¦¦¦

LAJRGO DA LAPA

Baiicos:
Brasil
i8o?ooo
C. de estradas dc ferro
.Minas de S: Jeronymo .
15Ç000
Rèile Sul Mineira. .
26S000
C. diversas:
Construcção
Brasileira
(«|ò o|oj
Docas da llabia .
.
.
Docas dc Santos .
luto (nom.) .... 41»SOOO
Loterias N.acionacs .
Il>fflOO
.
Terras c Colonização . ¦
Transp. e Carruagem
,
Debentures:
America Fabril .
. ,
Botafogo
Botafogo
Brasil Industrial .
. , i7o$ooo
Confiança Ind. (fab.)
. I/IX^KX)
Maiutfactora
Fluminense
Progresso" Industrial .
. i/ÍSfooo
Santa Rosalia ....
Tijitca
i85$ooo
Auliirctica Paulista .
Banco União dc S. Paulo
Centros Pastoris .
. ,
Docas dc Sanlnj
lOoSoqo
Hanseatica ..... aooífono
"Jornal
do Brasil'' .
,
Luz Stcarica .
.
. , I75$ooo
Mercado Municipal .
I72$ÍX*r.<
Transp. c Carruagens . KJOÍOOi)

i73?opõ
(/i-IJOC
2,i$O0C

.So$ooii
iõSooc
dOO$00C

,150$ooc
IO?Jj0

-t$ooo
O proprietário do predio n. 483, da rua
fí.S.fooo
PARECER X. 2, DA COM-MJSSÃO DE da Consolação, esquina da avenida Paulisí.a parle
ta, representou á Prefeitura e mais tarde
HYÜIENE
iS7$oo(j
á Câmara, pedindo isenção do imposto de
Expediente, etc
if*7$ooo
A Commissão dc Hygiçné nada lem a op- viação, alheando que tendo esta sua pro.Síi.fooo
dc lerrcno não construído, uma
Eleição de um membro da Cotiimissiio dc pur ao projecto dc augmento do cemitério priedade,
de
ircnte para a avenida
extensão com
Hyglene, na vaga rio .«.r. dr. Carlos Bote- da Penha dc que Iratam os presentes papeis,
não
e uma largura de 16111,65
pódc
lho, nos termos ílo art. 131 do regimento estando dc accórdo com os pareceres das 34m,15
ioo$ooo
dignas commissôes dc Justiça. Obras c Fi- elle requerente construir com frente para
interno.
lei
mu*
uma
i68$ooo
a referida avenida, por exigir
nança.s e informações da Prefeitura.
2.a parti
o
assim,
ficando,
10
tu.,
I(()$O00
Sala das commissôes, 3 de julho dt- 1913. nii-ipal o recuo de.
largura,
a
6m,65
seu terreno reduzido, na
a.» tlliifliissãti «lo projeeto apresentado — Lui:: Fonc.cca, João José Pereira.
oo$ooo
Que nesta situação excepcional cm que elle
l'1iiang«H
pelas commlssõeu «lo Obras o
6o"$ooo
Discussão unlca dos pareceres ns. 6t e ;c encontra dç não poder tirar renda «lo
em sous pareceres ns. 18 e t8, já publicalançado
entretanto,
loojoooreferido
terreno,
vê-se,
«lo»', autorizando a «lespesu tle 2«*!:474$0O0, 71, das eoiiunlssBcs «lc Obras e Finanças,
•¦ •»
iH6$ooo
imposto de viação sobre as duas frencom os serviços «lo eulçnmeiiiò a parãllc- mandando iirchívar uma proposta «pre- pelo
leplpeflos «lo pedra fla ruw .Toã« Pussulac- s-oiitiiila por 3. 0't'o.niicll «1 Comp,, pari tes desla propriedade 1111 720Í000, quantia
Diversas ordens:
o serviço tle emplaciimenlo geral dn ei- esta que corresponde a Unia elevada por70^000
tina.
Inspecção de saiule. — Vai ser incontagem da renda que produz a próprio.dade.
«.'•¦Mpanltlii* ?
-í)
Ramalho
o
(tinta;,
11.
c
sario
rcmctttnproprielaO
i/i^ooo
sr.
dade'em
sjicccioná.flò
dc
saúde,
prefeito,
questão.
na próxima re- rio I.uiz
*<¦»)
l.a ilIsciis-Ao do projeclo itprt-fiei.lado
•"¦'•!•)
.
.
Gálliera multado, cm .-.oifívio. pelo Ptillli»!» ...
Camnra, julga .procedeu- união da
«lo Obras o Finanças, PARECER N. 51. DA COMMISSÃO DE do a reclamação, á
junta medica, o capitão Gc- fiscal Enrico Tltompsou, por in fracção do Mem. n .1) ili.i» ...
jielns eominJssõcs
requerente.
do
allegaçõcs
as
tes
í.tiilflDO
2'0!tm
OBRAS
Mogy.in»,-Li dia ....
t*iu son» parocores ns. tiO e 70, iiutorluan(Duvida a Commissão de Jusliça á respei- ruldinó de Sousa Lemos, do quarto art. «l.o do acto 663.
Irlcm, :t visla. .
do a despesa do 19:82í$H00, com o calbatalhão,
conforme
requereu.
dc
imposto
ldcm,
do
isenção
...
n nn rtins
opina
cila
io,
pela
dc
19 dc
"parte
A Prefeitura, por officio 11. 102,
«jumento 11 paraU«lcplpti<lt>s tio pedra du
'
—- Foram multados:'
300'00e H8Í000
Inici.-i.lnr.-i Prclial ....
SANTOí. I)
do terreno
A
ALFÂNDEGA (em '):
avenida Stella, entro ns ruas Domlnuos abril do corrente anuo, remetteu á Cama- viação, correspondente
S.
Poulo .
Mcllinrnmctiln*!
de
, WOO -*-»•"-»
Pelo
fiscal
.Antônio de AnJoão
Jacomo.
a
conservar
este
construído,
não
cmquiihtó
«.ow 'ama
Papel
liislmrt.i ile Kerro P«mía-Píriip«ra . I89*0(T1
O. Con'cdifiçàdo,
do Moraes e Culmino. (IiiiIíciiçho 11, :t:!. va a proposta apresentada por J. 'emplaca"ío$ooo,
Xlaixas
do
serviço,
sem
declaração
Riachuclo
largo
rca,
ri. 32, tm
do
ao
Ouro
por sc
largura aclual ou não fór
.
Tcli-plinníci Rnniinlii.*» .
. I5WK1 601000
!0Vi00â!8C0
do 1Í16, do sr. vereador «Ir. Alcântara nell e Comp., para o serviço. dc
—
ii'
.
.
art.
motive.
100
infracção
noroo
J)eram-se as dos sol- por
do Código de Pos- Antnrelie.1
do
Consumo
-*•
«l:22Si|IiS)
tratar dc um caso excepcional.
;. .*
mento da' cidade.
'
Sfitcliado).
F.ilampilhas
WdfKll
Tcteplimícti
S.
Pnulo.
.
de
.
Francisco
Antônio
Canjoso
Campi,
H.IÍ000
c
A Comniissão dt: Finanças, acccitaiido as (lados João André dos Santos,
do turas;
126-fOOO
Verba
180(000
Pnullsl.i
A Commissão dc Obras, tendo ciil vista
com
60
O/J
.
de
Sen-iiros,
1,1 Í'W)
respectivamente,
íi
rua
da
Consolação
n- 384 Geral
allegaçõcs do requerente c os fundamento». quarto br. talhão, c
—
Telejrrapho
Ilassetc,
...
de Ãulnnioveis
do
%:,"j:s
José
PARECER N. 50. DA 0OM'MiSSAQ DE 03 pareceres da Directoria Geral, opina pcc
128,
*"'
ambos
cm
infracção
cada,
30$cioo
cnGuiai
de
por
•
c
Cnmp'iirírn
da
Goniinissão
tio
•
I-ak*0''*"'
Justiça,
àruíi
207W00
parecer
da proposta feita para
ia não acecitação
corpo da guarda civica,
OBRAS
—
l-Tccnçn*.
do art. 133 do referido código:
Nicolau Trmuitii-liilflili. ,..#•
a Câmara deve pr.meiro
empliicaincnto da cidade, por parte de 1. tende que, por equidade,
»
.
.
.
Scanatto^ c Brioni Silvi. respectivamente, á Roy.-il TI1.-4.ln- . ¦ .
se.
não
só
isenção
por
conceder
a
pedida,
Tota'.
—
C.s Arnuuary
.
A Commissão dc Obras julgando dc con- O. Conncll c Comp.,
.
r.jMJoííin
porquanto o estimo
da Consolação ns. 183 e 484, cm 30.f(ioo, Foreii e I.ua
raNemia dcs«!e l.o do nifx
—
Baixa (io serviço, por conclusão de rua .infracção
Piulisl-, e.f, !),njja«i....
íMo-iri-íxon
requerentes
í deficiente, não tratar dc um caso tão excepcional, que
veniencia a execução do calçamento da ave- feito pelos
13
n.
do
art.
63;
Brioni
lei
da
•—
por
IIECEÍlEnClHIA:
outra situação tempo. —¦ Deu-se
FJectríoiilfiiíe
em
i,t
reproduzirá
r-.mcnt'".
sc
Cemrr.M
«
#
a
do
soldado
nida Stella, constante da indicação n. 33, dc havendo 1.*üsc para uma deliberação definiMaKxporl.nçito
á
,(84.
rua
da
Consolação
Silvi.
Mac.
11.
Hardy
cm
paulista
Sfl:7.í'$4:o
30Í000,
da cidade, como porque ás vantagens qne ¦mel de
—
F.xportflçíío mineira
COJKIOO
}«)t5. do vereador sr. dr. Alcântara Mach:i-- tiva.
Godoy, do segundo batalhão. por iníiacção do art. 165 do Código dc Pos- Moinho H.mlisfíi
It:ü7l»i8-.
resultarão para a avenida Paulista com o
Erjiedienlo
Cotonifitin Hodolplio Crespi .
IV.lílOO
tio, é dc parecer que o mesmo seja atitoriS. Paulo, 1.0 de junho de 191... — E.
Clareia
•
turas;
Mullcr
da
Rocha,
á
rua
deve
João
daquelle tcrrrno
io
metros
limpostos
dc
HOfflO.1
recito
com
(0
0/0
Bnwileir.i
de
.
Secnroí,
3:Ií7íi102
nado; trata-se de um ponto bastante edil':- Goulart Penteado, R. ri. Gurgel, A. Hupiisn. 223, cm üo.fooo, por infracção do art. 26 Usina Ksthcr
liilam pilhes.
Mas para que
230$»» :o3iooo
algum ônus.
corresponder
27*500
JCxclusãò
ordem
úo
cado, ficando a cargo da digna Commissão la da Costa.
por
—
governo.— do acto 66<);
Pjnnlti Gambá.
...
.
não sc dé a h.vpothesc de ficar | o terreno Deu-se
Tolal.
Clneninloarapliicn Brasileira
a
do
dc Finanças elaborar o respectivo projecto
soldado
Francisco
—
I2?S17
<l:l
dc
fiscal
Emilio
foi
intimado
o
pelo
indefinidaJorge
em questão sciii ser construído
¦— —
•dc lei.
CAFE' IIESPACIIABO:
industrial Mtifryana de Teciilo«i
.
dr. Padua Salles para construir
muro
de MélIinramehlM
PARECER N. 7i. DA COMMISSÃO DE mente, gosando o sett proprietário da iseu- Queiroz, do primeiro batalhão.
Pnuli*(a
«- —
Scrrat
ó — ks.
da
Monte
.
8.191
Sala das coinmissõcs, 21 dc jitnlio de 1915
mais de 2 metros de altura no terreno de Forca «1 I.uz S. Valeu lim
«Mineiro
FINANÇAS
*
«—
8.Í.1D i* — ks,
ção, esta Cònunissãb éde parecer que a
— A. Baptista da Costa, F„ Goulart VenícaP-ir.inpenae
«1001000
sua propriedade, i rua de S. João ns. 64 e FrÍRorincn Po.ilnril .
.
.
.
2*0 c - ks.
'do,
isenção deve ser concedida nos. termos do
•»—
—
Soe
Transferencia
c classificação.
R. A. Gurgel.
Anony. Caia ViiTiordun ¦
66, sob pena de multa.
Os .srs. J. O. Cónncl c Comp. dirigiram- parecer da Comniissão dc Justiça, mas cotn
-¦*
—
Tolal
Prnilo
Arm.i2rns
11.185
S.
,
Cernes
de
e - ks.
Do corp . de saúde para o estado mese A Prefeitura, propòndò-se a fazer o ser- um limite.
RENDA EJI FRANCOS:
Lux e Fnrrça de flanl.i Cruz
—
—— Foram examinados 10 cocheiros. 2 Melliornnienlos
PARECER N. 70, DA COMMISSÃO DIS viço de eniplãcaiiiciito
•<—
Pnnliítn
«10.93B,—
cidade,
com
da
da
nor
deliberação
Toros
de
Caldas
Força,
á
dc
onde
da
oflerece
é
classificado
Nestes termos;
geral
coFINANÇAS
Mineira
9l!7,—
liebcnlnrem 1
placas dc lerro esmaltado, dc modo a nu- Câmara o seguinte projecto de resoluçüo: mo segundo sargento amatuicti.ie, o chauffeur.*; c 2 molocyclistas, tendo sido rcAotaretica l-au!i«Ui ....
10JWOO 182.000
provado um cocheiro.
como as ruas,
merar não só os predios,
A. Câmara resolve:
Tota!
60
íurriel
072,—
—
Maria.
Araraquara
8 ojo .
.
.
José
,
Sendo de grande conveniência o calça- praças, avenidas, etc, fornecendo também
Arl. 1.0 — Autorizar o prefeilo a conceArii.-i 1- Kijtottn» dc Itib. Prelo
mento a parallelepipedos de pedra da aveni- outras,
Deposito
Municipal
Ao
reconode
vebictilos
foram
do
impôse
indicação
isenção
Alliano
a
der
a
Vicente
rARua
I.«jT0|loj de llaurrl .
para
, <0»0J 2W')r)
da Stella, enlre as ruas Domingos de Mo- mer.clatiira dc ruas.
lliidos 26 cães.
E. de !•'. C.inipns do JoniiTu .
de
lo
dti viação
(sobre o calçamento
GUARDA NACIONAL
taes c Culiatão, dc que trata a indicação 11.
Tccelüecni -Io Seda.
.
.
. SONO)
frente
dc
á
á qualidade c di- áspliálto)
Rcferc-so a proposla
correspondente
Ilanca Ij'ni:"!n. ..¦_*,'.
.
.
, MKW.1 COfOOO
dc liiepsões das
líMBÀRCÁÇOES líNTRADAS
*uii
33, de 1915, a Comniissão dc Finanças,
da
fordeveriam
Conda
rua
ser
11.
sob
483
placas qttc
Achan, sc na secretaria geral desta
propriedade,
Cortui-icAirua Branca .
j
.
. owo'o nowoo
necórdo com o parecer da digna Comniissão nçcidas
Campineira Tr.-icçJo, Liu e Força . J00ÍO0O SIÍO0O
para os vários fins da mesma pro- solução, face que dá para a avenida Paulis- miiicia, á rua S. Bento 11.
SANTOS, 6.
onde
(lc Obras c tendo em vista o orçamento o:*47,
Kleclrica Ilio Claro
'*u.irn'ini;iicM
.... «•-toou
Não constaram.
postaj c, vagamente, trata dc uni systema t.t. na extensão de 54111,15, parle não conLuz c Força .le
ganizado pela Prefeitura, apresenta á Ca- dc numerai.au que poderia ser aproveitado, slruida, emquanto este tcrrrno conservar- r."vcni ser procuradas pelos interesSahidas:
—
Força e I.nr S. Valenlim.
«íiíooi
mara o seguinte projecto de lei:
c que c o dc sc dividir a cidade em quadras; sc com a largura actual ou não fór f.diíiea- sr.dos, as patentes dos cap. José FeVapor nacional " Màrdoim", com va os
Mac I Inr.Iy
DOW00
A Câmara Municipal dc S. Paulo üecre-, contendo cada
Luz c Força ¦!«_ laboticabal .
. «OJ001
quadra 100 numero:: pares do, não podendo esta isenção exceder de jix de Trança e tenente Avelino Onogêneros,
para o Kio de Janeiro.
ta:
üoíooa
Luz c Força de Tieie
.
tres annos a contar deste exercicio.
c outros lautos impares.
Vapor nacional ''Miicttry",
com vários
da
comarca
cie
fre,
Bocaina;
—
tanen-ÍO»00!)
Luz
J.o
e
autorizaria
Forçn
Prefeitura
Fica
Cruz
Art.
de Sonl.i
a
SKCltETARIA DO INTERIOR
Arl. 2.0 — Revogam-se as disposições nu '.cs-coroneis
Nessa ptoposla não sc traia, nem du pregêneros, para Manaus.
Produclosi ("Iiiinicòsil; Queiroz
.
dr.
Anlonio
Pereira
a mandar executar, mediante concorrência
do
»'orçn
Vapor italiano "Cittá di Porto Maurizio''
ço das placas, nem tampouco da remunera- contrário
Jc Ribeir.-m Preto
, SO»"!! 80(000
Amaral Carvalho, B.craldò dc Toledo Foi revalidado o acto dc. 11 dc maio ul- Vidrariac Lux
publica, o calçamento a parallelepipedos dc
.
Sanla Marina
em transito para Buenos Aires,
— ,S'iiiiipelo assentamento das mesmas.
ção
de
dc
Paulo,
1915.
S.
junho
30
)
as
ruas
Doda
entre
avenida
Stella,
"Amiral
pedra
.Sile» .
Arruda, majores Francisco Ferreira timo, que nomeou a normalista primaria, Ferroe Ksmallado
Tendo a Câmara dc sc manifestar sobre
Vapor francez
Cllárner",
com*
¦mingos de Moraes e Cubatão,
paio Vianna, Henrique Fagundes, Mario i-i
SMOOl
Força dc Jundiahy
despodendo
um serviço municipal, c que passaria a ser Amaral.
.!e Carvalho, José Ferreira do Ama- d. Cyra ISucno, para o cargo de silbstitu- Luz
"
I.nnili,iio Kowariclt .... DBtOOO 75W00 café; para n Havre.
esse
verba
com
Serviserviço,
"Amiral
pender
pela
•ai. capitães Durval Ferra*-:, -Augusto ta cffectiva do grupo escolar dc Pitan- Estrada do Ferro S. 1'aulo-Goyaz
feito por delegação delia, é ponto capital
Troudc",
Vapor francez
.
ços e Obras" ott por operações dc credito, o conhecimento
Sociedade Annnvmn "O listado de
deste serviço.
do preço
giiciras.
inicias, para Buenos .-Vire*
l.a discussão «lo projecto apresonlatlo I.ax/ari, Moysés Arruda,
ulé a quantia de 19:324$8oo.
S.
Pnulo,,
''Santos'
.
ex.juro*?
,
Augusto
, VOJÓM ("'..'OOO
Aléin desta razão, sufficiente para que a
cm lastro, pa'
Vapor oriental
ldcm, a Uo dias
....
Art. 2.0 — Revogam-se as disposições cm
polns commiSHÕc.s «Io Justiça ií Finanças, Goyano,
Câmara não acccitc a, proposla, ha, concor- om sons
Joaquim Campanha Spbri- — Requerimentos despachados:
Eleetrica tic llcbcdourn ,
. «33?OO.J SOjiTO ra Buenos Aires.
ns. lü o 74, autorizai!-,
contrario.
pareceres
Eleetrica S Paulo e Ilio.
.
retido para a rejeição da proposla, lazões de do a Prerettiira it concedei* um terreno do iij.10, João Pires Campos Júnior, João
.
Sala das commissôes, 22 dc junho dc 1915
—
De d. Sebastiana da Silva Minhoto. — Sporls c Allrncçric».
...
F.ItlP.ARCAÇõES ATRACADAS
•— Mario do Amaral, Henrique Fagundes. ordem administrativa" que dc ha muilo vim 5 metros 0111 quadra, 110 cemitério do F do Amaral, tenentes OsorioNc- A' Directoria
—
Fnbricn.lura
dc
Parnlusos
,
da
liisírucção
Publica;
sendo objeclo dc estudo da Câmara, c que .'i!'.'i(,'.'i, para sepultura
S
Martinho
£01000
NA DOCAS DE SANTOS
MW®
perpetua e gratui- ¦/es c Joaquim Campos Sobrinho, alSampaio Vianna,
de iLafaycttC Alves Pinto e d. Rita tlr: Telpphoníca 'fe i, PjihÍo, .
—
a proposta em estudo não resolve.
in dos oflicliK-s 1; praças tio corpo de íeres
Sebastião
Mello Brito.
dc.
Carvalho,
SANTOS, C.
—
1'asloril
A'
Directoria
de
Alcrradinlio
...
de
da
Instrucção
de
uni
systema
o
João
estudo
Sem
prévio
Uomlieleos ílcsln capital.
I.n discussão do projeclo iipi-çsentado
Cincmatosr.ijihica
-ia..,
Br.isitrir.i
safou ai {000
Gonçalves de Almeida e Francisco Publica;
numeração dos predios, que -permitia a in.'\nnay.ciis:
Força
V5Í000
c
Luz
Korlc
dc
S.
Paula
oito»
pelas coniiülssões 1I0 Plnantjas, Jiisllya o
dc d. Angelina Cirqueira César. — TndeAntônio Martins, dc.
Sanla lio. alia .....
: — o vapor inglcv. ''Rio Blanco";
tenente- ferido;
iioioon
Obras, em seus pareceres as. (15, 28 e 32, lerposiçáo dc novas construcções, cm uma
iRECER N. 49, DA COMMISSÃO 1>K
¦fOfOlKI
T., Luz, V. Mcíhs. de Pnrnnn|iancma '"í.Tonel Oltoni F. de Jabu';
declarando flo utilidade publica paru se- rua numerada, sem a alteração da numeraM.-iUos,
major
vários gêneros;
"Villa
lescnrrcgando
dc d. í.aurinda Madeira Bittencourt. — Cerâmica
üamy, .
lUSTiÇA
.
701000
rem desapropriados os terrenos iioccsmi- ção c sem que a Câmara delibere sobre a
,r iiiricisco Marcondes
nacional "Mtictify",
—
sistoõn SO.Í.003
Pereira,
de
vapor
o
Sim, quanto ao ordonado dos dias 17 c 18 Viaç.lo S. Paulo-Mnllo Grosso
da
cidade,
demoda
nomenclatura
revisão
tln
cemitério
rios pnrn o niigmento do
50Í030
Parahyba
do
Norlc
...
A lei n. 507, dc 6 de agosto dc KJ02. au- Taubaté; alferes José Aloy, de Sanla oe maio ultimo;
Mcllinranienloa dc S. P*uto .
tV.iyfl HOiOOO descarregando vários gêneros;
fle do a reparar innumeras injustiças, indicar.Penha, com parecer dn (""õinmlsí-iio
dc Felixdc Otero c Aquiliilo Pacheco Melhoramentos do Parana^ud.
cer- turizoti o prefeito " a discriminar uma qua- Cruz dn Rio Pardo.
italiano "J-ealtá",
á
cidade
nomes
caros
do
para
Hyglene, sob 11. 2.
— o vapor
—
Mclhoranienlos do Paraml
Filho.
raíooo
.
Sim,
TM031
cm
termos;
8,1112,
Araçá",
dra
dc
nada
tracemitério
do
uo
outros
que
tas rua.*, substituindo
que
"entregue, cm
,
tófttli 30ÍOOO descarregando vários gêneros; "Àti
de dd. Itelniira Dutra c Maria Dutra. — Industrial de S. Paulo .
perpetua transferencia,
Nacional de Kslamparia .
PARECER N, -1.. DA OOM MISSÃO Dl', (liizcni, ou que trazem confusões pela sua seria
.
tOttXÜ «5M00
Requeira na época regulamentar;
Rcriiíitterani-se
— o vnpor dihamarqúez
ao
collector
fedeerigiBombeiros,
ao
Corpo
di:
deve
afim
dc
I.uz
Força
nada
scr
e
semelhança,
de
Araaunry
repetição ou mesmo
M^io coroou
FINANÇAS
¦Villela
—
dc
Américo
chaíl
Otitchotilioff", descarregando
Cliaptos
Buono,
rii
etn
e
do
Monte
o
matisoléo
Alto
as
sepultura
dc
officiaes
do
dos
proprietário
teCâmara.
para
resolver a
patentes
•
80c. Cosa Vanorden
dio n. 18 da rua Mayrink, recorrendo pre,
—
cimento;
do Bailo Falnil
1 ente-coronel A. Salustiano Men- acto
¦Km março do anno próximo passado, a
E' pois a Comniissão de Finanças dc pa- praças".
—
da Directoria
do Serviço Sanitário, Pinotli G.imlia.....—
Até Itcjc não sc fez semelhante disoriml- donça, capitães
16 — o vapor norte-americano
Prefeitura, reconhecendo a necessidade dc recer que sc deve arebivar a proposta cm
Manuel Salim, Fran- que o multou por infracçJo
"Oregoniaii", descarregando vários
ilação, conforme sc vê do officio dirigido
—
dos arts. 256 Calçado lincha
jutgmentar-se o cemitério da Penha, of fi- estudo pela sua inopporlttnidade c (leficiencisco
Pereira,
c 268 do regulamento sanitário. — Nego
tenente
Francisco
Prcfeitura
á
menciocomniandante
do
pelo
ciou á Câmara, solicitando a decretação dc cia.
ao presente recurso, de accórdo
gêneros;
utilidade publica, de tres áreas 'lc terreno
S. Paulo, 23 de junho dc 1915. -• Sam- nado corpo c segundo referem as informa- Custodio e alteres José Mauricio, da provimento
17 — o vapor nacional "Puru's",
c. marca dc Jaboticàbal, alli residen- com as_ informações do Serviço Sanitário;
ções constantes dos papeis.
o á esquerda do paio Viaitna, Mario do Amaral.
que ficam nos fundos
Vendas
do
dia
6:
Lmz
dc
—
Castro
scvigor
em
Pinlo.
a
lei
m
Estando
A'
597,
Directofie
descarregando
vários generos;
pleno
actual cemitério, sommando ;is mesmas uma
tes.
na Geral da Instrucção Publica;
— o vapor nacional "MjntiFUNDOS PÚBLICOS
1.n discussão tio lyojectó apresentado ria cxcusa.da unia nova deliberação da Ciárea de 3.932,00 metros quadrados, afim de
* *
21
dc d. Geraldina dc Macedo. — Requeira
sorem as mesmas desapropriadas c aceresci- pelas eom missões tio Jusliça o Finanças, mara. si o sr. prefeito não indicasse a con(picira". descarregando vários genr'
So letras da Câmara de S. PauForam entregues, revestidas da** outra escola;
das ao cemitério. Ouvida :i Comniissão dc cm seus pareceres ns. 47 e 72, npprovaii- ,-cniencia'de niodi ficar-se a disposição vi81Ç50C 10?;
lo, emp. 1014, a .
...
Finanças, esla pediu informações á Prefei- do o novo alinhamento tlu ma Xavier tle gente na parle relativa á superfície do ter- formalidades legaes, as patentes dos — dc d. Maria Thercza de Meirclles Franca.
320 letras da Câmara dc S .PauPrejudicado;
•clientes Carlos Villavcrde, Manuel
23 — o vapor nacional "Tibagy",
tura, entendendo que sc deveria preferir o Toledo, lado par. entro ns rnns Sete do rerio concedido.
8i$50O
...
lo, emp. 1914, a .
de Cândido dc Moraes Leme
Dc inteiro accórdo com o nobilissimo pen-.
augmento do cemitério para os fundos c Abril ti Ura ull o {.•ornes.
:!cscarrcgàndo sal;
Júnior.
200 letras da Câmara dc S. PauSandim c alferes João Fonseca, da Inscreva-se;
sameiito da Câmara dc 1002 c em attenção as
para a direita ou para os lados dc S. Mi23 — o vapor inglez "F. Matiraz8i$;;oo
lo,
...
emp.
1914,
a
.
comarca
de Bauru'.
dc d. Benedicta Alice I.imong". — Prove
ponderações da Prefeitura, a Commissão dc
guel, a trazer esle augmento para os laPARECER N. 47. DA COMMISSÃO
Paudc
letras
da
Câmara
S.
70",
descarregando trigo.
50
'
moléstia ou outro motivo relevante.
Jusliça cfferccc :'t consideração dos srs. vcdos da Penha, não só porque deveria a PreIDE JUSTIÇA
81Í..00
Io, emp. 1014, a .
readores o seguinte projecto dc lei:
- ...
feitura, tratando-se dc augmento de um ccA Câmara Municipal decreta:
TELEGRAMMAS
miterio, que exigirá ainda outros aiigmcnPor officio de 31 dc julbo dc 1914. o f,r.
Art. 1.0 — K* o prefeito autorizado a
"PTJBLICA
tos, procurar
afastal-o da Penha, como prefeito submetteu á deliberação da CamaJUSTIÇA
K
6.
SEGURANÇA
BAHIA,
dos
OFFElíTAS
porque pelo lado econômico é intuitivo que _a a idéa dc regularizar o alinhamento da destinar á sepultura perpetua c gratuita
O paquete "Avon", da Mala Real
Vend
Comp
os tcrrçtios para o lado dc S. Miguel sc- rua Xavier dc Toledo, entre as ruas Sei' officiaes c praças do Corpo dc Ilonvbeiros
Foram passados alvarás de folha-enrriCambio'
desta capital tun terreno dc 5 metros em
íuglezaí". sa.iiti
ante-hontem, ás 2.7
rão adquiridos cm condições mais vanta- de Abril e Braulio Comes.
da a Manuel dos Santos
Ferreira, João Lelras particulares, o í dias 12 11/lfl 12 3/4
"Evangelista
no
do
Araçá.
cemitério
quadra,
sul.
o
boras;
as
condições
não
melhora
josas para a Thesouro Municipal. Pelas inEsta iniciativa
12
3/1
3(1
dins
12
11/10
a
Lelrn»
para
particulares,
do
Rego
Freitas
—
c Domingo, Letras hnncarins. a 5 dias. 12 21/32 12 23/8?
Revogam-se as disposições em
Art.V.2.0
formações da Repartição dc Obras, presta- de transito, mar, as de esthcíica, pois os
RECIFE, 6.
dc vilhena Moraes.
12 23/82
Lelrns hnncarins, n *» dias 12 8/8
das pelo seu director c pelo engenheiro Sá prédios avançam irregularmente uns sobre contrario.
O paquete "Pará"., do Lloyd Ura—*
•S.
Franco, ouro • Í720
Paulo, 7 dc abril dc 1915.
Alcântara
Jitocha. vê-se que i dc toda vaiUagcm para os outro; c sobre o alinhamento do qtiar
— Requerimentos despachados:
Afi-alirci*
süciro, sahiu hoje para Cabedeüu.
Machado. Rocha Azevedo, Marra.
a Municipalidade a acquisição dos terre- teirão seguinte á rua Braulio Comes.
I^mnrcRlimn cxlemo dc JE. ....,,
JvKPEDlENTE DO DIA 6 DF. JULHO
—
nos situados nos fundos do cemitério c á
MONTEVIDE-O, 6.
i.s.norum<-)j)
...
Tralando-se apenas de obrigar a recuo;
Dc José Tavares. — A0 commando ge- Eslado
DE 191S
—
de S. PnuTo, (,.n serie.
sua direita ou lados dc S. Miguel, não sú os predios, <í medida que sc forem recon PARECER N. 7.1, DA COMMISSÃO DL',
O paquete "Saturno", do Lloyd
ral;
Eslado
serio.
—
de
S.
Pnutn.
7ji
'Serão'"'abertas
porque são estes terrenos dc preço inferior struindo, o que não pesará aos cofres muFINANÇAS
dc João Caetano França. — Aguarde op- Estado dn S. Pnn'o, n.n série.
Brasileiro; sahiu ante-hontem para o
—
amanhã, ás 13 lioras, na
aos primeiros indicados, como são dc me- líieipaés, a Commissão dc Justiça adopta a
Estado dc S. Pnulo. 9.n série.
—
Directoria Geral, as propostas para o serviço portunidadc;
Rio Grande.
llior topographia, dispensando obras que a idéa da regularização do alinhamento pediEslndn
dc
S.
Pnulo,
IOj
série
—
1 A Comniissão de Finanças eslá dc inteiro dc calçamento a macadam de uma faixa de
dc Prospero Olivcto. — Sclle a
I.rlrns '
do
O paquete "Miranda",
petição c
área á esquerda do cemitério não dispen- da. — S. Patilo; 12 dc junho dc 1915. - íiccôrdo com o
da Comiriiísão dc d metros dc largura na estrada
parecer
Cnmara Munícinnl dc P>. Víccnfe
—
da Água prove o allegado;
'dc
saria. Accrescc que esta área está. mais 0:1 Joaquim Marra, Alcântara Machado, Ro
Lloyd
Brasileiro,
sahiu ante-hontem
a Câmara Branca, na extensão dc 1.200 metros, a pardc d. Maria Emilia dc Moraes. — Com- Onmar.-i 'V S Pnulo, cmprcslimo de
Justiça, pelo que é
parecer
que
menos, indicada para uni reservatório de cha Azevedo.
MW- dc Assumpção para aqui.
I9M .
96Í003
approvc o projecto dc lei, com que aquclla tir do portão do Parque Antarctica, apre- plete o sello da
petição, querendo.
agita para a Penha. Deãntc, pois, destas raDcÍjciiMiícr:
Commissão concilie o seu parecer. O pedido sentadas, em concorrência
PARANAGUÁ', 6.
srs.
835001
Itnlo-ürnsileira
SOÍOOO
Tecclaacm
publica,
pelos
Seda
do
zões c a Commissão dc Finanças de paredirigido á Câmara, pelo sr. commandante (iscar Americano, Duarte c Aranha, Raphac]
PARECER N. 72. DA COMMISSÃO
«a».
SOJOOO 8H00O
Gcnlrnt Armnzcns Geraes ¦
O paquete "Amazonas", do Lloyd
cer que a Câmara deve preferir, para auDE FINANÇAS
do Corpo de Bombeiros, desla cidade, não Ferrara e Joaquim Ferreira.
Snn!. dc Ilab. Kconomícas
—
Brasileiro, sahiu hoj'2 para S. Frangmento do cemitério, as áreas referidas nn
Aeçflcs:
podia ter outro acolhimento, tál é a justa
¦—- —
segunda proposta c indicadas na
Compnnliin Sanlisln dc TcccJnRem.
circo.
—— Das
planta sob
A regularização do alinhamento da rim causa que o ampara.
apresentadas,
¦*—
—
concm
propostas
dc
Santos.
Compnahia
lieuistadorn
as letras J. li. 1"). F.. com 1.400.00 meiro* Xavier de Toledo, entre as ruas Sete dr
S. Paulo, 15 dc junho dc 1915. — Sampaio correncia publica, para o fornecimento de
S. FRANCISCO, 6.
Moinho .-^anlista
•quadrados, li. K. I*. 1... com 60000 metro* Abril e Braulio Come.-, lado par, c que ab' Vianna, Mario do Amaral.
—
Pnsinrü dc Ribcir.lo Pires.
artigos dc expediente ás diversas repartições
O paquete "Orion", do Lloyd
quadrado*. 1). P. IP, com
Paulistn
243,00 metros *i apresenta irregularmente, é reconhecida
dc
Armazéns
Gomnnnhin
da Prefeitura, foi escolhida a da Sociedade
(íerac» .
Drasileiro, sahiu hontem para Jta—
quadrados, K. F. 1.. com
243,60 indros mente necessário, não
l.a ili.scnss.ío tio projecto n. 21. tio 11)15, Anonyma "Casa Vanorden".
porque concorrerá
Companhia Central dc Armazéns
quadrados e F. I,. M. N.. com I.¦.30.00 para melhorar o trafego daquella rua, como tio Bi', tlr. AleanUra Maolintlo e outros
jahy.
Geraes
200$001
metros quadrados,
reunindo todas ellas rara a sua esthctiça. Pela planta junta aos srs. vereadores; conei-dmiilo. o auxilio dc
Companhia de Pesca-Kanlns
2OOÍ00O
MOSSORO', 6.
Determinou-se
dc
o
pagamento
3.806,00 metros quadrados.
Compnnhia Paulista do Vias Ferlevantada r,:()()0!.(l(IO_ ii ],o.jn 7 do Sctcinliro, para a t_;'938?043 á "Casa Vanorden",
papeis referentes an assumpto,
O paquete "Goyaz", do Lloyd
fomeSfS^O.''
pelo
e
Fluvincs
385Í000
ren«
Nestes termos, ófferecc a estudo e deliOFFEÜTAS EM 0 DE JULHO
pela Directoria dc Obras, sc vê que o novo manutenção do suas «jscolns, com parece- cimento tic arligos de expediente ás directoCompnnliin Mofjynnn dc Pstrhdos
l.i.isileiro,
sahiu hontem para Sati*
licração da Cantara o seguinte projeclo dc alinhamento, embora alcance os
predios de ros dns eonmilssõcs do Justiça o Flnnn- rias do Patrimônio e clc Obras c ao Thesoudc Ferro e Naveisaçío 243ÍOO0 MS»-*.
Vende- (ompra*
lei:
tos.
us. 44 a 68, é insignificante quanlo ao re- ças, sob 111*, 5(1 (« 75.
Compnnhia
PurIísí
r!ore-i
dores
ro Municipal, cm maio.
A Câmara decreta:
Companhia Poulisla de TerTas e
Fnntlos imlillcos j
eúo, c desde que o mesmo sc dó á proporBARBADOS, 6.
("olnniznç.to
C0Í0O3
Art. 1.0 — São declarados dc utilidade cão
"Acre", do Lloyd Brapolices do Eslado, aa e (wi síricf,
PROJKCTO N. 2.1, DE 1915
Requerimentos despachados:
que 0;: predios alu existentes tenham
O
SanCompnnliin
c
Asricoly
Chimica
ex-juros.
paquete
.
.
.
900)000
os
terrenos ánncxos ao cemitério da que scr reconstruídos não
'De
publica
pesará esta obra
....
—
tisln
.dem,
7.a c IQ.a séries, ex-juros
D2OÍ0D0 9IOK100
.ihiro, sahiu ante-hontem para NoJosé Gonçalves Andrade Sobrinho, RePenha, necessários
ao augnienío daquelb. coi muilo ao Thesouro Municipal.
•"
Art. 1.0 — E' concedido á Loja 7 de Sc- ríiio Scguino,
Compnnhin Sanlistn de Pordndos
Auxilio Apricola. ü 0)0 .
Gallo, Cyro
Moudim, ldcm
va York c o "Elhergen", também do
próprio municipal c referidos
Idem da Uniítn, 5 0/0, ex-juros
ft' pois
nois a:i Commissão
f!nrnmÍs.*í:"Ín
iIp I7inaní;.lS d.' lembro um auxilio dc 5:ooofooo, para a ina- Álvaro Rocha João
na planta
ÍOOJCOO Compnnhia fínsnccndora t1 Henell.
Azevedo c Constantino Viria.lnra"dc.t alé, OO 0/0
com a área dc 3.806,00 metros
f.etrnN:
Lloyd, sahiu ante-hontem para Barquadrados parecer que se approvc o alinhamento es- ntitcnção dc suas escolas, alem do que lhe raldo, sobre imposto. — Cancelle-sc
< ompif-hin .S.*inlÍBta dc Drnpiaa •*• •—
o lan- Cnmarn do S. Paulo, -.o iViaducto) 901.000
comprehcndcndo nesta
área
os terrenos fadado, ç de que trata o officio da Prefei- foi concedido pela lei n- 1.85.1, do corrente
Compnnhia
Tnilto
de
Trnnsportfib
'dem,
i ados.
I.n cniissíío, ex-juros
IKVOíJO
çamento;
descriptos pelas
lelras
Companhia Conslruclora de Sanlos
J. 11. D. F. com tura, de julho do anno passado, nos ter- anno.
de Augusto dc Sousa Franco, solire im- 'dcni, 2.n einiRqJto .... Oflíoo.i
IARA', 6.
1.4|oo.oo metros quadrados. 11. K. ... J„. mos dos
Foi registada n venda, no dia 5 do corrente, de:
<lc 1911, ci-juros 81*S00 stíooo
Art. 2.0 — Fica o prefeilo autorizado a
pareceres que o estudaram c qprejdem, empreslinio
posto. — Cancelle-sc o lançamento relativo Cnmíira
Libras
«Hixm-o-n
com 600,00 metros quadrados, D. P. D., senta á deliberação da Câmara o projeclo
80W0J
O paquete "Maranhão", do Lloyd
do
.
,*JS.?000
Ampnro.
.
fazer as precisas operações dc cre-dilo para ao segundo semestre;
000
Francos
108
Câmara dc Araraquara .
79W00
.
com 243,00 metros quadrados, E. V. ].] oe lei seguinte:
P.rasileir.i,
sahiu ante-hontem p''ra o
dar execução ao disposto no art. 1.0.
...
— -¦•
Marco*
de Joaquim A. dc Barros. sobre imposto. Câmara de Araras ....
com 243,00 mclros quadrados, F. L. M.'
líéi-- (orles .
31921
A Câmara decreta:
Art. 3.0 — Revogam-se as disposições cm
Camnra do Avarô ....
Rednza-se a taxa sanitária
Mi ranhão.
doze mil Cornara
para
N., com 1.320,00 metros quadrados, afim
....
-»•—
—
Pcsctns
¦Í5W0"I
Art. 1.0
V,' approvado o novo alinha- contrario.
2SÍ000
de Rnnn! ....
réis;
O paquete "Olirda". do
70 debentures da Comp, Central
Cnmnrn dc llolucnlfl
dc serem desapropriados ou adquiridos
90?OUO
.
S. Paulo, 15 dc maio (le 1915. — Alcan•
03*01!
por mento projectado para a rua Xavier dc Ton
.
tic
Geraes,
da
Armazéns
,
Ordem
Terceira
-'
dos Capuchinhos, João Câmara do Rnrrelos
Lloyd Brasileiro, sahiu ante-honten*
•
necordo, ad referendum da Câmara.
.
ledo, lado par, no trecho entre as ruas Sete >ara Machado, Oscar I'orlo, A. Baplisla dn Oliveira
Barros, Nicolau Bianco, Joaquim Cnmnra de Campinas
. nsíooa 7R-Í0D0
- .
..
— As despesas cnm esta acqui- ¦(le Abri! e Braulio
Gomes c indicado na Cn.tl,
par." Manaiis.
.
ooíooo 65(000
_ Art. 2.0
osla: E. Goulart Penteado,
Luiz luinceca, Franco de Mello, João Perroni e Joaquim J^imnrn dc ('nizeiro
•
•
.
Siçao c obras dc adaptação correrão
Cnmnra
PARANAGUÁ', 5.
.
.
F.slantslau Borges.
,
por (lauta datada dc 28 dc julho dc 191.1.
dc Oliveira Duarte, sobre imposto. — Rcdtt- Câmara dc Caiun' .
conta das verbas próprias do orçamento vidc Capivary
...
Art. 2.0 — O recúo dós predios abi exisVAI/ORES DA BOLSA
O paquete "Ttnpe.na" chegou honza-sc
lançamento
o
de
Câmara
accórdo com a prode (*íiç.-*ij.nvrt
•
•
•
gcntc_ e, na falta dc saldo, fica' o prefeito tentes c necessários ao novo
alinhamento PARECER N. 50, DA COMMISSÃO Dli
(•amara
seguinte:
foi
o
dc
Cravinhos
O
movimento
,
,
posta;
ten do Rio de T-ineiro.
autorizado a fazer as operações de credit, só se dará á
proporção que os predios te.
.
,
Vendas
dc Maria Custodia dc Faria Bourroul, so- Cnmnrn dc Orlandia
JUSTIÇA
necessárias.
RIO GRANDE. 6.
Cornara de Serra NcRrn .
nliani de ser reconstruídos, pedindo a Pre.
.
—
bre
impostoReduza-se
Fundos
o lançamento;
—
Câmara dc. S iloi|uc
Art. 3.0 — Revogam-se as disposições cm feitura as verbas necessárias ás indemniíotooa •\policcs publicas:
.
.
.
O paquete "ftapuhy" chegou anteiic/i-fõop
10,
a
.
—
dc
de
V.
S)\o:
Ávila,
1.854,
sobre
A
lei
deste
distribuindo
n.
anno,
imposto.
o
5
Pague
geraes
Cflrnarn dc Drsrnlvado .
•
•
contrario.
zações.
"itixilios aos
8o7i'oo(, hontem dc Pelotas.
Gamara dc lí. **. dn 1'inha! .
Ditas: 20, a
estabelecimentos de assistência imposto relativo ao primeiro semestre;
S. Paulo," 4 dc março
de 1915. _ Sam
Art. 3.0 — Revogam-se as disposições cm
Lamnra dc Fnxlnn ....
1,
1, 1, 1, 2, 2, a . ¦ . 8Ó8S000
do
Benedicto
Ditas:
dr.
cm
FLORIANÓPOLIS, 6.
Rolim
diminuiu
:ooo*f«x)
subsidio
o
hnpública,
5
Jnnior, sobre
rVl".',rTI
Pato Vianna, Oscar Porlo, Maria do Ama
Cnmnrn
contrario.
MfOOO
Prelo
dc Hilnirün
Ditas: r, 2, 4. 5, S. '5. á. -"..,-. ,'. 8íò$ooo
110 anno anterior foi dispensado ás cs- posto. — Altere-sc o lançamento de accórdo Gamara rlc
O p.'ouetc "líatinga" salru -interal.
S. JuiTo dn Roa Visla . •xpooii SO***'" ¦
Sala das commissôes, iS de junho dc que
•olas
Cnmnra âc S. Josc rio Rio Pardo . 9OÍ00O Kl'000 Ditas: 2, 2, 5, 10, 1.5, 20, a . . 8l2$000 Vi'!t.--<Ti r)*irn o Rio Grand,":
primarias mantidas pela Loja 7 dc Sc- com a proposta;
Í0I5- — /. M. Sampaio Vianna, Mario do
MUOO Rmprestimo Nacional (1903): 1, a 8So$0(Ki
dc Alberto Silva, sobre imposto. — Ke- Gamara de Janlinopolis .
lembro.
.
.
PARECER N. 32, DA COMMíSSAo DP Amaral.
.
•
«
Nacional (1909): 1,
Rmprcstimo
Entretanto, conforme os mappas dc fre* duza-sc ò lançamento dc taxa sanitária para Cnmnra fle jncarcliy
9010.0
Cnmnra dc S, SimJo
i05$ooa
JUSTIÇA
.
.
.
.
r, 2, 4, io, a . .
RIO
/93$P9P
juntos a este processo, aqtiellas es- vinte c quatro mil réis;
Gamara dc Piracicaba .
.
.
l.a discussão do projeclo apresentado quencia
-olas continuaram mantendo
7p7$(ioo
.
.
Dito: 4, y, 10, a ¦
dc Alexandre Jacomc, pedindo relcvamcn- Cnmarn do Pi.nnfrueiras ,
• 100Í00O
grande nume»
A' vista das novas informações da Di- pela» cominlssõcH do Justiça o Finanças,
Vapores
esperados
7(_»?(i03
Cnmnrn dc Pedreira
tío, a .
Dilo (cm certificado) : 80,
ro de alunuios, filhos das classes menos fa- to de multa. — Sim;
>
•
»
rectoria de Obras, a Commissão dc
Cnmarn dc PirnsstinnnRa
•
Justiça cm seus pnreceres ns. 48 e 73 nutoriziiii- vorecidas da sorte, aceusando uma frequen•
"Avon" .
Municipal
Izabel
Empreslinio
de
Maria
Martins,
(libras
Henrique
Ser.ria
e
nao tem duvida cm acecitar o parecer c o do a Prefeitura a concertei, a Isenção «lo
esc.
7
Gamara dc Porlo Feliz
¦ 90400-1 iojoo*)
.
300$oo(' iiordéos c esc. "f.iijer" .
.
cia mensal de cerca dc ir.000.
20): 85, a .
.
vo Pereira, Domingos Sonnino, Carlos Au- (nmnra dc 1,'licraba
Bitbstitutivo
.
7
da
Commissão
solicitada pelo prode
Finam Imposio do vinção,
!73$S!* Portos do norte, '* Mossoró"
.
Diminuída a subvenção, é natural que es- gusto Teixeira, pedindo licença. •— Sim, em Cnmarn dc S. líiln dn Passa Quatro
Dito (KJ14): 14, a .
,
7
ças.
prielnrlo do predio & rua da Consolnçüo.
Gamara ,1o RibcirÀn Honilo .
i74$ot>-; Inglaterra e esc. "Darro"
. ."'.-..
.
Dito: 85. a .
tas escolas estejam cm serias difficuldades termos;
a
,
S. Paulo, 16 dc março dc 1915. — Alcan- 183, esquina da avenida Pitiillstn.
^c Jaboticalml .
•
. /oícon 4&P0- Dito (nom.) 5, 20. a .
.
!7fi$oo:i '•lio da Prata, " Dcmerara"
financeiras.
dc Francisco Vaz, pedindo relevamento Cnmnra
tara Machado, Rocha Azevedo,
,
9
Gamara dc llnpclininga
. 6OÍ03J aojonn
Marra.
8Óo$ooo Rio da Prata. "Toscana"
Esta Commissão não pode olhar sinão com dc multa c licença. — Sim, quanto á li- Camarn dc ffnpirn •
,
9
• 9O?000 80W0 Estado de Minas: 1, 2, 3, S, a
•
PARECER N. 48, DA C0'MMISSAO
"
.~
77*fer>" Portos do sul,
carinho estabelecimentos dessa ordem, cm- cença;
Estado do Rio (4 o[o: :26,
Cnmara dc llniinRa ....
,
Assu""
.
PARECER N. 32, DA COMMISSÃO DF.
9
DE JUSTIÇA
"Divona".
«
•
•
as escolas do Estado não bastarem
Debentures:
dc José Pandulfi, pedindo cancellamcnto Camarn dc Ituvernva
quanto
IO
Rio
,
Prata.
da
OBRAS
85)000 mmi
Camarn
Limeira
dc
...
•
¦
—
"Pirangy"
Pastoris
de imposto.
Sim, nos termos da informa- Cnmara dc llararô ....
(c coupon):
para jugular o analpliabetismo.
II
50|ü00 Centros
Portos do norte,
.
O sr. prefeilo municipal traz ao conheci"Zéelandia'
Nestas condições, c apesar dc na quadra ção do Thesouro;
15,20, a .
12
Gamara dc Itapolis ....
Amsterdam c esc.
De accórdo com o substitutivo da Com
mento da Câmara um faclo para que pede actual dever a Câmara restringir as despe"Flandres"
Vendas por alvará:
• SOfOOO W1J0.)U
dc Almeida e Silva, sobre transferencia. Camnra dc Igarapavii
.
12
¦
Bordéos e esc,
missão dc Finanças.
Cnmarn de t-allo dc lld .
w!0i»
providencias.
.
sas, a Commissão dc Justiça rccommenda — Como requer;
Empréstimo Nacional (1909): o, a 793$o*p( Rio da Prata, "Ré Vittorio" ,
1*1
Alem do_ que houve erro no calculo da
95ÍO0O
Cnmnra dc Rio l'reto
.
.
.
Vicente Alliano, proprietário do predio ao voto dos seus
"Itapacy"
de Caetano Roggcro, sobre construcção dc Cornara do Tnqunrilinga ,
-M
pares o projecto de lei n.
Portos do sul,
. ._ ,
Irea anteriormente apresentada, como in
• OOÍOOO
•
;'. rua da Consolação, esquina da avenida 24, do sr. Alcântara Machado.
"Tubantia"
—
ULTIMAS OI-^ERTAS
muro.
Nada ha que deferir;
Gomara dc Ticle
14
....
Amsterdam e esc,
Sica o engenheiro dr. Sá Rocha, erro que c Paulista,
possue, com frente para esta aveS. Tanta, 12 dc junho dc 1915. —• Joaquim
dc José Couto, pedindo cancellamcnto de Cnmarn dc Tatuhy .... 90S00O ÍOÍUO'1
iS
Fundos públicos:
¦
Portos do sul, " Saturno"
reconhecido pelo engenheiro dr. Betoldi a nida, uma faixa de
"Maranhão"
, OOJOOO quintal, com 16.ms.65 Marra, Alcântara Machado, Rocha Asevedo. imposto; Armando Martinc c Emilio Lia- Camnra dc Pindamonliaugaüu.
16
Portos do norte,
Câmara do .Scri3orÍnho .
fls.... accrescc que, pelas informações da or. largura, e não podendo construir com
.
*
nelli, sobre lançamento; Antônio de Castro Camnra de S. Carlos
80W) MWOO Apólices geraes dc 5 o|o. 8is$ooo 8i2?ooo
Direciona de Obras, impõe-se seja prefe- frente
para a mesma, porque as leis muni- PARECER N. 75, DA COMMISSÃO Dli e Carmine Cesso, pedindo relevamento de Cnmnra dc S. Cruz do Rio Pardo, tiaioj) «io{ooo Emp. Nacional
Vapores a sahir
(1508) . 885$ooo 870$ooo
fida a área dc terreno do lado do districto cipaes obrigariam a construcção a risa reB5Í001 00 f (J jj
FINANÇAS
multa; Joaquim de Barros Machado, pediu- Cnmara dc S. Manuel .
Emp. Nacional (1909) . 797$ooo 795$ooo
de S;-Miguel para o augmento do cemite: cúo de 10 metros, os 610,65 1 estantes
Gomara
de
«Matl.lo
....
seriam
do licença para obras; Pasqual Blasco, so- Camarn
Nacional (1911) . SoS-fivoo — Rio da Prata, " Avon" . . ¦ .
75|0Ü0 Emp.
Mocrtcn.
.
.
fio, já porque o afasta da
,
população, já iristtfficicntcs. Entretanto, a casa delle com
A Commissão de Finanças está de accõr- bre reformas em duas casas. — Indeferido; Câmara dc
Sosífooo 7r>8$0()ii Rio da Prata, "Liger"
de «Minas .
Estado
....
da
Bocaina
dc
.
S,
a
João
acquisição.
será
mais
econômica, frente para a rua da Consolação é dc
prque
"ltapura"
pe- do com a dc Justiça quanlo á approvação do
dc Fernando Hackradt, Roberto Manetli, Gamara dc Jahú .... 74.000 701SD0 Estado do Rio (4 o|o) .
77$ooi Portos do sul,
77Í500
(12 hs.)
c
de
melhor
topographia
porque
"Minas
(vide qiicno valor locativo, dc modo que a pre- projecto n. 24, dc 1915, com a seguinte Nicolau Schneidcr, Luiz Fonseca,
_
90(000
45ÍIK.0
dc
íi.
Pedro
¦
Cnmarn
.
.
Geraes" (12 hs.) .
Emp. Municipal (1906) , i84*"ooo i8,3$ooii Santos,
José Be"Ungi
nformação do dr. Freire), c já finalmente valçcer o lançamento, os impostos absorManco»
"Darro"
emenda ao art. 2.0: •— "iPodendo fazer as n-ez,
Santore,
....
.
pedindo approvação dc Commercio c Induslrin, 1 o dia
?88$000 Kio da Prata,
.,
orque se pretende localizar na primitiva veriam mais de metade do dito valor loca- transposições
, íooíojo 470Í00J Dilo (nom.) ...
"Dcmerara"
de verbas que forem necessa- plantas. — A' Directoria dc Obras e Via«_âo, Uiiiãu de S. Poulo ...
tluíO.O lnJ.fãOíJ Dito dc 1909 .
.. '. '.,
. i8o$üoo i;o?oco Inglaterra e esc,
. .
4
rca um reservatório de águas.
tivo.
"Mantiqueira".
rias."
tSOlOjO
ODfUOO
dia
devidos
fins.
S.
lo
os
Uiulo,
....
Dito (libras 20) .
para
300Í000 Amarração c esc,
Sala das
commissôes, 10 dc abril
dc
Tratando-se de tim caso inteiramente ex""
""
"Maroim"
Idem, a 90 dias
—• Mario
S.
Paulo,
....
de
dc
1915.
30
junho
!95$ooo
Portos
Dito
do sul,
. ...
300S000
(nom.)
015. — R. A. Gurgel, E. Goulart Penteado. cepcionaí, a Commissão
do Eslado do S. Padlo,
de Justiça opina do Amaral, SamPaio Vianna, Hcnriaue FaPela Inspectoria Geral dc Fiscaliza- Commercial
J75$ooo i/jfooo Portos do sul, "Borborema". ,. .120.000 IÍ5-J00O gito dc 1914 1
com CO (.;<!'
(. Baplisla da Costa,
"Toscana"
que o lançamento do imposto de viação g 11 ndes.
—
-t
—
foi
embargada
—
i8i$ooo
IGcnova
a construcção á rua Ce- Idcni a SO dias
Dito (nom.) ...
c esc,
.
.
ção
.
.
,._ _

Ca.sa para famílias e cavalheiros, optimos apo*
sentos ricamente mobilados de novo, ascensores»
ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Telephone,

173-C — Telegrapho, Grandhotel

V-Na filial quartos com ou sem pensão.

Rendimentos fisenes

MoYimento maritimo

ACTOS OFFICIAES

Valores da Bolsa

frita lo Iéíííi

Bolsa do Santos

tfrector-ia Geral

Secção Commercial
Bolsa de S. Paulo

Bolsa do Rio

y.

M

c.

^**l

!

BRE10 PÃÜL.1STANÜ - Uuarla-leira, í tle Jullio-de 1915
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'"Leonidas MoreiDi\ Vlrluto Brandão — Medico espoAdvoirailoft — Drs. Lnorto «Io Assiun»
Commercial c Bancaria
ra", está pagando os juros dc suas letras clallsta — Trata cspeclalmonto moles- |)(,'no o José Custodio Soares — Eserlpt-.
tias dns vias urinarias, pelle o syphlllls rio: run. Direitn, 58-A (Sobrado),
das 12 ás 14 boras.
TÍTULOS DEFINITIVOS
pV Câmara Municipal de Dcscalvado, cm
sua thesouraria, çstá substituindo as suas
cautelas provisórias pelos titulos definitivos.

o clinica geral.
Cons. r, da noa Vista, .1, do 18 as 15
horns.
Epllepsln — Ataques de solta, — Tratamento novo o especial — Dn. PHILIPPE ACHE*. — Cons. e residência, largo
do Coraqüo do Jesus, 11. — Das 8 as 11.
Tolephono, 1.490.
Dr. Kezontlò Puoch — Dn Santa Cnsa
—
do 8. Paulo.
Coneultorio: rua de S.
Bento, 41, das 8 Hs 4 horus — Residem
cia: Avonida Angélica, 131. Toleph.. 3.945.
Dr. Alvos tio IjIiiiii, da Universidade de
Pnris, cirurgiiio da 9nnta Casa. — Espttclalldadoi vias urinarias, moléstia- do sunhora. o partos. Residencin: rua de S.
Luiz, 10. Consultório, ruo S. Benlo, 84, tle
1 fls 4. Tel., 80.
— JDsp.eoliilIstii
Dr. .Monteiro Vliiiina
em moléstias das crlan.as, jom pratica

TRANSFERENCIAS SUSPENSAS
Estão suspensas as transferencias das apolices do Estado, da 3-a c 6.a séries, para serem organizadas as folhas de pagamento
dos respectivos juros.
—- Da Companhia Campineira de Agna
e Exgottos, até segundo aviso.
Do Banco clc S. Paulo, até segundo
aviso, para pagamenlo do dividendo.
Do Banco Commercio c Industria de
S. Paulo, alé segundo aviso, para pagamento do dividendo.
Da Companhia Mogyana dc Estrada;
de Ferro c Navegação, até segundo aviso, dos
para (pagamento do dividendo.

FndICADOR

¦ '"™___H^^^AÍ|0Í)!C0§'

principaes hospltaes tía Europa, —
Residência: rua Itambt', 18 (Hyglonopolis) — Telephone n. OC. Consultório: rua
líoa Vista, 11, do 12 fls 3 — Telepliono
11.

088.

Dr. Ferreira Lopes — Medleo-operad-ir
— Rua Jos- Bonifácio n.,28, sobrado —
On 11 fls 10 horas — Residência fl rua
fl ip no ral .Tnnlim 2. — Telephone. 1.390.
Dr. \V. Goriloii Spcei'.. — (M. li. C» 8.
lèd-cbs
ú, C. P. London). — Medico e operador.
Dr. Theodoro Biiymti — Gabineto d.; — Residência: Alameda B. do' Rio Branànalyacs o mlcro-copla •ll.ilcr.a. — Huí. co, 1. Telephone, -104. Consultório: run
—
ítoac.Si' do S. Bento, 03, sobrado, das 2 (la 4 dí
S. Bento, 61, l.o anilar.
Wnssermann para o (llíignostlco de ey- larde. Telèprióiie, 1.023.

ESCRIPTORIO DE ADVOCACIA ÜE

— Octavio
Escriptorio do advocacia
Egydio do O. Carvalho, João Pussos FIlho o Mareei T. da Silva Telles — Tra-

Oo-rlo»**. de» Campois

ageiineiros

TRAV/VGI/.NI

IRMÃOS

ei

COMI*.

hí-fi-Tin

illlo UU liuoiU

G

Minutas de escri|ituH-as

Tjíüz Barreto «Si Comp. — Engenheiro"
— Empreiteiros — Agrimcntmrit, Architeoturo, Concreto armado. Agiia e Exgot»
los — RUA CARMO, 11 — Salas t e 2.
l.o andar, frente
Ailela.Tilu .Soares Snluby tem o sou esjrlptnrlo do conslrucções o von las do telrenos o prédios no largo dn Se n. 3, te
lophorío; 1.770 -— Palacete Previdência.

11 n

g-âylvio cio < ;n.nipoi.«

vossa flo Oommorclo n. ?..

Livro sem CLAROS A ENCHER
Estíl foito do modo quo os srs. advogados, solloitndores, tabelllfi.es, eommercíantos, guarda-livros, etc, poderllo minutar
¦ualcjiior escrlptura.
LrVUARIA IOCONÜMICj.
Rim Mnrcclial Deodoro, 10
EM S. PAULO
Preço . .
0$000 - Pelo correio .
G*3'J0

Hi.MMísn

ItUAtJA AHJTOSIO il-l-AIIU. fi. lü
lana "l-ii-tinico tl.o tiiiilitri

* Externato Dr. luiz Pereira Bairoto*
Para ambos os sexes
HUA l>j_y ITjOIIUS, __
llciiliiirnm-st! ns nulas n l.o «lo cpirrenle.
S. Paulo, 'i de julho dc 1016.
Direelor — Accuclo O. Paula Ferreira,

bcNTO

ü-P^to:!-!.!!. II íi: ftgÒStò. 54
Sol). <í-\ní!ga [!o .U3rl.i)

S. P/.Í1LÍ)
¦
•
Freça, 5SG00
Pelo correia. G5C00

A.cl vo/^íitio-s

IO-jV-IIUj. |)A ,.uitarii»a—10-A
'*-^-r_[

Alc.vpinilfip tio All)iit|iiei't|iit> e Otretlim
lloogónstrmiteii — Engenheiros írchlloctos — Caixa do correio n. 1 240. Rua S
Bento n. 25.

poi completo a
G A RANT! D A M10N ÜE com um
.só vidro do alainado

ME de l. CAMARGO

LUIZ biLVEIRA

lilildado.

I^ioplionü,

:..'.& .'3

d !Síi[>pareeein

VIDA

—

Rita S. Dento n. 42 (Sob.) — Desenhos e
Rcproduc.õo- — Projoctos e tnstallnçile'
Meeharilcas — Dnclylographln — Conta-

V:'^&*$t;

— .O — H

pjsTZ*

lil.ills. — Vacclnas opaonleas — Exame*
•Dr. Rubião Molm — Próleusor do cli'íaueliin,-3
hlstólt-gloos o do escarros, .«"/.ce, urina. nica medica na Faculdade
do Rio —
|)u's, sangue, etc. Res.: Rua General Jar- Consullorio, rua Josfl Bonifácio, 13 (1
""<%•- —
"., —
fllin, 78.
Dr, A. Gabriel tln
Juiz tle di
fis
Residencin, rua das Dalmo!ras. 3
Avlsa-se aos Interessados i|Ue a matrl
disponibilidade,
coito
11 o
em
tiibolliãi
—
CLINICA NEUItOTIIERAPICA dn dr.
Telephone. 4.500.
— Rua
om frente n-*p (pula paru novas turmas de min!'tla-llvfti»
S. Bento, 42-A,
Kiiiinrdo Guimarães — Internato e exter—
Dr. Lycurgo Pereira
'—Moléstias In- Orando Ilolel, aborto normalmente dc S o contiitlore.-; spp oncerràrfl
Improtorível
Tratamento de fra.ueza nervosa
nato.
tornas do crianças o dos orgams gotilt*)» fls 17 horas. — Tolephono, 2 210 — Ros- incpiite a 15 do corronlo. Os aluninos ma
a mental das nevroses o psycho-novros •—
trleulado- agora faí-ao exames em junbn
Residenola: Avenida Range] Rua Taniandari*., SI — Telophone, 21)7.
— Reeducação psychlca, motora o visco- urinarios
de 11)10, de accOrdo com u règulamént.
Pestuna n. 208. Telephoi.o, 24 (scecão dc
ral. — Rua Barão de Itapetininga, 7., das
(io Pltt«- da escola,
O SEGÜNDp TAIÜOI.IjIAO
— Consultório: Rua Quintino Bo»
Brar»):
9 íis 11 e fl rua Quinze de Novembro»' 61
TESTO do LETRAS o TÍTULOS de DIVt»
S. Paulo.
cayiívn, 20 —- Telophone, 1.303.
julho .1

E^(',ola ite Contabilidade

Os «3UtoiiiCy.í;s (!e mais luxo $
conforto são os da
in

MALHO

HÜEA jAl loi*iooo
ando as suas debcnlurcs sorleairfivessa tia »^é m. 14 ò !4
pagando os respectivos juros.
Á Companhia Fiação e Tecido S.
João, pelo escriplorio. de Barros Mcirelles
e Comp., á rua th Quitanda n. 5, está res- do 1 .fls 4.
DA, Nestor Rangel Pcslanu, tom seu cargalando as suas debentures sorteadas c paDr. Almirante Cruz — Pperador o pnr- torio fl rua da Boa Vista, 37.
Plnlo,
Dr. O. O. Gortllnlio — Da UnlversIdaQt
•ando oí. respectivos juros.
teiro. — Consultório: rua do Thesouro n.
Dlre"lòr,
A Companhia clc Industria e Com do Genebra, com pratica nos hõspltacè di 0, dns 2 fls 3
»-»
8.0 Tubo-Dr, A. de Campos Sallcs
•i.
da tarde. — Telepliono n.
"»-*W-4^;-:
riercio "Casa Tolle", por intermédio da So- (•*:'rle. ex-externu da Polycllnlca da Ma- "09. — Residenciu: rua Soto do Abril n. llílo de Notas, tem o sou ca.torio fl ru»
de
Genebra.
ternldade
FrancoAnclilota
n. 1, (Antiga rua do Palácio)
'i*. — 3. Paulo.
ííété Finiinciére et Commcrcialc
Espéèlàlldáde:
\'las ürlharlãs, mòltüiResldoncla: Avenida Brlgadelio Luiz An
llrcsilicnnc, está pagando o coupon vencido
— Clinica modiDr.
Arnrlpo
Sucupira
o
syphiiis.
lias
dus
senhoras,
partos
ípifl.
105.
tonio,
cm setembro de
•pi
—
Moléstias gnstro-lntestlnaes, doip
Consullorio: Hua S. Bento. 14 — To
A Câmara Municipal de S. Carlos
m
•tor intermedie) da Sociedade Anonyma Com- loplíone, 3072. Réaldonola: Praçn. da Ro pUlmõis, coracílo, syslema. nervoso.
EDITAI»
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SrCCAO Dlí PliODUCTOS UO l"STADO
Faço
publico
que a Policia e rarlicula—
te» o da bocea
Consultas das 2 fia C dico operador.
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Dilo iilcin. Cnllílo, flo l.n, iflem, 81? a 81!.
leclmento.
—
Dr.. A.. C. Camargo
Cirurgia eu
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Prcparam-sc candidatos aos exames dr
pito
dei Sud, está resgatando as suas debenlurc?.
Dilo Mem, ordinário, ideni — nominal.
Jos6 Bonifácio, 28. do 13 o mela ds 14 . iriçDÒpaihlc.qs preparados na.Pharmacia
L, Costa.
admissão ao Gymnasio do Estatlo c escolas
sorteadas e pagando os respectivos juros.
Fciifio mnlalinlin, nnvo. superior, 100 lilros. 15' n 10!.
— Alameda Barão li Mure, n. 30, Marechal Deodoro. / me»
Alfaiatarias recommendavoiB
normacs; exames vagos do r.o anno do GyDito iflem iflem, retíitlar, pilem, 14?000 ri l.ilfXjOO.
A Empresa F.lcctrica de Tietê, pelo meia.. Residência
llior recommendnqrio 6 serom empregaDito iflem. velho, superior, iflem, «J^OOO ri 10PfO'J0.
mnasio do Estado; exames dc preparatoescriptorio do corretor sr. Ernesto R. de Limeira, 83. Telepliono. 2418
Dito ideni. iflem. tCKiil.-ir. i.lem, 8? n "?0O0.
Airiiiutiirin — Vieira Pinto .«i outp
rios; exames vestibulares nas escolas .supeDr. -Klcciulii Allegretli — Medico par» dos exclusivamente em rcuo doentes peSKCRIjTAKIA DA VGÚICCLTÜRA,
Carvalho, á rua Alvares Penteado il. 4>»
Dilo idem. bichado, para vaccas. idem. 0; n OJ,
— S. Paulo
49
lloa
Viola,
Rua
ÍOIItito
I03
clínicos
Pacifico,
drs.
Affonsi
suas
riores do Brasil. Optimo corpo docente.
teiro. Tratamento moderno da syphllis e
COMMl-HC-Ò Ej OBRAS
eslá pagando os coupons clc juros de
Djlo branco, idem, U-* a .'(.\
•!_(.
Azovodo
Alberto
Seabra.
e
—
mais
bx>.
Diln tiiarilcíin, idem, 22. a 21
Ousa Uiiunlor
Alfaiataria de I.a or Pensões módicas. Matrículas em qualquer
debcnlurcs, das 12 ás 14 horas. "O
PUBLICAS
gonorrbòa.
ratos
os
Milho Callele, nnvo, hom secoo, iflem. 7'.*!03 pi 71800.
do
Rio
de
Janeiro.
vindos
que
d«.m e secijilo completa do artlg03 fino! época do anno.
Estado
A Sociedade Anonyma
Cons.: rua .Tose Bonlfnolo, 10, de 2 e
Directoria tle Vlngiín
Dilo nm.irelln. bom, iflem. 7t.'103 ti /"'IOO.
A
Companhia
Paulista
'ntr-nlo,
Hoifionõ.
athlà
.lo
pnra homens.
Director,
dc S. raulo". em seu escriptorio, á praça mela fts 4. — Res.: Av. LuIp»
77.
Dilo nmarcllão, idem. iflem, 7?tlOO a 7-Í800
Tarifa movei
mantém um dispon.snrl
Itua ir» de. Novemtiro SI)
gratult." para ot
Antônio 'dcPrado n. 17, está pagando o 7-o Toleph. 4107 e 4517.
Dilo branco, iflem iflem. 7!'(M) n 7?8no.
Tntlz .Anlonio dos Sai.tos.
com
Para applicatjfio da tarifa movei nas esfreqüência
mensal
do
pobres,
mais
com
coupon
juros de suas debentures,
do
listado).
Gymnasio
do
(I.entc
DR. MARIO PORCIIAT
Medico t'.» do 1.000 doentes.
tradas de ferro de
estadual,
concessão
iBtabelecimentos de loterias
deducção do imposto, das. 13 ás 13 hora».
—*s a m.—•
terno do Instituto Paulista
observadas as disposições vlgahtee nobre
A Câmara Municipal de Ribeirão om geral, vias urinarias, syphllis Cirurgia
—
Cnsa Dnllvacs
Agoiiola (leral i.n Lo»
o mo»
matéria, devera fpor considerado ni corAno»
A_.V-p-*a«*.os
Preto, pelo escriplorio da Sociedade
— Itun Diroita, 10 —
"Leonidas lestlas de senhoras.
teria de S. Paulo
rente mez o cambio de i3 ilnheivos por
JUROS E DIVIDENDOS
'Endereço
nvma- Commercial c Bancaria
"Do»
—
—
Dr.
«la
Joilo Arruda
Consultas das 8 lis 11 da manhã,
Kncitl- Caixa, 20
Lente
no
telegrarlUco.
mil rúl.s.
ÍA. Câmara Municipal de Pirassununga, po r" Moreira", eslá pagando os juros de suas leInstituto Paulista; o das 2 As 3, na rua dado do Direito — ICserlptorio, rua Dl» llvnes" — S. raulo.
S. Paulo, 3 de julho de -915.
do escriplorio do corretor sr. trás, das 12 ás 14 horas.
—
~
reita,
de
2
S.
Bento
Telephone,'4.411
n. 20.
'ousa,
Rcsldeu1'ntè.rmcdio
íriiçslo K. de Carvalho, está resgatando as
Thcoplillo
A Câmara Municipal de Ttararé, pe— Instituto Paulista — Te- ola: rua «"'abara, 34 — Telephone n. 724
Residencin
Pintura
'—
suas letras sorteadas c pagando os respecti- lo escriptorio da Soe. Anonyma Com. e
Direelor.
lephone
2.243.
n.
Attende chamados n
Os drs, Ailiilplio A «Ia Silva ('nrilo
vos juros, das 12 ás 14 horas.
Bancaria " Leonidas Moreira", está resga—
Prof.
Alberl
Assmniin
Rue
Peixoto
hora.
1 —— A Companhia Melhoramentos de S. tando as suas letras sorteadas e
l*rci» h nem competência
Ai.tonlo Mercado tom o seu escriplorio
pagando qualquer
Gomide n. 40, ensina pintura sobre por»
FALLENCIA DIO »T. uí. BRONZE
Sô nn .intif;.! casa Indualrín du KsmalluçJlo
Patilo, em seu escriplorio central, á rua Di- os respectivos juros, das T2 ás 14 horas.
Dr. I*. Corrj-ii Notíõ — Clinica medi- rua do 3. Bonto n. 45 (sobrado).
em
e
desenho
dfi
llc«;õos
cellana
cintura
Proposta tio (.".incotdnta
O'
ea,
ti.
27,
está
Coiinoll
opor;t(;0es
suas
resgatando
«5c
Comp.
e
curativos.
debentuTratãiri6n'o
as
Dcscalvado.
Electrica
e-dc
A
Empresa
J.
Jreita
DRS. ANTÔNIO 1JICNTO VIDAli e I.UIZ, o nqúareilií o a oleo.
í.ojn c escriplorio :
ires sorteadas e pagando os respectivos ju- do tlia 11 do corrente cm deante, paga os peclal das moléstias da pelle, syphllis e
O tlr. Miguel dc Godoy Moreira e Cosia
—
—
.SI.A*10IRA
lina dn QulSi.brííilio, juiz dc direito da i.a vara civel
juros de suas debentures, á rua de S. Ben- vias urinarias. Cura do .czema, tia b!c tandn, 10-A. Advogados
jros, das lá ás 15 horas.
Diversos
norrliágla, Dft. Indicação para 03 nanho*
.—— A. Empresa dc Água c Exgottos dc to, 55»
c comnicrcial desla comarca de S. Paulo.
PaUIjí) <>?<>
S.
«4»
• A Empresa Electrica de Bebedouro, do Poços do Caldas, onde cllnlonii. Ii. Boa
1'aço s:ther a todos os que o presente edi(Ribeirão
Drs, Francisco Mentles o Victor Sacra»
".'"rance»;; Prelo, por intermédio da Banca
Fabrica de Bilhares Taco ac Ouro —
Vistn, 41 — 2 (le 4.'' Res.: 13 do Maio monto, advogados — Escriptorio: rua Dle Italiana per 1'America dei Sud, por intermédio
Anonyma "10.
da Sociedade
lal virem 011 dcllc nolicia tiverem que, ten»
importação
o
exportaçílo
dl.»ecta
do
arti.
«•ellu, 12-B, sobrndo — Telephone, 1.153
do j. M. Bronze, nos autos de sua fallen;os pnra bilhares. Todas ns encommendaf
"ia
que se processa por este juízo e cartório
. Dr. ünnillo-(iiiuiart — Da i'uctildaile — Caixa postal, 808 — Endereço telegra- íilo executadas com a mator orestoza t
10 .í.o 11 íficio, apresentado uma proposta dc
lo Rio de Janeiro — Com pratica ne? phico "Condor" — S. Paulo. — Trato tn
—
Largo
General
h.
29
Osorlci
perfeição.
•oncordata
Deseja
serviços
typograpliicos, con'
a seus credores, que consiste no
hospltaes de Paris, Mllílo e Nápoles. Cil» especialmente de qucstiles commerciaes releph. 379D — S. Paulo —
Jp-NUARÍO presteza, nitidez c
.lagamcnto clc 21 o|o sobre o valor integral
nica medica especialmente das crlançris. e do contabilidade; adeantam, mediante PIRTLI.O.
preços-baratos?
Pensa
em adquirir uma caixa de papel pios respectivos créditos, nns prazos de 3»
Residência e consultório: rua de S Jos» convênio, o necessário para custas; fazem
diversos) 6, 9 c 12 mezes, a contar cia data em que
empréstimos eom garantia hypothecarla
(lemos 40 typos
para cartas
quim, 21. Teleph. 41-97.
artigo fino, de luxo e ao alcance de qual- for homologada a concordata; pelo presente
do prédios na capital.
Capital subseriplo
I 2.000.00(1
Dr. Uurgos — Cirurgia ,rcrnl — Pnr"ditai convoco a todos os credores do mesquer bolsa?
Capital realizado
-.
Dr. (Jonstiiiiclo da Silveira, advügadtl
L 1.000.000
los, vias. tiTinarlas' e moléstias dc sonhoNecessita de artigos para escriptorin mo J. M. Bronze a se reunirem em assem—
1'tiiulo dc reserva
—
,
Itua 15 do Novombro n'. Í0-B. — Sala
. . . I 1,000.000
ras.
Amparo.
bléa no dia 12 do corrente, ás 14 horas, na
pennas, lápis, tintas, tinteiros, etc, etc?
n. 1.
Primeiro andar. — Telophone n.
Não tem necessidade
Dr. C. Moinem de Mello.-— alplestl.ts
sala
das audiências do Fórum Civel, á rua
livros
de
cm
3000.nervoeas e' mentaes. Residência e oonaulbranco, contas correntes, diários, copiado- 11 dc Agosto 11. 41, desta capital, afim de
n.\I,.\NCF.TE DÀ CAIXA PILIM, ÉM S. PAULO. KM 30
Os advogados
drn. Wnlklrln. Moreira
torio: Alto dns Perdizes, rua Dr. Homem
jcliber-irem sobre a proposta do requerente.
res, borradores, costanciras, etc, etc?
DU JUNHO
DE 1.15 .
de Mello, próximo ft Casa de Saude, de tln Silva, dr. Verclngctorlx Moreira du
Pois, sc precisa de serviços typographicos Ií, para que chegue ao conhecimento de to(COUEGIO MODELO INGLEZ)
11 fts 3 horns da tarde. Telcphono, 600. Silva o A. Moreira da 811v'a"•- Escripto»
ou de qualquer artigo de papelaria, queira dos, mandei expedir o presente edital, que
Avenida Paulislo. 17 — S. Paulo
rio e residência: Alameda Barão de LI»
Caixa postal, 12.
passar pela rua ALVARES PENTEADO será affixado c publicado na íórma da lei.
As aulas reabrirrse-ão segunda-feira, 5 N. 7 — Typograpbia c Papelaria "HEITOR S. Paulo, 2 dc julho de 19,5. Eu, Antônio
ACTIVO
PASSIVO
Dr. La 11 ri si 011 »)oo Dnno — pJlrurgla e meira n. 20.
Os advogados Drs. Joaquim riiihclro de julho, devendo os alumnos internos che- E ALVES", c lá v. exc. encontrará tudo Machado, ajudante, escrevi. E cu, Carolino
í-viiecologla;. — Residência: rua Consola- Paranaguá
— Afio Luiz do Oliveira Paranaguá, gar até ao dia 4.
i;ilo 11. 204, consultas atí! .Is 9 horas do
o que necessita e por preços convidativos. arreto, escrivão interino, subscrevi.
Pcdc-se aos srs. paes que façam com que
Telephone, 11,33.
qucl de Codoy Sobrinho.
manhíl. Tolephono,. 943. — '-sorlptorla: transferiram seu escriptorio de advocac'a
Letras descontadas ....
os filhos voltem pontualmente ás aulas, con3.837:243$iCo Conlas correntes simples . n.ò3o:868$8io rua S. Bento, 43, dns * Sr 4 horas da para a rua Alvares Penteado n. 86.
Letras a receber ....
4.710 7'29$24o Depósitos a prazo fixo,
Drs, Octavio Mondes, Mornes Bnrroa tribuinclo assim eficazmente para a perfeita
tarde. — Tolephono n. 24.?.' —
Empréstimos, contas caucom aviso ou por leVieira do Mornes Filho e .Tose Corrêa disciplina collegial.
Dr. Arnnltlo ' Petlroso —
cionàdas c outras . . . 4.745 :'28o$35o
O director,
Ira
Borges — Escriptorio: Rua da Boa Vlata,
_.b8o:597|30Ò dor — Especialidade: Vias Medico cpera—
Urinarias
Caixa matriz c fiiiaes .
¦l (Altos do Banco Allemlo) — Teleph»*»»
So.:» -$4io Caixa matriz c fiiiaes . .
Charles W. A-nstrong.
5.274:6i5$990 Residência:
R. da Liberdade n. 01, t.1
Penhores dc empréstimos,
Letras a pagar . . . .
Caixa, i«~-.
no, 210.
9.|6$76o
Consultório:
A. SUISSA BRASILEIRA
R. José Bonletc
33-517:694$45o Titulos cm caução . . . 21.007739J450 leph. 2.852» —
3. Paulo, 3 de julho dc 1915.
faclo
40
n.
Drs.
Das
2
Julio Mala, Kcniiin Mala o SUvlo
ás 4
horas
d.i
Diversas contas .....
Altitude 1.200 metros — Thormaa 45 cgr. — Clima saluborrimo — Afamadns
3.i77:8o4$49o Letras c valores depositatarde.
—
tle
Aiitlrntlc
Mula,
advogados
EsorlptoCaixa:
cm moeda corradlo-octivas Thermas e Águas
inoraes — Estação de Águas, Banho*-.
dos
16.866:4_8$66o
renlc
SYPJIJLIS Ií DOENÇAS DA PELLE — rio, rua da Quitanda n. 19 — Residência
8.548:583?32o Diversas contas
1.785:129535o
Verüo o Repouso — Aprovo avol e freqüentado o nnno inteiro —
—
rua
Abolição
n.
1
Telephone, 107
Dr. Aguiar Pupo — Especialista: Medico
RaNDJi! HOTEL. Aborto todo o anno. líecontemento conitruido, «5 o miis con*
adjunto
concurso do servl.o de mo- Central.
Réis .'
59.046:_2.$320
fortavel, luxuoso e hygionico, dispondo de 100 quartos além d» saltlos da pa-»
A viuva d. Maria Augusta, residente a
59.046:326132o lestlas dapor
Drs, Darlo Ribeiro,
pello da Santa Casa, Medico da
Siqueira Chmpos rua João Boemer, 199, achando-se na mais
lestra o rocepçSo, fumoir, sala de musica, salão da barbeiro, gabinetes dentosas»
Polycllnlca.' Consultório: rua do S. Ben l''iilio o Gtmtrun Keis, têm o seu escriptoextrema pobreza, implora das almas carido- o de massagista, conaultorio medico, ete. Installação balnear das agua.3 krmo-Bulphiiraúo
1 lo n, 8, das 15 ús 17 horns. — Resldoncla: rio _ rua Direita n. 2. Sala u 5 — Casa sas uma esmola
que venha minorar os seus ao centro do Hotel, onde ohogam cora a temperatura ató K.» Ó somço ó irreprohen*
Avenida Angélica, 01.
Tietê.
S. E. ou O.
soffrimentos.
nivel e a cozinha da primeira ordem. Oicjría 10^.000 e 12}000. Para familias qrands
S. Paulo, 6 dc julho de 1915.
Dr. Cesliilo tia (Jiinui e Silva — MolesDr. A. A. do Cpvello — Advogado —
Todos aqucllcs que quizerem soecorrd-a abitimonto. An_e_o: Polytheama, Tti.airo Casino, Bar, Restaurante e Bilhares —
Por Th' Hritish Bank ot South America, Limited
lias das crianças, pelle e syphllis. Cônsul» l-ácríptorlo! Rua S. Bento, Í8.
-¥¦ Cinema e Patinação todos os dias -f'do -ttPoços
•¥•¦¥¦
poderão deixar as suas esportulrw nesta re- .-f ¥¦.
¥¦ it 'r- -fr*
.
,
'informnçtWconrn"
torio: larjjo da Sé, 3. Residência: rua dis
C. WEB»,' Gercnlc
Residência:' rua Bella Cintra n, 200.
dacção ou na casa acima citada, certos de Piospectos e
de Calda»
Companhm Melhoramentos
'*
-'".'•—<l
'1^'
Palmeiras. 22, — Teieuhone, 2.99S.
A. iMORTIMI'.!', Cqh
interino,
TClephufte do'escriptorio n. 4.753.¦"•
uue seião sempre lembrados dé1 Deus,*-::
Pocob do C«-ilclái_'| Miriasi tiernoa •¦
ncagií-- a c.EC, " Anna. .- .
.
Borild' i e esc, Uivona
"Brasil"
Portos do norte,"Rio
(12 hs.).
Nova Orleans,
'" Branco" . . .
Arassuaby" . .
Caravcllas c esc, "Pacific"
, . .
Stockolmo e esc."Aracaly"
Porlos do norle,
. . . .
"Vciuis"
Penedo e esc,
(.6 hs.) .
Monlcvidéo e esc, "Sirio" (12 hs.)
"
Zeelandiá" . . . .
Rio da Prata, '"Flandres"
. . . .
Rio da Praia,
"Pinngy"
Santos,

itas

j ?n iía.sio

éjPitardino
de Ciinipos'

Curso (h

preparatórios

EOITftES5

i

Mercaíl.) do generos

Concerte - Pinfe *- Reforme seu Transponde de sioefi-íey
auíomovel nasofílcinas ('a

R. da Moóca ns. 82 e 84

OccoSfismo

(üraphologo c cli.romunto

Prof. A. llelonirl

Cirurgião dentista
AUÜEUTIE

Rua Pirineus n. 20

Insliluío de Sciencias e Letras

Noticias cominerciaes

F* L A O A Sç-S

lismattadfii* e de metal
Officina de ffravura
Carimbos de borracha

R. Florencio de A breu 6-A

V. EXC.

The Britisfi Bank of South America. Limitei

Secção Livre

Gymnasio Anglo-Brasileiro

I

Poços d© Caldas

As' almas caridosas
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CORREIO PAULISTANO - Quarta-feira, T da Julho tle 1915
©etaSíüDi^ais © estafoius©s

f&x&tnrges ale escarros e
at! Bossas

A Directorla do Serviço Sanllarlf faz
A Directorla do Serviço .Sanitário fui
publico quo as cochelras o nstftbulos, que
Bacterlcloglcc
atô 30 do setembro não eetlvorcm rofor publico que o Instituto
;mados, de accOrdo com planta ap;)rovadn procedo gratuitamente a taes exames, pa
serão
fechados.
autoridade
sanitária,
diagnósticos.
ra esclarecimento do
pela
O secretario,
O secretario,
Joaquim P-. Tclxelrn.
Joaquim it. Tolj.olrn,
'PKEFKITURA

DO MÜNIOJ-VIO
Roconstruccfib do muro
Nusfleu.
Sclcntlflco ao sr. Francisco
quo foi multado om 20S00-3, por não tor
cumprido a lntlniaçao que. :ioe termos do
art. 2.0 da lei 209, de 11 do março de
1890, lhe foi feita para reconstruir o muro do terreno de sua propriedade ft ave
nlda Angélica n. 390, nesta eldado, flcando desde jft novuniento Intimado a, dentro
dn prazo de 10 dias, dar começo ao servi
ço, que devora estar concluído denlro dn
prazo de 30 dins, amboH a conlar de hoje, sob pena de ser o niesthò feito pela
Câmara, por sua conta, com o acerese'..
mo de 20 0]0, pelo trabalho de flornllzação o cobrança.
Directorla de Policia Administrativa i
Hyglene, S0 de junho do 1915,
O Director,
Alberto da Costa.
PUEFEmjItA.' DO MUNICÍPIO
RccoiiBlruccão (lo muro
Sciéniifleo ao sr. Estanlsltiu ilo Amaral
Campos, que foi multado em 201000, por
não ter cumprido a Intimação que, no.-termos dos arls. 2.o o 5.o da lei 209, d.i
11 de março do 1890, lho foi feita paro
reconstruir o muro do terreno de itua pro
prledade ft rua das Palmeiras junto ao
n. 240, nesta cidade, ficando desde jít no
vãmente Intimado a, dentro do prasto (lê
10 dias, dar começo ao serviço, que dnVerft efitar concluído dentro do prazo de
30 dias, ambos a contar de hoje sob
pena de ser o mesmo feito nela Câmara
por sua eontn, com o accresclmo ii 20 0]0
pelo trabalho de fiscalização e cobrança
Dlrectorin do Policia Administrativa '¦
ITyglcnc, 30 de Junho do 1915.
O Dlróoto?
Alberto ila Costa.

CASAS

WAZS&S

A Directoria do Serviço Hanltaiio faz
que se vagarem
publico quo oo predios
nãj podem ser novamento occv.pr.d«-, sem
previa desinfecção c vlelta da autoridade
sanitária, sob pena de multa íegfll. Para
i Inte;applicação desta medida, devem
• reseados enviar ao Serviço
San'lar!o ns
chaves de seus prédios,
O secretario,
Joaquim H. Teixeira.
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Vcrlrtciifüo do poderes
A Commissao de Justiça, Constituição
e Poderes da Cnmara .los Deputados fnz
¦publico
fie
que se reunira diariamente,
13 horns e mela, a começar de 7 do corrente, na sala dns commlesõos da mesma
Camnra, na forma do regimento,
pára
tratar da verificação de poderes dos dc'iclo
eleitos
terceiro
iooxputados
pelo
to districtos,
nas olo'çGes realizadas o
13 de dezembro de 1014 o a 20 de fevereiro do corrente anno, para preenchlment«i de vaga nn representação
daquelleii
districtos.
Pelo presidenle dn comniissão
foram
distribuídos os papeis relativos fts eleiçBes do terceiro districto ao dr. Alfredo
Pujol, e os referentes ao sexto dislricto
ao dr. ,loílo Martins.
Sala ílàfí còmruiôsOcs
do Julho
191.'.
João Sampaio, pve^denlo
Alfredo Pujol
João Martins

e águas estagnadas
A Directoria .do Serviço Sanitário te:
publico•,que, ,eob pena do multa iprevlsta
por lei, é expressamente prohlbldo o desnsselo de terrenos o quinlacs, que devem
ser conservados séinpro limpos, livro de
matto, de laias o de quaesquer outros reolniéntcs on depressões ne selo'em quo n.«>
águas se possam eslhghar.
O secretario,
Jonquim lí. Tclveira.
)'I*0(X|-.\I>01UA FISCAL DA TAZENDA DO ESTADO
'Do ordem do dr. Luiz Arthur Varella.
procurador fiscal da Fazenda do Ketado,
faço publico para conheclmohtí) dou Inte
reesíidor, que fica marcado o prazo 'de
dez dias, a contar do hojo, paru n cobranca amigável dos lmpà!>fôfl sobro e
capilal realizado das casas lo poihmerèlu
consumo de iigiinrdcntc, capilnl i-ci.liziidn
tias empresas Iiiilnsirlncs b «"ciedadeniiònyhins, capilal particular empregado
cm cniprcslinios u capilal dc •rróprtiidfliilo Immovel rural, nflo pagos r.o oxorelclo
de 1911.
Os contribuintes em atraso; 'lua qulzerem solver .seus débitos, deverão cemparesqr ft Procuradoria Eiscal fedifício do
Thesouro, largo do Palácio),
nes
dkis
iitciH, entre 12 e IS horas,
Findo o referido prazo,
procoíer-so fl íi
cobrança executiva, na (firma ria legisla
em
vigor.
ção
Procuradoria Fiscal, 1,o do lulhr, d
I 51 6.
O l.o escrSjiturárlo,
Tliomaz, oIhs ¦>iic.
DECniOTAÇÃO
DA
r.\l,7I«:\(;iA
di:
VAHI«:i,l,A li RODraGUfeS
O doutor f,ttÍ2 Ayrcs de Almeida Freitas;
juiz dc direito da 2,a vara ile Orpliani.-.
'com
plena jürisdicçãó na 2.a vara'coninícr.ciai desla capital dc S. Paulo.
l-aço saber aos que o presente edilal virem
c 6 seu conhecimento interessar que attendendo ao que me requeren Manuel Cactauo Junior. depois de ouvido o dotitqr Curador Fiscal, d-icretei a fallencia da firma Varcila c Rodrigues, com botequim c pensão
á rua Quintino Bocayuva, n. 34, ncsla capitai, a contar 40 dias antes -Je 21 de junho de KJ15, nomeando para syndico ao re«inerente,
Caetano
Junior. Foi
¦marcado o Manijel
prazo dc 15 dias para que os
credores apresentem ao syndico
os dorumentos justificativos de seus créditos e dcsjffnado o dia 2.) do cor., ás 13 li, no Fórum
Civel, á rua Onze dc Agosto, 41, paia ler logar a assembléa dc credores, Par.i tomarem
parle na mencionada assembléa, ficam por
esle convocados todos os credores civis e
commerciaes do? fallidos, afim dc se proceder á verificação dos créditos, á lciüira
do relatório, balatlço c mais papeis que scrão -'apresentados pilo syndico e eleição de
iiquidatario, si os fallidos não apresentarem
proposta dc concordata 011 apresentando ser
a mesma registada. K. para que chegue ao
conhecimento de todos mandei expedir este
edilal, que será publicado pela imprensa caifixado nos logares do cstylo, Dado e passado nesta capital dc S. Paulo, aos 3 de julho de 1015. Ku, Antônio I.udgero de Sousa
Castro, escrivão, subscrevo.
liiilz Ayrcs do Almeida Prcllas.

BffloIestSats contaçgãGsas
A Directorla do Serviço Sanitário faz
publico que são moléstias de notificação
compulsória: a varíola, a escarlatlnn,
0
peste, o cholera, a febre amarella, a dlphteria, a Infecção pucrperal o ophtalmia
dos recem-naseldofl nas maternidade»,
o
typho o as febres typhoide a paraiyphlca
a tuberculoso aberta, a Ibpre. uteerada, ¦>
impaludismo, a anífllostòinllise; o traeboma o a conjiinctlvlte purulenta, a dysenteria, a coqueluche, sarampo e a purotldite noa colieglos, aoylos c habitações collectlvas; a menlnglto
cerebr.j-isplnha.
cjiidcmlca.
São obrigados a cela notificação:
a)
O medico chamado para prestar cuidados
ao enfermo; b) o proprietário icspmsavel pelo predio de habitação cóllecliva;
0) o director ou chefe do estabcleclmento, fabrica, collegio ou asylo ondo cstl
ver o doente; d) o chefo da família; 0)
o parente nmi3 próximo quo res'dlr com
•» onfermo; í) o enfermeiro'oü o encarvagado do enfermo; g) o vizinho malí
próximo,
O seerelnrio,

NOJIMAL 1'IllMAHlA 1)10
{•UAn.vnNGinmA'
Concurso para u cadeira de Pianco/.
Faço publico, de ordem do cidadão dlo om
fJtrans,
/odor, professor Gastão
observância a determinação do exmo. ar.
dr secretario dos Negócios do Interior,
em offlolo sob n. 730, de 12 de maio, que
uo acham abertas na secretaria doBta E««
cola, das 12 fts 15 horas, pelo prazo iatal de 30 dias, a contar desta dala, as Inaovcrli
que
scrlpçOes para o concurso
preencher a 2.0. cadeira vaga (Francez).
Serft admiltido ft Inscripção o candl
dato que, pessoalmente ou por procuração, o requerer ao Director, provando:
l.o) moralidade;
2.0) ter sido vacclnado ou affectodo de
varíola;
3,o) não padecer de molCBtla contadefeito
glosa ou repugnante, nem ter
o
o Incompnllblllzo com
physlco quo
exercido do magistério.
para a InseriOs requisitos exigidos
pçlo sorão provados por certldBee, altejtados ou documentos equivalentes autlicntleades por tabelllão o, quanto a moralldade, por folha corrida e attestados que
o candidato quizer offereccr.
Os trabalhOK do concurso sorão Iniciados oito dias depois de encerradas as
inscripções, o conslarão de!
a) prova escripta — Desenvolvlmcnto escripto de qunlquer dos pontes, tiradns ft sorte;
b) prova oral — Argulção sobre a
matéria clrcumscrlpta ao ponto norte.".do pnra cada defendente, durnnto trinta
minutos no mínimo e Cjuaranta e cinco
nu máximo;
aos
e) prova
pedagógica — L'ç,ho
alumnos do curso o perante a banca examlnadora, da matéria em concurso.
A falta de oompnrcclmonlo pontual do
candidato a qualquer das provas, ou a rotirada deste Importara, a periln do direilo conferido peln Inscripção.
Para quo chegue ao conhecimento do.*
Interessados fiz o presente edital quo seri afflxado em logar próprio o publicado
pela Imprensa.
Secretaria da Escola Xorm.il Primaria
de Guaralinguctó, 8 dc Junho ile 1915.
O secretario,
Tjcovir.ililo Ferreira Vianna
ESCOLA

THESOURO MUNICIPAL DE S. IMTJLO
Edital xi. 45
Do ordem do sr. dr. Inspçietor do Thesouro Municipal, faço publico, para conhcclmcnto dos Interessados, que, duranto o mez do julho próximo futuro, serão
cobrados ft bocea do cofre ca Ilocnhodoria, na Directorla da Receita, o Imposto
do Viação c a Taxa Sanitária, rclatlvcs ao
corrente exercício.
de
Incorrerão na multa
nddlc.lor.al
20 0|0 sobro a Importância de pous lmpostos os contribuintes que não effcetiiarom
os respectivos pagamentos, .'entro do pra
zo supra-indlcado.
Directorla da Receita dc Thesouro Mu
nlclpnl, em 30 dc Junho ão 10J.B..
O Director,
Diniz P, :1c Ai:amhujn,
O dr. Miguel dc Godoy Moreira- c Costa
da primeira
Sobrinho, juiz dc direito
vara commercial dcsln comarca dc S.
Paulo.
Faço saber aos que o presente edital virem que o porteiro dos auditórios, João dc
Sousa Dias Batalha, ha de trazer a publico
pregão dc venda e arrematação, a quem mais
der c maior lanço offereccr, no dia 2 dc
julho próximo futuro, ás i.| lioras, á porta
do edificio do Fórum, á rua Onze ck Agosto, os bens seguintes, penhorados a Kdniundo de Oliveira c sua mulher, para pagamento do executivo hypothecario que lhes
move Antônio Franco do Amaral, a saber:
um terreno com vinte alqueires, mais ou
menos, 110 sitio dos Rodrigues, freguezia e
municipio de S. Bernardo, desla comarca,
com as divisa- seguintes: começa no portão
velho, segue
pelo córrego Moóca até ao
barranco c dahi por uma cerca dc arame
até uma vertente, c por esta abaixo dividindo com lerras do dr. José Luiz Flaquer,
de Feliciana Maria das Dores c outros até
sahir no córrego da Moóca, c por este «Clma até á porteira onde teve começo. Uma
casa com poria c janclla, com tres commodo referido sitio;
dos, atijolados. denlro
uma casa com duas portas, atijolada; coni
quatro commodos; dois lanços dc casas atijoladas. com dois commodos cada uma;
uma casa com poria c trrs janellas, toda
alijolada c mais puxados; um rancho çobcrlo dc lelhás; tin* rancho coberto dc zinco; tuna pipa para amassar barro c seus
pertences, c um forno de assar tijolos, ludo
avaliado por 7:68o$ono, mas reduzida esta
avaliação n 6:oi2$ooo, por não ter encontrado lançador na primeira praça. F. para que
chegue ao conhecimento dc todos, mandei
expedir o presente edital, que será aííixado
c publicado. S.'Paulo, 11 de junho de I0IS«
Eu, Climaco Ccsár de Oliveira, escrivão, o
escrevi. -- Miguel de. Godoy Sobrifibo.

ORECISA-SE vendedores para cebo
*e óleo de mocotó. E' necessário
ter boa experiência c boas relações. Pedidos á Continental Producls Company ¦
Alameda Cleveland, 44. 3—2

Annuncios
Fogões Econômicos
Procurem n OASA SIMÕES
Run do Seminário, 18
Attende a chamados para concertos e limpeza (dão-se orçamentos — Attende tambem a podidos do Interior -Teleplione, 282

JOÃO PEREIRA BUENO
Mercedes Quirino Pereira Bueno e seus filhos, Victor Pereira Bueno, Cinyra Bueno Peruche, Jacintho Peruche, José Pereira Bueno e seus
filhos, Bento Pereira Bueno e familia, Maria Pereira Bueno, Anna Pereira Bueno, Pedro Pereira Bueno, Luiz Quirino dos Santos e familia
c Maria Luiza Quirino dos Santos, convidam a todos os parentes e amigos para assistirem á missa de sétimo dia, que será rezada por alma do finado João Pereira Bueno, no dia 8 clc corrente, ás 9 e meia horas da manhã,, na egreja de, S. Bento, antecipando oS seus agradecimentos a quantos
comparecerem a este acto de religião.

noenos
DJS ÒÀUVAIilIO
UAUTi AUGUSTO
FUANCO
AuRtifilo da Silveira Franco, Francisco
Alexandrina de Carvalho Franco, dr. Joü.0
Egydio de Carvalho, Augusta, Francloco,
.Tayme, Benedicto, Álvaro, Gulomâr Noe
mia, Dario e CcIgo dc Carvalho Franco,
paes, tio c IrmUoH do fallecido, convidan
seiifi parentes e amlgoe, para asôlslirem a
mie.sa do 7.0 dia, que mandam celebrar
quinta-feira, S do corrente, Ur, 0 horas da
manhã, na egreja abbaelal ilo S. Dento,
desde
confeiiflando-so
ji «uminamenU'

gratos,

MONTEIRO DE UAItltO.1' E COMP.
Tendo nesta data fallecido o nosso prezado eoclo-gercnte sr. Jo.to Pcrõlrá' Bue110, cumprc-iins participar apa liosaoa irosuezcü que. tndas aa traneaccoes dn, noréa
casa continuam como dantes, sob a gerenela, porém, do nosso antigo auxiliar cr
Arnaldo Aguiar.
Santos, 1 de Julho de lrJir..

doméstico e para
nâo perder temdirectamente ao
João, 83.
30 -5
—
ComRHOZ, feijão e milho
prom qualquer quonlldnde
nnpcnm ns melhores rreços Fogaça,
Rolim & C. (Cam íiindada em 1S90)
Rua Rnnlo Hosn, 27 — Cnixn pos
Inl, G78.
30 «16
brancas para café.
duzia, 3$000; idem, para chá,
eHICARAS
duzia 5$000. Pratos brancos de gra
nito, duzia 4$000, na liquidação do
Bandeirante, RuaS, Joito, 83.
30 - 5
7J RTI60S de uso
iu presentes, para
po e dinheiro é ir
Bandeirante. Rua S.

¦4JT1 ARA DE PIANOS - José Ldcchesl V Run José Honifae.io. 29-B - 1'innos
do segunda mSo, lieehstein o IíoiiíbcIi
lsSODSOIO cada, prandas fonnnloa c esecllentes — Pianos neàdosj de SlTSOOO, pn'
rmilidoa nm porfeilo estado Harmoniuns,
desde 2505; a DõCOíOO1. Bons niános do
OliijiiTb];' Planos «nolrlan Stüinvcc>, os
melhores, do 2:0'rC$nOO a 3:CO0íOGO, eendo
atpii n unica ngoncia dos meamos neste
Kstaio. - Officinas do conoorlos dc pianos,
aulo-pianos e liarnioniniii, o afinação —
Coiiinram-sr, pianos pandos. - Tolepnõnfl
55-14
n «l.fifiti.

m:

vabem/a b

W0J-F1'
J)E POSSEltT
K COMP.
Aviso n«s InlcrcsHiidos
Aeham-so em cartório o ahi podem sei
examlnadOK peloe Interessados ane nuizorem, as relacOca doe credores, doclaracõea
dos créditos
6 documentos (pie n.s insde Posscrt Wolfl 1:
triiem, na íállèhcla
Coinp. Durante o prazo de cinco dias o»
crodoroa Incluídos nanuellãa relacOès podcrtlo «or impugnados quanta (1 «ua legltlmldado, Importância o classifica cio.
A Impugnacilo deverá eer dirigida a)
comdoutor juiz de direito da l.a,vara
mcrcial por moio dü requerimentos instruldeo eom documento», justificações 011
outras provas. A aeaemblía Joo credores
terO. lugar no dia 15 do corrente Hs quinze horns, na «ala das audienel.m no Forum, II rua Onze do Agoslo, n. 41.
S. Paulo, 5 do julho dc 11)11*.
O 3o escrivão,
Clluino» Cosóc de Oliveira.

KTIBAIIUri

FIOS BE ALGODÃO

Ca^a Costa
Fazendas, Modas e Confecções

Tratamento radical

e gantn'lilo

IIEMOIlItllOIDAS

E

1» aü'iacío sos^Egnenfo esr^a blusas, vesiidinhos
ancas, meõasg perfumarias, etc.

O dr. J. J. do Carvalho garante o tratamento radical o definitivo f.ao hemorrholdns, de (íualqncr niturc/a, sem opcrac.lo quando possível, ou com operaçío,
maa Gem sangue, sem dOr e aem chlorjformlo, tratamento leito no próprio consultorio, caminhando o (Incute para sui
casa Immodlatainènte depnla
tiilo mais de 120 mil casos tratados; c
deflafla-se desmentido.
Uma liabll o delicada enfermeira, com
mais de 10 aniion dn pralica, ajuda o tratu mento das senhoras.
Os accessoa do astlima alto voncldos cm
3 minutos, podendo o paciente entregarie logo ds nuas oecupacOes.
CONSOLTORIO: — Hua .Inoc Bonlfacio, 40 — Das 13 fis 10 hora?.

Ele

de

:ara cri-

e meninas

(V^THMA

ExecHÍasw-se confecções peSos unimos figurinos a
preços reduzidos, pela conhecida officina deccstiira de

I.Trsula Costa & Ii-mâ-os

Ü4. Rya da Boa ¥isíaj 64
'IMiLEPHüNE,
44-76

GRANDE

3. PA OLO

HOTEL

|

f HotissCTí^ Sportsman |

Jasíei^sB

At FREDO BRASIL H.

á

Casa especia»
lista em
sementes de
Hortaliças,
Flores, Biilbos
Adubos etc.
etc.

vi

fOMEM

Hvkulíura

a partir de I
Eni Telgraplúco: AVENIDA
EIO DE JANEIRO

PAULO

Ponha de Fra: ca

.I-è-eooail-ieoicl-ò oosirao o melhor
Hotel em. Sí. 3P.'«a-wlo
Fre-cjaseuíiado ^eS:-a alta sociedade
Todos os confortos
©ea:.aí«ha á franceza e brasileira
8ervlçoála oarte© preçoffxo
lOIaria oom
'de!0$O0O eíi pensão
lS'$OOOr
A. MIGLJORÉ - Gerente.

a

DO HOSPITAL DE CRIANÇAS
Rua Direita, n. 26 — Sobre-loja
Médicos especialistas cm moléstias de crian
ças — Consultas diárias das 8 ás-4 da tnrdi
e aos domingos c dias feriados ilas 8 ao
meio dia,
Cada consulta (inclusive curativo de urvencia). 2.$ooo.
¦AVISO — A Assistência á infância funccíoiki
provisoriamente junto ü Assistência
Medica Paulista.

Grande Fabrica de
Moveis Sania Pteia
A unica iy.ie vende moveis finos cm prestações, dando o cotiiprailor 20 o|o no acto da
encomnicnda, trinta por cento 110 acto da
entrega e o restante dividido por 12 mezes.
As encommendas devem dar-se com bastante
antecedência, devido 4s muitas qüe temos a
DE
FLORENCIO
executar. RUA
ABREU n. 100-- Teleplione n, 171 - SAO
PAULO.

5BEBSSEaraaBaaia^aMEav5EajsaEai

r^ggi3gij«flai^«*i*^^

Preveoiiiios aos srs. lavradores que estamos liabilitados a atteoder de pronipto ás
iostallações de iiiactiioas, íoroeceodo plao
tas, orçaoiesitos e informações a

V3f
¦'¦-..

1ÍSSOS.

Dr.-MAf TA CARDIM

ara recoinmeodar a possa n
^AMARAL"bastam asiostaüações íeitas até
]. Luim Filho
agora, eo ooraero superior a seisceotas. Eutretanto, coüvéoi lembrar que os caíés finos
grande preferencia e qoe só se
Fazenda em Minas estão tendo
obtêm com machinas aperfeiçoadas como
a nossa.
As nossas officinas estão aptas a attender a qualquer gênero de instaílações para
Pensão Brasileira a lavoura e as industrias, e a despeito da
crise que vimos atravessando, os nossos serviços de fabricação e instaílações não soffreram solução de continuidade: attendemos
agora, como attendiamos antes, a quaesquer
pedidos que nos sejam feitos.
E -

e em qualquer comarca do Estado.
«¦£10.MMISSAP.UDOCOM«MKI'CIAL-Rn» capital
- RUA DA QUITANDA N. 2 (Altos da
*-•- carreca-so do represonlncCos indns'.
"Casa Miche!").
trlacp o fabril, tanto da capital como dc
interior. Trata do Iodos os nesoclos dc
'Collx Postanx. ele — Rua de finnln Tlia107,0. 21»A — Onixa noRlal. G02 — f. Panlo

ac pornellaric, Japone
'nara
za e Allemã, decoradas,
@HICARAS
café, duüia 6$000; idem de chá. a
WípOO^. naliquidoçao dó BaudMrante. Rua S. Joft->, 83. ?°r!í_
ERRO de engommnr marca 7d*al
a 3§00O. Papel hvgién!co rrikado, tiacote $600. Sabão 3u*ilight ít
ÍB00. E' só rio Bandeirante. Rua S.
João, 83.
30-!
a 5Í000, pares de
vasos decorados de 32 centímeLICOREIROS
tro** a 8$000, idem de 21 centimetros
a 5$C0O, é só na liguidacáo di Ban '
30=»n«
deirante. Rua S. Joào, 83

H" 1VIIO OE HOMÇÍOPA-THÚ - Do dr
*M L. liamos, o mollior, br., 650 pngs
5S000; ene,. 8«CCQ. Rim Marechal Dcodoro.
1G (Largo da Só), no •aüzcau». Compram'
so livros novos o usados Peçam novo on'
talnjfo Msdíc!na, grátis. 80—G
IVRODE KEQUKBIMRNTOS -For
H"
¦*" mulario para potiçiSos êu repartições
públicos, do A. Oliveira, broch., J$500. na
Livraria Econômica, ma Marechal Deodo'
1G (I.arao dn Só)Compra o vendo livros
FADLENCIA DE FJtAMCISCO AUGLiSTO.ro,
'
upíidps. Sorlimento variadissimo, cento e dez
DE SOUSA
30
G
mil volumes.
acha-se
fi
O syndico desta fallencla
'íntereesadoa
e
dteposlslò de (íuaesijuer
recjsò-sa boa criuda brunen pnró
des credorea, para receber as declarações
lodo servido, menos Jüvnr e codo créditos, acompanhadas dos respeeti- yinhnr; A rua Sanln M;)gdnlenu -í8;
das
documentos,
na forma de'« lei
von
quebra», no escriptorio do larfjo da. Sê n. 15, Irnvessndn Av-onidn Luiz Antônio.
sala 3, primeiro anda.-, todos os dla/i
ROFESSOR - Acadomico de diuteis, daa 12 fio. 10 horas.
leccionar
reito offerece-se
Os aviso» referentes, n reta . fallencla em Gymnasio ou curso para
desta capital.
serão publico dos necto Jornal p. ro "Diarij Official. S. Paulo, i.o do Julho de Acceita alumnos part:culav;-a. Cartas

¦1910. ,,•

íl

0 maior e mais importante
Or. Feliciano de Moraes do Brasil podendo hospedar
CAMPINAS
diariamente 400 pessoas, SiQuantidade; qualidade e a
— contento do comprador — tuado no melhor e mais distineto ponto da Avenida Rio
Branco (Antiga Central)

H.

CHÁCARA

l'7iaç:â.o
c Tecidos
A. Companhia
Santa jVIni-iü tera íx venda tios de aic alvejados. Para inforcrus
godão,
inações, no escriptorio,
Á rua tle S-5.
Bento n. CJO (sobrado).

As notas subiram

— filia Washington Luis n. 6 —

Teleplione
2463

Deposito: Rua 11 de Agosto, 54

Càãxa da Conversão

(.'ouimifoiaos ó OonHlglniiçOng
ttecebem eafi! e Iodou «s pruíurtos
rtft Invdiirn
4'nntnK dd vendu á viHtti

PAULINA KERN,
Gerente, JOÃO WOLE.

CREME de L. CAMARGO

(LIVROS DE GRAÇA)
Explicação dos sonhos, prcsagios c pr«jgnòsticòs das pessoas. Rcmettc graiiá a quem
mandar r,oo réis em scllos para o correio.
Pedidos ao sr. L. HARTEI..OTTT, rua de S.
Bcnlo, 14, tala i(>, l.o andar — S. Paulo.

FOGAÇA, ROUM e COMP. estão pagandò presentemente um ágio extraordinário
pelas notas conversíveis. Ninguém deve ce:ider sem primeiro ir á rua 15 dc Novembro.
3,|, sobrado, pois alli sempre sc paga o meIhor ágio dc S. Paulo.

Paulina Kern '.cm a honra dc conimunicar a v. exc. (iuc acaba clc transferir da rua
de S. Bento, 93, o seu estabelecimento XOVA ZEÊCÂKDIÁ para a ma dc S. Bento,
23-B, cm frente á Rotisserie Spartsman, e
hproveita a oceasião para. reiterando os seus
sinceros agradecimentos
pela preferencia
com que a tem dúlinguiilo, convidar v. cxc.
para fazer uma visita ao dito cstabc-lccitncnlo, onde, a par de um serviço aprimorado,
de goslo c dc um absoluto conforto, encontrará v. exc. o que de mais cliic sc pos«:i
desejar cm flores, bouquets, etc, clc.

ifâ ALICE8 meio crvstal, fiuüi», 3f.
%~? Copos comrjé, duzia, 4$009. Artigos de crysta', tudo te'0 custo anno- tigo, no Bandeirante. Rua S. Jofto, 83.
Traiam dc Iodos os serviços jutliciaês; ncsla
30-6

DltlliUIlS
Aviso uns credores
O «syndico deslu. fallencia avisa ace crcdori.-H, que se acha diariamente pura os
effcifÒB do art. 82 fi. rua da Boa Vista,
n. Ií, sala tf, das 1'1 6s 10 horae.
j
H. Paulo, II dc julho dc líilõ.
Manuel Cnutnno .Tmilor,

FAI/LFNCIA

Casa espocialista em flores
Piau tas, Confocijões artisDesapparecora por completo e
de CorGARANTI!)AM ENTE, em pou- ticas
beilles,
Coroas
cos dias, com um só vidro do
Bonqnets, etc

iysteíios da vida!!!

-

Monteiro de Barros e Comp.

FALMcxòrA

Penha de França

. PLYMOUTII CARIJO', legitimas e das
melhores, vendem-se por preços reduzidos,
por causa da Crise, Guerra e Cia. — Do
criador afamado nas Exposições, ALBERTO HODGE - Kil. 8, SANTO AMARO

para liomcns c tailleur para senhoras, artigo
superior e preços commodos, Acceitaiii-sc
fazendas para feitio.
ALFAIATARIA DE I.UCA
Rua da Doa Vista, 51-/J

;fi:z

OHACAEA

o, 5S0OO - Pelo ooriBío, 6SO0O

M©D?I
^*mm

Tele plione
2463

jfái&s^i1- ^íL^-^V.^^

SoMAntlia do Quartel)-S.PflüLO

Gallinhas

Rua S. Bento
23-B

Rua S. Bento
23-B

Ohristofle duziã~3Õ$.
Trinchantes Redgers, 12 íac8«a e
T"~ÃLHÈRlS
12 garfos, cabo ebano, por 9$000, na
liquidação do Bandeirante. Rua S.
João, 83.
30=6

Dirigido pelo dr. Arlliur Motta Junior
«coiitn com u collnbòrácüo do oi tu
que
distinetos professores,
prepara nlumnos
paru OS exames tio admissão ús escolas
normaes o todas as escolas superiores.
Os progrnminn.s officiaes são rigorosamenlo observados.
S. PÁUIiO
Hir.\ JA&UAIÍIBE, 72

^ÍZZí.tii

1

a J. Asfiurapçao, - Rua Santo Anto-

VcnUíí-fiií'xihxÀ miportnnlc fazenda, biiimild A mar«••in <bi l'7li'.iil.i 'le Ferro Cenlrnl ilu lir.isil, n ilu.is
lninis de llcüii llprizonlc, c londii liimlicin lion csirada
dc aut.omovt:í-i parn a cr pilai,
¦russui;
mil e quinlicnlos hectares ila ex««llrnlci>
leniis jitifü ciillora lio luilo» (.9 c.urv.ucí, bons iiimlos
dc g.idii, bons jiiclio-, uniu gramlr.
engorda
por.i
iifíido de iirdf.il cilcaren»', nrRill.i para Iclhim c lifornos
inlcrmilicntej aiuc p,ro(liiieni viiilfl
íojos, d Inv.
mil íiiccn*) .Je eiil por mer. — Por.i mais ihfo~imacÇi!5,
.11111 o sr. U.MclIn, cm Móny ilns ( ui/i«» (llolcl il.i
EnIttfBò), ou i-omoni.Fvci.-),:! iua Tre» Ilios,«jJ, nesta
capilnl.'

*;S
;S

DE
IJKldôARlA itimumo
hoopedeB
lnternon e txlcr
Acçettain-sc
abi.' ,.
Hospedam-se famílias do Interior.
Manda-so comida a domicilio.
Promptldãn o asseio
Dlarla 7J00O — Por mez, 1001 a 1505000
TELEPIIONB. 89B
KDA 1>A IJlBERDApB, 48 — SOBItADO
Er.iiulna do larzo da Liberdade

Trilhos perfeitos, novos e
dos, do 18 até 30 kilos
metro, para construcção o
postes do telegrapho o
eiectrica

Rua fl:vares

usapor
para
luz

Karttais & Barro®

- Rua da Boa Vista, 46
Postal,
6
Caixa
Peuíesdo, 3

> .n oíio.i^tfi^A.íJJUíí')*
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CORREIO PAULISTANO - Quarta-feira, 7 t» fulho de 1915
_g~*j________B________ggjjgp_»_«_M|B^M—^__^_-

Companhia Central de Armazéns Geraes

Parque Balneário Hotel

l^'-^^-M_l_i___^^
.«ís^isíitsí^
to; -^i™_.__»m__a_hf___5S5sa^^ 6i_S____i__i_____SiÍ____^ó_

Pagamento de Juros de Debenlures

-??-

empréstimo desta Companhia.
Santos, 28 de junho de 1915. — Antônio 0. Goffl.s, director
geral.

Casinc- cam^diversoes variadas
Baa- e restaurara te dé &m ordem

Situada na melhor praia de Sanios
No escriptorio da Companhia Central de Armazéns Ge- Agua
quente, fria e teiephone em todos
raes, á rua 15 de Novembro n. 161, do dia 1 de julho em
deante se pagará o 6.° coupon de juros das debentures do
os quartos

>

9n
Preço» exçe|>©ióíiaeí_ essa

co ¦FECÇOES

Telei-hone d. 10-Endereco telegrapliico: parque
63

FAKA

MlSill

j

itots _e casimira ingieza, artigo superior

íLINIMENTO
GENEX3]
os Gavallos e Mulas

fl*ô_3.CIyA_*4íI_3.

r£_ fl

lUMbMrrbL

D ed-Qi^doPollo

49 A - RUA D1REÍÍA - 49 A

Sóeil*prt-io_Toplco4"t_lec)i*iii
aubililu*.* Ciu-lico-curt mil
Oi resntl.-i.los "Uraordinariol .
cilramio era pouco- di» as mim
quc tem 0I1IIJ0 n.i VdÍT.mi I
Aflocçõos, do Pollo, oa Calar..
quolras miaa t anligii, 39 -_____*5T/r /J*^^»
Torcoduries.ConlutSesJcimorhos, Rronchlllt, Moleillas I
raa 1 Inchaçüoa das pumas,
da Garganta, Oplitalmla, ele,
EspanvTio, Sobri-Cannr.s, Fraqueza a 11S0 dio lojar i concurrcnch.
EngoiejUamonlo dia ptrnai doa polioi, ot*.
.Mu 0-.-ii.nar aejibum& cAa,?"-. n.m //*'-¦._
A cura fai-:ecnm a mdi) em 3 minutos, I
d* pe/lo in» nao iuranl* o 1'ilaD-nto,
| leu elor e jem corlur, nem rairiar o pello. 1
1 I)epollloemPario:PliaiinaclaG_NEAU,ruiSt-Honoró,
ieB,«cmtoelajasl'li,irmatlai. I
__<-flr_-K}_'_>*>0_>_-0-_0__M}(-_

40$ooo,

I.J EJ K J3 115'C3 K

jp*-

J>;100

sortimetito

V_4 __l,*_53' ___M -___/____-

_^ff.nB_»_r,_.o*:-_

48É'3oò.
soo,

_í?J-ooq

seda

GSSooo,

8OS000

e

SOS&ooo

©0$ot.o,
©O^oí.-..

8í.r_S,r.„___
8Ò$òtòo

n
e

____'«_.__««.
SOSooo

IS

tem a casa

SSo:'©9

Ü

IUi!ll_!-t)í*.l.

17* o©o

a '-_¦©.& o oo

IOSooü,

S!0$ooo

o

___»©ooo

203o jo

e

2S$ooò

Qr-unde vario d indo eni saríS^oHí -ile aaiailâa
Wagner,

Scliiidiich __ C'o.
'.•''.
^S^SSí^fí-c^TÇSí^iff-ISB,
1_ l-_?-!é(*_lS~W•r^í!*^•'-,!^
,--_.'___-_^__-_____________-S-ii__;-.j_-,-ij k*^i_l__S_í..,_i____.D_,A_____Í

p_*opi**l__

G*B

Canto do largo do Palácio e do largo da Sé

_:•_¦_,i'4B*_li.Tr____llSí_S

l'a$ooo,

Ternos de sasimiri sisperssí de 3 ra 9 anis

V'(__V

nuã rionano Pel
.•-_•

e

'OSíomes de cbiviotte, artigo extrangeiro, forralos a se.

Guarnições para sala tle jantar, dormitórios,
sala de visitas e escriptorios
ZZAlYm.1) tJH-ÍC E PREÇOS MÓDICOS ZZ

2c-Bt*ri8___gi__^^

T ;._-__'.„

45Sooo

M »?t..

Oécasião iiraíea. I
Por» meraos» do custo
c
EUA DIREITA N. 49-Á
-*t__W

_V \_>__*ü___-_ _£-,_

35$qoo-*

chaviolta. ílrap e

THs_____»_ SEM R(VAU

IjJ
A
y
A
Vji
II
1
I

&«"*•:___ réseiv-vra ile ipireiçso E
Cliama a attenção de sua amável freguezia
pata aproveitar esta excepcional liquidação

*_> TTT

ISSooo,

Para

Este 'icieditfido cstabelecnrenfo ostíi liquidando o
sen guinde chie stòcl. de camisas, ceroulas, meias,
col lat in bos, lenços, gravatas e mais artigos paia
.
homens c crianças
:
:

,_

á eètáçftò I-i avançada

íMrWM*HM_*_4KlK>0O_OO

'¦'"»•

P,

3l_Sffi__«____________^

___._&a_39S_____3^^

Km

Mediante 500 coupons entrega se um cheque com
os 4 finaes da loteria federal, com direito a G
sorteios Extracções todos os fins de cada mez
Miiheiro, 7$UÓÔ - Maço, 200 réis - Fumo BAIJ1A, papel JOB e ponta de cor.iça: ultima
creaçáò em cigarros
•E----5S

LllXO

Gr

pOJrÍ'«t3ÍÇ__ÍO

as

Saber gosar é íumar sómento da

IfYll FÁBHÍOA OE FOMOS E OBOAOF
RIJA 00 SfíVJINARiO, 42 - Teiephone, 46*90-S. PAULO
.5*
ft5fS____3_______J*_-_-7_^
3

I

Ora imrto rcloitlo paro Sonhora oti paru Ilomom
e um liunlto iinnol oruvojado.
8o nos mandar o bou
'"L™^" "or^«Wnso, luimodlatiimonle
lhe on?l_ri_Ü! 40 paceitiiB
do
iior-o
perrumo
para
jmromou
Borom
vendido» ao prooo do Eb. 600. ondasomum.rival
liffootiiaqualratai romoUor-noa oa Ha. 2'Í000 «no
SdJS?*'
cobraram dentro
do 30 dlaa ela dato em uuo rooobon
o porfumo. o por OBte norvloo Iho
onvlaromoi Immo-llatamoiilo.
aem outras cilf-onolai, o rolngio e o annel.
FazomoB ento nnnunolo oitraordlnarlo nom o objoo.
llvo de Introduzir rapldamonto noaiios produoto», pola
(iBtanio» oonvonclilofl de quo nma
vor. vul.arlaado»,
liílo do ler uma enorme venda.
O valor eioopolonii] doa prêmios dados om troca d'eato
aorvipo tomo claramente Impoeaivol mantormoa,Doauono
Indoflniclameinto esto onnunolo.
àaalm. te dOBBlardoa
aprovoilar eala ocnaalao, envlae-no» ImmadlatamontB
o voasn nome e endoreoo Nada voi onata orporlmon.
lar. Borão por nossa conta toclai ai dai.uu dt
tranfloeirte do oorfnmt • doa Dremto-

II

^í_> í_?
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*s bilhetes da loteria da Capital Federa
são vendidos PELO CUSTO REAL

HATIONAl 8UPPLV 00, Caixa l*H. Rio Dt <lantl*o.
ii
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AÇOUCflJl.

TBE8

33Í&0

Alameda Clcvcland n.
Teleplione n. 3.648
Os proprietários deste novo açpii(?iie, abrindo ha. dias este hygi.nico
cstabelecimcnlo, sabiam quc, attendcndo aos preços ínfimos, teriam a
terencia dos consumidores, mas estavam muito longe de Imaginar pre-o
que
referido estabelecimento fosse visitado e preferido
pelas altas
lidades desta capital e bem assim recebesse elogiosas referencias personada imprensa. As corporações que dirigem os hospitaes e sanatórios foram pre.surosas a escrever-nos pedindo para os fornecer em
quantidade tal, que
nos encoraja c anima a continuar a vender aos preços
preestabelecidos.
Carne de l.a, kilo
700 réis
Idem de 2.a, kilo , ....
.
400 réis
Idem de _,a, kilo . . _ _ :t .
300 réis
Carne de porco, kilo . 1 . , i$ix>o réis
Toucinho, kilo
i$ooo réis
Rendemos justa homenagem á Companhia Frigorífica e Pastoril,
nossa fornecedora de rezes abatidas, de cuja superioridade bastaria citar
a preferencia dada pelas corporações médicas, das
quaes, obtida a respediva permissão, publicaremos o elenco.
CATUREUJ & INNOCENTI
Alameda Clevcland n. 1 ——
Teiephone n. 3.648

**s_____-___: *_s_s__-ia___s_____B_--_--gt

MAGIA PRATICA
Quem nâo necessitará de qualquer
oousa ? Quem nao terá aspirações
neste mundo ? Quereis um elemento
efficaz para conseguir tudo quanto
deBejardea ? Mandai vosso endereço
acompanhado de um sello para iresposta a A. Laíont, rua da Liberdade
30 - S, Paulo.

CONHECES EM SANTOS
o

:mjrama m

D

-*
1f
| * # # $ « r% tf: # # * % # * * ft * # ^ $ # # 4 ######»#*
*

Extracções ás segundas e quintas-feiras sob a
fiscalização do Governo do Estado, ás
3 horas da tarde - Rua Quintino
Bocayuva, 32 - S. Paulo

ft
ft

'a^*s_gTO^I^^ra9F^_iJ^gg:',

SERVIÇO
,

MARÍTIMO

JOSÉ' P. AGUIAR

Serviço regular de transporte de cargus e
passageiros
Sahidas Iodas as segundas-feiras
O rápido paquete
Esperado em 9 do correnlc, saliirá 110 mosmo dia, ás 16 Iioras, para
S, SEBASTIÃO, VILLA BEU.Á
UBATUBA,
PARATY,
ANGRA
DOS
REIS e RIO DE JANEIRO

Quinta feira

Dia 12

Segunda-feira

2o:ooo$o_o

1 $800

Dia 15

Quinta-feira

2o:ooo!$ooo

1$800

Dia 22

Quinta-feira

Dia 26

Segunda-feira

2o:ooo$ooo

l$.8O0

Dia 29

Quinta-feira

2o:ooo$ooo

1$8G0

50:000$000 4S500

*
*
*
*
*

ft

Exírocções em fulho de 1915

Oia e

#

todos! 1

_Este vapor icm esplendidas accommodaÇÕes para passageiros.

rh Convales-cntes que a custo ro- m
W& cuperaes a saude, não hesileis m
ffli em tomar antes das refeitões
^

Receliem-sc passageiros c cargas para os
referidos portos.

Í| Escutae

!0_:000$000 4S500

Para passagens, fretes e mais informações,
com o agente

-todoSpho llí.. O&B.i-iarãss
-

Caixa, 165
Endereço , telcgra. liicò — AI.DA
Teleplione, 177
PRAÇA DA REPUBLICA N. 3Ó
SANTOS

-

^.¦«f....^ri^a^i.¦.-l^-_-í_-__i---'

ft
ft
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Uoyd Real Hollandez!ü;:í?f v,ír^',a

ft
ft
iloyd Ii_iV_.-i.no
*
|It»H:v
*X 11 toa ______
* Serviço rcãülfii pnslal i-nlie o llrasi
ft
*
lleilia ¦• Argentino
ele S.inlns nei dia 1:1 dei julho pnrn -_•
ft Snliirí
(do. Ilnliin, "'einlllllliiico, I.c-ehciii, :l'.
ft Viists, Iii-lulcrra ti ..aiiHicrilniii "-!'•
1 oscana
ft Só se Receitam passageiros com %
dc
Santos
no dia 7 dc íullio para
õiiirii
ft
passaporte *
RIO, DAKAR
ft Tcrceirn classe Us. 1559000, Incluindo o imposlo. X
l.a í; 2.0 cIíissl's Iralar com u agencia
y.
ft
e GÊNOVA
__/e<eI__iicl-__
ft
*
ele Santos no elin l.l dc julho pato a.
ft Sahir.l *<lunt(tvlili'(i
"ííiciiiiH
.*<¦
ft 1'nssaRcm dc lercciin« -lasse UsAlrcM
Regina Hiena
-X(15{0IX),
incluindo n imposlo ^i Saliirel de
ft
Sanios no dia 80 de mllio
Praia cm .7 ele julíio e partirá 3,
ft Voltarei noelo mesmo
BUENOS AIRES
dia para í Europa JZ
ft
ft
ft
ft
tr*-. PAULO
SANTÜS
ft
Kna
15
de Novrinbro, :*5 % Praça Barão do Fito Branc.,
ft
Cm.-*- aoHttil n, _40 #. tjtiii-u. po Bf ul n. !_.< 12
ft
# ft ft ft ft * ft ft ft ft ft *{. ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft * ft
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Os bilhetes acham •se á venda em todas as
casas deste negocio

As chamadas

O mais perfeito dos reconstituiutoa que estimula o orgaja nlsmo, acorda o apetite
P| regularisa a circulação.
WÈ

A renda noa pharmacias

K|
Kl
H
I||

fMÊ

tosses séccas

ffílAngico Pelotensc". Eis o caso: Minha filhi.ihaC.lisa, cL
POde/OS° Ptt0ral
5 annosTeda.efde cònScã?
,de
SntL,Ciira
fl0 uma tosse
muito débil soffna de
pert.naz, das chamadas tosses séccas, que me fazia constantemente pensír"naVt^i^'SfeloS?_^S.
Depois de exçerimentar diverso, medicamentos que
por ahi são annunciados como específicos para tees moléstias, já quasi senTesDeíancas
«c salvar milha filh.nha, em hora feliz lance mio de vosso preparado poderoso « tenho a satisfa.çao
de dizer bem alto que wm um só vi
ha CUrada radlcalníente- Sl"a cs'« áfito de espe-rança a outros nas mesmas condições.
SenJo esta a fio exS«sa7d?™e dade
Zr-ítJltu
podeis fazer delia o uso que vos convier. - Do amigo obr.o, Gregorio Mendee (redactor-chef. do "Carásinho". exPr«sao aa yeraaae,
Vende-se em todas as pharmacias, drogarias e casas de commercio.
-i T-..-.
*i..-.
r.
Fabrica e deposito geral: Drogaria Eduardo C. Seaueira—PELOTAS
n
t0C3,ne°

l Rodrigíré

c^5^

l ^ P&Ch*C°' ^

^^ ' C" Arauj° ***" e C-^dolpKo fcss, Silva Aríujo J tcrS! e^C.,

Em S. Paulo: Drogarias Baruel e C, Braulio e C, Tenore e De Camillis, Figueiredo e C, Laves
e Ribeiro, etc.
Em Santos: Gómpanhjà Santista dc Drogas-e outras casas.

'

Theatro Casino Antarctica IMS

Companhia Portugueza •— Adelina
chcs-Alexandre Azevedo
Empresa José toureiro

Abran-

HOJE - A's 8 3|4 - HOJE
Peça nova para S. Paulo
EXITO
EXITO
O CASAMENTO DA MENINA
BEULEMANS
Engraçádissima comedia belga, em
3 actos, dos mesmos autores da
CAIXEIRINHA.
O maior exito do theatro belga
Peça para familias
Os principaes papeis por Aura
Abranches, Adelina Abranches, Alexan Jre Azevedo, Ferreira de Sousa,
Sacramento e Grijó.
Bélgica — Actualidade.
Mis-en-scéne de Sacramento.
A seguir: UM DIABRETE, comedia em 3 actos, de Romain Coolus,
nova para S. Paulo.

Ti EATR

Companhia Cincmalographica Brasileira
IIÜJJO - Quiirtu-felra, 7 de jullio . IIO-K
Programma n. 371 — Rede—A
Deslumbrante soirée da moda
A PEDIDO
Un superior
e
majestoso programina
apresentamos hoje aos nossos queridos habitués, que fatalmente sahirão encantados
com a maravilha citicmatographica a que
assistirão.

Temporada official sob a fiscalização da
-oriiJTiissã'1 ile Ihratrò

DRAMÁTICA
COMPANHIA
FRANCESA
MR. VHUX HUGUENET
' Estréa a 18 de julho
Acha-se aberta na secretaria do Theatro
Municipal a assignatura para cinco recita.'
com as seguintes peças:
"1,'Eventail",
"Monsieur Brotonneau"
Assombroso trabalho pertencente á ceie- "Georgclte
"I/hommé
Eemeunicr",
"Extra",
qui asbre série
da applaudida fabrica sassina" e "Un conscil
" Cines", em
jtidiciaire".
. ,- 6 — Grandes actos — .6
Preços da assignatura para as 5 recitas:
Interpretação impcccavel e magistral por
3oa!j-00
parte dos celebres artistas PINA MINE- Frisas c camarotes de primeira.
Camarotes foyer ....
2-0$00Q
., .
CHELLI e líUGGER KUGGERIO.
Camarotes
ioo$ooa
de
._
segunda.
.
..
Sensacionaes quadros. Uma grande guer6o$ooo
ra nos mares.
Terríveis combates entre Poltronas c balcões A. . . .
S-?ooo
grandes couraçados e os pequenos c esma- Balcões B,
Cadeiras foyer A, B, C, D, E, F
40I00gadores submarinos.
25?ooo
SIMPLESMENTE ARREBATADOR11!! Cadeiras foyer G, 11 .....
QUINTA-FEIRA — O celebre e"grande
Os bilhete, á venda no Café União, á rua .riista da comedia franceza. MR. SIGNOOs
serão feitos 50 por cento
S. Bento n. 75-A, até ás 17 horas, e depois RET, 110 soberbo e maravilhoso " Pathé- no actopagamentos
da inscripção c os restantes 50 por. ^.'J.
na liilhelcria do theatro.
O
color"
NATAL UO VAGABUNDO. cento no dia n dc inibo.

OfoUí-MAftlNO
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