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As forças do general von Sintotv completa-
mente derrotadas nas margens do D rina —-
A columna do marechal von Maclaensen sof-
freu baixas consideráveis — Os russos re*
chassãra>n o inimigo na, região de Hansh
— O bombardeio tle Ji o vno é feito sem re-
saltados apreciáveis — JEnfre o Narew e o
Dng as tropas moscovitas tem batido con-
st ani emente os invasores — A autonomia
da, JPòlotiia e os jornaes officiaes de Sêer-
íim — 'A JJrança não lançará mão do novo
gam asphi/aiante descoberto peto professor
Jierfhelot - O canhão portátil do enge-
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O rei Constantino, da Grccia, ce
dendo finalmente á pressão popular
e conformando-sc com a expressão
politiea da? ultimas eleições, cha-
mon ao governo o sr. Vcnizelos, que
hoje deve ter recebido, em Athenas.
das mãos do sr. Gounarb, a chefia
do gabinete. O sr. Vcnizelos demit-
tira-se ha mezes, do mesmo cargo
qtic foi agora convidado a oecupar,
por ler encontrado na curte grande
resistência ás suas idéas .-obre a po-
li tica exterior. O notável estadista
grego era dc opinião que a Grécia,
tendo graves interesses a resolver.
quer nos Balkans, quer no Extremo
oriente,.não devia desperdiçar a nc-
casião, que o conflicto actual lhe
proporcionou, de adoptar a attitude
quc melhor consultasse as suas as-
piraçoes, Essa attitude cra a da par-
ticipaçãp na guerra ao lado dos al-lia-
'dos, os quaes, alem de tudo, offcrc-
ciam á Grccia certas compensações
e auxílios c assumiam compromis
sos quc o outro partido bclligeránte
não podia, evidentemente, otfcrccer.
A Grccia aspira, não só a uma re
ctificação da fronteira com a Bulga-
ria, como também ao.dominiode ai-
gumas ilhas.turcas do Archipelago c
;i um retalho da Ásia Menor, cm
que persiste a soberania ottomana.
Berlim c Vienna não podiam sacrifi
car a sua aluada du Bosphorò cm
troca da neutralidade da Grccia. Es-
tas ideas do sr. Vcnizelos pareceram
tão razoáveis au sentimento nacional,
quc elle as adoptòu quasi unanime-
mente. O rei Constantino, ¦ porém,
suggestioiiado pela rainha consorte,
que c uma princeza allemã e muilo
próxima parente do kaiser, oppoz
uma longa resistência á quebra da
neutralidade grega. Os esforços da
diplomacia dos alliados não conse
guiram sustentar o sr. Vcnizelos uo
poder. Ahi o leva, de uo.vo, a sobera
nia popular, quc nas ultimas ciei-

. ções, apesar da corrupção desenvol-
vida pelo pequeno partido germano-
philo, atirou para as Câmaras com
uma compacta maioria venizelista.
A chamada do velho e experimenta-
do estadista lielleno, imposta pelo
poder legislativo, obrigou o soberano
a reconsiderar c a conformar-se com
as exigências do povo.

A forma por quc foi solucionada
. a grave crise politiea cm quc a Gre

cia sc debatia, desde os começos da.
guerra, responde completamente ac

• desejo dos alliados. E' mais uma
batalha perdida pelos impérios cen-
traes, embora estes .só contem como
batalhas as acções cm que os seu-
exércitos intervém. A" Grécia as-
siste, sem emoção, á partida da rai-
nha, da qual informa um telegramma
que se retira para o exterior, afim
dc não ver os seu-; subditos em lucta
contra os seus compatriotas. Maior

- emoção deve causar lhe a noticia dc
que a Bulgária c a Rumania se im-
pressionaram profundamente com os
suecessos politicos dc Athenas. Na-
quellas duas nações, o partido inter
vcncioiiista deve ter singularmente
ítugmcntado, cm numero e em in-
fluencia, nestas ultimas vinte c qua-
tro horas. O intervencionismo pas-
sou a significar patriotismo, Si, dos
tres neutros balkanicos, fôr a Grécia
o unico paiz a romper a neutralidade,
e a tomar parle nas operações dos
Dardanellos, evidentemente será
tambcm a Grécia o maior paiz que,
yencida aquella empresa, receberá as
compensações devidas aos triumpha-
dores.

Uma Grccia maior, expandida so-
tre a costa asiática, será o cquiva-
lente da menor Bulgária c da menor'
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O jornal "La Naciqn", de Buenos Aires,
publicou .: l.o do corrente interessante edi-
ção especial commemorativa do primeiro
anno da guerra curopéa; uma das paginas
dessa edição contem as opiniões dos lio-
mcr.s mais eminentes do'mundo publica-
das alternativamente por essa folha c pc-
lo " New York American", que merecem
ser conhecidas c que com a devida venia
reproduzimos.

Sr. líerbert IT, Asquith, primeiro minis-
iro do Reino Unido:" Pede-se-me uma opinião por oceasião
do primoiro anno da guerra, c vou dal-a
com Ioda a franqueza que a minha posição
permitte.

As razões por que combatemos são co-
nhecidas; o mundo já nos tem julgado e
continuará a nus julgar, não pelas nossas
palavras, mas pelas nossas acções, A ques-
lão do dia não c saber quaes são as nossa-
esperanças e os nossos cálculos, sinão os
nossos deveres,

O nosso dever — que estamos rcsolv
dos a cumprir apesar de todas as difficu!-
dades —- é continuar até o fim no carrii-
t33io que nos traçamos. Faremos tudo quan-
to pudermos, afim de obter uma paz jus-
ia e duradoura.!"

Almirante sir Cypriari Brodge, notável
official da armada ingleza quc oecupou di-
versos cargos importantes:"Tinham razão os que, ao começar este
grande conflicto, prognosticaram que a lu-
cta seria de longa, duração. Acontecimento;
posteriores confirmaram que não cra pos-
sivel terminar o derrainan.eiilo de sangtr.
rsp curtp \n;:?.c" que -a••htjmenjji.v.le deseja-
va: os meios dc resistência da Allemanha
e da Austria-liuiigria eram grandes c c.
continuam sendo.

Deve-se Ur cm conta que a esquadra ai-
lema sc acha ainda praticamente intacta
c que constituindo a frota de um paiz um
elemento de essencial importância na gucr-
ra não é fácil anniquilar a Allcmanha em-
quanto continuar o aclual estado de cou-
sas.

li' por isso que cu opino que a guerra
durará ainda muito lempo".

Sir Edward Grey, ministro das Relações
Exteriores da Inglaterra:" liis ahi a minha mensagem para o No-
vo Mundo ao terminar o primeiro auno da
guerra.

As razões que induziram a Grã-Breta-
nha a declarar a guerra, e os ideaes pelos
quaes ella está luctando, têm sido por di-
versas vezes manifestados, não vejo pois,
a necessidade de repetil-os.

Contcntar-me-ei com deixar ao critério
dos paizes neutros a apreciação da justiça,
das causas e da marcha da guerra.

O Reino Unido e todo o império com os
seus valentes alliados eslão hoje mais rc-
solvidos do que nunca a continuar esta
guerra, até obter uma solução victoriosa.
que traga como conseqüência a paz honro-
sa e duradoura, baseada na liberdade e não
no peso insupportavel do militarismo".

Dr. Helffericli, cx-ministrò cio Thesouro
da Allcmanha, ex-presidente do Dcutsclie
llanl;. a mais importante instituição do lm-
perrio allemão:"Esta guerra exige sacrifícios financeiros
dantes nunca imaginados: calculo em ma:s
de 70.ooo.ooo cie dollars as-. despesas dia-
rias dos listados belligerantes.

Os mais pesados encargos pendem do lado
da Allemanha e da Inglaterra; isso, porem
não me induz a crer (pie as despesas de di-
nheiro nos possam servir dc base para for-
mar um juizo sobre a duração da guerra.

lim todo o caso, as despesas não podem
influir no que se refere á Allemanha, sins
elln eslá fazendo a guerra quasi que ex
alusivamente com os meios c com os maré-
riaes existentes no paiz, e intensificando as
energias produetoras da nação.

O dinheiro que gasia a Allemanha na
guerra volta a ella mesma, pois permanece
dentro do território do império.

A Allemanha mantém a lucta não com
dinheiro, mas com o seu trabalho, que exe-
;:uta o mais .'letivamente possível.

A Allemanha não pode ser derrotada ft-
naiiceiramentc, cn.quanto a sua energia parti
o trabalho continuar inqncbrantavcl."

General sir Alfred Turncr. um dos offi-
ciacs' superiores do exercilo inglez que con-
ta maiores serviços militares, escriptor no
lavei:"Não posso deixar de comprehender quc
assistimos ao momento mais critico da gran-
de lucta. Os alliados teulouicos lançaram-se
com todo o poder de seus recursos, levando
á linha dc fogo até ao ultimo de seus ho-
meus, todos completamente decididos a
obtcr_ resultados definitivos na Rússia.

Até agora não é possível prever quaesserão as conseqüências definitivas desse
enérgico esforço, tudo depende da capacida-
de dc resistência do império moscovita; c-n-
tretanto, não devo occultar a minha con-
vicção de que a Rússia e o próximo inverno
darão cabo do poder do kaiscr, pela mesma
forma quc cm situação parecida, cm 1S12,
aquelle paiz contribuiu para destruir o do-
miuio de um gênio, maior do que o sobe-
rano da Allemanha."
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Cadáveres servindo de purapeiio aos sol-
dados do Itaiser em Jíooge — Os progres-
sos dos italianos no território da tnonar—
chia dual— Canhoneio na linha de frente
do oceidente — O Ministerio grego — A
volta do sr. Vcnizelos ao poder — O trans-
porte IIOYAIj JLDIVAIU} mettido a pique— O accordo balhanico — A questão do
WILLIAM JERYJÈ — Os teutões recitas-
sados na D.ante Chaussé —A propaganda a
favor da Allemanha nos Estados Unidos ¦
A cumplicidade do conde de Mernstorff —
As manobras contra os alliados — Os fe-
© o legratnmas do *Cftrreio Paulistano* © o
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Soldados de um batalhão de artilharia de campanha retiram a coiumna de limite entre Cor-
mons e Medelizza

MEU CANTO Os írancezes no extrangeiro

Rumania, A neutralidade búlgaro-
rtiinaica ainda se compréhende, acre-
ditando aquellcs dois povos no trium-
pho dos impérios centraes. E' incx-
plicavel, impatriotica c perigosa,
desde quc essa convicção não exista.
Os vencedores, quando tiverem de
rectificar fronteiras, confundirão fa-
cilmente neutralidades com cumplici-
dades. E a Grccia ainda não julga
definitivas as suas fronteiras no nor-
le. Ha também uma Grécia irreden-
ta, embora isso custe a perceber aos
bulcaros...

Das chronicas dc guerra, dc Euigi Bar-
zini:

"Mais íaligai.'¦, mas egualmentc exacta.
foi a marcha sobre a.s montanhas. Fora dc
Iodas as estradas, fora clc todos os cami-
nhos, levando nas volumosas moxillas vive-
res c munições para muilos dias, carregar.-
do alé a própria lenha para cozinhai' o
rancho, a própria palha para improvisar os
leitos, os nossos atlileticca alpinos, coadju-
vados em alguns pontos pelos bersaglicri,

peia guarda fiscal, exploradores ousados *

infatigaveis, foram andando de serra em
serra.

A sua tactica é a da águia, Voam duma
crista para a outra; sallf.m de cabeço cm
cabeço. Aninham-se nos cumes das monta-
nhas e ninguém consegue já desalõjal-òs
dahi. Não receiam o isolamento. Dc todas
as cristas que oeeupam fazem uma fortale-
za inexpugnável. Ilarricadam-se. abrigam-
sc, entrinclic-irain-sc; c, pelos vaücs que ei-
les dominam, o grosso do exercito marcha
em segurança c desfila copio um formi-

gueiro.
Pouco a .pouco,, vão, oçcu,pa.:ido Iodas as

eminências da terra (-.ue já cessou de sei
austríaca. No perfil de posições altíssimas,
que se suppiinliain fortemente protegidas,
dominando as grandes massas florestaes,
ouve-se, pouco depois do meio dia, o res-
folhar das nossas avançada?. E, ao fim do
primeiro dia, acampámos subitamente em
face das fortificáçõcs inimigas.

Avançando pela 
'planície, as nossas tro-

pas levaram de vencida, na sua frette, os
pequenos núcleos austriacos, que abandona-
ram, numa precipitada fuga, as suas bar-
ricadas, as suas trincheiras de repouso, as
suas linhas de arvores coitadas, todas as
defesas preparadas á entrada das povoa-
ções c nos pontos favoráveis. Retirando-se, o
inimigo fazia saltar as pontes. As avançadas
italianas viam brilhar as minas, ouviam o gol-
pe do martello, contemplavam tuna columna
dc fumaça c de poeira; c as detonações cs-
palhavam o seu ruido sinistro. Uma das
pontes, quc mais importância tinham, fura
minada á \ista das nossas tropas; mas os
nossos exploradores precipitarain-sc iinmc-
diatamente sobre os destruidores, e a ponte
foi salva. Era uma ponte da fronteira.

Era uma ponte dc madeira, pittoresca,
augusta, comprida, que duas margens ai-
tas sustentam, fechando-a como quc entre
duas paredes de verdura. Para attingirem
facilmente a outra margem, as baterias

passavam aponte agaioue. Os cavallos lan-

çavam-se com toda a velocidade; c, num
impetuoso grito de "Viva a Itália!", nu-
ina arrancada soberba sobre o tabolciro,

quc fazia tremer tudo, num eslrupido de
trovão, num arrastar dc immcnsa mola dc
ferro, 05 canhões avançavam.

Logo que as primeiras tropas passam, os
marcos fronteiriços desapparcçctn, Uma
força sobrebumana deslróe os postes ama-
rellos e negros, enterrados na terra, despe-
(laça as águias de ferro quc, cm cima dc
cada pau, abriam as suas azas heráldicas
e bifurcavam a sua dupla cabeça coroada.
Disso, já nada existe, sinão alguns íragmen-
los amassados e informes. Eoi .un furacão

que passou, com Iodas as suas coleras.
Ninguém o poderia deter.

Numa zona montanhosa, que não me

julgo ainda autorizado a designar, ts nos-
sas tropas avançaram, 110 primeiro dia, sob
o fogo da grossa artilharia de 155. Não
houve tuna hesitação. Os tiros austriacos
eram mal dirigidos; mas as granadas ca-
Iram próximas c os soldados, quc eram uo-
vos no combate, saudavam as explosões
com exclamações irônicas. E passavam
á deante.

As operações deste primeiro dia, cou for-
me o disseram os boletins do estado-maior,
não foram mais quc uma correcção dc
" fronte ", a qual, contrariamente ao sentido
da linguagem official dos nossos inimigos,
sc realizava avançando. Mas o fogo que en

tão se accendeii na alma italiana não se

extingue mais, porque não é um fogo uo-

vo. Elle existiu sempre; sentiamol-o palpi-
tar sob as cinzas. Unt sopro sublime espa-

llioti as escorias c a grande chaimna ..ir-

gueu-se para o ar c oiideott nas alturas.

Toda a fronteira arde em brazas. Temos

uma grande herança de heroísmo c dc gio-
ria, c encontramol-a inteira na hora cm-
briagante da nossa santificada lucta conlra
o eterno oppressor...

Eterno, não! Os campanários das egre
jas do Friul soavam os primeiros dobres
do seu funeral.

Descrevi somente o primeiro dia, o pri-
meiro impeto, porque o resto deve perma-
necer ainda secreto. Mas, o que sc tem
passado, prova que conservamos ainda o
mesmo coração dessa primeira hora de de-
lirio. Coin o mesmo alegre enthusiasmo, o
nosso exercito expugna as fortalezas cou-
raçadas do inimigo, assalta e conquista
dum golpe, os reduetos avançados, avança
com audácia paciente até poucos passos das
trincheiras blindadas, conseguindo obter
notáveis vantagens com perdas mínimas.

Até onde poderemos ir com esta alma?..."
Pela traducção,

Gomes BKAGA.

O ".Boletim da Esta tistica Geral
da Franca", publicado pelo Miuistc-
rio do Traballio, acaba de dar tnn iii-
teressante trabalho.

Trata-se dos resultados dc um in-
querito emprcheridido antes da
guefra, com o concurso do ministro
rios' Negócios Extrangeiros, relati-
vãmente ao numero de francezes rc-
sidentes uo extrangeiro, assim como
cm relação ás diversas instituições
que concorrem para a expansão fran-
ce/.a 110 mundo.

Esses resultados se applicatn ao
auno de 1912.

No total, pódc ser avaliado em
(joo.ooo o numero de írancezes resi-
dentes cm paizes extrangeiros. Esse
numero sc decompõe do modo sc-
guinte:

Europa) 269.000; . África, 17.000;
Ásia, 10.000; America,300.000; Ocea-
nia, 4.000; total: 600.000.

Si juntarmos a isso 850.000 fran-
cezes, approximadamciitc, quc sc fi-
xaram nas colônias e uos protecto-
rados da França, vê-se que o numero
dc francezes residentes fora do seu
paiz sobe a 1.450.000.

O recenseamento dc 1911 tinha
permiltido fixar em. 19.000 o nume-
ro dc francezes residentes no impe-
rio allemão; 12.000 na Alsacia-Lpre-
na e apenas 7.000 no conjuneto dos
outros Estados (4.000 na Prússia).

Não havia nenhuma Câmara dc
Commercio Franceza ua Allemanlia.
Existiam abi quatro sociedades
francezãs de beneficência' (Berlim,
Fraricfòrt, Hamburgo e Muiiich),
que tinham soecorrido, cm 1912,
cerca de 6no francezes, c unia insti-
tuição dc empregados, o "Nome
français". dc llcrlim, quc sc oecupa-
va das professoras cm busca dc uma
collocação.

A Sociedade dc Beneficência dc
Hamburgo possuiu, egualmentc, um
escriptorio particular dc empregos.

No total, o numero de francezes
collocados pelas instituições subia,
para o armo (le 1912, somente a 245.

Essas ultimas informações sc ap-
piicavatn ao conjuneto dos Estados
do império, salvo a Alsacia-Lorcria,
onde não havia consulado francez.

Ue accordo com os algarismos do
recenseamento austríaco clc 1911 c os
resultados do presente inquérito,
4.000 francezes, mais ou menos, resi-
diam na Aüstria-Hungria, dos quaes
3.000 na Austria c 1.000 ua Hungria.

Não existe um recenseamento of-
ficial que faça conhecer o numero de
francezes residentes na 'Turquia.

Recapitulando as informações que
foram fornecidas pelos postos con-
sularcs, chegava-se, em 1912, antes
das guerras balkahicas, ao algarismo
global de 3.700; sendo cerca de tres
mil para Constantínopla e os seus
arredores e 500, approximadamente,
para Salonica,

"E' a questão dò dia — escreve, no"Jornal do Commercio", "Altcr Ergo" —
que se me depara muito interessantemente
estudada por um homem de seiencia, quc
é ao mesmo tempo exccllente escriptor, o
professor italiano Picro Oiacosa.

Segundo elle, si não se pude dizer com
certeza absoluta quaes são os gazes asphy-
xlantés empregados peios allemães na gucr-
ra, chega-se com muitas probabilidades de
acerto a conjcctürar quc ellcs devem ser
o chloio e o bromo c talvez lambem o oxy-
do de azolo, que figuram cm primeira li-
nha, com o ánhydrido sulfuroso c o ácido
stilphydrico, entre 03 poucos gazes tóxicos
que sc podem produzir era grande quanti-
dade, transportar facilmente sob pequeno
volume c qite desenvolvem ao evaporar-se
grandes massas de vapores deletérios e
aspliyxiantes.

Não _c provável o emprego do hydrogc-
nio sulftirado, que o seu fétido a ovos po-
dres aífaiçoaria, nem o dc oxydo de carbo-
nó, que o exame do sangue das victimas
ípuvera revelado.

; Com respeito á questão essencial da pos-
sibilidade de defesa contra esses gazes, eis
o quc nos diz o professor Giacosa:

Sabe-se que-os gazes, uma vez formados,
constituem llulções ou densas nuvens querazam o solo e em condições favoráveis
podem"altingir uma espessura clc dois me-
tros. São. pois, gazes pesados, que se não
elevam uo ar, o que ainda mais confirma
que se trata do chlprò c bromo e talvez
também de bioxydo clc azoto.

O oxydo de carbono, mais leve quc o
ar, fcm .dê, ser excluído. Este gaz, que se
prodti.i'-na jjroiitjrçáq, íl; 50 o|o na detona-
ção 

'das 
polvoras sem fumo, dcsapparece

tão rapidamente que não se encontram ves-
íigios delle ua zona rcspiravel logo depois
do disparo da peça.

O bromo pesa^ 5,5 vezes mais que o nr.
o cliloro 2,5, o bioxydo de .azoto 3, o ácido
sulfuroso 2,2 vezes. -Abrindo-se um recipien-
te dc bromo, a fumaça amarella irasborda,
desce ao longo das paredes do vaso c acaba
por pousar 110 chãtv

As informações dizem que a coloração
dos gazes í esvereleada ou avermelhada; cs-
v.erdeado é o cliloro, escuro avermelhado o
bromo e o bioxydo dc azoto, e o ácido sul-
ftirôso incolor.

Eala-se lambem de um cheiro irritante,
agudo; todos aquellcs gazes são fétidos; o
mais acre é o bromo, depois o cliloro, de
pois 6 bioxydo de azoto, o ácido sul furos,
é particularmente acre; mas em compensa
ção é assás menos tóxico.

Varias razões indicam quc se traia principalmcnle de cliloro e de bromo; em pri-meiro logar, a facilidade dc os obter em
grande quantidade na Allemanha, e parti-cularmcnte ua, minas de Stassfurt. O bro-
mo é liquido á temperatura ordinária, mas
emitte abundantes vapores. Nas bombas
asphyxiantcs acham-se provavelmente cn-
cerrados pequenos recipientes dc bromo qucao cahirem se quebram, deixando evaporar-
se os gazes venenosos. O cliloro ferve a
mehòs de ,13 graus. Empregam-nos, ao que
parece, um c outro em bombas communi-
cantes com tubos quc sc dirigem para as
trincheiras inimigas.

Quando se abrem as bombas.o cliloro fer-
ve ¦* desenvolve os seus vapores, mns ao
mesmo tempo produz-se intenso resfria
menti do liquido e dos tubos, onde é pro-taiel que se formem crystaes de .gelo.
obstruindo-òs. Necessário se torna cscal-
dal-os para restabelecer a circulação.

Os allemães accendem para isso foguei-
rãs, o qw. explica a fumaça que se levanta
nas trincheiras inimiga:, por detrás .!a
correi*te do cliloro.

Todos estes gazes são neutrahV.avcis me-
diante reagenles apropriados, taes como os
alcalis cáusticos, o ainnioniaco, os carbo-
natos potassico e sodico, o hyposulfito de
soda. liste ultimo é denominado aritichloro
pela rapidez com quc destroe o cliloro c o
bromo.

Ha muito já que nas fabricas, onde é pa-ra temer que se desenvolva qualquer desles
gazes em quantidade perigosa, se usam
mascaras respiratórias que pcrmitferri aos
operários trabalhar cm ambientes Ipxicos.

Convém notar que estes gazes nãu são
nocivos apenas quando respirados. Atacam
a mueosa dc coujuncliva dos olhos, produ-
zindo lacriinação abundante, cotijnnctiviles
gravíssimas e até a perda da vista. Além
disso, atacam a pelle. Mas os perigos da
respiração são os mais graves de todos,
porque delia podem resultar pneumonias
tóxicas dc desenlaee mortal c mesmo effci-
tos mortaes immediatos.

As mascaras protegem apenas os pul-
niões; devem adaplar-sc bem ás saliências
e reentrancias do rosto,' para que durante
a inspiração se não faça um appello de ar
pelas rommissuras.

E' esta a grande diíficuldade das masca-
ras, quc para serem perfeitas deveriam ter _um recipiente com os reagenles anlitoxicos, i
disposto de modo que estes não entras-
sem cm conlacto com a pelle.

Muitos modelos têm sido propostos, mas
o professor Giacosa entende que o problema
só pódc ser resolvido satisfactoriamente
por uma mascara cm fórmã de capuz, que
cubra toda a cabeça c desça até ao pescoço,
onde se ligue á goila do uniforme. A' altura
dos olhos deverá ter uma abertura trans-
versai, onde se engaste uma lamina de mica
ou de celiuloide, (pie permitta aos dois
olhos verem livremente; c outra abertura
correspondente á bocea poderia receber um
pedaço de algodão cm rama embebido dc
solução ou carregado de saes cm pó.

A vantagem do capuz c evidente. Torna
desnecessário o uso dc óculos, protege os
olhos mais efficazmenlc e pôde ser usado
por numerosos myopes, que não poderiam
sobrepor novos óculos aquellcs que já
usam.

s oa perra
UM VIOUJNTO COMBATE PliRTO DE

CATTARO
EONHKES, 17 — Telegrapham para esti'

capital que as tropas austríacas em opera-
ções na Dalmaciá estão empenhadas nun;
encarniçado combate com as forças monte-
negrinas, nas proximidades de Catíaro,
O SR; VEN1ZEEOS CHAMADO A'J

PODER PELO REI CONSTANTINO
ATHENAS, 37 — Foi acecito pelo rei

Constantino o pedido de demissão que lha
apresentou o sr. Gounaris, presidente do
conselho.

Sua majestade chamou o sr. Elcuterto
Vcnizelos, afim dc confiar-lhe a missão d(
formar o novo gabinete.
UM DESMENTIDO DO MINISTÉRIO

DA GUERRA DA FRANÇA
PARIS, 17 — O sr. Alexandre Millcrand,

minislro da Guerra, desmente as noticias
propaladas pelos inimigos dos alliados, de
que as tropas francezãs empregam gazes eu-
venenados nas operações dc guerra.
OS VOLUNTÁRIOS NORTE-

AMERICANOS NAS TRO-
PAS CANADENSES

LONDRES, 17 — O ministro das
milícias do Canadá declarou que
entre as tropas canadenses actual-
mente empenhadas na auerra *euro-

péa, figuram rnaiõ de dois mil cida-
rlãos norte-americanos, que se alis-
taram como voluntários, nos primei-
ros contingentes que marcharam
para o campo das operações.

Acciescenta aquelle titular que é
grande o numero de norte-arrerica-
nos quc pretendem engajar-se no
exercito canadense.

UM PRÓXIMO ACCORDO BAL-
KANÍCO — A ATTITUDE

DA SERVIA
LONDRES, 17 — O "Times",

ni despacho de Nish, informa que
lia espei-anças accentuadas de um
oroximo accordo balkanico.

Deste resultará uma attitude mais
conciliadora por parte da Servia.
A DESCOBERTA DF. UM NOVO

GAZ ASPHYXIANTE — A
FRANÇA NAO QUER LAN-
ÇAR MÃO DESSA ARMA DE
GUERRA

LONDRES, 17 — Commiinicatn
dc Paris que o descobridor do novo
gaz aspliyxiantc; quc produz instan-
taiieamentc a morte, o professor dc
chimica Daniel Bcrthollet, poz a sua
descoberta _á disposição do governo
francez.

Contrariamente ao quc foi noti-
ciado, a França não lançará mão
ner.i dessa e nem dc outra qualquer

leis da guerra ou

DOS ALLE-
ESTADOS UNI-

Devem tambcm combater-se os gazes,
crcando correntes de ar, por meio de fo-
gtielras de lenha em que se lance petróleo
ou outra materia inflammavel."

arma contraria as
da humanidade.
AS MANOBRAS

MAES NOS
DOS

NOVA YORK, 17 — As publica-
ções do ''The World" e de outros
jornaes, estabelecem a cttmplicida-
dc do conde de Bernstprff, embai-
xador germânico em Washington, c
dos agentes allemães, a favor da Al-.,
lemanha, nas tentativas de violação
das leis, na falsificação de passapor-
tes c nas manobras contra os allia-
dos, além de outras cousas conheci-
das ha já cirios mezes.

Os jornaes yankees dizem quc
agora o governo está dc posse de
documentos allemães c dc diversas

i outras provas, quc põem deante dos
olhos, dos americanos abundantes ex- /
tractos sobre attentados devidos á
cumplicidade de officiaes e civis ai-
lemães contra a neutralidade dos
Estados Unidos, os quaes são moti-
vo para serias investigações do go-
verno.

"The World" denuncia hoje novas
operações nos Estados Unidos, no
sentido dc comprar e fabricar ellei
próprios os fornecimentos dc mate-'
liai bellico.

Certos círculos americanos eje
primem a opinião de que se torna
possivei que o governo dos Estados
Unidos trate de pedir a retirada <lo
conde dc Bernstorff da embaixada
allemã cm Washinetou,"



Os prisioneiros teutonicos
ua Franca

WASHINGTON, 17 - O relatório do sr.
Sharpe, do Departamento dc Estado, sobre a
inspecção pessoal que fez nos campos de
concentração dos prisioneiros na França, é
altamente favorável aos francezes.

O sr. Sharpe reeomniendou ao Depar-
lamento de Eslado que envie cópia do sen
relatório ao governo dc Berlim.
JORNAES SUSPENSOS POR TERKM

PUBLICADO NOTICIAS PROHIBI-
DAS PELA CENSURA

PARIS, 17 — Por haver publicado algu-
mas noticias prohibidas* pela censura, foi
suspenso por quatro dia o jornal "I/Iíominc
Enchãiiié", do senador Georges Cleraenceatt,

Por haverem transcripto eis mesmas no-

1 ili 30IÉ ÍS!
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Â guerra no mar

ticias, foram egualmente suspensos "L
Kappcl" e "La Guerre Sociale".

..«nrr^J-<fc-5!STn-—

fieatro oriental
da guerra

A LUCTA NA CURLANDIA — COM-
BATES VIOLENTOS ENTRE O
BUG E O NAREVV

PETROGRAD, 17 - O "Russky Inva-
lld" publicou hoje o seguinte commitnicadc
official:

"Na Curlandia, na região de Batifslr, as
forças moscovitas repellinun as troi)as alie-
mãs, que invadiram esse governo do impe-
rio.

Na região entre Jacobstadt e Dwinsk, a
situação militar não foi modificada.

As baterias allemâs do exercito do mm-
cha! Hindenburgo continuam -,\ bombardeai'
as fortalezas de Kovno.

Na zona situada entre os rios Narew c
Bug, têm sido registados furiosos combates
entre as tropas teutonicas e os russos.

Os soldados do czar repclliram o ataqui
do adversário, infligindo-llle grandes per-
das".
OS ALLEMÃES VICTIMAS DOS

PRÓPRIOS GAZES ASPHY-
XIANTES

PETROGRAD, 17 - Um corpo
tle tres mil allemães, protegido pc-
los gazes asphyxiantes, previamente
lançados, dirigia um ataque contra
um posto avançado da praça de Os-
sowet";. Repentinamente o vento
mudou de direcção e os atacantes
foram envolvidos pelos gazes que
lançaram, sendo quasi todos exte-r-
minados.

DIFFICULDADES DOS ALLE-
MÃES NA SUA MARCHA

PELA RÚSSIA
LONDRES, 17 — Communicam

lc P.otterdam que a "Gazeta de
Colônia" confessa que os allemães
encontram difficuldades crescentes
no seu ataque á Russia.

A região oeste do Vistula acha-se
coberta dc comboios de provisões de
bocea, pertencentes aos allemães, os
quaes não podem continuai* a sua
marcha pelo paiz, por terem sido"jeslruidas 

todas as pontes.
0„ ALLEMÃES QCCUPARAM DUAS

CIDADES RUSSAS
NOVA YORK, 17 — Annuncia um ra

diogramma procedente de Berlim que c"¦--creito do marechal vou Mickensen oe
:upoii Biala e Stawatyczc.
VICTORIA DOS ALLEMÃES EM NOVV

GEOPGIEWSK
AMSTERDAM,

(Je riim dizem-
a pra

17 — Cuuimuiiicações
que as Iropas russas, que¦raça de Now Géorgiewsk,

rechassadas pelos allemães; que sc
iram de Losice e Micdzyrzec, entre

as praças de Ivangorod e Brest I,ií.nvsl*.
.0 SUCCESSO DA OFFENSIVA \LLE-

MA NA RUSSIA
NOVA YORK

A CAPTURA DO POETA GA-
BRIELE D'ANNUNZIO

A PRÊMIO
GENEBRA, 17 — Referem de

Zurich saber-se alli que o governo
austríaco pôz a prêmio a captura do
poeta Gabriele d'Annuncio.

A captura do grande poeta será
recompensada com a somma de vin-
te c cinco mil florinS,
OS CORRESPONDENTES MILI-

TARES DOS JORNAES ITA-
LIANOS NAS LINHAS DE
FRENTE

MILÃO, 17 — Os corresponden-
tes "militares dos jornaes italianos
admittidos nas linhas de frente,
prestaram, antes de partir para o
theatro da guerra, um juramento so-
lenne que os equipara aos comba-
tentes, sujeitando-se ás leis e regu-
lamentos militares.
BOMBARDEIO CONTRA AS PORTA-

LEZAS AUSTRÍACAS
ROMA, 17 — Noticias recebidas nesta

capilal annunciam que as baterias itaiia-
nas bombardearam as fortalezas austríacas
dc .Divos e Constcnzn, fazendo calar as
suas peças.
BOMBARDEIO AÉREO DE VENEZA

NOVA YORK, 17 — Noticiam despachos
de Vienna que um hydroplano austríaco
bombardeou quatro fortes da praça dc Vc-
neza, causando estragos.
DUAS IMPORTANTES INVENÇÕES

— EXPERIÊNCIAS SATISFACTO-
RIAS

LONDRES, 17 — Telegrammas de Ro-
(ma a-ffirniaiii que o engenheiro Gltrazzi

lez experiências, obtendo resultados positi-
vos, de um invento, destinado a desviar
os torpedos e fazel-os explodir sem attin-
gir o alvo.

Outra invenção do mesmo profissional 1
um canhão portátil, modelo "Deport", dt
uma precisão extraordinária, c que podt
dar até 40 tiros por minuto.

-Este canhão c especialmente destinado
ás regiões montanhosas, por causa da fa
silidade dc transporte.

[SENSÍVEIS PROGRESSOS DAS TRO-
PAS ITALIANAS — DUZENTOS
CADÁVERES NAS TRINCHEIRAS
AUSTRÍACAS

LONDRES, 17 — Foi aqui recebido o
seguinte communicado official dc Roma:

"Depois de destruirei;) muitas obras dc j
defesa austríacas, as tropas italianas pro-
greiliram sensivelmente nos valles de Sex-
ten, Draval e IJachehbachi

Neste ultimo ponto, após repellirmos um
vigoroso contra-ataque do inimigo, encou-
iramos nas trincheiras duzentos cadáveres,
inclusive de alguns officiaes.

Rcchassanios o inimigo em toda a linha
da frente, em Pai Piccolo, Freikofel e Pai
Grande.

As autoridades austríacas determinaram
que as populações civis dc Lowing, Nasna,
Spizzano e Foctana evacuassem essas lo
ealidades."

UM TRANSPORTE INGLEZ POSTO A
PIQUE

LONDRES, 17 (Official) _ Um subiria-
rino allemão torpedeou e mcttett a pique r.
transporte inglez "Royal Edward", que
conduzia a sen bordo 1.350 soldados c 220
civis.

Foram salva quesomente 600 pessoas
viajavam 110 "Royal Edward".
O GOVERNO AMERICANO RESPON-

DE A' ULTIMA NOTA ALLEMÃ
WASHINGTON, ,7 - Nesta capital foi

publicada boje. a resposta do Departamento
de Esta-do á ultima nota allemã, a respeito
do caso do navio "William Frye".

Os Estados Unidos — diz a nota -- ae-
ceilam as propostas allemã.*, para que os
damnos sejam fixados por uma commis-
são mixta c as estipulaçScs de um ira-
lado sobre o litigio sejam submcttidas á
arbitragem do Tribunal de Haya, mns, cm-
quanto esperam a decisão, pedem á Alie-
manha que declare si tenciona conduzir as
suas futuras operações navnrs, segundo ;:
sua interpretação do tratado yankcc-prits-
siano, 011 de conformidade com a iirterpre-
tação dos Estados Unidos;

NOTASÍ
o des-Realizam-se h'oje a conferência e ,. .,

pacho semanaes do st*, secretario da Agri-cultura com o sr. presidente do Eslado.

O sr. secretario da Justiça c da Scgu-rança Publica dará hoje audiência publi-ca, das 13 ás 15 horas, no seu gabinete tle
trabalho,

CHRONICA
SPORTIVA

II.ELOY CHAVES

Hontem, «, larde, visitou o m: Av, Vau-
lo de Moraes Barros, secretario da Agri-
cultura, o ki*. l.Ineoln Hutehlnson, addiilo
commovelal ft emlmixaüa doa Estadas
Unidos no Brasil, (tua sa acha. nesta en-
pilai, hósjiedailn na ltotiüsorlo Spouta-
man.

Os srs. ifrs. Nicanor
Pedro Lago, deputados
ram houtem, ás o hora
Seruiiulierapic.) do Estad
lan, em. companhia dos
Freitas Valle, auxiliar dc gabinete dosr.^ secretario do Interior, e rir. Luiz Sil-veira, administrador do "Correio Paulista-
110 ".

lo _ Nascimento e
federaes, visita-

o Instituto
. no Biitan-
rs. Cy.ro dc

Recebidos pelo si*, dr. Vital. Brasil, diri

â Sllilli É
^iÉinllsinIa

m\

Ás operações nes Dardanellos

çtor, s. ms. visitaram todas an depeudeu.iia
do estabelecimento, recebendo excellenle
lente impressão.

-V larde. os nossos dislinctos hospede.*cai! companhia do sr. commendador Tibttr-tino Mondini Pestana, official de gabinetedo sivsecretario do Interior, estiveram emvisita as* Escolas Profissionacs .Masculina .'beniiiiinai
Depois,, com o si*, dr. Eloy Chaves, sete-lano. da Justiça e dá Segurança Publica" o;srs, dr. Pedro I.ago c Nicanor do Nascinicj).lo visitaram o Instituto Disciplinar.
Ss. exes. regressaram Iiontem, pélb no-cttirno dc luxo, para o Rio .lc Janeiro, len-'ii) eslado bastante concorrida o seu, embar-(pu: na gare da f.uz.

pelas

CONCESSÕES TERRITORIAES DA
SERVIA A' BULGÁRIA - OS PAI-
ZES BALKANICOS AO LADO DOH
ALUADOS

LONDRES, 17 — Communicam de Niscli
que, devido aos esforços dos representantes
diplomáticos da quádrupla entente, o go-
verno servio 6e mostra disposto a fazer as
concessões tcrritoriaès pedidas pela Bülgã-
ria, afim dc não crear embaraços á acção
geral dos alliados.

Os paizes balkanicos, em breve, entrarão
na guerra s.o lado dos alliados.
O RECUO DOS TURCOS NO GOLFO

DE SAROS — O PODER DA NOVA
ARTILHARIA INGLEZA

LONDRES, 17 — Um coinmunicadb of-
ficial allemão, publicado pelo " Politiken ",
de Copenhagttc, dá a seguinte informação:

" Reconhecemos que a nova artilharia in-
gleza destruiu varias linhas de trincheiras

Rniros, causanturcas 110 golfo de
avultadas ás tropas otlomanas e obrigando
os turcos a recuarem bastante,

Como. ja noticiamos, os corpos., da For-
ça l tiDlica, da guarniçao desta capilal, rea-Iizarão hoje interessantes manobras aonairro .da Saude, desfilando depoisruas centraes.
.E' provável que assistam a esses exerci-cos, os srs. dr. Eloy Chaves, secretario da

.lustiça e da Segurança Publica; dn ->car
Rodrigues Alves, secretario da presidênciae major Eduardo Lejeune, ajudante <Ie or-(lens dn sr. presidenlo do Eslado.

O illustre liistnringrapiiii panlisla, ir drEugênio ligas, acaba dc ser eleito sócioiioiiorario do Instituto Histórico e Gconra-
pllico de Sergipe.

O Serviço Floresta! du Estado vai for-neeer, gratuitamente; á firma Duarte eAranha; too.ooo mudas rlc cuealyptiis;

O sr. presidente do Estado assignou hon..mo decreto autorizando a pcrmularcm os res-
pecttvos cargos os terceiros escriptura riossis. dr. João Ferreira Machado, dã Se<*rc-lana da Justiça e da Segurança Publicae larqmnio Marcondes Machado, da do ln-terior.

do baixas

[IIISÉÉ! Oli!
'"'iiTB if" ( iW'n 1 1 1 1 ¦ n 1

1 grande
batalha

)7 — Informam para
esta cidade que as tropas ruistro allemâs
atravessaram o Nurez, a f fluente do Bug,
chegando a Briatick, localidade situada nas
proximidades de Grodno.

Adeanlam esses telegrammas que as for-
ças teutonicas fizeram cilleo mil ;irisio-
neiros,
O GENERAL VON BULOW SOFFEE

UMA GRANDE DERROTA — RE-
PORCOS ENVIADOS PWI.O GENE-
RAF, VON MACKENSEN

CQNDRES, 17 — Um despacho official
de Pelrograd annuiic:a que as forças com-
mandadas pelo general von Bulow foram.
completamente derrotadas nas margens do
rio Divina.

A columna do general von Mackensen
loffrcu baixas consideráveis, accrescidtis ain-
Ja pelo fucío de ter sido desfalcada de mui-
ias tropas, que foram acudir a columna des-
baralada de von Bulow.
0 BOMBARDEIO DE KOWNO-GR.VN-

DES BAIXAS DO INIMIGO ENTRE
O NAREW E O BUG

LONDRES, 17 - Foi aqui recebido o se-
guinte communicado official de Pctrograd;
, "Rcchassanios 

o inimigo, com grande van-
ía-run, na região de Bausk.

Os allemães continuam a bombardear
Aewrio, sem resultados apreciáveis.

As baixas db inimigo têm sido colossacs
entre o Xarav e o Bug, onde as nossas tro-
pas-tem balido, constantemente as tropas aus-
jtre-silemn.--. "

ÍA AUTONOMIA DA POLÔNIA _ UM
ARTIGO DA "BERL1NER 

TAGE-
ELATT:'

LONDRES, 17 - O "Berlhier Tageblaít"
.e outros jornaes officiosos dc Berlim não se¦mostram satisfeitos com a autonomia pro-¦nielíida á Polônia.

O "Bcrjincr Tagcblatt" diz mesmo que
a autonomia desta região faria perigar a paz¦futura do universo e não conciliaria os in-
teresses ausíro-allemães.
ÍJUCCESSOS DOS AUSTRO-AI.LHMAES

EM. KOWXO - 5.000 PR1S10NEÍ-
ROS RUSSOS

LONDRES, 17 _ Communicados oífi-
:iacs allemães annunciam que as tropas do
itencral Hindenburgo atacaram as avançadas
lu-nas na região de Jxowno.

Os ausíro-ailemães forçaram as linhas ini-
migas, desde o Narew até o Bug, fazendo
jj.ooo prisioneiros.

A ala esquerda do exercito do principe-da
ííavicrt; dividiu o caminho a leste dc Dre-
iiczyn, onde os russos resistem, senhores de
Toosmia c Klukowka,

' O general von Mackctisen oecupou Sumi-
Jyczc, tendo os russos começado a sc retirar
r-ím toda a kente leste do Bug.,

A GUERRA NO OCC1 DENTE - IN
TENSA LUCTA DE ARTILHARIA
PARIS, 17 (H) — Aos jornaes desia

capita! foi fornecido o seguinte conimunica-
do official do Burcau de la Prcsse:

" Assignalou-se violenta lucta de artilha
ria, durante todo o dia, em numerosos pon
tes da linha de batalha.

Na rcg:;'io de Qttenneviércs, no Oisc, as
nossas tropas infligiram aos exércitos ini-
migos perdas sensíveis.

No planalto dc Nouvron, as nossas bate
rias fizeram calar o fogo das peças teutom-
cas.

Na região entre Berry-au-Bae e Lcivri-
os nossos canhões damnificaram as fortiíi-
cações dos invasores.

Respondendo ao novo bombardeio da ci-
dade de Saint Dic, caiihoneamos a usina d:
gaz de Sainte1 Marié-aux Minei*, fazendo
explodir Os seus gazometros.

Os iioísos obuzes incendiaram a usina ai
lema da cidade de Munster, na Alsacia".

OADAVERES QUI* SERVEM
DE TRINCHEIRAS

ENCONTRO IMPRESSIO'NANTE
LONDRES, 17 — Uma nota do maré-

chal John French sobre a reconquista da,i
trincheiras de Hooge por forças briíanjii-
cas frisa a surpresa que causou aos solda-'dos inglezes o encontro de centenas dc ca,
daveres de allemães, ficando provado, pelo
depoimento unanime dos prisioneiros, que
esses corpos amontoados em fôrma de mu-
ralha serviam de parapeito ás tropas do
kaiser.
ÜUELLOS DE ARTILttARIA NOS

VOSGES - EXPLOSÃO DE GA-
ZO.M F,TROS DOS ALLEMÃES

LONDRES, 17 — Foi aqui recebido o sc-
guinte conimunicado official de Paris:

"Em Ammerlzwillcr fizemos muitos pri-
sioneiros,

Nos Vosges tem havido violentos duc-llos
de artilharia, tendo os' nossos canhões re-
dtizido a silencio varias baterias inimigas.

Enlre Loivr. e Bcrry-au-Bac daminifica-
;nos as fortiíicações dos allemães. |

Em Sainte Marie-aux-Mines fizemos ex-
plodir os gazometros.

A leste dc Minstcr incendiamos uma fa-
brica de munições."
VIVU CANHONEIO NA "FRONTE"

FRANCEZA
PAUIS, 17 (Official) - "Assignalou-sc

um canhoneio bastante vivo em diversos
ponlos da linha ele frente dos exércitos ai-
liados no oceidente.

As trooas francezas repelliram os alie-
mães, que tentaram levar a effeito um
ataque conlra a Haute Clievauehée."

KACA.SSOU O AT.WniiJ FHAÍÍGBZ AO
NOKTK.H A NORDESTE DE DAM*-
MEniCrRCH — O EXERCITO DO
MARECHAL HINDE.Vlii;iia EFEE-
CTCOi; UM ATAQOlil A'S OBRAS
AVANÇADAS DE KOWXO—AK POR-
QAS ÁLDEJIÁS TRANSPÕEM O
NUREZ E OCCÜPAM AS ALTURAS
A LESTE E AO SUL DK BRJANAK
— O EXERCITO DB VON MA-
CKEXSrc.V OCCilPA Sr.AWATYTS-
CKE

RIO, 17 (A) — A lcgaçiio da Ailenianhii
em Petropollfi recebeu o lioguinte tole-
gramma oífielal do lioriini, via TATa;:hin-
uton.

u quartel general eommuniea, em data
de lll:

"O ataque francez ao nurio e a nordes-
ta de Dammerklrch fraea/üsou »ob o noe-
so Cogo.

O exercito do marechal von Ilindnn-
burg, eífeetuuu um ataqua bom cucceill-
do á.s obraá avain;adas de ICuivno, fazou-
do 1.730 prisionelroc, entre os quaee sete
oriieineK.

Nossa tentativa para roniper a linha
riiAia, entra o Narew o o Buç, foi corôiidii
du exito. TranspuzonioB o Nurez a alcan-
çanios, tm yursegui.jiio do inimigo, ns ai-
t.uraa. a Jssta e ao sul do Brjanak. Eiovu-
«o a mais do cinco mil o total iós pr!-
sioneiros" alli eapturados.

Ob dofiiiisores de Nuwo Qeorgleuwlt
continuam a ser 'repeüldos 

paua trin ile
suas posiçOos ava)i'.;ada."!.

A ala esquerda do exercito do príncipe
Loopoldo forçou a passágom sobro o Bug,
a lo«le do Jprogitschiu, depois do centro
o da ala dlr.iita tarem, honteni A lardo,
.oecupado Lossozy e Moshlrjatsoho, ü'i-
mento entro esta ultima, localidade o
Bjela, n inimigo opi)0z resistência síria,
a qual foi quebrada hontem ao amanho-
cer por um ataque da landwei* sllèsiaiia,
prqcedohto da direcçilo lesta do I.ossizy.

O Inimigo foi perseguido pelo exercitp
de von Mnclionson, quo oecupou, na jicr-
sogulçílo do adversário: Slawarytschc,

Nossas tropas avançam egualmente poia
margem direita do üu-j, a leste ,le Wlo'dawa."

, No (lcspaeho dc lionlem. da psisia do lute-nor, foi assignado o decreto exonerando
o professor Leonidas de Oliveira, do cargode director do grupo escolar de Serra Nc-
gra;

Foi removido para esse cargo o directordo grupo "Rangel Pestana", de Amparo,
professor Ludgero Prestes.

O sr. presidente do Estado assignou hon-temio decreto anncxando ao grupo do Sulda he a escola mixta da Sc-, cuja professo-ra, sra; d Bellarmiha de Jesus, foi nomeaiadjunta daquelle estabelecimento.

FOOT-BALL
MATCH INTER-5IUNICIPAL -— S ('

COltlNTllIANS PAULISTA VERSUS"IDEAL-OLUB", DK S. CARLOS
Conformo foi annunciado, estovo do-mlngo em S. Carlos o primeiro Liam doS. O Ciorlnthinns Paulistas, que alli diu-

putuu eom o Jdoitl Club um lirlllnmli.
match do Coofc-ball.

A's 14 horas chegaram oa rn pazes pau-listas aquella. cidado-, sondo f.ntlvnincute
recebidos pela direetoria o. jogadores doIiloa.1, unia bunda ti,.- musica e •¦niuiiti
massa popular.

O tempo, filie p.ein manhã uqui em S,
Paulo o dtirnnto lodn a vlnj,-flm- parecianãn ituei-ai" jucsUn* o .vi indispensável
auxilio pnra r, hom exilo riu festa, mudou
uoiriDlQtuinauto depois d:iü VI iiovui, l.n-..
nando-so imignlflco,

A concorrência no ground 'Io 1 ..i.y
Club era extraordinária, (Ifiitacando-BU
nus vastas archlbiineadoa gratido numerod» senlHuviri ,1 sculioritu», gentis partido.-fiai; do team IncaJ.

Qjuuidii ns tca-nw chamado» paio apito
d'o roforoo, «r. JoSo da Silvai entraram
cm campo, o povo tributou oiüuruaus ap-
plauses o um grttflo de soniloi-itas ouu.-
tou nn meio do antliuuiasmo gfiv.il um boi-
lisfiimo hymno.

A's Ki h.ni.H tovn iiilirl-i n irritohi eclnn-
In ou t-oams àfisim eonstltutdDs:••Ideal."

Líipi.Tr-io
Bernardo- — Álvaro

OÜlnn — Seca — Simoa
.-idulon — .I.ti-biiH f. •— .larlias II

— Totó — Odotto
II

"CíJlillIJliHIlli"

Ai-istldos
.Viiiilear — Casimiro

.Hiiiino — Biuneo — Cernir
Gouvõa —- .'mei-:,.'.! — Tônica —

Apparieio •— Néeii
Coube o kik-oft ao Ideal; quo 011.11 pas-sos admiráveis invado imiiiiiiliatamonto o

campo adversário; pondo logo om perigao gou! oorínthiano. Casimiro cum. mria
eabet-adU corta o assalto e manda a bola
para o centro do campo,

O ideal volta a atacai; oom liÍBistencíii,
o Jarbaa I.I tom occasiiTò do mandai" ii
primoiro shoot contra o goal du Corlu-t.hi.inii. O shoot pr.oeleu e torto, foi inngnl-
Eibamento ttofeudldo por Aristides;

O Ideal contínua sempre na offonsiva:
..;6 de quando om quando «e observava uni
ataquo do adversário. [Vide-so diznr, queraras vozea tom Udo o Cíii-inchlans oeea-
Bião do enfrentai! .'(.Ivorsario da forca dn
Ideal, o qual; conseguiu qjinsi .luminitl-i,
durante todo o pclmolro haif-timu.

Os dòíensoros oorlntbianos, tiveram .-uo
luclai" com extraordinária valontla o peri-ela pnra Inutiliza:: os esforços da combl-
nada o impetuosa Unha dn Ideal. Shools
sobro shoots eram eonstuntementa .-ili-
rados contra o goal paulistano, o Aristl-
dos nesta (ihaso, teve a nppnrtiinidado do
pOr em evidencia os seua recursos de va-
lento iic-ppcr. Apesar do rodou us esfor-
«os o primeiro half-time termina com d
seguinto resultado:

Cftrinthiaiis ...... 11
Idonl  o

Ji II
As homenagens da
mocidade acadêmica
II TT

fl congregação da Faoultíade tleuireito associa-sc ás manifesta-**••• pões dos esfiidanfos %*•»

ILI llll
'¦"¦¦¦»¦ ¦ 1 ....

*¦ MMm A,*. *' :Jlr.|. *UI*l*M^Mfcrv LU*
, r.iraná,

dc vinte

A convite d;, -frande classe acadêmica, fõi
lionlem enthiisiasticamciile recebido na Pa-
cuidado dc Direilo o sr. dr. Eloy Cliave*,
secretario ria lustiça o da Segurança Pi*-
blica.

A brilhante mocidade estudiosa, num prei-
to de admiração e sympatbia, rendeu as>::,i
ao illuslre titular o seu proíundo reconlie-
cimento peia iiianeira enérgica e elevado

exc. promplamciite deu
incidente que ba

no Casinolou An-

Por deereíos do iiontem
(lidas as seguintes lieeníjas:

Do um -juno, ao l.o tabelHSò .1.1 notase anne;iflrt*d.:i. eoinarea de Juiulialiy, nr;Antônio Jo Oliveira Camargo
do sua .«.ande:

do um anno, om pnorogaqila; ai r.ff erndo registo geral do hypolhecas exos da mesma comarca d.Manuil Curado Junior
Ledos de seu interess

par;

''i*ii)i eonoo-

pari ira lar

lume-
Jundiâhy, sr,
tratai! do no-

Eoi nomeado hontem, por acto da Ca-mara Syndical dos Corretores, para exer-cer o. cargo de preposto do corretor sr.Prancisco de Azevedo Junior, o sr. dr, <Y1-
torto Araújo de Oliveira.

O sr. secretario da Agricultura apoio-vou o projecto de armazém parn a osta-
çao de ílapolis, da Estrada do Ferro doDoítiaao,

assignouO sr. presidente rin Estado
hontem os de.cretoH nomeando:

O promotor publico da comarca do rie-Uelmiro .Sl.-.fts, parn o cargo
direito da ..'.marca do Itrani-

dade, tr
de .iiiiz do
p.iva;

o sr. Joso Corrêa Lacerda, para o logardo escrivão dn juízo do paz do dintrictodo villa linmfim, du comarca do RlbeirfíoPreto;
o sr,

gar dr.
loaqiiim Cardla Juniur, para o lo-escrlvilo do juizo do paz do dis-trielo do Pirajuhy, da cornarei de Bauru.'.

O bi*. dr. Fernando de Toledo Dlako foiremovido do eurgo de promotor publicoda uoniarea de Ituveruva para egual lo-
gar na comarca de Pledado.

I''iiiilos os 10 mhiutofi do descan-jo ro
gulomentar, recomeçou a pugna.

A lucta neste tempo foi muito mala anl-
mada o cheia du lances emocionantes,

O Ideal consegue ma:iter-so na offonsl-
va o passados 5 minutos dc Jogu, os seus
fowards-, hom combinados, ucnsogueni
chegai* hem perto do goal adversário. Jar-
lias [ recebo um hom passo (le Sunlos
dribla Amilear o Casimiro; e oom uni
furto shoot, marca o primeiro ponto do
dia. O feito do hábil meia esijüíirdo, foi
éntüiisifisficainente lipplaudldn, pònjlb a
oiinriiiissima e seleeta. assistência en* ver-
dadeiro delírio.

Amilear muda do posiqão, pnrsando a
occtipai* o logar do centof.-forward, sendo
subsUtuido na defesa por GoiivSn. o Co-
rinthlans, sem desanimar, poz em jogo
doíirle ahi, a tacttea dns escapadas, o que
justifica a paisagem rio Ainllcai' pnra a
linha. 1'úde-se affirmar, ser devido 11 en-
sa resolução, que o Ideal foi subjugado.

A bola era levada orn. para um canipo,
ora para outro coni extrema velocidade,
procurando os dez dc Blanco a lodo o tran-
ae, desfazer a vantagem dos adversários.
Álvaro eomette um htttids quasi nn . ntro
dn campo; a bula batida por Tônico; vali
ter aos pes de Amilear, quo bem colíocu-

ido, shootá .-11111 calma em goal, marcaii-
rio cnlre applausos, o jirimeiro ponto pa-
ra o seu toam. Logo em seguldu o Ideal
tenta outro ataque, fazendo o eenter-hnlf
um passo a Santos, i|ue shoota a bola pnrn
fóru. Os paulistas não tardam a reTipon-
dor. Amllcur conduz impetuosamente a
sua linha ao ataque, e Toijlco, recebondi.
a bola, burla a úeJCesn adversaria, o com
um poderoso shoot, marca o sogundo
goal. O Ideal, por sua vez, não so (1,1 por
vencido o tenta com mais ímpeto desen-
volvor um formidável jogo, o qual; si não

solução ao desagrada',*
poucos dias se dcsciir
tnrciica.

. O distineto lilular da pasta da Justiça ç da
Segurança Publica cliegou an velho ediíi-
eu) do largo de S. 1/rançiscò, em antonia-
vel, as i.i horas, em companhia do seu
ajudante de ordens, m: capitão Dantas Cor-
tez, c de uma commissão de acadêmicos,
iue o fora buscar ao seu gabinete.

A mocidade rçctbctiro á porta .Ia Aca-
demia com uma vibrante salva de palmas e
acclamàçiães eiithusiastitas, emmtanto uma

.secção da banda da Porça Publica executava
o Hymno Acadêmico.

O si:. 'Ir. Eloy Chaves ini, em seguida,
conduzido pelo sr. rir. üereuhmo dc Prei-
tas, director .li Faculdade, an salão nobre
do edificio, .'lide já sc encontravam 05 sis.
dr; Rapliael Sampaio, lente dc direito ::i-
minai, o dr. Julio Maia, secretario da Aca-
demia, e muitas oulras pessoas gradas.

Usou, então, da palavra, para saudar o
illustre homenageado; o acadêmico I.uiz de
Araripe Sucupira, que proferiu o seguinte
discurso:

PIRAPO-RA
(Do nosso correspondente, em dii-ta de 16):

_ Conforme estava annuiieiado, reu-hisou-se uqui nos dias 4, 5 e 6 do cor-,rente, a tradiecional festa do S. lí.
Jesus de Piranóra.

Devido ao bom tempo que fez, at-fluiu um numero extraordinário deromeiros, não só deste EstàiSmo tambem dos de Minas p-netc.
Foi calculado cm cerca

mil o numero de romeiros que aquiestiveram afim de assistir ás festi-
vidades do S. B. Jesus.Pregaram durante as festas os re-verendissimos padres Florentino Si-mon c. Modesto Üertue, do Immacu-

do Coração de Maria, dessa capi-tal, cujas predicas agi*ada'i*atn bas-tante.
Foi grande o numero dos que ,-,capproximaram da mesa da Sagrada!Communhão.
Não podemos deixar de louvar o

procedimento do dt*. Theophilo No--jrega, segundo delegado auxiliar,
(.designado para dirigir o policiameu-'to durante as festas.

_ O policiamento esteve irreprclieu-
sivel; nada deixando a desejar.—- Completou no dia 7 do cor-rente mais um anno de edade o sr.L). Cherubim da Silva, correspondfin-
te desta folha.

Ü sr. Alberto Scinmunghe,
estabelecido com casa de balões nes-.
sa capital, soltou aqui cm frente ao
Santuário, um enorme balão-rcclamo
do conhecido preparado "Reumati-
cida".

 Tem estado enfermo, recolhi-
úo aos seus aposentos o sr. Benedi-
cto Cherubim, correspondente do''Correio".

X.Y/iMlKVll

¦foi 
provido o sr. Anlonio AitierleSilva na serventia vitalícia dn offieldistribuidor, contador o partidormarca uo S, liou to do Suoiioahys

da

da

Por decretos de iiontem, foram aoeci-tas as desistências qne apresentaram:
O sr. Paulino Soares de So.iisá d.i ser-venlia vitalícia do officio do escrivão do

juizo de paz dn dlstrlcto do Araraquara;
o sr. Albortlno Augusto do Vasçoncellos,

de serventia vitalicia, dn officio do dislri-hiiidoi*, contador e partidor ila comarcade Orlandia.

O director do Archlvo e Museu Históricodo Montevlileo offereceu ao governo dn
do Estalo diversas obras interessantes

Ã estrada ie Fartura

Ao sr. Joilo Braga, primoiro tabolllão
de notas o annoxos da contarei do liio
Preto*, foi concedido um anno do licença,
afim do tratar de negócios do seu luto-
r.esfto, tendo sido nomeado para substituil-
o, interinamente, o sr. Josfi do Castro.

A frescura da juventude
pôde conservar-se por mui-
to tempo, empregando* pre-

^parados, conhecidos c apre-¦ciados, conto o ERli-VlÜ
SIMON, acompanhado, de
preferencia, pelo PO' Oi*.
AlUtOZ SIMON. Evitar
quaesquer outros cosmeli-
cos nocivos.

m

Em ligeira noticia de ultima hora, referi
mo-nos hontem á visita que o sr, dr. Paulo
de Moraes Barros, illustre secretario da
Agricultura, fez á estrada* de rodagem que,
por iniciativa do coronel José 

'Ucocleciano
Ribeiro, prefeito, engenheiro José Nunes de
Castro e coronel José Leonel Ferreira, está
sendo construída para ligar aquelle muniei-
pio a Pirajú', por Surutayá.

Foi uma revelação, para s. exc, o que
ponde observar nesse passeio: a tenacidade
enérgica dc um municipio que, quasi igno-
rado dos demais, devido á fulta absoluta de
meios dc communicação, vai rasgando roso-
lutamente o seu solo, na abertura do cami-
nho por onde lia dc receber a seiva da vida
e por onde ha de exportar o produeto de
suas terras uberrimas.

S. exc. prometteu, para a conclusão
dessa obra, o auxilio da Secretaria que tão
brilhantemente dirige,

_ O sr. dr. Paulo de Moraes Barros teu-
ciona ainda fazer uma nova excursão a Far-
tura, via Pirajú', indo tambem a Itaporan
ga, Itaberá e Faxina.

Chegou ao Senado Federal um requeri-
menlo em que u sr, Carlos do Castro Pa-
checo pede lhe seja concedida a organização
de 11111 estabelecimento bancário para con-
tractar com o governo da União a acqttisi-
ção dç café para exportar inimedialainentc
sem visar lucro, nem especular, pagando-o
pelo preço de 3a$ooo a sacca. dc 60 kiles,
typo 7 americano, o qual durante o periodo
de vinte annos não s-offrerá alteraçãi»,
qualquer que seja a cotação nos mercados
extrangeiros.

\ O' requerente pede que sejam tomadas va-
rias medi-das, entre as qtiaesa modificação
do mechanisnío da Caixa do Conversão, quesoja decretada a (íquiralencia da moeda de
10%, ouro, a libra esterlina, etc.

O capitão-tenenle liau! .Radmakcr Gru-
newald foi nomeado para substituir o iscu
collega Carlos iSoares Filho 110 çurgo dc
commandaute da torpedeira "Go}*az",

»
Consla quo o capitão de fragata César

Augusto dc Mello solicitou exoneração do
conluiando do "Barroso".

fosso a extraordinária cnüna
Blanco e Casimiro, dar-lne-Ia o resultad
desejado. Xeco, aprnvita-so optiinamcn-
te de uma situação e eom extraordinária
velocidade, leva a bola as proximidades
do goal Inimigo. An tentar driblar o haclt
Bernardo, este consegue salvar-so, pondo
a bola em cornei". Tônico bate o corner,
na iliroeeEio do Blanco, e esto, eom a ma-
xinia calma, recebo a bola ri passa-a a
Apparlclo, que jít preparado shoola Imme-
diatameiito cm goal, maroainln o terceiro
ponto pura o Corliithians. Não oram pas-
sados " minutos; e Amilear tenta voltar ao
assalto. Xócn iiovamonto escapa eom n
bola, e da sua posiqãq shoota vlolontámeií-
lo em goal. J.upercio tenta ilefcnder, pn-
rém, Apparicio, Américo e Tônico, que
tinham, acompanhado Néeo ao assalto,
carregam sobre o Içeppor e a bola vai pela
quanta e ultima voz aninhar-se nn rode.
Alais alguns minutos de jogo o roforeo
dâ por findo o bcllisslmo match, com o
seguinto resultado:

Corinthians ...... •!
Ideal  l

0« dois-tenins joguram admirãvelnion-
te; 6 preciso, entretanto destacai" do Co-
1'intliiiuis, Aristides, <juo so portou, princi-
palmente 110 primeiro tempo, maravilhosa-
mente bem. O reforeo aotuou 11. contento
geral.

A' noile, no Hotel Aeoaelo, onde esta-
vam hospedados os eorliitlilano;:, o Ideal
offereceu um lauto banquoto, lendo sido
trocados diversos brindes, entre o dr.
Atugásmini Mediei, Alfredo Galllano o
João Casimiro. Apúz o banquete, oe co-
rinlhianos dirigiram-se para os theatros
S. Carlos o Colombo, cujas emprozaa of-
fereeeram especlaeulos em sua liomona-
gem.

Pelo primeiro trem do sogunda-folr.i,
regressou o Corinthians para esta capital.

fjmto-mc revestida ria coragem sparta-
na, que coustituç o apanágio desse civism i
mágico,-, impregnado pelb grande apóstolo
do Direito c da Justiça; da grande alma 11a-
anual --- do conselheiro Ruy Barbosa, cujafigura un,, se apaga na nossa mente e cujos
ensinamentos :ms escaldam continitadàmeuce
o cere.liro.

Exnio. sr, dr. líloy Chaves: a visita quev. exc. hoje faz á velha Academia de Di-
ròito, faz vibrar de emoção a mocidade,
desperta a tradição gloriosa c iiiqttelirantavel
desta casa. — lierço sacrosanto dos nossos
gnmdes mestres e estarlisias.

V. cxr. sc nos afigura, neste momento,
a personificação da Justiça cm doce convívio
com-o Direito! Retrata-nos o poder com-
mtuigando o principio do respeito, que deve
reinar entre governantes e governados.\ visita de v. exc. encerra ensinamentos
eloqüentes, ensinamentos de civismo' e c-11-
sinanieniús d« -encorajamento aos moços,
que não vivem esquecidos dos seus devores

leguem du seu amor ao Direito e á Justiça.IÍ' n exemplo> dignificante da Justiça que110 templo do Direito vem desaffrontar o
Direito oftendido.

Desses ensinamentos lemos que agrade-
cer a v. exc. pelo que elles encerram de
grande, de eloqüente e dt' respeitoso.

V. exe., accedeiido ao nosso convite, visi-
taiido a gloriosa Academia de Direito de
S. Paulo, trouxe-nos o conforto, a nossa
alma amargurada por unia autoridade irre-
ílceliila, que. num gesto dc demagogia, num
excesso de zelo hysterico, procurou cobrir
de luto a íjma acadêmica num dia que é
do Orgulho para nós. para v. exc., como

(Do nosso correspondente, cm 12):¦; Cum extraordinária concorrência de
fieis, realizaram-se nos dias 4, 5 e C, nu
vizinho santuário de Perdões, as tradicio-
iiacs festas do Senhor Bom Jesus.

As festividades revestiram-se de mui-
to brilhantismo, devido aos esforços do
respectivo festeiro, sr. lenaite Felippe Ko-
drigues de Siqueira, abastado lavrador uo
municipio do llragança, c dos estimados
padres redemptoristas, a cargo dos quaessc acha a(|itellc santuário.

Ai festas constaram de missa solenne.
com acompanhamento de orchestra, ser-
mão e procissão.

No ultimo dia, oecupou- a tribuna sagra-
da, o revmo. monsenhor dr. Beiiedicío de
Sousa, vigário geral dn arcebispado. '

Para o próximo anno ofícreceu-se pararealizar as festas dn Hnm Jesus, o sr. dr.
Domingos Matlicus, industrial e capitalista
na vizinha cidade de Bragança.

Procedente de Atibaia, aqui osleve,
em visita á nossa cidade, o .-*,*. dr. Virgi-
lio dc Carvalho Pinto, deputado estadual
por este districto.

Em companhia de 3. exc. vieram os srs.
majOt Juvenal Alvim c dr. Manuel Gomes
de Oliveira, respectivamente, chefe politicoe delegado dc policia daquella -cidade.

Está cm festa o lar do distineto pro-fessor das nossas escolas reunidas, .s:\ í,i-
cinio Carpinelli c sua esposa sra. d. Rami-
ra Passos Carpinelli, com o nascimento de
mais uma galante menina.

Tambem os sr. João de Azevedo
Brandão, agente do "Correio Paulistano",
nesta cidade, lem o seu lar enriquecido coir,
o nascimento de mais um robusto menino,
que foi registado coni o nome de Mnuri-
cio.

Regressou dessa capital, onde fura &
passeio, o revmo. padre Agostinho-' Camar-
zana, digno vigário desta paroclna.De Perdões, acompanhado dc sua
exma. familia .regressou o -:r. capitão
Luiz Rodrigues dos Santos, tlicsoureira
da Câmara Municipal.

PIRACAIA

(Do nosso correspondente, em data
IS):

ran-
que

.¦i-rtezn. do | mais alto titular da justiça deste Eslado,
e para o' próprio Dirato, que lão dignamen-
te recebia nesse dia o culto merecido peloseu valor c pela dignificação da sua for-
ça l'../.

V. exc. teve o gesto que inspira os
des homens: demitliu a auloridad
commcUera o abuso de poder.R. isto bastava para que. num anecio fc-l:z, levássemos o nosso voto de reconheci
meu-to pelo dcsaggravo offerecido aos briosda classe acadêmica.

Mas não ficou abi a eloqüência do en-stnainento da desaífronta.
Quiz v ,cxc, testemunhar a sua sympatbiaaccataiido o convite que fizemos, visitan-

do-nos, traze'ndo-1105 pessoalmente o pro-testo da sua estima para com a mocidade
estudiosa.

Esse gesto, que ficará indelevelmentc
gravado nos arcanos desta Academia, nósagradecemos a v. exc, assegurando a uos-
sa sincera alliança aos poderes constituídos
uo Eslado."

1'aiaram em seguida, successivainente,
os acad'cmicos Raposo tle Almeida Filho,
Braz de Sousa Arruda e Albertino Morei-
ra, que, em brilhantes discursos, saudaram
o digno membro do govorno do Eítado,

exc. vem

Está marcada para os dias 11 e ü do
próximo mez de setembro, a visita pastoral
que a esta parochia fará 1, revi: •. ií. Dnnr-
te Leopoldo, arcebispo de S. Paulo.

Sua exc., que deverá chegar a esta ei-
dade no dia 10, seguindo a ij para Curra-

palace sr.

Em resposta ao felegramma de felicita-
ções (pie lhe foi enviado por grande numero
de senadores, pela sua eleição 4 presidência
da Republica Portugueza, o sr. dr. Bernar-
dino Machado mandou ao presidente do
Senado, dr. Urbano Santos, o sçj>uint<? des-
pacho:

AVIAÇÃO
A AVIAÇÃO EM MATTO

GROSSO

Os conhecidos aviadorçs braailei-
ros Cícero Marques ç Luiz Bergh-
man, desejosos de levar açs Esta-
dos do noroeste do Brasil 9 contje-
cimento dos grandes progressos rta-
lizados ultimamente na aviação, pro-
jectam urna vi-agem a Matto Grgs-
so, onde farão brilhantes circumvo-
luções aéreas e arrojados vÔos de
arioplanos.

A realização dos desejos dos in-
trepidos campeões dos ares está só-
mente dependendo de um auxilio
que lhes vai prestar o governo da-
quelle Estado, afim de oceorrer ás"Saudando em v. exc. o querido Brasil,!

agradeço cordialmente a captivante atten: ['lespesas da longa e dispendiosa Via-
ção dos illustres senadores,".' . 'gem.

enaltecendo os sídviços que s.
prestando ao Estado.

Depois, o sr. dr. Hcrculano de Freitas,
usando da palavra, disse que a. visita do sr.
dr. Eloy Chaves á Faculdade de Direito era
particularmente grata á congregação, que
se associava ás manifestações dos estudan-
tes ao antigo alumno dilecto, que põe hoje
em pratica os princípios bebidos naquellc
estabelecimento.

Por ultimo, falou o sr. dr. Eloy Chaves. S.
exc. começou dizendo que entrava emocio-
nado naquella casa adorada, onde não vi-
nha ha quasi 20 annos. E, ao entrar naquel-
las portas, ao ver os retratos de tantos mes-
tres queridos e illustres, ao sentir-se aca-
lentado pelo calor da mocidade que o ro-
deava e festejava, quasi não podia falar!

Em seguida, s. exc. recordou alguns dos
velhos mestres e notadamente João Montei-
ro, Aureliano Coutinho e Vicente Mamede,

Disse que a geraçíío acadêmica que o ro-
deava ia enlrar na lucta em uma hora in-
comparável da vida universal. A Europa
debatc-sc no maior dos catacliimos, o Bra-
si! ficarS novo e em formação softre refle-
xamente os males desse maior dt todos os
desastres. Accresce, e isso o dizia com dor
mais no cumprimento dc um dever, que u.
nobre profissão de advogado estava em
franca decadência, quasi em lethargia fatal.

Era, pois, preciso reagir e trabalhar com
fé para o «surgimento dos dias de gloria.

Para esse propósito podia a mocidade
com elle conlar. Sentia-se feliz ao ver que

Inibo, será hospedado no
coronel Thomaz Cunha.

O revmo. vigário da Parochia, desde jáconvida a sçus parochiaiios ;i comparece-
rem ás soleiinidades desses dias. bem co-
1110, principalmente, á recepção do illuslre
prelado, que será feita de conformidade
com o programma publicado opportuna-
mente.

Já se elevam a 115 03 prédios dota-
dos de serviços de águas e exgottos, nes-
la cidade.

O sr. delegado de policia organizou
um grupo de carregadores, para o' trans-
porte de bagagens da estação, os qutés,dentro em pouco, sc apresentarão fardados'
e numerados.

E' esta uma boa e providencial medida
que muito em breve será aqui posla em
pratica, restando que os srs. commerciaa-
les dêem preferencia a esses carregadores,
para seus serviços que serão feitos coin
maior presteza c segurança.

Vão ser cobrados executivamente peloadvogado dr. Alfredo Trompowsky os dc-:
vedores em atraso 110 pagamento de impôs-
los municipaes.

S. SI.MAo

(Do correspondente, cm 10) :
Afim de abrir inquérito sobre as occori.

rencias havidas ha dias em Bento Queríno,'chegou a esta cidade o sr. dr, fhcophild
Nobrega, 2.0 delegado auxiliar, em com-
panhia de seu escrivão Laureano Medei-
ros c dr. J. Pereira Macambira, fiscal do'
governo junto ás estradas de ferro.

O sr, delegado auxiliar offereceu ao bu-
perintendente da estrada 3. Paulo e Sffij
nas, a força necessária parj garantir i'i
propriedades da Companhia ê vestabeleei""
mento do trafego.

O «r. José Ettiz de Carvalho, reaja,-
ctor-gerente do "Trabalho", rcmetteii éáía
S. Paulo, destinado aos nossos irmãos iá\
Norte, mais um cheque dç 300^000, pería-j
zendo com «sta quantia Um total de áòoW
produeto do espectaciilo clnematogfapliicôj
c da subscripção aberta por aquelle civi'.
lheiro em seu semanário local. V,

Em 3. Paulo, no dia 10 do corrente','
falleceu repentinamente a esoiíl. sra. ÔV'
Aurora R. da -Silvefra, esposa d*ó nr. SlífÜ;
nando Pinto.

A' Santa Casa a »o Asylo dc Orplianii
desta cidade, o »r. d. Arberta OonÇatvíf
fee p donativo de 200$, cabendo i00$ t Ú>
Aa Instituição. 1

Ifljtalla-se I10U, 16, j 1.» wjsio periíí
dica do Jury desía tomares, (ftvendn »«.
julgados 7 processos.

teus esforços na pasta que dirige estão jmi-,
do bem analysadoi,

FinalUando, s. ixc. concitou a mocidaç*')!
a trabalhar, confiante no futuro, t tenj-í
conto broquel a sua alegria. Con3«rVe í*jrtÇ*!
pre a legenda das velhas unlversídaij^
"Gaudeamtu Igltur, Juvenus dum sumui'-'

Vibrantes e estrepitosas palmas cobrirajft
as ultimas palavras de s, exc, que foi rio'-'
vãmente acclamado pela mocidade.

Em seguida, o sr, dr. Eloy Chaves re''-'
roti-se, em meio de ruidosas acclainaç6es>
sendo acompanhado até á porta do edifício"
por todos os estudantes lentes e mais pM-
soas presentes.

«KsJ
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i orp ia ia
I Todas as investigações scienliíicas na so*
IIuçSo do problema complexo da vida dc-
pendem da orientação criteriosa sobre a
questão principal de sua origem.

Por mais evidente que seja o testemunho
Mos aclos raciocinados ou inconscientes que
inaiiiíeslani a lodo .momento a existência
simultânea da vida inlelleclual c sensitiva;
por'maior que seja a constatação do fado

«du intensidade dos phenomenos da vida, re-
'velados pelos sentidos, comtudo a sua sim-
pies observação é insuíficiente para satis-
fazer o biologisla, que se oecupa de remou-
tf.r dos effeilos á causa, dos resultados á
origem da vida.

Tres são as questões que naturalmente
se desdobram deante da razão investigadora
da origem da vida: A vida leve começo?
jAppareceu espontaneamente? Foi òbjecio
tio acto creador?

; Todas as lheorias formuladas no intui-
to de resolver o magno problema do prin-
cipio da vida 011 das primeiras manifesta-
ções vitacs, necessariamente sc acharão cir-
cümscriptas no âmbito da geração cspont.i-
liea ou da creação, porquanto a hypothesc-,
inventada por Preyer, da vida sem começo
nenhuma colação ponde alcançar no niun-
do scieiitifico.

l Ora. a doutrina da geração espontânea
cahiu em plena bancarota depois dos im-
tnortaes trabalhos de Pastèur, cm que o
rigor scienlifico e o critério lógico inutili-
taram por completo toda hypothesc evolu-
cionista, que fosse imaginada mais pela
inspiração da philosophia sedaria que pela
íreoccupação leal dos legitimos interesses
wu verdadeira sciencia.

p Não obstante o triumpho definitivo das
descobertas dc Pastcur, que fez .dominar no
reino; da sciencia a doutrina dos germens,
isto é, dc que a. vidu â a força unien capa:

- dç combinar os elementos da matéria oraà-
i:ica, Charlton Bastian, dc Londres, rompeu
as hostilidades doutrinando em sua obra —
A evolução da vida — "que a gênese natu*
ral da matéria viva fora produzida oulróra
quando a superficie da terra sc (ornou snf-
ficienlcmeiítc resfriada; c que lal processo
deve ser considerado uma continuação, nina
conseqüência do processo de evolução, que
Conduzira os diversos elementos chimicos
c suas respectivas combinações á gênese
produclora dos oxidos, dos ácidos e de ca-
tros compostos."

Assim, o scientisla inglez applicou o mes-
jno processo da evolução chimica dos ele-
mentos á explicação da origem da vida, ;e-
correndo á geração espontânea como-o
deus cx-machina das manifestações vitacs
pelos phenomenos da fermentação.

Bastian parte do principio da evolução
chimica dos elementos, cuja noção não pas
sa dc simples hypothesc. A trans formação
do lilhiuni cm cobre sob a influencia Jo
radium, que Ranistiy aniuinciou, parecia dai
ganho de causa a essa hypothesc; mas, pro-
funda foi a desillusão, quando .1/. Curic ue-
clarou positivamente a impossibilidade de
reproduzir os resultados de Ramsay, par-
lindo de produetos c vasos inteiramente
desprovidos de lilhiuni,

Pastcur demonstrou experimentalmente
que a urina fervida c conservada em balão
na presença dc ar calcinado se tornava com-
plctamente esterilizada.

Bastian contradiclou cslas experiências,
tentando provar que o facto da esterilidade
cni queslão não reunia as condições physico-
chimicas da geração espontânea, realizáveis
pila introducção da potassa cm quantidade
sufficicnte a neutralizar e a tornar alcalina
numa temperatura próxima de 50 graus,
observando-se então que os germens se pro-
tliizem rapidamente.

E' exacta a alludida experiência. Mas
Pastcur explicou-a satisíacloriamentc, aff ir
mando que a fermentação sc deu porque
havia germens, e que estes ahi apparcccram
ou ainda subsistentes na urina fervida _u
tinidos ás paredes do vaso em estado de-
semi-dissecaçãp, que os tornou resistentes
á temperatura de ebulição, ou introduzidos
com a polassa.

De facto, lendo Pastcur supprimido estas
Ires fontes possíveis de germens aquecendo
previamente a solução dc polassa e a urina
ft temperatura dc lio graus, e conhecendo
de ante-mão a natureza dos esporos que já
explicavam o grande numero dc conlradic-
ções no estudo experimental da geração es-
ponlanea, não só demonstrou que o rcsul-
tado das experiências de Bastian favoráveis
A h.vpolhesc do systema heterogenista íoi
devido aos defeitos e irregularidades dos
meios c das applicações, mas ainda que, na
pralica das cullnras, observada nos labora-
torios, se explica naturalmente pelas exi-
geiicias dos germens o seu desenvolvimento
quando o meio é rigorosamente neutro ou
apenas alcalino, sem que nisto haja uma
geração espontânea.

j A theoria dos que só admittem a vida
jbellulár como phenomeno puramente physi-
co-chimico firma-se sobre hypolbescs inlci-
ramente frágeis.

i Não se pódc negar o fado de certas af-
finidádes e de certas reacções chimicas,
cujas leis são perfeitamente conhecidas, e
que freqüentemente se consegue realizar
cm laboratório; porém, para explicar o
apparecimento da ccllula a mais rudimen-
¦tar, os hcterogenislas são obrigados a sa-
tisf.izcr estas tres condições imprescindi-
veis: i.a, a presença tm logar determinado
dos elementos constitutivos da ccllula, cuja
analyse tem revelado o numero e a comple-
xidade; 2-a, a supposição de que entre cs-
ses elementos se estabelece, graças a lei.-:
anystcriosas, correntes de affinidadcs pro*
vocadoras ela syiuhcsc, de que resultará o
protoplasma; 3a, a supposição de que nes-
te proloplasma terão logar novas rcac-
ções chimicas fazendo surgir por encanto
nm novo elemento differente do protoplas-
ma. e que lhe servirá de núcleo.

Até boje, baldados têm sido todos os es-
forços dos hcterogenislas pare satisfazer
esse systema de supposiçõcs.

Suas hypolhescs, inspiradas 110 desejo
unico dc supprimir Ioda a acção creadora.
não passam de simples concepções do espi-
rito; e jamais procuraram realizar o ph.n.v
meno da vida appròximando os elementos
que, a seu modo dr entender, devam consli-
luil-a, Os únicos que o tentaram foram
Fouçhet e Bastian, que, afinal, sentiram li-
quiiladas as suas lheorias heterogenistas pe-
lo grande triumpho de Pastcur no ceie-
bre- debate sobre a geração espontânea,

Partindo da idéa dc que o proloplasma é
a base da vuh.lUiischli consagrou muitos
annos ás investigações da natureza do pro-
toplasma e á realização dc sua producção.
¦isto é, á analyse c á syuthc.se protoplas-
niicas.

O facto qui particularmente prendeu a
e v attenção foi a motilidade do prolo-

-plasma, t;iic conristia nos movimentos cel-
lulares principalmente da chloronhila no ve-
gelai, produzidos até á peripheria, forman-
do hérnias 110 exterio.'.

Para estudar esses movimentos, a expe-
riencia do citado biologista se resumiu no
exame microscópico das emulsões de agua
e oleo, misturados, cm que julgou cucou-
trar nas mudanças de fôrma os mesmos

phenomenos de motilidade que entre as
amibas.

Afinal chegou-se á conclusão exacta de
que taes phenomenos apenas apresentavam
uma illusão grosseira da vida, e que a cx-

plicação Verdadeira sc achava na dependem-
cia exclusiva das leis mechanicas e_ physi-
cas relativas ás densidades e ás tensões elas
superfícies. Eis porque não foi tomada a
sério a pretensa descoberta de Butschli. _

Despertando sempre a mais viva ctirip*
-idade a solução do problema da origem
da vida, a cylogcncse mineral de Raphael
Dubois, communicada á Sociedade dc Bio-
logia, tm Paris, em 1904, provocou vivo in-
teresse entre os hctcreigcnistas,

Introduzindo nos tubos dc gelatina pe-
ptona partículas de corpos radiactivòs, obscr-
vou-sc que as granulações projecladas não
eram de natureza crystalliria, c que se tra-
tava dc esporos projectados na espessura
do caldo gelatinoso; Dubois apoiou-se nas
considerações dc Von Schrocn, que se pro-
poz dar o nome ele geração espontânea a
certos phenomenos dos crystaes, declaranlc
que, com maior razão, se pode applical-ò
nos phenomenos que obteve e que revelam
n approximação da radioatividade mineral á
radio-actividade biológica, pois que apre-
sentam 11111 mechanismo ele divisão idêntico
ao que sc realiza nos seres vivos.

Por mais interesse-que tivessem desperta-
<lo as experiências de Dubois, entretanto, di
nenhum modo, resolveram o problema da
ferjgçrrj da vida. fracassando com as demais

imperador
ia austria

Passa hoje <• Sj-o anniversario natalicio

lc sua majestade' o imperador Francisco

losé I, da Auslria-Htmgria.

Km homenagem a essa grande ephcmeri-

dc da mona .chia dual, o sr- barão dc.-íe-

my, cônsul auslriaco cm S. Paulo, manda

celebrar uma missa solenne na abbadia
¦le S- Benlo. ás io horas, devendo compare-

cer a essa cerimonia os representantes do sr.

presidente do Estado, dos srs. secretários

do governo, cônsules extrangeiros, mem-

bros da colônia e amigos da Áustria.

O "Correio Paulistano" apresenta, por

esse auspicioso acontecimento, cffusiva.i

saudações ao digno representante consular

da Auslria-llungria, cm S. Paulo, o sr. ba*

rão de Remy, e á laboriosa colônia aqui

domiciliada.

Devido á guerra curopéa, não haverá hoje

recepção official 110 consulado.

-Eleição e,.-tai-.aai
l.o DISTIUO_0

Eslando marcado o dia -3 do corrento
mez para so proceder íi eleição da um de-
pulado pelo l.o districto estadual, ra "a*
;,m aberta em virtude de renuncia do dr.
Carlos de Campos, n Comnilsslo Directora
du Partido Republicano, dc accOrd. com
aa conveniências geraes do Parti lo e a
opinião manifc-tada por grando numero
do correligionários da maior responsab'-
lidado política, resolveu apresentar nos
Huf.rnglos do eleitorado do districto o
nome du
1)15, .TOSE' JDIí ALCÂNTARA MACHADO

Dli OLIVEIRA
advogado, residente na capital.

Os abaixo asslgnadóe solicitam pnra es-
ao cundldato todo o apoio Indispensável.
afim do quo o resultado eleitoral mani-
testo mais umu vez a vitalidade do ,.ar-
lido e a uniformidade de vista com que
òxesree a sua acção politien no Estado.

S, Paulo, 7 dc agosto do lil 15.
Fruncisco Glyçcrio.
Jorgo Tll)lrle}a.
João Alvares Itubião Junior.
Manuel Joaquim dc Albuquerque Lins.
Atlolplio Alfonso riu Silvn Gordo,
Anlonio de Lacerda Franco.
Jo.s6 Césurlo ila Silvn Bastos.
Fernando Prcslca ele Albuquerque,

l.o piSTRICTO
A Commissao Directora do Partido Re*

publlcano vom apresentar aos seus corre-
llglonarlos do -l.o districto do listado, pr-
ra a eleição quo sc vai proceder no dia G
do próximo moz do setembro, cm pie-
enchimento da vasa aberta na Câmara dos
Deputados desle listado pela renuncia do
dr. l.uiz Nogueira Martins, eleito senador,
o noino do

Dl\. ERASMO TEIXEIRA DV.
ASSUMPÇÃO

agricultor, residente om TiutC*.
Com essa Indicação, julgamos consultar

não só os Interesses dessa Importante zona
como tambem o Interesse publico e as con-
venlonoias partidárias ão momento pela
somma de requisitos qu.) reúne ess'* i.0f>-
i:0 distineto companheiro político.

S. Paulo, 14 de agosto do 1015.
Frnncisco Glyçcrio.
Jorge XlblrlcA.
João Alvares líuliiãii Junior.
Mnnucl Joaquim de Albuquerque Lins.
Adolpho Aflonso da Silva Gordo.
Anlonio tio Lucerdn Franco.
José Cesario ila Silva Bnslus.
Fernando Preslos de Albuquerque.

A secca do Norle
UM GENEROSO AUXILIO

A'S VICTIMAS
O sr. Valentim Hueno da Costa, residente

em Jacutinga (sul de Minas), num gene-
roso impulso do seu magnânimo coração,
enviou ao nosso companheiro, sr. dr. Luiz
Silveira, a quantia de íooífooo, por inter-
médio do Ilanco do Commercio c Industria
de S. Paulo, para ser destinada ás victimas
¦Ia secca do Ceará. * *

O sr. dr. Kaphacl Pulino dc Camargo sc-
guc hoje para S. José do Rio Pardo, afim
dc fazer a primeira representação dc sua
revista "O Brasil c a secca", cujo produ-
cio reverterá cm beneficio elos flagcllados
do norle.

I ...grosso
Legislativo
SIONADÜ

ca-se a presença dos srs. Lacerda Franco,
Padua Salles, Pinto Ferraz, Gustavo de

REUNIÃO EM 17 DE AGOSTO

Presidência do sr. Guimarães Junior

A's treze horas, feita a chamada, vcriíi-
ca-
P
Godoy, Jorge Tibiriçá, Guimarães Junior,
Cesario Bastos, Pereira de Queiroz, í,uiz
Piza, Oscar de Almeida c Rodrigues Al-
ves. '

Eslando presentes apenas onze srs. se-
nadores, deixam dc ser lidas as actas da
sessão e das reuniões anteriores.

O SR. 1.0 SECRETARIO dá conta elo
segui nle

EXPEDIENTE
Recurso tle Diogo dc Mattos ¦ Azevedo,

contra 05 impostos predial . de industria t
profissões decretados pela Câmara Muni-
cipal de Santa Cruz do Rio Pardo. — A'
Commissao de Recursos Municipaes.

Idem do prefeito José Juliani Caruso,
contra a lei n. 115, dc 7 de abril de 1915,
da Câmara Municipal tle Pedreira, dispon-
do sobre creação c provimento de cargos
públicos. — A' mesma Comniissao,.

Offieio do prefeito municipal dc Capão
Bonito do Paranapanema, solicitando a
juntada dc unr documento ao recurso in-
lerposto conlra a lei n. 30, de 10 de julho
de 1914, daquella Câmara. ¦ A' mesma
Comniissao.

Idem do sr. 1.0 secrclario da Assembléa
do Estado do Amazonas, communicando a
constituição da mesa directora dos scus
trabalhos. — Inteirado.

Feita a segunda chamada, meia hora de*
pois, não responde mais nenhum sr. sena-
dor. Deixam de comparecer com causa par-
íicipada os srs. Bento Bicudo. Ignacio
Uchôã e Rubião Junior, e sem participação
••-. srs. Cândido Rodrigues. Dino Bueno,
Carlos de Campos, Eduardo Canto, Fer-
liando Prestes, Gabriel de Rezende, Luiz
Klaqucr, Julio Mesquita, Nogueira Marlins
e Albuquerque Lins.

Não havendo numero legal, deixa dc
haver sessão. Levanla-se a reunião, desi-
gnatla para 18 a mesma

ORDEM DO DIA

Apresentação dc projectos, indicações e
reqiieriir.entos,

CAMA'RA
REUNIÃO EM n DE AGOSTO

Presidência do sr. Almeida Prado
A' hora regimental, feita a chamada, vc-

ri fica-se a presença dos srs. Accacio Pie-
dade, Salles Junior, Fontes Junior, Antônio
Mercado, Moraes Barros, Dario Ribeiro,
Rocha Barros, Guilherme Rubião, João
Sampaio, João Martins, Joaquim Gomide,
Freilas Valle, José Roberto, Rodrigues Al-
ves, Almeida Prado, Julio Cardoso, Julio
Prestes, Campos Vergueiro, Mario 'lava-

res, Aiireliano dc Gusmão. Olavo Guima-
rães, Plinio dc Godoy, Raphael Prcslcs,
Carvalho Pinto c Wladimiro do Amaral.
Deixam dc comparecer com causa partici-
pada os srs. Cazemlro da Rocha, Amando
de Barros, Antônio Lobo, Arlindo dc Li-
ma, José Vicente e Proeopio de Carvalho,
c sem participação os srs. Abelardo Cc-
sar, Alfredo Ramo;, Allredo Pujol, Atali-
ba Leonel, Francisco Sodré, Gabriel Ro-
cha, Machado Pcdrosa, Brenha Ribeiro,
Pereira de Maltos, Leonidas Barreto, Ro-
drigues de Andrade, Manuel Villaboim,
Paulo Nogueira, Pedro Costa. Theophilo
de Andrade, Vicente Prado c Washington
Luís.

Estando presentes apenas vinte c cinco
srs. deputados, deixam de ser lidas as aclas
das sessão c reuniões anteriores.

Não havendo expediente a ser lido, le-
vanta-se a reunião, designada para 18 a
mesma

ORDEM DO DIA

i.a discussão do projecto n. 4, deste an-
110. autorizando o governo a abrir o credito
necessário para attender á responsabilidade
do listado, em virludc de condemnaçao pro-
ferida por açcordam do Tribunal dc Jus-
liça, na acção movida contra a Fazenda por
Hermencgildo Vieira da Silva.

lli SflÈ

experiências feitas 110 intuito de explicál-á
pelas forças chimico-physicas exclusiva-
mente.

Admillido que Dubois tomasse todas as
precauções da mais rigorosa asepsia, a
conclusão que sc impoz foi achar-se cm pre-
sença de factos de ordem physica pondo em
evidencia as novas propriedades dos corpo;
radiòactivos.

Os phenomenos que oecuparam a atten*
ção de Dubois foram, portanto, phenomeno;
de cryslallização. lacs como se obtêm pou-
do-se cm contacto sáes alcalino-lerroso com
as soluções de albumina. Foi assim que
Harting conseguiu esphero-crystacs, que
excitaram grande curiosidade, sem que ai-
.'liem sonhasse cleval-os á dignidade de sê-
res vivos, por mais Ínfimos que fossem. Em
suas investigações sobre os corpusculos
birefririgehtcs, o professor Dartre obteve
resultados análogos.

Quanto ao argumento tirado da semelhau-
ça mais ou menos vaga enlre os corpus-
culos cm questão c a ccllula elementar, ne-
nlium valor tem; porquanto Dubois jamais
conseguiu pôr em evidencia o menor traço
de núcleo; c a colorabilidade pela cosina,
egualmente invocada para estabelecer appro-'imação com a ccllula, jamais poderá fome-
cer um caracter positivo, pois que as sub-
slancias protoplasmicas vivas não são as"
únicas a apresentar affinidade pela cosina.

Portanto, a synlhese orgânica ela matéria
e da forma só pode ser operada pela vida
lendo como auxiliarei as forças physico-chi-
n.icas.
(A concluir), N, CASTRO ,

ANNIV1 Í-W.I.IOS

Fazem annos hoje:
Os mi.iiu.; Aldrovando e Benedicto, ü-

lhos d. ". Arti-..- Wolí;
o menino Manuel, filho do sr. dr. João

Passos, procurada.' gerai do Estado;
a senhorita D'va, filha do sr. dr. Salles

Gom .; pr.idente d. Companhia Fiação
"Sanla Mí..~";

a sr-'. d. Anna A. Telle. dc Sá kocha,
esposa do sr. dr. José il: Sá Rocha, enge-
nheirc municipal:

a sra- d. Ma Ia Thereza Simas Pime-n-
1:1 '• .

a sra. d. Rapine! 1 Corrêa Ronnnz, ¦;_-

posa do .1 . Jofio Romariz, funecionario
da Secreta . do Literior

o sr. Jo/c Ro-r.gucs de Abreu Siquc-i-
ra, funecionario apoi<*stàdo d.'. Delegacia
Fiscal;

o sr. Antônio Foga;>, guard.i-hv.ros nes
ta praça;

o sr. Lucio Veig*. Filho-
o sr. João Lauro Schreiner;
o sr. Floriano d- Moran, sub-secretário

da Comniissao Directora do Partido Rc-
publicauo;

o sr. dr. Fernando Machado, advogado
deste foro;

o sr. dr. Jeronymò ele Azevedo, director
da Bibliothcca Publica do Estado;

o sr. dr. Gustavo Pinto Pacca.

llOSPICDIiS li V1AJA.\"T_9

Acham-se nesta capilal c hospedam-se no
Hotel do Oeste os srs. Guilherme Sapas,
Annibal Cavalcanti, Edgard A. Kimel. Iioa-
ventura R. Azevedo, Clarineb Joaquim
Mello, Domingos J. da Costa, Mauro Sal-
les, Carlos José Mixener, Theophilo Miran-
da, Conrado Dix, Galileu Marugi, Banho-
lòmcU Giuüei, Bcncdiclo Pedreira Leite,
Glyçcrio Bandeira, Adolpho Ayres, dr.
José Caetano Cunha, Pedro Victor dos San-
los, Aladino Guarcschi, dr. José Toledo
Arruda, líraldo ele Toledo Arruda. Alaiío
Nunes, Horacio Amaral, Joaquim P. Got:-
lart, Antônio Ncme, dr. Saraiva Guimarães,
coronel B. Pereira, Luiz Paula Leite, Mo-
desto Massari, João B. Ygron, padre José
M. Gari, Julio Virou, dr. Álvaro Soarei,
Manuel Costa c Arthur Toledo,

ENFERMO

Acha-se enfermo, recolhido a um quarto,
particular da Sanla Casa dc Misericórdia,'o
revmo. padre Antônio Massigaüa, do Ly-
ceu Salesiano de Campinas e irmão do
revmo. padre Luiz Massigaüa, director do
Gymnasio S. Joaquim, de Lorena.

S. revma. submetteu-sc ante-hontem a
uma intervenção cirúrgica e, comquanto te-
nha experimentado algumas melhoras, ainda
inspira cuidados o seu estado.

O revmo. padre Antônio Massigaüa, que,
por muitos annos, dirigiu o externato do Ly-
ceu do Sagrado Coração de Jesus, desta ca-

pitai, conla em nosso meio social numerosos
amigos e admiradores, que o têm ido visitar
á Santa Casa.

Ao distinclo enfermo apresentamos os
nossos votos dc prompto e completo restahc-
lecimento.

—T— 1
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JUNDIAHY, 17.
Durante o dia de hoje foram recebidas

43.518 saeca. de cafí, sendo com destino a
S. Paulo í.joo e 41.018 para Santo-.

Café b-ldcado com destino a Santo. ...
56,351 saccas, »endo:

Recebidas ds Tumdiahy (Pa.)
Recebidas da Bragantina . . ,.j

da Sorocabana . .;
do Pary e S Pau-

Recebidas
Recebidas

lo ., ,
Recebidas do Bra.

Total . .
SANTOS, 17.

Saccas
44-536

6-1
5*774

4.203
957

56.351

Saccas
27.850Vendas de hoje .... ., ..

Mercado, calmo.
Vendas desde 1.0 do mez . 466.609
Vendas desde 1.0 dc julho .,035.24o

Nas vendas realizadas regulou o preço cie
-líf.oo para o typo 6.

Nota — O café sem cstylo c o abaixo
¦do lypo 4 estão muito depreciados, sendo
difíicil a sua collocação.

Saccas
lEntradas 53*84'
Desde 1.0 do mez 1.031.34.1
Desde 1.0 dc julho . . _ . 2.349..100
Existência hoje em primeira c

segunda mão 1.666.047
Média 60.667
Despachadas 3S-7-Í3
Idem desde l.o do mez . . 534.829
Idem desde 1.0 de julho . . 1.243.098
Embarcadas 31.652
Idem desde 1.0 do mez . . 477.22b
Idem desde 1.0 de julho . . 1.130.5.12
Passagens 56.351
Idc-m desde 1.0 do mez . ¦ 1.028.022
Idem desde l.o de julho . 2.366.364

Sahidas:
Europa • • • iS.1-4'3
Argentina 13-30Ó
listados Unidos ...... 3--4*6o4
Por cabotagem 405

Em egual data do anno passado:
Filtradas 935
Idem desde i.ò do mez , 257.045
Idem desde 1.0 de julho . . 1.122.940
Existência em primeira e se-

gunda mão I.I47-9-I5
Média IS.120
Despachadas 13 •'5"
Embarcadas S**.*

SANTOS, 17 — Movimento de café, na
Companhia Central de Armazéns Geraes,
110 dia 17: - '-¦''¦¦'

Existência no dia 16 . . . .; 133-'5°
Filtradas hoje 8.000

Total 141.158
Sabidas hoje n *°55
Stock hoje 139*203

SANTOS, 17 — Telcgranima especial
do "Correio".

Ah cotafiões do {...lamento da Compa-
nhia Réglstadora o Calx.-i do Llquldagilo
do SantoB, na base do typo 4, [oram us bc-

gulntos:
Compre. VonflH.

wosto ¦¦'. • • '¦$s-r> "!*!i5°

Setembro  W»» «s5°
Outubro  WOO -15850

Novembro  4*800 <l$-50

Dezembro WOO '-S8G0

S. PAULO, 17
Conforma aviso telegraphico, entraram

de Juudliiliy pula Estrada. Paulista:
Saccas

Hojo UMU
Anterior '-•..224
Xo mesmo período do anno
passado

Kntriidas pela Estrada Soroca-
bann - ¦•f>-r-'

Anterior 13.078
Xo mesmo período do anno

passado .....*••• •'"

Total, boje ./_¦ .• • r'„,;',r'í
Totaij anterior ....... -7.-02
Xo mesmo período do anno
passado ''"3
Foram recebidas hoje-, durante o dia,

na estação do Jumliiihy:
SaccfiH

Com destino a S. Paulo . . 1.500
Anterior  íi*1"
Xo mesmo período do anno
passado

Com destino a Suntos .... 41.018
Anterior 41.032
Xo mesmo período elo anno
pnssado "~

NOVA YORK, 17.
Na segunda chamada da llolsa, o merca-

do apresentava-se e-tav-1, com alta dc 3 a
6 pontos.

CotaçScs:
Setembro .. ,• s . .. .. .; . 6,41
Dezembro . .• .¦ .- . , v . 6,50

LONDRES, 17.
Hoje abriu est» mercado accetsivel,

com baixa de 3 d. a 9 d., do fechamento
anterior,

HAVRE, 17.
Hontem foi feriado neste mercado,

CAMBIO
A Banca Erancese e Italiana per 1'Airie*

rica de-1 Sud affixou hontem na abertura do
mercado a tabeliã dc 12 3|i6 d. a 90 dias
de vista sobre Londres e a de 12 d., á vis-
ta, com as respeclivas taxas equivalentes,
sobre ns demais praças,

A's 14 horas, mais ou menos, foi esta ta-
l.-illa modificada pela de 12 1J4 d. c 12 ri 16
d., respectivamente a 90 dias de vista e á
visla sobre Londres.

O mercado de cambio abriu hontein esta-
vcl, com os bancos cm geral, fornecendo
cambiaes a 90 dias de visla sobre Londres,
na base dc 12 3|8 d.

A's 12 horas o mercado era mais anima-
do, vigorando em alguns bancos, a cola-
ção de 12 13I32 d.

Meia hora depois, firmou-se ainda mais
o mercado, generalizando-sc nos bancos,
por essa oceasião a taxa de 12 7)16 d.

A' tarde, o mercado era menos firme,
adoplando os bancos ein geral, a taxa da
abertura, isto é. a de 12 31° d.

Nesta posição fechou o mercado estável
c com pequeno numero dc negócios feitos
no correr do dia.

No Rio, o mercado fechou estável, com
os banco.-, sacando na base de 12 7I16 d.
comprando a 12 17I32 d., com offertas dc
letras a 12 15I32 d.

A' taxa dc 12 11I32, a 90 dias de vista,
sobre Londres, epie foi a laxa official dc
bontem, a libra esterlina vale I0$443/ o
franco $773 e o marco $954* ,

A' visia, 12 7I32 d., a libra esterlina vale
I9$_42, o franco'$781, o marco, $964, a lira
666, c cem réis fortes $259 e o dollar ...
4^046.

A C-main Syndlcal ilos L-rretorcj .[fixou lionltm
.1 .-muni- l-ticlla '• 90 (l/v A' vi_l_
Un-re- .... 12 Um 127/3.
Pana 77« 781
Hamburgo ••-¦• '•"•;}
-mini .... Ü60.1.11111 -KMi

l-orl-anl __\
NovnVoil - .-i.bcinni). - 19!ooJ

Coíiun banqueiros, . . . -2-1/4 á 121-/82
__nini .'i eiiniü matriz . . . 12 0/18 a I--/8

Iím CRiial Uni.-' <lo nnno p.-iss-ulo.
ti.lienios,

•Lonii.- banqueiros. ... i"'1
Conlin 11 imxii niolii». .
Soberano*» ....

nii.

SANTOS
(,'uiso olíicinl ilo cambio c moce' 1 mclnllicn, allix.i

do honleni peln Camaru Syudical elos Corrcloins.
_ d/v A' visln

LondiCB 12 _/.!'_ 12 9/íí
1'aris ¦.m 1*
Hamburgo ..... 8-1 '"O
Italia _°

[lcsi.uoha , ¦ Sir»
Novn Yorl. 4.-_lü0
Argònima ,'§800
Soberanos . . "~ 1--O0U

CÂMBIOS EXTRANGEIROS
Inuaii dc ilosconlo do abertura do mercado dc

Londrea Honlem Anterior
laxa rt-J._-on.10 do llan

co Ca inglnlerra a 0(0 5 0/0
laxa de üesconiò tio íian*

co da l''ram,-a . 5 0/0 5 0/0
laxa de dc_eou'o do Hon*

co dr Ailcmanha 5 0/0 5 0/O
laxo tle deseonio no mer»

cado do l.ondrca S mo*
ie» 6 0/0 5 0/0

Cambiüs
\ova-Yoili sobre Londres,

d visla, poi l.m 1/2 Ui 1/2
Vovo-Vbl- jsobru Londres,

o OO div um _ . ..65.00 d.fl7.00
l .ibuíi subtc Londres â vis-

ia, |iol 1111 ríis U C/8 34 D/8
l'àtis sobiL' londrea íí vi

ia, |ioi 27.02 27.0J
italia .obre Londres, rt vis*

in, poi .. 00.20 M'.10
\ladrid soliic Londrea

viam poi i. UM . 21.9';
'nns sobic Italia, í visla,

poi 10U hru-j 01 2(1 BI ."J/S
'ans sfibie Hespanha, A

viala, poi 5Í/J peaelos -62,0'J 652.00¦ova*Yoilt aobre llcrbm, á
visla, pc: ¦* marcos fcl 1/2 61 7/fj

Total, bojo .12.518
Tutal, anterior 42.500
:-.'o mesmo período do unno
liaasado

M ERCAiDOS EXTRANGEIROS
NOVA YORK, 17.
Hontein fechou este mercado estável, com

baixa de 2 a 4 ponlos, elo fechamento an-
terior.

Colações:
Setembro 6.36
Anten.:.' 6.39
Dezembro 6,46
Anterior 6,49

Vendas, 8.000 saccas.
NOVA YORK, 7,
1-lojc. abriu este mercado estava!, com

baixa de 7 c alta parcial de 1 a 2 pon-
tos.

Cotações;
Setembro .,.,...-. . 6,31
Dezembro 6,47

41 H/l 44 8/-I
01 01
tu ou
co CJ
UU b-8
4_ 41
50 60
BU 88

00

Tilulos IJrnsllcIros cm 1'jOiulres
Apólices federnes. 1IJ09,

4 OlO
Kcd.i_e'_ lUOfi I 0|-i
Kunüinu, i u|.
1'undm-, NI4
Kunilinft M« •' 0l0
b ji'. t. onv'Cn.i.o 1910.

I 0|J 1001
.S.lo 1'iiulo 188U
Sãu l'au;o 1KD0
Mm l'nu',0 1001
Silo l'aul • 1011, a 0|(), cx.j.
Itio do Jnnehu Mumeipa-

lidado .-) 6M
llello lloruonlo l'Mh 0 UjO.
I.eiipuldin.i Uíiil.vny ("o,

I.UI. hiocl.
ílraziliaii 1'ruclion L & l'

Lui ^loclt UriL-¦ 1'aülo Üaiiway (o. Ltd.
(Jrd '

llra/il llailvu", (unimoti
hloc!.

Dummi I l.ollcc Lo. Lld.
• 1|_ 'J|0 (.'um frei.

Consolidados i'ii n 1 c z e _
. !/-¦ u/0

México Norlli Wcslern
Hallway l o., Ltd., Ord.

00

SO 89

UO 30

43 1/4 40 1/4

100 I0J

«

8 l/l E 1/4

63 65

2 1/2 2 ll-

NA CâIâRÀ FEDERAL
orçamento dist. cJ.í3s_ipe_--a.

Reuniu-se ante-hontem a Commissao de
iMuuiças da Câmara Federal, sob a presi-
dencia elo sr. Antônio Carlos c presentes
mais os srs. Carlos Peixoto Filho, Çardo-
so de Almeida, Fclix Pacheco, Álvaro Pa-
nlista, Justiniar.o Scrpa, Vcspucio de
Abreu, Alberto Maranhão, Balthazar Pc-
reira e Cincinalo Praga.

Foi iniciado o estudo das emendas ao or-
çamento, na parte relativa á despesa, _co-
meçando a Câmara pelas emendas relativas
ao Ministério do Exterior, sendo relator o
sr. Balthazar Pereira, rjue deu parecer
contrario a tres dellas, acceitando com mo-
dificação uma do sr. Celso Bayma, trans-
portando quantias de umas para outras con-
sighàçõcs no valor total de -35 contos. O
sr. Álvaro Uaplisia propoz, sendo rejeita-
da, a suppressãb de 6:000$ dc gratificação
ao official de gabinete do sub-secretario
das Relações Exteriores. Cahiu a propôs-
Ia do sr. Barbosa Lima, para a suppres-
são das nossas legações em Dinamarca 1
Noruega, Austria, Cuba, Equador, llollan-
da, Japão c China, México e Rússia, bem
como dos addidos commerciaes.

O relator ficou encarregado de pedir in-
formações ao sr. ministro do Exterior so-
bre a necessidade do augmenlo dc reis

40:000$, pedido para a verba de " recc-
peões" e sobre a emenda do sr. Barbosa
I.ima, relativa ás despesas nos consulados,

Cahiu ainda a proposta do sr. Álvaro
Baptista no sentido da réducção da ver-
ba de representação para o ministro do
.'.4 .('Oü$, para 12:000$. Em vista dessa re-
cusa, o sr. Álvaro Baptista declarou desiõ*
tir de propor outras reducções de venci-
mentos.

Seguiu-se o estudo das emendas ao or
çamento da Viação c Obras Publicas^ do
Otial i relator o sr. Cardoso de Almeida.
O sr. Carlos Peixoto Filho observou ser
necessário estudar a despesa sempre tendo
om vista o calculo da receita. Ha, por
exemplo, uma mensagem em que o sr. pre-
sidente da Republica pede o credito de
sete mil e muitos contos de réis, supple-
meiitar ao orçamento da Marinha, decla-
rando que as verbas respectivas foram in-
.Hifficienleniente dotadas pelo Congresso.
Ora, deante da palavra official do chefe da
Nação e sendo a verba global do projecto
para o orçamento . da Marinha em 1916.
ecual „ votada -para o exercício corrente,

claro está que será insufficienlc tambem.
Deve a Commissao conservar.as verbas da
.Marinha insuíficientemente dotadas ou
deve antes corrigir as dotações vigentes,
obtendo cm correspondente augmento dc
receita para evitar que o orçamento suba
com "déficit" ao debate? ~

Opinou o sr. Antônio Carlos que a
Comniissao pôde ir deliberando sobre as
emendas, naturalmente impressionada pela
observação elo relalor da receita, veriíican-
do, depois dc terminado esse estudo, qual
a situação em que fica a despesa geral em
face da receita orçada, para agir em favoi
do equilíbrio immcdialaniente ou na ler-
ceira discussão do projecto.

O sr. Cardoso de Almeida leu o seu
parecer, mostrando haver, 110 projecto da
Cpmmissãó, uma economia de 11 mil con-
tos só ria parte relativa ás despesas elo
Ministério da Viação c Obras Publicas,
sendo ires mil c tantos contos nas despe-
sas ordinárias e mais de sete mil nas eus-
Içadas pelas Caixas dos Portos.

As emendas á verba de telegraphos, au-
gmenlando a despesa ein cerca de 900 con-
los, tiveram parecer contrario, menos tuna
parte da que tem o 11. 66, que reduz a ver-
ba para os guarda-íios, cujo numero está
diminuido. Defendendo emendas suas, in-
clnidas no numero das relativas aos Tele-
yraphos, o sr. Augusto Pestana observou
que o aceresciu o propos<to na verba evita-
rá créditos supplementares c é compensa-
do pelo augmento da renda, pois que no
l.o semestre do corrente .exercício esse au-
gmento já monta a 800 contos. A Commis-
são, porém, rejeitou as emendas.

A respeilo ela emenda que restabelece a
proposta na verba relativa á Estrada àn
Ferro de Itapura a Corumbá, o relator deu
parecer contrario, mantendo a réducção dc
30 contos, que rez 110 seu projecto pela
diminuição de vencimentos dos engenhei-
ros. O sr. Carlos Peixoto Filho, notando
que essa estrada rende gou c-vntu*, apenas
e que o seu custeio se eleva 2.900 contos,
declarou votar 110 sentido de que esse eus-
teio não exceda a 3:000$ por kilometro, A
Commissao rejeitou a emenda.

Em relação ás emendas epie tratam da-
Inspeciona das Seccas, o parecer foi con-
Irario ao restabelecimento da proposta,
mantendo a economia de mais dc 300 con-
tos feita no projecto apresentado á Ca-
mara.
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No bai.to i!o JR-Xigu i* encom
trado o «:.n..»v.-r de uni rc.
-cm-nasci-ta horrívelincs -
te queimado - Amüe-Iei.-
naturada continua a ni-gur

a autoria do crime -
O inquérito
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Antonia Luiza, a mãe de-naturacla

O ilr. Tamaridaré Uchôa, 2.0 delegado
interino, continua a trabalhar activamente
no inquérito sobre o horroroso iníantici-
dio do bairro do Bexiga, fado que tão
funda impressão causou 110 espirito publi-
co.

Antonia Luiza, a mãe dcsnatunida, obsti-
na-se em não dizer a verdade. Confessa
apenas que a 10 do eorrenle dera á luz a
criança, que nascera morta, indo ella mes-
mo enlcrral-a no quintal da villa Joaquim
Antunes, ao lado de um muro.

No mais, Antonia Luiza parece con for-
mada com a emba'.cosa situação que ella
própria se creou.

Embora sem a confissão da indiciada, o
inquérito vai ser encerrado, pois a sua res-
ponsabilidadc criminal está perfeitamente
apurada.

Antonia Luiza insiste em que o seu filho
nascera morto; e os medico.-. Icgi.stas, ba-
sçados no resultado afíirmativo da docimá-
sla hydrostatica pulmonar asseguram que a
criança respirara, tendo, portanto, nascido
viva.

No inquérito já depuzeram varias teste-
num lias.

Depois, ile passar pelo Gabinete ele Iden-
lificação, a criminosa vai ser removida pa-
ra a Cadeia Publica,

IrUL-l 0 üATHOUC
O DIA

Santa Helena, imperatriz, viuva.
Oriunda de uma familia de alta linhagem

esposou Constando Chloro, que comman-
dava o exercito romano, na Inglaterra,
tornou-se César, sob o império dc Maxifni-
liano Hercules, c treze annos depois, im-
pçrador, que morreu na Inglaterra.

O mais velho de seus filhos, Conslan-
tino, que o suecedeu no throno recebeu
sua primeira educação de sua respeitável
mãe.

^ Ella o preparou aos desígnios da Provi-
denria, que o fez, primeiro imperador
christão, após a vicloria milagrosa que
obteve sob o estandarte da cruz de Jesu*
Christo. Parece mesmo que, Helena rece-
beu o baplismo nesta oceasião c converteu-
se de^ tal forma, a praticar as mais herói-
eas virtudes christãs.

Sua piedade para oom Deus, seu amor
para com os pobres e seu zelo na propa-
gaçãò do( Evangelho, foram celebres cm
toda a Egreja. Seu filho a proclamou Au-
gusta, em todas as províncias do império
c S. Gregorio o Grande assegurara que
)S seus exemplos attraiiiram os Romanos

ao conhecimento c ao serviço do verdadei-
ro Deus.

Humilde, na sua elevada posição, ella se
confundia com seu povo para assistir os
officios divinos. Administrando os. the-
soufos do império, ella praticava as boas
obras.

O imperador, seu filho, soberano do
Oriente pela vicloria que ganhou sobre Li-
cinio, seu collega, reuniu no anno 325 o
Concilio Geral de Nicca c escreveu a Ma-
e:ario, bispo de Jerusalém, sobre a construc-
çã. da basílica no monte Calvário.

Sanla Helena, com a avançada edade de
So annos, tomou a si a incumbência deste
piedoso encargo.

Desejava ardentemente descobrir a cruz
de Jesus Christo, sobre o monte regado
com seu precioso sangue c Deus lhe conce-
deu esta consolação.

Visitou então, Iodos os logares santos,
ornando-os caprichosamente.

Concedeu a liberdade aos exilados c ou-
tros confessares da fé, que Licinio havia
condemnado ás minas.

Emfim, depois dc haver satisfeito a sua
piedade, caridade e zelo chrislãos regres-
sou a Roma.

Pouco tempo depois, sentindo approxi-
mar-se o fim dc sua vida, ella desejava ar-
dentemente unir-se a Deus.

Combinou com scus filhos o melhor meio
dc governar o Império de conformidade-
com os preceitos da lei dc Deus e aben-
çòando-os, morreu no anno 328, rodeada
por clles.

Os pobres c a Egreja choraram c a in-
vocaram, ao mesmo tempo.

OBRA DOS TABERNAC-LOS

O sr. conego Manfrcdo Leite fará ama-
nhã, ás 14 horas, na matriz da Consolação
uma conferência aos associados da "Obra

dos Tabernaculos".

MATRIZ DE SAN'T'ANNA

O venerando monsenhor Miguel Mar-
tins, missionário apostólico iniciará no dia
dez do próximo mez de setembro as santas
missões, na matriz desta parochia.

MATRIZ DE S. GERALDO

C revmo. monsenhor dr. Benedicto de
Sousa, vigário geral do arcebeispado ini-
ciará amanhã, 19 do corrente, na matriz
de S. Geraldo das Perdizes, á convite do
revmo. vigário, unia série de conferências
religiosas.

O illustre conferciicista falará ás S ho-
ras, exclusivamente, ás senhoras e ás 19
horas, exclusivamente aos homens.

A matriz, á noite, será reservada sómen-
te para os homens.

O encerramento dar-sc-á, no próximo do-
mingo, havendo missa, com cânticos e com-
munlião geral dos fieis, que. se apresenta-
rem devidamente prcparaelos.

VISITA PASTORAL

O sr. arcebispo metropolitano reenectará
no próximo mez de setembro, a visita pas-
toral pelas parochias da archidiocese.

Segundo o programma publicado s. exc.
visitará nos dias 1.0, Juquery; 3, Campo
Largo; 4, 5, e 6, Atibaia; 7, Bom Jesus; 8
e 9, Nazaretb; 11 e 12, Piracaia; 13 e 14,
Currallnho; 15, 16 e 17, Bragança; 19, 20
c ií, Jundiahy; 22 e 23, Itatiba; 24, Salto
de Itú; 25, 26 c 27, Itú, e 28 e 29, Ca-
breúva,

ROMARIA A' APPARECIDA
Continuam as inscripçoes dos romeiros â

Apparecida, no salão da V. O. T. de S.
Ftancisco.

Das 13 ás 17 horas, alli se encontra, o sr.
Juvenal Pestana, encarregado das inseri-
pções, á disposição dos interessados

Cam ipoM)
O sr, dr. Adalberto Garcia, juiz de direi-

to da primeira vara de orphams, como sub-
stituto do juiz da primeira vara eivei, acaba
de julgar improcedente a acção ordinária
intentada pelo sr. dr. Affonso Guàyanaz da
Fonseca contra a Fazenda do Estado.

Publicamos a seguir, na integra, a bem
fundamentada aentença daquelle illiBire ma-
.ctistrado:

-' Vistos e examinados estes auíoj de ao
çao ordinária, em ejue são partes — autor, o
dr. Alonso Guàyanaz da Fonseca e ré, a
Fazenda do Estado.

Allega o aulor:

Que foi nomeado lente da cadeira de psy-
chologia e lógica do Gymnasio do Estado
de S. Paulo, em seguida a concurso a que
se submetteu, na vigência da lei n. 88, de
Ü de setembro de 1892;

Que tomou posse _ entrou em exercicio
do seu cargo em 23 de agosto de 1094;

Que, mercê do disposto uo art* 58, para-
grapho unico, da referida lei, adquiriu dl-
n ko nos " augmentos de honorários men-
sáes_consignados para 03 lentes que prestem
serviços em determinados números de an-
uos", a contar da posse;

Que, a despeito de tal dispositivo legal, o
governo se tem recusado ao pagamento do
que lhe é devido, sob pretexto do que lei
posterior, n. 686, de 16 ele setembro de 1899,
art. 22, revogara o paragrapho unico elo ci-
tado art. 58;

Que a lei revojjatoria, entretanto, não pode
ser applicada aos professores nomeados e
empossados depois delia, e não a elle autor,
que entrou em exercicio do seu cargo " na
vigência de lei diversa, que taxava determi-
nados augmentos de vencimentos subordl-
nados a um prazo lambem determinado";

Que, de accôrdo com o art. 11, n. 3, da
Constituição Federal e doutrina dos autores,
inconstitucional é a lei de 1899, por não ser
facultado aos Estados prescreverem leis re-
troactivas;

Que, assim, a Fazenda do Estado, atten-
tando contra direitos adquiridos, deve ser
condemnada a pagar-lhe os vencimentos que
lhe competem, bem como os que se forem
vencendo mensalmente, nos termos da citada
lc; de 1892.

A ré, opponelo-se ao pedido, defende-se,
dizendo que o autor:

Na larga dilação, aberta nos autos, não
provou a sua intenção;

Não contava dez annos de exercicio do
cargo cm 1899, pelo que lhe não assistia di-
reito aos acerescimos de vencimentos C3íi-
pulados na lei de 1892;

Incorreu na saneção da lei nova, por não
se haverem preenchido as condições ela lei
antiga, que estabelecia o estagio dc dez an*
nos, pelo menos, no cargo para que fora no-
meado;

Não podia, portanto, invocar, como mate-
lia de defesa, a offcnsa a direitos adquiri-
dos, ou atten lado ao código politico do_ re-
çimen republicano, que consagrou o princi-
pio da não retroactividade das leis.

São eslas, cm synthese, as allégações do
autor e ela ré. Examinadas attentamente, e

Considerando que os documentos de fls.
I e 16 provam a nomeação, compromisso e
posse do autor para o exercicio das func-
ções de lente do Gymnasio do Estado, em
•-9-t ;¦

Considerando que, effectivamcnte, a lei
que reformou a instrucção publica dispõe
que o professor perceberá, no fim de dez
annos de exercicio, mais a quarta parte dos
vencimentos; no fim de quinze mais a terça
parte c no fim de vinte e cinco annos mail
;'i metade (art. 58, paragrapho unico, cita-
dos; art. 262 do elec. n. 144 "b", dc 30 de
dezembro de 1892, epie approva o reg. da
Instrucção Publica do Estado); mas,"Considerando 

que ao pedido do autor sc
oppõe a referida lei n. 686, dc 1899, art. 22,
que diz tcrmiiiantemenle: "Fica revogado o
paragrapho unico do art. 58 da lei n. 88,
de 8 <lc setembro dc 1892";

Considerando que ao tempo cm que foi
promulgada a lei nova o autor contava ape-
nas cinco annos de exercicio do cargo, nãn-
tendo, pois, alcançado o estagio mínimo de
dez annos, prescripto pela lei antiga;

Considerando, portanto, que pão é caso
dc sc allcgar a existência dc direitos adqui-
ridos, de direitos já incorporados ao pa-
irimonio individual; •— o legislador esta-
dual, suppriniindu as íiberalidádes ou van*
tagens que a lei n.~8S concedia aos pro-
fessorés, não attentou contra o art. n, n.
3, da Constituição Federal, que veda aoi
Estados prescreverem leis reiroactivas. Na
hypothesè sub iudiee não^ houve retrqacçáo
injusta ou offcnsa a direitos adquiridos.

MERLIN (Rcpert. — Effet rétroa.lif
— secç. 3.a, paragrapho 2.0, n. 4) aff irmã
que os direitos facultativos não se podem
considerar direitos adquiridos. _ Aquellc!
consistem nas faculdades concedidas pelas
leis e somente se transformam cm direitos
quando exercitados c, pelo facto do exerci*
cio dellas feito, a cousa objecto desse exer*
cicio tornou-se propriedade do individuo.

GALEBA {Teoria delia retroattivitá delle
leggi — pag. 191) ensina: "... Dicendo
essere jnviolabil da una legge nuova i dirittl
acquisti che fauno parte dei patrimônio dl
una persona, dicesi implicitamente non esse-
re diritto acquisti Ia merai possibilita o as-
trate facoltó giuridiche, ni le semplice as-
pettativa,''

BAUDRY LACANT1NERIE (Trtado
Theorico c Pratico dc Direito Civil, vol. l.o,
pag. 133) escreve: "... 

par droits acqtiii
il fatit entendre les facultes légales régu*
liérement exercées; et par expec.tative ou In.
terets celles qui ne 1'etaint pas encore au
moment du changement de législation qui
survient". (Cits, 110 Direito, vol. 88, pags,
•191 c 493).

O autor nesta causa tinha faculdades le-
gaes, que podiam, regularmente exercitadas,
determinar a aequisição de direitos; mas
essas faculdades não são direitos adquiri-
dos. Mera possibilidade, simples cxpccla.
liva.

Elias não se transformaram em direito
com o decurso^ de um decennlo, pelo me-
nos, dc exercicio do cargo na vigência da
lei antiga e antes da promulgação da lei
nova.

Ko caso ajuizado teria havido offcnsa a
interesses, mas não a direitos.

Taes princípios decorrem da doutrina
clássica, preconizada pela generalidade dos
escriptores c sanecionada pela jurispru-
cia. Dessa doutrina diverge VARE1LLES,
que 

"pretendeu estabelecer theoria sobre a
relroacção das leis e firmar critério da apre.
ciação da mesma fora do dos direitos
adquiridos".

BAUDRY LACANTINERIE (obr. cit.V
combate a theoria do escriptor divergente;'
combate-a não só em scus resultados pra-
licos, como ainda cm seus fundamentos. K
theoria, observa, que se inspira cm uma
concepção puramente metHplvysica, á qual
é licito recusar, em direito, o menor valor.
(Diicito, v. cit.).

E é ao lado de VAREILLlvS, adversário
da doutrina geralmente acceita pelos tra*
tadistas e tribunaes. que se encontra, cr.
communhão de princípios, o civilista PLA*
NIOL, citado nas allégações do autor jun*
tas a estes autos.

A' vista do exposto, e
Considerando o mais que dos autos consta

e princípios de direito applicaveis á hypo-
these,

Julgo improcedente a presente acção o
condemno o autor nas. custas.

P. e intime-se.

S. Paulo, 15 de agosto dc 1915.

O juiz de direito,
Adalberto GARCIA DA TAJZ"

Sendo a romaria um acto essencialmente
piedoso, nella só poderão tomar parte, 01
calholicos praticantes, com aprcseniação do_
revmos. vigários das parochias, cm que re-
sidirem.

A romaria partirá desta capital no dia f
de setembro, á noite, cin dois trens esoe-
ciatf.



4
*aa_s__i---S-.!-(t'jj:..,.1.'a.r?J!.,i iíairrreriyrrstv.w]iMr..ijai^___

Grande temi» J situação SlBCeira
beneficente

CORREIO PAULISTANO - fluarta-feira, m dé Agosto íle 1915
-ima-t^1./^1'.'1^ '";í'^";."'v,-i-:?í???w:''->:-??•/-?— :ra:-r--v-:-.-' ""''^'2__<_______!__Ç_*r_^

A ínvor dos flagellados da
secca e das victimas

da guerra
A coiniuissão, composta das exmas. sras.

<ld. Amélia Pcreslrcllo. Constançà Neave,
Ç. Le Vioiinois, Muria Doncux e Maria
parros, promotora da grande, kermesse que
ie inaugurará no-dia 9 de outubro, no
Jardim da Luz, cm beneficio das victimas
da secca iio Norlc e das crianças belgas
desamparadas, em conseqüência da guerra
ruropéa, tem recebido um grande numero
dc prcúüas e dotíaaivos destinados á hu-
inanltaria iniciativa,

Já é de todos bem conhecida a situação
ftfflictissima cm que se encontra a Nordes--
,.c do Brasil, onde milhares de pessoas rc-
duzidas á extrema miséria soífrem os bor-
rores da fome e da sêdc implacáveis.

Esses infelizes, privados de todos os re-
cursos que lhe não pó'le fornecer a terra,
assolada pelo terrível ílagello dc uma secca
devastadora e prolongada, nãõ contam si-
não com o auxilio generoso de todos os
brasileiros.

1-',' para elies c para as pobres criancinhas
belgas lançadas ao desamparo e ao sof-
frimento pela tremenda guerra européa, a
monstruosa calamidade que devasta o seu
paiz, que a commissão de distinetas senho-
ras, abnegadamente votadas ao bem dos que
soffrcin, pede mais uma vez o auxilio do
povo desla capital,

«S. Tatilo mostrou-se sempre solicito em
prestar o seu concurso á generosa obra dc
nobre solidariedade dos que trabalham para
diminuir as privações dos qne soffrem na
adversidade, luctamlo contra as iiiclenicn-
cias da sorte.

A commissão organizadora da kernitssc
tio Jardim da Luz conta com o altruísmo,
tantas vezes demonstrado, de todos os pau-
listas, que attenderão certamente ao appello
«iuc lhes é dirigido em nome de milhares de
infelizes.

Todas as pessoas que quizerern concor-
rcr com qualquer prenda para a festa be-
neficente poderão envial-as ás residências
das senhoras da " Comniissão de Soccor-
ros", á. avenida Paulista, ífl; rua da Gloria
n. P5-A; rua Major Serlorio n. 3; rua dos
GiisinGcs 11. 07 c rua Olinda 11. y.

Concorreram já com prendas para a kcr-
nies.se do dia () dc outubro próximo os sn.;

D. Filho, 500 cigarros "Cascatas"; Kené
í.efévre, uma prenda; Siqueira Junior, 50
charutos; Valerio Vieira, tuna photographs-
surpresa; Arou Irmãos _ Comp., I bronze
com luz electrica; Wadih Pedro e Irmão,
uma duzia de lenços; Felippe Nciimaiin, 50
maços dc ciganos "Macedonia"; Cbaruia-
ria Carioca, 3.000 cigarros sortidos; II. Ca-
tani e Filho, 6 volumes; João Amoroso e
Filho, brinquedos; Valcnlim Guerra c Ir-
mãos, diversas prendas; P. Duclicii C
Comp., 6 latas dc biscotitos;

0 que se deliberou na reu-
mão convocada pelo sr.

presidente da Repu-
blica

Os nossos telegrammas

; 1. Santos (
iuilhermc Rab-

eam e Irmãos, diversas prendas; Jujisaki
diversos brinquedos; Carlos Murilo. 2$ooo;
Aurora Farina, 1 guarda-chuva; Serafino
Chiodi, ó gravatas; Casa Malusardi, di-
versas prendas; Casa Verde, um par .dc
quadros; ('.unha Freire e Comp., diversas
prendas; Casa Mendes, 1 par de quadros;
Casa Fretin, diversas prendas; Cbartilaria
Migiion, 2.000 cigarros; José Bento Momci-
ro. 10 garrafas dc vinho; Carvalho Filho
e Comp., diversas prendas; 

'forre 
Eiífcl, 12

travas; Casa Garraux, uma estatueta de
bronze; Casa Fachada, uma caixa de bis-
ruit; Chapelaria Alberto Rodrigues, 6 bon-
lieis; Livraria Teixeira, 20 romances; Casa"Ao Preço Fixo". 2 frascos de essência; J.
M. Gonçalves, 5 duzias de lenços e 12 fras-
cos de extracto; Casa Mjchcl, uma elegan-
1c floreira; M. Backer e Comp., 10 objectos
dc biscuit; Pharmacia Vita, uma caixa dc
sabonetes " Royal"; Casa Rocha, uma san-
ilaiia; Pharniaçia Borges, varios objectos da
caia; Elisa Concilio, 1 collete; Luiz Gomes,
2 vidros dc deutriíicios; Guadagni e Comp..
uma caixa de charutos; Alfaiate, uma caixa
dc meias; Companhia Sousa Cruz, um estojo
para café, I .êlc-a-tcle e 5.000 cigarros" Volanda"; Henrique Martins e Comp., I
bounet; Companhia Puglisi, 3 caixas de vi-
nho Chianti; Companhia Mechanica c Im-
portadora de S. Paulo, duas caixas de vi-
nho do Porto; Leiroz e Livreri, diversos
objectos; Companliia Sousa Cruz, 1 porta-
i-opos; Casa Raunier, uma carteira de couro
da Rússia; José de Maio, uma campainha
(In metal; Jacques Nelter, diversas prendas;

L_evy'e Irmão, diversas musicas; Ernesto
Marino e Comp., livers prendas; Cas."
./'..;.'ilr- I l-íii '; Casa De Luca, 7 collete
dc ..._, Irnia Cirato_ diversas blusas; Casa
Pcrrclli, C suspensorios; L. Grumbach, di-
versas prendas; J. Moreira e Comp., uma
duzia de lenços; mme. Louisc Gostes, 1
chapéu para criança; nimc. Pereira, 1 cha-
péo para criança; Mappin Wçbb, uma porcel-
lana; Luiz Banberg, uma bandeja prateada;
Antônio Giiido, 1 apparclho; Pedro Roma-
no, 1 bandolim.

TÜIO PIIOCA-ABIGA-L-MOREIRA
Depois de uma feliz temporada í.eata

capital o nas principaes cidades _o lntc-
rior do E-taflo, seguiram hontem no no-
cturno de luxo, para o llio do Janeiro, o
Jornalista Joüo Plioca, a actriz Ablgail
Mala e o maestro I«ulz Moreira — o ex-
eellcnte trio artiatico, que ae Impúz radi-
cadamente 6. estima do nosso publico.

Foi levar-lhes mias despedidas, fi. gare
dr. Luz, grande numero de amigos, entre
os quaes exmae. famílias do nosso escõl
eocial.

Theatros
Salõoes

TDEATItO MUNICIPAL
Sabemos que lia grande cnlhusíasmo para

a tomada da assignatura para 10 recitas que
a Companhia Dramática Rio-Platense pre-
tende dar no theatro Municipal por inicia-
tiva do Theatro Nacional Argentino — A,
P. C.

Nesta temporada serão representadas pe-
ças dc autores argentinos, brasileiros e ori-
«nlacs-

Para o annuncio que se publica a tal res-
peito na secçSo competente desta folha cha-
mamos a attenção das pessoas interessads-;.

CASINO ANT-tROriOA

Neste theatro da rua Anhangabahu' re-
presentou-se hontem, pela primeira vez na
actual temporada, a conhecida opereta O
Conde de Luxemburgo, cujo desempenho
foi acccitavel, dados os recursos vocaes da
trotipe do theatro Republica do Rio.

O publico, que freqüenta o Ca6Íno, diver-
tiu-se com a representação da opereta de
Franz Lehar, e não regateou ápplausos aos
principaes interpretes.

Hoje, nas duas sessões do costume, a
mesma opereta O Conde de Luxemburgo.

Para amanhã já se annuncia a peça
¦de grande espectaculo Cem mil diamantes.

Para aexta-feira, s. mista carioca -_•
Philomena I,

mis
'Neste procurado ein.ma «hlbcm-a. lioje

os esplendidos films "Houve uma *.*-*-.•.••"
C 'Penhasco, do mau coiií-lho".

Em additaniento aos nossos telegrammas
dc hontem, transcrevemos a seguinte varia
do Jornal du Commercio sobre a importan-
te reunião havida no Palácio Guanabara:

" A convite do sr. dr. Wenceslau Braz,
reuniram-se bontem, ás 21 horas, no Pala-
cio Guanabara, os srs. drs. Urbano dos
Sanlos, vice-presidente da Republica; gene-
ral Pinheiro Machado, vice-presidente do
Senado; dr. Pandiá Calogeras, ministro da
Fazenda; senadores Leopoldo de Bulhões,
Sá Freire, Victorino Monteiro, João Luiz,
Bueno de Paiva, lírico Coelho, Alcindo
Guanabara c Azeredo; e os deputados An-
tonio Carlos, Carlos Peixoto, Cincinato
Braga. Cardoso dc Almeida, João 

"Vçspitcio,

Álvaro Baptista, Justiniano dc Serpa, AI-
berto Maranhão, Felix Pacheco, Octavio
Mangabcira e Balthazar Pereira.

Deixaram de comparecer o sr. senador
Francisco Glycerio, por enfermo, c o presi-
dente da Caniara, dr. Astolpho Dutra, por
motivo de luto.

Tomando a palavra em primeiro logar o
sr. presidente da Republica disse em bre-
ves palavras o fim da reunião, incumbindo
logo em seguida o sr. ministro da Fazenda
de expor a situação geral do Thesouro e
o modo pelo qual foram combinadas as
medidas constitutivas do projeeto apresen-
lado e defendido pelo sr. Cincinato Braga,
terminando por tiiggerir-lhe algumas mo-
dificações.

Falou cm seguida o sr. Pinheiro Ma-
chado, que, partidário embora de uma
creação dc recursos até quatrocentos mil
eonlos, fez ponderações sobre o nicchanis-
mo do projeeto, terminando por declarar
que merecendo-lhe inteira confiança o sr.
presidcnle da Republica, daria todo apoio
ao que este decidisse como responsável que
é pela direcção do paiz.

Usou da palavra depois o sr. senador
Leopoldo de Bulhões, que, mostrando es-
latisticas e lendo trechos de mensagens,
combateu a emissão, achando que a situa-
ção era menos premente do que parecia,

O sr. Cincinato Braga, stistehlando as
idéas capitães -do projeclo, explicou o mo-
do pelo qual, aos poucos, iam tendo solu-
ção as di (ficuldades do momento.

Falaram depois, resumidamente, os srs.
senadores João Luiz Alves, Sá Freire, Al-
cindo Guanabara, Erico Coelho e o sr.
deputado Carlos Peixoto, emittindo suas
opiniões,

O sr. presidente. da Republica, agrade-
cendo o comparecimento dos srs. represcn-
tantes da Nação, encareceu a urgência da
votação do projeclo. Appcllou para a con-
cordia que a gravidade do momento impu-
nha á acção dos brasileiros cm geral, cn-
contrando pleno assetilimcnto de todos os
presentes.

Foi resolvido que uma commissão mixta
de membros das duas casas do Congresso
se entenderá com o sr. ministro da Fazen-
da para o fim de redigir o projeeto defi-
nativo a ser approvado pelo Parlamento
ficando assentado que a emissão scrá ele
vada a trezentos c cincoenta mil contos.

A reunião terminou ás duas horas e um
quartr."

Os nossos telegrammas
S. PAULO E A EMISSÃO DE PAPEL

MOEDA - O QUE DISSERAM A
UM VESPERTINO OS SENADO-
RES FEDERAES PAULISTAS

RIO, 17 — Um vespertino dc boje pu-
blica o seguinte, a propósito dos artigos
do "Paiz", sobre S. Paulo:

"Ouvimos hoje, no Senado, os repre-
sentan.es daquelle Eslado, que nos autori-
zaram a responder a tudo que tem sido ar-
ticulado contra S. Paulo, nos seguintes ter-
mos: "S. Paulo conta com recursos suffi-
cientes para saldar os seus compromissos
c si o Estado quer a emissão é somente

para poder prccavcr-sc contra a acção es-

peculadora dos que desejam a baixa do seu

principal produeto, — o café.
S. Paulo não quer elevar o aclual preço

do café, cumprindo notar que a sua acção
não vai servir exclusivamente os interes-
ses regionaes dos paulistas, mas sim, os
altos interesses geraes do paiz,

Si não se verificar a exploração dos bai-
xistas, S. Paulo não necessitará dos favores
da União, não se utilizando, portanto, da
importância da emissão que lhe é destina-
da."
UMA ENTREVISTA COM O SENADO*""

FRANCISCO SALLES - A SUA
OPINIÃO «SOBRE O PROJECTO

CINCINATO BRAÇA

RIO, 17 ~- O senador Francisco Salles
chegou dc Minas. Entrevistado por um jor-
nalista, declarou ser em tihcse, contrario á
emissão.

S. exc, porém, comprehende o motivo

por que o governo quer lançar mão desse
recurso, visto como reconhece a situação
afílictissima do paiz, a qual reclama essa
medida urgente.

Quanto ao projeclo apresentado pelo sr.
Cincinato Braga, censura-o o sr. Francisco
Salles, em parte.

O governo, antes de tudo, deve preoceu-
par-sc com o pagamento de suas dividas c
com a reducção dc futuras despesas; o seu
programma deve ser o da máxima economia
e o da maior reducção dc despesas possivel,
sem a miuima offc-nsa aos direitos adqui-
ridos.

O Brasil reclama tranquiüidade e segu-
rança, visto como trabalho existe de sobra.

A COMMISSÃO MIXTA, ENCARREGA-
DA DE REMODELAR O PROJECTO
CINCINATO, CONFERÊNCIA COM
O MINISTRO DA FAZENDA
RIO, 17 (A) — Tiveram hoje uma longa

conferência com o dr. Pandiá Calogeras,
ministro da Fazenda, os srs. João Lui. Al-
ves, Alcindo Guanabara, Antônio Azeredo,
Justiniano Serpa, Felix Pacheco e Cincinato
Braga, membros da commissão mixta «n-
carregada de remodelar o projeeto lobre
medidas financeiras apresentado pelo n.
Cincinato.

O sr. Antônio Carlos nio compareceu,
tendo-se excusado por carta,

Foram discutidas com todo q detalhe va-
rias medidas.

O debate esteve muito animado, manten-
do-se o ministro da Fazenda irrcductivel
em f u.-if convicções .obre o orojectç- discu-
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Serviço especial do CORREIO, da Agencia Americana e da Havas I

INTERIOR
Santos

PENA DISCIPLINAR — IlüSPE-
DES È VIAJANTES -- AG-
GRESSAO - QUEDA DES-
ASTRADA — EMBARGOS
REJEITADOS -- ASSALTO
E ROUBO — REGISTO CI-
VIL - MOVIMENTO DO
PORTO

SANTOS, 17  Belo sr. clr. Bias
Bueno, delegado de policia, foi hoje
suspenso, uté segunda ordem, o aju-
dante do carcereiro da cadeia pu-
blica, Manuel Pires Bastos, aceu-
sado de indisciplina.

Vindo do sul, seguiu hoje pa-
ra essa capital o sr. dr. Ângelo Pi-
nheiro Machado.

Seguiram hoje para essa ca-
pitai os srs. dr. Alexandre Coelho c
Heitor dc Moraes, advogados do uos-
so foro; João Antunes dos Santos c
V. Pagando, traduetor juramentado. Pelo trem das 10,7 chegaram
hoje dessa capital o sr. dr. Antônio
Lobo, presidente da Camara <los De-
pittadòs estaduaes, que regressou
para ahi á tarde, em companhia de
sua exma. familia; coronel Lui;: Vc-
nancio da Rosa, pagador geral da
Secretaria da Agricultura c frei Cy-
rillo, superior da Ordem dos Carnic-
litas, da residência dessa capital.

Para o Rio dc Janeiro segui-
ram hoje a bordo do vapor "Esse-
quibo", os srs. Polydoro de Olivei-
ra e Álvaro Guimarães, guarda-livros
nesta praça e vereador municipal.

Acompanhado de sua cxma.
familia seguiu hoje para a capital,
no trem das 8 horas, o sr. major An-
tonio dc Almeida, chefe das offici-
nas de maçhinas da Companhia Do-
cas,

Campi

— s eguiu para S. P mio, de onde
regressara amanhã, o sr. Rodolpho
M. Guimarães, negociante nesta
praça. No trem das S horas seguiu
para a capital o sr. João Baptista
Ruggiero, proprietário do "Vale
Quem Tem".

Regressaram da capital, no
trem das 10,12, os srs. capitão Laer-
cio Trindade, proprietário do Bu-
reau Central: Joaquim da Silva Pin-
to, sócio da firma João Jorge Eiguei-
redo e Comp., e Charles Murray, di-
rector da Brasilian Warrant.

 Hoje, na praça da Republica,
um desconhecido feriu com um ferro
cortante o preto Paulino de Oliveira,
de 23 annos, residente á rua Xavier
da Silveira., 183.

Paulino de Oliveira, que ficou fe-
rido 110 l-ido 

'fisauerdo 
do peito, foi

in_(*'.•¦'¦ ' • .-ifita Casa.
. j-, quando trabalhava na

scaaa (ia casa n. ,149, da rua Silva
Jardim, o pedreiro Ferraro Alcides,
de 24 annos, deu uma queda, feriu-
do-se na mão direita c no peito.

A victima foi medicada na Santa
Casa.

——- O sr. dr, Paula e Silva, juiz
da primeira vara desta comarca, cm
uma sentença longamente fundamen-
tada, regeitou, por improcedentes c
não provados, os embargos que d.
Antonia Soares Pereira oppoz á exe-
cução hypothecaria movida por Ale-
xanclre Fernandes contra Machado
A. Negreiros. e mandou plppsqgtiir
no executivo hypothecario julgando
procedente a penhora feita no sitio
Cabussu', suas bem.citorias e acces-
sorios.

 O sr. José Antônio Ecrnan-
des Guimarães, de 80 annos, pae do
inspector municipal sr. Gastão Gui-
marães, foi hontem cm seu bote-
quim, na praia do Boqueirão, assai-
tado c amordaçado por tres indivi-
duos de cór preta, que roubaram do
botequim 500S, uma corrente e um
relógio de ouro, talheres dc prata,
medalha e broche.

Um dos larápios tirou-lhe dos de-
dos dois anéis com brilhantes.

Os ladrões, depois de espancarem
o sr. Guimarães, evadiram-se, dei-
xando-o bastante ferido.

A policia tomou conhecimento do
facto.

 No cartório do registo civil,
foram feitos hoje os seguintes lan-
çamentos:

Nascimentos — Maria, filha de
João Teixeira e de Thercza de Je-
sus; João, filho de Manuel Cham-
bar Alvares c de Encarnacion Arca,
e Julio, filho de Olympia Maria
Francisca.

Fallecimentos — Benjamin, filho
de João Antônio Anciães, 4 mezes,
enterite, e Anna Cândida, 55 annos,
cachexia cancerosa.

Foram expedidas cartas dc
saude aos vapores: nacional "Bra-
gança", para Buenos Aires e escalas,
carga varios gêneros; francez "Ga-
ronua", para Buenos Aires e escalas,
carga café e fruetas.

De bordo dos paquetes inglez"Essequibo" e francez "Garonna",
entrados hontem neste porto, des-
embarcaram os seguintes passagei-
ros:

Arminda Guimarães Costes, Zita
Guimarães, Miguel Lopes Ribeiro,
C. Kinnell e senhora, Ellie Miller,
Guido Travagreta, Adolpho Roblse
e senhora, Willy D'Orey, Nettcr e
familia, F. da Conceição, Vagnon,
Antônio Ribeiro e familia, Albertina
Saudio, George Arthur Burley, Rosa
Golchin, George Gren Buílmore,
Emanueli Rossi e senhora, Geraldo
Vela, Orlando Campos, Cardoso Ay-
res, Nogueira Bandeira, Pereira Pin-
to, Emílio Azambuja, Edward Lar-
re e Augusto Garrido,

tido, emquanto que os srs. Azeredo, João
Luir Alves e Alcindo Guanabara se mos-
traram favoráveis a varias modificações-

Também o sr. Cincinato Braga alvitrou
a conservação integral do projeçto que apre-
sentou,

•mas
SORTEIO DE JURADOS ?- O

GAFE' — ENTERRO—MON-
SENHOR MAMEDE — BE-
NEEICENCIA PORTUGUE-
ZA — DESCARRILAMENTO

CAMPINAS, 17 — Perante o juiz
da primeira vara, do promotor pu-
blico e do segundo juiz dc paz cm
exercicio, realiza-se amanhã o sor-
teio dos 48 jurados que tem que ser-
vir na terceira sessão do jury a effe-
cluar-sc 110 dia 1 de setembro.

A Companhia Mogyana cn-
trcgoti hoje á baldeaçao da Paulista
18.8C4 saccas de café, despachadas
para Santos.

 Com grande acompanhamen-
to, realizou-se hoje, ás 9 horas, o en-
tfrro do sr. Vicente Orlandi, sahin-
do o feretro do predio n. 1 da rua
José Paulino.

Passa amanhã o anniversa-
rio natalicio do monsenhor Joaquim
Mamedc da Silva Leite, illustre vi-
siiador diocesano.

Dotado de uma operosidade inve-
javel, incauçavel ein seu zelo após-
tolico, monsenhor Mamedc tem-se
imposto a toda a diocese, por seu
espirito de bondade e dc justiça, no
árduo mester que lhe confiou o bis-
po diocesano.

Foi o seguinte o movimento
de enfermos no mez passado, no lios-
pitai da Beneficência Portugueza:

Existiam 32, entraram 54, tiveram
alta 46, falleccram 4, existem 36. A
pharmacia do hospital aviou naquel-
le periodo 570 formulas.

No ramal de Itarcy, descarri-
lou " oje um trem dc passageiros,nõo havendo desastre pessoal.

Por esse motivo o comboio che-
gou a Guanabara com um atrazo dc
cerca dc duas horas.

NOTICIAS DIVERSA..
«lACAUKIIV, 17 — O lar ilo ur. Or, Sa-

mucl Silveira e.tfi, augmentailo com o nas-
cimento do mais um menino.

 Aililltaiid- fl. noticia nobre a piau-
..'..fio do arroz neute município, lia a r.c-
oroscohtar quo, entro ob grandes c peciue-non lavradores, a plantação gorai ultlng.
este anno a mais de dois mil alqueires.

¦ ü sr. major 1'raiicisco Parreira da
Silva, festeiro do Espirito Santo Jft íez
distribuir o programnia da teísta, quo Icríl
inicio a 2!) «Io corrente.

A collcctoria federal quo íuncclo-
nava a rua 13 do Maio, no prodlo do ar.
Celestino José Pinheiro, paEeou agora a
funecionar no predio n. 3, da prafja Barão
do Rio Branco.

 A Prefeitura pediu e obteve da
diroctorlii da Estrada do Ferro Central a
filteraç..o do horário do trem mixto que
daqui subia para H. Paulo as 7 horas, sen-
do a mia parllda agora, fls li horus, che-
gundo u capital fls oito horas, mais ou
menos.

Da fazenda do sr. Eugênio Xcbsh-
brlug, aqui Bltuada, tum wldo txportadu
grande quantidade de mudae do plantas
fruetiferas, laos corno, laranjas da Bahia,
inr-xiriijiielras, peras, limas, ele., bem eo-
mo mudas (Io cakis, ameixas do Japão,
ma.ils, e nutras.

Ribeirão Preto
FESTIVIDADES RELIGIOSAS—

LEGIÃO BRASILEIRA --
THEATROS '— KERMESSE

Kl I.1EIRAO PRETO, 17 — Do dia
20 do corrente cm deante serão ce-
lebradas com toda a solennidade. no
templo dos padres agostiniano., as
novenas em louvor de Nossa. Senho-
ra da Consolação.

No dia 28, com o máximo esplen-
dor, scrá realizada a festa em ho-
mcnrigem a Santo Agostinho, pro-tector da Ordem Agostiniana, can-
tando a primeira missa o revmo, sr.
padre. José Unzué.

_ No dia 27 serão encerradas as fes*
tividades, òaiitando a primeira mis-
sa um novo sacerdote pertencente á
referida congregação.

A archi-confraria da Consolação,
promotora das solennidades, já no-
meou as varias commissôes de fes-
teiros.

Funecionará no coro a Schola
Cantorum do mencionado templo.

 Prosegucm com grande acti-
yidade os- trabalhos do revestimento
interno do majestoso edificio que a
Legião Brasileira está construindo
nesta cidade.

A inauguração dessas obras está
designada para os primeiros dias do
mez dc setembro próximo vindouro
c será revestida do máximo brilho.

 Seguiu hoje para Batataes,
onde vai dar uma série dc espectacu-
los, estreando amanhã, a companhia
de Fantoches Mexicanos, dirigida
pelo hábil artista -Esteves, que gran-de exito conseguiu 110 theatro Poly-
theama, da empresa Cassoulet.

No fim de setembro vindouro, a
referida troupe voltará para Ribeirão
Preto, afim de dar uma nova série
de exhibiçõcs.

 A Sociedade União dos Ein-
dregádos no Commercio continua a
receber bellissimas prendas para a
grande kermesse que será levada a
effeito nos dias 4, 5, 6 e 7 do proxi-mo mez de setembro.

 O correspondente do "Cor-
reio Paulistano" acaba de receber
uma cominunicação official, firmada
pelo sr, Antônio dos «Santos Martins,
zeloso secretario da Sociedade de
Beneficência Portugueza, a respeito
da escolha do seu nome para o qua-dro dos membros honorários daquel-*a_ sympathica e humanitária agre-
miação.

 Hontem, desde as primeirashoras do dia até á noite, choveu
constantemente nesta cidade.

Jahú
DR. CARLOS BOTELHO

JAHU', 17 —-. Realizou hontem
sua annunciada conferência, no Ca-
sino, o distinetò lavrador dr. Carlos
Botelho, ex-secretario da Agricul-
tura na presidência do dr. Jorge Ti-
biriçá.

O thema versou sobre "A lavou-
ra e a pecuária", prendendo a atten-
ção de todos, tendo o orador rece-
Sido carinhosa manifestação de
sympathias c prolongada salva de
palmas.

O dr. Orozimbo Loureiro, presi-
dente da Camara Municipal, fez a
apresentação do orador ao publico,
sentando-se a seu lado com o dr. João
Lyra, presidente da commissão de
Agricultura Municipal.

O palco estava lindamente orna-
mentado e a assistência era compôs-
ta de distinetas familias e cavalhei-
ros que compareceram com grande
cnthusiasmo para ouvir a pala-
vra autorizada do grande amigo de
Jahu', que aqui tem laços de familia.

Após haver visitado no dia se*
guinte a fazenda do «eu irmão dr.
Augusto Botelho, percorreu os alfa-
faes que alli elo cultivados, retribuiu
as visitas c regressou hoje pela ma-
nhá á sua fazenda em Dourado.

Sabemos que os seus amigos vão
imprimir a sua conferência para dis-
tribuil-a aos lavradores.

Jacarehy

Porto Ferreira
MISSAS — ANN1V.HBSARIO — HK.VIO-

1..ÀU -- VIAJANTES
rOBTO I"Kin.T*tI.A, 17 — Na mat tiz

desla villa, íoi rezada uma missa por ; !•
ma do «r. Cornello Procoplo do Ara .0
Carvalho, irmllo do deputado -.tadual sr.
coronel Procoplo do Araujo Carvalho, o
pao doR dlstinetos mocos, srs. J0R0 Pro-
copio Sobrinho, Mariano, Cornello, Mauro
o Paulo Procoplo.

¦ Foi também celebrada uma missa
por alma dn sra. d. Marlana Carolina,
falloclda nm Santa Ilita, sogra do estima-
do fazendeiro o deputado ao Congresso do
Estado, sr. coronel Procoplo do Carvalho.

A esse acto nfialstiriim toda?: as ponsoas
gradas da nossa villa.

 O professor sr. liacna do Castilho,
festejou mais um unniversarlo natalicio.

 Foi removido do Limeira para cs-
ta villa, o sr. Euclldes í/iiplnaoci, empre-
gado da estaçüo da Companhia Paulista.

Vindos da Franca, acham-se em sua
fazenda, neste município, o sr. Jofio Pro-
copio Sobrinho c sua exinn. senhora,

Faxina

•Lorena
A VIRGEM DA PIEDADE —D. tiOSCO

I.ORENA. 17 — Realizou-se honlcm, na
egreja matriz, a tradicional solennidade re-
liiaiosa cm honra da padrooira da localidade,
N. S. da Piedade.

O programnia foi executado /ichncme,
sendo prejudicada a procissão, que circum-
dou apena. u egreja, devido ao mau tempo.

Todos os actos religiosos internos livf-
ram, como dc costume, grande brilhantismo?

Os filhos do emérito educador, o ve-
ncravcl d. liosco, nesta cidade, não deixaram
passar despercebido o centenário do nasci-
mento do virtuoso sacerdote.

Foi bontem considerado feriado 110 Cy-
mnasio S. Joaquim, c, á noite, a fachada
esteve illuniinaiía teoricamente c houve li*
gciro entretenimento mu.sico-litero.rio.

No próximo dia 28 será solennc c pompo-
samente festejado o referido centenário,
como já noticiámos.

O convite da directoria do Centro dos
ex-alumnòs í concebido nestes termos:" Caros consocíos, — Realizando-sc,; uo
presente me/, c anno, uma dupla soleiuiMa-
dc, que não deve ser esquecida pelos ami-
gos e cx-alumuos. salcsianos —- as bodas
de prata do ('yinnasio S. Joaquim c o pri-
meiro centenário do nascimento do vene-
ravel d. Rosco, instituidor da gloriosa pba-
tange dos salcsianos, — a directoria da As-
sociação dos Antigos Alumnos dc l.oreiw
tem o siunmi-i e indizivcl prazer de comi-
dar-vos para as respectivas festas, que te
realizarão nos dias 28 e 29 do fluente m.z,

Outrosim, coninuinica-vos que 110 dia -')•
ás J5 horas, far-se-á a assembléa geral, que
devia roali.za.--sc ein maio passado, como
determinam os nossos eslatulos. _

Para essa especial oceorrencia, a dire-
ctoria conta com o nobre concurso da vossa
amável pessoa.

Lorena, 9 dc agosto de 1915. (a) — P.
José Arthur dc Moura, Francisco Torres
«Sobrinho, ^'rederico Silva Ramos, Joyiuo
Bittencourt, João B. Ferreira, Francisco
Marques dc Oliveira Junior, Clementino de
Aquino.

N. -- Este convite c inilistiiiclamcnte cx-
tensivo a todos os srs. cx-alumnos."

FADDBCIiMENTOS — NASCIMENTO
— ROUBO — DR. PAI.I.I-Nl -- NO-
TAS DIVERSAS

FAXINA, 17 — Causou profundo pe-
sar nesta cidade a noticia do fallccimcnto
do sr. Jacintho Carlos l.nffa, oceorrido cm
Thomazina, no Paraná.

Ha um anno, mais ou menos, fora para
aquella cidade abrir escriptorio de advo-
cacia, tendo sido victimado pela febre que
assolou os sertões do Paraná.

Nasceu nesta cidade em 1889, era filho
do major Jacintho Jlutfa, advogado cm
Bauru c de dona Francisca de Camargo
Duffa, irmão das exmas. dd. Augusta An-
Umes Buffa, Olinda Buffa Deffini e sr.
Ernesto Buffa e cunhado dos srs. Virgílio
Antunes, José Deffini c cxma. professora
Maria Antonieta Pereira Leite Buffa,

Do seu casamento com dona Eclydia dc
Almeida Buffa deixou dois filhinbos.

Parentes c amigos, iiç. trigesimo dia.
mandarão rezar missa pelo eterno descan-
ço de sua alma.

Após prolongados soffrimentos, fal-
lcccu nesta cidade a exma. sra. d. Tlico-
dora Figueira, esposa do sr. coronel Ma-
nuel Figueira.

O lar do sr. capitão Cres-cncio de
Vasconcellos está enriquecido com o nasci-
mento de mais um filho.

Em casa do sr. João Ferrari, deu-se
uni roubo de jóias no valor approximado
de dois contos de réis.

A policia tomando conhecimento, pren-
deu a criada Anesia, sobre quem recai a
responsabilidade do roubo, lendo sido des-
coberto o logar onde foram occultadas as
jóias.O sr. dr. Pallini, illustre scientista,
acha-se nesta cidade, com consultório me-
dico, aberto no hotel d'Europe.

Estiveram nesta cidade os srs. coro-
neis Elisiario Ramos, fazendeiro e presi-
dente do directorio politico deste munici-
pio; Fructitoso Bueno Pimentel, fazendei-
ro em Itararé; major Artliur dr Carvalho
Mello, prefeito municipal dc Ribeirão Bran-
co, desta comarca.

Os srs. Armando Vergueiro da Costa
Machado, advogado cm Itàporaiiga, e Jor-
ge Vergueiro da Costa -Machado, fazendei-
ro naquella comarca, estiveram nesta ci-
dade.

O sr. 'Euclldes Ávila, empresário do
cinema " Sant'Anna", embarcou com des-
tino á cidade dc Castro, Estado do Para-
ni'.

No dia 29 do corrente, rcalizar-se.-á a
inauguração da luz electrica na vizinha
villa de Ribeirão Branco, desta comarca.

—Pelo sr. José dc Sá Fragoso, com fa-
brlca de camas dc ferro e serraria em Ita
raré, foi requerida neste juizo uma concor-
data preventiva para pagar seus credores.

O juiz de direito nomeou commissarios
os srs. Adolpho Pimentel, Moreira e C, c
Barros e Comp.

Villa Americana
ANNIVERSAMOS — NASCIMENTO .-

REMOÇÃO — BAILE - VACCINA
— DESJ.NFECÇAO - VIAGEM -
FISCAiL DE IMPOSTO ^

VILLA AMERICANA, 17 — Fizeram
annos, no dia 12, a senhorita Clarisse Ayres,
dilecta filha do sr. José Carlos Ayres, lis-
cal desta villa; no dia 15, o sr. João Truzzi
e o menino Rubens, filho do sr. Domingos
Meirelies,

Acha-se em festa o lar do sr. Antônio
Lúcio Barbosa, com o nascimento de mais
um filho, que na pia baptismal, receberá o
nome de Nicanor.

Para a estação de Porto Ferreira foi
removido o bagageiro da eslação desta vil-
Ia, sr. Euclides Lupinassi.

Realizou-se na residência do sr. João
Baird, um esplendido baile, ao qual estive-
ram presentes diversas familias da nossa
sociedade. As danças prolongaram-se até a
madrugada.

Em dias da semana passada, este.
nesta villa o sr. José Pereira da Costa, fis-
cal sanitário dc Campinas, vaccinando e re-
vaccinando os alumnos das escolas publicas.

Seguiram para S. Paulo o sr. Antônio
Sarmento e exma. familia, c o sr. dr. Alvi-
mar de Magalhães Castro, engenheiro da
Companhia Paulista.

Também embarcaram com destino a Cam-
pinas, o sr. Paschoal de Angelis e exma-
familia.

A serviço do seu cargo, esteve nesta
villa o fiscal de imposto de consumo, sr.
capitão Luiz Barbosa.

Caçapava
NOTICIAS DIVERSAS

CAÇAPAVA, 17 — Uma com-
missão de confrades da Sociedade dc
S. Vicente de Paulo, desta cidade,
promove para o dia 21 do corrente
um optimo espectaculo cinematogra-
phico em beneficio das obras da ca-
pella de Santa Cruz.

Para isso já obteve a commissão
o theatro em que funeciona o Ci-
nema Victoria, da empresa Gurgel
e Comp., e dez films, cedidos pelo
Cinema Taubaté.

Do produeto do beneficio é desti-
nada a quota de 20 por cento para
as victimas do norte.

 Reassumiu hoje o exercicio
do seu cargo o sr. Cláudio Pereira,
thesoureiro municipal, que se acha-
va em iroso de licença,

Santa Barbara
NOTICIAS DIVERSAS

SANTA BARBARA, 17 — Está subst'.-
tuindo a adjunta do grupo escolar, d. Laura
Èmmié Pyles, que solicitou quatro mez.rs
de licença, a substituta cífectiva daquelle
estabelecimento, d. Benedicta Aranha.

 Em visita ao seu cunhado, sr. pro-
fessor Daniel Verano, director do grupo es-
colar, esteve na cidade o sr. Theophilo Pin-
to Nogueira, íesidcnte na capital.

 Para o cargo de porteiro da Camara'Municipal, vago com o fallccimcnto do sr.
Francisco Corrêa de Almeida, consta, que
vai ser nomeado o sr. Antônio Rodrigues
Fã'o,.que já exerceu por muitos annos car-
gos municipaes.

 Foram feitos os seguiiiles lançamen-
tos 110 cartório do registo civil:

Nascimentos: Barbara, filha dc João J.
Corroa; Benedicta, filha dc Joaquim A. Tc
Oliveira; Amélia, filha de João Ganiu'-.;
Sebastião, filho de João Eugênio dc Toleilo;
Maria, filha de José Scarpa; Narciso, filho
dc Antônio Rocha; Maria, filha de Manuel
Heleno; Zulmira. filha dc Augusto Cava-
llieiro; «Maria, filha de João Baptista da Ro-
cha; Jorge, filho de Jeronymo de A. Cam-
pos; Francisca, filha de Benedicto Felix do
Amaral; Apparccido, filho dc Poulo Savan-
doscki; Antônio, filho de Francisco Ignacio
dc Oliveira; Adolpho, filho de José A. dc
Oliveira; Maria, filha dc Amador Bueno
dc Campos.

Óbito: Henrique Balthasar, de 45 annos,
solteiro, brasileiro.

Taubaté
NOTICIAS DIVERSAS

TAUBATE', 17 — O lar do sr. Fran-
cisco I.utler e de sua digna consorte fl.
Noemia do Magalhfiee Pereira esta enrl-
quecldo com o nascimento do seu primo-
;;enlto, que na chamará .Tasê.

1'elo rápido do sabbudo chegou fl
esta cidade o joven medieo dr, Frahclsco
Castilho Marcondes, Illho do dr. Francia-
co li'. Marcondes; que depois do uma lon-
tra permanência na Allemanha, ondo pra-
tleou com oh mais eminentes mestres, ro-
gressou a bordo do "Hollandia".

O distinetò medico taubateano tem cido
muito visitado e cumprimentado pelo s.u
faliz regresso.

 Esteve nesta cidade, acompanhado
do sua digna esposa, o senador Dino líuc-
nó, que veiu tomar parto nas festa« cm
homenagem ao casal Gomes Nogueira.

 Sertl rezada ua próxima quarta-
feira, na Cathcdral, a missa do 7.0 dia
por alma do sr. Manuel Alves Borges.

 JA attlngo a um conto dc róis a
suhocrlpi.ru) popular aberta om favor Cos
flagellados.

Ibitinga
G. D. ROSÁLBINÒ TÜCCI - SO-

CIEDADE REGRATIVA —
RESENHA SOCIAL - G. D.
JOÃO CAETANO — NA CI*
DADE

IBITINGA, 17 — No theatro Rio
Branco realizou um cspectaculo dra-
niatico o veterano G. D. Rpsalbino
Tucci, que levou á scena "O Poeta
Galé" ou "O Filho do Marinheiro",
magnífica obra cm 4 actos, da lavra
do escriptor Sousa Dias.

 Trata-se da- fundação nesta
cidade- de uma sociedade recreativa
c familiar, destinada a promover soi-
récs dançantes e outros divertimen-
tos de que tanto precisa a nossa eli-
te. ,

A idéa conta com optimos elcmcii-
tos propugnadores e já está cm vista
o predio do Bijou Theatre para a sé-
de social.

 Festejando a sua data gene-
thlica hoje, recebeu o sacramento do
baptismo o peralta Luizinho, dilecto
filho do major Luiz Netto Caldeira,
advogado aqui residente.

Serviram de padrinhos do neophito
o sr. dr. Lafayettc Moreira c a se-
nhorita Eurytes Mendes Caldeira.

Em regosijo ao acontecimento, o
major Netto Caldeira offercccrá cm
sua residência uma chavena dc chá.

 Completaram annos: em 15,
a galante Margarida, filha do sr.
Emilio Bartolo; em 16, o capitão
Joaquim Corrêa dá Silva, escrivão
ilo juizo dc paz dc Nova Europa.

 Completarão annos: o joven
Manuel A. Pereira c a menina Zulci-
ka, filha do capitão David Carlos,
.hoje; o-menino Euclydes, filho do
capitão Gabriel Corrêa, amanhã;
o tenente coronel Albino Quaresma,
a senhorita Guiomar • America Si-
rnões e o joven bacharelando Iracy
T. Ubirajara de Oliveira, em 20.

—Hoje, na residência do sr,
Julio Ferreira dos Santos, houve
uma reunião dos sócios do G. D. Joã<i
Caetano, na qual foram tratados as-
sumptos de vital interesse á socic-
dade e eleita a sua directoria.

Também hoje, recomeçaram os
distinetos amadores do alludido gru-
po, os ensaios do "Gliiçi", peça. dra-
matica em 5 longos actos e dc justo
renome.

 Visitou-nos o sr. tenente co-
ronel Antônio Sandoval, redactor, di-
rector e proprietário de "A Cidade
de S. Paulo".

Arha-se nesta cidade o sr. dr.
Alfredo de Barros, digno superinlen-
dente da Companhia Paulista dc
Energia Electrica.

Santo Antônio do Pinha)
NOTICIAS DIVERSA""

SANTO ANTÔNIO DO 1'INJIAI,, 7-Não foi inaugurada bontem a luz electrica,
conforme noticiei na minha correspondência
dc 12 do corrente, por motivo de haver talie-
cido anie-boniem uni filho -do sr. Juvencio
Jacintho da Silvn, c neto do sr. capitão
Marcolino Jacintho da Silva, chefe politico
nesta loca li dade.

— Realizou-se aqui, hontem, a festa em
honra de Nossa Senhora da Apparccida,
promovida pelo revmo, padre Anlonio Pe-
reira de Azevedo, vigário da parochia.

_ -- Vindos de _S. Bento do Sapucahy. ci-
tiveram entre nós os srs. Cassiano Alves
Ferreira c Nestor Barbosa de Brito, pro-
curador da Camara c distribuidor c parti-
dor interino da Camara, e Herculano dos
Reis Coutinho.

Rio de Janeiro
UAI GRANDE ATTENTADO CONTRA

UMA PADARIA ¦- KXITOSAO DK
UMA BOMBA - PREJUÍZOS MA-
TKRIAKS

RIO, 17 — Deu-se hoje, pela madrugada,
um .grande attentado eonlra a padaria, sita
nn "boulevard" 28 de Setembro, 342, e da
qual era proprietário o sr. Anlonio Moreira
Barbosa.

Este e o gerente Manuel Esteves não ha-
viam permiltido que os seus empregados
entrassem cm negociações c conchavos eom
os padeiro?, que estiveram envolvidos na
ultima parede tle julho. Desse facto resultou
um ódio dos operários para com os patrões
e o qual trouxe como conseqüência o atten'-
tado dc hoje. ii|

A' 1 hora, quando os padeiros trabalha-
vam e reinava nn rua absoluto silencio, fo?
ram alarmados por uni grande estampido.

No telhado, dentro d.., cano conduetor da.
águas pluviaes, explodira uma bomba de dy-
namite, causando bastantes prejuízos mate-
riaes.

Parece ler sido intenção dos autores
do attentado daninificar o forno da padaria
que fica perto do local, cm que u bomba
explodiu. c

O commissario Brandão, de serviço no
districto, deu as primeiras providencias para
a prisão dos autores do crime, os quaes fu-
giram logo depois.

SENADO FEDERAL
RIO, 17 (A) — A sessão do Senado íoi

presidida pelo sr. Pinheiro Machado.
Durante o expediente o sr, Pires Per-

reira atacou a fiscalização das estradas dc
ferro o a Associação Commercial, falando.
até terminar a hora.

Não havendo numero para votações foi
a sessão levantada.
O RECURSO-CRIME DO POETA JOÃO

PEREIRA BARRETO
KIO, 17 (A) — Ainda hoje não foi jul-

gado pelo Tribunal da Relação, do Estado
do Rio, o rccurso-crimc do poeta João Pe-
reira Barreto, assassino de sua esposa, d.
«Anilha Levy, da sentença que o con-
demnou.

O recurso não foi julgado por não ler.
comparecido á sessão o respectivo rela-
tor,

MINISTÉRIO DA GUERRA /
RIO, 17 (A) — O sr. ministro da Guer- '

ra assignou hoje os seguintes actos: dc-
signando o segundo tenente José Augusto
Bastos para servir na Jiinla de Alistamcn-
to Militar de Goyaz c não na revisão do
sorteio miliuir, como declarou o aviso de
13 de junho findo, e pondo á disposição do
comraandaute da sexta região o segundo te-
nente Estevam dc Sousa Lima.

CIRCULAR
RIO, 17 (A) — O sr. ministro da Guer-

ra, em circular aos eommandantes das di-
visões, declarou que deverão ser miopia-
dos nos corpos e tropas estojos contendo
jogos calibradores para o cano ile fuzil
«Vlauscr, modelo 1008, de cuja confecção se
acha encarregada a fabrica de cartuchos e
artefactos de guerra, devendo as unidades
indemnizar este estabelecimento pelos res-
peclivos cofres e conselhos administrativos
o custo dc taes estojos á razão de -o$chx>.

LÀDRÒEó AUDACIOSOS -- UM AS-
SALTO CONTRA O BANCO UI
NAPOLl

RIO, 17 -- O "Banco di Napoli", situa-
do á rua Primeiro de Março, na antiga Ca-
sa Parcto, foi escolhido pelos ladrões para
um assalt*. -g

Os assaltantes imitaram os ladr,;*- -c
ultimamente roubaram a Casa Hanau,'dt- '-
capital.

Ha 15 dias, dois italianos alugaram uma
saia da 

"caia 
n. 39, daquella rua, residência do

russo Adolpho Setti, dizendo que alli iam
instaliar um escriptorio de consignações de
vinhos.

Nessa -sala, fizeram um buraco, passaram
por sobre o telhado da casa 11. 37, e fizeram
outro buraco para o banco, por onde hoje,
pela madrugada, desceram para a loja em
que se acha a casa forte.

Os ladrões empregaram todos os meios
para arrombar o grande cofre da casa, 011-
de estavam guardados muitos valores,

Não conseguindo urrombal-o os gatunos
desistiram da empresa e resolveram fugil
abandonando varios apparelhos dc que st.
haviam utilizado para o arrombamento.'

A policia, avisada do oceorrido, está fa-
zendo diligencias.

A CONFERÊNCIA FINANCEI-
RA NO PALÁCIO GUANA-
BARA — AS RESOLUÇÕES
ADOPTADAS (

RIO, 17 (A) — A reunião cffe-
ctuada no palácio Guanabara, sob
a presidência do sr. presidente da
Republica, terminou cerca das duas
iioras c trinta. Depois de pondera-
das discussões, ficou assente que
uma commissão mixta do Senado e
da Camara se entenderá com o sr.
Calogeras, ministro da Fazenda, de-
vendo ser refundido o projeeto do
dr. Cincinato Braga.

A quantia a emittir scrá elevada
a 350,000 contos.

A commissão mixta ficou consti*
tuida desta forma: João Luiz Al-
ves, Alcindo . Guanabara, Antônio
Azeredo, Justiniano Serpa, Felh.
Pacheco e Cincinato Braga.

DESASTRE — UJI MEDICO GRAVE'
MENTE FERIDO

RIO, 17 — O conhecido medico ,Toh_
Cavalcanti Vieira, ao saltar do um bon-<
de, nn rua Senador Furtado, perdeu ti
equilíbrio o cahiu, batendo com o eranoo
no solo.

A AssiBtcncla compareceu, soccorrnndo
a victima.

O dr. Cavalcanti Vieira íoi atacado d«'
uma gravo commo..*ío cerebral, sendo me>.
Ilndrooo 1 ecu estado.

UM MAESTRO BRASILEIRO BNFERl
MO EM BRUXELLAS. DESDE % 

'
COMEÇO DA GUERRA

RIO, 17 — Telcprammi.1. de Jtilz da1
Fora. o cartas particulares recebidas da-
quella cidade mineira informam quo r1
maestro Macedo Inhavia, desde o começo
da guerra, segundo nótlclaa alli recebidas,
esta. enfermo ein Bruxcllat., onde eo en-
contraiu também sua esposa o ce seus IV
lhos.

UMA REUNIÃO DOS DEPUTA-
DOS BAHIÁNOS NA RESI*
DENCIA DO SR. RUY BAR-
BOSA — A SUCCESSÃO BA-
DIANA

RIO, 17 — O senador Ruy Barbo-
sa convidou todos os membros da
bancada bahiana na Camara Federal,
para uma reuuião em sua residen-
cia, amanhã á noite.

Comparecerá lambem a essa reu-
nião o s;r. Álvaro Cova, chefe de
policia de S. Salvador c emissário
do governador, dr. J. J. Seabra.

O sr. Ruy Barbosa dirá, então,
qual a sua opinião acerca da sueces-
são bahiana.
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NAO HOUVE SESSÃO POR FAH/PA DE
NUMERO, OOOUPANOO-SE A CA-
(kl \RA Cl LM TRABALHOS DE COM-"MJtíüAo. — AMANHA DEVEU V FI-
CAR ENCERRADO O DEBATE DAS
EMENDAS AO PROJECTO DO CO-
¦DiCri C1VIIL — REUNIU-SE A COM-
J.1ÍSSÀO DE FINANÇAS - A RE-
FORMA DO ENSINO

RIO, 17 (A) -• Por frita dc numero não
houve boje sessão na Cnmara dos Depu-
tadr -.

- Pelo mesmo motivo deixou de se reti-
nir a Coiumissão de Agricultura,

 O sr. HenriqueiValgas presidiu a
reunião da Commissão de Constituição e Jus
tiça.

Ficou prompta a terceira redacção do pro-
jecti, que poroga o prazo para o registo de
nascimento, sem multa.

Foram ultimadas varias çorrigendas do
C''li''0 do Processo Criminal do Districto
Federal.

Amanhã deverá ficar encerrado o debati
¦da", emendas ao projeclo do Código Civil c
Cum -lercial.

Foi hoje assignada a emenda que.Tefor-
ina o jury, que ficará'composto «lc dez mein-
bros, podendo a defesa recusar seis c a ao-
cusaçao egual número tambem.

- Esteve reunida a Coiumissão dc Fi-
nr.iur -, sob a presidência do sr. Antônio Car-
los. estando tambem presente o sr. Augusto
de Preilas, relator dn projeclo dri rei,,«¦:n:i
ÜO *- t si no.

S. exc. forneceu vari;-; informações so-
bre ii.-r emendas ao projecto, as quaes au-
gmciu: 111 a despesa, negando competência á
Commisí.ãp para se manifestar' techiiicameii-
te sobre qualquer solução do projecto da
insti".-.'i,:i,i iiulilica.

ü sr. Felix Pacheco leu seu parecer favo-
ravcl á emenda do sr. Josc Bonifácio cfcan
do :-,";; Faculdade de Odontologia autônoma
d, de Medicina.

Esse parecer foi assiguado pur toda a
Cri"i:iiissão. devendo ser lido no expediente
«! st-i ão de quinta-feira.
U DR. TAVARES DE- LYRA

MANDOU EXPEDIR CIR-
CÜLARES A TnDAS AS KL
PARTIÇÕES SUBORDINA-
DAS, SOLICITANDO IN-
FORMAÇÕES A RESPEITO
DOS PRÓPRIOS CEAREN-
SES

RIO, 17 (A) — Afim 'le atten-
der rio aviso que lhe íoi endereçado
jjelo .-cu collega da Fazenda, o dr.
Tavares de Lyra, ministro da Via
ção, mandou expedir circulares a
toda- as repartições subordinadas,
solicitando uma relação dos próprios
nacionaes de cuia uma, que possam
ser vendidos ou arrendados, e infor-
mações sobre as economias que se fi
zcraiu nos respectivos orçamentos
desde 15 de novembro ultimo até a
presente data.

Essas informações servirão para
ser fornecidas á Câmara, attendendo
a 11111 pedido alli formulado.

INSPECTOR
PROVÁVEL-

• DOIS CAN-

CONCURSO PARA
SANITÁRIO —
NOMEAÇÃO D
Dil) ATOS

RIO, 17 (A) — O rir. Carlos Seidl,'director da Saude Publica, foi hoje
ao Ministério da Justiça, entregar
ac di". Carlos Maximiliano o relato-
rio e todos os documentos referentes
ao concurso ultimamente realizado
na sua repartição para inspectores
sanitários.

E' provável que amanhã sejam as-
signadas pelo ministro as portarias
de nomeação dos dois candidatos
classificados em primeiro logar.
Ü COMMENDADOR FREDERI-

CO AFFONSO DE CARVA-
LM O SOLICITOU APOSEN-
TA DORIA

KIO, 17 (A) — Solicitou aposen-
: tadoria o commendador Frederico
Affoii-o de Carvalho, director geral
dos negócios políticos e diplomáticos
.,Ministério do Exterior e actual

-súb-secretario das Relações Exterio
res.

' SUCCESSAO GOVERNAMENTAL DA
IIAMIA — REUNIÃO EM CASA DO
CONSELHEIRO RUY BARBOSA

RIO, 17 (A) — O (senador Ruy T.artio-
sa mandou convidar os membros da ban-
cailii bahlaiia nn Câmara, para uma re-
união em .sim residência amanha, fis 21
horns.

A' er-r-u réiinlãò «loverft comparecer tam-
bem o «Ir. Álvaro Covu, cliefo do policia
du Bahiu, quo tol enviado polo dr. .1. J.
Seabra, como seu erhlssarlo,

Hoje, durante,o dia, os deputados ba-
hlanos estiveram om confereiicla com o
dr. Cova, em sua residência, nada tendo
transpirado " que ficou asBcntado.

Amanhã o «ir. Ruy Barbosa deverá
j traiisnilltir a seus -unigos sua opl-iiüo so-
, bre a suecessão do dr. .1. .1. Seabra.

ACQÂO DE PERDAS B DAMNOS
RIO, 17 (A) — O .iuiz da quinta vara

civcl julgou procedente a acçflo «lo per-
dus ê damnos proposta contra Alfredo dos
Snnlos Carneiro por Victorino Chouon,
que cum elle foz còntracto para compra
o venda de mercadoria» a prnzo.

PARA S. PAULO
RIO, 17 (A) — Polo nocturno, segui-

ram liojo para essa capital os «rs. Sove-
rino O, de Sousu, Nourival Souto Adell-
no Azevedo, Ií. Palie e Albino 3, íé Mo-
raes.

Pelo nocturno de luxo, embarcaram os
srs. rir. Mario Porchãt, Jorge 1). Cobrai,
Anselmo Llnm, Waídcmar de Andrade,
II. Sdíxüs «¦ Albcrlco Coelho Ferreira.

CAFE'
RIO, 17 (Ai — Entradas hoje, 15.623

«accas.
Desde l.o do mez, 149:579 saccas.
Dci-de 1.0 de julho. 363,479 saccas.
Embarcadas, hoje, 7.656 saccas.
Desde 1.0 do tnez, 1.(4.468 saccas.
Desde 1.0 de julho 404.675 sacca».
Stock 210.003 saccas.
Vendas do dia, 9.000. saccas.
O mercado funecionou estável ao preço«le 7$20o.

CAMBIO
RIO. 17 (A) — A taxa cambial foi dc

12 7J8, sendo os soberanos vendidos a
>9$750.

LETRAS DO THESOURO'
RIO, 17 (A) — As letras do Thesouro

soffreram hoje na praça o desconto dc
21 o|o.

ALFÂNDEGA
RIO, 17 (A) — A Alfândega desta capi-

tal arrecadou hoje 261:422$ofy6, sendo, em
ouro, 94:504787.

ASSUCAR
RIO, 17 (A) — O mercado de ajiucar

funecionou fraco.
ALGODÃO

O mercado de algodãoRIO, 17 (/
íunecionou tíi

A) -
mie.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 17 (A) — Foi o seguinte o movi-

mento deste porto:
Vapijjres entrados:
De Porto Alegre e escalai, o nacional•Itajuba";
de Rosário, o inglez " Cotorla" 1
de Liverpool e eicalai, 6 íngl-èa " Sal-

lust";
de Caravellas e escalas, q nacional " Rio

Pardo".
Vapores sabidos:
Para Santos, o nacional "Tupy" e o

inglez "Santa Rosalia";
para Laguna e escalas, o nacional "Pia-

neta";
para Recife e escalas, o nacional "Ita-

'.uiliy ".

UMA COMMISSÃO DE MORADORES DA
ZONA SERVIDA PELA LEOPOL-
DINA RECLAMA MELHOR A.MEN-
TOS HA PREFEITURA

RIO, 17 (A) —- Uma cominlsstto (le
moradores da zona servida pola Estrada
,1o Forro Loopoldlna procurou hoje o dr.
Rivadavia Corrêa., protollo municipal, pa-
ra convidar sun exo. a visitar a referida
nona quo vai ntô Merlty, hojo povo.idiii-
«lma, lido gonaudo, entretanto, do molho-
riunonto íilgutn,

Por níio so achar presente o dr, Rlva-
«lavla Corria a oonimlssüo í"l recebida
polo dr. Álvaro Rodrigues, seu secreta-
rio.
SUBSTITUIÇÃO DO COMMANDO DA

ESCOLA DE Aú?PRENOI2ES DE
MARINHEIROS DO PARA'

RIO, 17 (A) — Para substituir o capi-
lão-tcnentu Henrique Sanla Rita, no cargo
de conftriandánte «Ia Escola de Apprcndlzcs
Marinheiros do Paraná, foi nomeado o of-
ficial de egual patente, Didio Costa.

00 N DEM NAÇÃO DE UM HOMICIDA
RIO, 17 (A) —-O jury condemnou, a

15 annos «lc prisão celluiar. o réo Mario
Theodoro YValtz, que, na madrugada de 22
de setembro de 1913, após uma discussão
com Antônio José Bento, o matou a tiros
de revólver .

A defesa protestou por novo julgamento.
O MINISTRO DA MARINHA VIS1-

TOU O TRANSPORTE "SAROEN-
TO ALBUQUERQUE"

RIO. 17 (A) — O sr. ministro da Mari-
nha visitou boje o transporte "Sargento
Albuquerque-", que se está preparando _pa-
ra seguir vingem para oi Eslados Unido-
com um carregamento de café.

Depois sua exc. visitou detalhadamente
as officinas de elcctricidade das Ilhas das
Cobras.
o DIRECTOR DOS TELÈGRÀPHOS

RECEBE COMMUNICAÇÃO DE
UM INCÊNDIO OCCOKRIDO (NIA
BAROA ITALIANA "FRANCISCO
OlLMMiPA", AO NORTE DE FER-
NANDO DF, NORONHA - 1'F.RF,
CIMENTO DE GRANDE PARTE
DA TRIPULAÇÃO

RIO, 17 (A) — O direclor «los Tel,gra-
plios recebeu hoje o seguinte telcgrainma
de Rtciíe: "Recebi honlcm' á noite, o se-
guinte aviso do fiscal de Fernando de No-
rouba: Acaba de aportar aqui um escaler
conduzindo nove náufragos tripulantes da
barca italiana ''Francisco Ciampa", que, se-
guinlo informação do coininaiidantc, se in-
cctidióu n 1ÍÍ0 milhas ao norte. A allüdjda
barca procedia de Ardrosscn com destino
á Montevidéo, com carregamento de car-
vão. O còminandaritc declarou que 11111 ou-
iro escaler, conduzindo o restante da tripu
lação, foi perdido de visla na noite ante-
rior. Havia dois dias que os náufragos lu-
ctatani demandando Fernando de Moro
nha. Cn) Brandão."
CRIME DE CALUMNIA — O DIRE-

CTO RUA ESTRADA CENTRAI,
ATTENDE A' CITAÇÃO, COMPA-
REGENDO EM CARTÓRIO, E RE-
QUERENDO FOSSE A MESMA
TORNADA SEM FE PEITO

RIO, 17 (A) — O dr. Arrojado Lisboa,
direclor da Ceiiiral, que havia sido intima-
ilo a comparecer no juizo da segunda vara
criminal pnra dar explicações sobre o caso
da reunião de operários da Contrai, a rc
qtlerimcnto do advogado Silva Marques,
que se reputou offcndido por sua s., com
a notícia sobro neto publicado pela " Noi-
te", apresentou-sç hoje ao cartório daquella
vara, pedindo ao juiz que fosse tornada sem
offcito a citação que lhe foi feita, allcgan-
do não ter tido nenhuma çoparticipação na
alludida local « achando que o autor deve-
ria ter antes exigido a exhibição do origi-
nal para promover processo contra quem
dc direito.

Em assumpto de abuso dc liberdade da
imprensa esse tramltie preliminar «5 essen-
ciai, sendo, pois temoraria a pretençãò do
advogado Silva Marques.

O dr. Airrojado Lisboa terminou dizendo
que o unlcx). motivo que o levou a dar ex-
pllcações foi a attenção que lhe merece d
magiítrado que o mandou citar.
CONSELHO 'MUNICTPAL - O PREFEI-

TO ENVIA UMA MENSAGEM PE-
ÜINDO AUTORIZAÇÃO PARA ABER-
TURA DE UM CREDITO DE CEM
CONTOS Prw-FLAGBLILADOS
RIO, 17 (A) — Durante o expediente da

sessão de hoje do Conselho Municipal, fo:
lida unia mensagem do prefeito, pedindo au-
torização para abertura do credito dc cem
contos em beneficio dos flagellados peto
sècca,

Sobre essa mensagem falou o sr- Leite
Ribeiro, que a applaudiu sem reserva, foliei-
fando-sç dc outra parte por vêr o governa-
dor da cidade amparar sua iniciativa, pois,lia pouco, o orador apresentou um projecto
abrindo para o mesmo fim o credito de 50contos, importância que o prefeito julgou
dever duplicar.

A ordem do dia íoi toda approvada, in-
clusivé o projecto que crea uma ambulância
para syphilis.

ASSEMi',LE'A FLUMINENSE
RIO, 17 (A) — Não houve ses-são ua As-

snnblca Fluminense, por faliu de numero.
D. MANUFJL GOMES, NO SENADO
RIO, 17 (A) — D. Manuel Gomes, bispo

do Ceará, acompanhado do seu secretario,
esteve hoje no Senado.

Sua revma. foi recebido 110 salão de hon-
ra pelos srs. Pinheiro M*,clmdo, Pedro Bor-
ges e outros senadores, coiíi us quaes enire-
teve demorada palestra.

O MINISTRO DA FAZENDA E «iS
MUTUAS

RIU. 17 (A) —O sr. ministro dn Fazenda
concedeu o prazo de 15 dias para que as 28
sociedades mutuas, que ultimamente obtive-
ram cartas patentes, paguem o respectivo sei-
io, sob pena de, expirado aquelle prnzo, ser
(cita cobrança executiva.
CHEGADA DO SR. DR. MIGUEL

CAI, MON
RIU, 17 — Chegou hoje a esta capital, a

bordo'do "Araguaya." 
procedente dá Ba

lua, o *r. dr. Miguel Calmou du Pin e A!-
meida, ex-ministro da Viação do Brasil.
O DR. NILO PEÇANHA ASS1GNA VA-

RIOS DECRETOS
RIO. 17 (A) -- O dr. Nilo Peçanha, pre-.sidente dr, listado do Rio, assignott hoje os

.seguintes decretos: reduzindo parn 65 con-
los o credito de cem contos pnra custeio dos
postos zootcchnicos de Friburgo, S. Fidclis
c Vassouras e do Horto Botânico; abrindo
o_ credito de 25 coutos para vestuário c me-
dlcainentos para os presos recolhidos á Casa
de Detenção e á Penitenciaria de Nictbcroy;
limitando a acção da Comniissão de Sa-
ncámerito dc Campos.
LADRÕES AUDACIOSOS — UM AS-

SALTO AO BANCO DE NA POLI
RIO, 17 —- A policia proseguc activamente

110 inquérito aberto sobre a tentativa de
roubo do Banco de Napoli, de propriedadede Carlos Parelo e Comp. e situado nn rua
Primeiro de Março.

No predio n, 39 da mesma rua, fora um
eommodo alugado a Adolpho Zeite] e sua
familia, os quaes o sublocaram mnis tarde
a dois indivíduos, um dos quaej sc verificou
chamar-se Manuel Ramos.

A policia tomou os depoimentos dp em-
pregado do banco, sr, Joaquim Agra e
tambem do sr. Carlos Parelo c de Adolpho
Zettel.

Foi encontrada no eommodo sublocado a
Manuel Ramos uma carta assignada com o
nome de Bcrsagllerl e escriptu cm hespa-
nhol.

4 
policia suppõe que este indivíduo soja

efe da quadrilha dc assaltantes do Ban-
co dí Napoli.
CONFERÊNCIA DO ESCRIPTOR

CARNEIRO LÉAO
RIO, 1*7 — Por iniciativa rja Liga

pelos Alijados, o escriptor Carneiro
Leão realizou hojo, no Cerclo Fían-
cais, uma conferência que alcançou
brilhante suecesso.

O orador discorreu longamente
£ ,'.re o thema "Alma Latina'1.

Estiveram presentes os srs. A. Del-
coigne, ministro da Bélgica; José
Veríssimo, Olavo Bilac, Graça Ara-
nha, Paulo Barreto, Pedro Lessa,
Affonso Celso, Afranio Peixoto c
muitos nuf.ros.

•¦"^^^-¦•'¦«¦'P-w
s

CANTORA BERTA MAJTHANYT
RIO, 17 —- A cantora Bertha

Majthanyi realizou hoje, no salão do"Jornal do Commercio", uma audi-
ção dedicada á imprensa.

<\ distineta cantora, que alcançou
brilhante suecesso, dará concertos
nesta capital e provavelmente irá de
pois a S. Paulo.

BXTBRI0R
França

REGRESSO DA MISSÃO BAUD1N
PARIS, 17 — Communicam de Bor-

deaiix que a bordo do patjuctc
dres'
dade

ca d

" Flan-
chegou liontem, á noite, áquclla ci-

ti missão Baudin, que fora á Amcri-
Sul tratar dos interessei da França.

Portugal
REUNIÃO DE V1T1 CULTORES

LISBOA, 17 — Em Torres Vedras se
reuniram os viticultores da região, que vão
pedir no governo h rectificação do tratado
aiiglo-portuguez, relativo aos vinhos.
EXPLOSÃO NUMA FABRICA DE FO

GOS
LISBOA, 17 — No lugar denominado

Bufardá de Avellar, deu-se uma explosão
cm uma fabrica de fogos, tendo como con-
seqüência mais grave a morte do seu pro-
prietario.

OS PROJECTOS PENDENTES DA
S A NCÇAO P A RLAM ENTA R

LISBOA, 17 •- Os projectos de lei pen-
dentes da saneçãó do Parlamento, referen-
tes á questão do vinho, serão apreciados
ainda nn presente sessão legislativa, a pe-
dido do governo, que quer acccdcr nos de-
sejos da Inglaterra, relativamente á ratiíi-
cação imniediatn do tratado de commercio
com Portugal.
1.) CASO O" CARTUCHAME APPRE-

II 10X1)1 DO EM ALGK'S
LISBOA, 17 — As autoridades mnu-

duram rcstltulr II liberdade os Indivíduos
Implicados 110 caso d" cartucliame appro
hendldo em Algês, visto haverem prova-
do que compraram - s cartuchos no museu
de artilharia, não sc tratando de um con-
li-.-ibnniio.

A CRE'VE N'0 PORTO
LISBOA, 17 — Referem do Porto que

teve hoje solução satisfuctorlà a grtvo «lof
oporarlos dos estabelecimentos graphlnos
daquella cldndc.
PRISÕES DF. INDIVÍDUOS SUSPEITOS

LISBOA, 17 — A poiieia efteotuou liojo
diversas prisões do Indivíduos suspeitos de
p.etarcm Implicados 110 caso do cartuchame
apprehendldo em Ali,-,':', Alcântara o Paço
d'Arcòfl,

Italia
CARTA DO PAPA AOS BISPOS BRA-

SI LEI UOS
ROMA, 17 — Ai' "Actn Apostollccri" pu-

blicarn hoje a carta que o papn Bento XV
dirigiu 110 dia 30 de i.ittto ultimo ao car-
doai d. Joaquim Areovt-rde o aon bispos
brasileiros, felicitamlo-os pcla concórdia
de espirito o pelo facto de cuidarem bem
dus suas dioceses.

Estados Unidos
- IN-
AME-

A REVOLUÇÃO NO MÉXICO
VASAO DO TERRITÓRIO
RICANO

NOVA YORK., 17 — Telcgrapham de
Bronswllle, 110 Estado do Texas, que um
numeroso bando mexicano, tendo através-
sado o Rio Grande, atacou um posto norte-
americano, ondo matou um soldado e fe-
riu um official.

Adeanta essa informação que os mexi-
canos estariam dispostos a atacar Mercê-
des.
VIOLENTA TEMPESTADE EM GAL-

VESTON
NOVA YORK, 17 — Sobre o porto de

Galveston cahiu uma violenta tempestade,
da qual resultou naufragarem vários na-
vios, que alli se achavam ancorados.

Argentina
O ANNIVERSARIÓ DA MORTE

DE SAN MARTIN
BUENOS AIRES, 17 (A) — Ce-

lebroti-se esta manhã, na cathedral,
uma solcnne missa pelo anniversarió
da morte de José cie San Martin, o
heróe da independência nacional e
o libertador do Chile e do Peru'.

Ao acto assistiram varias delega-
ções de sociedades civis e militares,
assini como muitas pessoas de alta
categoria e representantes do go
verno e autoridades municipaes.
A EXPORTAÇÃO DE COUROS

BUENOS AIRES, 17 (A) — A
imprensa, occnpando-se da exporta-
ção nacional, salienta o facto de se
dirigir quasi exclusivamente para os
Estados Unidos a producção de cou-
ros vaceuns.
O DR. MAURÍCIO DARACT GRAVE-

MENTE ENFERMO
BUENOS AIRES, 17 (A) -- Acha-se

gravemente onformo, tendo os módicos
pouca esperança do srilval-o, o dr. Mau-
rlclo Daract, ministro da Suprema Corte
d.) Justiça.
OS ACADÊMICOS DF. DIREITO PEDEM

AU SENADO QUR NAO ÀPPROVK
A NOMEAÇÃO-DO DR. ALCORTA

PARA A SUPREMA COUTE DE
.7 USTICA

BUENOS AIRES, 17 (A) — Foi «..nviu-
da ao Senado uma peligíio assignada por
mais de 20Ü estudantes universitários, do
eurso «le direito, solicitando a nflo ap-
provaçüo por aquella casa do Congresso
do aeto do presidonto da Republica, 110-
meando o dr. FlguoIrOa Alcorta, membro
da Suprema Crtrto do Justiça.
DECLAItAÇÕES DO SR. SENERIO :'OR-

TINI A RESPEITO DA EXPOSIÇÃO
INTKKNACJONAL DK S. FRANOIS-
CO DA CALIFÓRNIA

BUENOS AIRKS, 17 (A) — O esolil-
ptòr Italiano sr. SonerlO Sortlnl. «.ue aqui
sn acha, ein declaração feita a i.m vos-
pertino disso, que a expòslçttò intornneio-
nal do S. Francisco da Califórnia vai ser
um verdadeiro desastre financeiro e ar-
tlstlco,

O sr. Sortlnl acaba dc chegar da Amo-
rica do Norte, ondo representou o Kover-
no da Italia, 110 certamen do Panamá
EMBARQUE PARA SANTOS -DA COM-

PANHIA ARGENTINA ARLANO
TESADA

BUENOS AIRES, 17 (A) -- No "In-
Canta Isabel", embarcou boje, para Santos,

a Companhia Argentina Ariano Tesada, que
vai dar uma série dc èspectacttlos 110 thca-
iro Municipal dahi e 110 do Rio de Janeiro,
levando peças dc autores argentinos, brasi-
loiros e uriigunyos.

O sr. Dtihan, director dn companhia, vai
üiiiibcni representando ''El Diário" e a So-
ciedade Argentina de Autores Dramáticos.

No Rio, o sr. Duhan, que é conhecido li-
tcralo, fará uma série dc conferências.
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Cuba
UM CASO DE PESTE BUBÔNICA
HAVANA, 17 — Nesta capital foi re-

gistado hoje um caso de peste bubônica.
As autoridades sanitárias tomaram me-

ilidas para impedir a propagação do mal
asiático.

Peru
BOATOS DE REVOLUÇÃO — A

SITUAÇÃO NO NORTE
DO PAIZ

LIMA, 17 (A) — Correm boatos
de .,ue estalou um movimento revo-
iucionario 110 norte da Republica,
dizendo-se que o presidente, cujo
mandato está prestes a terminar,
apoia esse movimento mais ou me-
nos abertamente.

Não parece extranha a esse boato
a noticia que limitem circulou nas
rodas políticas de que o presidente
vai pedir ao Congresso que apresse
a transmissão dos poderes ao seu
suecessor.

lím todo o caso, a situação é bas-
tanti. inconiinoda e acredita-se que
qualquer cousa de grave.se está pas-
sandó cm alguns pontos do paiz.

Foi fixada para amanhã a posse
do dr. José Pardo, presidente eleito.

Kevolução no Peiú
UMA, 17 (A) — Nada sc sabe dc certo

sobre o movimento revolucionário, que esla-
lou em varias províncias do norle, 110 qual
se dizia que estava envolvido o próprio pre-
sidente «in Republica, cujo mandato está a
terminar,

Parece, entretanto, inaccéitavel esse ulti-
ino boato, pois o governo tem tomado va-
rias medidas dc caracter enérgico para dc-
bellar o movimento.

O sétimo regimento de cavallaria embar-
cou, hoje pela manhã; 110 vnpor " Urubam-
Im", que levantou ferro pouco depois, le-
.ando carta de prego.

O còmmandante da força embarcada tem
ordem de só abrir as instrucções que lhe
foram entregue» depois de oito horas de
viagem.

Pelas crianças belgas
Chegou ao seu destino a quantia anga-

rinda pelas senhoras paulistas, que pro-
moveram, no theatro Municipal, o bri-
Ihnnto concerto, do que dêmos noticia ha
tumpos, em beneficio das crianças belgas,
victimas da guerra.

O produeto da festa, no valor de 13.70(1
francos, foi remettldo por intermédio do
digno cônsul geral da Bélgica, nesta ca-
pitai, sr. Charles Le Vlonnols, que roce-
beu do sr. Davlgnon, ministro dos Nego-
elos Extrangeiros daquella paiz, uma enr-
ta communicando a recepção do auxilio
enviado,

Participando quu fez entrega d rainha
da Bélgica do donativo das senhoras pau-
listas, bem como dos endereços das pro-
motoras da festa, o sr. Davlgnon i edlu
ao sr. cônsul belga em S. Puulo, que trans-
mlttlsse a todos os quo tomaram parte na
caridosa Iniciativa de minorar os soffri-
mentos das Infelizes Crianças abandona-
dus, os agradecimentos sinceros d* sua
majestade.

Uruguay
ESTREA THEATRAL — A COM-

PANHIA LYRICA DO "CO-
LÓN", DE BUENOS AIRES

MONTEVIDE'0, 17 (A) — Rea-
lizou hontem a sua estréa np theatro
Solis, a companhia lyrica da empre-
sa dos 813. Da- Rosa e Mocchi, do
theatro Colon, de Buenos Aires. O
elenco conta, entre outros elementos
de valor, com Tltta Ruffo e Caruso.

Hontem levaram á scena os "Pa-
gliacci", Caruso e Titta Ruffo al-
cançaram um delirante triumpho,
sendo acclamadissinios.

As localidades que nao foram to-
madas de assignatura subiram a pre-
ços fabulosos.

Todos os críticos theatraes con-
cordam em affirmar que a estréa de
honlem foi de um exito colossal e
nunca visto 'entre nós.

Denuncia grave
tin lacio 11110 vai sor convonlciiteniçntc

apurado — Qiiclxu-sc 11111 menor du
quo lhe arrancaram d força novo
doiiliís

No ponto policial de Santa Iphigenin
aproBontaram-sé hontem ao dr. Cantlnho
Flllio, 3.o delegado, o Italiano Miguel Ju*
liruii e sua mulher Maria Mônaco, afim
de deu iniciarem um caso que vai ter con-
vcnlentomente apurado pela poiieia.

Allegava o casal qua o eeu filho Alber-
lo, de D unnos de edade, ulumrio do _ycou
4o Coração do Jesus, fora victima de
atrocidades naquelle estabelecimento, on-
de lhe arrancaram novo dente* da segun-
da «lentiijão.

A autoridade, fazendo tomar por termo
na declarações dos queixosos, mandou sub-
metter o menor Alberto a exame do cor-
po de delicto,

Essa diligencia foi procedida pelo me-
dico legisla dr. Paiva Lima, que encon-
trou na bocea do rqe"or claros vestígios
da recente extracyão do nove dentes.

Sobre o faclo foi aberto Inquérito.

Chega da Italia um intrujão, incttl-
cando-se heroe da Lybia — As
suas relações com vários com-
patriotas nesta capital — Um
casamento infeliz — O "heroe"

é surprehendido batendo uma
carteira — O que disseram as
autoridades italianas — Iiíque-
rito na primeira delegacia,

Ua cerca de dois annos appareccu
nesta capital, iusi.iuando-se nas ro-
das da colônia italiana, o indivíduo
de nome Antonio Gilinta, «juc se iti-
culcava veterano da guerra da Ly-
bin, c cxhibia vaidosamente tres
pomposas medalhas adquiridas em
campanha, unia de ouro, outra de
prata e finalmente outra de bronze.
Era, portanto, um gentil homem.

Natural de Gioia-Tauro, na Cala-
bria, viera a S. Paulo estabelecer-se,
pois estava resolvido a dedicar-se ao
cpmiiiercio.

Aqui chegando, captou logo as
sympathia de algumas familias suas
compatriotas e dentre ellas, por
exemplo, a do industrial Carlos Fer-
rero, estabelecido com fabrica tle
caixas para jóias, e presentemente
morador á rua das Fh-re-,, 4.

Passando a freqüentar a casa dc
1'cn'cro, onde fora sempre recebido
com toda a consideração, não tardou
que entre Gitmta e a joven Adelina,
filha mais velha do industrial, sc
estabelecesse unia certa intelligcn
cia amorosa.

Gilinta era solteiro, segundo de-
clarava, c Adelina, moça e bonita,
nenhuma razão tinha que lhe obs-
tasse acceitar a corte do heróe da Ly-
bia.

K assim decorreram alguns mezes
até que, finalmente, a 21 de feverei-
ro dc 1913, com a plena acquiesceneja
dos pães da moça, Antônio Giunb
recebeu Adelina Ferrero como sua
legitima esposa.

A cerimonia realizou-se 110 carto-
rio do registo civil de SantAima,
sendo parariymphos Bruno e Auto-
nio Saudrili.

E o casal ficou residindo naqtiel-
le mesmo bairro, em pequeno pre-
dio da rua Duarte de Azevedo."Mezes 

depois de realizado o ca-
samento, a familia Ferrero percebeu
quê linha sido illudida pelo aventu-
reiro. Gitmta era indolente, avesso
ao trabalho, c demonstrava ter uma
péssima noção da mojral, pois va-
rias vezes tentara induzir a esposa
á prostituição, como meio de vive-
rem fartamente.

Todavia, .Adelina, moça bem edu-
cada e rigorosamente honesta, resis-
tiu com todas as forças ás ignóbeis
investidas do seu desbriado marido,
nada revelando aos seus pnes para
não os desgostar.

Estavam as cousas nesse pé, quan-
do Angelina Ferrero, progenitora dc
Adelina, fez annos, realizando uma
pequena festa em casa.

Foi isso ha poucos dias.
Aproveitando-se dessa oppoirtimt-

dade, Antônio Giunta levou a esposa
á casa do casal Ferrero, retirando-se
em seguida "para tratar de negocio
urgente".

E Giunta não mais voltou, en
chendo a todos de apprehcnsoes, ten-
do estado, como depois se veiu a sa-
ber, suecessivamente em Sorocaba,
Rio Claro, Botucatú' e Campinas,
onde foi preso por ter batido na es-
tação da estrada de ferro uma car-
teira contendo 8oo$ooo.

Inteirada do escandaloso facto, a
familia Ferrero dirigiu-se ao cônsul
italiano, pedindo-lhe que obtivesse
da Italia informações sobre os ante-
cédèntés de Giunta.

Elias não tardaram a chegai*. Com-
municandp-se com o sindaco dc
Giòia-Tauro, o cônsul da Ttalia foi
informado de que Antônio Giunta,
além de ser iudividuo de maus costu-

nsirucçao
Deeeclos iisslgnudos

0 sr. secretario do Interior submetteu n-tssigriátura do sr. presidente do Estado o
decreto nomeando o professor Cândido dc
Oliveira, com exercicio na escola nocturna
para adultos, na cidade do Amparo, para
o cargo de adjunto do grupo escolar " Ran-
gel Pestana", da mesma localidade,

- - Foram nomeados os seguintes substi-
tutos cffectivos dc grupos escolares para
adjuntos dos respectivos estabelecimentos:

Octavio Carneiro da Silva, para o de S.
Carlos;

d. Conceição Giuzio, para o 1
Bonito;

d. Alcina Moreira, pnrn o de
Nestor Pereira Leite, para o do

nal;
d. Alzira Alves de Oliveira, para

Indaiatubá;
d. Celi.sa Alves Corren, para o de

lão;
d. Ercilin dn (
d. Virgínia dc

Lorena;
d. líciiedicin da Silva, para o de' liaire-

e Ribeirão

Taluliy;
do liana

osta, para o de Itapi
Paula Ferraz, para o

íí _

"A Importadora"
Esta conceituada alfaiataria e ca-

inisaria, continua a confeccionar lin-
dos ternos de casimira extrangeira,
inclusive ingleza, a preços verdadei-
lamente reduzidos.

Nesse sentido, a "Importadora"

faz. hoje diversas publicações nesta
folha, para as quaes chamamos a
attenção dos nossos leitores, e prin-
cipalincnte dos que desejarem ves-
tir-se a capricho e 110 rigor da mo-
da.

Norte repentino
No seu domicilio, ft. rua Barão de Du-

prut n. .13, falleceu repentinamente, hon-
tem, íls 19 horas e mela, a austríaca Pe-
troneta Beeketit, casada, de 30 annos de
edade.

O oblto foi constatado pelo medico Ie-
Klsta dr. J0.16 Libero, que verificou tratar
se de- um enso de syneopo cardíaca.

(Juchtâo do ciúmes
No cortiço em que reside, á rua

de S. João, 29O, a cozinheira de côr
pírrdu, Maria Men les, de 38 annos
dc edade, foi hontem ás 17 horas
ãggredidá por seu amante Manuel
Canedo, com quem teve uma desa-
vença por questão dc ciúmes.

Maria Mendes, que recebeu um
ferimento contuso na orelha direita,
apresentou queixa do facto ao dele-
gado dr. Cornelio França, sendo sub-
mettida a exame dc corpo de delicto.

Instituto Pasteur
Foi o seguinte o movimento do Instituto

Pasteur (luraiile a semana finda:
Começaram o tratamento 8 pessoas, ter-

minaram 9, abandonou 1, existem cm trata-
mento 25.

Animaes recebidos para se fixar o dia-
. üiiostico. 2 cas;.

mes, era casado naquella "commu-

ua" com Suracci Maria Fclippe e ti-
nha um filho. Não tomara parte na
guerra da Lybia, sendo, portanto,
um intrujão.

De posse dos respectivos documen-
tos, Carlos Ferrero apresentou (piei-
xa crime contra Antônio Giunta, pc-
rante o dr. Octavio Ferreira Alves,
primeiro delegado.

O inquérito foi aberto e a respon-
sahilidade do expertalhão devida-
mente apurada.

Hoje aquella autoridade deverá
representar ao Juizo Qriminal 110
sentido de ser decretada a prisão
preventiva de Antonio Giunta.

Decretos iissluiiuilou
No despacho do sr. secretario da Justiça

e da Segurança Publica com o sr. presídon-
te do Estado, fornm assignados os decretos
exonerando c nomeando as seguintes auto-
ridades policiaes:

Ourinho, município dc Santa Cruz «Io Rio
Pardo — Exoneração, a pedido, 2.0 supplen-
te do stibdelegádo, José Ignacio Dias Ba-
ptisia.

Guariba, municipio de Jabpticabal — Exo-
iteração, a pedido, 3.0 súpplente do subdele-
gado, Pérsio do Amaral Pestana.

Piracicaba — Exoneração, a pedido, 1 o
siipplenle do • delegado, Francisco Rodrigues
Carracedo.

Porto Ferreira — Exoneração, a pedido,
subdelcgado de policia, José Ledubino dn
Cosia.

Pedregulho, municipio de Igarapava ¦-
Exoneração, a pedido, 2.0 süpplentc do sub-
delegado, Henrique de Andrade.

Cairo Boniin — Exoneração, a pedido, de-
legado dc policia, Paulo de Sousa..

-Monte Alto — Exoneração, a pedido, 2.0
supplcr.tc* do delegado, João Franco de Ca-
margo.

Nomeação — 2.0 supplcnte do delegado.
Cândido Doria Filho.

Santa Branca — Nomeação. 2.0 supplcnte
do subdelcgado, Joaquim Machado Gomes.

Cabreu'ya—Nomeações: supplentes do dc-
legado' 2,o, José Pereira da .Motta; 3.0, José
Iris de Godoy.

Toirinha, municipio de Brotas — Nonjea-
ção, subdelcgado de policia, Joaquim Tcixti-
ra dc Andrade.

Santa Cruz das Posses, município dc Ser
tãozinho — Nomeação, 2.0 supplcnte do sub-
delegado, Polycarpo Vccchi.

Por decreto de honlem, foi declarado
sem effeito o de 3 do corrente, que exonc-
rou, a pedido, Francisco Pereira Soares, do
cargo dc Lo .supplcnte do subdelcgado de
policia dc Rifainn, municipio de Igarapava

 Foi declarado sem effeito o detrito
de 13 de julho findo, que removeu o sr. dr.
João dc Almeida Moraes, do cargo de dele
gado dc policia de Batataes, para egual car-
go em Espirito Sanlo do Pinhal.

Foram removidos os seguintes dele
liados de policia:

Ur. Antonio de Macedo Guimarães, di
BotúcatVj para Espirito Sanlo do Pinhal;

dí. João dc Almeida Moraes, de Batata-. =
n-i.ra ll.iliir.iln'..

Foram removidos os adjuntos Coriol i-
110 Martins, do grupo escolar do Bananal,
para o «le Palmeiras j Ludgero Prestes, do
logar de director do grupo escolar " Luiz
Leile", do Amparo, para egual cargo uo
de Serra Negra.

Foi concedida licença por um nnno, 11
-I. Adalgiza Teixeira, adjunta do grupo es-
colar de Espirito Santo do Pinhal, nos tel-
mos do nn. 21, dn li i 11. 1.310-K, de 30 de
dezembro de 1911.-

Por decreto» «ie honlcm, foram no-
meados:

O direclor do grupo escolar de Serra cie-
gra, professor Leonidas de Oliveira; e, .1
pedido, os adjuntos João Baptista de Sam-
paio Arruda, do grupo escolar " Rangel
Peslnnn", do Amparo; Joaquim Freire, do
grupo escolar " Dr. Cesario Bastos", de
Santos, e d. Maria Augusta Corrêa, do gru-
po escolar de Franca.

Foram nomeados os seguintes proles-
sores:

Santos Amaro dn Cruz, normalista pri-
mario, jiara reger a primeira escola do Bai-
ração, sede 110 municipio de Ribeirão Preto;

d. Carmen Salotné Fernandes da Silva,
normalista secundaria, para a mixta do bair-
ro da Olaria, em S. João da Bocaina;

d. Olga Filipysclti, normalista primaria,
para a feminina do bairro dc Aglia Branca,
em Rio das Pedras;

Paulo Monle Scrrat Ferreira da Silva,
para. reger interinamente a quinta escola (D
cidade de Snnln Isabel.

Foram designadas as seguintes esco-
Ins:

A diurna do Braz, nesta capital, para
neliri ter exercicio o professor Joaquim
Freire, dispensado, a pedido, do cargo (lc
adjunto do 'grupo escolar "Dr. Cesario
Bastos", de "Santos;

a feminina do districto dc paz de Cry*
taes, cm Franca, para exercicio da proles-
sora d. Maria Augusta Corrêa, dispensada,
a pedido, do cargo dc adjunta do grupo
escolar do referido municipio;

a nocturna para adultos, da cidade do
Amparo, para exercicio do professor J"ão
Baptista ile Sanipaio Arruda, dispensado, a
pedido, do cargo de adjunto do grupo es-
colar "Rangel Pestana", daquella cidndc.

Foram exonerados, a pedido, o prole*-
sor Paulo Monte Scrrat Ferreira da Silva,
da escola do bairro de Botafogo, em Bebe-
douro, e a professora d. Margarida de Sou-
sa, da mixta do bairro dos Olhos d'Água,
em Santa Barbara.

Forain exoneradas as professoras d
Vnlcntina da Rocha Prado, da escola femi-
nina dc Guedes, em Mogy-mirim, e d. .'.ta-
ria Gonçalves Lopes, da escola feminina da
estação dc Villa Bomfim, cm Ribeirão Pre
to, por terem sido nomeadas substitutas cf-
fcctivas dc grupos escolares.

Foram removidos,'a pedido, os seguin-
tes professores:

Arlindo Affonso de Toledo, du primeira
escola do bairro dc Serra Azul, em S. Sr
mão, para a do bairro de Itaquaquecctuba,
em Mogy das Cruzes;

Germano Ncgrini, da escola do bairro dn
Estação, sede do municipio dc Salto de Itu',
para a primeira nocturna da mesma cidade;

d. Angela do Espirito Santo, da escola
mixta do bairro de Pereiras, em Angatuba,
para a mixta dos Coqueiros, sede do mesmo
municipio.

Foram autorizados a permutar os res-
peclivos cargos os professores José Galvâo,
da segunda escola do Fundão, sédc do' mu-
nicipio de Campinas, e Manuel do Amaral
Monteiro, da segunda escola da sédc de
Piedade.

Foram despachados os seguintes papeis:
De Luiz Adolpho Wanderlcy. — Sim,

cm termos;
dos grupos escolares de Villa Mnriann.

Barra Funda, Liberdade e Maria fosé. —
A' Secretaria.

0 casa ile S. Simão
Regressou hontem de S. Simão, o dr,

Thcophilo Nobrega, ü.o delegado :.ir..Illar,
que foi £U|iiella cidade abrir Inquérito so>
bre o caso dn listrada do ferro ,'j. Paul/j
o Minas,

Hoje aquella autoridade coriferenclaríi
sobre o facto corri o sr. dr. Eloy Chaves,
secretario dn Juotlca e da- Segurança Pu-
blica.

Bernardo abre inque-
c manda sub-
a exame de

Desastres e ferimentos
O mahobrista dn Sorocabana, julio Reis,

de 29 annos de edade, solteiro, morador á
rua da Barra Funda, hontem, ás primeiras
lioras da manhã, quando procurava engatar
dois vagões, na estação da Soracabana, ti-
cou com a mão direita comprimida entre
os pára-choques, soffrendo o esinagamento
de alguns dedos.

Transportado para o posto da Assistem-
cia Policial, Julio Reis íoi alli medicado
pelo dr. Alfredo de Castro, que se achava
de serviço, sendo em seguida removido para
a respectiva residência-

Thomaz Marinari, de <|0 annos de edade,
residente á ruu Vinte e Um de Abril, hon-
lein, ás 7 horas, na oceasião em que tra-
balhava em uma fabrica dc macarrão, á ave-
nida Rangel Pestana, foi apanhado pela
correia de uma machina, soffrendo uma
fractura completa do ante-hraço esquerdo.

Transportado para o gabinete medico da
Assistência, o dr. Carvalho Braga minis-
Irou-lhc ai primeiros soecorros.

* *
O pintor Luiz Paladini, de 50 annos de

edade, residente á rua Vinte e Cinco dc
Março 11. 5, quando trabalhava liontem, ás
1.5 horas e meia, nas obras de eonstrucção
de 11111 predio á rua Brigadeiro Tobias, ca-
hiti desastradamente dos andaimes, rece-
bendo ferimentos conluios nus regiões ilha-
ca c inalar esquerda c soffrendo uma fra-
ctura do terço superior dn coxa esquema.

Paladini, depois de receber os primeiros
soecorros ministrados pela Assistência, íoi
removido para o hospital de Misericórdia.

» •
A's 14 lioras dc hontem, quando fazia

travesstiras 110 quintal de uma cnsa da rua
Oriente, o menor Edward, dc 9 annos de
edade. filho de Antônio dc Almeida Ccsai,
morador n rua Bresser 11. 142, cahiu (lesas-
Iradamente de um muro, fracturando o an-
íe-braço esquerdo.

Soccorrcii-o o medico da Assistência, «li-
Luiz llnppe.

Na Gáragc Geral, á alameda Eduardo
P/ado, o carpinteiro Paschóal Mariiio, de
40 annos de edade, residente á rua de S.
Domingos 11. 17. foi liontem, ás iO 1 oras,
quando trabalhava, colhido por uma corréa
tle machina, recebendo, um ferimento con
luso ua mão esquerda.

A Assistência prestou á victima os ueces
sarios soecorros..

o menor Manuel, de 11 aniios dc edade,
filho d: Iniioccncio Lipcrculo, residente á
rua Deocleciano 11. 14. ao sahir honlcm, ás
16 horas do grupo escolar " Prudente de
Moraes", do qual é alitmno, cahiu desas-
Iradamente

R.EÍS 45$000
E' o preço de um lindo terno de casimira

extrangeira confeccionado sob medida pola
grande alfaiataria

A "IMPORTADORA"
-- Rua Direita, 4-A — S. Paulo —

Menor se vi ciada
A policia dc

rito sobre o facto
metter a victima
corpo de delicto

Chegou de S. Bernardo, para sub-
metlcr-sc a exame dr corpo dc deli-
cto na Policia Central, a menor dc
côr preta, Benedicta Pcdroso, de 12
rumos de edade, empregada naquella
localidade na casa de Luiza Cher-
lotte.

Benedicta, que apresentava feri-
d;.S contusas na cabeça e no corpo.-
declarou que ante-hontem foi bru*
talmente espancada poi sua patroa,
por motivos ignorados.

Sobre o facto abriu inquérito a
autoridade policial dc S. Bernardo,
di vendo ser reunido aos autos o lau-
tio pericial do dr. Paiva Lima, medi-
co legista.

Prêmio <la Previdência
Realizou-se hontem, ás 14 horas, na sala

dc extracções das loterias do Estado de S.
Paulo, com grande assistência publica, 0
sorteio de um prêmio de 5 :ooo$ooo cm di-
«beiro, que a conceituada Sociedade PRE-
VIKBNCIA, Caixa Paulista dc Pensões,
distribuc aos seus sócios, sendo sorteada
a apólice 11. 0578, que pertence ao sr. João
Del Ncro, residente cm Pirassuniii.g-i, nes-
te Estado. E' o caso dc serem felicitadol
os sócios da PREVIDÊNCIA, cuja dire-
-;loria põe o mais s-ério zelo 110 cumprimen-
to de seus estatutos.

ia
Resumo dos primeiros

rorla Federal, exlrublda
33Ó17
19949
2501
19X1-I

prêmios da
hontem:
20 roooÇoon

5 rooojrx»
2 rooolfooo
1 :ooo$ooo

1,0-
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de umu esc ida, fracturando o
antc-brcço direito.

¦ Para sóccorrelro compareceu com
.ireslezn naquelle grupo escolar, o
da Assistência, dr. França Filho.

toda a
medico

Nu cusa dus seus pães, á rua Scuvero n.
70, o menor Pedro, dc 3 arinòs de edade.
filho de Pedro Doni, cahiu accideiilaltnentc
hontem, ás 18 horas, recebendo forte con-
tusão na coxa esquerda,

I) dr. Raul de Sá Pinto, medico ria As-
-isteucia, prestou ao menor os nwessáiios
soecorros.

lárretos — Recebemos
ella, mais a quantia de

Sr. Adalberto Pourchet — Pirassununga
A petição já íoi despachada c o titulo foi

lelirade- hoje. 0 requerimento solicitando
a licença deve ser rcmcttido á respectiva Sc-
cretaria, por intermédio do director da cs-
cola. Assim sendo, devolvemos a v. s. o re-
querimento e o titulo.

Sr. Sylvio Alves — Alícnas (Minas).
_ Fo: íeiia a compra, A cusu Luiz Cu'oi
despachou hontem-.

 .Si. Joaquim I.. do Brado — Mogy-!
mirim — A portaria foi retirada e remetti-
da, registada, pelo correio. Cumpre-nos, po-
rém, iembrar a v. s. que esta secção é des;i-
nada, tão somente, para attender ás encom-
nieiidas feitas pelos nossos distinetos a*sr-
gnantes.Sr, Thomaz C. D'Almeida — Cap'.t_

Esla secção é destinada, exclusivamente,
para os assignantes do interior do Estado.
Assim, pois, sentimos não poder responder 4
sua consulta.

Sr. A. II. A. - Capita! — Pedi mo*
scicn'.ífiear-s-e da informação acima.

Sr, J. II. O. — Conceição Apparecida
 O preço du assignatura do jornal a quo

se -refere é de 20$000 annuaes e I0$ooo se-
niestraès. Pelo correio seguiram alguns
exemplares. Caso queira, poderá en.iar a
respectiva importância, que tomaremos a us-
signauira do referido jornal.

—-— Sr. Sylvio Cesarino — Santa Cruz do
Palmilal — Nada tem n pagar. Cuso queira,
poderemos mandar retirar e remetter, man*
dando v. s. a importância pura o registo dò
mesmo.

:~— Sr. J. M. M, — Ouro Preto — Recc-
Lemos o seu cartão c ficamos scientes.

Sr. Alfredo S. Oliveira — Espirito
Santo dó Pinhal — Recebemos a sua carta
datada de 16. A encommenda seguiu pcla es-
trada dt ferro. O conhecimento será remei-
tido hoje.

-— Sr. L. C. S. — Conquista — Recebe-
mos a sua carta. Breve daremos as informa-
ções pedidas.

Sr. /¦'. I..
n suu carta e. cc
5$joo para completar a importância dos pre-
ços dos livros encomméndados. Pelo correio,
registados, foram hontem remettidos.

Sr. João Martinelli — Porto Ferreira
Nâo recebemos o conhecimento que diz

ler enviado juntamente com a sua carta. E'.
necessário que remeíta eom toda a urgenca,
pois, a importância despachada pela estrada
de ferro já está, ha dias, pagando armazena-
gem. Por oceasião do recebimento c que sc
poderão saber as despesas que v. s. terá de
pagar.Sr, C. A. L. — jahti — O processo

.proseguc e já está em juizo. Segue carta com
ir. formações.

Sr. Anlonio A. Carvalho — Santa
ízabcl dos Coqueiros — Os srs. Estepa c
Blois, fabricantes dos artigos que deseja, vão
enviar catálogos e os respectivos preços.

Sr. Pedro Argcmiro Vargas — Apia-
hy — 0 seu titulo foi retirado c renietlido
registado, pelo correio. Nada pagou de sei-
V". A importância que nos inundou, dclu-
zindo c porte do mesmo, será remettida
hoje.

Sr, Joaquim Leme — Bauru' — O ti*
tulo rie nomeação foi retirado e hòntcni
mesmo rcmcttido, registado, pelo correio.

Sr, Francisco Fragoso — Campinas
Recebemos a sua caria. As informações

que ohtivcmos seguem cm carta.
—— Sr. V. — Boituva — Recebemos a sua

carta. Já demos a.s providencias necessárias.
S.guc carta.

Sr, A. P. F. — Itapetininga — Recc-
bernos a sua ultima carta.. A cncommccdai
tcguiti, registada, pcln correio.

Sr. P. /.. dc C.anutrg,, — Btiry — Os
catálogos, acompanhados dos respectivos pre-'
ços. já foram remettidos. Os thermometrjS)
marca " Cusella"'. custam 6Í000. 8$ooo o
ibjoriò. A' venda ua Casa Frctin, sita á rua
dc í". Cento.

.Si'. V. C. - P.i«K'S de Caldas -_ Logd
que fique prompta a encommenda feita na
Casa Frelin. será tudo despachado.

--— Sr. Mansticlo Marlorcli — Saltn
(irande — A revista "Chácaras e Quintais""
jú iniiilun os volumes que nos ciicommeh-
dil'.

.Si. Laís dc Burros — Estação Atiro-
m -- Recebemos a sti.-i carta e já iniciamos
a remessa do nosso jornal. Segue carta com
o recik e o preço da encommenda feita;

NOTA iMI-OKTANT*' — Os srs. - !•
•viiaiilcs quo ilcsejiiii-r.i res-por-tn «u nar

11 ilcvciTiu enviai- (1 fcIIo iiai'11 o , s;-<:
cllvn purte. Tunr-eni «inverno .¦cmrtKi

«¦Uns piiri! remessa, pelo correia o re.iUtn.
«los, dn.-, llluliis ile nomeação, p»i"..i.'i;>.;
il«- Ilceiujii c oulras documentos. Vitrtt aí
re-poslns, por cs.-rn r."(--.í:», puili-i-ãu «.:-; sr.*;
ii-sigiiiinl'.'-. desigiint' iiilclacs sub as quin*'
ilcsejcm tccullur os seus lioines,

'¦','¦¦¦¦ "

Y—v.. -.;,*;.,.. .-.!!¦. ¦¦--¦•
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Expediente, etc.

, Discussão unicii tio parecer n. 00, dn
Conimissão elo JubIíçii, solirc n eleição
municipal elTcctnniln a l.o do correnie
pnra o preenchimento dn vaga ocensionn-
da com n reniineln iln sr, dr, Carlofl José
J3oteIlio.

PARECER N 06. DA COMMISSÃO
JUSTIÇA

Findas
rc-
de

Junta
Santa
onde,

De posse da acta da apuração feita pcla
Junta Apuradora e rias authenticas envia-
rias á Secretaria da Caniara, relativas a
eleição rie l.o do corrente, realizada no
municipio da capital para eleição de um
vereador á vaga aberta pela renuncia rio
'dr. Carlos Botelho, esta Commissão man-
riou aífixar á porta da .Câmara, c publicar
nela imprensa, editacs convidando os inte-
fessados a apresentarem as contestações ou
impugnações, no prazo rie 24 hora
ns quaes. sem que appareccssc^ qualquer
clamação ou impugnação, a Commissão
Justiça passa a dar o seu parecer.

O pleito correu com regularidade, mas
com grande abstenção. Assim é que faltam
authenticas de avultado numero rie sessões,
cujas mesas não sc installaram, não t':¦ ; '
nem a Secretaria da Câmara nem a
Apuradora recebido nenhuma dc
Iphigenia, S. Miguel e_ Bella Vista,
parece, não houve eleição.

A Junta Apuradora verificou que o dr-
José tlc Sousa Queiroz obteve 2.140 votos;
o sr. Bcnjaniin Silveira da Moita, 07 vo-
tos; o dr. Américo de Campos, 2, c o coro-
nel Benlo Pires de Campos, 1 volo. A apu-
ração feita na Secretaria da Caniara, pc-
rante o seu director, pelas authenticas rc;
medidas, deu o scguinlc resultado: dr. José
dc Sousa Queiroz, 2178 votos; Iienjamin
Silveira da Motta, 69 votos; dr. Américo
de Campos. 2 votos, c coronel Bento Pires
ile Campos, 1 voto. (

Esla Conimissão, examinando as autlicn-
licas c mais documentos relativos ao pleito
r nada achando conlra a validade e resul-
lado do mesmo, é dc parecer que o dr. Josc
dc Sousa Queiroz, proprietário, residente

jia capital, está legitimamente eleito verca-
dor para preencher a vaga aberta
renuncia do dr. Carlos José Botelho,

assim seja reconhecido.

com a
c opina

para quc
S. Paulo, 10 de agosto

nuim Ma
Azevedo.

¦ia, Alcântara
Ac. 19I5.
Machado,

- Joa-
Roelm

2,a parle

2.11 discussão do projecto 11, 15, destu
nnno, do sr. dr. Carlos Botelho o outros
srs. vereadores, dispondo sobro a vendn
de leite hj-glenlzado no município da cn-
pitai, cóin 11111 substitutivo do sr. Alcnii-
tara Machado c emendas dos srs. Carlos
Botelho e Raphael Gurgel o pareceres dns
coininissões de Hygicno o Justiça, sob ns.
3 o 57, que concluem por 11111 substitutivo,
Jã publicado, e nova emenda apresentada
pelo sr. Raphael Gurgel, Independente de
pareceres, a requerimento do sr. letil/. Fun-
eeea, adiada por 8 dins, ft requerimento
(do sr. dr. Alcântara Machado.

2.a discussão do parecer 11. 112. da Com-
missão de Finanças, approvado em l.n
discussão, concluindo por um projeclo,
piodilicaiido, cm parle, a lei 11, 1.230, dc
11 de setembro do JDUO, que Instituo o
Monto 1'io Municipal.

J.a discussão do projecto apresentado
pelas commissões de Obras e Finanças,
cm seus pareceres ns. 57 o 81, nutoriznu-
do a despesa dc 23 :'ílO!i$000, com o cal-
eaineiilci a parallelcjiipcdos de pedra da
avenida Angélica; entro as ruas das Pai-
meiras e dn Barra Funda. (Bet-n-íriiaen-
to 11. 4.4, dc 11)15, dos srs. vereadores T-clÜ?.
Fonceca c João José Pereira).

PARECER N. 57, DA COMMISSÃO DE
: 011 PAS

em

rie
G'if-

A Commissão rie Obras, tendo em visla
; necessidade urgente de ser calçado o tre-
ího da avenida Angélica, no seu prolonga-
jnento entre as ruas das Palmeiras e Bar-
ra Funda, serviço orçado pcla Prefeitura
">m 21 :.,<*3?t'jOO, a requerimento los verca-
dore Fonseca c I- J. Pereira, é

i|iie seja autorizada a despesa,
a á consideração da Ca-

jecto í lei:
A Câmara Municipal tlecrela: (
Art. l.n -— Por conta ria verba "Serviços

: Obrar,", do orçamento vigente, ou por
aieio de operações de credito, fica a Pre-
feitura autorizada a despender até á quan-
;ia de vime c Ires contos quatrocentos 1

sessenta e tres mil reis, com o calçamento
.1 parallelepipedos de pedra ria avenida An-

gelica. 110 trecho cómijrchehdidb entre as
ruas das Palmeiras e ria Barra Funda.

Art. 2.0 — Revogam-se as disposições
contrario.

Sala das commissões, io de agosto
1915. — E. Goulart Penteado, R. A

gel, A. Baptista da Costa.

PARECER N. H-l. DA COMMISSÃO DF
¦FINANÇAS

A Commissão de Finanças está dc pleno
accòrdo com o parecer da dc Obras, pelo
que opina pela approvação do projeclo com

que aquella Commissão terminou o seu pa-
recer.' 

S. Paulo, 13 de julho de L915. - Sampaio

Vianna, Henrique Fagundes.

1.a discussão do projeclo apresentado
pelas commissões de Obras o Kliiniu.its
em seus pareceres ns. 58 e 85. aiitoriz.au-
do a despesa de 13:4ft8$(IO(l, com o cal-

Comento á parnlliílepipcdos do ptnlra d»
rua Sergipe, entre a avenida Angélica <•

a rua Balda. (Indicação n. 130, de 11115.
«Io sr. vereador dr. Mario do Amaral).
'PARECER 

N. 58. DA COMMISSÃO DE
OBRAS

Trata-se, nestes papeis, do calçamento de

um trecho tle rua situado no bairro de Hy-

gienopolis, entre a avenida Angélica e a rua
Bahia. .

E' um serviço que deve ser autorizado; "

local já está em parte ec""
municação fácil com a
polis. .. .

A digna Commissão de binanças dirá so-
bre o orçamento.

Sala rias commissões. „o dc julho de iyi.---
— R. A. Gurgel, A. Baptista da Custa, li
Goulart Penteado.

PARECER N. 85. DA COMMISSÃO DE
FINANÇAS

0 calçamento proposto.na indicação n.
136, do vereador sr. Mario do Amaral, e
dos mais necessários e de toda a oppórtuni-
dade. Trata-se rie um quarteirão da rua
Sergipe, entre a avenida Angélica c a ru 1
Bahia, construido cm ijuasi todu n sua ex-
tensão c com prédios tle elevado valor.
Accrcsce quc estando sendo calçada a ave-
nida Angélica, como conseqüência desta
obra precisa a Cam.Tra providenciar 110 sen-
lido de serem calçadas as ruas transyersacs,
dc iir-do a impedir a descida da lerra destas
ruas para a avenida Angélica, não annui-
laudo desla forma a obra dispendiosa que e
este calçamento. Pelas razões expostas, é a
Conimissão de Finanças de parecer que a
Câmara decrete este calçamento, pelo que
apresenta a estudo o projeclo de lei se-
guinte.

A Caniara decreta:
Art. 1.0 — E' o prefeito autorizado a

mandar calçar, a parallelepipedos dc pedra,
a rua Sergipe, entre a avenida Angélica c
a rua Bohia. despendendo com esta obri a
quantia de I9:4q8S6oo, de accòrdo com o
orçamento enviado á Câmara pela Direciona
dc Obras.

Art. 2.0 — Esta despesa correrá por con-
ta da verba " Serviços c Obras", do or-
çamento cm vigor, e, na falta de saldo, é o

i ficado e
avenida

de com-
Uygicno-

'.leleilo a
•rédito ne

Art. 3.0
eontr.irio.

S

'CORREIO 
PflüLIST

A Câmara dccreía:

.\rt. j.j, _ Da data ria presente lei só
serão preenchidas as vagas de inspectores
tle 'fiscalização com a promoção rie guardas-
fiscaes.

Art. 2.0 •-- A promoção sc dará por
acto da Prefeitura, precedendo prova de ha-
bilitação demonstrada em concurso.

— Na regulamentação ria ;>rc-
Prefeitura determinará do que
onctirso e a sua forma.

disposições em

UPimu - y arla-feira, 18 de Agosto de Í9Í5

orizadt.
ssaria.
- Revo»

operação

isnosições

pato
aulo, 12 cie agosto rio 1015,
iaima, Henrique Fagundes.

— i>am-

1.1: discussão do projecto apresentado

pelas eommlssões dc Flniiuçipi o Jii-li;;».
em seus pareceres ns. 80 e «7, dispondo
sobre <> preenchimento das vagas (Ir In-
spectnres de fiscalização.

PARECER N 86, DA COMMISSÃO
FINANÇAS

Dl

Alguns guardas-fiscaes. dinp
Câmara, pedindo, como justa
pifação, que
rie seus

com-
como
¦ lim

iram-se
legitima

le lia muilo têm, o augm
vencimentos em quantia certa.

10 por ccnlo rias multas arrecadados sc
ambulantes, c, assim, o direito a';'accesso
categoria immediata, que é a de mspect
de fiscalização. Tomando., conhecimento
desla representação, a Commissão rie Finan-
cas entende quc ns signatários da mesma
não devem ser attendidos, quanto ao au-

gmento rie seus vencimentos, nem de uma
nem de outra fornm, não só porque a re-
ceita do municipio não suppofla estes
lantes augmentos de vencimento-,
porque não seria acertado associar-;
funecionario no produeto -rie uma pena, que

é applicada pelo mesmo, do que poderia rc-
sul tar a má applicação da lei.

Quanlo ao accesso ou á promoção aos jo-
gares rie inspectores dc fiscalização, é <ic

parecer que os requerentes devem ser ai-
tendidos. Nada mais justo, lógico e conve-
niente ao serviço, do que a Câmara reco-
nhecer ;i estes funecionarios dc uma secção
fiscal o direito á promoção aos cargos im-
medimos c da mesma natureza. 0_ que não
pode convir ao serviço publico é a pro-
moção ao cargo tlc inspectores, de funecio-
nanos extranhos aquella secção e muito me-
nos a nomeação rie pessoas cxlranhas ao

quadro dos funecionarios municipaes, que
sem n menor prova de habilitação são ele-
fados a um cargo que exige certos conhe-
cimcnlos. ,E quando não fossem siifíiçien-
tes estas razões, par„ explicar a promoção
do guarda a Ínspector, milharia n do esti-
mulo, a bem servirem a cidade, a favor de
uma ciasse tle funecionarios até beije sem
promoção. Mas si para o cargo de guarda-
fiscal creou a lei 11. 1.520, tle 8 dc abril de
1912, a prova dc habilitação, por maioria
de razão deve exigir para a promoção a
ínspector,

Nestes termos, apresenta a Commissão de
Finanças a estudo e deliberação ria Ca-
mara o projecto tlc lei seguinte;

Arl. .3.0
seníc lei, a
constará o

Art. .1.0
contrario.

5.
paio
ral.

Revogam-se

'aulo,

ÍUJIIW,
22 dc março de i'.H.|. — Sam-
Oscar Porto, Mario do Ama-
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dc I ustiça esta. em pontos
accòrdo com a

A Conimissão
stibstanciaes, de inteiro
Commissão de Finanças. .

Não se justificam nem a melhoria dos
vencimentos, nem a concessão dc uma por-
contagem sobre o produclo das multai,
como pedem os reclamantes, em representa-
ção que (diga-se de passagem) não eslá
redigida em termos convenientes e condi-

gnos. A situação financeira do munici-
pio toma impossível o augmento da verba,
aliás, nvulíada, que despendemos ceim o
funccionalismo. A' participação na impor-
tancia das multas sc oppõc a necessidade,
quc lem o poder publico, de collocar 03
funecionarios acima da suspeita_ de cálculos
interesseiros na applicação da lei.

E', 110 emtanto. de inteira justiça, que a
representação lenha deferimento, na parte
mi que pede quc se reconheça aos guardai-
fiscas o'direito dc accesso aos cargos ;u-
periores da fiscalização municipal. Nesse,
ponto, estamos dc pleno accòrdo coín o fa-
recer da Conimissão rie Finanças e com a.'
informações da Prefeitura.

A Commissão de Justiça pede vénia par**
discordar dos arls. 2.0 e 3.0 do projeclo.
Não vc, com effeito, que seja necessário
o concurso '..'ara o provimento do logar dc
inspeclor. A Conimissão ariopla neste par-
ticul.tr ns idéas rio sr. prefeito municipal..
Os fiscaes nomeados na vigência da lei
actual não precisam cxhibir novas provas
de habilitação, além das que rxhibiram, an-
tes rie sua inveslidura 110 cargo que oecupam.
Quanto aos outros, parece á Commissão c
á Prefeitura que podemiser dispensados rie
concurso, em attenção á longa pratica que
possuem.

Para que a maioria ria Caniara se pro-
nuncie sobre a opinião quc vimos rie emit-
tir, apresentamos duas emendas ao pro-
jecto da Commissão dc Finanças.

EMENDAS

pelo seguinte: —
mer'.'-

Substitua-se o art.
" As promoções serão feitas 2|3 po
cimento e i|3 por antigüidade."

Supprimà-se o art. 3.0.
S.' Paulo, n de julho rie

cantara Machado, Rocha Az
101.4.

¦vedo
- Al-
Marro

Tribunal y v «j ustica
CÂMARA CIVIL

bessao or.mar
Presidente

rie Tolerio;
Araujo.

a em 17 de agosto de 1915.
o sr. ministro dr. Xavier
cretario, o sr. dr. l.uiz de

Passagens de autos

O sr. Saldanha ao sr. M. Reis, as eiveis
6775 do Espirito Santo do Pinhal, 7673 e
/cjiO ria capital.

O sr. M. Reis ao sr. Saldanha, a eivei
7499 dc Botucatu' c ao sr. R. Sette, as ci-
veis' 7620 de Bauru', 5802 de S. João da .Boa
Vista, 6896 de Brotas, 7746, 5964 c 7891 da
capital.

O sr. R. Sette ao sr. Moretz-Sohn, as ci-
veis 7107 e 209S da capita! c ao sr, Whitakcr,
as eiveis 785o da capital c 7868 rie Santos.

O sr. Moretz-Sohn ao sr. Urbano Mar-
condes, a eivei 7792 da capital.

O sr. Urbano Marcondes ao sr. Soriano
de Sousa, as eiveis 7904 dc Brotas, 7583 e
7505 da capital.

O sr. Soriano rie Sousa ao sr. Saldanha,
a cível 7865 da capilal e a > sr. Vicente dc
Carvalho, as cíveis 7778 ri.' Botucatu' e 7A7jz
da capital.

O sr. Vicente dc Carvalho ao sr. Salda-
nha, ei cível 7972 dc Araras.

O sr. Whitakcr ao sr. Moretz-Sohn, as
eiveis 7959 de Dois Córregos, 78.15 tle Esp:-
rito Santo do Pinhal, 7151 de Santos, 7O06
de Jahu' e 7385 ria capital.

O sr. dr. João Passos, procurado!
gera! do Eslado, deu parecer nas appellações
cíveis 7603 de Kio Preto, 7270 de S. José
do Kio Pardo, 7413, 7872 c 7328 da capitai
e nos embargos 7425 e 7291 da capital.

JULGAMENTOS
Relatado pelo sr. F. Saldanha:
X. 7267 — Capital — Embargantes; Nau.

niaiiii Gepp c Company Limited e outros;
embargada, a Fazenda do listado. — Foram
rejeitai! cs os embargos pur unanimidade de
volos. Impedido o sr. Urbano Marcondes.

Relatado pelo sr. Meirelles Reis;
N. 712S — Sanios — Embargante, a mas-

sa fallida ria Companhia Auxiliar do Com-
mercio do Café; embargado, J. D. Martins.
— Rejeitaram os embargos, contra os vo-
tos dos srs. Soriano dc Sousa c Saldanha.
Impedido o sr. Moretz-Sohn.

N, 5801 — Campos Novos do Paranapu-
nema — Embargantc, Eduardo Teixeira rie
Carvalho; embargados, Antônio Manuel Tei-
xcira e oulros. — Rejeitaram os embargos,
conlra os votos tios srs. Meirelles c Urbanj;
designado o sr. Moreíz-Sohn relator do ac-
cerdam.

Relatados pelo sr. Moretz-Sohn:
N. 7426 — Jahu' — Fmbarganlcs, !/iiz

Teixeira de Almeida Barros e sua mulher;
embargados, Manuel Pires rie Campos e sua
mulher. — Rejeitaram os embargos por una-
nimidade de votos. Impedido o sr. Urbano
Marcondes.

X- 7710 — Capital — Embargante. João
Mclciades dc Carvalho; embargados, José
Pereira Netto e sua mulher. — Rejeitaram
os embargos por unanimidade rie votos. Im-
pcdi<lo o sr. Urbano Marcondes.

Relatado pelo sr. Urbano Marcondes:
N. 7430 —- Capilal — Embargante, cou-

desse Alvares Penteado; embargado, dr.
José Ferraz rie. Magalhães Castro. —- Con-
cederam dispensa dc revisão para ser a cau-
sa julgaria na primeira conferência.

Relatado pelo sr. Soriano rie Sousa:
-\\ 7211 — Capita! — Enibargantès, drs.

Horáçio Belíort Sabino c Cinçinato C. da
Silva Braga; embargado, Martinlio Ferrei-
ra ria Rosa. — Receberam os embargos, dei--
xando dc votar, por impedidos, (,s srs. mi-
ni.etros V. dc Carvalho e M-orclz-Sohn. Im-
pedido o sr. presidente, rir. Xavier dc To-
ledo.

Na primeira sessão desimpedida se-
rão julgados os embargos:

M. 7627 — Capital —- Embargante; P.jly-
carpò Lopes Manila; embargados, os liqui-
datarios da fallencia do Banco Agricola de
í. Paulo. Relator, o sr. Soriano dc Sousa.* *

Os cafés dc outros Estudos, quc
¦'¦ão misturados com o café pan-
listu, incorporando-se ao commer-
. io do Estudo dc S. Paulo, não
podem ser considerados como mer-
cadorias em transito pira os efjci-
los tributários.

Diversos negociantes dc café intentaram
uma acção contra a Fazenda do Estado,
liara haverem a differença entre o impôs-
to pago em Minas pelo café daquelle Es-
tado proveniente c exportado por Santos
e o cobrado em S. Paulo. Fundavam-se os
autores em quc o imposto que aqui se co-
brava sobre o café rie Minas cra inconsti-
túcional, porque o Estado só pódc taxar o
quc seja de sua producção ou o que, não o
sendo, não constitua mercadoria em tran-
silo.

O juiz julgou a acção improcedente, por-
que os cafés provenientes de Minas sc ti-
nliain incorporado, misturado com os cafés
paulistas, ficando^ por tal fôrma, fazendo
parte do commercio do Estado de S. Pau-
Iu.

Desta sentença appellaram os autores,
iviido negado provimento á appellação, pc-

embargaram o respectivo ac-

os embargo:, o sr. ministro
nolar que os embargaiilcs ar-

eom a inconstitücionali-

lo que elle:
cordei in.

Relatando
Saldanha fez
gumeutavam ainda
dade do imposto. Assim, havia a conside-
rar si o café tributado por S. Paulo devia
cffcctivamente equiparar-se, para o cffci-
to do imposto, ao café paulista, ou si tlc-
veria ser taxado como mercadoria em tran-
sito.

O café em questão íoi caldeado com o
café paulista, resultando dahi a impossibi-
lidarie absoluta de separar-se um ri > outro.
Assim confundido, entrou no commercio
do Estado de S. Paulo. Nem as guias dc
Minas foram visadas por qualquer empre-
gadu fiscal, nem sc procedeu á pesagem do
café, nem- se procedeu, cmfim, a qualquer
diligencia tendente a demonstrar que o ca-
fé provinha de Minas. E proecriendo-se as-
sim, é sempre fácil illuriir qualquer fisca-
lização, pois podem cxhibi:-se guias de Mi-
nas quc não respeitem a cafés dal!:, dc
modo a conseguir-sc uma taxação menor
do que a devida pelos cafés paulistas.

Quanto ao segundo ponto, nem o'caié
íóra vendido, nem consignado cm Minas
para o extrangeiro. Ao contrario, foi ver.-
dido aqui; e quem o comprou exportou-o
caldeado com o café paulista. Não sc tra-
ta, pois, de mercadoria em traaiito. Por
taes fundamentos, rejeita os embargos.

O sr. minislro Vicente de Carvalho ado-
pia os fundamentos do accordam embarga-
do, para rejeitar os embargos. O café dis-
cutido era rie Minas, mas não em transito
pelo nosso Eslado. Entrou no commercio
de Santos, sendo adquirido por casas pau-
listas e por estas exportado. Incorporou-
se materialmente ao café paulista pelo ca!-
rica men to. De resto, sobre o pagamento do
imposto, vai além rio que firmou o ac-
corriam: — quem paga o imposto é o ex-
portador; mas o vendedor faz a transacção
descontando o imposto de exportação. Dar-
lhe o dinheiro rio imposto é dar-lhe o quc
elle não despendeu.Elle não exportou, tendo
vendido, aliás, com o desconto do imposto
de exportação; vendeu aqui. Por laes mo-
tivos, rejeila os embargos.

O sr, ministro Soriano de Sousa entende
qne o simples faclo do caldeamenlo não im-
por-ta na incorporação d,) café mineiro ao
café pauPsin. Torna-se necessária a exis-
tencia rie; actos jurídicos, para que o caie
entre n;r circulação commercial do Estado.
Não cphstá, todavia, dos autos a identifi-
cação do café; c a falta de fiscalização sc-
vera acarreta duvidas sobre a 'identidade
do produeto.

Passaria, no emtanto, o café, directamen-
te do óó-mmisstiriti (que não estabelece rela-
ções jtirkheas porque é nin mero mandam-
rio) para o exportador? Não. O café foi
olcjcclo de commercio em Santos; entrou
110 commercio de Santos c depois é que íoi
como produeto deste commercio, exporta •
do. Por isso. rejeita os embargos.

O -r. ministro Moretz-Sohn foi revisor
do accordam embargado, que sustenta pe-
los seus fundamentos, rejeitando os em-
burgos.

O relator ri,) accordam embargado;
ministro Witaker, repete o seu volo da
prüação sobre a incoiistiiucionalidaric
imposio. Agiu inconstitucionalmente a
que estabeleceu a taxa dc 2 ojo sobre o
fé exportado pelo porto de Santos? O
pirito d.j legislador, ao dispor sobre a
bulaçãn das mercadorias em, transito,
prohibir que as medidas fiscaes matassem
a actividade mercantil dos Estados que ti-
vessem de fazer transitar por outros as
suas mercadorias, á falia de meios pro-
prios de sabida para o exterior; Si assim
não fosse, a sorte lucrativa rias mercado-
rias exportadas por çsses Estados ficaria
inteiramente dependente do arbitrio dos
Estados por onde ellas tivessem quc pas-
sar. Assim, pois, o decreto federal de II
rie junho de 1904, interpretando o dispôs-
lo no artigo 9, da Constituição da Rcpu-
blica, estabeleceu o livre intércurso das
mercadorias nacionaes c extrangeiras c sú
considerou licito quc' os Estados taxassem
as mercadorias extrangeiras ou nacionaes
provenientes doutros Estados, quando fi-
cassem fazendo objecto do commercio in-
terno rio Estado tributador, 011 quando as
laxas incidissem sobre mercadorias siniila-
res do Estado.

Ora a iei estadual dr 25 de agosto de 1908
creou a sobrelaxa de 5 francos para o ca-
íé exportado por Santos, isentando o café
cm transito, o qual só pagaria o excesso do
imposto cobrada pelo Estado de origem.
Estaria o café questionado nestas circunis-
tancias? O que sc entende por mercadoria
em transito? Aquella que atravessa, dc pas-
sagem, rio ponto rie embarque para o do
destino. Não é este o caso dos autos. O ca-
fé rie Minas vai para o extrangeiro com o do
nosso Eslado. Nem a apresentação das
guias de Minas temo valor que se lhe quer
emprestar, pois ella tende a dar a Minas a
parte quc lhe compete cobrar, como Estado
produetnr. No emtanto, a confusão rio ca-
fé mineiro com o café paulista deu-se. sen-
do todo exportado como paulista. Assim
sendo, rejeila os embargos.

sr.
ap-
do
lei

ca-
es-
tri-
foi

O Sette entendia tambem
pedida pelos autores não
porque cobrança não

sr. ministro
que a restituição
lhes era deviria,
fora contra a lei.

Os cafés rie Minai são adquiridos pelos
exportadores e por elles misturados, mani-
pulados com os cafés paulistas para 05 cf-
leitos da exportação. Até nem sempre a
mistura se dá com todo o café mineiro,
porque nem todo se presta para a exporta-
ção, sendo a parte não manipulada vendida
aos torrariores. O café questionado confim-
diii-sc com o nosso e íoi assim exportado
tudo elle como paulista, Rejeita, portanto,
os embargos. ¦

O sr. ministro Meirelles Reis affirma que
a questão sc tomou particularmente interes-
sante, depois que o Supremo Tribunal Fe-
tleral pronunciou uma decisão que se pren-
dc ao assumpto. Sua cxc. fez um longo re-
lato da questão, lembrando quc a lei minei-
ra determinara que, na estação dç embar-
tpte, as snecas de café destinado á expor-
tação levassem o distico — producção do
Estado de Minas. Por sua vez, o Estado dc
S. Paulo tomou as medidas de riefeza nc-
cessarias aos seus interesses tributários,
afim de evitar que café paulista passasse
como café mineiro, isentando-se da taxa
cobrada aqui sobre o café de_nossa pro-
ducção. Fizcram-se vários accôrdos entre
Minas c S. Paulo, os quaes afinal foram
denunciados. Pnr fim. Minas intentou uma
acção para annullár ás instrucções fiscaes
baixadas pelo governo de 8. Paulo, como
inconstitficionaes e contrarias ás suas leis.
O Supremo Tribunal ànniillou:as, de fado,
pela pecha de iiícohstitucionhlidade. No
emtanto, taes instrucções eram apenas des-
tinadas aos fuiiccioííarios fiscaes do Esta-
do e com essa decisão rio Supremo não fo-
ram revogadas as leis quc dispunham sobre,
as mercadorias em transito, que são aquel-
Ias que passam por um Estado em caminho
para o seu destino. A' parte interessada
compete provar quc o café não pódc ser
Iributacío pelo Estado, fazendo-o expedir
dc accòrdo com a lei mineira, quc exige 110-
Ias visíveis sobre o expedidor, quantidade
do café. eslação de embarque, etc. Coiuo
distingui; o café mineiro, não sendo assim.-
Como não confuildil-o com o caíé paulis-
ta? Mas o café mineiro não é todo expor-
tado, passando por diversas mãos mesmo
aquelle quc vai para. o extrangeiro. O com-
missario mislura os cafés para formar os
Ivpos, sem olhar á procedência. A guia tão
falada não aproveita para n caso, _porquc
nem confere com o café. F, assim não bas-
ta a intenção de exportar para que scobte
nha direito á isenção. O comprador é que
lhe dá destino. Este é tambem o caso dos
ai1tos: _ os autores não receberam ocafe

para exportar; compraram-no c depois de
misturado com o paulista foi todo expor-
lado como nosso. Por laes considerações,
rejeita os embargos. . ,

Os embargos foram, pois. rejeitados, poi
unanimidade ide votos. Impedido, rj
nistro Urbano Marcondes.

'i»*?-'";.-*-?^*».-'-;-"^^^^

para julgar a acçi

sr. nu-

aproveitamento, por virtude é de conslrucção
alli íeila pelo dono do predio serviente..

O :.ctor vendera um certo terreno ao;
réos, icservar.do-se o uso, em logar certo,
rias nguas dum acquedueto existente no pri.-
dio vendido. Mas os réos fizeram uma bar-
ragem naqucllc ponto, desviando as aguaü :i
que o autor ficara com tlircilo.

Allcgaram os réos, defendendo-íc. quc a
obrigação dc fazer se resolve cm perdei-, e
datnnos c o autor tinha apenas direito a re-
querer ou a indemnização ou a demolição
ria obra.

O iclalor dos embargos, sr. minislro Mo-
relz-Sohn, notou que parecia tralar-sc aii-
les ria obrigação rie não fazer, visto que .'..;
réos tenham por dever não obstar o exerci-
cio rio direito qne o autor se reservara. Mas
quer n obrigação fosse positiva, quer fosse
negativa, tinha dc saber-se si o autor podia
tirar ar- águas questionadas noutro ponto do
predio.

A questão resolvia-se pelos textos claros
tio direito romano. O logar estabelecido para
as servidões não pode ser mudado'para lo-
calização diversa pelo dono do predio do-
niinanle; mas o dono do predio serviente
pode mudar o logar ria servidão, desde que
não cause maior incomniodò ao predio do-
niinanle. Desde que o dono rio predio ser-
viente impede o uso da servidão commoda-
mcnle, incorre na obrigação de dal-a noutro
logar, porque islo corresponde ao direito de
mudai-a,' Nem poderá o dono do predio rio-
niinanle oppór-sc a isso, desde que com tal
proceder não resulte prejuizo para a servi-
dão, que, por constituir uma restricção ai
domínio, concede maiores prerogativas a
quem tem rie a prestar, Desta fôrma, c ciaro
quc assiste o direito ao autor de. tirar as
águas cm questão ri miro logar, como aos
réos assiste o direito de mudar a servidão.
Nem pioccde a allegação rios réos, rie que o
autor deveria propor a acção dcmolitorin,
visto que lhe não assiste o direito dc embar-
gar a mudança rie servidão.

Rejeitava, porlanlo, os embargos rios réo»
ao accordam (pie decidiu a favor do autor.

O sr. ministro Vicente rie Carvalho íii
da tncsmá opinião. Estabelcceu-sc uma ser-
vidão de águas cm certo logar, c a obra fei-
ta pelos réos difficulta o uso da servidão.
O modo pelo qual os réos procederam mVi
é míio jurídico rie extinguir a servidão. A
servidão não cessa, c si o seu uso se diííi-
culta, pode ella exercer-se noutro ponto. O
dono do predio serviente pode muilãl-a. )¦'.
como é isso, em definitiva, o que se discute,
rejeita os embargos.

Tambem assim sc exprimiu o sr. ministro
Soriano de Sousa. Os réos impediram o uso

1 tia servidão; 110 eçmíanto, cila deve tornar-
se cffeelivá dalgum modo, ainda que o me-
nos prejudicial ao predio serviente. Per-
del-a, é que o autor não pode.

Foram do mesmo parecer os restantes srs.
ministros, sendo os embargos rejeitados, por
unanimidade dc votos.

Pode julgar-se conto maniilen-
ção de posse o embargo de obra
nova, proposto pelo possuidor da
parle do terreno commum cm que
a construcção foi feita.

A posse duma parte de cou-
<ci indivisu não se presume.

jVõci justifica o embargo de
obru nova o simples faclo dc ul-
terar-se o cursa dum caminho, s:m
que tal alteração trouxesse inc-im-
modo ,1 quem se serve da passa-
gem, ou inutilizasse o accesso fa-
cil ao ponto a que cila se desti-
nava-,

O condômino dum terreno commum in-
tentou acção de embargo dc obra nova con-
ira outro condômino, allegando ter este f-ei-
to tuíe-a construcção na parte do terreno dc
nue estava de posse, com o que destruíra
dois «.minhos de sua exclusiva serventia.

O juiz julgou a acção improcedente, por-
ipie o autor não provara a sua posse na par-
:e em (pie fór„ feita a obra embargada e

porque a construcção não interceptava o ca-
íainho de seu uso.

Interposta appellação da sentença, foi ella

j'.ligada improcedente; pelo que o autor oppoz
embargos ao respectivo accordam.

O rciaíc-r do feito._ sr. ministro Morei/.-
Sohn, opinou pela rejeição dos embargos.
Podia discutir-se a incompetência da acção,
jor sc tratar do condômino rie cousa com-
ihum, Si a -ifcão se fundava em direitos

possessorios, seria o caso da acção de ma-
nutenção. Como lal a julgou o juiz rie pr:-
meira instância, c era efíectivamente uma
verdadeira manutenção o quc sc aücgavu
tpianto ao terren.: do uunciante. O direito
romano negava ao possuidor em comim.iu
o direilo 'de embargar, mas concedia-lhe di-
reito aos interdictos possessorios. No caso,
ei rcção baseava-se na posse dum determina-
dn lega.' do predio cm communhão, para o
fim di- explorar o immove! na sua produc-
-ão agrícola. Tal posse não poderia ser per-
turbada; c si o fosse, ao auto.r assistia o
direito á manutenção; Como entendesse quc

.¦ foi, entrou em juizo 
'com 

_ embargos rie
obra nova; e, comi a praxe é, cm taes ca-
ses, julgar a acção como de manutenção,
emendir. que podia'efíectivamente julgar-se
como lal.

Já no antigo direilo se prescrevia que si
feito íoi proposto erradamente, desde quc

não hc tivesse prescrição de formulas esseu-
ciaes, sc podia julgar assim mesmo, si as

partes se defenderam amplamente.
Posta a questão nesles termos, entende

que os embargos devem ser rejeitados. No
terreno conservado em commum, não se pre-
Mime a posse de qualquer dos condômino:,
cm parte dellc. )'.' preciso nroval-a c essa
prova não existe nos autos. Quanto á quês-
:ão aos caminhos, a vistoria demonstrou que
um cclles não fora inutilizado e que o outro
consistia num simples trilho, quc conduzia

uma fonte. A sua destruição não autori-
zav.i a manutenção, porque a servidão, a
existir, podia r-<r dada por outro sitio, s;m
incòiiimodo para o predio dominante.

O sr. ministro .Vicente de Carvalho não
acompanhou .1 sr- ministro relator, quanto
a não caber no caso a acção de embargo de
obra nova. Não havia razão para quc se
irivasst o possuidor de cousa commum des-
se lemcdio promptó, sem graves damno»
paru elle. No processo dc divisão, ha .mui-
tar, vezes necessidade de citações-editács,
com prazo de noventa dias; cm tal periodo,
a obra estaria concluiria c teria com cila de
f roceuer-se como si se tratasse dc cousa in-
iivisivel. O condômino pode, pois, embar-
gar, f.uc nem com esse remédio ficará al:e-
rada ,\ conimunhão. Como negar esse meio
da defesa ao condômino, que visse a sua
casa devassada pela construcção dc janellas
no predio do outro condômino, sem ter sido
guardada a distancia legal? No caso dos au-
tos, porém, o autor não provou a sua posse
sobre o terreno comnunn onde foi feila a
obra. Quanto ao caminho, tratava-se dum
simples trilho, que apenas sofíria uin peque-
110 desvio; e já 110 direito romano c no Di-
gesto 1'oringiiez sc dava ao dono rio preriio
serviu/te o direilo de mudança ria servidão,
quan io tal faclo não acarretasse inçommo-
do ao predio dominante. Nestas condições,
rejeila os embargos.

O sr ministro Soriano dc Sousa accen-
;ua que em matéria de com-propriedade a lc-
gislação de quasi todos os paizes novos é
muito deficiente. Mas é principio assente
que o condômino lem o direito de gosar a
comrnnnhãp, como tem a obrigação de não
impedir egual goso aos outros condôminos.
No caso rie incommodo, assiste a qualquer
delles o remédio-ria divisão.

No caso dos autos, o autor não provou a
:ua possç no logar da construcção. quc só
pode prejudicar 110 fim ria divisão. Bastaria,
cm tal caso, um simples protesto; mas o que
o ruéor não tem é direilo á acção. Por isso,
rejeila os embargos.

Os restantes 'srs. ministros concordaram
com os volos expendidos, accrcsccntando o
sr. ministro Whiíakcr que o cmbai-go foi
feilo, mas a allegação tm que sc baseou não
ficou provada.

Assim, os embargos foram rejeitados por
unanimidade dc votos.

* *

Aquelle que inutiliza a servidão
estabelecida' cm logar determina-
do deve dal-a noutro, não causan-
do maior incommodo ao predio
dominante a mudança quc o direi-
to permitir.

Nos embargos 7420, da comarca de Jahu',
discutia-sc si as águas dum acquedueto, a
quc Um direilo um predio, podiam ser tira-
rias noutro logar, desde que tivessem sido
desviadas do ponto assignalailn para o seu

O n d
rencia
ahi se
do cu

1 fór cffecluad
de dc ções cm

rá o logar do

ei transic-
pagamento,¦umprimculo

Os drti. Horacio Sabino c Cincmato Bra-

ga constituiram-se devedores rio coronel
Martinlio Ferreira da Rosa da quantia tle
25 contos du réis, correspondente a eguc.
valor de terrenos recebidos deste. Essa
obrigação tinha dc ser solviria ale 1.0 de

maio d" 1912, sob uma destas duas formas,
á opção' dos devedores: 1.0) em acções 111-
ugralizarias de uma sociedade anonyma,

que elles estavam em via dc organizar, c riesu-
nada á compra e venda de terrenos c pre-
dios, a construcções e outros melhoramen-
tos, devendo as acções ser recebidas pelo
seu valor nominal, de accòrdo com a enus-
são ou subscripção; ou 2.0J cm moeda cor-
rente, e neste caso acerescida a quantia
(ie-vida dos juros, á razão dc 12 ojo ao anuo,

pelo tempo decorrido. Accedeu uma ou-
tra cláusula: não sendo o pagamento reali-
zado dentro daquelle prazo, sob nenhuma
das duas fôrmas a divida considerave-se
vencida d" pleno direito, ficando o credor
autorizado a accronal-ps pela importância
devida, acerescida dos juros convenciona-
dos, desde a data do titulo, e, em ciso de
cobrança judicial, mais 10 oio do valor da
divida, íl titulo dc indemnização pelas des-

pesas extra-jndiciaes e a3 que a via judi-
ciai desse logar.

Baseado nesse titulo, o autor ^ intentou
acção decendial, offerecendo os réos, após
a citação edital, pois um eslava ausente 110
extrangeiro, mas com procurador nesta ca-

pitai, 
'os 

embargos, onde allcgaram, cm
substancia, além ria nullidade,, a incoiupç-
tencia da acção; nullidade, pela falta dc ci-
tação de um co-devedor, o dr. Julio César
Ferreira de Mesquita; e incompetência,

por não ser a obrigação liquida, riisile (pie
dependia de uma condição, isto é, a iransfe-
rencia dc acções até 1.0 de maio de !9!-'.
facto esse quc se podia provar com o pro-
prio instrumento. E sobre o mérito, allega-
vam que muito antes de' findo o prazo cs-
tipuládo 110 documento tinham optado pelo
pagamento tm acções. tanto assim que ha-
viam passado procuração ao rir. João An-
tonio Pereira rios Sant-os, _ advogado cm
Londres, com poderes especiaes para o fim
de transferir ao autor 700 acções integra-
lizadas dc libras 10 cada uma da City oi
San Paulo Iriíprovomcnts and Frechobl
Lan Co., Ltd., sociedade anonyma com sé-
ds em Londres; quê o embargado, sciente
da onção, dera o seu assentimento, assi-
gnando procuração passaria aó dr. Pereira
dos Santos para acceitar a transferencia;
quc além de não ter sido fixado prazo pa-
ra a transferencia e haverem instado os
réos para consummar a transferencia por
tradição pessoa! dos titulos, a obrigação ti-
nlia sido novaria, rcconllecendo-se na cita-
da procuração como dçveder lambem o dr.
Julio César Ferreira de Mesquita; que an-
tes do termo fixado 111 conlracto tinham
cjffectuado na série da companhia, cm Lon-
dres, a transferencia das acções pertenceu-
les ao autor, dependendo a entrega rios ti-
tulos ria assignatura do embargado ou seu
procurador; que desse facto houve noticia
o auior, pelo telegramma circular da ves-
pera do termo do contracto, 110 qual se lhe
notificava que a transferencia feita depen-
dia- da assignatura do cessionário 011 pro-
curador; que disso mesmo tivera seiencia,
por intermédio do seu advogado, o dr. Pe-
reira 

'dos Santos, em resposta a um tele-
granima cm que o A. perguntava si a com-
panhia eslava íinicrionanrio legalmente c
si tinha sido feita a transferencia, em tem-
po útil, das acções que lhe cabiam; que ha-
vendo o pagamento como realizado e não
tendo o A. querido assignar a transfcrcii-
cia, fizeram deposito em pagamento rio ti-
tido que a provava; que a companhia rc-
ferida estava regularmente constituída e
autorizada a funecionar na Republica; quc
o advogado do A. não quizçra assignar a
transferencia, por querer evitar as despe-
sas filcvadissimas rie sello, tendo procurado
obter que o A. lhe enviasse outra procura-
ção. Aliás, o mesmo advogado não recebe-
ra o traslado da primeira procuração, que
ficara em carterio, só tendo recebido o
2.0 traslado, expedido pelos réos; que a
transferencia das acções, pcla legislação in-
glcza, se fazia entre as partes, por mera
convenção, sò saído necessária a inscripção
nos livros da companhia para effeito contra
terceiros; quc a companhia tinha sua sé-
de em Londres c conimunicára a inscripção
do nome do A. cm seus livros; que elles
réos nada tinham que ver com a falta que
pudesse ter havido por parte do procura-
dor do A.

O A., cm conlcstação a estes embargos,
confessou ter passado a procuração para
acceitação da transferencia das acções, mas
que não lhe cabia culpa si os réos não a
tinham recebido cm tempo, c não sc obri-
gava pelas despesas da transferencia, nem
pelas que tivesse determinado a instada-
ção da companhia; que, devendo a compa-
nfaia funecionar e operar nesta capilal, a
transferencia devia ter sido feila aqui, de-
pois de organizada a companhia.

Os 'RR. replicaram quc o funccionanicii-
to da companliia nesta capilal não impli-
cava quc ella tivesse atrui a sua sede.

A st-nlciiça de primeira instância foi fa-
voravcl ao A., pelo duplo fundamento dc
que não ficara provada a transferencia por
documento, visto como esse documento não
tinha data, nem declaração de logar, nem
assignatura das partes, só trazendo a assi-
gnalura de uni terceiro cuja qualidade era
Ignorada, < pelo motivo de quc o pagamen
to devia ter feito nesta capital, domicilio
dc ambas as partes, conforme o art. 430 d'
Código do Commercio.

quc julgou a appellação,
fundamentos, a sentença.
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O accordam,
manteve, pelos
sustentando que. o pagamento
ío 1:0 prazo, porque o ricpns:
rior ao vencimento cio lermo
tura ria acção,

Nos embargos insisliu-se
principal, isto é, que a obrigai
devidamente cumprida pelos

Houve embargos nos auto
dc outra parte, offerecidos su

Tomando conhecimento de
burgos, o sr. relator passou
vemente o seu voto.

Os factos fundamenlaes apre.sc-iiiádoi
pela (leíésa achavam-se já em grande par-
le suficientemente comprovados. Ago-
ra, porém, depois' da documentação, oi-
ferecida nos embargos, a elucidação pare-
cia completa. Acceitava, pois, os factos co-
mo provados, excusando-sc de ánalysar
uma por uma essas provas, limitando-se a
fazer referencias a uma ou outra, con for-
me-necessário fosse á analysc do litígio,

Segundo' se verifica do conlracto, a so-
lução da divida cnntrahida pelos RR. era
alternativa, ad libitum dos mesmos devedo-
res. Esles declaram quc optaram pelo pa-
ganienlo da divida em acções.

Occorre agora examinar si esse paga-
menl.i em acções, conforme elles o iize-
ram, teve ou não eíficacia liberatoria,

Exauiinãudo-sc o contracto, vé-sc que
cm relação a essa forma especial rie paga-
minto (pagamento cm acções), ec'e ires cou-
sas foram precisadas: l.o) 'pie as acções
seriam de uma companhia com cerlo c rie-
terminado fim nu objectivo commercial;
2.0) que estas acções seriam inlrgralb.a-
das, 3.0) epie ellas leriam rie '.<¦: peeeps 3'.'
dia determinado.

I'.' manifesto que uma vez (pae os deve-
dores tinham optado pelo pagamento em
acções, devia haver uma nova convenção,
um' novo accòrdo com o credor, afim dc
que o mesmo pudesse ser realizado. Neces-
sãriamente, os contractante.*, quando ia-
'vraram o contracto ajuizado, deviam
previsto essa circumstancia, porque
estavam um tanto incertos não só qu
á sede da companhia, que não se subi
seria no Brasil ou no extrangeiro,
quanto á natureza das acções, si ao por-
tador mi nominativas. E o mesmo pode
dizer-se em relação ao prazo, porque, si
bem que o contracto o tivesse lixado, cra
possivcl epie em nova convenção assentas-
sem outro prazo, consoante a.» difficulria-
des que surgissem na oceasião para ser
cffectiíado o pagamento em acções.

Diz apenas o contracto (jue a Companhia
deveria funecionar 110 Brasil, nada deter-
minando; entretanto, a respeito ria iéde da
Companhia. Esse é um ponto, que não fi-
.•>u resolvhlo aeccssariam-mlc sinão mais
tarde.

Ora, pcrgunia-sc: houve um novo ac-
côrdo, uma nova entenlc entre as duas par-
tes, relativamente ao cumprimento da obri-
gação? Parece que sobre islo uão puth-
haver .duvida. O credor cõnfcssou-o; ::
procuração que se acha nos autos, e na
qual eiie constituiu seu procurador o mes-
mo procurador dos RR. no extrangeiro,
para o effeito dc receber a transferencia,
demonstra perfeitamente quc elles se en-
tenderam sobre o assumpto.

O A. não podia particularmente ignorar
que a sede da Companhia era em Londres,
que o pagamento seria em titulos nominafi-
vos, c reconheceu, por conseqüência, a ue-
cessidade do seu concurso, da sua coope-
ração, para que a obrigação pudesse ser
cumprida sob essa forma. Pagar cm ac-
ções nominativas quer dizer dal-as in sola-
linn, islo é, ccriel-as ou transferidas.

Ora, a transferencia suppõe necessária-
incute o concurso de duas pessoas: uma
que dá e outra que recebe. De maneira
que onde tivesse de ser effcctuada a
transferencia, ahi seria o logar de cum-
primento do conlracto. Isto é quc é mani-
festo. O contracto só podia ser cumprido
em Londres, que é a sédc da Companhia,
onde regularmente sc haviam de fazer as
transferencias no respectivo registo.

Tratando-se, por outro lado, de titulos
nominativos, parece evidente que não ha-
via necessidade de que os devedores puzes-
sem es-res titulos ou a respectiva cautela
na mão do credor: o pagamento realizava-
se pelo simples acto da transferencia^ O
acto da transferencia tornava r, cessiona-
rio dono dos titulos, e, desde o momento
em que os cedentes fizessem essa operação
da transferencia, a obrigação estava cum-
priria.

Para 51: julgar, porém, até onde va! a ris-
ponsabilidade dos RR. neste negocio, con-
vêm examinar como a transferencia havia
de eífecluar-sc,

A transferencia era '.'in Londres, e li-
nha de ser necessariamente effcctuada df
accòrdo com a lex loci.

Sobre este ponto é oppormno distinguir
a relação enlre o cedente, o cessionário e
a Companhia, a que pertencem as acções,
e a relação entre os dois contractantes.

(Respectivamente á Companhia, parece
fora de duvida que a transferencia não k
perfeita c acabada sinão depois que o acto
foi lançado no seu registo. Só então é que
o cedente fica quite dis ;eus deveres pa-
ra com a sociedade. 

':'¦....-. 
,:a relaçãei entre

cedente e cessionário é ió;;c rie duvida que,
pelo direito inglez, comei bem demonstra-
do ficou nos autos, a transferencia pode
fazer-se por meio de um escripto partictt-
lar. Costunia fazer-se mediante uma ce-
dula em quc assignam ambos, cedente
cessionário, contemporaneamente, ou
cédulas suecessivamente apresentadas, as
-iguarias pelo cedente ou pelo cessionário.
Mas, naturalmente, o primeiro movimento
é dc quem dá, o segundo de quem recebe;
de modo que. assignada a ceduhi pelo cc-
ciente: e depositada no escriptorio da Com-
panhia esta torna-se rie alguma sorte a
guarda, a depositaria desse documento, pa-
ra o t-ífeilo de reservar os direitos do ces-
sionario, ao qual sc fez a transferencia,
até quc elle venha trazer a sua assigna-
tura ao aclo da cessão e ase.vini ultimar o
acto, para que a companhia possa, c.e-oj-
ficio, fazer o lançamento no sen registo.

Parece indubitavcl que, segundo o direito
inglez, sem permissão do cessionário, aquel-
le que fez o deposito da cédula de iransfe-
rencia, não a pode mais relirar, muito un-
bora continue obrigado para com a compa-
nhia. Os seus direitos como accionista, po-
rém, íicam suspensos.

Ora, dc accòrdo com todos os elementos
de prova juntos aos amos e us múltiplos
documentos que os elucidam, está perfeita-
mente provado quc os RR. fizeram essa
transferencia naquillo que lhes dizia res-
peito. Depositaram a cédula e dessa iransfe-
rencia houve seiencia o A.

Portanto, o cumprimento da obrigação,,
na parte referente aos RR., parece que es-
lava feito, desde o momento cm que elles,
por si, ou por intermédio dc outra pessoa,
a quem houvessem dado ordens, ou que of-
ficiosameiite se houvesse prestado, a isso,
depositaram a ccdula na companhia.

Si essa transferencia assim feita não che-
gou a ser averbada, manifestamente não foi
por culpa dos cedentes. Devia ter sido poi
culpa da outra parte, que deixou de remet-
ter a procuração em lempo, para o effeito
dc assignar o acto da transferencia.

E' verdade que a cédula dc transferencia
não íoi devidamente datada nem assignada
por pessoa que, segundo constava na pri-
meira instância, tivesse qualidade para la-
zel-o. Mas a qualidade dessa pessoa iicon
afinal demonstrada: trata-se do próprio
banqueiro que auxiliou 05 trabalhos de in-
corporação da companhia. Foi elle quem
fez o deposito das acções.

O titulo não foi devidamente datado, ('
certo; mas isso sc explica por essa mesma
celeridade muito commum no commercio,
«pie leva muitas vezes a prescindir de lor-
malidadés; mas o facto parece que deve set
icceiio como verdadeiro, porque encontram-
se nos aulos, além da declaração do advo-
gado dr. Pereira dos Santos, o depoimento
que este prestou em outra causa do mesmo
gênero, como ainda cartas do mesmo advo-
gado e depoimentos jurados do próprio si-
gnatario da ccdula de transferencia e das
testemunhas que assistiram ao acto, dçcla-
rações todas juradas, devidamente authen-
licadas, documentos todos que deixam íóra
de duvida que, antes do termo aprazado no
conlracto, a cedufa* de transferencia foi de-

positaria no escriptorio da companhia.
Assim, afigura-se que, salvo a boa fé, não

A. attribuir culpa alguma aos RR.
neste negocio, uma vez que cooperou, dc
sua parle, para que o acto se ultimasse dc-
vidamente.

Nestas condições, julgando ter sido a obri-
gação cumprida no tempo devido e dc ac-
côrdo com as estipulações do contraclo, re-
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cmhargantes reconheceram!
íoi bem encaminhada c não,

impleta; mas nos embargos'
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varam cabalmente ua
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O sr. Meirelles Reis pediu a palavra par%
como relator que íoi do accordam embaw
gario, declarar a.s razões pelas quaes modH
ficava o seu voto para reformar o accordan^
: julgar improcedente a acção. Diz c. exCc
que r..s próprio;.('.te a causa não
se íez prova o
suhmeltidos ao
cumentòs que ;
defesa,

Allegam os enibargantès que a 1
embargaria íoi proferida dc accôrd.
as provas dos autos, pois ainda não ;
recebido 03 documentos necessários
indispensável ria causa. Acham, assim,
a decisão foi justa. Mas agora pergunta-se:;
:i3 documentos offerecidos dão porventura)
nova feição á causa? Concorrem para pro--
vai tpiè os enibargantès cumpriram a' sua.
obrigação? Parece que sim.

Os 
' 
embargantes declararam haver recc-:

bírio rio coronel Martinlio Rosa, cm '.erre-^
nos, a quantia de 23 conlos que se eiljriga-'
ram a pagar em acções, valor nominal dd
«ua emissão ou subscripção, integralizadàs]
rie seu capital, acções essas que teriam rici
ser emiilidas para a fundação de uma socic-i'
dade anonyma, que «lavam cm via 'le 01'-'
ganizar, destinada á compra e venia dü
terrenos e prédios, a construcções c outroí
melhoramentos nesta capilal, sendo faculta-
'l.i aos devedores optar pelo pagamento tm
moeda correnie, com os juros de 12 por
cento, mas no caso de não ser dentro elo
prazo eífectiuuip o pagamento, nem em ac-
ções nem cm dinheiro, çonsiderar-sc-ia ven-
riria a obrigação para o effeito dc o credor,
poder imniediatamcnlc exigir o seu paga-'iiento em moeda corrente, com os juros de
12 por zz-.Wz, e ciais dc 10 por cento cm
caso de demanda.

Muito antes do vencimento da obrigação,
ns RR. ...ciaram pelo pagamento em acções
da companhia, e comniunicarain esse facto
áo A. que. acceitando a communicaçâo, conr
slittiiu o dr. Pereira rios Santos seu advo-
gado c procurador em Londres, para rece-
ber dos embargantes a transferencia rie 1.034
acções da companhia,
dres, quc se obrigou
menlo ria divida que

nn elle.
Tambem

uno

com sédc em
a receber em
os RR. tinham rcara

ton-
paxá-

dua*.

pode

aindí
com*1
-til-ci

a atliN
, rie que o
iv.ia capital,
cvsc a pagai
i pagamentos,
logar ejj -ci»'
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concedeu poderes para represen-
;al-o como accionista da companhia, podên-
cio tomar parle em asscmbléas, etc. Esta pro-,
curaçãonão íoi pelo A. enviada em lempo, por;
falta da assignaiura de outro outorgante

s porque julgava quc seria inútil remcttel-a,
lesde que o coronel Joaquim Rosa iá ha-

via enviado uma procuração que outorgara
ao dr. Pereira dos Sanlos, sendo o negocio.
idêntico, isto é, iricniica a transferencia qua
devia ser feita para elle A. Depois que re-
eebeu o telegramma do dr. Pereira dos Sail-i
ío?, dizendo qu;.- dependia da sua assii.natu-
ra a transferencia, é epie declarou ao ta-
bellião que não precisava do traslado da
póeciivtão.

Assim, o A. consentiu na opção, outor-
gou a procuração c não a remetteu, por,
julgar quc a procuração do coronel Joaquim
Jíosa servia para a transferencia'.

Verificou-se, pois, que o A. sabia d 1 or-
ganização da companhia em Londres, que
esta linha :á a sua sédc e quc- a transícren-
cia lá devia ser íeila, pois foi avisado disso
uclo dr. Horacio Sabino. quc lhe .leu a mi-
nula dei procuração e lhe telegraphou na
véspera da clitrcgu-das acções.

Como te íé, a questão, mudou dc iaceS
não sc traia mais de transferencia de .:;çõei<
dc companhia ou sociedade anonyma com
sédc no-Brasil v sim com série em Londres,
onde devia ser feiia a transferencia, eom a
piai eslava de accòrdo o A.

A transferencia em Londres, ri: ei.vòrrio
¦oni os estatutos da companhia, de.i.i sei
feita com a assignaiura do A. na cédula

que lhe fosse apresentada pelo iransfcreiue,
só ficou dependente ria assignatura do.

mesmo A., mas uma vez assignada peio
cedente, cxtincla está a obrigação deste.

Ora, a cédula íoi assignada pelo cetlento
por ordem dos embargam es c entregue :i<J,
secretario da companhia; c assim, segundo
a lei e costumes da Inglaterra, os embar-
.^antes cumpriram tudo quanto lhes cabia

para a transferencia das acções. Si esta nao
sc completou, deve-se á culpa do A., fiJ<
não remetteu a procuração. Emende, puiSi
que com os documentos offerecidos,. ficou
bem provado quc o A. teve seiencia 1*
opção ele pagamento em acções, que accei-
tou e outorgou procuração para rccebel-aSt
(pie não remetteu o tra*,!ario por haver '.11-

ircguc uma procuração idêntica Jóaquinj
Rosa aos embargantes, suppondo que issQ
cra sufíi&icntc para a transferencia das ac-

ções c que a entrega dellas devia ser cila
em Londres,.sédc da companhia,
que lhe foi feita no prazo legal, não
pletándo a iransíerencia sòincine p
dellc A.

Não prucerie a allegação
mnção rio accordam cieí*;,ií
pagamento desia -er leno
Com effeito, os RR. obrigur;
ao A., .sc:u declarar o jogar 

¦¦

que assim deva ;.er feito 11 >
(lomicilio-, ma, acceitando u pagamento ::3)
sas acções, o A. sujeitou-se ao modo rie rean
J:za!-o,' isto c, por nieio ria transferencia daa
acções. O pagamento deve dc facto ser í-i-
lo no domicilio do deveri r, salvo convença^
das partes, ou s.i as circumstancias, a pro-i
pria natureza ria obrigação ou rictcrin na.;"ia
ria lei dispuzerem o contrario.

A's vezes, o logar do cumprimento dli
obrigação é estabelecido 110 contracto P-Ui
facto dc ser iíil a natureza
pie não seria possível executa
logar.

Ura, -• pôihese, a cousa a entregai]
eram acçoc-, c estas só podiam str transfc-i
ridas em Londres; e, para cumprir c.sm
obrigação, os RR., fizeram tudo quanto iheej
cabia fazer. Só ao A. cabe, pois, a respon^
sabilidade do "ão recebimento. Hotiu' riS
caso a mora uecipiendi, por parte rio A., »,
não a mora sohiçndi, por parle dos deve-,
dores.

Üs enibargantès provaram os seus em-«
'burgos com os documentos offerecidos|
cumpriram a obrigação contrahida dc tralis-»
ferir as acções cm pagamento dos 25 conto.:.
t:o prazo do conlracto. Si a transferencia
não ficou completada, ao credor cabe u res-
ponsabilidade e da sua culpa não podem >*
embargantes soffrer a conseqüência.

O sr. Meirelles Keis concluiu declarai)-;
du-se rie accòrdo com o relator, para julgat
improcedente a acção.

O sr. Urbano Marcondes declara-se tam»
liem dc accòrdo com o voto do sr. Sorían.J
dc Sousa.

Do estudo que fez dos aulos, cm lace lo»
copiosós documentos com que os embargai!-»
tes' provaram as mas allegações, formou a
sua convicção em relação ao faclo e em ri-
lação ao direito.

Findo o prazo para o pagamento e nao
tend'1 sido pago o credor em acções, pode-
ria elle exigir o pagamento em moeda cor-
rente. O que, porém, está provado dos au-
tos, é que foi incorporada e legalizada a
companhia pelos embargantes, pie elles avi-
saram ao A. para se lazer representar c.n»
Londres, afim de que lhe fossem transfsn
ridas as acções em pagamento.

O A. acceitou a forma de pagamento «
constituiu advogado em Londres, para qiw
este recebesse a transferencia. O A., poréuij
deixou de remetter a procuração para quB
dentro do prazo do contracto lhe fosse fcitfl
a transferencia. j

Ora, sem a cooperação do A. ua transia
rencia dessas acções, os RR. estavam na nn-j
possibilidade de cumprir a obrigação qitjj
consislia em entregar us acções até prazo
certo. No instrumento dc contracto ficara)
expresso quç as acções que o A. devia rece,-',
ber seriam de uma companhia a organizar-s
em Londres, ficando, "ipso-facto", detenn',:
nado o logar onde seriam entregues a
acções, razão por que parece que q A. nã
podia exigir que a entrega fosse feita nest.
capital. O A. recebeu noticia da transfcreiv-S
cia das acções e o aviso de que ao acto fajrj
lava apenas a assignatura do seu procura
dor. Só então o A.j em vez de prpvidenc:à|
para esse fim, resolveu declarar revogada »
procuração que outorgara ao seu advogado.^

Os documentos jtpitós aos autos pcloa
embargantes deixaram demopslrado qi)|
todas as diligencias legaes necessárias forair»
praticadas para que se fizesse a transfercn-i
cia das acções no prazo estipulado, não í«
tendo operado definitivamente a transferfpjj
cia pela inercia da outra parte. Os RR. Cwj
bargantes não são, pois,, responsáveis pela
retardamento rio cumprimento da obrrt
gação- DD J

Não estavam, por conseguinte, os HK. oro
embargantes em mora contractual, de moda
que não pode o A. exigir agora sinão _f

ria prestação»
l-a cm ouirtj
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BCi;oes (jue não recebeu dentro do prazot»or culpa exclusivamente sua. Accresce ou-
tra cipcunistancts, que ficou lambem pie-namente provada nos autos: os RR. deve-
HloreB não tiniram que fazer entrega pela
,tKidição matéria!. Só eram obrigados a fa-
-cr o pagamento em acções, isto é. a fazer
ii transmissão mediante formalidades lc-'ea.s . mediante as disposições dos estatutos

; ila companhia, dos direitos de accionistas,
• A-__itRndo as ponderações do relator do
(feito, o sr. Urbano Marcondes concilie rc-
cebendo os embargos para reformar o oc-
córdam embargado e julgar improcedente a
acção.

. í) sr. ministro Whitakcr, da mesma fór-
ma que o sr, Meirelles Reis, e_po_ os fun-
.lamentos porque modificava õ seu voto,
para receber os embargos ao accordam.

I.' que, por occasião do julgamento da
appellaçãò, estava plenamente convencido
de que os RR. não tinham cffccluado den-
tro do prazo o pagamento a que eram obri-
gados, pagamento que ate essa data pode-ria ser realizado ou em dinheiro ou em ac-
ções de uma companhia cm via de organi-
zação.

Os documentos offcrecidos pelos RR.
nessa occasião, para basearem a sua con-
.estação, só indicavam o desejo, que elles
tiveram de operar a transferencia das ac-
ções, sem que lograssem provar nue a trans-
íercucia se tivesse realizado. Paliava nos
autos uma prova cabal c completa do mo-
dò por que na Inglaterra se realizam as
transferencias de acções nominativas das
sociedades anonymas. Sempre entendeu que
nas normas legacs da Inglaterra c não nas
nossas leis devíamos buscar a solução do
caso, e assim entendia, porque pelo contra-

,cto o A. devia receber acções de uma com-
panhia, cuja sêdc era em Londres, como
porque o A. passando procuração ao dr.
Pereira dos Santos, advogado na capital
ingleza, para receber em seu nome a trans-
ferencia das acções, demonstrou por acto
_kiro e solenne que reconhecia ser Londres
.. logar do pagamento.

A sua convicção quanto a este poulo
aprofuiubu-se definitivamente com a lei-
lura do documento junto aos autos, cm
que o direetor da Companhia, nesta capital,
declara que a sede da companhia é em I,on-
tires é que o escriptorio de S. Paulo nunca
leve livro de registo dc accionistas e de
íransferencia dc acções, sendo tanto o rc-
..isto como as transferencias feitos tia sede
da companhia.

Parecia-lhe ainda que o documento cm
que o banqueiro Eduard Fontainc de l.a-
veleye declarava haver transferido 700 ac-
ções dc libras 10 cada uma, de ns. 1.501 a
2.200 ao A., era üm documento insuffici.ntc
para provar o cumprimento da obrigação a
que estavam presos os RR.

Hoje pensa de modo contrario, porque
provado ficou pelos embargos, que na in-
glaterra a cédula avulsa, assignada pelo cc-
dente e cessionário, é bastante para operar
a transferencia das acções nominativas, das
sociedades anonymas,

Mas, uma objecção oceorre: onde, na ce-
dula a assignatttra do cedente c cessionário,
condição indispensável para que a transfc-
rencia íc opere? Quanto á assignattira do
.cdciit. consta dos autos que os RR, in-
eumbiram Edouard Fantaine de I.aveleye
de levar a effeito a incorporação da com-
panhia, e que essa companhia poz á disposi-
ção dos RR., por intrucções do sr I.aveleye,
as acções pertencentes ao grupo brasileiro,
c por ordem dos RR. embargantes o sr, La-
veleye procurou fazer entrega ao A. das
seções necessárias ao seu pagamento, assi-
«.liando a respectiva cédula de transícrcn-
cia, que foi entregue á Companhia, cqnfor-
me declaração jurada do secretario, que af-
firma que a transferencia, para se complc-
tar, dependia somente da assignalura do A.

A conclusão a tirar é que os RR. embar-
gantes fizeram tudo quanto era possivel
para cumprimento da obrigação. Só não as-
signaram pessoalmente a transferencia, por-
que as acções sc achavam cm poder do sr.
Fontaine dc I.aveleye poslo que fossem da
propriedade delles RR,

Quanto á assignalura do A., cila não ío:
lançada ria cédula, exclusivamente por cui-
na deste. Consta dos autos que os RR. te-
icgrapharam ao A. neste sentido c este
confessou ler recebido o telegrainma, dc-
vendo-se ainda acerescentar que o A. pas-
sou p/ocura.ão para que as acções fossem
recebidas em Londres, não remettendo, po-
rein, tal procuração ao mandatário, para
que este re desempenhasse da sua incum-
bencia.

O que houve no caso, pois, como disse o
eminente jurisconsúlto, dr. João Mendes,
em seu parecer a respeito da questão, o que
houve foi não mora de pagar, por parte
•dos RR. embargantes, mas mora dc rece-
ber, que deve ser levada á conta exclusiva-
mente do A. ,

Ü sr. ministro Rodrigues Sette foi voto
vencido no accordam embargado.

A sorte dos embargos parecia-lhe decidi-
da: a extraordinária documentação dos em-
bargos e a argumentação desenvolvida cm
lonio delles deixou inteiramente esclarecida
a nateiia.

Não era dc importância capital saber si o
caso de transferencia das acções de que sc
trata deve ser regido pela nossa ou pe.a
legislação ingleza. Parecia-lhe incontestável
que unia sociedade anonyma, que se organiza
em qualquer paiz extrangeiro, devi; reger-se
pela legislação local, em todos os netos de
sua constituição, como cm tudo quanto sc
refere á sua vida,

O que lhe mereceu duvidas desde o pr.n-
cipio, em face dos termos do contracto, é
si o embargado teria ficado constituído na
obrigação dc receber acções dc uma com-
panhia que se viera a organizar cm qualquer
parte do mundo, á vontade dos compradores
de seus terrenos.

Tal obrigação não lhe parece que resuHe
necessariamente dos termos do contracto,
pois na redacçao deste ha um cunho de aa-
cionalidade que se manifesta cm cada um de
seus termos: na indicação do preço, cm nos-
sa moeda, 25 contos, pagamento cm moeda
corrente, e, mais que tudo, a indicação "nes-

ta capital", que tanto se pode referir ao lo-
cal onde se deveria realizar a exploração, a
que se destinava a companhia, como ao lo-
gar da organização delia.
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Casa paia familias e cavalheiros, optimos apo*
sentos ricamente mobilados de novo,asceusores,

ventiladores, cozinha de primeira ordem
Preços módicos - Bondes para todas as partes
Telephone em todos os andares — Telegrapho, Gi.mdho.el
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'CORREIO PAULISTANO"
Jlraz o sr. Joãoo sr.
procurado á traves-
negócios referente.-

10 Otiinia-
Prefeitura

I. nosso agente uo
Sobrinho, que pode ser
sa Godinho n. 2, para
a esta folha.

FESTA INTIMA
O estimado sr. capitão Anloi

rães llairão, aetivo lançador da
Municipal, cm regozijo ao seu anniversario
natalicio, pecórrido ante-hontem, òífercccti
um lauto jantar aos seus amigos.

A' mesa, disposta em forma dc U, senta-
ram-se os srs. Conde João Romariz, capi-
tão Fclisberto Fiúza, Cassio Penteado, ma-
jor Eduardo Wolfís, Aranha, Luiz Ramos,
José Rubião Junior, lançadores da Prefei-
tura -Municipal; capitão Flòrencio Pereira
Lopes, coronel 

'Miranda 
Chaves, major

\Valfredo Campos, juiz de paz da Moóca;
cav. Ville Espagnc, Albino Soares Bairão
Junior, Pedro e José Bairão; sras. d. Wal-
domira C. Bairão. d. Julia C, França, nor-
malist-s; Joanna ('. Bairão Junior, (.landi-
na Wolffs, Clara Guimarães Bairão e ou-
Iras, cujos nomes não nos foi possivel co-
lher.

Ao "desserl", usou da palavra o sr. Con-
dc João Romariz, salientando as
tes qualidades do anniversariante,
saudou.

Falou em seguida, o sr. major
Wolffs, que cm bellas palavras,
também o anniversariante.

O sr. Antônio Bairão agradeceu as
nagens dos seus amigos.

.Vs 20 horas teve começo um sarau dan-
cante, que se prolongou até. às primeiras
horas de honlem.

CIRCO BENJAMIN
Como estava annunciado. rt-aüzarani-sc

sabbado c domingo dois magníficos especta.
etilos, com a revista de cos!umes cariocas" Por baixo ".

Os Volimcchas, nos seus arrojados cqui-
librios gymnasticos c, acrobatiços, foram
muilo applaudidos, assim como as sympalhi-
cas bailarina:; I.ily c Piilar Cardonas.

O palhaço Freitas íoi a alegria dos espe-
eladores.

Enifim, todos os artistas portaram-se com
correcção, dcstacamlo-se sempre o applati-
dido Benjamin dc Oliveira.

Para hoje está organizado magnífico pro-
gramina, com a revista em tres aclos, tres
apoili.oses c um prólogo: "A ilha das ma-
milhas".

Chamamos a attenção dos leitores para o
atmiuicip que esla companhia faz r.a parle
competente desla folha.

GRÊMIO DRAMÁTICO ALMEIDA
GARRET

Para a fcsla mensal que
liza no dia 21 do corrente
vel convite.

de sarau dançante,

dc <ld. Adclinn Brandão, Maria Paes de
Almeida, iLatira dc Campos Lima, Alice
Chaves Fiúza, Abecc-lina Pinheiro e Ray-
inundo Pastor. —* iSi.ni, wn termos;

de José dc Andrade'. Carlos Camargo
Penteado e Antônio Carlos Nogueira, —
Indeferidos;

dc d .Laudclina .Minhoto. — fn
—— Officio despachado:
Da prefeitura municipal do Santo Ama-

ro. — ,V Directoria Geral da ínstrucçãp
Publica;
_ dc cl. Gregoria Bonifiin. — Sendo a of-
ticiante d. Gregoria Bom fim, apenas usu-,
ínictuaria do predio, que offerece, não con-
vém ao governo a sua acceitaçãò nos termos
proposlos,

screva-

nMil.K.v
lòrrida

Ao

cxccllen-
a quem

Eduardo
brindou

honie-

.TUSTI... )¦; SI.G.itVM

Foi passado alvará de folha
Frederico Guilherme K-rame-r.

Requerimentos despachados:
De d. Emilia Mello do Prado. —

commandante geral;
de José Oríega. — Ao sr. commandante

geral;
de José Benedicto dos Santos. — Sim,

indemnizando o Estado da importância de
41S711,, provenii.ri.te de fardamento;

de Eugênio Bruno Scvcrino. — Declare
a rua e o numero da casa em que reside;

de José Pinlo de Moura. — Srtle o do-
cumento que juntou, .ucrendo;

de Francisco de Sá Barbosa Junior, pe-dindo certidão. -- Não pôde ser attendido, Officio despachado:
Do dr. Antônio Peixoto dc Azeredo, de-

iegado dc policia de Apiahy
cm petição devidamente selladí

— i.equeini

Secção Judiciaria
T

F.M-______ «Divel
O regimento interno do Porum Civel —

Os srs. drs. Godoy Sobrinho, Martins de
Menezes c Polycarpo, de Azevedo, raspecti-
vãmente, juizes dc direito das i.a, 2,a e 3-avaras civel e ' conimercial; e. Adalberto
Garcia e Luiz Ayres, juizes das l.a e 2.a
varas de orphams e ausentes, estiveram
liontem reunidos, em uma das «alas do Fo-
rum Civel, tratando da elaboração do regi--
mento interno a ser applicado quando aquel-
Ia repartição se mudar para o predio onde
ítincctõnou a Câmara Municipal,

A reunião hontem realizada foi a se-
gunda. A essa outras se seguirão até ser
terminado o importante trabalho, que vem
prendendo a attenção daquellcs illustre..
magistrados e que muito virá contribuir pa-ra a distribuição do serviço c para a boa
disciplina do Fórum Civel.

Inventario — O sr. dr. Adalberto Garcia,
juiz de direito da l.a vara dc orphams, jul-
gou por sentença o calculo _ partilhas fei-
tos nos autos do inventario de José Soares.

Primeiro xiara -- ,0 sr. dr. Godoy So-
brinh. , juiz de direito da l.a vara civel,
proferiu 'hontem as seguintes decisões:

'Homologando por sentença a concordata
que G. Eincato e C. pTopuzcram aos seus
credores para o pagamento de 21 por ccnlo
de. seus créditos;

julgando procedente a acção ordinária
movida por Klabin, Irmãos c Comp. a Da--
rio Deiponta; condemnaiido o réo no pedidoc custas;

julgando procedente a acção qtiindeccri-
diária proposta por th Olotildc Ferraz de
Siqueira contra a "Alliança do Sul", para
haver desla um seguro de 30 contos e con-
dctnn.11 a ré no pedido e custas;

julgando procedente a acção proposta
por d. Maria Marques Girão contra a '.'Al-
iiariça do Sul", para haver desta nm seguro
dc 30 contos;

julgando improcedente a
que Giacomp Oficio move
e coiid.miiaiido o autor nas

.julgando procedente a
intentada pelo dr Evaristo
filhos contra A. II. Foner
esto a pagar aos autores ;
e custa..

julgando procedente a acção ordinária
que o capitão Victor M. Genin move con-
Ira G. D. Magrclli c condemnando o réo
no pagamento da quantia pedida c cuslas.

Adjudicação, — O sr. dr. Luiz Ayres.
juiz de direito da segunda vara de oiphans,
julgou por sentença a adjudicação feita a
favor dc d. Anlonia Bóige. de Víisconcei-
los c seu marido Luiz de Andrade. Vascon-
cellos, nos autos do inventario da finada
d. Josipba Maria da Conceição.
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EXPEDIENTE DO DIA 17
DE ir.15

DE AGOSTO

Requerimento despachado:

Ue Nicola Carnevale
Sim, em lermos.

pedindo licença.

de

pre-

- Acham-se approvadas na Directoria
Obras e Viação as seguintes plantas:Dc Manuel A, de -Menezes, para construir
predio á rua. Veiga Filho n. 65;

dc d. A[arj'a Abonita. para reforma
dio á rua Senador Fcijó n, 25;

de Caetano 'Monteiro, para transformar
2 porias em janellas, á rua Caetano Pinto
n. 1-;.:

da Companhia Fabril Paulistana, paraabrir um jiortão á rua [taboca n. 19;
de Aguillo Reg.no, para construir cerca

á rua Jaraguá 11. 5;
de Adam F.ngel, para construir muro .'1

rua Conselheiro Brotero n. 45;
de Albcrtino Carneiro Leão, para abrir

uma valia á rua Conselheiro Brotero, 1:111
frenle ao n. i.S (.tinia.;

do dr. F. P. Ramos de Azevedo, para
construir predio á rua de S. João n. 6.

*— Devem comparecer na Directoria
Obras e Viação, para esclarecimentos.

acção ordinária
a Carlos Rigot
cuslas;

.acçãa 'ordinária
Bacellar e seus
c condemnando
quantia pedida

este grêmio rea-
recebemos ama-

A festa constará
VIDA

annos hoje oFaz
Pinto,

SOCIAL
sr- Américo dc Sousa

moço muito estimado neste bairro.
THEATRO COLOMBO

Com o histórico drama " Conde de Monte
Chrislo", dará hoje, 110 theatro Colombo,
espectaculo o corpo scenico do Grêmio Dra-
matico Almeida Garrei,

Abrilhantará a festa uma banda de mu
sica sob a' regência do applaudido mae.tro
Adolpho Pinto.

CASA LOPES
Assumiu a gerencia da Casa Lopes, á ave

nida Rangel Pestana n, 310, de propriedade
do sr. capitão Flòrencio P. Lopes, o sr. Epa-
ininondas Pereira Lopes.

pibunal do Jury
Presidente, sr. dr. Gàslão de Mesquita;

promotor, sr. dr. Mario Pires; escrivão,
sr. Siqueira Reis Junior.

Na sessão dc hontem do Tribunal dó
jury, foram submettidos a julgamento o
rco preso Gactano Asscnato, . os ausentes
Francisco Graziaho, conhecido por Francis-
co,Jorge, c Francisco Kuzina, incursos no
artigo 3'U do Código Penal, por haverem
ferido levemente a Antônio Ferraioli, uo
dia _*! de setembro do anno de 1913, á
rua Bueno de Andrada.

Oecupou a tribuna da defesa o sr. dr.
Américo Xavier Pinheino e Prado.

O conselho de sentença estava constitui-
do dos_srs.: dr, João Pereira Monteiro Ju-mor, iheodoro Lorena, coronel Antoiii,.
Marcello, dr. Luiz Oscar de Almeida Maia,alferes Antônio Pelzclc, José de Castro Ro-
sa, -uici.dcs. Luz, Raymundo de Paula e
Silva, José Augusto de Sousa Lima, JíiséBueno dc Ccppellos, alferes José de Aguiar
e José Cândido dc Lima.

O ji-.ry, por utianimrdadc de votos, abso!-
veu os_ réos pela negativa d._ facto.— Servindo o mesmo conselho, entrou
cm julgamento o réo preso Genaro Cara-
velli, meurso no artigo 33S n. 1.0 do Co-digo Pei.al, por haver vendido a João Ma-•ia da Moita unia macínna dc costura per-tencente á Companhia íiingcr, do valor d.
-61.1Í000.

Fez sua defesa o sr. dr. Amcrico Xa-vier Pinheiro e Prado, que conseguiu sua
absolvição por sele votos, pela negativa do
fado.

(— Será chamado hoje a julgamento oréo preso Celestino José Simões, ptocessa-
por crh( _ dc tentativa de furto.

_Fm__o Federal
(Primeiro officio — Escrivão, Br, Joãi

Dantas):
Appellaçãò. — Foram remettidos ao S.i-

premo Tribunal, cm grau de appellaçãò, os
autos do processo a que responde o réo An-
tonio Joaquim Chriitino, na appellaçãò poresle interposta da sentença do sr. juiz fe-
deral, que o condemnotl a um anno c qua-
Iro mezes de prisão ccllular.

Citação de condôminos. — Foram expe-
didos editacs com prazo de 90 dias para ei-
tação dos condôminos ausentes c desconhe-
cidos da divisão da fazenda '* Pontinha",
requerida nor Firmo Garcia dc Oliveira.

Diligencia em Snntos. -- De Santos; para
onde seguiu, ante-lioiilcm, em diligencia, rc-
gressou, acompanhado do escrivão do I.o
officio, sr. João B. Dantas, peritos e pai-
tes. o sr. dr. Washington de Oliveira, juiz
federal.

S. exc, foi áquelia cidade afim dc pro-
ceder á vistoria requerida por Augusto l<;-
beiro em 8.. volumes contendo papel.

..í.:.iitoii. cia Fc.ça Publica
Entrou hontem cm julgamento o processo

a que foram submetidos por crime dc de-
serçãó simples os soldados Álvaro Corrca c
José Marques Evangelista, respectivamente,
do corpe dc bombeiros e corpo de cavai-
laria.

Os réus forani condemnados a 2 mezes
dc prisão, graií' luiiiimo das penas commi-
nadas no arligo 19-I do regulamento, em queincorreram.

—— Em seguida, foi julgado o processo
do soldado Marciano Antônio de Sousa, do
,.0 batalhão da Força Publica, aceusado do
crime dc deserção aggravada, sendo conde-
ninado a 4 mezes dc r-'isão, grau minimo
das penas comininadas no artigo 195 do
regulamento cm vigor.

dr. Raul da Cosia Bastos, Nanii Jalet,
dr- ]•', P. Ramos dc Azevedo, dr. Alberto
de Oliveira Coutinho, d. Carmela Santoroí
coronel Antônio Baptista da Costa, A.ssad
Abdalla e Nagib Salim, Francisco Frederi.
co, Nicola Stabile, Antônio Rajip, C. Calia
e Irmão, Heribaldo Siciliano, Erharl Pulit-
zer c Qtiaglia Amadeu,

. — Na Inspcctoria Geral de Fiscalização
foi embargada a construcção sita á rua San
to Antônio n. 31, c o proprielario Joaquim
R. Branco, multado cm 2.f<x)0, pelo fiscal
Benedicto P. Vianna, por infracção do art.
...0, paragrapho 1 o do Acto C<í'j.

-r Foram multados: Arthur Lopes Perei-
ra, á avenida Celso Gaicia 11. 234; José Ra-
mos da Costa, mesma avenida 11. 233; Ar-
thur Duarte Guedes, Becco do Lucas 11. 30;
Sah.dor Lofndo, á nvcnida Rangel Pes-
lana a. 103; fí.yhacl Matteo, á rua' Oriente
11. 115; Archangclo Panziclo, á rua Nova
S. José n. fji; Antônio Rosa, á rua José dc
Alencar 11, 32; Manuel Antônio, mesma rua
n. 46; Fortttnata Vechiani, á rua Bcnjamin
de Oliveira 11. 1; .]. B. Pereira, á avenida
Celso Garcia n. 5; Paschoal Colarigclo, mes-
ma avenida n. 2.7; Raphacl Runziato, ú
rvenida Rangel Pestana n. 301; Gaicomo
Prscc, mesma avenida 11. 43; Carmela Bos-
ghcttá, rua da Liberdade n. 12; Janeiro
Zaniuri, á rua Flòrencio de Abreu n. &\;
Semeio Andrconi, á rua Ribeiro de I,ima
ii- 35, e J. Arens, á rua 25 de Março n. 46,
em loifcoo, cada um, todos por infracção
da lei r/451; Ragasto Affonso, travessa-do
Mercado; tferminio Vitirazzo, á rua On-
ente ii, 93; João Doncto, á rua Maria Do-
mitilla 11. 16; Adelaide dc Oliveira, á rua
Conselheiro Belisario 11. 12; José Vçchiotti,
á rua Benjamin de Oliveira 11. 10; Leonar-
do Giglio, ao largo da Concórdia; Miguel
José, á avenida Celso Garcia s|n; Pedro
Fracholi, á travessa Tama.'-?- "é n. S; S.
Cruz c M. Feruandc.-, á i>a Washington
Luís n. ;0; Fernando Aiitáo, á avenida Ti-
radentes 11. 48; 

'_eíf*..-»;-n 
Ávila, á alameda

Glèttc :i. 27; Carlos Conti, á rua Anlonio
de Mello 11. 46; Victotino de I.go, S. Vai-
densc, á mesma «íia, respccii.Jn1. nte ns. 24
e, 36; Albino A. Cruz, á riu J-í-xia iene-
dieta st. i'i Mugo Heisc c Comp.nhia, á rua
aS dc _.r:irco ti. 153; Adriana Lticion, á rua
Amador Bacno 11. 28; Cosia Muniz e Com-
panhia, á nia Flòrencio dc Abreu n. 34;
José Spína e Companhia, á mesma
156; Fi"i«i.n Corrêa, á fita 2. dc

11. 11; J.:._ S. Garcia, larfto de S.

Rfilrndii il.' Ferro P_t.fl-Pir-p.rd
I .ephtinicn lirniranlimi ,
Aiilnrcllcn ....
Tcjcnhonicn du S. Paulo, ' 

. ,niill.. ,. dn ."-'ri-Hro», com 50 0/0
Gemi de Auloniovci'1
Cnmpincirn Arub c E.*gollo. . ,rríinfjnilliil.iflc ,
Jinynl Thcãlrc . .
1'orçn r Luz do Armiii..ry .í',n Guolnpnrit .
1'nuli.sio <!(¦ I)rr,_,-is ,
Eleclricldndo do Corumbit
M.ic llnrdy ....
Moinho Snnlialn • ¦ , 

',
Coloniíieio Itodolpho Ocupi , ,
[Ira.ilcirn dc Seguros, com 10 0/0 ,IJsiiin ICsíhur
Pinolli ünmbii. -. .'
Clnematop. íiptilca Ilrasilcir,. .
mdüstrinl Mogyana do Teci.loi
Mclhoramcnlon de Monle Scrrnt ,I'orçn o Lm S. Vnlenlim
niüoiilicn Pnstoril .
ArtícoIh Pnulisln .
Soe. Anony. Cnsn Vanoidcn .
Armazena (leroe- dc .S. Pnulo ,
I.iu o Foriçn do Bania Cruz ,
Melhoramentos do Poço* dc tinidas

llíslieuf nr cs:
Antarcllca Paulista . , . ,Araraquara, lü 0/0 ,
Arnrar)uarn 8 ojo
Aru.. o lixRollos da lül.. Prelo 

'.
«Rua e líxgollos dc liam. .
E. de F. Campos do Joi lão .
IccelaRcm dc Seda. . ,Donco uniflo, cx-juros ,
Corlume Ariih llrancii .
Caitipincirn Trácçllo, l.uz c Forco,
«-•juros , '

lilcclri'-n liio Claro .
l.uz e Força do UüarntlnRiield
força c l.uz S. Valcnlim.
Mae. Ilanly
l.uz c Força dc Jn!_ iticabn] 

', '.
Luz c- Força do Ticlé
Luz o Força de Sanla Cruz
Productos Chimico3 L. (Juclroz
Industria c Commercio "Casa Tollc,
força e Luz ,1o Hibcir.o Preto
Vidraria Sanlu Marina ,
ferro ICsinaltado Silc.. . , ,Luz o Força dc Jundiahy
Laniíicio líowarick , ,Eslradn do Ferro S. Paulo.Goyaz ,Sociedade Anonyma 'O Fslndo do

S. P.ulo,
1(1 em, a Co dias ....
ülecirica de Bebedouro . . ,Lleclrica S Pau!» c Hio. . ,"•.porls 

o Atlracçlea.
rabricadurn do Paralusos , ,S Martinho
Telephonica dc i. Pnulo. . .Iníloiil de A'*rrodinho .
Cinema. (?raphica Ilnuilcira . ,Forço o Luz Norlc de _. 1'aulo .
Sanla liosalin
T., Luz, F, Mcltio. do Paraoapanemn
Cerâmico 'Villa ".amy. 

. .
Viaçüo Si Pnulo-Matto Grosso
Párahyba do Norlo . , ,Melhoramentos do S. Paulo .
Melhoramentos dc I'arnnnijiiil.
Melhoramentos do Pornnil . ,
Melhoiomcnlos do H. João , ,Industrial do S. Paulo . ,
Nacional de Kslamparia . . ,torça c Luz de Araguory ,
-liapcos 'Villcla
Boc. Casa Vanorden , ,
Salto Fnbiil
Pinolli (Jambfl. . , , ,
Chimiea Induslrial ....
ARiicoln Sanla Ilarborn . .
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Debentures:
America Fabril: CO a .
Antaretlea Paulista: 10 a
Docns do Santos, 10 d .
Dito: 1, 3, 3 0, a ... .

10O..00O-
105'00O'
ISO,000'
1005000;
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70.000

«0.000
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70.000
78.0-0
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Apólices goraes
poi* cento , .

Emprefitlmp
(1003) .

Kmpi-cetlino
(J.0OO) ,

I-iiipreflllmo
(1911) ,

-iiipi-cstlmo
(1911!) .

Estado de .Mina..
Eataílo do Rio (4

cento) , , ,
Dito (0 0,0) . .
Dito (nom.) . .
Empréstimo .Muni

.mo.) . . , .
Dito (nom.) , ,

(C Ü0) . . .
t nom.) , .

dc 1009 . .
(lo 101. , ,
11101(1.) . .

do 5

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

por

Dito
Dito
Dito
Dito
Dito

797$000

SS0.000

7(15.000

7.-.000

730,000
805.000

7.$.00

4)0,000

188$00O
196,000
306.000
300.000
102.000
1.8.500
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761000 CJOOO

05.000

200)003 ÍOOÍÕO-
41.0011

— ÍO«XJ0

eotooo
íiOílíJO.510.00

4BÍ.0.)
76.000

00í__O
W.000

30.000

Cnmai-a Municipal
Petropolis . . ,
Bancof.:

Brasil ..-, ,¦.,. -,- -,-
Conimerelal , , .
Commorcio ....
Mercantil .....
Nadnnal Brasileiro .

C. ílo estradas do ferro
Reilo Sul Mineira . .

C. dc íiav-gii.uo;
Rlogi-andenso . . . ,

C. do seguros:
Dota] Fluminense . ,

G. de teeldofi:
Confiança Industrial -,
Coi-covado
S. Podro do Ancan-
tora-
C. diversão:

Docas da Bahia . .
Docas de SantoB . . ,
Loterias Nacionaes ,:

Debentures:
Alliança (fabrica) . .
America Fabril . . .
Confiança Industrial

(fabrica.)
Progresso Industrial
Sanla Rosnlia . . .
TIJúca ,*..",.
Banco Uniilo do S.
Paulo

Docas d o Santos . .

190.000
128.000
150.000

35|000

_00?000

171760
-102 ,000
10?500

91$000

75..000
170$000

180.000

794.000

>:7'!.$000

700.000

soo$ooõ

M.,100
125.000
105.000

1.87.000
I94$000
.'100.000

.'15.000
77$50'0
177.000

185.. 000

180.000
122,000

200.000
175.000

28.000

1201000

130.000

110.000
120.000

130.00OJ

101000

:'70,000
1S8Í000

155|000

115.00»

—- 00.000
190.00o isr.tooo

Valores da Bolsa
Vendas do dia 17:

FUNDOS PUBUCOS
50 letras da Gamam S, Paulo,

empréstimo 1914, a . . . .
ãü letras da Câmara S, Paulo,

empréstimo 101-1, a . . . .
45 lelrns da Câmara S. Paulo,

empréstimo 1911, a . . , .
BANCOS

25 acçOcs do Banco Commcr-
cio ii Industria S. Paulo, a

8 accOes do Banco Commcr-
cio o Industria S. Paulo, a

2 acc-CB do Banco Commcr-
fio o Industria S. Paulo, a

COMPANHIAS

Rendimentos fiscaes
SANTO

50

Mi.uel !'.'..,-o, íargo do fhesour.

do

Np impresso que acompanha os autos c
que contém os embargos com a respectiva
sustentação, vc-sc, como ainda na pro-
posta de consulta aos juristas pátrios, a
omissão, que não, tem como proposital, de
uma vírgula depois das palavras... 

"outros
melhoramentos" e antes das palavras "nes-
ia capital". Essa vírgula indica que tudo
que se prende ao contracto teria realização
em S. Paulo, pois os seus termos são os
seguintes:... "uma sociedade anonyma qu_-
estamos em via de organizar, destinada á
compra e venda de terrenos c prédios, a
coustruc.õcs e outros melhoramentos (,)
nesta capital". IV claro, pois, que, pela le-
tra do contracto, o pagamento crn acções só
podia ser feito nesta capital, que, aliás, é
domicilio dos devedores, em moeda correu-
tc do paiz, ou, á escolha dos devedores, em
acções de uma companhia que organizassem
nesta capital.

O contracto assim feito era, entretanto,
, susceptível dc modificações, segundo a von-

lade das partes, üs actos posteriores no
contracto, diz o art. 135 do Código do
Commercio, são os melhores elementos para
a interpretação dos mesmos.' Relativamente a esse faclo, vemos que
existe uma procuração cm virtude da quai
o A, embargado constituiu na Europa um
mandatário para o recebimento das acções.
E' certo que a procuração não foi rcmcttida
uo seu destino c que o mandato pode sei
revogado até á ultima hora; mas o acto
constante do livro publico do notariò, de que
a parle compareceu c outorgou o mandato
para um fim determinado, indica positiva-mente a intenção do A.'. 

Si no caso dos autos não ficou fixada a
sédc da companhia com cujas acções poderiaser feito o pagamento a que se refere o con-
tracto, a procuração veiu resolver a diff:-
culdad-, porque veiu dar poderes ao man-
datario para receber acções de uma com-
panhia constituída na Inglaterra,

Desde que os contr. ctántes estavam dc
accórdo em que a divida podia ser sòlvitla
cm acções de uma companhia constituída
no extrangeiro, c claro que si o A. não as
recebeu foi por acto seu, deixando de consti-
tuir procurador cm tempo.

Presidiu a este julgamento o sr. ministro
Saldanha, por ser impedido o sr. dr. Xa-
vier dc Toledo, presidente do Tribunal. _Os embargos foram recebidos por unam-
mídadc de votos. Impedidos de votar os
irs. ministros Vicente de Carvalho e Morei-i
S0I111.

NASCIMENTO
Acha-se enriquecido o lar do sr. Anthcro

de Sousa e de sua exma. esposa d. Mana
de Sousa, com o nascimento de um menino,
¦uie na pia baptismal, receberá o nome de
Kuy.

ENFERMA
Acha-se ligeiramente enferma, recolhida

ao leito, a sra. d. Etelviua da Costa Junior,distineta senhora residente neste -bairro.
BÁPT1ZADO

,0 sr. Manuel Domingos Baptista, nego-
ciante muito acreditado no bairro da Moó-
ca, por motivo do baptizado de sua filha
Alice, celebrado hontem, organizou, cm sua
residência, á rua João Antônio de Òliveiia
11. 21, uma festa intima.

Serviram dc padrinhos á menina, o sr-
Manuel Duarte Couceiro e sua exma. es-
posa.

Aos convidados íoi offcrccida uma lauta
mesa de doces, seguindo-sc-lhe um sarau
dançante.

Enlre outras pessoas presentes, podemosnotar os srs, capitão Alberto temes Fer-
reira, Duarte do Amaral c José Lemes Fer-
reira, proprietários da fabrica de fumos"Bonança", c o sr. José Mano, acreditado
capitalista.

ANNIVERSARIO
Completou hontem mais um anniversario

natalicio o acreditado capitalista sr. José
.emes Ferreira.

proseguirao

-*?

ACTOS OFFICIAES

V. B,

SI-ül.__a,AIUA I)(. INTERIOR
Por acto de hontem, foi nomeado o sr.

O.vvaldo Silva para substituir o adjunto
do grupo escolar de Tatnbahu. Hcrculano
Loureiro dc Almeida, durante o seu impedi-
mento por licença.

Foi removido o substituto cffccti-
vo Euiz Guerreiro do grupo escolar de Pai-
meiras para o de Campos Novos do Para-
napanema, e não para Capão Bonito doParanápanema.

 Licenças concedidas a adjuntos de
grupos escolares:

De 3 mezes, a d. Laura Emenic Pyies, dode Santa Barbara;
dc 2 mezes, a d. Adelaide Macedo, do

Mana José"; Hcrculano Loureiro de Al-incida, do do Tambalm', e d. MathildeKios, <Io da avenida Paulista.
 Requerimentos despachados:

De Lcv>nidas de Oliveira.—«Requeira áSe-cretara da Fazenda;
dc Benedicto da Costa. — Ao sr. direetor

do 2.0 grupo escolar de Rio Cia ro, para at-tender;
de Elio Anobrelto c Benedicto Barreto.—

Ao sr. d rector do grupo escolar "Dr. 
Jo-sc Alves Ouimarães Junior, para attendersi houver vaga;

de Domingos Salles Junior. — Ao sr di-rector do 1.0 gmpo escolar de Campinas
para attender;

de Caetano Penha. — Ao tr. direetor do8-ii.w «icciar da Liberdade, para attender;de d. Josepluna Urbina Teixeira, pedin-do para assignar-se Josephina Teixeira Le-me. — tnm;
de Oyidio Gurgel do Amaral

que deferir, por já ter «ido
dispensado do pagamento «.licitado;

de Adalberto Luiz Pourchet. — Simtermos, mediante recibo;

Nada ha
o requerente

Fopush GpJUiMnai
As mútuas da rua Libero. — Proseguiuliontem perante o sr. dr. Matheus Chaves,

juiz da .].a vara criminal, o summario cri-me a que respondem os directores das nm-tuas que lesaram os seus mutuados, coro-
nel Pedro Alexandrino dc Almeida, Abiliode Carvalho Pontes, dr. Godofredo Mar-
ques, dr. Sócrates Fernandes de Oliveira,Domingos Scvcrino c Bento Emygdb debailes junior.

Dcpoz o dr. Osório Corrca, (jue con fir-mou o seu depoimento prestado á policia.Os trabalhos dò summario
boje, ás 12 horas.

Habeas-corpus. — Ao sr. dr. Paulo .me-rico Passálacqua, juiz de direilo da _.avara criminal, foi impetrada lionlcm umaordem de "habeas-corpus" a favor dc
João Ardisson, Fiorita Ardisson c Magda-lcna Laurcncc, que allegam soffrer cons-
trangnnentó illegal.

O juiz requisitou informações á policiae o comparccimehto dos pacientes para bo-
jc, ao meio dia, no Fórum Criminal.—• A' visia das informações prestadas
pela policia, de que não sc acham presos os
pacientes, o juiz da l.a vara criminal, sr.
dr. Adolpho Mello, julgou prejudicadas as
ordens dc "habeas-corpus" impetradas a
favor de José Sapuanza, José Nogueira,
José Augusto dos Santos e Archimcdes Gi-no.
. — O sr. dr. Paulo Américo Passálacqua,
juiz de direito da 2.a vara criminal, jul-
gou prejudicada a ordem dc "habeas-eor-
pus ' impetrada a favor de Marcellina Ro-
que. por haver a policia informado que a
paciente não se acha presa.

Libellos. — O sr. dr. Ulysscs Coutinho.
primeiro promotor publico, offcrcccu li-
bello contra o réo João Baldrtsca, pronun-ciado no artigo< 30.. do Código Penal.— Contra Eioravantc BuCcieri, pronun-ciado como incurso no artigo 294 paragra-

1 pho 2.0 combinado com os artigos 13, 6.
39. paragrapho unico c 303, todos do Co-
digo Penal, o sr. dr. Mario Pires, terceiro
promotor publico, apresentou libello cri-
me aceusatorio.

Alvarás dc soltura. — O sr. dr. Adolpho
Mello, juiz das execuções eriminaes, man-
dou expedir alvarás de soltura a favor dos
sentenciados Anlonio Augusto dc Oliveira
c Brasilio Napo, que cumpriram a pc-na de 22 dias e 12 horas dc prisão cellu-lar, por infracção do grau médio do arti-
go 390 do Código Penal.

Recurso de pronuncia. — O sr. dr. Gas-tão de Mesquita, juiz da terceira vara, mau-
teve o despacho que pronunciou o réo Emi-
ho Felligala, mandando que os autos su-
bissem para o Tribunal de Justiça no rc-curso interposto pelo mesmo réo, que se
acha pronunciado como incurso no artigo
304. paragrapho unico do Código Penal.

Denuncia — O sr. dr. Mario Pires, 3.0promotor publico, offereceu denuncia con-
tra o individuo 'Manuel da Silva, como in-
curso no artigo 304,. paragrapho unico, doCódigo Penal.

Acções prescriptas — O sr. dr. Gastão deMesquita, juiz da terceira vara criminal,
julgou prescripta a acção penal movida
contra os indivíduos Adelino Cerone eDibnysio Castilho, processado por crime deferimentos por imprudência.

. O mesmo juiz pronunciou os indivi-duos Lourenço Francisco e Dahor Abrahão
como Incursos, respectivamente, nos artigos
303 . 3.38, paragrapho 5.0, do Código Pe-

Vicia Militar
FORÇA k'üI!I.ICA

Serviço para o dia :8:
Dia ao commando geral, o major Arthur,

do 2.0 corpo da guarda civica.
O 2.0 batalhão dá a guarda da cadeia e

o serviço do costume.
O corpo de bombeiros dá as guardas da

Policia, Delegacia Fiscal e o serviço do
costume.

O corpo escola dá as guardas do paláciodos Campos Elyseos, alumnos-cabos a do
Hospital, bem como a guarda para o Tri-
bunal do Jury c escolta para acompanhar
presos ao Eorum, ordenanças para esta ro
partição c o serviço do costume.

O 2.0 corpo da guarda civica dá a guar-da do palácio (metralhadoras) e o serviço
do costume.

Tocará uma secção da banda dc musica
no jardim do palácio.

Amanuense dc dia, sar^t-nto Costa.
Uni forme, 2.0.

»'
Diversas ordens:
Inspecção de saude —• Vai ser ispeccio-

nado de saude na próxima-.reunião da juntamedica o soldado Sebastião Antônio Elias,
do 5.0 batalhão. •

Dispensa do serviço — De 8 dias, ao ca-
pitão pharmaceutico Coriolano Caldas, do
Cirpo dc Saude.

*>
Apresentações — Do capitão Alipio Fer-

raz, do 1.0 corpo da guarda civica, por ter
sido desligado de addido ao 1.0 batalhão,
c do alferes Ary Gomes, do r.o batalhão,
por ter-se recolhido da diligencia em quese achava cm Pirassuntinga.

rua 11.
Março

Bento;
Abra-

bili, A. Duque, mesmo largo; Vicente Bal-
samo, rua da Boa Vista n. 10; Rocco Pe-
cherno c .' -eüno Paschoal, á rua 25 de
Março s|n, em loíooo, cada um, todos porinfracção da lei 1.491.

. — Pilo f<i.cal B. Santos, M. Mello c Cia.,
á nia General Carneiro n. 23; Pastore e
Irmío, ;'• mesma rua 11, 70, em ..olfooo,
cada, os dois por infracção da lei 1.491 J
pelo fiscal José S. Anthcro, dr. Octavio
Mendes, á avenida Paulista n. 71-B, duas
multas de _0?, por infracção do art. 3.. do
C.digo dc Posturas.

,— Foram examinados 7 cocheiros, lendo
sido reprovado 1.

— Ao Deposito
dos 8 cães.

Municipal foram recolhi-
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220.000

ALI'ANUI.OAi
l-ipel
Ouro
Consumo
l-Stdmpilliai
,'erl.wTolcgrnplio
Ou ins
Ucenças

Tolal.
liem In desdo l.o do mez
lil'C'I.H_l)_l|flA.
li_poriíi.„o paulUlnRxportn.3n mineira
l-xp-dicm.
lmj)o„lo3
lisl_m?illi__,

Tolal,
CAPI. DliSPACHADOi
rauliala
Mineiro
Píirüiinonso

Tolal
III.NDA l-.M 1'llAN'CO-.
Paulista
..lincirn

Total

EXPORTAÇÃO DE

17.

_&'_.„ 1008
¦15. OlfíO/

.8'i..5_
701(010

1..5.S00
lv.0.0

18:?.l.-,.. 00ir.coo
I_0_..0t055

_.S_2i_a. .113

103..0ll5096
i.-3:i!)»:::ii

ItlSÍOOO
1; II7.880

I-f-100

125:7-_..78

81.07.'! e 30 1(3,
..MO c 22 ks.

— o — ka.

35.118 o 53 les.

H'J. Í03.00

OA.Ft.'
SANTO:- 17.

¦.'0.000

20.00.0

2-0.000

220Í0C0

-0.000

220S000

_íl_i_.0 
''03i <'.. "r. f'0''-3 0»e pegaram direito, nnlíccebedorin de Ifcndas:

Cal6 pnulisln:
SIoIIl- I.niefsòn _ Comp.

•Saccas

nmp,

.on.p.

220.000

.eccao lommerci
:DEBENTURES

debentures du. Eleetrlca S.
raulo o Kio, 170-.000

Bolsa do S. Paulo
OPTEI-TAS EM 17 DE AGOSTO

FmiddM imliltco- ¦•
•policcs (lo Eslado, a.a it í.n sCiics

jooni, 7.n A l).n sòncs
Idam, lo.n sério ....
Idem Auxilio Agricola, 0 0/0 , )olem «In União. 5 0/0 .. .
.«".eiras 1

i-amnm de H. Paulo, (-.o (Viaduclo)
Idem, l.n cniissüo ....
jdem. ?.n cmissüo ....dem, empréstimo dc 1014
Cn

Baixas dp serviço por conclusão dc tem-
po — Deram-se as dos soldados Benedicto
Manuel de Abreu, Benedicto f>ias do Pra-
do, do 2.0 batalhão; Assücrp de Oliveira e
Bcdro Ramos Nogueira, do 5.0.•

Kxcltisões por fallecimcnto — Deram-se
as do tenente Julio Vaz Pimcntel e do sol-
dado Benedicto Gonçalves da Silva, do 3.0batalhão.

*
Caixa Beneficente da Força Publica —

Na reunião do conselho, de hontem, foram
despachados os requerimentos de João Jo-sé da Silva — "prove ser effectivamente
invalido " — e dc d. Anna Pereira da Fon-
seca, approvado, expedindo-se-lhe o respe-
ctivo titulo

GÜAHDA NACIO_..\__

Pela secretaria geral foram entregue-
nomeai, revestidas das formalidades le-
gacs, as patentes dos capitães Paulo P.
dos Santos -c IJenr_õuè Soier, da comarca
dc Bauru'; capitães José Jacintho Ferreira,
Aquibno Vaz de f.ima c Maximiano Augus-
tT?.„Riue!ro.' tenentes José Sousa Peixoto
Filho e Francisco da Costa Flores, de E.
Santo <lo Pinhal; tenente Domingos Ro-
nando, de Sertãozínho.

• *
Por haver prestado o compromisso legal,apresentou-se hontem ao com_ian_o 6upe-rior desta milioia o tenente dr. Antônio

Meycr i_or,.;aIves, nomeado para esta capi-lal.

mnrn «lc Ampnro.l-nmntn dc Araraquara
Camnrn dc Ami.-ipolis
gomara de Arnrns .Uimnrn «tc Avaré .Inni.ira ,le Itnuril .
^amnr.. ,l0 Iloiucnlil
j-.anmrn rio li.irrclns
vnmára dc Campinas

Vende- • oniprn
(.ore. -lorcs

8!)r,-ooo

sfttooo
DOIDO)
00*'oo
81.000
85.000
D&ÍJOt)

00(000

ílolsa de Santos
OITMUTAS

Venrl. 1 omp

12 16(03
12 15/I-
12 V/Ki
12 7/16

12 17/ -
12 17/32
12 l/_
12 1/2

UH00O
MJ.OIM

1961JU00

I 

 Filo mesmo juiz foi impronunciado
Isaac de -Fa,r_a, denunciado no artigo 356combinado com o artigo 357 d0 Co_i_o Pc-nal.

Deu-se guia para o lecolhimentio á colle-ctoria federal desta capital do sello c mui-ta__..ula pela patente do tenente Arthur
_eao, nomeado para Araçariguama, cornar-ca dc S. Roque, neste Estado.

-._. .a_ _._.|,_¦.___,__,._

},-ornara dc Cruzeiro
J-.iin.-ir.. ,le t,'njunl . , . .<-,nmnrn rle Capivnry , . ,
J-amarn ,|e f.;,..npnvn . . ,
J-ornam de Cravínho. .l-nninrn de Orlandia
ijamarn de Kcrrn Negra . , .Oomarn do .1 Roque
J_,.-m..r.. de D.n.alvado .
J-nmarn de lí. S. do Pinhal
J.ninam dc Faxina ....
J,amnin dc Kihciritn Prelo .
J-nmnrn dc S. Joilo da Bon Visto .*-.nniarn de S. losé do Hio Pardo .
J,nmnrn de Jnrdinòpolis ,
J-aninra dc Jacnrrhy
[.amara dc S, Simílo
«-amara dc. I .ra.icnlia .
.amam dc PilmiRiieiras . ,Câmara do Pedreira . . ,1 amara (|c Pirns__nüngn . ,"-nmnrn ,1c 1'nrlo Keliz .i-.nmarn de Uberaba".«mara 

dc S Diln do Passa Qualro"-amara dc Hibcir.o Bonito .•-.amara de Jalxilicnhat . . ,
J-jinnarn dc llapcliainga ,
J;anmra dc Ilapira ....«-nmnrn de llntinüa ....<',amnra dc Ihilinsa ....
tomara de lluvrrnva . . .«-«maia dn Limeira ....(.amara dc Itararé ....(-amara dc Itapolis ....(.amara de Igarapava
J-.amar.. de Vallo de llú .tomara de Itio Preto .(.amam de Tn(piarilin_a. . ,
[-,amar.. de Tietê . . ,(.nmnrn dc Taluhy . . .tamaro dc findamonhnngnbu. ,(.ornara dc Scrulozinho .
Câmara dc H. (.'nrlos
l-amnro de S Cruz do liio Pardo.
I nmnra dc S. Manuel .
tomara dc Mntülo ....
(amara de Mocóca.
tomara de S, Joilo dn Bocaina .tomara de Jiihú ,'¦", ...
tomara de .S. Pedro . , .

Bancos
Commercio c Industria . .Uni3o de S. Paulo . . , ,S, Paulo, __.div!d
Idem, a SO dias ....
tomracrcinl do Eslado de S, Paulo,

com CO 0/0, c_-divid. . .Idem a üO dins # _ ,
CompanlilnH:

Paulista, ex-dividendo
Idem, a 3U dins . ,MoKyan.i, ex-div
Idem, ,1 vista. .
Idem, a OU dias . ,lmc.Qd.ra Predial .
Mcllioramcntoi de S. Paulo

* nmUio:
l.elrns imrliculnres, ,. .*. dia.
Lelrns (¦i.r.tcularcs, n .-XJ dia.
I.cirna íiáncarias, a 5 dia-..
I.eiras bancarias*, a .Ti djaa,

I'"ranço, ouro ¦ $805.
Apólice...

••...prestimo externo de i.
I5.HJ0JJIXWWJ , _

listado dc S. Paulo, f_n sério. «- —
. Eslndo dc ,S. Pnulo, 7.n sério. . —

KO.-OOO Eslndo de S. Pnulo, U_n série. _
U005000 Kstado do .. Paulo, <-)j, séuc. _

Ksladn de S. Paulo. 10.,. série —
S20.000 ,<il\(M l.elrns "

l amara Municipal dc S. Viccnlo MÍCOO 651000
ÍOWK'0 ('amara dc S. Pnulo, empréstimo do
80.000 lllll ... _
.01000 Dclicniurcsi
"1*000 1'ecclaRcm do Seda Itnlo-Braailolra 90*0))
7ti*0ÜU Central Armazéns (Jeracs -iioo.i
704000 -.uni. dc I lnh. Econômicos 215^100

AcçOcs:
Companhia *..iniistn dc tecelagem. —
Companhia ite„istadoru dc Sanlos. —
Moinho -.antisia _
Pastoril dc Uiheirito Pires. —
Companhia Paulista do Armazéns
(<crn_ ____.

i omponliia (.entrai do Armazéns
•jernes . 2(i){000

üompa'_litn do Pcsco-Santos . iOOSOOJ
toinpnnhtn Paulista dc Vias Fet*

icn* c Huviacs 3261UU J
oiiipanhin MoRyona do Estrados
de .erro c ,\nvc({n.3o 2__$00'J

Companhia PurIisi
l ompnnhia Paulista dc 1 erras o

Colonização . DOiOOJ 71.100
( ompanhin Chimiea c Aciicolo San-
usia _

Comi-inhm ..nntisln de Bordados —
^ ompnnhia Ensaccadorn c l.cocti-

cindura de Calé, IJJ u/l) 12O|0,U 75^)30
l onipnnliin *>aatistii do Drogns —
Companhia Uniilo de I rnnspories —
Lomjinnhia Conslructarn de hanton —

1*01 registado a venda, nu diu 10 tio corrente,

IVancos . ,
Arbucldo ,'i Comp.

iVaccas _ ,
1'rmicos , _

Leito & Santos .
•Sacras ,
¦•'ramos

Mich, Wi-írIiI ,. (.".; 1.1,1.
í-ÍQccns
l''rarico3 .

Uatiuli -Sr Co
Snct
l*V..nc

Uicbold .. Co
Snc,
Trancos . , ]Sotiúte Kinanciúrc, , ,
Saecns , ( ,
Krancos . , ,

llurd, H.-uiil ,. Comp, .
Snecns , ,
[•'roncos

Xaumaiin (Jcpp «. C'oin|i., I.id,
Saccas . , ,
l'Váncoa .

Malln .. Comp. .
Saccas , , (
Km ncos _ , ,iüi^en Urbnn »
Saccaa , . ,
Krnncos . , ,Lcvy v. Comp.
Saccas
Francos , , (Diversos
Saccas , » t
Frnncos . # ,

Cnfi. mineiro.
I.cvy .. Comp. . , ,

Saccus , , ,
Krnncos

Naumann CJcpp .. Comp., I.t.l.
Saccas .
Krancos

üliVOfCOO
11,-00

¦lã.ooa
I /_5_0_003

S.(,0,
_i;0O0

10:070$ 170
li,897

19.133
1.1:1 i i)',00

:i,750
18.750

7ii:_.0__•.'.'.00
10.000

7:.-',,!;00.
•J 00)

III. 0U1
7:0.01000

.-'.000
10.01)0

..•¦;o 4000
l..',l.)
7. (-. 0 J

'1:10 .111!
1 108
5.090

(Í17-.00
sai

i.'_-ii
B77.ãOO

.50
I.Í60

0,1.'07(1
167

- 5)6
255.805

71,00
357,60

0:IJI...I,.
2.8-13
S.523

rr.!)7l".).|0
1.80 :,zi
6.1u7,10

95W01
«2 KW)
08,000

8-t'IOOO
'JOW0O
:hi.ikh

ioo.aoa

75.00-

77._ 0
6HC00

-6.000

òflí-JOO

fOÍOOO
JOfOllu
61 .100
KÍ-00

ItOIOOO
liUíl w

CAFÉ* EMBARCADO
Vapores saJiidos com cafe:
Caíé i-mbarcado no vapor franeez " -Vmi-

ral Ponty", sahidò ein 14.
Para Buenos Aires:

Sócietc Financicre . .
Jolmston c Comp.

VViiilàker I
R. Alvt

Total .

rotero
Toledo

ü. iriited
'..')inp.
Comp.

Saccas
Çiço
300
218
135

1.843

¦; j

95.0.0 75ÍO'.(

sotooo
«-SJ.J0U

:ii5joao
'-15J01.

SHOOO
S0.f(X)0

ÍOtOOJ V0.0U0

oo-joo.

110.000

-õíooa
S5.O01

821003

78.00)

.OJOOO

95.000

71.000'.'UÍU1I0
581000
5OJO0U

85..100
71-fOOO
iOÍOÜO

l.iüra
Krnncos .
Marcos -
IíCih torlcs
fesetus .
Liras .
Uollars .

73W00
dc

70.0'.0-0-0
li 1.0.0
2UU.ÜUO

00.1)0)
5J.0J0

No vapor nacional "Tocantins", saindo
cm ifi.

Para New Orleans:
J. A ron e Comp , .,
Ifard Rand c Comp
Naumann Gepp ç Comp. Limited
Picone e Comp
E. Jolmston e Comp. Limited . ,Theodòr Wille c Comp
!.ossa.k e Comp
Companhia Prado Chaves . . .
Mich,, Wright e Comp., Limited
Lcvy e Comp
Sanlos Coffcc Comp
Malta o Comp , ,
Nioac o Cotnp  „ ,

Para Nova York:
Nioac (s_ Cotnp .".-»-.,
(.1

11.000
6.000
S.000
5.000
3-378
2.500
2.250
2.000
2.000
2.100
1.500
1.500
1.000

.omp.

_0$ÜCO
80(000

46OJOO0'-7.100
71.000

120JO00 116(000

818.030 SldlOJv

323.030 '.181001.

200(000
_.ii_u

186Í-00

-Jolsa do Rio
VALOKICS DA ÜOI-SA

ü movimento loi o tiegulnte:
Vendas

Fundos publicoa:
Apólices geraes de 5 0|0: 1, 1,

1, 1, 4, 5, 5, 2, 2, 5, D, 8, a . .
Ditas: 3, 5, 10 a , ; , , , , 7UIÍ5O00
Ditas: 1, 20 u. 7117.U00
Ditas: in, 5 
Ditaii (200$): 1, 3 fi, razão dc
Empréstimo Naelonal (1003):

1, 20 ti
Empréstimo Nacional (1900):

7, S, 20 
Empréstimo Municipal (1900):
Ia

Dito (1914): G, 17, 20, BO a .
Estado do Minas: Ha,,,,
Estado do ltlo (4 010): 4a..-
Dilo: 10  -.-
Dito (0 0j0_ 110111.): 20 a . . .

Bancos:
Lavoura o Commorcio; 40 a .
Mercantil: 20 

C. diversa..:
Docas da Bahia: 100
Loterias Nacionaes: 100
Dito: 200 u .. ... .

100
a .

795$000

798.U0ü
.1.0.000

875Í000

703.000

1S7$500
178$000
.00.0-0
7ti.500
77Ç000

¦110.000

95$000
-0ÜSO0O

70.500
105500
10.000

Prado Chaves .
Leme, Ferreira e Comp.
Theodor Wille c Comp.
Daiich c Comp
Soci<íté Einanciére . .
J. Aron^ c Comp. . .
Prado Ferreira c Comp.

Total  ,

7.25a
5.000
2.000
2.500
1.00a
1.00a
1.000

50c

66.478

-_ovin._i.to marítimo
EMBARCAÇÕES ENTRADAS

SANTOS, 17.
Dc Bordeaux c escalas, eom 23

dias de viagem, o vapor franeez"Garonna", de 3.530 toneladas, car-
ga vários gêneros, consignado a
D'Orey c Comp.

De Buenos Aires, com 4 dias de
viagem, o vapor inglez "Esseqttibo"
de 5.177 toneladas, em transito, con-
sjgnado a G. VV. Ennor.

Sahidas:
Vapor inglez "Essequibo", com

vários gêneros, para o Rio dc Ja-neiro.
Vapor franeez "Garonna", com

.ruelas, para Buenos Aires.
Vapor dinaniarquez "Moskow".'

com café. para C01.e11ha._ue_ -.'>**



EMBARCAÇÕES ATRACADAS
NA DOCAS.DE SANTOS

Afmafceris;

O vapor inglcz "Royal Sec-
descarregando vários gêneros.

O vapor norueguez ' Muder-
descarregando vários gene-

i -

picr",
4 -

cl.in",
(COS.

4 — 0 vapor nacional "Bragan-

{a", descarregando vários gêneros.
15 _ O vapor hespanhol "Onta

jfiecla", recebendo café.
17 — O vapor sueco "Lúcia", des

.carregando vários gêneros.
18 — O vapor francez "Garonna"

(descarregando vários gêneros.'20 — O pontão argentino "Ros-
hay", recebendo- carregamento de
jcarne.

22 — O vapor inglcz "Normam*
\>y", descarregando carvão.

27 — O paládio .íiorte-americv
110 "Governor Brooks", descarre-
tando kerozenc.

C0RRE1OPA0LISTANÜ - 0uarta.f6ira,'l8 de Anosto t!H9hBgsggggg-^g*;*-»*»^^

TELEGRAMMAS
'" 

NOVA YORK, 17.
O paquete inglez "Vasari", da li-

nha de Lamport e Holt, chegou no
jtlia 13 do corrente, procedente dos
portos do Brasil.

LISBOA,. 17.
O paquete 

"Oriana", da Compa-
nhia do Pacifico, entrou 110 dia 14'de manhã, procedente da America
do Sul.

— O paquete 
"Descado", da Mala

Real Ingleza, entrou no dia 14 de
manha, procedente da America do
Sul.

MARANHÃO, 17.
O paquete 

"Bahia", do Lloyd Bra-
sileiro, sahiu ante-hontem para o
Ceará.

BAHIA, 17.
O paquete 

"Pyrinneos", do Lloyd
Brasileiro, sahiu ante-hontem para
Maceió.

RECIFE, 17.
Os paquetes 

"Olinda", "Sergipe'"

ft 
"S. Paulo", do Lloyd Brasileiro,

chegaram c sahiram ante-hontem pa-
ira Cabedello os dois primeiros e pa-
tra Belém o ultimo.

CEARA', 17.
O paquete 

"íris", do Lloyd Bra-
sileiro", sahiu hontem para Camo-
tim.

PARANAGUÁ', 17.
O paquete 

"Sirio", do Lloyd Bra-
•sileiro, sahiu ante-hontem para São
Francisco.

-— O paquete 
''Itauba" chegou

liontcm do Rio de Janeiro.
ILHEOS, 17.

O paquete 
"Venus", do Lloyd Bra-

üiieiro, sahiu hontem para a Bahia,
MONTEVIDE'0, 17.

O paquete 
"Orion", do Lloyd Bra-

|Íleiro, sahiu ante-hontem para o Rio
Grande.

MACEIÓ', 17.
O paquete "Satellite", do Lloyd

Brasileiro, sahiu ante-hontem para a
Bahia.

FLORIANOPOZLIS; 17.
O paquete 

"Itajuba", sahiu ante-
hontem para o Rio de Janeiro.

PIO GRANDE, 17."
O paquete 

"Itatínera"
,'c-iii nara Florianópolis.

PELOTAS, 17.
O paquete 

"Itatiba" sahiu hon-
tem para Porto Alegre.

RIO '

Vapores esperados
Rio da Prata, "Esscquibo''' . 18
Inglaterra e esc.,' "Àrâguaya'! 18
Santos, "Mosku.'"" 19
Rio da Prata, "Desiia" .... 20
Rio da' Prata,""Snmara" .... 20¦Rio dai.Prata,- "Cordova" ... 21
Rio da Prata,; "Leorí XIJÍ" . 22

orte, "Corcovado 22
Portos do Norte, "Jaguaribe" 23
Gênova e esc:, "Ré-Vittorio" 24
Portes do Sul, "Orion" .... 24
Dortus do Sul, "Guahyba" ... 24

. 24

sahiu hon-

Rio «da Prata, "Verdi"
Inglaterra e esc, "Oronsa" . . 25
Portes do Norte,'"Bahia" ... 25
Rio da Prata, "P. Umberto" . 25

Vapores a sahir
Recife e esc, "Itapuhy" (9 ho-
Laguna e escalas, "Anna" ... 18
Portos do Sul, "Ilassucê" .'-..". 18
Portos do Sul, "Assu"' .... 18
Inglaterra e esc, "Esscquibo" 1.8

-Rio da Prata, "Araguaya" . 18
Santos, "Acre" (12 horas) ... 19
Inglaterra e esc, "'Desfia" (12

horas) 20
Portos do- Sul, "Itapacy" (8 ho-
ras) 20

Bordéos e esc, "Samara" ... 20
Porteis do'Norte, "Pará" (12 ho-

ras) 20
Gênova c esc, "Cordova" ... 21
Pará e esc, "Tupy" 21
Bilbao e esc, "Leon XI11." . 22
kio da Prata, "Saturno" .... 22
Sanlos, "Jaguaribe" 24
Rio da Prata, "Ré Vittorio" . 24
Nova York e esc, "Verdi" ... 24
Pernambuco c esc, "Guahyba". 25
Gênova e esc, "P. Umberto" 25
Calláo e esc, "Oronsa" .... 25

Vapores postaes
Durante o mez corrente seguem

<lo Rio de Janeiro jiara a Europa os
(seguintes vapores postaes:
; Dia i8 — O vapor "Esscquibo".

Dia 20 — O vapor "Desna".
Dia 26 — O vapor "Oritata".
Pará Nova York:
Dia.24 —. O vapor "Verdi".

Noticias coinmorciaos
JUROS É DIVIDENDOS

O Banco de S. Paulo, cm sua thesouraria,
Jeslá pagando o dividendo de suas acções,
a razão dc 3fooo por acção.

A Fabrica dc Tecidos Santa Rosa-
lia, pnr intermédio da Banca Ffanccss c
Italiana per 1'America dei Sud, eslá pa-
gando os juros dc suas debentures, com o
jdesconlo de 5 por cento dc iniposlo de renda.;  A Empresa de Electricidade dc Aca-
ratjuara. cm seu escriptorio central, á rua
dc S. Bento ri, 63, sobrado, eslá resgatando
ns suas debentures sorteadas e pagando os
Respectivos juros.

-— A Companhia Força e Luz dc Ja-
hoticabal, por intermédio do escrijitorio do
rorrretor sr. Antônio Áymoré Pereira Ljma,
h rua de S. Bento n. Cr, sobrado, está pa-'gando os coupons dc juros de suas debeu-
fures.

A Companhia Salto Fabril, em seu
escriptorio, á rua de S. Bento 11. 42, so-
brado, está pagando os juros de suas de-
Jjciit tires.

A Companhia Industria Papeis c
Çartonagem, cm seu escrijitorio, á rua Ri-
beiro dc Lima n. 14, está resgatando as
puas debentures sorteadas e pagando os res-
peclivos juros, das 14 ás iõ horas.
; 1—- A Companhia Paulista de Seguros,*

em seu escriptorio central, á rua de S.
Bento 11. 35, sobrado, eslá pagando o 18.0
dividendo dc suas acçfles, correspondente a
10 por cenlo ao anno, 011 s$ooo por acção.

 O Banco Commcrcio e Industria de
S. Paulo, em sua thesouraria, está pagando
o 51.0 dividendo de suas acções, a razâr-
dc iB$ooo por acção.

—-— O Banco.Unirão dc S. Paulo, em ser
escriptorio central, á rua Alvaret Pentca-
do 11. 42, sobrado, eslá pagando o 5.0 cou-
pon dc juros dc suas debentures, da» 13 ás
15 horas.

A Empresa <lc Electricidade de Ava-
ré, em seu escriptorio central, á rua de S.
Ilento n. (13, sobrado, está pagando o 7.0
dividendo de suas acções, á razão de 14^000
por acção.

 A Companhia Campineira de Trac-
ção, l.uz c Força, por intermédio do Lon
don and River Platc Bank, eslá resgatando
as suas debentures sorteadas e pagando os
respectivos juros.

 A Companhia Moyyaria dc E. dc
Perro e Navegação, em seu escriptorio cen-
Irai eslá pagando o 82.0 dividendo de sins
acções, correspondente ao primeiro semes-
tre deste anno, á razão de o$ooo por acção.

 .<V Sociedade de Produetos Cllimicos"Li 
Queiroz", cm seu cscriplorio central,

á rua Libero Badaró 11. 144, está pagando os
juros de suas debentures c o dividendo de
suas acções, das 12 ás 14 horas.

: A Companhia Paulista de Energ:a
Electrica eslá pagando os juros de suas dc-
bentures, cin seu escriptorio central, á rua
dc S. Bento 11. 78, segundo andar.

 A Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, pelo escriptorio da Sociedade Anony-
ma Commercial e Bancaria "Leonidas Mo-
reira", eslá resgatando as suas letras .ior-
tcadas c pagando os respectivos juros, da5
12 ás 14 horas,

-— A Empresa Melhoramentos de S.
João eslá pagando os coupons dc juros dc
suas debentures, por intermédio da Socic.
dade Anonyma Commercial c Bancaria"Lconidas Moreira", das 12 ás 14 lioras.

¦ A Empresa Força e Luz dc Àragiia*
ry está pagando, cm seu escriptorio, á rilf.
Klorencio dc Abreu 11. 10-A, 05 coupons de
juros dc suas debentures, das 14 ás 15 ho-
ras.

A Câmara Municipal dc S. José rio
Kio Preto está pagando os coupons de ju-ros dc suas letras, por intermédio do cs-
criptorio rio corretor sr. Francisco de Aze-
vi lo Junior, á travessa do Commercio il.
3 das 12 ás 14 horas.

—— A Comfanhia Industrial Mogyana
de Tecidos, pelo escriptorio da Sociedade
Anonyma Commercial è Bancaria "Leonidas
Moreira", está resgatando as suas debentu-
res sorteadas e pagando os respectivos ju-ros, das 12 ás 14 horas.

 AOaniara Municipal de Jaboticabal,
pelo escriptorio do corretor sr. Francisco
dc Azevedo Junior, está pagando os juros
de suas letras, das 12 ás 14 horas.

—— A Empresa de Electricidade "S.
Paulo e Rio ", em seu escriptorio, á rua de
S. Bento n. 63, sobrado, eslá pagando 05
coupons de juros de suas debentures, com
deducçao de 400 réis em cada um, con Ior-
me a lei cm vigor.

 A Câmara Municipal de Mogy-mi*
rnn, pelo escriptorio do corretor sr. Ceies-
lino de Azevedo, eslá pagando os coupons
de juros de suas letras.

¦ A Companhia Paulista dc E. de Fer-
ro, cm sen escriptorio central, está pagando o dividendo relativo ao primeiro semes-
tre do corrente anno, á razão de 8 po:cento ao anno, ou 8$ooo por acção.

 A Companhia Fabrica de Meiai
Hoffinann-Jitcarehy, em seu escriptor.o
central; á rua de S. Bento 11. 10, do dia 25
do corrente em deante, paga os coupons ie
juros de suas debentures, das 12 ás ir,
horas.

 A Companhia Puglisi, em seu escri-
ptono cenlrah á rua Quinze dc Novcm-
bro n. 24, está pagando o 5.0 dividendo de
10 por ccnlo ao anno, sobre o seu capital,
ou sejam 20$oorj por acção.

 A Companhia Paulista de Drogas,
cm seu escriptorio central, á rua dc S
Bento n. 27-A, eslá pagando o 5.0 divi
dendo dc suas acções, á razão dc 8o$ooü
por acção.'—-. 

A Companhia' Telcphonica do E. de
S, Paulo, cm seu escriptorio central, á rua
Libero Badaró ti. 142, .está pagando os ju-ros de suas debenlurcs, das J2 ás 15 np-
ras.

f—r- A Companhia Campineira de Agua.*
e^ Kxrjollos, em seu escriptorio central, em
Campinas, está pagando o coupon n. 12 dc
suas debentures, e resgatando as sorteada;.

VENDAS POR ALVARÁ*
O corretor sr. Henrique Misasl, cm cum-

lirimcnto do alvará do sr. juiz de direito (bi
nrir eira vara civel c commercial desta capi-
tal, vendciá ' nà Bolsa, a hora official, nr
rira 19 do corrente. 10 apólices do Estado
ria ío.a série, do valor nominal de Iioooifoo"
ei da umn.
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marca ingleza. 1 em sempre
em grande stock films e appa-
relhos KODAK, bem como
papeis Velours, Nikko
dak matt, Velox e

Mercado (Io gêneros
GÊNEROS DI- PRODUCÇÃO DO RSTADÒ.

(o/ações ile atacado
Asaucai .mascavo', sacro rle Gf! kilns, lOJOT) ,1 I9$S"0Dilo cryslnl, irlem. "0'OJi.
Dilo redondo, ldcm; 24S0D1 o 2H500.
Ai-urHilcnle, sri).ril;i no sello, litro, Í2 O n $''10Amendoim, ICO lilros, '$"5(10 n 73(100,
Al/jodnp dcscaroçndo, ntrobn, 17.Í5 o llís.
A.rrnz em ensen, ("nllcle, SS kilnra. ISS n lSfSOO.
['Ho, .-lem. Aaulhn, idem. 1H*000 n I9Í500.Iilo lieneficin-lo. Acullin, de i.n, irlem, ."185 rr 40J.Dilo idem, Arrnllin rle 2.n, tdr-in, .113 n I)-?.D.lo, idem, ("nllelc. de l.o, idem. 11'-'$ n 81$,Dilo, r(tem (V.llele de 2.n, .dem, "O? n L'SÇ.
>.ln, id. n, ile Icunpi*, idem, ."18? n 403.

Dilo, rdem, qulrcrn, i.lem, RS i 125.
Aicool de nn pr.m-, liiro r*IOO n Ç500.Dllo superar Idem $500 n 'GO'..
Alhos, cenlo, l<20n o IÍ50(i.
Alfnln, produclo do Estado, kilo, r?250 n Í-SOO,'.nrrndin ile mring.ibcirn. nrrobn, 205 n 20$.
Hr.l.ili.ilins, W) ks , 13$ n 193.
Drins novas, superiores, rdem, 193 n 20*.( nr ric de porco snlpndn, nrrobn, 10-,( moço ile nlRodlio, rdem, Ç9JÕ,I era de nbcllin, Irilo l$80Uli-ii.ln novo dn senen, snpetiot, 100 lilros, 15*.Dilo novo, bom, i.icm, 1l)|000.
Jiln velho sin.erior, idem, 12*000.Dilr. bom, i.lem, WS.Dlln pnrn vaccas irlem, (íf n II*.•nrinlin de mandioca, sacco, D; n 10$.

Dila de milho, idrn, '} n Hí.l-iimo eiinimimi, bom. io!o de nrroba, 20$ o 25.$.Dilo idem, Idem, idem', i.lem, lOf ri 20$.
(.i.ã.. de bico, lido', %im n $000.Marnona, idem, $130 a íl-IO.M.iii'1 'mil Ircscn, idem, 'ií OU n 2J400.
Milho branco, 100 lilros 7S5C0 a 7ff-0(J.
Dito iiinnrellinlio, irlem, -füO n TíHOJ.
«In rimarcüão, idem, 7>J(|. ü n 7r!80J,

Dllo ( alicie, tdem, SfiCO a 8$'iJ0.
Mnrçclln, Irilo, f600 n 1$,
"vos, .luzia, ,'nno.
1'aina, ktlo, JriuÕ n 1$.1'olv.llio nze.lo, Ã250 n í,;3a>.
Dilo dòrce, $20Í1 n 5'2õn.(Jiirijns redondos, um, IÇ-I00 n IrffiOO.Sebo cm rnnia, nrrobn, 5$500 n 6*.
Dllo relinn 'o, .dem, Vf.StfJ n 10-f.
boln super:,.r, cylinrlradn, uma. Sf a :.'Í200,Dila bon. rdem, 2-íí.Oü ri lÜOiiO. .
pila não cj-litirlr-ida, siipeiiur, ldcm, 'AMI a 2.J00O.Diln idem, idem, rolo, HOf a OOf.
1 oucínHò bom, eom carne, nrrobn. 10$ a 12f,Dilo supenor, limpo, idem; 10$ a 12$Ircmoços, 10(1 lilros, 15f,

Ir ecos nt- aties por tilacaiiobnuiRòs, ccnlo, 80} tt loof.
Onllinhhs, idem, 120» a 180$.'culs, duzia dc cns.tcs, I50( a 170*.1'ali.H, cenlo, 1101 n IÜ0*.
Dallinriiplns', idem, sof a ICOf. '
Marrecos, jdem, 80? a lliQf.

.'razílian Karrant Oompauy.ümiteíl
SKCCAÜ ÜE 1'HODIXTOS DO ESTADO

Jreços correntes
Arrn* l.cnclicindo. Agulha, dc l.n, iu Itilos 82'00O a115 f 000.
Dito idem idem, dc 2,n, idem, "Si n 30$.Dilo idem, idem, de .1.0. idem, 26$ a 28$.
Dilo ..lem, ("alicie, de l.n, idem, Ií:* n 85$.Dilo idem, idem dc 2.a, idem, 211$ n 20f.Dilo idem, ldcm, dc 3,'à, idem, 28? a 20$.Dilo idem Qulrcrn, Idem, 15$ n 18».
Dilo cm cisca, ARuIlia, bom, 60 Irilos, 18fOQ0 a 19$000Dilo idem, Cnllcle, iflcni, idem. 17Í00O o 1Ü.$000,Airnaiilcnlc, litro, .'220 n >;i'50.
Allnlri, kilo, ÍÍ250 ii ?26UAIko.IiIo, 15 kilos, li! n 161.
Amendoim, 100 lilros, ilfiiOO n V.?50X
Assucar cryslol, 60 Irilos, 28$ n 30$,
llnlalas, 100 lilros, llIfOOO n 21$000.
Ilpiroclrn mariRobciro, superior, 15 Irilos, 20$ o 30$.Dila idem, rCRiiIor, idem, 15f* n 20?.
Dila Idem, ordinária, idem, 10$ a 15$.Lnle miúdo, bom, idem, IríO) n 6$.".00.Dilo idem, ordinário,' idemi ...;f,(i0 u l.$5r0.Dilo csi-olba, superior, irlem. 2$5'.Ó a 11$-00.Dilo i.lem, refnílar, idem, 2$. 00 a il$.M 0.lido idem, ordinário, idem l$:00 a .'íOOO.
reij.lo mulalinlio, novo, siiiicrnrr, 100 liims. 1-iíS a 1B?.
pilo idem illcm, regular, Idem, I3?000 n 14$000.Dllo irlem, velho, superior, idem, 8*000 o 0$000,Dilo idem, tdem, re-íular, ldcm, 7$ a 8$Ü00.Dilo idem, bichado, para vaccas. idem, 0; a 7$,Dilo branco, i.lem, 21*. n CO?.
Dilo manteiga, idem,"20$ a 22.'.
Milho Cailcle, novo, bem secco, rdem, 7.1800 a ÍÍ200.Dilo nmnrcllo, bom, idem, 7Í800 a 8*200.
Dilo nmaicllão, Idem, idem, 7.$(X)U a ü$200
Dilo branco, idem idem, 7Í0ÜO a 8f2O0.

No próximo mez de setem-
bro appoiecerá o seu
novo cataíogo Ülusírado,

nao tendo sido possivel ficar
prompto em agosto
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Médicos
Dr. Tlit-iiriiiru Wajina — Gabinete Uo

rnmlyHcs e iiiieroscopla clinieus. — itun
S. Bento n. 61, l.o andar. — Reaegílo
\Vu«Bermunn para o diagnostico de ey-
pliIilB; — Vacblnaa opsonleas. — Exames
hlstologleoa o do escarros, fezes, urina,
Iiu'h, sangue, etc. — lies.: Rua General
.Irirdlni n. 78.

CLINICA NEUROTHERAP1CA do dr.
ICduurdo Giiiiuiirücs — Internato e exter-
nato. — Tratamento de fraiiuoza ncrvÒBa
e mental cias novrpses e psy.cho-r.evrosos,
— lleedtiearjão. psychica, motora o vlsee-
ral, — Run Uarão t'.o Itapetlulnga i. 74,
dns 0 ím 11, e ri rua Cjulnzre de Novembro
n. 51, do 1 fi« 4.

Dr. Ricciotti AHçgTCttl — Medico par*
telro. — Tratamento moderno da syplilils
o gonorrhêa.

Consultório:, rua Josô Bonifácio i,. in,
do 2 o mela as 4. — Res.: avenida Luiz
Antônio n. 77. — Tôlepliones: -1407 o 4517.

Dr. P. Corrêa fVulto — Clinica medica,
oporaorJés o curativos, — Tratamtnlo cs*
peclnl das molestins da peilo, Byphllls e
vias urlnarlas. Cura do eezoma, da 'ile-
norrhagia. Da indicação para os banhos
do Poqoh do Caldas, onde clinicou. Rua
Bua Vista n. 41. — 2 fis 4. — Resl l -Ia:
13 rio Mnij n. :un.

Dr. O. V. Gordlnlio -— Da Universidade
rle Genebra, com pratica nos hospltaes de
Paris, ex-externo da Polycllnlca da Ma
lerhldado do Genebra.

Espõcialldadp: Vias urlnarlas, molestlaa
rias senhoras, partos e syphllls.

Consultório; Run S. Uento n. 14 — Te-
lephone, 3072. Resldenela: Praça da
Republica ft, 34. Telephone, 1423. Cônsul-
triii das 13 frs 18 horas.

Dr. Siiul do Avilez. — Moléstias inter-
nas, syphilltlcas, da pelle, nervosas o da
infância. — Consultório e residência, rua
Floriano Peixoto n. S, do 13 ás 15. — Te-
lephoriÕ, ...

Dr. J. ,1. DE CARVALHO — Re.sU.en-
cia, rua Santo Amaro n. 142, — Cons-lto-
rio: Rua José Bonifácio n. 40, de 1 as 4.
Tratamento radical o garantido da asthnia
e dns hemoiTiioldas.

Dr. A. l-iijiu-ilo — Clinica medica —
Consultório, rua Quintino Bocayuva n. 4.
— Palacete Lara. — Residência, alí.mn-
dn Barão do Piracicaba n. 58. — Tule-
phone, 19. .

Dr. Celestino Bourroul — Consultórios
Rua JosC- Bonifácio n. 1(1, das 12 as 16 ho-
ras. — Telophone, 4407. — Reslden-la, rra
dos Appenlnos n. 12. — Telophones: 2C22
': 2-171.

Dr. O. Homem ilo Mello — Moléstias
nervosua o mentaes. — Residência e cor-
sultorio: Alto das Perdizes, rua Dr. lio
mem de Mello, próximo a Cnsa de Saude,
do 11 áB 3 lioras dn tnrde. Tolephone, i.6( .
Caixa postal; 12.

Dr. Rodrigues Guião — Medico dn Ma-
torrildade. — Partos, moléstias dns sonho-
ras o erlain-ns, .syphllls o cirurgia . m . c-
ral. Attende a chamados em sua -cs..ien-
ela, a alameda Barão de Piracicaba n.
139. Telephone n. 2826. Consultas i".
alameda liarão do limeira n. 1, das '2 fts
11 horas,

t

Dr. Ferreira Lopes — Mcdlco-operador.
— Rua .Tose Bonifácio n. 28 (sobrado). —
Do 14 ãs lli horas. — Resldeneln: rua Ge-
noral Jardim n. 2. — Telephone, 396.

Dr. Alvos ilo Llmii, da Universidade llc
Paris, cirurgião da Santa Casa, — Espo-
cialldude: Vlns urlnarlas, moléstias do .'o-
nhoi-ris o partos. —• Residência: rua Co S.
I.uiz n. 16. — Consultório, rua S. Bentj n.
34, de 1 ãs -1. — Teleph. 30.

Dr. Viriato Brandão — Medico , spo-
clãllsta,—Trata especialmente do moléstias
das vias urinai-las, peilo o syphllls o elinl-
r.-a geral.

Consultório: run da Boa Vista n. 41, de
13 ãs 15 horas.

Dr. Rc/.CiKlo Pucoli — Da Snnta Cnsa
de S. Pnulo. — Consultório: rua do S.
liento n. 41, das 3 fis 4 horas. — Reslden-
cia: avenida Angélica n. 131. — Telepho-
no, 3916.

Garganta, nariz
e ouvidos

OLHOS, OUVIDOS, GARGANTA o NA-
ÍWA — Dr. Bueno de Miranda — Com
pratica de Paris e Vlenna, especialista da
Polyclinica e Snnta Casa do S. Paulo. —
Consultório: rua 15 de Novembro n. 10.
(aiIos da Casa Rocha). — Do 1 ás . 
Residência: rua Arthur Prado n. 85.

Dr. Guilherme Ellis — Medico opor -
dor. — Especialidade: crianças o velhos.
Residência o consultório: rua Selo de
Abril n. 112, dns 10 ao melo dia. — "cie-
iihone, 4741 .

Dr.'Nunes Cintra — Residência; rua
Duque do Caxias n. 30-B. — Telephnne,
1649. Consultório: rua S. Bento n. 74 (s -
brado). — Telephone, 24-15. — Eepecla-
lidade: Diagnostico em gorai, moléstias
do estômago o intestinos, dos pulmrcs, do
coração c das senhoras.

Di". Cesldlo da Ganiu e Sllvn — Moles-
tias das crianças, pelle e syphlíls, 'on-
sultorlo: largo da Sé n. 3. Resld.-n . rua
(hiB Palmeiras n. 32. — Telephono, 2998.

Dr. A. C. Camargo — Cirurgia cm go-
ral, gynecplogla, obstetrícia o vias urina*
rias. Consultório: Rua Alvarea Penteado
n. 35 (l.o andar), de 1 fts 4. Telephono'n.
1564. Resld.: Rua Rego Froltns n, 83.
Toloph. n. 157.3.

Dr. L. 1*. Barreto — EBpeeialidado:
Cura i-iuliirnl dc licmorrholdns por proces-
so som íangue, som dOr o sem chlor.for-
mio. Rua Appa n. 2.

Dru. Cnsiniirii Loureiro — EspeclalWa
pelos hospltaes do Paris. — GyneoologlH,
partos o operações. — Consultório: Ruu
José Bonifácio n. 32. — Telophom, 2929,
du 13 fts 15, — Residência, avenida Hygle-
nopolis n. 18 — Telephone, 912.

DR. MARIO PORCHAT *— Medico in-
terno do Instituto Paulista. — Cirurgia
em geral, vlns urlnarlas, syphllls ? moles-
tias de senhoras.

Consultas das 8 íls 11 da manhã, no
Instituto Paulista, o dns 2 fts 3, na rua de
S. Bonto n. 20.

Residência: InBtltuto Paulista. — Tele-
phone, 2243. — Attende chamados ft qual
quer hora.

Dr. Rubião Mcli-a — Professor de clini-
ca medica na Faculdade do Rio. — Con-
sultorlo: rua .losé Bonifácio n. 13 (1 fts
3). — Residência: rua dns Palmeiras n
9. — Telephone, 4500.

Dentistas
l>r. 1'Tnni-isct) Muitos — Clrurglão-den-

tlsta. Diplomado pela Faculdade do :.Io-
rtlcina do Rio de Janeiro. — Trabalhos
garantidos. Consultório: rua da Consola-
ção n. 118. — Ti-lephono, 4726.

Alfredo Almeida — Gabinete —
Llbci-o Badaró n. 66. -— Telephone, 2

Rua
.'15.

Dr. Hiiiison — Dontlsta o medico,
peclalista de moléstias dn bocea, osso
rindo, etc. — Run Quintino BocnyÜTi
•l. — Tome o áscensor.

Dr. Monteiro Viiinim — Especialista cm
moléstias das crianças, com pratica dos
principaes hospltaes dn Europa. — Re-
sidencia: run Bamba n. 18 (Hyglenopo-
lis). — Telephono, 60. — Consultório: rr.O
Boa Vista n. 11, do-12 ás 3. — Telepho-
ne, 698.

Dr. Burgos — Clrurgl» geral — Partos,
vias urlnarlas o molestins do senhoras. —
A m pn ro.

l-.pik-psiii — Ataques de gotta — Tra-
Inmi-iito novo o especial — DR. PHILIP-
PE ACHE', — Consultório o residência:
largo do Coração de Jesus n. 11. — T us 8
ás U. — Telephone, 1-190.

Dr. \V. G or don Spccrs — (M. R. Ç. S.
L. C. P. London). — Medico e operador.
— Residência: alameda Barão -lo Rio
Branco n. 1. — Telephone, -164. — Cônsul-
torlo: rua do S. Bento n. 03 (sobrado), das
2 ás 4 da tardo. — Telephone, 1023.

Dr. Bi-nullo Goulart — Da Faculdade
dn Rio de Janeiro, — Com pratica nos
hospltaes do Paris, Milão o Nápoles. —
Clinica medica especialmente das i.rlan-
çns. — Residência o consultório: rua do
S. Joaquim n. 24 — Teleph. 41-97.

Dr. Miirlo Ottonl do Rezende •'— Gar-
ganta, nariz e ouvidos. — Rua S. Bento
n. 14 (l.o andar) — Salas 5 e 6. — Das
14 án 16 horas.

Dr. Pinheiro Cintra — Clinica medica.
Medico da Snnta Casa. — Residência: Rua
Guayannzes n. 109-A. — Consultas do 3
áa 5. — Consultório: rua 8. Bento n, 36.
S. Paulo.

Dr. Zoplierlnp do Auinrul — Medico e
operador da Santa Ca3a o hospltaes de
Parto, Berlim o Milão. -— Vias urlnarlna o
moléstias de eenhorns. — Tratamento cs
peclnl da syphillu e da blenorrhaglo, .—
Consultório: rua José Bonifácio n. 16 (1fts 4). — Tolop. 4467. — Ros., rua daa

J Palmeiras n. 76, a—Teleph. 700. I

Dr. Luurlstou Job Lano — Cirurgia e
gynecologla. — Residência: rua Consola-
ção n. 204, consultas até fts 9 horas da
manhã. — Telephone, 943. — Esorlptorlo:
rua S. Bonto n. 43, das 2 ás 4 horas da
tardo. — Telephone. 242.

Dr. Lycurgo Perelru — Moléstias ln-
tornas do crianças o dos orgams genlto-
urinarlne. — Residência: avenida Rangel
Pestana n. 298. — Telephono, 24 (secção
do Braz). — Consultório: run Quintino
Bocayuva n. 20 — Telephone, 1303.

¦ Gastão Rucliou — Clrurgião-dentlsta/
— Gabinete, rua 15 de Novembro n. .'.I —
Telophone, 1391. — Residência: lamedaBarão do Piracicaba n. 17.

Por trazer leite congelado: J. Bruno c-
Alfredo de Alisicirfa —

Gabinete: ruu Libero
ISadai ó, ##

Os, advogado:) (ira. WiiIUii-in Moreira dd
Sllvn, dr. Vorcingolorljt Morélrn dn SU.
vil n A. Moi-olrn dn sllvn — Cserlptorioe residência: alameda Barão de Limeira
n. 20.

Os advogados drs. Joaquim PlnLelro
Piii-iinngiifi o Luiz ile Oliveira Piirii-iiigimú
transferiram seu escrlptorlo de advocacia
para a rua Alvares Penteado n. 35.

Drs. Oelnvln Mendes, Mornos Tliirros
Vlclrii do Mornos Filho o .Tose Corroa
Borges — Escrlptorlo: rua da Bon Vista
n. 4 (altos do Banco Aliemão) — Telepho-
ne, 216.

Drs. Francisco Mendes o Victor Sacra-
incuto, advogados — Escrlptorlo; rua DI-
rolta n. 12-B (sobrado) —Telephone, 15S
—¦ Caixa postnl, 808 — Enderoço -legra-
phlco "Condor" — 8, Paulo. — ' ratam
especialmente de questões commerciaes e
de contabilidade; adeantam, mediante .on-
vonlo, o necessário para custas; /cm
empréstimos com garantia hypothoearla
de prédios nn capilal.

Drs. Jullo Mnln, Rcnnto Mnln o Silvio
ile Andrade Mnln, advogados — üscrlpto-
rio, rua da Quitanda n. 19 — Residência:
rua Abolição n. 1 — Telephone, 107 —.
Central.

Drs. Dario Ribeiro, Siqueira Campos
Filho e Goiitriin Reis têm o seu escripto-
rio á. rua Dlreltn n. 2 (sala n. 5) — ''asa
Tlet'6.

Dr. A. A. dc Covello — Advogado —
BBcrlptorlo: rua S. Bento n. 23.

Resldeneln: rua Bella Cintra n, 306.
Telephono do escriptorio, 4753.
Advogados — Drs. Lnurte de Assiini-

peão e José Custodio Soares — Escripto-
ri"." rua Direita n. "."i-A («rol,.-rido).

liscrlptorlo de advocacia — Oclnvlo
lilgydln de o. Carvalho, João Passos Ft-
lho o Mnrccl T. dn Sllvn Tclles — Traves-
s-i flo Commcrcio n. 2.

Dr. Francisco
; flai-rt n. I 19

•a Io Uni. Libero

Minutas de eseripturas
Livro sem CLAROS A ENCHER

Eslá feito do modo quo os srs. advoga-
dos, sollcltndores, tabelllães, comrnerdan-
tes, guarda-livros, etc, poderão minutar
qualquer escriptura.

LTVRARTÁ ÍCONOMICA
Rua Marechal Deodoro n. III.

EM S. PAULO
Preço . . C$000 — Belo correio, 6$?00

Lnyenheiros
Luiz Barreto ti Comp. — Engenheiros

— Empreiteiros — Agrlmensura, Archi-
tecttira, Concreto armado, Agua o Exgot-
tos — RUA DO CARMO n. 11 — Saias 1
e 2. l.o nndar, frente.

Aocliirtio Soares Caiuby tem o r.eu <-s-
crlptorlp de construcções o vendas do ter-
renos o predios no lnrgo da Sé n. 3 — Te-
lephone, 17"0 — Palacete Previdência.

Aiexaniire
nheiro arohit
1.24 0 — Rua

mr Albuquerque — Engo*
rio — Cf.'xa do correio n.

!. Bento n. 25.

Tabélliaes
O SEGUNDO TABELLIAO DL" PRO-

TESTOS DK LETRAS lã TÍTULOS D Pa
DIVIDA, Nestor Rangel Pestana, ten,
seu cartório ft rna da Boa'Vista n. 37.

Dr. A. Gabriel ila Veiga — Juiz io dl-
reito cm disponibilidade, ll.o tabeilião —
Rua S, Bento n. 42-A, em frente ho Gran-
dc Hotel, aberto normalmente de 8 fts 17
horas, — Telephone, 2210 — Resld-ncra:
rua Tamándaré n. 81 — Telephone. S37

Dr. A. dc Campos Salles — S.o tabellliVÍ
de notas, tem o seu cartório fi. rnn An
dileta n. 1 (antiga rua do Palácio). —
Residência: avenida Brigadeiro Luiz An-
lonio n. 105.

Traduetor
Andría Dó, traduetor c Interpreto cóm

mercial Juramentado para o Inglez, alie-
inão, francez, Italiano e hespanhol, •- lis-
erlptorlo:. rua Direita n. 8-A (3.o andar).
N- 8. — Horas: 7-9 da manhã. Caixa pos
tal, 1316 — Telephone, 3637.

Anal y ses
Clilnilen o ' micror-rcopln clinicas — do•ihnrmncoulieo Mnlhnilo Filho — Labora-

torio: rua de S. Bento n. 24 (2.o andar),
dns 10 horas á 1 dn tnrde. — Telephono,
2572 — Resldenela: rua Burra Funda n.
19 — Telephnne. 3505.

Par feira
1'nrteira Miiccornttl — Diplomada pele

Real Universidade de Pnvla, approvarU
com distineção na Maternidade de S, Pa ir
lo. — Cura moléstias uterinas, Injecçftír,
etc. — Alameda doa Àndradas n. 5t -
Telophone, 2100.

Massayisia
Artlinr Llndcrdahl — Formado pel>

Instituto de Massagens o Gymnastica ','.c-
dica Sueca do prof. Unman, Stockoimo.
— HOTEL SUISSO, largo do Paysandu' n,
3S — Telephono, 1721 — S. Paulo.

Jiospitaes

Dr. Fernando Worms — Cirurglno-den-
tistn. — Longa pratica. — Trabalhos ga-
rrdntldos, — Praça Antônio Prado n. 8 —
Telephohos: 2657 o 2702. — Residência:
run General Jardim n. 18 — S. Paulo.
ÁLVARO CASXHLLO

HBIRAJ-ÍKA PINTO
Rua da Boa Vista n. -11 —• l.o andar.

Telephone, 3428
Michelu CipimiTohü — Cirurglão-dentls:

ta. — Cura rapidamente, com garantia i
som dõr, qualquer moléstia dos denles c
da bocea. — Consultas das .2 fts 5 horas.
— Rua S. Bento n. 92.

Dr. Anlãrantc Cruz — Operador - par-
tolro. — Consultório: run do Thesouro n.
9, dns 2 flfl 3 da tardo. — Telophone, 709.
— Residência: rua Seto de Abril n. 08. —
8. Paulo.

Dr. Araripe Sucupira — Clinica medica
— Moléstias gastro-lntestlnaos, dos pul-
mões, coração, systema nervoso. — Mo-
lestlas de crlrtuças. — Residência: rua
Martim Francisco n. 48. — Telopho'0,
981. — Consultório: rua 8. Bonto n. 86,
de 1 fts 3 horas da tnrde.

Medicina e cirurgia infiuill.s — Dr, Bri-
to Pereira, especialista, com pratica do
Bologna o Parle. — Consultório, rua José
Bonifácio n. 28, do 13 o mela aa 14 e mela.
Residência: alnmeda Barão de Limeira r..
83. — Telephone, 2418.

Dr. Arnaldo Pedroso — Medico opera-
dor. — Especialidade: Vias urinadas. —
Residência: rua da Liberdade n, 61, tolo-
phone, 2352. — Consultório: rua José Bo-
nlfaolo n. 40. •— Das 2 fts 4 horas da
tarde

Cirurgião dentista
AUBEH11ÍL

Especialista dns moléstias dn bocea o
seus itiiiicvos

Brldgeo Work (Trabalhos de ponte) —
Movo systema privilegiado pelo governo
da Republica dos 13. U. do Brasil — Cai
ta patente, 8292. — Clinica especial para
crianças. .— Rua 15 do Novembro n. 33
- 8. Pnulo — Telephone, 1838.

Maternidade Snnta Marin — Esta Insti-
tuição dc caridade assiste, nos respe.rtlvo?
domicílios, ás pãrturlohtes pobres, cujo es-
tado reclamo Intervenção de medico-par-
telro. O cliente pobre pagará, aparnas, a
conducção do inodlcp. Em sua sede pro-
visoiia, ri rua Duquo de Caxias n. 10, (14,
consultas grátis dc obstetrícia c gynecolo-
glá, das 8 ás 9 horas.

Telephone, 568.
••|.\.-iTJ'ii'j'0 1'AUIjI.STA" — liste esta-

beleclrnontp recebe doentes de molestlai
médicas, cirúrgicas, nervosas e meninos;
compõe-se de:

Siiiintorio — Cnsn do Saude — Pavilhão
dc Plijslothorupla e Hotel.

Não se aceeilam doentes do molestlaa
contagiosas,

Admitlem-se parturlentes.
Aberto a todos os facultativos.
Os mnls reputados cirurgiões de S. Pau

Io operam no Instituto Paulista.
Qualquer Intcrven ,ão cirúrgica raz ob-

Jecto de contracto á pnrte com o mèfllci
operador;

A gerencia o responsabilidade perten-
cem aos gerentes arrendatários: Mr. c
Mmo. Emílio Tobias, com quem deverão
ser tratados todos os negócios do estabe-
Içclmonto.

Pedir prospectos e vêr ânnuncios f.ela-
lhados aos domingos no Jornal "O Estad»
de S. Paulo".

Caixa postal, 9-17 — Telephone, 2243. —
Avenida Paulista n. 49-A (rua particular).

S. PAULO

A dvoyados
Dr. João Arruda — Lente da Faculda-

de de Direito — Escriptorio, rua Direita
n. 2 — Tolephone, 4411. — Residência:
rua Sabará. n. 34 — Telophone, 724.

Oculistas
Drs. pris. Alberto Bencdetll o.AnnlImlo

Feiionltca — Clinica ocullstlca. — Rua
Dr. Falcão n. 12. -— Consultns das 13 fts
16 horas. — Tolephone, 2541.

Dr, Pereira Gomes — Oculista da Snnta
Casa e dn Polycllnlca do S. Paulo. Com
pratica dos hospltaes do Paris. — Cônsul-
torlo: rua Libero Badarfi n. 119. Reslden-
elar rnn Marta Thoroza n 56

Os drs. Adolpho A. da Silva Gordo o
Autonlo Merendo tém o sou escrlptorlo ft.
rua do 3 Bento n. 45 (sobrado).

DRS, ANTÔNIO BENTO VIDAL e LUIZ
SILVEIRA — Advogados — Rua da Qui-
tanda n. 16-A.

Dr. Alberto Penteado — Esorlptorlo:
rua Quinze de Novembro n. 28 (Casn Map-
pin) — Residência: rua Augusta ri, 260.

Dr. Constando da SUvcirn, advogado.
- Rua 15 do Novembro n. 50-B — 3ala

1 n n ontUr.í — Telr.ia1a.nno 31196

Casn de .Sando (Io dr. Homem do Mello
— Exclusivamente para moléstias nervo-
iras e mentaes, tom como enfermeiras Ir-
mas de caridade. — Esplendida e espa*
cosa chácara no Alto das Perdizes. — Me*"
dlco residente no estabelecimento. — Dr.
Homem do Mello, com mais de 20 unr.o.'
de pratica; medico consultor.

1'idraceiro
A Cnsa Cabral mnndn collocar vldroí

em vidraças, clarabolas, etc. — 33-B, rui
de S. Bento n. 33-B — Telephone, 756.

Alfaiatarias
recommcnda veis

Alfaiataria — Vieira Pinto Sc Comp. —
Rua Boa Vista n. 49 — S. Paulo.

Capa Ruunler — Alfaiataria do primei'
ra ordem o secção completa de artigos fl-
nos para homens.

Rua 15 do Novembro n. 80

Hotel recommendavel
Hotel Bella Visla -— Rua Boa VIsU. n.

24, — Tolephono, 210 —Caixa postal, íll
— Endereço telegraphico "Sartl".

Supplomento na Galeria de Crystal. •«•
irnioi do ni-luipini ordem.

a'\
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de loterias
Ciuiii Dollvues — Agencia Geral da Lo-

teria de S. Paulo — Rua Direita n. 19 
faixa, 20 — Rndoroçjp telograplilcó "Dc-
ll^acs" —• S. Paulo.

.Hía verbos

Fabrica do Bilhares Tneo tio Ouro —
Importação o exportação directa do arti-
gos para bilhares. Todas uri eneoinmcndaB
eão executadas com n maior presteza o
perfeição, Largo General Osório n. 29 —
Teiephnne, ,-179!) — S. Paulo — JANUA-
RIO PIR1LLO.

Em eetylo® modernos, executados em madeiras de lei
^^^r"«JAf3E^ARIA E ORNAMENTAÇÃO —1 -
&11S& ANDRADE- Rua da Boa Vista, 29 - S. PAUL©

SscçãD
Cartas Ânopigniplins
OU QUESTÕES PiriLOLOGICAS

Trabalho dc Horaclo Scrosoppl — A'
venda na Casa Duprat, rua Direila n. S,
e principaès livrarias. Próço, 2$000.

—*-rv& t>-«2'*- íczir*

ê.'
ESORÍFT.ORI0DÊADVOOAOÍABÍÍ
Cnrlos -rio Campo.*»

.**¦:$3*1 Vio (lí-- $. ^£I.lliptj-

i'i;.*.«,:.!, ANTONI'!- PICA (IO. N. : •-
•üiisu ;ilit*.*iiiiii*(, il.o aiitlar)

«?•*••

I JÉÉPlk 8ARDAS

! Ml,
) to Gifü..

tlff /
M y clesnpparccoui
" -£^ como por eu.cau*

«a só vidro do popular
o atam ado

CKE.HI3 (!o L. CAHAliGO,
approvado pela sabia Directoria
«So Serviço Sanitário úo Kstado

Pedidos íi L. CAMARGO, rua 11 de
, Acosto 54 - sobrado, o PHARMACIA

í-JKRGA MO, t-ua Conselheiro Furtado, 1L1.
'^lil^l-CIMIOIVLi, 1.1ÜS

reç©, f§!S • Pele cer-p&io,

SãsaasaKnxtseiKsjMiwxBMSãiswasKXBSBM

XAROPE DAS CREANÇAS GRAMADO"VorilllfUKO" — Appllcado contra os
vermos intestinaos.

ffê= :B

Festas jubilares do dr.
Lniz Pereira Barreto

Avisamos ás pessoas inscriptas para as
festas jubilares do dr. Luiz Pereira Barre-
to c ás que ncllas desejem tomar parte, es-
tarem á sua disposição, até ao dia 25 do
corrente, no escriptorio do "Estado de S.
Paulo", os bilhetes de ingresso indispensa-
veis para participarem do banquete c reli-
rarem as plaqucttcs coinmemorativas.

S. Paulo, Ç) de agosto de 1915,

A comniissão:
Dr, Carlos Botelho, presidente.
Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho.
Dr. Antônio Condido de Camargo, lhe-

soureiro.
Dr. Anlonio Carir.i.
Dr. Celestino Bourroul, secretario.

¦¦«¦•BBíffli^^

1

Prof. GE®

occmtas
DO -

BAÇU'mm

—«as-^H*»*»*

KUA VIOTÓRU Pi. 129 •
Telephone Contrai, 2.371

Brágàiitiit», 172, • IS. Paüío
(BRASIL)

Attende a todos os quo o precu-
rara das 15 ás 18 hora?, á rua
Victoria, 129, telephono n. 2.871

Curas importantes tem realizado pelo oeetiltismo, coníorm
nr«,..„l4, „ :.„.,..„ ..!.*..«.. A,..' 4_.l-_ _l. _._.__¦__.

FREFEITOTIA DO SIljVR l',*j(j
Dc ordem do sr. prefeito, faço publico

que, tendo a Prefeitura de proceder oppor-
amamente ao calçamento rias ruas Sergi-
pc, (entre a avenida Ângelo c rua Bahia),
Gonçalves Dias (entre a avenida Celso Car-
cia e rua Cachoeira), Minas Geraes (entreas avenidas Paulista c Municipal), Dr.
Clcmentino, Gomes Cardim (cuírc a E. F.
C. do Brasil e a rua Visconde Parnalivba),
Visconde dc Abade (entre M. Mareolina i*
Ponte.Prela), Descida da avenida II. Lui?.
Antônio (antigo Morro do Caguassit),
Bosque (entre Anliângucra c avenida Ru-
dge), Capitão Salomão, Marechal Deodoro,
i.. de Novembro, largo da Si, Camareira,
ltoby, Baião dc Duprat, Frei Caneca, .Mar-
tinlio Prado, José de Alencar, Taquary,
Hippodromo, Casimiro dc Abreu, Miller,
Rodrigues dos Santos, Maria Mareolina.
Joio Bocmcr, Trabalho, Oleiros, 21 de
Abril, Nova dc S. José, Manuel Dutra, Cm-
cinato Braga, Travessa Olinda, J.uy liar-
bosa (paite), Bonita. Azevedo Júnior, fta-
colomy, Álvaro de Carvalho, Fernando de
Albuquerque, Bororós, Artliur Prado (par
te), Lu::: Gama, Visconde de Parnahyba,
Maceió, Travessa (lo Cemitério, Costa, Ca-
jurú, (entre João Bueno c Passos), Affon-
so Armo*, Albuquerque Lins, Matarazzo.
Senador Queiroz (entre Florencio de Abreu
c Barão Duprat), Scuvcro, Ladeira Coro-
nel Rodovalho, na Penha (desde a partecalçada até á rua LÍ113 de Vasconccllos).
¦Visconde dc Ouro Preto, Catutnby, Sói, 13
dc Maio, Bdla Cintra, Chavatites (entre«Maria Mareolina e Brcsscr), Ttipinamhás
(no trecho comprehendido enlre :ts ruat
Vergueiro e Appeiiinos), avenida Martlm
Btirchard, Baronesa de Itú (até á rua
Conselheiro Broléro), largo do Cambucy,
Anna Neiy, Marque-; de Paranaguá, fica
concedido o prazo dc go dias, nos termo!
da lei «7. .(75, de 22 dc jtmlio dc ty/i, a
contar da presente dala, ás empresas ou rc-
partições publicas que mantêm instada-
ções subterrâneas ou aéreas, para o fim dc
darem começo ás reparações, modificações
ou novas iiislalIáçSès que tenham de cxéctt-
íar nas ruas indicada?, c o prazo de 90
dias, a contar deita mesma data, para a
completa condução das obra*; iniciadas.

Findo o prazo de po dittí, nenhuma obra
poderá sc. iniciada prbs referidits empresas
oú repartições públicas, durante o prazo de
2 annos, sem que os iiifraclores incorram
nas penas estabelecidas na citada lei 11.
¦175.

Directoria Geral da Prefeitura do -Muni
cipio (le L". Paulo, 22 dc julho de ifjiã.

O Director Geral,'
Ir 11:1 Mn Cintra.

mm

NCTROGKNOL GRANADO —
enérgico tônico dos nervos.

O i.iai:

ÁGUA INGLEZA GRANADO — Tndl-
cada na anemia, debilidade, Impaludismo
o convalescenças.
•yYPPÃÊELHO» PAM~jMiW-*
/'a Diversas composições; grandesortimento era cores e íeitios. - Casa
Leite. - A. Sampaio à Comp.,rua Al-
vares Penteado, 31, antiga" do Com-
mercio. Teleplione, 704*. 30-20

RTiaos PARAOOZINHA - Oom
pleto sortiraento; preço.-; omit-

módicos/ Rua Alvares Ponteado, 31.
30 ¦ 20

PPARELHOS PARA OHA" E"ÕÃ-
JfE' - Bortimento novo ; pre«?osmódicos. Rua.Alvares Penteado, ;1.

30-2'J

E" 
AOíAS DE FERRO BATIDO -

Todas as qualidades e tamanhos,
na Casa Leite, rua Alvares Penteado
31. 30-28
/gi ASA LEITE - Louças, crystáes"*w porcellnnas o trens dc cozinha.,
rua Alvares Fcateado, 31. 30-20
fi/^dj? -*-* Preço de um vestidõ~dé
&V*ip* iá, para senhora, na gran-do liquidação da Feira tia Liberda-
de. Itua da Liberdade, 52-54. 3-1
$*õü íü i às a hí a ua:e.o,\i m ií k ci a l- ICn-
^-* cairrofta.so do representações indiis»
irlaes o fabril, lauto da capital como dc
interior, Trata dc toiloa 03 íiOROcios do
«Colix Postaus, oto -- i,'J:t do .Sanla Tlie-
reza. 24*»j\ - Caixa pok(:iI ''ü*.' - S, Paulo

^HRlSTOFLErFaciüeiroscomple-w tos; peças avulsas. Vejam os
preços. A. Sampaio & Comp., rua Al-
vares Penteado, 31. ,'10-20
tf j OTEL ESMERALDA e Grande

a Pensão (Bra?4Íieiia) - Itua Briga
deiro Tobia-, 114, 110, 123 e 128-
Pensões de l.a a 90$ mensaes, ponsioenistas dc 2.a a 60$ mensaes, Tiata-s.
no n. 110 com Iioclia Wíendeii & Coo
Tem- e commorio.-! para íarailias ds
intnior e acceiiam-se encommsnda7
por carta ou telegramma. 30-i0

STRRII, — Pessnrios solúveis — frefervalivofl, Práticos o ITygleníeo/!,
* ENHOBA de educação pede auxi-«_0> lio a cavalheiro de todo o res-

peito para um negocio. Cartas áPosta Restante para ABC.
3=7 _

EWDEM-SE éguas, burros o ca-valios. Optimas éguas ds quali-daac para criar. Burros novos, man-sos, de carroça e opí/mus para sslla.Cavallos para carro e seíla. --»**= EmS. João da Boa Vista, tratar com ocoronel Raymunclo ÍJ. de Carvalho
6-5

nnuncíos

PISnPUJÍAIUA 1IKWOS
Hygosol — o melhor dentlfrlclo.

XAR01»K ANTI-CVIIIAIÜtAI.
GRANADO

"Cnrdus Dcnctiicl.,.'," — Ctira: tosses.
ironcliitcfi, ccíqueiuclieo, Infiuonza, ,,te,

Sementes novas
Joraguí puro do caixo, 8$000 por 200

litios; caiingueiro legitimo Mendonça, 7$
por 200 Üiros; gaiantida a boa qualidade
e a germinação. Pedidos ao acreditado
fornecedor José Maicelhno de Agnellos,
|inha Mogyina, et-taçào de Reilinga.

guerra aos ratos"Trigo VffiiifllKi" _ Poderoso destrui-
dor tloH latos, rat.iz:in:i amontlóngõ?-

Il "S
Afi.iflViínriii

Molho Aromatico Brasileiro
Deposito: Av. Rangel Pestana n. 6

Fogões Econômicos
— — ('rufiiicm ii CASA Si.!!.-"!!!*.. — _

Run .lo Seminário, lí)
Attende a cliamados para concertos e ilm
peza (düo-íso orçamentos — Atteudu tambem n pedidos do Interior-Teleplione. US:'

II OUQIil
e notas da Caixa de Conversão

Compram-Ke o pagam se boas pre-
ços, á rua 15 de Fiovenbro. n. U4,
so orado.

i:.1II*.Ii!AGlJI',7j — O remédio rie Ora-nado cura esto terrível vicio.

Attenção!
l(Jâo se esigaíiciiií!

ESCJÔL& SSE LfiBiGUAS-
Berlitz c Dlrcct .".IcIIkkI, — mi.i Aiiiurrtt

(iiirgcl, i(l — Aulas cspcuiiics irniu sc-
nliorns o «.cnliorcs. Inglez, fnincoz, ulle-inflo, Iicspniiliol, Italiano, poi-inguoz, «
nisso, Ojirnos tic preparatórios pura a Ks-
cda tio Medicina o «Polylocbnlcn, Ij.idm.
fjosleii o fsycliologUi. Dlrcciorn Ingleza-

Moino Aiomatic
Decosito Normal—R,

)' Brasileiro
do Rosarijj, 23

Ê:

BENTO VIDAL

LUIZ SILVEIRA
Ativo g; a. ti o ta

(O-jV-JIUA I»A qUITANUA-lO-A
«tí= Tolcpliono. 2,02a

«.«,•• «%.w •.•.««« 1 biiitifUUU lfl.1^ WVV<.IH!>.4'>V) «.VIIIVl M««. Livíll

prensa paulista. Attestados photographicos. e dedicato-
lesta capital acham-se no gabinete do professor BAÇU'.
"••••¦•'¦•¦¦• -,: • ••' IO$000

20$000
30$ooo
30ÍJOOO

•"¦H-Bsan-»^ -Usis*

Ootta do Leito
.V rua Aurora n, io dá-se leite esteri-

•.i*-ado,_ gratuitamente, ás crianças de mães
necessitadas, bem como mediante retribui-
;Fio pecuniária ás criativas cujos paes sejam
remediados ou perfeitamente independentes.

O leite é esterilizado pelas religiosas dc'.stabeleeimento e fiscalizado por competen-
te facultativo.

No mesmo estabelecimento as consulta:
s conselhos médicos relativos á alimentação
t tratamento dessas crianças são sempre
grátis, quer para a primeira como para a
segunda classe.

*x&~*-Vm

JPF--U.M m»
natAciioiiOiüo

Consultado por vultos eminentes dc
Brasil e da America do Sul

Omb.iHuh (lua Ci um 17 hora»
Rua PirineuB 111. 20

liexitltiiicit; tiarlici;íii:*
telephone n .. - S. Pfi Uuo

loniprpvado a 1111
rias dos curados d

Consultas 110 gabinete, dias uteis, .... . .
Consultas no gabinete, dias feriados
Consultas por cartas para tratamentos a distancia .
Chamados a domicilio  >v,.,.._.

_ O professor BAÇU' avisa aos seus amigos e clientes desta capital e
do intenor.assim como aos clientes dc todos os Estados do Brasil, que jáestá distribuindo os receptores indianos, medalhas por todos os scentistas
universaes reconhecedores de suas virtudes, para todos os casos da vida
terrena, em todos os povos gue tiveram a felicidade de os possuir, De
milhares de pessoas nesta capital e de todos os logares que o professortem estado, onde distribuiu os Receptores Indianos, tem recebido cartas
elogiosas, pelos seus effcitos benéficos.

Força dupla — preço  20$ooo
As instrticeões acompanham os Receptores, e to-^a a correspondeu?

cia e pedidos de Receptores, acompanhados da importância em vale
postal ou carta registada, devem ser dirigidos ao

Prof. GEOKGB BAÇU'
CONSULTAS DE 11 MORAS DA MANHA A-'S 5 HORAS da TARDE

NOTA — O professor avisa aos seus clientes que não tem gabineteno Kio nem representação em parte alguma.

miri fl B i»n ¦

A viuva d. Antonia Silva, achando-se nu
mais extrema pobreza c com um filho affe-
ctado de moléstia gravíssima, consumindo-
se no fundo de uma cama, implora diu al-
mas caridosas uma esmola que venha mino-
r:ir os seus horríveis soffrimentos.

Todos aquelles que quizerem soccoml-a

poderão deixar as suas esportuias no escri-

ptorio desta folha, certos de que serão sem-

pre lembrados dc Deus.

* "E**********!** * * * -*** -".<• *___,_,__...... ...... ^

alfaiataria Braga
Rua da Boa Vista, 3

DoEstinu» n *.•..¦<..'.;«>_" .li-
recta tn«ü te ca «ii mi ir um

In^lr/Am atau melhores
f;.*íf< neu.-»

'X*jKjUIii!-»HOr,»JK, í-j.7.5.1

DEDECAOIA 1.'1SCAD DO THESOURO
NACÍO.YAIj KM S. PAULO

Edital 11. 1
Concurso pura pi-ovluionlo do lognres dcngentos riseues dos impostos do cou-

sumo, do interior tio lisluilo

De ordem do sr. tlr. Carlos AugustoNaylor Júnior, presidente do concurso pa-ra preenchimento de logares do agente*
fiscaes doe impostos do concuiuo, a reali-zar-.Hi: neeta Delegacia Fincai, em virtudedo auturlzaçüo do exmo. t*r. mln!«tro daFazenda, na conformiclada doa Oecrotosnfi.^ S.18B, de IS de agosto do íaio, oH...U, de í de marco passado, arl. Ús,faço publico para conhecimento do quemInteressar possa que se acha aberta a re«-
pectlya tnscílmao, durante o praxo Im-
prorogavel do trinta dias, contado do ho-je o a terminar era 10 de -.etembro pro-ximo.

O coiicur.7i> versará sobro as spsttllltelinatcrias: portuguez (orthogrupltia, ana-I5'S0 o redacção), francez (leitura tni.luc-
Cto o aiialyse), arithmetlca (cspeclalmén-to em relação 4a operações em ut'0 nocomniercio o nas Ropartlçües do Faz.en-(la), escripturação mercantil por partiiltiadobradas o noçOes de ini minis traça., dofazenda, constando oe exumei* do 

'inova
escripta o ora).

Os candidatos, em requerimentos, ("lrl-
gidoo ao sr. presidente, c apresentados iaàccrotafla desta Delegacia ao abaixo *as-
slgnado, deverão juntar docümentoa quena forma das leis em vigor, provem bom'comportamento civil ,_ edade maior de ISannos o menor do -15, bem como, si qui-zçi-em, poderão também apresenIar os queprovem liabllItafiOes eepeeiace o serviçosprestados d Xaçio.

Sala das Sessões dc Concurso, na Dalc-
gacia. Fiscal do Thcsoi-.ro Xaclonal, cm SPaulo, om 12 de agonio de 191.5.

Óctnviuno Bnslos,
Secretario.

ANEQUINS modernissimos —
.„. .„ Grande stock j.ara liquidar,
com reüucção nos preços, na labrica
il rua^da Liberdade, 51. 0-^1
j|/a 3ETAÈS PINOS . E ARTIGOS
iVa PHANTASIA - Acabam de che-
gar novos art.gos ao nosso variado
sortimento. Rua Alvares Penteado,
31. 30-29

METAL 
GRANGE - Depositários

desses afamados talheres; riva
de <Christofi3i>. Rua Alvares Pentea
do, 31. 30-2'J

7lfooo
8*r"ooo
.ííimo
3$ooo
3?SÓo
iSooo

PASTILHAS l\Si:<"J'l!'Il)AS VRSTA- Poderosas na destruição dos mosquitos
outros Insoclofl.

SENHORA 
de educação pede au-

xilio a cavalheiro de todo o
respeito paia um negocio. Cartas á
Posta Restante para Alda Bento
Costa, 3- it

syPIUJJIS — Tomem Tibalna Orinado.

EMENTES DE CâPIiVl - Gonero
novo, catingueiro a 600 réis o

Kdo, e jaraguú, a 800 réis. Vendem
Fogaça, Rolim & Comp. —Rua Santa
Rosa, 27. Telephone, 244. Braz. 3o -28

Procurem a fabrica de chapéos dc senho-ras, situada a travessa do Braz n. .:., queencontrarão chapéos quasi de «raça c cou-fccçionados pelos tiliinios figurinos.
T.\i',rJA,.\ DE PREÇOS:

Fôrmas dc vellttcío a  it^oco
(Jorgorão a 
Tagal a 
Palha dc arroz a 
Kc formas a . 
Lavagem dc Panamás a
Palhetas a 

Não se «sníjssíseim!
Travessa do ÍZi-ns,, 25

ESTEVA.M BALSAMO

H1TÜLA1A PAULISTA
Üua rio Rosarão, 18

TELEPHONE 4935
Ho8'íio_o Santaiucia

BIjATTIIj OT) MATA IJAJIATAS ~f
Destruição completo e Infnlllvel pelo 

'«.lat.

Momo Aromatico Brasileiro
"Leiteria Pereira"—"Bar Viaducto"

Externato Motta
Dirigido pelo dr. Ailliue Motla Júnior,

quo (.'(min coni a collubonieõo do oito
dlsllnclos professores, prepara 'iliininns
pnra os exames ílo utlndgsíío ús escolas
nnriiiuos o (oilas ns (scolas superiores.

Os piogrnniiiiiis offlt-lncs silo rigorosa»
mcnlo observados,
KUA JAGOARI15K, 72 S. PAVTjO

QÜERKIS SER JOVEN E VIGOROSOS.- Tomai Gottas Vitalis Granado,

PASTA DKNTIPRICIA GRANADO -
A melhor jiara alvejar o conservar os den-
tes.

ESMOLAS
Aa viuvas pobres Ilelmlra Bezerra, Ma

ria da Oraça, Isabel Mercedc3, Julieta
Hoc-a, Maria Augusta, Maria da Piedade
e Domltlla Maria de Andrada imploram
as almas generosas um obolo qualquei
que as possa 60ccorrer no lnforlunlo em
qua se vüm. Qualquer Importância podeser deixada no escriptorio desta folha.

Tratamento radical o samníido
IIEMORRU01DAS E ASTIIAIA

O dr, J. J. de Carvalho gartnte o trai-tamento radical o definitivo Cas hemor-rholdas, da qualquer natureza, sem ope-
raçüo quando possível, ou com operacüo,
mas eem sangue, sem dOr e com chlora-
(ormlo, tratamento feito no próprio con-sultorio, caminhando o doente para «Uti
casa Itnmedlatamonto depois. j

São mais da 120 mil «ios .ralados; fdcsafla-co desmentido, '
Uma habll a deiicaaa enfermeira comimais do 10 annos de pratica, ajuda o tra-.'tamonto das senhoras.
Os accessos do asthma eíi vencidos enli!8 minutos, podendo o paciente entregary

50 logo 49 suas oecupações.
CONSULTÓRIO: — Ruà Jos* Bonlfawelo. 46 — Das 13 fts 10 horas.

MACNESIA I-XUIDA fiUWADO
Aperltiva, cátóniacal o laxaliva.

EENEFIC10 DE CAFE

# * -x- #**!***'** * *>:- * * -k- *•)«• * *
.mas-íjí-sa»*.
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POÇOS DE CALDAS
AHiifudiB g.200 mcüipos Thet^nüas 46.o acnle.
Cj.IMA SALUBERRIMO. AFAMADAS Ií A D I O-A C T I V A S THER-

MAS E ÁGUAS MINERAES - ESTAÇÃO DF. ACUAS, BA-
NHOS, VERÃO E REPOUSO

Em 15 de agosto reabertura do Hotel das Thcrínas — Inicio da estação.
.A estância de Poços dc Caldas satisía:: completamente ;.s exigências dos

seus freqüentadores, substituindo vantajosamente as estâncias similares da
Europa, que hoje não podem scr freqüentadas devido á grande confia-
g ração,

REKDEZ-^oeiS cila elite EsauS-Icíasaa c carioca
As ac;u:is_ thermaes são itifalliveis contra: Ríieumatismo, Syphilis, der-

matoses, rachitishio, etc. # Eliminam o mercúrio c o arsênico. As agüas mi-neraes naturaes convém ás moléstias do estômago, rins c figado.
__ Communicação fácil em trens confortáveis, via S. Paulo-Campinas (E.Ir. Mogyana). Bilhetes dc excursão com 30 o|o de abatimento.

Confortáveis hotéis, ao alcance tle todos.
Bellos passeios a sitios pittorescos, a. cac; vallo,

movei.
Bellos theatros que íunecionam com cinema e variedades, rink dctinação c outros divertimentos.

GRANDE HOTEL

aranha, carro ou auto-

pa-

ABERTO O ANNO
Recentemente construído, é o mais cjii

d ..pondo dc no quartos, além dc salões de
sala de musica, salão dc barbeiro, gabin_
sultorio medico, etc Contém " dcparteir.en
:a!a, quartos, banheiras para banhos stilfu
coinmodidades. No centro do hotel exis!
thcrmo-sulfttrosas, privativa dos hospedes,
temperatura até 42 graus centígrados c a
hospedes encontrarão o máximo conforto
giene, havendo cuidadosa desinfecção, em
colchões, etc.

Na estação, á hora da chegada dos trel.cspcdcs. pessoal e conducção do botei.

INTEIRO
tortavcl, luxuoso c hygientco,
palestra c recepção, " furnoir",
tes^ dentário c de massagista, con-fs" de luxo para familias, com
rosos, * ivater-closet" e outras

.'tinia installação balnear das aguar,
cujas agitas _ alli chegam com ri
par de diárias reduzidas os srs.e bem estar, c irreprehensivel hy-
estufa apropriada, das roupas,

acháin-je á disposição dos srs.

DIÁRIAS : IO$QOO e Í2$000
Denartcinents" conforme o aposento- Para familias, grande abatimen

tteffl r"1ÉZ 
den,aí';°' Anilexo ^?,J",e¦""-,-'^tro:C™nò.

aurant e Bilhares. Orchestra e ouf.as diversões.
HOTEL, DAS THERMAS

antigo Hotel da Empresa, hoje reformado, cem 100 quartos, secções rent-rV da e próprias para familias. salas, jardim e diversões para criam: sparque c campos para sports: foot-bali, tennis, etc. Encontram-se no-tóS»
pllLL 

arbe,'s°' ga ,n,CtCS demar,'° c dE: ™»»»^tá c consultório „ d ci'Fassadiço cnvidraçado para,o estabelecimento balneário. Máximo cón-10:10 c-asseip. Cozinha dc primeira ordem. -.'.'xi.no con

Diárias_ B%qo a lOSooo, com oHoapçãt. do shqz do março'
Amiexo: Casino Recreio dos Banhistas. Orchestra c* outras diversõesProspectos e mais, informações com «A Tiansoccanica", á avenida IL

fmel"^%Tdt'k^' t 
^f*™?}* com a CÓnJaS^Melho-ramenios dc loço3 dc Caldas — Poços dc Caldas, — Minas üeraes.

CUE30URO «MUNIOÍVAI, DE S PAULO
Directoria dn Receita

EDITAL N. 40
Faço publico, para conhecimento dos

Interessados, quo de 1 a 81 do agosto do
corrente anno se procederá nesta Dire-
ctoria, á rua Libero Iladaró, 25, a irre-
cadiiíjão, ft bocea do cofre, dos Impostos
de Industrias o Profissões, correaponde.n-
tes ao 2.0 semestre do presento exercício.
0.1 contribuintes quo pagarem seus Im-
postos do 1 a 10 gosarüo do abatimento
de 20 0|0, de 11 a 20 do de 15 0|0, de 21
a 31 do tle 10 0|0.

Durante o mez de setembro futuro, «os
referidos Impostos serão cobrados sem
abatimento e sem multa. Findo esto mez,
serão cobrados com u multa addicional
de 20 0,0.

Directoria da Receita do Thesouro -Mu-
nicipai de S. Paulo, 31 do julho de 1915.

O Director,
Dlnlz P. do Aziinibiijn.

EDITAL DE ABERTURA DE FALLEN-
CIA DIO ALFREDO GO4MES POYA-
RES

O doutor Francisco de Paula e Silva.
juiz de direito da l.a vara desta co-
marca do Santos, etc.

Faz saber a todos quantos o presenteedital .virem o delle conhecimento ou no-
tida tiverem, que em deferimento ao rc-
qúerlmento do Guilherme Alves Moreira
declarou aberta a fallencia do commer-
ciante Alfredo Gomes Poyarcs, com umestabelecimento balneário, nesta cidade, a
praia do JosC Menino ns. 5 e 0, a contar
o seu termo legal de quarenta dias an-
tes de 22 de julho corrente cm que foi
feito o protesto que in-*trulu o requori-
mento referido. Nomeou syndlco o re-
querento Guilherme Alves Moreira; assi-
gnou o pruzo do 15 dias para habilitação
de credores, o designou o dia 21 de nfeoe-
to p. futuro, áB 12 horas, 110 logar cos-
tumado, para a assemblC-a. E assim ficam
todos os eredoree do fallido notificados
paru apresentarem ao syndlco, dentro doreferido prazo, a declaração do seus cre-
ditos, consoante o arti_?o 82 e seus para-
sraphos da lei 2.024, de 17 de dezembro
de 1908, o convocados para a dita as-
sombléa. E, para que chegue ao conheci-
mçnto do todos os. Interessados, 0 esteedital para ser publicado pela imprensalocai o da capital do Estado, inclusive"Diário Official". Dado e pussado nestacidade dc Santos, aos 20 do julho de 1915.
Eu, AtfonBo Francisco Verldlano, escri-
vão, subscrevi, (assignado) FRANCISCO
DE PAULA E SILVA.

TlIESOLItO MUNICIPAL
Editul 11, 17

Faço publico, para conhecimento dosinteressados, quo uo dia 21 do corrente,fia treze horas, a rua Libero Badarú 11. 27,so procedera ao sorteio de 205 títulos '"o
empréstimo municipal, contrahido de ae-eOrdo com a lei n. 1.279, de 30 de dezem-bro de 11109.

Directoria da Despesa, 9 de agosto de

O Director,
Francisco Galvão,

VINHO lODO-TANICO GRVNADO —
Indicado na escropiiulose, rachitletno efuruneulosc,

uses nuaes
COMPANHIA AGRÍCOLA ARÀQUÀ*
Communieo aos srs. accionietas destaCompanhia quo se aehiim â «un. disposi-

Cão, ft rua da Coiii_v.í.o*ío n. 18, os do-cumontos a quo Se referem o art. 14.7 o
paragraphos da lei das sociedades ano-nymas.

S. Paulo, 17 de agosto de 1915.
Nicolau de Sousa Queiroz,

Direetor-presldente.

COMPANHIA PAULISTA DK ESTRADAS
DE FERRO

No próximo mcz de setembro a tarifamovei será cobrada om todas as linhasdesta Companhia, ft razão de 36 010correspondente li taxa cambial de 13 dl-nhelros, noe termos dos contractos emvigor, com oxçspçaò das tabellas de. café,3-A, 3-B o 3-C, que continuam a pagara taxa addicional de 15 0.0, corrcspoii-dento ao cambio do 17 dlnludros
As. tabellas 1, 1-A, 2, 2-A, 4, 4-A o 5são isentas da tarifa movei.
S. Paulo, 17 de agosto de 1915.

Adolpho Augusto Pinto,
Chefe do Escriptorio Central.

S. PAULO RAILWAY COMPANY
SÉCÇXO BRAGANTINA

Tarifa movei
No próximo mcz de setembro, sendo a

taxa cambial para applicação da tarifa
movei do 13 d., as bases das tabellas 3,
3-A, 3-B, 3-C, e de tí a 17, terfio o ac-
cresclmo de 35 por cento e a tabeliã sal
o do 21 por cento.

Os preços das tabellas 1, 1-A, «J, 2-A,
4, 4-A, 5 o gado em pé ciirnuaieru dc
100 cabec&B ou mais, são isentou de ad-
dlcional,

Superintendência, a Paulo, 17 de agos
to do 1915.

Artliur J. Owçn,
Superintendente*

Prevenimos aos srs. lavradores que esta-
pios habilitados a attender de prompto ás
installações de machinas, fornecendo plan-ias, orçamentos e informações a pedido, sem
compromissos.

Para recommendar a nossa machina"AMA RAL" bastam as installações feitas até
agora, en numero superior á seiscentas. En-
tretanto, convém lembrar que os cafés finos
estão tendo grande preferencia e que só se
obtêm com machinas aperfeiçoadas como
a nossa.

As nossas ofíicinas estão aptas a atten-
der a qualquer gênero de installações paraa lavoura e as industrias, e a despeito da
crise que vimos atravessando, os nossos ser-
viços de fabricação e installações não soffre-
ram solução de continuidade: attendemos
agora, como attendiamos antes, a quaesquer
pedidos que nos sejam feitos.

iii$& Barros
'Z" ' 

„ " 
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Grairle Alfaiataria

Gamraiisa-riia
Roupas feitas para meninos

Esta, acreíitada alfaiataria ga-
íante a baa confecção de ter-
nos le caiimirá extrau-geira, sob
medida por 45$000, 50$000, 55$,
CO$000 e 65$000 ! !

Ditos de casimiras ingleias de
75$0ÜÜ a 12ü$OD3 !

Calças de siperior e linda casi-
mira a 18ji000, 20$000 e 2õ$000 !!

fl W.ORíflDORiT'
4-A, Rua Direita, 4-A

S. Paulo

ÁGUA DIí CULUMA (ii:.\X M)(>
•jnellior pnra o banho c o toueiidor.

gü f|l ¦ j ' iw

m

Completamente rèfòrmudo', situado no
ponto mais central da cidade, todo illu-
minado fi luz clectrica, f: o unico -juo for-
ncce carro gratuitamente a seus liospe-
des para os levar aos banhos o & eálnçilo.
Dirigido por íic-u proprietário e por um
hábil ex-gerento do 1'ultice Hotel, em íían-
tos o do hotel Bella Vista, om ,S. Paulo.

Diárias, fora de estncilo, C$ o 7$000.
Inlormáções com bou proprietário

ATjOIXÒ IJKETAS l)K OLIVEIRA

XAHOI'15 Ui. lirçMOGIiOJJINA GRA-
NADO — B' o ín.ilií natural dos recórístl-
tuintos o o lèrrugiribso de mais fácil in-
enrporação aoo glóbulos sangüíneos.

Á¥I€UJLTüMÁ
DR. FEUC1ANO DE MORAES -

Campinas. — Quantidade, qualidade e ;
contento do comprador.

IEDICO-OPERÀDÜR F PA3TÍIR0
Acceita eham.aclos pnra— fora do munici pio —

kàvij& úüb FYsDiesttantes
âMGUASlY (Minas)

rO'S ANTI-V15XISHEOS GK&NADO
,— Tara n cura das feridas chrotiicas ou
recentes, tileerns c irlncipalmento do*-
cancros vciierecs.
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PsisumatiooS
Oniilòp

8 íixíCG, tiso o canelado,
a ureços fS':eciass,

i-ífilsoü Bechara & Ca.
Rm Fiorsncio cie íbreu,

65-67

ARTIUUTISMO, GOTTA, ItíiKU.MA-
XISMO — Ciirnm-se eom ,-\ ürldlna ira-
nado.

m
'íO

Um uiotoi GENJilRAJ* KLÍ_-
GTEJC, de'2 cavallos, 440 volts,
2.7;") ampéíes o com 1 SOO ro-
lações;

7 m uri caes;
1 eiso. üe 1 8'4. pár«'i ti aus-,,

misí-no- cm 5.metros t* 4 cen-
líiüGiros de corúí-firiíòptõ;

.1. eixo, dc 1 3(4; para Iwins-
mi.«::.i . com til) cèntim-titros;

1 pciia com 58 cciit.imetics
ao diâmetro,

m 17 1 1\> i.i.in,

Mm
•"'•'» *t -*•$* * *w
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CASA CONTINENTAL

Caixa do Correio N. 10. nio ds Janeiro

DEVIDO no sneceaso colossa! do noB30 annnnolo anterior, grnoaa no tinal oon-
qhlstamoa centenas de frenuezes, ficaram eatlsfelt-B com o rologlo que eanhum
grátis, quo hojo mio cliente.» coustnntcs dc noBaa onna

Afim do tormir ainda.mala conhecido o noaso relógio ro&olvemoa distribuir dê *{
graça outroa mi! il'esae« liniioB reloEioi dquollos que decifrarem o sc;;uliito pro-
blema. collocundo a» lettnia quo faltam no« pontos marcadoa oom ama oruz, o qna
comprirem á risca na nosaaa oondiçõoa, nlllla aimplo». daj quaes lho informnromoi
por carta si sun doclfracfio nstivor corrr.cta.

PfRtüt PfGtB 150$000 PfH OM RtLtGfO DE OfRO
co dccilrnndo eate Enigma podercla obter nm roloiflo obsolutomonte de craça tAo
bom o duravol como qualquer relógio de ouro

Quo nossos rcloüloa silo apreciados o provam exnhernntemcntc es (nnumaroí
nttcsLadnB que rccchcmos oxpontnneamente todos os dina

Nio custa nnda experimentar. Nu resposta doveU tndloai 70110 nom« a aa-
doreço bem clnrnmcnto

HOLLANDEZES
RECÍORD

JPRIIVCEZA.S
A' venda em todas as ©líaputapias

HA UTO

í*%rl':*h*-'l**,'-,i't.''5 * ri':M^" <y'-Í

Visitai rcceuioa
Estação 5 minutos,
listado de S. Paulo.

i prazer. -'- Dista do
Telephone n. 4*02. -

Ü advogado dr. Osoiio Çcrrcn ncccit.i procti.
raçíto pnrn defender os dírcÍU»Bdos socíuü das

mutuas que tslüo tm tiquicfitçuu

-SUS DíREiTfi, 2S - s^bre loja
S, PAULO

Ferro ei liirraWvMI
ti I >Quadrado, redondo

cftaio
CSrsiBiíI© si©©li

SJ
\Â _4 W.

(Caixa, 44
S. !;AOLO

ML/»

P-íf|::TOILETTE .Wm
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HYGIENE DA T01LETÍE
m preoar-do

I'remi 'do com Mcdailia de Ouro

Absorvente o dofo iurissnto, tem a |,to«
priedade tin tvilnr oa cheiros do suor.
dns axillns.ó des pes som conilnlo mp-
primir osla i-ecriofio í-.atairal u mdispen*
f-nvel ito orvaiiipiiiò. Oh véus iiso-s «ilo
itiiiitijilos.' Intçirainènte indicada para
linilps. 'Jlieolr s. (Jinetnns. etc. O Prépii"
indo «KMMA» imp0'o'flp : A's Senlitiiits
e>'onliuritan cuja cxudiição b ex -.Riiradu,
íitlndnim nio das nxillns. A's ro^sona ira.
litando todos oa Sports: Golf, Tenuifl,
lúRrinia, Jíquilacão otc. Aos sonliores
cuja piüílssüo i*xipci umn marclia pro-
lormnd- (Iranspirr.ção dos pis). K-íle
picparado turna-.e indiaponsavei nos pai-
zép quentes, A snn utilidade 6 universal-
mente reconhecida. O seu nnpicgo

ab.-olutamccto iiióffelisivo
Vende-se na casa"Ao Boticão Universal,,

7 dita- com 17 1|2, idom;
1 dita oom DD. idem.
Para ver o tintai* 1 as offi

ciua-* ci Corre o PauSíS*0
tay?o3 á Praça Autoaio Prado.

VIMJO Ki:(.n\:*TnT!N'lI- G!t«\\AJ)U
— Intilcíitín iia .-ir.piKla frnqucitn, ,:hi-r
CUlüii. i i.-.

^pS.PI^UlSl
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EDA lü Í)E JloniBKU,'/ - Caiia lo correio, íl - S.PAÜLO
.'j-'cç« di. vidro, ã§ OO ~ Feio cí rrcio muis iJjiOOO

ü

HECE EM SiNTOS

'<5EBABÕR DA BELL.EZA)

E' o neme do um preparado para o em-
) èll ezarõ en to o conservação da pelle cuja

manipulação obedece ao mais m-oroso es*-
ciupúlo, reunindo tudo o que modemamen*
te os líspécialistas do moléstias da pelle
aconselham e rccommendnm,w ':-'*^®;çfey

O 
'i:-UliCHRiGENO 

(gerador da
bellcza.) tem no Loucador das senhoras e .senhoritas do bom
gosto o mimoso trato, o seu legar de destaque.

Banqueiros Perfeitos
A' vencia eni todas as charutarias-

;
¦.

V exe. muno lürrará experimentando um so' vidro do
•19'wira«swCR ítV;!

*¦— íío L. CA^AHtíO —
Pedidos a KUÀ ONZE DE AGOSTO, 54 = sob.

Preço KS© % para © ínteiciog* mais í
Kneontrase em todas as Drogarias e Pharmacias

B. Paulo
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ESPECIFICO

DAS SENHORAS E PESSOAS DEBILITADAS
Mistura Perr-ogsíi^so Qlycerinada

phl?maÕeuptu!S JEípíçIí Mbvrl ^mim
Medicamento composto úns raizos de plantas
mediciuaes, ARRHENaL, Píiaao e GLYCE RIN A
Analy pela Inspectoria da Saude 1'ublica do Estado -- A ultima pa-
lavti da Mei :ina Positiva —Substitüe com enorme vantagem as Kniu'

sões. Vinhos Xaropes Iiiixirs, etc. etc.

Intallive! para cura da: JZSi Í2g&,*gg
gUiariaacic da menstrua:,ão, Colicas uterinas, Hemorrliagtas
uterinas, Dispepsia, Fastio, Entraquecimeuio pulmonar, iVIa-

\ ieitas, purgações e zuuidos dos ouvidos, Neurastheaia, etc.
Tj.iíco e ricor...*tuinte sem rival para iui-icns, iiiullicr.-» c crianças

miIjüAWftS DB PESSOAS CU_tAI)AS'Í!
Encuiili-a-secin; todns asb:;ns pii&g-i*-i»cia-f « drogarias
Fabrica e Laüoratorio; S, Roqua - Largo da Malriz, 10 - E, 8, Pas'o
Mcdiautt a remessa de I2$ooo, enviam-se tres t*a;.-.os para qualquer pon*
ervido por estrada dc ferro, no II do Rio. Minas e S. Paulo livre de por**

ííl

Exlracçõcs ás segundas e quintas-feiras ús 5 boras
da tüide, sòl> a Jiscalzaçâo do goverrio do Es:ado

Rua Quintino Bocayuva, 32 ¦ S. Paolo
Extracções em agosto de 1915

TAL -/ A __•/

~ O

MIRAMAR?
Companhia Cineniatographica Brasileira

Hoje — Quarta-feira, 18 de agoslo — Hoje
Brilliante soiréc

•Lwii programma sensacional
2 -- Films dc grando sii.çfssó —¦ 2

HüÜVfc UMri VEZ,,.

THEATÍO MüNICIPALfThefttro Casmo Antarctica

¦——<—«**—«"-¦ I _1 !-_;*_!»°*?l__ _]| 1

„ 19 Quinta-feira 5o:ooo$ooo «DOO
„ 2?) Segunda-feira 2-i ooü$ oo l$8oo

„ 26 Quinta-feira 2o;oco$ooo l$8oo

„ 3C Segunda-feira 2o:Ooo$ooo l$8oo

Sociedade üe Seguros íVHaaiu-s Gotaes poj» SAn-ni-*
verssBMos. íiasaíneiateía e L; ^cãmenios

Approvada e autorizada ti funcionai' em iotlu a Jv.publica pelo
Decreto dò Governo Èedeial n. llíJGO, dc 14 de novembro de 1914

Carta Fatónte n. 144
Caixa Postal ra. Iií>«5^

CÜA EDGARD FERRAZ N. 05 — TEI.EPHONE N. 255
Endeie-go teJegrapbico': JUTAIj - JAHU

Succurcai em s. Paulo: Fiua S. Benlo, 14 - -íeguíii anüat - «a*a n. 2
Acccitüm-se tigemes na oaj.ital e inteiior do Estado

VISITA DE CONFRATERNIZAÇÃO
l\TKI,I,l*;CTUA[, AO BRASIL

Primeira temporada do Theatro Nacional
ARGENTINO -- A. B. C.

Fina comedia sentimental, da artistica fa-
brica Ambrosio, cm tres grárides actos.

Penhasco k mau conselho
Pungente drama com scenits muito curo-

cíonantes, cm ires longos aclos.

Amanhã Amanhã
A HORA DO REMANSO

Delicada comedia da grande fabrica Gau-
ittiont, em um prólogo c quatro actos.

Acha-se aberta NA SECRETARIA DO
THEATRO todos os dias d?.s io ás 17 ho-
ras a assignatura para 10 RE'CITAS, com
as melhores peças dos autores AROENTI-
NOS, BRASILEIROS I*. ORIENTAES.

Empresa Soutii American Tour

Grande conip<anhia de operetas
e revistas

Empresa Jobè Loureiro
HOJE — Iísi,cc,ac',,lüs f*imi- _ HO JEua%*m*m- limes por scssOcs ¦«w«tf«»

A's 7 UM c 9 'Ml

Os pedidos do Interior acompanhados da respectiva Importância <=
mais a quantia nsccesarla para o porte do correio, devem ser dirigidos
aoa Agentes Geraes:

Jullo Antunes de Abreu a Comp. — Rua Direita, 39 — Caixa, 177
S Paulo.

Carloa Monteiro Gii:ni..r5es — Vale Quem Tem — Rua Direita, i
Caixa, 107 — S. Paulo.

.1. Azevedo e Comp. — C.'na Dollvaes — Rua Direita, 10 — Caixa, 20S. Paulo.
Amancio Rodrlguea doe Santos o Comp. — Praça Antônio Prado, 0Caixa, 1GG — S. Paulo.
J. U. Sarmento — Rua Uarao de .Taquara, 15 — Caixa, 71 — Cam-

plnap.

O
"I

Preços de assignatura para 10 recitas:

Frisas e camarotes de t.a . . 35o!Jooo
Camarotes foyer 2üo$ooo
Camarotes dc 2.a ioo$ooo
Poltronas c balcões A , ..... 6o$ooo
Balcões BC 4ü$ooo
Cadeiras foyer A B C D E F 30$ooo
Cadeirís foyer G. II 20$ooo

ESTRE'A NESTA QUINZENA

1'oiiíle (Io Luxemburgo
A orchestra foi augriíêhtada,

Amanhã a peçide grande espectaculo
loo mil diamantes

Sexta-feira — Recita da moda
Sabbado h\ PHILONENfl II!

iB3BBm_ga_a__gB_3S

— Preços do costume —
Galeria . S31IO

Bilhetes á venda no "Café União'
á rua de S. Bento n. 75-A, até ás 17 horas

e depois na bilheteria do theatro.

Parque Balneário Hotel
SIVUAEJO HA HIELHOI. FitAIA _3E SAPâTOS

ta»
Aííuh quente e tria e telephone
= em todos oh quartos =====

Casíno com diversões variadas

Sr-I THE ROYAL MAIL STEAM PACKE7 C» THE PACIFIC 511 AM NAVIGATION C»

MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO

1

Pu que tes <ia Jb.urup«<
esmerados «mu Snislos

Araguaya
no dia 2U de ajjosto saliiiil para

Montevidéo o Bnenou Aiies
ORONSA

no ciifi 26 dc ngòstp snhird porn Monlcyi-
d6o, 1'iinÍH Arcn.isc [lortus (Jo !'ncilicn.

HK.llKliAIiA de ielembro

í^aqubic. pdia a turopa a
sahir de Santos

s.Jiir_i dc .^üiilus
no dia -O dc ,-ikosIii pnin líio, Lisboa,

Jvtíixües, vigo <: In^lnlerm

no dia 2f» dtí"ngotlp do I.iu dc Janeiro,
par.i í1. Vicente, L:\> 1'almns, Lisboa,
Lci.xOes, Vi»o, Coruniia, La i-ullicc c

IiiKl.ilurra
AltAC.ll.lV *». 31 de íigoslo

é
8

lJrcvinc-se noa srs. passtigciros que serd necessário oVtSTU do respectivo
consulado cm seus documentos comprovntvus de nncionalidaclc, Não sc poderá
piTinittir o ingresso dc visitantes a bordo, mesmo quando do posse dc docu*
méritos dc nacionalidade, sinão cum o licenv-i do consulado inglez.

1'ai'a preços das passagens e informaçtícs dirigir-se ao escriptoriò da

I

The fioyal Haii ta Packet Co. Hua íe i
Üe Pacific Steam Navipn Co ^ã: íV^«nd_a

liar e i*e@íaiia'£siite de fi." *h
Telephone d, 10 - Endereço telegraphico: paeque

soffría horrivelmente
De Bagó escrevem ao depositário eferal : «Bagé, 14 de abiil de 1909 - Sr. Eduardo C. Sequeira —Pelotas - Tendo

f«lo_ uso do podenso .Peitoral cl© A.rijgEÍoo Felotense, em uma.filhinha minha, que ha tres annos
soffria horrivelmente de uma tosse pertinaz, aconselhado por um meu amigo, fui favorecido pela sorte, visto tor colhido
benéficos iesuitados. Hoje. acho-me feliz por ver minha filha íadicalmente curada. —Faço este attestado em prova de reco-
nhecimento e para que faça delle o uso que lhe convier — Vosso criado e obr. Huijolino Motivar - Kua 3 de Fevereiro, 72».

Vende-se em todas as pliarmacias, drogarias e casas dé com mercio.
Fabrica e deposito geral: Drogaria Eduardo C. Sequeira. — PELOTAS.
Depósitos no Rio: Drogaria J. M. Pacheco, Silva Gomes e Comp., Araujo Freitas e Comp., Rodolpho Hess, Silva Araujo e Comp., Gra

nado e Comp., J. Rodrigues e Comp. e outras.
Em S. Paulo: Drogarias Baruel e Comp., Braulio e Comp., Tcnore e De Camillis, Figueiredo e Comp., Laves e Ribeiro, etc.
Em Santos: Companhia Santista de Drogas e outras casas.

Casa Nova Hollanda
Especialidades cm mántcigas finas, ca-

fé cm pó, salames, mortadcllas, presuntos,
requeijões, cremes, lingtiiçits, vinhos finos c
dí mesa.

Preços convidativos, rua S. Bento, n. i.|
- Café Triângulo.
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JSollandia Snrviç" triíiiifli M-tsi.il rnirr ti 1'rasiU
ilnlia .• Ar'i-i.iiii-tt j.«.,..,¦«««« £

tt Sahirá de Saiuci^ nu diu 24 «lc ujinslu paia %
j, llio, HnI-.iii, S'1-rnaiiilnu-o, IjíhIioii, '-I'-
V Viso, Inclr.tcrrn ü Anisierilitiii T-
tt Só se acceitam passageiros com %

.^- Snhinl dt* Santos no ttiti I* RIO, DAKAR

Cordova

ALFREDO BRASILS.C.
4'»ininÍHHii«!n <• CnniilKnitffilia

Uecebcm i-aiti c IuiIiih om pru*.'iu't(ii
«Ia Invourn

OontnH iiu vcnila ti vi«t;i
— Rua Washington Luis n. 6 —

im mearuo ilin pnrn ;> ISuropo

£ Itali < e Lloyd Italiano ^
sfc Serviço reí»iiJíu (iustal rntre <» 1'ras.L v;
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llê Viitorio tt

tt passaporte
tt lorceim classe Ha. 165$UijO, incluindo o imposlo. jj-
j, l,a e 2.a clossca trat.-ir com ¦« nucmía %

tt I< risia *
'0: Snhirl de Santos no din 25 dc agosto paia $
ju MonterJilru c IIiii-iion Aires *

Passagem dc terceira classe lis rõ.?00O. ¥:
** incluindo o jmposjn * Sahird de San|05 nu ^ ,. (|e #
^ Viillaril Uo l'rntn cm 7 dc setembro c pnrllrd .A. BÜEN03 AlREt # *
* 5ociedac_e Anonyma/Aartinelli *
* f. PAULO SANTOS ** Uun 15 de Novtinbro, S5J Praça Barão do Rio Branco, (2 &Caixa >o*Hti».l ll. ÍS4U t.ti.i-xiv postal n. IC»0 '!
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Rua das Palmeiras, 59
^TBLBPHONKN. ÍSSo


