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A ciaque cumprir. intjegral:

da nota
O facto dc ser o Brasil um ses nacionaes, era o governo

paiz insuficientemente povoado o Cattete. ü comniendador
c aberto á imniigração tranca e ao sr. Wencesláo, e
indiscriminada de todos os ele-
iucutos estrangeiros que queiram
aproar a nossos portos, traz, com
as vantagens desse rcgimen, pe-
rigos que ás vezes crescem e
avultam, coinpromettendo gra-

verno lein de
mente o seu dever, loniaiulo a
altitude de proinmciainenio ni-
tido e firme que <> Jornal pedia
em junho, quando era orientado
pelo patriotismo franco-lusitano
de Botelho e Lafont, e que boje
dispensa satisfeito eom as amphi-
bologias incolores da nota da Ita-
niaraty.

Os caminhos marítimos são as
artérias qtie nutrem a vida dp
Brasil. Nenhum paiz deste con-
tinente ou mesmo dá Kuropa,
com excepção da Inglaterra, tem
sua existência tão intimamente
dependente da liberdade dos ma-
res. No oceano está ò nosso pas-
sado, o nosso presente, p nosso
futuro. O fechamento dos eami-
nhos inaritinios-.é a asphyxia do
Brasil, que não se pode submet-
ter a essa pena senta destruição

a perda da honra,
como brasileiros

em 914, em todo esse periodo
intermédio, impugnando as pro-
vocac.ões ineptas c
Allemanha,

, ... Itamaraty, agora, que muito mais se fa-
que estainosjioje a vmdicar ps zem confrontos tntre as varias notas
direitos invioláveis e iniprèjbri'- enviadas á Allemanha pelas nações da
ptivéis do paiz contra O desvario America doSul mais.evidente apparece a

u - r\ • singularidade da nota brasileira, sua 111-aliemao. yuer queira ou nao.fò sufficlénclà, seu caracter modesto e
Jornal, falamos com a autorida- quasi humilde — para não dizer receio-
de de órgão genuína e
mente brasileiro. A autoridade

era
foi

offerecèu a
reviravolta dó Jornal mediante
uma transacção com o Banco do
Brasil, que o habilitasse a se al-
íorriar do sr. Lafont. Mudan-
do de patrão, o comniendador
mudou de attitude e entrou a

vemente os interesses da nossa approvar incondicionalmente a
nacionalidade. Entre os campos politica do governo perante o
de actividade franqueados sem conflicto europeu, alvo até então ((,. cconomia ç
defesa a estrangeiros está a im- de seus reiterados ataques. As- pa|avamos
prensa nacional. Vem um aven- sim como pretendera antes pagar
tureiro com sede de fortuna, e os juros de sua dívida ao Credií
depois de apalpar diversas pro- Foncier com a" honra c o sangue
fissões, embarafusta pela primei- do Brasil, está agora completa-
ia fresta que encontra na jx>rta mente submisso ao novo credor,
de .um jornal. A's vezes penetra O applauso incondicional á nota

pela entrada dos fundos, pela es- do Itamaraty, secundado pelo ac-
cada dê serviço; mas é o mes- cesso de indignação do seu pa-
mo. Yeudu-se de dentro, com cer- triotismo postiço contra as re-
tas praticas coniníérC.aes de que stricções que a imprensa legiti-

priSsúc o segredo, não tarda a mamente brasileira julgou dever

galgar os postos de administra- fazer ás expressões e ás idéas

çãu\'ité a direcçao da folha. Nes- desse documento incolor, ambi-
ta situação faz o jornalismo bra- guo e impróprio da situação c da
sjlcini. dirigindo a opinião na- dignidade nacional, são as arrhas
cional dentro do paiz e projectan- que o Jornal offerece ao credor,
do-a para o estrangeiro, por (jue substituiu sua tolerância aos
meio das agencias iclegraphieas. caprichos impertinentes do sr.
Ü patriotismo dessas gazetas Lafont.
mercenárias é evidentemente um Quanto mais se lê a nota do
patriotismo supposíticiò. preca- Brasil com olhos de brasileiro,
rio, condicional, torcido pró ou mais se patenteia, através das
contra os interesses mais paten- tantalogias do seu contexto, a in-
tes do paiz; conforme a fonte capacidade de quem a redigiu O Zi^% ^^ ^
que o inspira, isto é. a lx>lsa que para expressar, senão para com- te todo dia.
o subsidia. prehender. a situação que nos SS^^SS"'^

Deixando de mencionar jor- creou a resolução allemã de fazer horas: ennegrobido, 68.0; prateiido,
nacs dc significação secundaria, a guerra submarina sem restri-

que salteados por aventureiros es- cçoes e o nosso dever deante da
t rangei ros se lhes tornaram nas attitude germânica. Começa o
mãos desprezíveis papcluchos dc documento por uma allegação in-
aluguel é covis de chantage, bas- tempestiva de ter observado até # * *
ta verificar o que se passa com o hoje as regras da neutralidade, 07SjW^^^^»1-i-i'^^n «../.ni .. cn 1" ' ' ^ nim' *l noertura, o.s bancos do
Jo/nal dii Commcrao. como se.a Allemanha o houvesse Brasil; Londres e Krnncey.-ituiiiino, «i.

_-_"" i 'i . .•¦• i>ci<_t(. oni duvida ou se o Itama- cuvani :l " U9|3'2 d.; eiitr«|iiinto todos
Quando rwm..erani as hostth- vyyr-y uu utiviua, uu SL V ,ttl,tl^

raty estivesse invocando uo)a

ferrivel ameaça, e Matto Uross,, voltará,
com certeza, á paz, depois de dar, ali.
uma carreira em regra no único e cter-
nó perturbador da sua felicidade.

íí & ü-
s inquéritos div Cenlral.

0 sr. dr. Âgfüjar Moreira, qt.e
conhece fundamente lodo o mecanismo
da Central dp lírasil, acaba'de appp>xi-
mar a sua almololia de uma das rodas
mais perras daquelle immeiiso macliinis-
mo desarticulado. Trata-se dos ihqúe-
ritos sobre accidentes n;t listrada, OS
quaes urda adeantain á justiça ou á pro-
pria listrada, em virtude da falta dí
ciiidad', com que ordinariamente são
feitos.

No tempo do sr. conde de Fronlinj
os desastres na Cenlral eram diários,
e diários, também, os inquerilos sobre
es mesmos Oue foi, entretanto, que se
lucrou com isso ': boi punido algum cul-
pado; Foi melhorado «» serviço ?
Absolutamente, não- tutl > continuou
cimo <l'antes, e é como d'.mtc'. c.ue
tudo continua ainda hoje, quando se
tratii de apurar ajgttm àccidente novo.

Ou os inquéritos são, realmente, uma
coisa séria, como deseja ,> sr. Aguiar
.Moreira, ou, então, que se acabe com

, elles ecoiiomizando-se o papel que in-
utilmente consumiam.

#• -X- ¦::

inda a propósito da "nota".
Em que pese aos comnientadores

.érigòsàü á resolvidos a achar magnífico, impecca-

brasil-uruguay Presidência
A entrega da mensa=
gem dos estudantes

brasileiros aos seus
collegas uruguay os

o

da Republica

discurso do chanceler
Brum

^MONTIIVI.DKO, 12 (A. A.) - R.aJl:
/.ou-se iiü Universidade » acto solemne
'l:, ohtroga dns iúçiiságehs Mos ostiidah-
tos brasileiros di' Direito, ile • Odontolo-
i;l„ " da Esfcol.li «1« Coinnicreio. dn RIU
d,- Janeiro, nos scuá «'(incitas nruguayos.

çhán.olíer, dr. Brum. que foi «> por.
tador dessiis-mensagens, deu começa á
céreiiipiíia com o seguinte discurso :

-Sr. ministro do Brasil; senhores. —
Nu ,,'iiihn recente embaixada nò lírasil,
onde tive a satisfação dc constatar o
apreço que nos professa esse Illustre povo
,• o alto conceito *nio tem llu nosso pi'''-
pnr. Universitário e gerai, recebi da As-
soeiação Central Brasileira de Cirür-
giÕes-DcütiSlas, da Academia dc Com-
mercio (lo Itio de Janeiro e dn Associa-
Cilo Urnsllelra do Kstudantcs, o Cncargo
pnru mini tão sympathico e honroso de
Irnzer-vos us mensagens de amizade e
de ndheeão que vfio ser lidas c entre-
gues neste acto.

Xessiis affectiiosus manifestações que
vos prodigalizam aquelles centros, nos

i i vi e definitivo tudo oiiaiito sahir cio 1moa u'm um (llRn° fiXP0,?nto ° 1>1'^tl'
e c como brasileiros .A1:..!;.!. 

""I? 
„„.,,"..,, 

"I '. 
glosa .ülturó brasileira, vibra em plena
e sjheçra expansão o gênio rrateninl
deste povo amigo, uo qual eternamente
florescem as fecundas inspirações (Ir
confrutcriiiilndc americana.

Sei quo taes sentimentos são ampla-
mente cultivados e retribuídos por vôs,
<• formulo votos _>ara que essa correspon-
denelu dc amizade activa ml-, se Inter-
rompa jamais e augmente de unno para
anno, pois vejo nellu, não só uma ma-
nlfcatiição desse ilelleailo sentimento de
solidariedade, que 6 attrlbuto (los orga-
nlsinoH superiores, mus também o firme
upolo du nossn collaboraçâo solidaria o
constante na obra magna do progresso
centlneiital e a melhor gnnintlu de que
semt.ro hi\o de se regular as relações dos
nossos povos, pelos altos postulados da
justiça o do Direito Internacional. Do
Direito Internacional disse, e estou certo
de que mais de um ha dc pensar nclle,
nestes momentos, eom profunda Incredu-

idade; mus eu não desejo que a neve

de um jornal não decorre i\à ve-
tustez da sua tabolcta, mas da
sinceridade, independência e lm-
nestidade de sua acção.

wi>«w 

Echos
O TEMPO

idima- so ou'" 1,,vall0Sü-
A ou.vir os sermões encommeiulados.

que os grandes órgãos internacionaes e
mercenários impingem diariamente ao
publico, a "nota" do Itamaraty foi a
única verdadeiramente "enérgica" e de-
cisiva. ¦ v

De faclo, ella se distingue das de suas
irmãs do continente por tres caracleris-
ticas, que só nos podem -envergonhar :

I." — Foi a única nota que começou
por se referir ao zelo e eorrecçào com
que temos mantido nossa Neutralidade.

A que propósito vem essa referencia
em um protesto ? Se fosse a Allemanha
que protestasse centra um acto nosso,
seria razoável que, em resposta, para
justificar o que tivéssemos praticado,
começássemos por lembrar a eorrecçào
de nosso procedimento anterior,

Quem reclama, quem protesta contra
um acto abusivo, contra uma lesão, de
seus direitos, não tem necessidade de se

Km ,r.iii <.'i»'cliil, qu«- partiu de Pc-
,r«i])C»'ls ás li 5 minutos da manhã,
o sr. presidente da Republica desceu
liuiitcm, dàquellá chlade 'serrana, alim
da dar a costumada ãtidi nela aos ci.n-
gròsátstsü no palácio1 do Cattete.

O sr. presidente da I-cpublicii saltou
ein Mauft, onde tomou n hiate "'Htivento
Resa". chegando ao Arsenal de Mari-
nh:c. «iu companliin doa srs, • iiiiniHixs
dà Marinhii. e d» Ãgriculi ur-,. coronel
Tiis-rso Fragoso " coniraandante Thlérs
I^lOlling, chefe e suh-chefe de mo, iíasa
militar e commndáhti Dodswortli Mar-
tina. seu ajudante d" i,rdens.

Ahi asuardaváii) u chegada «l" cUcCe
du Nação os srs. ministros «1'' listado,
ehetl' de policia e prcíolto d«, Districto
Federal.

Dahi ¦-¦ ex, dirigiu-se i»ara o palácio
do Cattete, onde perroaíieceti até ãs 4,40.
qtliUido i, gúlú para u 1'íff.iííção du Praia
Formosa, afim «le tomar o trem especial
de 5.5 «Ia tarde, paru Petropolis.

Com o sr. presidente da Republica,
conítlrpnciaram. hontem, no palácio 'i„
Cattete, os «rs. drs. Lauro Mullcr, mi-
nistro do lixterior; Amaro Caviilcantcs
picfello do Dislrieto Federal; Pandiã
Cailogeras. mlnlsrro da Fazenda <¦ maro:
ehal Caetano de Karia, ministro «Ia
Guerra.

—Na hora destinada aos srs. coni.re;
slstas, o sr. presidente dá .Republica
recebeu oK senadores R'.go Monteiro. Ri-
beiro aon.alvos 0 Pedro Horgn; * o;.
deputados Jusílqíono de Herpu. Oetnní-
lio Cornara, César Vergueiro, Alfredo
Ruy, Flavio da Silveira. Oomes Lima,
Pedro Moaeyr, Arlindo Leone, ..oaqune.
Pires', Nicanor do Nascimento e Joaquim
de Salte*.

Fm audiência previamente mure ¦
da, » sr. presidente da Republica rec>-
beu hontem ã tarde, uo palácio do O;,'.
Uete o general Tronipowslii Leitão Ao Al-
molda.

í> <*r. Pires- de Albuquerque f,>i
hontem,, «,o palácio do Cattete agradecei'
ao sr. presidente «Ia Republica o fie-
granima de felicitações Üuç s. ex. )hó
enviou por oceasião do seu anniyersario
natalicio.

--- O sr. preoídente dn Republica *+*.-
pa representar, hontem. no eiitorramento
do dr. Oswaldo Cruz, pelo seu ujtida-nté
de. ordens ,¦omniiKignte Alvin Pcsií',:, .

do sceptielsmo caiu, nem no coração, nem aos seus destinatários as mensagens d,.s
na mentalidade dos jovens do meu paiz. illustrcs corporações da vossa oatria,
Eu por minha parte, apesar desta guerra apraz-me saudar em vós, no digno repre-
devastadora que ameaça acabar cóm sentante do Brasi!. cujo gênio provoca
civilização da Kuropa, continuo a ser um nossa admiração e cujo espirito de ius-
crente na missão pratica do Direito tiça internacional oreoii-lhc uma posição

'Internar/tóiiRl. Muitos princípios tora tão proeminente. Dignne-vos ser inter-
sido violados, ó verdade, e multas illu- prete, perante vossa pátria, dos altos
soes tôm-se desvanecido, mas para mini, sentimentos que ella inspira á nossa
o argumento da guerra actual só prova sociedade e aos nossos centros de cultu-
a equivocada orientação do mundo quan- ra, que são os sentimentos de todo o

máxima, 31.
39.0.

Temperatura
nima, US.l.

F/vaporaçAo, liiihn..
Predominaram oa ventos dt

,e de N. N. \V.

e nu-

S.S. 10.

justificar, de procurar attenuantes para t0 á fôrma dc manter a hegemonia dn lei meu pai/.,
sua attitude. Exerce um direito.

2," — A nota brasileira foi a uniea
que se referiu ás boas relações de ami-
zade, que allegou a cordialidade, como
se pretendesse um favor,

3." -— A nota brasileira foi a única
que, em vez de dizer : "nós o respon-

romperam
dades entre as nações europcas,
o Jornal manteve a discreta re- attenuante para uma aceusaçao-
serva condi/.ciiic com as tradi- (le míracção\fessas regras. ¦ —

ÍCIIJC

ções, ciuc acha necessário

os putroj.; oppniv^ni.a ll 1.6^1 .vçUcníi(íorrerdo' diíi,.o'°iivei--ei.du afrouxou e
todos sacavam á 11 2í>j32 d. . ;.;../U
...ftó ífclianieiito, nrClhorou "o*'ifiW-
Wdlo,. .voltandii a. trabuDiar mii. mês-
niius .condiçOes da abertura,

Para os estefliinos houve negócios n

Senhores; vno scr-vos lidas e entre-
gues as eomnitiiiiciicões do que fui ror-
tador."

Applausos éiithusiiistas aèoíliéraiu os
períodos principaes do discurso d«> chau-
col lor Brum.

Km BOguldn, proAdeu-.se ã leitura dar;
meiiBiigens. Foram multo acclamad.QS^ti
director da Kseolu Ar ('ouimerei,', e o
presidente da Sociedade Odpntologicti

forani pronunciados «onceituoses dis.-
tado a dois paizes, em vez do ser como ^irsos.j.a^svigualando a valiosa homqna.
6 a '«guerra das nações'','a sociedade gem dos, collegas e a elrçiinistuiieiii es-

1,, .i'inl,,i-

õ dos pactos internacionaes e, com ella,
a paz universal. O Direito só pode re-
guiar rb relaçôeB dos homens e das so-
eledudos, quando aquelles e este mantêm,
om conjunto, uni esUido de organização
que permlUu a flscalisação de todos so-
bre a eoiiductu dé cada um. Mas o Di-
reito não, pado preencher o seu com-

reme- A nota tinha, pelas circunistífiT
morar periodicamente ao publico, cias, de cingir-se a tres pontos: i>r«eo„ aos preços de 21.350
Pouco tempo dcjMjis, porém, o.s 1") mostrar que o bloqueio por % * •;;.
azaresYòlhmerciaes arrastaram o submarinos nos termos da com- a

1» . 11  ,:„„..s^ ,\n u..^i:... :.,f^:..rv.. .... **

sabilizamos pelo que fizer", usou de fór- raettimonto previdente o reparador. num
mula liiuito diversa : "os senhores são organismo doseehlrado e em plena sub
responsáveis pelo que fizerem". vc,'afto' Sc rt 8,lerr'1 Sv "™™»*'' liml

A. isso poderia a Allemanha "respon- . 
;. ¦¦ • . ¦ ..,.111 u~u. n 1 jíí 6 a 'guerra das nações ,

der que até ahi morreu o Neves| A AU- unlvoroalt vt>mo inHIcB Lite, teria' podido peelallsslma da cmbeíxadn
ferença é flagrante c de importância iti- lmpôr a 8Ua M; porq.uo os povos seriam xador.
illudivel. Dá a impressão de que prepa- impotentes para perturbar o concerto do O abalizado professor de odontologia
ramos previamente o terreno para, em mundo, como o sfto dois homens para dr. Costa Pedestã entoou um verdndei-m
caso de agastamento do Kaiser. allegar destruir a harmonia de uma sociedade, hymno ã sriemria brasileira ( .,- 

humildemente: — "Mas observe que só 15nta°' n í^íJ^M" da malorlH
dissemos o que Vossa Majestade mes- excn;01'l!l dr fôrma

In.ewaelonal- teria

conimcndápor Botelho para nuiriteação de Berlim infringe re-
(ju-iclicl do Credil Foncier. Ten- gras precisas de Direito Interna-
d,,-,, preso'pela aba do fraque cional subscripto pela Allemanlia
gaveta do banco, o sr. Lafont as-

S OAKXLS VKUDKS — Ni, ma-
titdouru do

e pelo Brasil; j°) que por isso o

Santa Crw.. abate-
rain-so hontem: 537 rezes, 64 ptarcos,
17 carneiros e 39 vitcllos, Forani re-
jeitados; 9 2|4 de reaes, 5 porcos e
3 vitelloa. *

No entreposto dc S. Diogo, foram
vendidos; 499 1(4 1|8 de rezes, 59
plorcos, 17 cáríièíros e 36 vitcllos. Vi-siiniiü - a orientação' do7lphtal e Brasil não pode admittil-o como

loz-lhe as velhas columnas ao legítimo; 3") e por conseqüência goiwam us seguintes preços:
intensivo da causa dos se reserva o direito de chamar' f'"1 • • • *'n" a *

I 'orço, .
Carneiro.
Vitelln. ,

;i 5 7 r. n
$200 1$250
$400 1$800
$S00 $900

X -X- í.

PAGA.UIIXTOS.'Hiesouro Xacional — No 'Plie-
souru Nacional, pagam-se hojo, us
seguintes foChas:

Diversas pensões da Marinha c
ei-ra.

do rccommendar-lhe, já que do torpedeamento do Lusitânia prefeuurà, a seguinte" 
"folha"cie,Vén-

nientos, ref
ndo:
Juhilados.

* ü ¦»

Diversões 
parn hoje

Theatros:
TUIANON — Cliinias representai

ções do "vatideville" dc I'>.vdcati
"Champignol A forga,",

S. .IO.SK' — Na l" sessào. "Tres
pancadas", e na 2" e 3", sessões, "'/,(•
Pereira", nas quaes tomara parte to-
da a companhia.

Oin em as:
ODÍEON — "Ktn direcçao ao arco

irls". "K se fosse verdade?" (oanie-
dia).

MA1SOX MODKRXK — "A es-
licita D. Quileria". "Benullto agaza-
lho" c "Universal .lornal"'.

rf * *

/^ promessa do sr. Camillo.
Diz um telegramma de Matlo

serviço
adiados, contra os interesses na- a Allemanlia á responsabilidade
tionaes. Ainda persiste no espi- dos damnos que causar por esse
rito publico a memória da varia meiy á vida e propriedade de
escandalosa comendo a noticia de brasileiros — c não lhe deixar
que o sr, Lafont tinha ido ao simplesmente essa responsabili-
Cattete lazer ao presidente da dade. como lhe deixou a da vio-
Republica a mal disfarçada amea- lação da neutralidade da Bélgica, ^d^|i|JJ t ^a-ll 

°hSe

ça 
'".".''' '"

insistia em manter a lieiltralida- e dos OUtroS atteiltados qtie não cliiientos, referente ao me_ dc janeiro ver quem vence por cabeça
.. ,. ' ,, findo:

de do lirasil, de não se esque- affectaram directamente o Bra-
cer ipie os aluados eram nossos sil.
credores e tinham necessidade de Quando o conselheiro Ruy
seus capitães. O Jornal nessa oc- Barbosa em Buenos Aires sus-
casião suscitou a idéa extrava- tentou, com o brilho inimitável
gante de nos a]X)derarmos dos de sua palavra, as idéas sobre a
navios allemães detidos nos por- neutralidade que tão alta reper-
tos brasileiros, suggcstão que. 'cussão tiveram no paiz e no cs-
transiuittida para a Europa pelo trangeiro, fizemos destas colu-
telcgrapho e divulgada lá, creou ninas restricções aos consectarios
uma opinião inteiramente falsa que a imprensa synipathica aos
sobre as nossas intenções para aluados, com o Jornal do Com-
som a Allemanha, e gravemente mercio á frente, procurou ti-
prejudicial aos nossos interesses, rar daquella elevada doutrina.
Pouco faltou para que o Jornal Estávamos, como ainda estamos
aconselhasse o governo a ir co- convencidos de que o genial bra- Grosso que o sr. Camillo Soares, assu:
brar do Kaiser. com os canhões sileiro, pairando nas alturas onde mindü- como i»terv,ei,til)r fedm|. ° «<?:

, ... im • i • verno do Estado, declarou estar resol-•em pólvora do Minas ueraes, o .se libram as águias, havia alon- vido a (llzer reSpeitar, a todo transe, a ~>") ¦. M"i""••:'"•• -
preço do café da valorização. Ac- gado « olhar por sobre um cam- liberdade das urnas, reconhecendo e em-
centuando a fraqueza, a frotixi- po mais vasto do mie aquelle cm Pesando, nas próximas eleições, aquel-
,- ir! * -. •- les que tiverem sido escolhidos pelo votodao. a cobard.a da nossa neutra- que se agitavam na occas.ao os do qeIeitorado. Día 

,0 _. Koi.am llüm,,lU)s: JüSÔ
lidade, a oceasião que perdíamos interesses estrictamente brasilei- A confiança com que é transiuittida Gonçalves oriòfre ptvra 2" supplente
de fazer uma diplomacia 

'pratica, ros, 
os únicos que ao nosso pa- ra" P Rk' em "otici;l «^ixa adivinhar ^^^^^J" &

7 , i- • • i i . , ,.' , uue as palavras do sr. Camillo Soares st ricto do município do uimu, i.can-
o Jornal, dirigido pelo portuguez recer devem ditar a altitude do ]orm prüferidas com evidente since- '"' 

" '
comniendador Botelho, presiden- Brasil perante os compartes da ridade. Ao partir do Rio, é possivel que

se irmiio.
efflenz e o Direito Os estudantes yaegtchen Ò Rollan. «n,

, . ... ,„„:„„„, „ .,,,„ desempenhado sua nome dos seus companheiros, assignâU-
mo havia dito, quando annunciou ao funvçâo ^guíádora. Mas a guerra actual, ram eloqüentemente, especialmente o pri
mundo a resolução do bloqueio subma- qlle moveu o eixo do mundo; a guerra meiro, a significação «Ias mensagens bra-
rino. Vossa Majestade mesmo declarou netual, que estende a sim espantosa
que tomava essa. resolução c assumia acçfto As nações mais poderosas, slgni-
sua responsabilidade. Nós apenas i-epe fica. não JA unin anormalidade loeali-
timos vossas admiráveis palavras, com «ada ou flsenllzavcl. senão um estado
devido respeito" excepcional, uma desorganização de con-

Fiieri.ii nii -M 3unto' onde já "flo é l,flSS,vel intervir
, \\r , .. !'.'., , com exito em nome dn justiça c do amor
Infelizmente, ja surgiu no horizonte á humanidade. Kssn situação anormal

uma nuvem ameaçadora, uma grave dentro do mundo, que por ser de excepção
competência entre o eminente chance!- não se pode Invocar contra a efficacia
ler e o eminentíssimo jornalista do do Direito Publico, deveria, em todo o
"Jornal do Commercio".

0 sr. Lauro Muller faz absolutamente
questão de que se diga que sua "nota"
foi a primeira a protestar contra o blo-
queio submarino. 0 sr. Botelho affir-
má que, antes de conhecer o texto da
nota, jã o "Jornal do Commercio" ha-
via dito exactamente aquillo tudo.

Grande e sensacional "steeple - cha-
se" ! Na recta de chegada havemos de

Est^flo flo Rio fle Janeira i^rD-ír
ACTOS DO PODKIt KXIXHTIVO

Dia S — l'oi concedido ao 2" offi-
ciai da Directoria de Kezenda, Júlio
César Seabra, a titulo de gratifica-
ção adilicionti.l, d tuccresclíno de muis
um çiuinqueniiio sobre os seus ven-
oimehtos, a partir de 25 de outubrtó
de 1910, por haver completado no
dia anterior 25 annos de serviço pu-
bllco.

Diu -li — POI conoedido ao bacharel
Amcrico Lobo Leite Pereira. Junior,
juiz municipal de Sapucaia,'o aceres-
cirno de um (íulnquenuiõ sobre os
seus vencimentos, a partir de 10 de
dezembro de 1010, por haver comple-
tildo no dia aiite-rior cinco annos de
serviços ao listado.

— Vol concedida reforma ao 2"

caso, inspirar-nos. pelo inenes a nós
americanos, que estamos em melhores
condições para desenvolver acções liar-
monicas d altruístas, uma nova orienta-
ção nos meies de garantir o respeito ao
Direito lntenfaelonal: 0 a orientação a
meu parecer salvadora foi já proposta
ao CongVesso de Hayn por um étnlihihto
delegado do Uruguay, o sr. Josó Bnttle
y Ordoftez, e tem sido sustentada com
todo o prestigio do seu poder 0 do reu
nobre coração pelo illustre presidente
Wilson, o grande democrata da Vmeilcn.

Devemos Ir para cila, espíritos gene-
uhelaes o bem universal, o

felizmente, elle sô ó uma po-
mosmo para os homens de

uma cultura superior, e o Direito, sem
lima força material que o imponhn, serft
sempre, com relação ã generalidade, uma
nobre concepção especulativa, até que
chegue n óra da sociedade Ideal que vis-
lumbrara Speneer através do horizonte
dos séculos, li ptrato que tal í, por ora,
a condição humana, busquemos a iórnia
de dar uo Direito Internacional a força
dc que necessita para poder ser uma lei
em acção.

Ató agora, a organização militar das
nações da America tem correspondido a
umn idêa de previsão intensiva. Pois
bem. JA que os nossos exércitos são tão
somente guardiães do direito e dn 11-
btrdnile dc cada Individualidade politi. a,
formemos com elles uma Instituição su-
perlor, organizando-a parn defender o
Direito e a liberdade de todos e de onda

do cxoneiiido O actual: capitão Josó
Fernandes Soares e Otto Nunes dos
Santos oara cs cargos de sub-de'.egado

te da Liga pro-Patna, e orienta- temerosa luta. Xós acreditava- ° N^Y.ptpr temesse a influencia da (lc policla 0 r auppierite dò 2° distri-
i i f-i-„i.r»íL( I,..,,.,.,*.. it 1 •_ • i opposicaosobreoseusoverno.com üs cU, uo referido município, ficandodo pelo trance/ Lafont, lamenta- mos que a onda de arbítrio, de efeitos políticos de que aqui falavam Stóomdos os aétuáès, sendo o sub-
va que não estivesse á frente do illegalidade e de injustiça alie
Itamaraty "um brasileiro sem mã que se havia espraiado por
mescla e avisado amigo da la- sobre os inimigos pudesse chegar
tinidade" até nós. O conselheiro Ruy Bar-

\ .desfaçatez tem um limite bosa prenunciou-a, anteei|>ou-a,
que ella mesma não pode trans- com a visão do futuro qüe pos-
pôr. Chegado a esse ponfo O com- suem as grandes mentalidades.
mendador teve de fazer alto Este momerítò previsto jielo
tornar para o lado opposto. grande brasileiro chegou afinal,
lado opposto era O dos illtcrcs- E é airora. ou nunca, que O go- rarão, porém, 05 braços deante dessa que ali se apresentarem.

os amigos do sr. Azeredo; chegando ali. delegado a pedido.
porém, viu que o prestigio d(v viee-pre-
sidente do Senado não passava de ]end;\
de fábula, de invencionice deslavada, e
resolveu, desde logo, assumir uma atti-
tu<íe de absoluta independência na po-
litiea estadual.

Agora, ha apenas uni periço .1 temer
e a combater: a presença dò sr. Aze-
redo em Matto Grtsso, e a sua influéii-
cia sobre o animo do sr. Camillo Soares.
Os chefes do partido opposto não cru-

sargento da força militar. Alfredo do um dos povos, para apoiar as decisões
Oliveira Pinto com o so.do diário dc Üo grande Tribunal da America no qual.
2.0-15, proporciona! 11 24 annos. 4 me- confiaríamos a fiscalização da nessa
zes c !) dias de serviço, o achar-se im- vida Internacional. Ali iríamos dirimir
possibilitado absoluta e permanente- nossas questões num ambiente c evado e
mente de continuar no sorvlço militar "«reno, ali trlumpharln a Justiça c a
•i partir desta data verdade, ali se solucionariam nossos cen-

flletcs em paz e com honra. Por que lui
de ser Isso uma Idéa de difficil realiza-
ção, desde que ninguém pense em impor
arbitrariamente a sua lei ? Por que ha
de sel-o, emquanto se considere «orno
verdade substancial que todas as solu-
ções, pequenas e grandes, oecupam uni
mesmo plano no concerte universal ?
Por que ha dc sel-o. emquanto se ndmlttii
que todos têm direito A mesma consi-
deração na .sua integrldnd- territorial e
politica ? Por que ha de sel-o em nossa
America, onde não ha ambiente de Im-
perinllsmo e de oppressôes ?

Mocidade! Mocidade forte, altruísta é
realizadora, levnntae em vossas inàcs
viris e generosas o ensinamento desse
Ideal, que salvara para sempre n Ameri-
«a dn guerra e do odlo; fazel-o fiam-
niejiir , om enthuslasuio pelos centros in-
Kileetuaes do continente e tereis vincula-
do o vosso gentil renome ao àcohtcel-
mento mais transcendental da historia
do mundo.

Sr. ministro do Brasil: ao entregar

— l-"Vi exonerado, a pedido. Ja-
crntlio Lima, do cargo de 1" supplen-
te do subde>ga(lo Üo policia do Io
di.-t.ricto do niunicipin de S. João da
Da rra.

Virão de S. Paulo volunta-
rios para esta capital

0 Commando da i>* Região, em Sao
Paulo, foi autorizado pelo sr, ministro
da (Iuerra n mandar para n 51 Região,
nesta capital, os voluntários cm excesso

sllelras no momento em que se Si)\U
screveu o exemplai' do Tratado ,le Arbi-
tragara Ampla entre õ Uruguay o <> Bra-
sil, confirmando a politica generosa dn
pnz e dos estudantes de hoje. homens (!••
Kstado de amanhã, deverão seguir para
gloria (ln America.

Terminou o acto com uni magnífico
discurso do niinistro do Brasil, dr. Cyro
de Azevedo, eiiiiltreendi, o.s 'cara, teres
dns relações entre o Brasil e o Uru-
Runy; a grande política do Brasil, sem
pre leal e tranca, «le justiça 0 do re-
speito por todos, . o papel que tbçarA
acs estudantes, que hão de ser algum
dia os que realizem no governo o apor-
fetçrnmento desta obra de paz des tra-
tndes que, ainda que sendo avauçadissl.
mos, eabe. todavia, melhorar para o bott
da raça.

Os ministros drs. Baltháznr Brum i
Cyro de Azevedo foram alvos de accla.
mações enthusias.tieas dos estudantes, iif
terminar a cerenionlii e ao retirarem-sf
dn Universidade.

0 imposto sobre o álcool
¦¦¦¦¦i'.í , ¦:' '--.—' :.,:•:-*

0^recior da Recebedorlü federai
resolve uma consulta

Eni solução ti uma. consulta da t^
ciedacle Aiionyniii Conde de Wilson,
o sr. coronel EUpidjó Boamorte. dire-
ctor da Hecebcdoria do Districto l'«-
deral, declarou que o álcool do pro-
líucção nacional, de conformidade
com o estabelecido na lei n. :>.2i:!. de
30 de dezembro dc lfllti, c decreto u.
12.315. de 6 de janeiro ultimo, ^tá
sujeito ao imposto dc consumo, sendo
apenas isento o álcool «jue fôr <<u cs-
tiver desnatiirado para fins indus-
triaea e ooml desnaturaraeiilo deter-
minado pelo Ministério da L«"azettd£.
somente aos "lavradores" que foi*eni
fabricantes, qliando fizerem venda
a negooiantes por grosso, é «bola a
faculdade de remetiercm o produeto.
acompanhado dc guia, sem as respe-
ctivas estampinllias. mecUante as for-
málidailes prescrlptas nos artigos SI
e 82 do regulamento anncxo ao dc-
creto n. 11.1151. de 16 de fevereiro de
1'Jlfi. Os que forem unicamente in-
dustriaes ou fabricantes são obriga-
dos a dar snhida ao produeto devida-
mente seClado ou fazendo-o acompa-
nhar diis respectivas estanipiCbiis,
com observância do art. 80, letra A.
ns. I e II, do citado decreto n; 11.951.

Ainda Maito Grosso ;
A commuQicação official da

posse do iàtfrvjnior
O sr. iiilnlstro do Interior roeeheu

hciiit«'in uni despacho telegrãphleo do ge-
nerái Caetano de Albuquerque, commti-
nicaiido-lhe haver passado o governo ,1o
Kstado dc Matto Orosso ao interventor
tOtleral, dr. Camillo Soares.

¦&&k^\
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TERÇA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 1917 O IMPARCIAL

0 IQMEHtO IilTEHHflGIOHflü
Ojgrorno amerlcaag declara que só

entrará em negociações com a Al-
lemanha se esta gagâg respeitar
as promessas que lez depois do
torpedeamento do "Snssex" e reti
rar a proclamarão da ? uerra sub-
marina sem restrlcsões <fr ç> o <$>

0 protesto da Grécia
NOVA YORK, 12 (A. A.) — A res-

posta, da Grécia á nota dós lotados
Unidos, diz fjuo o governo do rei Con-
Btantino não pódc acompanhar o pre-
sidente Wilson rio seu gesto, rompeu-
do as relações diplomáticas eom a Al-
lemanha.

Aocreseenla que a "Grécia, em nota"dirigida á Allemanha, declarou que
reserva toda a liberdade á sua mari-
«ha em face do bloqueio .submarino.

OS AMERICANOS XA ÁUSTRIA
NOVA YORK, 12 (A. A.) -— An-

nuncia-ee qub o embaixador ilos Rs-
tados Unido*** em Vieiiiia. trata fle
•obter do governo da, Austri'a.-HiingfÍH,
quc seja permittido o flivre repi-esMo
b.oíi F/sta.dos* Unidos dò todos os nor-
l.e-amertoa-nos quo se encontram na-
quelJe pa.iz.
A NOTA ARGKNTtNA FÓI COMMU.

NIOAI>A AO GOVERNO PORTÜ-
GUEZ
LISBOA, 12 — O sr. Garcia Sagas-

tume. miniisrt.ro da Argentina, nesta
ca.pitH.l, coaninunicon ao gpvorriti por-
itugu-ez a resposta do sou governo íí
mola. da AUema nltn. sobre a nova
campanha submarina. —r (HAVAS)

3 sr. Gerard chegou a
Zurlch

ZURICH. 13 — Chegou o sr. Gc-
rard. ex-embaixador dos Kstados Uni.
•dos em Berlim, — (HAVAS)

A reunião no quartel ge*
neral para ti atar da

guerra submarina
XOVA VORK, 12 (A. A.) — Os

jornaes dc boje dizem estar cou rir-
mada. a noticia dc haver o imperiulor
Guilherme da Allemanha. convocado
para uma reunião no quartel general,
os srs. Betlimnnn-Hollwog. chanceller
do Império e /«imincrmaiin, ministro
das Relações líxtcriorcs e os altos
chefes do Exercito e da Marinha, afim
de delili-erarcm sobre a campanha
dos submarinos, cm face do protesto
geral dos neutros contra a mesma.
O MINISTRO DA AJJ/EMANHA ÊM

UMA SUSPENDI-: AS RKCEP-
V cões xa lkga<ao

LIMA. 12 IA. A.l — O ministro
;<ia Allema.nlra resolveu suspender as
«uas recepções semanaes na Vegação,
pexn vista da aüitude do governo do
Pe.ru'. em rélafiãò ao seu pa.iz.
' O niinistro rins Tlelações Exteriores
Item tido repelidas conferências com
los mini-strlos «la Republica Argentina,
oruguay o Colômbia.
ÍO TrEXERAI/ CARRAN/.A XÃO FIO-
Vijiorrou o kaiser pok moti-

UtO DA RUPTURA DAS REI;A-
ÇÕES COM OS ESTADOS UNI-

,DOS
, 

'BUENOS 
Al RIOS, 1 "i (A. A.) —

O dr. Isidro Fabdlla. ministro dos Es-
jtádos Unidos Mexicanos, nesta cav*)!-
tal, em palestra com um Jornalista
(daqui, desmentiu cat ego ricamente a
hot.icia, ha dias espalhada, de haver
W general Carranza, presidente da-
•queh*la confederaçilo. felicitado o im-
iperador Guilherme da Aülenianha por
tuotivo da ruptura das relações diplo-
tnaticas coni os Estados Unidos da
(America do Xorte.'&• 

CRISE DÈ PAPEL PARA .IOR-
XAES

A crise de paiiel para .ionuies, che-
gará, dentro em breve, ao seu perio-
do pagudo. A casa Nordskog da No-
cuega, principal fornecedora de pu-
pel, aea.ba de suspender as remessas
para a succursal] desta- capita;!, te-
¦\nendo o.s submarinos allemães.

A Allemanha propõ adis
put*- a nova campanha

submarina
WASHINGTON. 12 —¦ O Departa-

Imento de Estado, publicou hoje o
•'memorandum" que lhe entregou «
tministro da Suissa, em nome da Alie-
manha. e no qual esta propõe discutir
ooem os Estudos Unidos, a nova cam-
panha submarina. A Allemanha pro-
jpõe-se negociar a segurança dus va-
•pores de passigeiros norte-america-
uio8 de maneira que o bloqueio <-oni-
amaria 1 da luglateira não seja entra-
Vado.

O governo dos Estados Unidos, em
resposta a este '•memorandum" dc-
clarou que não póde entrar em no-
ieMlaçíics com a Aljlemanlia. salvo se
jr AUimianlia se comproincuer a inau-
'/ter as promessas que fe/. depois do
.torpcdcnnicnlo do "Sussex", e retirar
«. proclamaçao da guerra submarina
sem restricço4*-!:*- — (HAVAS)
i& FALTA 1)ÍS TRANSPORTES NA

HESPANHA
MADIIID, 12 — Os mineiros da re.

'igifto carbonifera de Castella-Yelha,
pnnuneiam a suspensão dos trabalhos
*m conseqüência de haver faíta ab-
fohita de transportes. — (HAVAS)

0 governo Allemão quer
saber em que condições
ficam as tripulações dos
navios aprisionados pe-

tos Estados Unidos
BERNA. 12 (A. A.) — Os jornaes

desta, capital noticiam que o governo
Imperial allemão, por intermédio da
Confederação Suissa. enviou umn uo-
taú Secretária de Estado dc Washin

em quc ficam os tripulantes dos va-
poi-cs allemães refugiados ou inter-
nados nos portos norte-americanos
no actual estndo dc coisas, e qual o
dest hio que lhes serã dado.

Na mesma nola declara a chanccl-
laria. dc Ucrlim que não attendeiá o
liedido dos Estudos Unidos dc pòr eni
liberdade os tripolautes dc naciona-
lidade americana aprisionados por
oceasião da captura, no Atlântico, do
vapor ingle/ "Varrowdalc", emquanto
não lhe fôr dada aquella resposta.
A IMPRENSA CHILENA ELOGIA A

NOTA BRASILEIRA
SANTIAGO, 12 (A. A.) ¦— «El Mor-

eurio o "La Nacion *', órgãos naciona-
listas que obedece fl esclarecida orienta-
çfto do senador Ynne/., e outros órgãos
daqui, reproduzindo a nota quc o It.ama-
raty -enviou a Berlim sobre a campanha
submarina; teceram-lhe o? mais francos
elogios, salientando a altivez do povo
brasileiro. a0 qual sc referiram em fr-
mos multo sympathicos.

Km todas as rodas, especialmente nas
diplomáticas, os commentarios sâo «lc
inteiro applauso ao gesto do Brasil.
O "DUPLEIX" PARTIU DA BAHIA

S. SALVADOR, 12 (A. A.) — Entrou
no porto desta capital, sahindo depois de
almi mas horas de demora, q vapor fran- I

O caso da menor
Carmen Lydia

üm noto aspecto da
qnostão

I Vae entrar, ao que parece, em nova j¦ phase, o easo d» menor dansarina Car- |
men Lydia, da qual ha pouco se oecupou ¦

1 a imprensa desia capital e de S. Paulo. I
1 surgindo aceusações contra aart da me- *

nina, d. Rosa Sehindelar e o marido '
desta, os quaes foram apontados como .
oxploradores da pequena dansarina. !

i D. Ilesa Sohindélnr, por Intermédio.dé;
seu advogado rtr. Astolpho Rezende, j
apresentou hontem ao jula da 21 Vara -
de OrphSos uma petição, allegando a*
intenções que affirma terem levado Os- j
waldo de Andrade, JornalisU fin S"'*° j1'aulo, & tentativa de se apodera.- da ¦
menor, cuja m.1o pedira, quand ji Cariãco ;
tinha pouco mais de dez nnnos.

Conforme n referida petição. Oswaldo
pretendia explorar a menor ewiio ettir
prezàrlo. chegando a oliter que a dansa-
rlna asslgnasse a sej-,.i:nte <:ef',ar;-.çãi>: jDeclaro que areelto a dlreeçflo arlis- ,
tlca. do sr. Oswaldo de Andrade, para a!
e*-*cruçfto da mlnhn primeira "tournée",;
que se deve realizar este nnno. no? me- '
lhores theatros do Brasil e. si fôr pns- j
sivel e conveniente- nos da Reptibüca Ar- ,
gentlna e de outros pat/es da America. ;

Paru isso proponho-me:
1". sujeitar-me aos ensaios niKíessiV- !

rins que elle marcar;
2». acceitar a organização d«it« pro- j

gramnias que elle fizer: I
::". eiimprtr os contra iilm que elle tiver j

combinado."
l\ssa esi)"<-ie de contracto í de abril i

0 MUflDO A CONFLAGRAÇÃO EUROPÉA

PELO TELEQRAPUQ
EXTERIOR

PO llll GAI,

A EXPOSIÇÃO DO PINTOR BRASI-
LEIRO NAVARRO COSTA

LISBOA, ia -— Tem estado muito
concorrida a exposição do pintor bna-
Nllteiru Navarro da fosta. — (HA-
VAS)

UM COMÍCIO PROHIBÍDO
XJS.BOA, \'l —An autoridades pro-HlbLrani uin comicio em que se trata-

ria da carestla. dos generoe attmenti- 
' a linha- com grandes perdas,

olos, — (HAVAS)
t n f. i:\Ti\t }

o ci:nte\ario da batalha de !
CHACABUCO

Bl.'l-*.\OS AIRES, 12 (A. A.) —

Os russos avançam nas
proximidades de Mitau

MO ORIENTE
OS ALLEM.VES 'IT^TAM UM ATA-

QUE EM MITAU
LONDRES, 12 (A. A.) --- Dizem de

Petrograxlo que os allemães teula-
ram um novo ataque com c-Oevado
numero de forcas;, ao norte dc Ml-
tau, s«eudo porém repeli ido* em lodu

lhões, dos nuaes duzentos milhos!
sao para o exercício corrente e os res.
tantes trezentos e cincoenta para cobrir-
as despezas no periodo de margo a tins

i de maio. ,
Os créditos pedidos para o annn fl-'

nancèlro corrente èlovaíh-sc jft ã spm-,
ma >le um blilião, novecentos e cincoenta
milhões esterlinos.

INO OCCIDENTE
OS AIJiEMÃES ABANDONAM AS

POSIÇÕES DE SERRE
LONDRKS, lt (A. A.) -- As tropas

inglezag que operam aa frente oceidon-
tal, depois de renhida luta, num ata«jue
hem dirigido, obrigaram os allemftes a
abandonarem as posições que ocoüpavam
em Berre, a» quaes se acham agora em
poder daquellas.

OS RUSSOS AVANÇAM NAS PRO
XIMIDADES DE MlTÀÜ

de

cez "Dupleis*.

O "'DEODORO" NA BAHIA

_S. SALVADOR, 12 (A. A.) — Chegou
hontem, íl tarde, a esfe porto, o couraça-
do "Deodoro", da Marinha do Guerra
nacional, om serviço da defesa de nossa
neutralidade.
A CAMPANHA SUBMARINA ERA-

CAStSADA?
NOVA YORK, 12- (A. A.) — Os jor-

naes daqui, "tratando do momento inter-
nacional e dos effeitos da nova phase dtt
campanha submarina decretada pel0 go-
verno allemào, consideram absolutamen-

«le 1Ü16.
Mns ha mais em cnrtn dsta«in de 7

novembro do anno passado <¦ «ItrigMa a j
Lydia. Oswaldo Insistia pela "'tournée" I
o dizia textualmente:

"VI, como £ impossível voltar ü Kurn-
pa e difficil Ir aos Estndos Unidos, du-
rante a guerra, eu tinha id«*a d» tnfi'
vocí se preparar, com muita reserva,
para uma "tourne»" definitiva que ren-
desse... dinheiro e celebridade.

Para isso, 6. preciso absoluto accftrdp ]
entre nós e muita paciência, déVeridi-i
voei se convencer do que as pressas sfl
valem para forjar desastres."

Diz ainda a petição que, emquan"o
| Oswaldo agia dessn modo junto de Cnr-

men Lydia, Insistia com a avó e corn o
marido desta para levaj-a a São Taulo
ou'i1e iria tomar parte em uma festa de
caridade.

Conseguindo isto e chegando a menina
em Sãn Paulo, rebentou n escândalo JA
largamente commentado pela imprensa;

T3m sguida, o advogado mostra que o
juiz-de São Paulo proferio (Ilegalmente
a sentença, destituindo d. Rosa Si-hin-
delar da tutela da menor, porque, alem
de outras razões considerou São Paulo,
como domicilie, o que vae de encontro fts
claras e positivas disposições da lei.

A petição termina por pedir ao juiz

L.oimmemorando hoje, ò centenário ila.
batalha, de Ghaçãbuco, terá lotar,.' ft
tarde, a cc-réniíoáilá dn. co",loen«;âo da
pcdiM fundamental do moiiu.nve.nlo
que será levantado ho hislori-co re-
gimento de granadeiros. fundado pelo
fe-iorioso ueneral San Mapflin.
tfftfr-f fll
A CÂMARA DE COMMERCIO BRA-

SILEIRA-URUGUAYA
MOXT.EVIDÉO, 12 (A. A.) — Deve

reaHi-zar-se amanhã, uma reunião de
importantes personalidades do com-
niei-eío riesta i>ra«;a, para. tratar tta of-
g-a.niznf.-ao ria. Câmara de Comnit>n.-io
Branllclra-Uruguaya.
PEIIl>
im«™?%VE DK IVD,OS NO »Í- AS HXANÇAS INGLI/asSTRIOTO DE ORACAMARCA LONDRKS, VI - O sr. Illlngwuod. ,

LIMA, 12 (A. A.) — Um bando eie ! «nlnístro dos correios, discursando em j
rnaán de mil indios, capitaneados por i Heywood,- disse que os nossos recursos |
dol» holivia/nos, assaltaram.cem caeas • financeiros e bem assim todos os outroa
ri» districto de Ohacama.reas, matan- j recursos, sio infinitamente maiores do
do 1« pessoas e ferindo S soldados de <l"e os dos nossos Inimigos.

Communicados offitlaes
1'AKIS, Vi—Comntunic-ailo offícittl

de hontem" á irolte:"Actividade da artiiharia de mód:o
calibre em toda à linha de fren!o.

Nas immedia«;ôes de Verdun aba-
temos um aeroplano inimigo.

As bombas lançadas &m Nancy **
na ponte de Saint-Vincent não cau-
saram estragos materiaes dc impor-
tancia.

j Durante o dia travaram-se nume-
I i-osos dom bates que nos pcrmiitiram

«abater dois apparelhos inimigos. Ca-
j hiram ambos incendiados e um dc'.-

LONDRES 12 (A. A.) — Atinunciam | 1es foi derrubado pelo tenente Deu,-
e Retrógrado que no sector dc Rlga os j m, QUÇ com este abate onze ãvlõpo

, russos avança ram nas proximidades de
! Mitau, fazendo numerosos prisioneiros ao
i inimigo.
I No restante da linha até Ottcnaburg

houve forte bombardeio.

INA INGLATERRA

policia.

INTERIOR

te fracassada es.sa medida, assegurando que requlseite do juiz de orphãos de Sftc
que os lnglezes jft capturaram numero-
sns submarinos, «ontinuando na maior
actividade a esquadrilha de p'quenos
barcos incumbida de dar caça Aquellas
machinas de guerra.
OS GREGOS RESIDENTES NOS

ESTADOS UNIDOS PEDEM O
RECONHECIMENTO DA REPU-
BUCA DA GRÉCIA

Paulo a presença de Carmen Lydia nesta
capital e se solicite immediatamente o
exame medico legal para verificar si a
menor foi ou não violada.

sn para o Itamaraty, onde. recebeu o
sr. ministro do Peru, com quem confe-
renciou.

Depois e. ex., em companhia do dr.
Sylvio Romero, deixou o seu ministério

enterro do dr.NOVA YORK 12 (A A.l - Mrt$aW ,p Aoorapanhttr ,0a imprensa diária daqui que o governo , onwaldo Criados Estudos Unidos resolveu não dar oj Dc volu do'enterro, o dr. Lauro Mui-seu apo o ao pedido que lhe foi encere- ! ]er egtfiV0 no palacio do Cattete, onde
çado pelos subditos gregos residentes da *confcrenc,ou 

t.om 0 chofc do EBtado.America do Norte, para que fosse reco- j 0 SI.. mln*Btro do F.xtcriornhecldo presidente da Republica da '
Grécia, recém -proclamada pelos revolu-
cionarios, o sr. Kleutherio Venizellos,
que chefiou o movimento de reacção con-
tra o throno protector dos búlgaros in-
vasores.
A IMPORTAÇÃO NA INGLATERRA

LONDRKS. 12 —O Ministério do Com-
mercio publicou hoje a seguinte estatis-
tica de grande interesse no momento etn
razão do pretenso bloqueio submarino:

O triga estrangeiro importado pela
Gran-Botanha na ultima semana elevou-
se a 2.766.000 quintaes contra 1.118.000
na semana «orrespondente do anno pas-
sado. O milho importado d0 estrangei-
ro na semana finda attingiu a 1.0G9.000
quintaes contra 495.800 quintaes mt
primeira semana de fevereiro'de 191U —-
Havas. .
UMA MENSAGEM DO ALMIRANTE

BACON SOBRE A GUERRA SUB-
MARINA

O sr. ministro do I-.xtcrior regressou
a Petropolls pelo trem das 17 horas è
45 minutos, sendo provável que desça
hoje pela manhã.
SERÃO REATADAS AS RELAÇÕES

TECTO- V AN KEES ?
NOVA YORK, 12 (A. A.) — Asse-

gura-se que u Allemanha proporA ft
America do Norte a discussão de nma
formula pela qual se possa impedir o
rompimento de hostilidades entre os
dois paizes.
A IMPRENSA FRANCEZA E OS

PROTESTOS «OS NEUTROS
PARIS, 12 — Todos os jornaes obser-

vam que as respostas dos neutros á
nota lleuiâ constituem verdadeiros pro-
testos contra o bloqueio germânico,
tendo ficado insulada apenas a Suécia;
todos, poréin, fizeram formaes reservas
acerca dos methodos bárbaros de guerra
submarina, interdicta pelo «Ilícito in-
ternacional.

Kscreve o "Matln" que todos os pai-
LONDRES, 12 — Durante o còmiçio j zes da America do Sul slgnlfii-aram nl-

realizado em Grecnwieh. a favor do etn- ] ti damente o seu modo do ver a respeito
prestimo de guerra, o deputado Benn leu das pretenções tedeseas,
a seguinte meusagem do almirante Ba-
con- commandanto do serviço de patru-
lhas do cana1 da Mancha: "Não vos lti-
quieteis demasiadamente por causa dos
submarinos: a nossa marinha lhes datíl
toda a anciedade que elles desejam: a'
bravura magul fle» dos nossos maru jos
da marinha mercante desmanchará os

Se sommariHOS todos os navios alie-
mães recolhidos aos portos de todos
esses Estudos, diz este jornal, vê-se
que, se por veutura o continente sul-
americano se erguer inteiro contra os
piratas, possue jft as garantias neces-
sarias para dar ao sen protesto interesse
immediato « pratico.

0 "Journal des Debata" felicita acálculos allemães ho fim da guerra tào j
completamente quanto o fez ò nosso ! energia dos Estados «la America do Sul
••desprezível exercitoziuho". no princi-I e diz que o Brasil ê o mais vigoroso
pio. Os alVmães. que afferem os outros ! de todos, tendo ido muis lóugo que a
pela sua própria bitola, julgam que o | Própria Hespanha nu diBcussão jurídica
nosso paiz serft presa dè pânico e que u i do fai-'10. Q«»"do deriam uão poder ac-
nossa martija mercante ficarft atterradu: [ ceitai- um bloqueio inefficaz. B', dir. o'Journal'". uma boa lição «le direito,nem sereis presa de pânico nem flcareis
altérrádòs, se quizerdes procurar «-um-
prir o vosso dever em terra, augnientan-
du 0 empréstimo de guerra- lão liem
quanto nfis o cumprimos no mur- m-t-
tendo ao fundo os submurluos e Inútiíl-
zaud0 outras diabruras marítimas. Dae.
pois a este empréstimo tão retumbante
exito, qllt, elle seja pura os
migos 0 tiro «lc misericórdia
O MINISTRO DO PERU

MARATV
Com o dr. Lauro Mulk-r. ministro «Lis

Relações Kxteriures. cunferenetou hou-
tem, á larde. no llatuaraty, .--obre o mo-
meutu internaciona!, 6 sr. ministro «Io
Períi.
O COMBATI:: VAIAI, DIO

«O DE NORONHA

que de certo nào perturbará nu uada
a Allemnuhu, mas foi bom ter aldo dada.

O ar. George Cleniünceau, uo sou ha-
bitual artigo editorial do "ilumine
ICuchainé"; observa <|tie u attitude dn
Hrasil é em todos oa pontos conforme
ft dos Estudos líniilo». sondo que o go-
venio d«» Rio de Janeiro jft tiuha aliás
dado a nuta justa «lesde o primeiro dia.

Em artigo publicado nu "Victolro",
nota o sr. Giiãtuvu Ilerv« quão seccas
süo as notas dã America «lu Sul: n du
ilrasil c (]uaai orgulhosa, pois diz alto
e bom som o que Imla a gente pensa
em voz baixa. IteliitUaruenl" ao us-
sumpto, us republicas sul-aincricunas

I não formulam simplesmente u con-
(lemuaçfio theoriCa ds pretensões alie-1 ERN AN- j mis maa recusam submettei-se ii oi Ias.

nossoJs inl-
— Havaí.
NO ITA-

O almirante "ministro de. Marinha re-
cobeti telegramma do uominanduute ml-
litar de Fernando de Noruúha. liommu- j
nioando-lhe que não conseguiu iaber por. ' b'eu

De norte a sul do Continente 6 u mes-
mo o aentimeuto d«- revolta çpntru a
mais abuuiinuvel das dominações.

O eorouel Kuusset, no "Pctit Pari-
chama tambem u attenção puta

menor algum do combata naval
ao lurgo daquella Ilha.
O "DEODORO" NÃO VAE A

NANDO DE NORONHA
'Deodoro", segundo d

ravadu. ,m,u passagem dn nota brasileira, re-
| lativa á inefficaeia do bloqueio, pas-

1;, I sagem que demonstra claramente a lha-1' !'«lt- I nj(jade ()os

PAIIA' \
i

VAO SER NOMEADOS
BELÉM, Vi (A. A.) — A "Folha;

do Norte" noticia que serão nomea- I
«los, contador do Thesouro, o sr. Ray- !
mu ndo Chaves; sub-contatlor. o sr. I
Pedro Augusto de Oliveira, e auxiliar, í
o sr. Miguel Pernambuco Filho.

UMA CONFERÊNCIA SOBRE A |
l'AÍ/1'A DE TRANSPORTES

BELÉM. 12 (A. A.) — O agente!
do Lloyd Brasileiro ntjsta capital con- i
ferenalou com o governador do Esta-
do, afinv de combinar providencias jmais efficientes para evitar a. fatlta :
de transporte para os gêneros da
producção da Amazônia.
O THESOURO DO ESTADO PAGA

BELfcM, 12 (A. A.) — O The-
«ouro rio Estado realizou, no ultimo I
sabbado, paifamentos n*a importa.ncia
de 27:318$000 réis. '¦

A R.«oebedorra de Rftrtrd-M, arreca- ;dou no menino Aia 22|S80 rftin. I
DtEMITTIDO A REM DO SERVIÇO

PUBLICO
BELÉM, 12 (A. A.) —Orovwtw

do Estado deniittáu a be«m do serviço
pubfioo, o sr. Antônio da Veira Sil-
va, coílector do municipio do Bagre.
por haver desviado os ci*editos de
1914 a 1916, e vae Tnandar prooes-
sal-o.

A PERSEGUIÇÃO AO JOGO
BELÉM,. 12 (A. A.) — A pai leia

continua, a perseguir o jogro, tendo va-
¦rejado varlaü casas de tovolagean ap-
prehendendo diversos apparelhos.
FALLECEU O DECANO DOS OOM-

MANDANTES DA BOOTH LINE
I BBLÉM, 12 (A. A.) — Falfleoeu em
• Livèrpool, o «r. Edward Co«Minge, de-
j cano dos com man dan lea da B'uoth

Line, na Amassou ia.
O MERCADO DA BORRACHA

I BFiLÉM, 12 (A. A.) — U merca-
do da borracha, no irabbadt» paíwado.

j esteve paralysado. se bem que man-
i tendo a sua firmeza. Com o gênero
| dat* ilhas houve jnotico npgpck*, de-

vido k falta de enlradas'; Nflo foram
tranaferidas as offertas para a bor-
racha de Tapajoz.

Vigorarrani as mesmíLs ootacõÃH do
dia anterior.

Entraram 4.0,00 kilos de cacau e
6.743 do borracha.

De' ManAos noticiam a chegada do
vapor "Imperador", procedente de
1'urús, trazendo 266 toneladas de bur-
racha para diversas firma.s desta
praça.

O paquete "Rio de Janeiro", que
wesruiu ante-hontem para Nova Tork.
levou 62 1|2 toneladas de borracha
fiam, 6 1J2 de entve-finu, 71 1|2 de
•ternamby e 20-de oaucho. O mesnío
vapor deixou de levar, por falta de
praça, 17.980 killos de sernamby e
2.240 de caucho, que seguirão pelo"Acre", no dia 14 do corrente.

S PAILO
ÚM LAMENTÁVEL DESASTRK
S-, FAUU), 12 (A. A.l — Na rua

José Pauliao deu-se hoje, pela. mu-
nhã. cedo, um lamentável' desastre.

üin-i riinrut de trabalhadores da
| Prefeitura occupava-fce em peqifenOA
j *»wvii;os naqúeíla rua. i>erto da esta-
I «;íío da Luz, e entre eWes estava Ma-
j noel Antouio do Amaral, de 54 annoa
1 de edade, casado * morador ii rua
i Bressür n. 91,
1 ¦ I5m certo momento, esse trabalha-
i dur estava retirando utn macaco «Ia' linha dos bondes, quando-sé appro-
! .vijuava ii bonde n. 117, da linlia de
I Santa Cecilia. guiadn pe'ni molornei-
i ro Paulo 1'libPiro. chapa- 240; '

¦¦ Apesar do sig-nal feiro, u motor-
! neiro u<iu parou o vehicülõ, ;ipanhaii-
1 du Amaral, o ferincío-o na cabe«;a.
i o motornelro foi preflo em flagran-

le e o ferido medicado pelu Asslsten-
cia Publica.

Quanto As nossas finanças, são BtipC-
rlnree fts dos nossos alliados, que nào
podem fornecer cs fundos neeesearlos
para acquisfto de munições e outros
abastecimentos.

As munições que lhes enviamos autuai-
mente são avaliadas em 18.750.000
francos por dla. — HAVAS.

OS CRÉDITOS DE GUERRA
, LONDRES, 12 — Na sessão tle huje
; da Câmara dos Communs o ministro das
; Finanças annunclou que o total dos cre-

ditos de guerra votados até agora ele-
j va-se a tres billões setecentos e trinta e
i dols milhões esterlinos.

LONDRKS. 12 — 0 ministro da* Fi-
i nanças apresentou hoje 4 Câmara dos1 Communs um novo pedido de créditos
I no total de quinhentos e cincoenta ml-

aiiemaes.
Na noite de 10 para 11, os nóssòi!

aeroplanos operaram na. Lorena
bombardeando as usinas o os alie»-.
fornos do Le Sarre, Ha gon d ange,

I Esch, Nezieres e Metz. Certo dá es-
j taçüo de Arnaviüe notou-se um tn-

cendio.
; O terreno de aviação <lo Colmar -e o
| porto de Zeebrugge foram egtmlmen-
I te bombardeados". — i HAVAS)

LONDRES. 12 — Communieado clc
g-eneral Haig:

"Ao norte de Heaumont-Haniel fi-
zetrnOiS uma nova operação extrema-
mente feliz, tomando um poderoso
systema de t tincheiras de tres quartos
de milha de extensfio e fazendo 250
prisioneiros.

Ao sul de .Sailly-Saü-lisel repellimos
uma tentaüv;-. do inimiiío para se
approximar «las nossas linhas.

Nas proximidades de Pys, a suéste
de La Bass^e, a nordeste de Xeuve-
Chapelíe e ao sul de Feuqulssart, pe-
ne tram os na.s trincheiras inimigas e
destruímos os abrigos, fazendo nu-
merosos prisioneiros.

Bombairdeamos efficazmente varias
posii.-Ôee alk-inS*.

Abatemos uni aeroplano Inimigo}';
— (HAVAS)

HAA'RE, 12—0 communicsado bel-
ga. de hontem annuncia. apen*as duel-
los de artilharia em varios pontoe da
linha de frente. — (HAVAS)

71.298
IB:0009000

%|hiiik* com il» Mmm «1« abertura a "EGI ALDADE" á rua
4a Carioca n* 1 (café da ordem), acaba de vender o premio de
I5it»4>0$000 da loteria Federal. ,,,,,,,,,

Comprem «em* bilhetes na "EGUALDA DE" (Carioca,n. I>.
SO CONTOS

PEREIRA * TORRES

Na E. F. C. B.
Os actos do <Jr. Aguiar
m .« ¦ - ii im ¦ mi —¦—¦ ¦¦—¦ in i ¦ .¦> ¦ '

Moreira

i

criminosos designios do

O '¦ Radical" acha o tom «la nola bra-
Kaiser.

O couraçado
terminação do Chefe do Estado-Maior da j Silblra perfeitamente afinado; amanhã,
Armada, não mais irá a Fernando do, diz elle, contra os crimes da AUemanha
Noronha, continuando por isso na Ba- j acharemos as «luas republicas ligadas
hia, no serviço de fiscalizarão no li tto- ! por commum esforço,
ral daquelle listado. O "Kcho de Paris" declara que a po-

O DIA DO SR. MINISTRO DO
EXTERIOR

j litica de garantias adoptada pelo Brasil
- é muito legitima e grandemente pratica

tton, perguntando quines us còudjsõés] u*,"ão da Praia Formosa, s. ex

U dr. Lauro Muller. ministro das
lações Exteriores, desceu hontem dc
tropolis. .

Logo apus «i seu desejybarque na

, para não encontrar imitadores. — Hu-
Re- vas.

PM ASSASSINATO NA LIMEIRA
S. 1'AULO. 12 IA. A.) —- O dele-

gado «le policia de Limeira telegra-
phou ao dr. Friunlclln Piza, delegado
ge-rail. pedindo ;« ida âquellu cidade
de nm medioo leuista, para autopsiar
v cadáver Ue Maria Rodrigues, que foi
assossinajfia. ti tiros de revolver.,

Como se acha «mu outra diligencia.
O dr. Pouciatii*. Cabral, medico reçio-
naí de Campinas, a cuja cireunifccri-

O dr. Aguiar Moreira visitou hontem,
Aa 8 horas, a estação «Maritima, percor-
rendo todas as suas dopendencias, dali
se retirando cerca de 10 horas.

—O dr. director da Central recom-
wendou, por circulares as divisões, que,
de ora em deante, nenhum processo com
o objectivo de augmento de despeita,
quer na verba ••Pessoal", quer na verba
"Material", seja encaminhado á dire-
ctoria sem" o necessário orçamento e
aem a Indicação dos saldos das respe-
etivaa consignações.

—-O dr. Aguiar Moreira pediu ás di-
visões, com urgência, uma relaç&o no-
minai de todo o pessoal titulado e ad-
dido. com as descrimlnações das i;espe-

.ctlvàs categorias e vencimentos, bem
assim um quadro do pessoal jornaleiro,
effectivo, addido ou extraordinário, es-

I peclficadas as categorias e respectivas
i diárias.

—A' 4* divisão da Estrada o dr.
Aguiar Moreira pediu informações so-
bre o '*stock" de carvão e oleo com-
bustivel existente na mesma divisão.

—Pura substituir o dr. Assis Ribeiro.
no logur de chefe da tracção, e que

! fpl nomeado sub-director interino da
! 4" divisão, o dr. Aguiar Moreira desi-' 

gnou o dr. Joãe de Carvalho Araujo,
Biib-ehe(e da tracção.

— No gabinete do dr. Aguiar Morei-
ra esteve hontem uma commissão de
funecionarios da Central do Brasil, sec-
Cão dc construcção. solicitando provi-
dencias uo sentido dc serem os mesmos
pagos de seus vencimentos do mez
findo, o que não foi feito até agora.

O direclor da-Central prometteu pro-
videnciar.

--O dr. Aguiar Moreira, director da
Central do Braisll. ordenou hontem que
se procedesse a rigoroso balanço nus

| repartições da mesma Estrada, Paga-

j doria o TheBouraria.
' Para proceder ao» referidos balanços
! firam nomeados * os engenheiros drs.

Tigre de Carvalho, ajudante do sub-
! «llrector da Contabilidade, e Arlhur Bar-

| roca. que deixou honteni o cargo de
1 contador.
I Como auxiliares. dessa commissão. o

director designou os funecionarios Po
Llytrib César Ribeiro. 1° esçripturaria

Pagadoria, na parte relativa ã Thesou-
raria. e Geraldo Sommer. escripturario

ída Thesouraria. ua,parte que diz re-
i speito á Pagadoria.
j —No dia em que o dr. Aguiar Mo-

reita assumiu a dlrecçio da Central, o
I di-. Lysanlas de Cerqueira Leite. Inspe-

otur do movimento daquella vla-terrea
I na administração passada, foi aggres-
I stvamente Injuriado por um grupo «le
! funecionarios da Estrada, quando fazia

uma refeição no restaurante da Central.
O dr. Lysanlas manteve-se rom toda

«alma e prudência, levando depois o
facto ao conhecimento do director da
Estrada, que mandou logo abrir rigo-
roso inquerito afim de punir os au-
tores do desacato.

Por se tornarem conhecidas estas pro-
videncias do dr. Aguiar Moreira, não
sc registrarum as manifestações hostis
que, segundo constava, estavam prepa-

A reunião da directoria'da Liga dá Defesa
Nacional em São Paulo
S. PAULO. 12 (A. A.) — O dr.

Al||íio Arantes, presidente:;ab '.Eitado
5 respondeado ao officio que lhe foi diri-

gídt» pelo dr, Pedro Leesa. presidents
da Liga de Defesa Nacional, declaToi.
que opportunamente convocará uma reu-
nião dos membros do directorio da Liga,
em S. Paulo, afim de. combinar as príill-
min a res dos trabalhos! que estão affectos
ao mesmo dlrectorlo.

Bom cafe. chocolate e bonbons fi-
nos — só no Moinho tle Ouro.

Ia

iCQLLYRiQ c"rtír*s
dirigiu-1 MOURA BRASIL. Rua Õruguàyàna; 37.

pç&ci pertence Limeira., foi designado j i^^as contra o dr. Artliur Barroca, quc
o medico legista dr. Álvaro Castllhos. ' 

deixou bontem o cargo «1<- contador.
¦ «íue segue hoje no trem da taa-d« em .-o Jr. Aguiar Moreira, director da
; compü.nhia do auxiliar do ga.bmete. central d«« Brasil, estudando Ò modo
j Francisco da Ü<mceiç&o .lunior. j p0l- ,iue sh<i feitos ua Central os ln-

querltos sobre accidentes. muitos dos
quaes depois de concluídos não offere-
cem os elementos necessários para o
seu final julgamento, expediu hontem
instrucções a" respeito.

Determina o director da Central quo
taes inquéritos sejam feitos com a ma-
xima clareza, com todas as minúcias,
sem oceultar-se o menor detalhe d**
facto.

—O dr. Silva Freire, sub-director d,i
4* divisão, passou hontem o exercicio
de scu cargo ao dr. »í-sis Ribeiro, chef."*.
da tracção.

Duranto este acto, que foi pres-*****-
ciado por todo o pessoal da Locomoção,
o dr. Silva Eroire pronunciou um di:--
curso de despedida, ao qual respondei,
o dr. Assis, promettendo desempenhai
com carinho e dedicação o mandato que
assumia interinamente.

O dr. Silva Freire, que é hastant-^
estimado na 4* divisão, foi acompa-
nhado até a "gare"' da estação por to«lo
o pessoal.

—O dr. Assis Ribeiro aprijsentpu-SQ
ao dr. Aguiar Moreira, director da Es-
trada. com quem conferenciou.

—O, dr. Carvalho de Araujo. sub-
chefe da tracção, tomou posse hontem
do cargo de chefe da tracção, que passa
a exercer interinamente, por ter o dr.
Assis Ribeiro assumido o de suh-dire-
ctor da 4* divisão.

—Passou a exercer interinamente c
cargo de sub-chefe da tracção o dr.
Henrique de Campos Goulart, chefe das
officinas da 4* divisão.

—O sr. Antenor Bravo, official de
gabinete da 4* divisão, com a sabida
do dr. Silva Freire, pediu demissão do
sou cargo. Consta, porém, quc o dr.
Assis Ribeiro, sub-director interino, de-
seja conscrval-o neste cargo.

"Sào Lourenço" ^rresspd°e
fumo RIO NO\í£>, preço miltaeiro I0$40t>,
duas carteiras jUO réis, com valiosos
brindes.
~~ —

O vice-presidente do Peru
esperado na Hrgentina
BUENOS AIRES, 12 (A. A.) — N*

próxima quarta-feira, é esperado nesta
capital, procedente dó Chile, o viee-pre-
sidente da Republica do Peru', dr. Ri-
cardo Betln.

O referido titular vem aqui em cara-
éter particular.

O presidente da Argen
tina enfermo

BUENOS A1RF.S, 18 tA. A.) ~ En-
contra-se ligeiramente enfermo o dr.
llippolito Irlgoypn. presidente da Rep**-
btfca. que, per osso motivo, se tem cen-
serrado cm seus aposentos particulares,-

ym

'¦¦:ik

M

- -
'-. ''¦¦:>

->;¦

IIÍi^'!-''-'I^ÈÊÊÈèêêêíÊ -m m i y-yLt.;.-yy- y. j,

m¦ ¦ ASm.mm
/ - *. 'áilM-JaaÜP^ - -*

¦ ..^wtodéterèai :^_{r__: %,l_______W



'

r.war-.M.rv-!''.-.-« 's H-W- ÍSWW.V
¦;*'¦;---rr-..-':' ' :

i!?^Ai^ittjwi^^^^.'w^'^ *""» ri iM^y^.j}!^^^ !..iy..i1"''."7
oçHP*"™^^"

o iflflPfl^cmii TERÇA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 1917 •**

desapparecimento de um grande vulto nacional
O enterramento do dr. Oswaldo Cruz — As homenagens

fúnebres — A apotheose ao sábio
As demonstrações fle pezar peia'morte 

do Oswaldo Cruz, feitas aqui,,
¦nos Estados o tio estrangeiro, são tlu-
piamente pVòolósás: homenageiam a
mei no riu. ile um sabiio, de um lionieiu
puro, do um benemérito, c encora-
jam os grandes espíritos esclarecidos
e rectos como o delle jntra a viagem
corajosa por esse menino grliuriosu cá-
mirilio.

Após alguns nnnos de fama ruidosa,"p.ijue 
o i-ncoiiuiuodiivn, vivia <)s\va'.tlo

Cruz em um ambiente socegfido, rea-
tiznnrto em compl-etlo silencio o seu
isemto apostolado. Apesar cie utilizado
pela, política iiile'.liÍKonte do IMÚstro
Br: N-ÍI!ó Peçanha, que lhe puzera uas
mãos mm cargo cie confiança, não an-
dava o seu nomo assopraão iti.sisteii-
temente, oomu so lhe nfio coubesse on-
i.rc os nosso:; grundes homens vivos,
um dos Iogares de mnis ncceiituado j
(1 estaque; Surprchomlido nessa atmos- |
phera de triiiniuiuitlaile e de modéstia, j
iiã/n lhe faltaram., no emlanto, sobre j
»i tunvulò, as honras uue u sua gloria
reclamava, dnnilo 0 Brasil, nisso, umn
prova de (iue nilo eáqUécé jamais os
serviços que lhe sito siiieeràmante
prestados,

Ante esse exompío, us homens de
imerito real dc-vom so considerar se-
puros dn justiça que lhes fi devida. O
silencio quo por aoasp os rodeie èm
Vidu. mula sigliiifica, Traluii.hc-m com
Blnceritlade, como Oaivàidò Òruz tra-
"balhou, o o modesto scòimrip em «iu<:
Viverem se transformará, pomo o dèl-
Üc se transformou, èm uni verdadeiro
Bcenario do apotheose.'

em petropoi/Is
í) enJiiiiicnto fúnebre c ò oiiibimiuc

das 11 horas, sahiu dn
do

"Saudades eternas dos seus
waldo o Pinça": "Saudades

ila tua lncònsòlavel Ml loca V;
gem .ao dr. Oswaldo Cruz rto
Rio de Janeiro": "Saudades

Luiza": "Ao querido mano

filhos üs-
Immensn s

"lloiiiena-
Estado rio
de Maria

- Saudades
ria Sinhiislnhn"; ò '/Saudades do dr.

Proéhgá c família".

CÍIEGADA ,V PRAIA FORMOSA

O especial conduzindo o corpo do dr.

| Oswaldo Cruz chegou á estação rtn Praia
I Formosa ás l-l horas c 10 minutos, onde

aguardava grande numero do pessoas,
de todas ns classes so-

fiento Osw»ld$ Cruz e alguns acadêmicos,
seguindo-se grande neonipanhainicnto.

! Ao chegar em frente ao carneiro per-'petuo 
n. l.GliO, ào lado d0 dr. Emito

Uonçalves Cruz. progenltor dó illustre
eaneador do Rio de Janeiro, foi o caixão

j posto sobro uma cOrrèÜti, para á títicóm-
iniéndacao que foi feita pelo eoneg0 An-
ldrfi Arcoverde. vigário du S. João
Bàptiãta da Lagoa.

OS DISCURSOS
du
un

o

Leopol-
ardente,

i-oclie fúnebre
. Nilo Peça-

340, o corpo
Pouco depois

¦rua Monte Cancros
tiv. Qswaldo Cruz;

Atfi á estação tia Lieopóldlniii acom-
panharam o tioo.he fúnebre uni longo cor-
tejo, no qua! ontre outras pessoas, no-
Iamos os srs. onpitão-teiíentó Alvim,
Pessoa, representando o sr. presidente)
ila Republica:; Benador R">' Barbosa ei

representantes
ciaes.

Retirado o corpo rio carro rta
dina. transformado cin ca.inn.ra
foi o mesmo conduzido ao
a Luiz XV. pelos srs, drs.
nha, presidente rio Estado ilo Rio; Carlos

! Maximiliano, ministro da Justiça; Amaro

Cavalcanti, prefeito do Dislricto Federal;
Souza Dantns, sub-secretario das Rela-

ções Exteriores: João Pedroso e Bento
Oswaldo Cruz.

AS PESSOAS QÜE AGUARDAVAM
A CHEGADA DO CORPO

Entre as pessoas que. na Traia For-

mosa", aguardavam n chegaria do corpo

do dr. Oswaldo Cruz, notámos as sc-

guintes .
Dr Nilo Peçanha, presidente ap ws-

tado do Rio, o *p|' secretario, dr, Mat-

toso Maia; dr. Carlos Maximiliano, mt-
nistro da Justiça, e coronel Costa, seu

assistente militar; rir. Amaro Cavalcanti,

prefeito rio Districto Federal: proless,,-
res Henrique ,. llodolpho Bernardelli;
major Carlos Reis', represem ando o dr.
Aurelino Leal, chefe de policia: dr. Hen.

riqtin Romaguera, representando o dr.
Tavares de Lyra. ministro ria Mnçan;
dr. CupertiBO Durão, director de Obras

o Viação Municipal: drs. Plácido Bar-
bosa. Pnuli.no Werneck, Bellsario reuna.

de Menezes, Leocadlo Chaves.
Vasconcellos, Franklin rto Fa-

Autriin, Julio Maia, Ber-

Figueiredo, Gomes do Faria, Graça
Paulo Maymiklo, Bernardlno Maia,

nolire
bcuéiue.-

Terminada essa coreinoiiin, usou

palavra o dr, Henrique AUtro.ii, que
nome rta Saude Publica, pronunciou o
seguinte discurso:

'"Senhores:
Repousa para torto O sempre, envol-

vido no niniito riirnauriari.-. aquelle quo
so não sabe se foi humano pelo tra-
balho ou sc divino pelo exemplo, do
que soube revestir toria a sua vida, ver-
dadeiro culto pela sciencia, amor pela

'.justiça e respeito pelos direitos, prodl-
cados que transparecem a grandeza liu-
mano, no que olla tem ile mais
e maia cousentunoo com
rencia.

Fostes o benemérito surgindo ne
terra, em que turto c o interesse e
egoísmo, rompendo com o lerahin eom-
iiiiiiii dos homens o adoptimdo a divisa
rtos que fazem rta vlda um repositório
rte virtudes, cxornatlvits do uma perso-
nalidade, que hontem, como sempre
serft pnrn nós ;i fonte
honra, do caracter
saber.

Saberomds guardar, nós qu» sentimos
de perto o effeito das vossas virtudes,
o vosso nome no sacrario da eternidade;
para que seja elle sempre repetido
pelos vindouros, com o mesmo respeito
o admiração qun c pelos nossos coata-
hoòs que hnje, á beira du vossa

ca lho senti unia Impaciência e multo
menos um desespero, tanto mais para
admirar, quanto lhe Sobravam motivos
dc contrariedade, por elle encarados e
vencidos sem temores.

. CJtifrels- senhores, avaliar a suprido-
lidado desse homem, cujo nome gravado
no bronze, passara íi historia, como um
espirito rar0 de administrador 7 Fll-o.
Do uma feita, exigências do serviço, a
que elle havia hypotlieeado a sua Inteira
dedicação. l-M-aruin-tio a proceder eon- i
tra um dos seus maiores amigos- e taes
foram os motivos justificativos do seu
procedimento, que. embora patrocinada
a causa desse seu amigo, por elementos
politicos do então da maior vnlln, mio
deixou a sua demissão de ser lavrada.
pura exemplo, dizia eUe, dos qtie deviam

estn

saber o seu leminii
funeções que lhe
pelo governo.

No distribuir
aos qu:: sabiam
desígnios, SOUbi
dedicados, que

nu tomar conta das
foram càttlinottíAás

da justiça,

p ini-xliiiurivel
Io enforco e

rta
do

! tura,
i

dando valor
üterpretar bem os seus
Oswaldo crear amigos

io seguirão, como ver-
dadeirOB discípulos, as doutrinas e , os
exemplos, eomo o fizeram aquelles que
em torno do Martyr dò Golgotha isòúbé-
ram deixar a humanidade as oxcoilòiiclus
das suas lleções.

Diz S. Pnulo que rada qual rolhe
corifòrni i semi ia.

Oswaldo Cruz.
o nn sciencia pot
gloria, o hoje o
no mundo, o maior
cia conquistado tio

semeando no trabalho
isso mesmn. colheu nn

seu nome representará
titulo rte betientereti-
silencio do estudo o

gostoso retiro rto seu lar- com
desprezo dos ruidas que. cônsul-
vaidade mas não engrandecem os

Caetano
: Armando
! ria, Henrique
j nan!o
Couto,

senhora; senador Loòpoldo de Bulhões.
prefeito interino de Pctropolis; drs. Vital
Konienelli. Afranlo Peixoto, Leitão da
Cunha. Roohu Miranda. Alexandre H-
Rodrigues o senhora, bani" do Mendes
'1'oUii. dr. Joaquim Moreira- coronel
Frederico Pinhfim o familia; drs. Pnulo
Figueira rie Mollo. Ezequiel Dias, Abreu
Fialho, por si e pólos drs. Antônio Pn-
checo e Carvalho tle Azevedo; alferes I
Queiroz de Vnscònéellos, nune. Mn.vrink. |
.Manoel Antônio Siim-palo, tir.
Lisboa.. Henrique 1 'ortsworl.h.
linronrza de Santa M;ii-giiridii.
clireo-Leãii. dr. Kaul Santos

Arrojado
barão e
dr. Pli-

Abreu.
Vereador dr. Cândido Martins, dr. Gon-
calves remia, dr. Armando Vidal. Ve-
reador deputado estudou! rir. Modesto
(iuimiini.n. Virgiin Werneck. dr. Paulo
Buarque, JòBé Fernandes de Oliveira
Leito, Orozimbo Leite, .1. César Diogo.
dr. Joaquim OonietisOró, deputado Elpi-
dio de Mesquita, rir. Franelclin SaJh.pàdÓ,
dr. Leonidas Deli, mnid. Grnnrtmnsson.
mme. Gustavo Rhaeigantz. Américo F.
de Moraes, dr. .1. rte Moura Moniz.
Eduardo .Pederneiras. Ary de Almeida e
SÜva.^Mjfiiniiliii Toledo Dodsworth,
dr. Octavio Sanlos- Antônio Fontes.
Eugênio Josí de Almeida e Silva. Lu-
«•iano Kent;-.. José de Avellar, deputado j
Horacio fle Magalhães, dr. Edmundo!
Laoorfla, Pedro Kiudcl, deputado Raul
Veiga. dr. Arnaldo Leitão da Cunha.
dri Octavio da Rocha Miranda, dr. Pa-
<lua de Rezende. J. Marinho, dr. Sylvio
Leitão du Cunha. Carlos Burle rie Fi-
gneiredn. tir, Ncslnr Macedo, dr. Josô
IMaria Teixeira, coronel Land- dr. Car-
Ins Chagas, major Mváro Fontetiolli, dr.
Raul Bernardes. dr. Alberto Stótos Du-
mont, conselheiro Catta Preta, dr. Cy-
pi-iiinn de Freitas, professor Noronha,
ilr. Azevedo Sodrê. dr. Apriglo Rego
Lopes, professor Octavio do Rego Lo-
pes, Roldão Braga. dr. Sá Earp. Amo-
roso Lima c Senhora, dr. Magalhães
Castro. capitão Bittencourt Cotrim.
A. Torres. Waldeniar Sampaio, dr. Souza
Lima. Raul de Avellar. pastor J. M.
Lanas, dr. Sa'les Pinto Júnior, delegado
de polieia de Petropolis; Álvaro Ma-
dindo. por si o pelos funecionario* de
diversas repartições ria Prefeitura Mu-
nicipal; Arthur Alves Barbosa, presidente
ria Câmara Municipal < o vlce-consúl de
Portugal, Walter J. BrotZi represen-
lando o coronel Ernesto Lirio do Si-
queira, dlrector geral dos Correios o rtr.
Octavio Tarquinio fle Souza, administra-
flor dos Correios do Kstado rto Rio. e
conego Theurtoro llo.hu.

Carlos Seidl, Sampaio Vianna. Edmundo
rte Oliveira, Leonel Rocha, Augusto.. Se-
rnphim dn. Silva 0 José Antônio de Mo-
raos; eoniinissão dft Hospital Paula Can-
(lirio; drs». Alfredo de Andrade, Apriglo
d.- Almeida Cilho, Arthur Rocha, Fran-
(..isco Aragão, Marsillon Saboyn, Álvaro
Ramos. João Rnymiindo da Silvn e Ar-
unindo de Lttinare; Julien Dcbchnc
.liiliaiirt Moreira, Alvares Penna,
qm» Tanner e Lauro Travassos;
Sebastião Loeks: ROfloipho
Caetano
hy: dr.

drs.
llenri-
coronol

Cnrdoso; rtr.
lc Menezes; barão dc Iblroca-
Álvaro Silva; Oscar IVUtra 0

Silva; drs. Cassio Miranda, Jorgo Pinto
o Annibal Pereira; representando o corpo
i-linii-o da Associarão dos EihpregadÓB no
Commercio; Oscar rie Almpifla; drs. An-
tonlo Iforràri, Pimentii dc Mello. Mario
IVUtra e Silva, Armando Vidnl Leite Ri-
beiro o Alfredo Meyer: professores
guel Couto e'-Nascimento Silva;
trogildÒ Machado: professores
de Cnstro, Din;-. de Barros -
Souza, peln Congregação da

NA "GARE" DA LEOPOLDINA

Na estação rtn Leopol.limi. em Pdro-
polis, achava-se um trem especial enni-
posto de dois carros, um funerário e
outro para pessoas da familia rto illus-
Ire morto.

Do coelii- fúnebre para o trem pega-
ram nas alças rto caixão os srs. capitão-
leneuto Alvim Pessoa- representante do
sr. presidente rtn Republica: drs. Mo-
reira Guimarães, Abreu Fialho. João

Proença. major Álvaro Fontenclll q dr.
Ijentn Oswaldo Cruz.

O especial partiu ás 12.10 de Petro-
polis, tendo o dr. Leopoldo rte BUlhõès,
prefeito interino rte Petropolls e o pre-
slriente da Câmara. Arlhur Alves Bar-
bosa. acompanhado o corpo até o alto
da Serra.

No carro destinado ás pessoas da fa-
milia. desi-eiam oS srs. rirs. Carlos Bur-
ley de Figueiredo. Armênio Rocha Mi-
randa e Rego Lopes, commandante Al-
vim PesfH.a. drs. João Proença. Afra-
nio Peixoto e Leitão da Cunha, barão do
Santa Margarida, drs. Fernando Vidal,
Modesto Ouiinariies e Eugênio de Al-
incida. Édüardò Peilerneiras. Ary rie Al-
melda O Silva- Alberto Faria Filho,
Renato ria Rocha .\tiranria. .1. Marti-
nho Frederico Pinheiro. Henrique Do-
ilswnsth Filho, Álvaro Machado e Ar-
mando Martins d'"A Tribuna tle Petro-
polis."

No carro, enm b corpo, desceram os
jirs. drs. Salles Guerra. Carlos Chagas.
José Pedroso. Anlonio de Souza Vascon-
cellos. Joaquim Vidal. Rento Oswalrio
Cruz e Paulo Buarque.

Nesso carro notámos as seguintes eo- j
toas i

bom amigo — Viuva Cy-
•; "ÀO querido tio Oswaldo

Kaul": "Ao dr. Oswaldo
do teu Nouô": "Câmara

Petropolis": "Da tua pn-
; "Ao meu querido pae —

Da tua Ineorisolavel Pilica": "A,> meu

lúerido nac — Saudades do Rento";.

Mi-
dr.. As-
Aloysio

Oscar rte
Faculdade

de Medicina do Rio dia Janeiro; dr. Al-
cidos Godoy; professores Hilário flo
Gouvêa e Pereira dn Sllva: rtr. Mariano
Filho, por si o pelo rti'1 Pacheco Leão;
drs. Lameira rie Andrade e Carlos AMI-
leia: João Pereira dn Silva; Jacintho
Bittencourt; rir. Álvaro Graça: senador
Índio rto Brasil, por st a pelo Estado
rio Pará; rtr. Álvaro rte Oliveira: semi-
dor Pedro Borges, pela Mesa rto Senado;
dr. Medeiros e Albuquerque, por si e peliv
Academia rte Letras; drs. Krnesto Cris-
sitima. Carvalho de Azevedo e Cicero
Peregrino da Silva; eotnniiesão rte pro-
fessores do Museu Nacional: deputado
Manoel Reis, por si 0 pelo deputado J.
,1. Seabra; drs. Hento Ribeiro de Castro,
Peilro Ernesto e Gilberto Vi.-entj de
Moura, pela Directoria ria Policllnica de
Botafogo; professores Miguc-I Couto e
Olympio rtn Fonseca, representando a
Academia Nacional de Medicinai rir.
Fernandes Figueira, Alfredo Neves e
Alcin* Rangel, pela Polieliniea cias
Creanças; .-ominissân do Hospital São
Sebastião; commissão da Santa Casa do
Misericórdia: .i-ominissão rto Corpo de
Bombeiros; dr. \raiijo Pilho, pela. So-
ciedade Dermatologi a: Manoel Carvalho,
pelo ministro da Fazenda; Joaquim Ma-
noel rie Campos Amaral, Eurico Simões
e Victor Rodrigues Júnior, pela direto-
ria da Associação t!ÒK Empregados po
Commercio do Rio de Janeiro; dr. An-
tonio Nunes Bueno do Prado, pela Dire-
ctoria riu Saude da Guerra; Mario VI-
lalva, pelo Centro Paulista; Bessa dos
Santos, José Barbosa da Cunha, Mario
Araujo e Adelino Barbosa ria Cunlia. pelo
pessoal subalterno do Instituto Oswaldo
Cruz, e outras representações.

passar o novo
se fechava a

a passagem do
o da descon-

senhores, que

O CORTEJO

A's 14 lioras e 15 minutos eomceou a
desfilar o cortejo, acompanhado por cerca
de riOü carruagens, das quaes oito con-
lendo coroas rte "blscuit" e flores na-
turaes.

O prestito. que desfilou na melhor or-
dera, chegou ao cemitério de São João
Baptlsta ás Hi horas e 20

NO CEMITÉRIO DE
BAPTISTA

minutos.

S. JOÃO

capitão
ido de Andrade,
I Campos da Pnz

jGuimarães, por
iHomens Letras;
idr. Bueno dn
("orpo de Saude

•• Ao nosso
liiiano Cos*a"
. - De Antfí-ta
i— Saudades
Municipal rte
tre Rolinha"

No cemitério rte '-'.ão João Baptista
aguardavam a chegada do corpo do dr.
Oswaldo Cruz, entre outros os srs. drs.
Juliano Moreira. Aloysio de Castro. Diai
rie Barros, Rodrigo Octavio, Carlos Veiga
Lima e Deocleclano Ramos, pelo C. S. E.;
Dr. Lauro Muller, ministro do Exterior;

Alfredo Romaguera. drs. Alfre-
Gustavo Hasselmánn,
Raul Bernardes, Bilac

si e pela Sociedade de
coronel Caminha, major
Prado- representando o
do Exercito: e dr. Fer-

nando Vidal lilte Ribeiro, rtr. Miguel
fle Carvalho, provedor da Santa Casa de
Misericórdia.

Ao longo rta entrada rto cemitério, es-
tendia-se uma fila rto cerca ile 200 cm-

pregailos rto serviço de Prophylaxia da
iSaude Publica, que prestou as honras
fúnebres ao sau cx-director. senrio os
mesmos rilrigirios pelos tenentes Nicanor

!Kiml e Josê Bherliig,
! Retirado 0 t;iixfu> do cocho fúnebre,
conduzirnm-iin á cánipã. os drs. Nilo
Peçanha, presidente do Estado do Rio;

iCarlos Maximiliano. ministro da Justi-
I ça; Amaro Cavalcanti; prefeito rio Dls-
tricto Federal; dr. Souza Dantas, sub-

' Bocretàrlo das Rehiçães Exteriores e

sepul-
saberão lavrar aquella sentença

que melhor representa a vietorln rto
merito e da virtude — "Nomen njus
reqtiiielur a generatione genenitionem".

Dir-se-in que noBsa hora de lagrimas,
em qué tudo são trevas, muna siitnl-
ficação justa da (lfir que nos compunge,
ao ver dosapparocido esse vulto tão
granrie nas homenagens que recebi i.
como elevado nas injustiças que se lho
faziam, um qm- de mngestoso que rc-
vela o se terem ns homens unido para
num coro unisono fazer echo rta ini-
mortalidade de um homem, emr.o hou-
tem era a terra que tremia para ga-
rantir 0 assegurar n resurreição dc um
Dous.

Soff{'estes, grand" mestre, pois esse
é o fáilario dos horòés no campo da
sciencia c nas er.seartas rtn clever; mas
esse soffrlmetit.o, qtie tantos soubestes
sopilar. fugindo do torvellnho dos lm-
mens, o isolando-vos no silencio da
vossa tenda rte trabalho, cada vez mais
fortalecia o vosso animo, elevnnrio-vos
uas inais altas regiões, on/ie.wsldom t»t
gloria, o saber, tendo por soppedaneo
a niugestiide do caracter. • ....• ¦

Quem teve a subida felicidade de pri-
var com esse que hoje choramos a sua
morte, poude sentir quc naquella pos-
Boa augusta turto era dever, trabalho,
justiça e modéstia, no serviço rte unia
energia, que sabia ter vontade e rc-
solução.

Quando o vulto magnânimo do go-
verno de então, ancioso por prestar iiii
povo o maior dos serviços, no entender
de um estadista ingle.z, foi tirar do
silencio do sun modéstia Oswnldo Cruz,
quo hnvia dado. no estrangeiro, mostras
de seu inexcedivel valor, o fez numa
hora das mais felizes inspirações, tra-
zendo-o ás alturas de uma funeção que,
sendo como foi naquella cpneha uni
enrgo de sacrifícios, foi por elle trans-
formado num posto rte abnegações e hc-
roismos, resistindo com aquella sereni-
dade própria dos grandos homens, nos
embates da inveja, do despeito, das ar-
rogancins e dos potentados.

Mas,6 quc elle ao accèitar aquella
grandiosa incumbência, fez sentir :t
quem o procurava para dirigir os rios-
tinos dn Saudo Publica, que a porta
que se abria para deixar
director geral rte Saudo
sete chaves para obstar
empenho, da Injustiça
fiança.

E foi tão só por isso
ao se empossar do cargo para o qual
em tão boa hora fora elle nomeado,
desde logo firmou a sua divisa — Trn-
balho e justiça — lemma que foi cm
sua inteireza observado por aquelle que
hoje lamentamos o desappareclinento.

Foi com essa divisa, alliada ao trato
mais ameno que desejnr se possa quc
Oswaldo soube traçar a sua trajectoria,
obedecendo a uni plano cujos resultados
não se fizeram demorar, a despeito de
mil e uma difficuldades que a cada
momento se lhe apresentavam; muito
embora rtn parte do governo fossem cx-
cellentes as intenções em ordem a so
tornar surdo a todns as objecções da
epocha, cm sua maioria, resultantes dos
defeitos humanos.

Num estoieismo digno dos mais vivos
e justos applausos, soube esse nosso
grande amigo, numa suòlimlriade c
grandeza de espirito dando mostras dc
unia inoxeodivcl coragem, Bervida por
lima intelligencia grandemente culti-
vada, vencer ns resistências que se lhe
anlolhiivani e, como bom timoneiro, se-
gulu certo a rota que so traçara, pondo
aos olhos do mundo o termino do uma
campanha, de cuja victoria resultav.i,
som duvida, uni dos motivos de orgulho
da noBsn nacionalidade.

Não lha faltaram opposições, e nem
táo pouco desgostos, e tudo elle enen-
rnva com aquella serenidade, própria
dos convencidos na doutrina que profes-
saiu. e de que tantas vezes deu provas.
Aquelle quf passou pelo mundo, fazendo o
bem. Per trausit beucfaciendo. Do mes-
mo modo que aquelle espirito, estava
identificado cbm as exigências dar sei-
encia, d<. mãos dadas com ub maçnlfieen-
oins o oxplfcndores da justiça, tinha eUe
o seu coração aberto aos que lhe cer-
eavani, muna distribuição parca, mas
sincera dè affectos. muita vez represen-
tados por ura gesto simples, ifflunibrâh-
do a singeleza daquella alma pura, quo
parecia estar fdra do âmbito dos ho-
mens.'

E* que Oswaldo. encerrado no templo
da Bcicnein. tudo uelle era dedicação >
amor pelos problemas scientifieos. que
lhe crearam um ambiente de pureza- do
que se infiltrava a sua personalidade,
arredla do contacto dos homens.

Na prlvança que com elle tinha. •"•»

tio ma
franco
Iam a
mil los.

Quando uni dos nossos .-stadistas em
um dos seus memoráveis discursos, In-
ventariando ns serviços prestados á na-
ção pela Republica, coliocou entre os
maiores a extineção da febre amarella
ouviu-se. senhores, a voz rta vertlflflò con-
sagrando as cxcellenclas rto merito o o
vulto helioülco rte Oswaldo Cruz, iden-
tlflcado eom esto serviço- por certo oe-
eupnrá essa pnginn brilhante rta nossa
historia, qué, sem duvida, é 0 niaren mil-
Bario do progr.-s.so rta nossa Capita! c
porque não dizel-o rto bossò Brasil.

Mas. senhoras, se Oswalrto foi um ho-
rii(, nn campanha contra .sse frngòllo,
que. por tantos anuos nos . infelicitou,
merecendo por isso. àpplnuòss iniihflráés,
mio menor é a sua pessoa cm outros
pontos rta aetlvidarte humana.

V. para. provalo rte morto Inconcusso
está bem p?l'to rte nús, coberto, presen-
tomentfc, rte . rêpo, com a grandiosidade
dos antigos templos, aquelle edificio co-
nhecido por Instituto Oswaldo Cruz, pha-
rol illuminantf. rtos que andam a buscai
da verdade, e rtos segrsdos rta sciencia.

Dizer o que tem sido o Instituto Os-,
waldo Cruz, é. senhores, mostrar o ÔCtí-
vo dos nossos trabalhos seientjftcos/.a
conquista dos nossos -^íirHtos-y tios ólhOs
rto mundo, 6 deixar a0 vivo o valor in-
trinseco dos nossos homens, affeitos ao
trabalho, por amor da verdade, numa
preoecupação singela rte bem servir a
sciencia, em beneficio rta pátria.

Manguinhos, denominação por que
tambem (• conhecido, esso edificio, repre-
senta para nós brasileiros o Cenaculo
da sciencia ondo s.s respira amor ao
trabalho, dedicação ao estudo, obedien-
ela á ordem e subordinação á disciplina.

E tal não fosse a influencia benéfica
rio espirito organizador de Oswaldo

não pudesse 0

dos nossos companheiros na sciencia,
hoje enlutados e Irmanados na riõr, pelo
passamento de Oswaldo Cruz, gloria do
Brasil.

E como é Iel rto mundo, no dizer de
Francisco Malhão. que nüo ha planta
viçosa que esta geada não creste, flor
delicada que este sol não murche, ar-
vore robusta que este furacão nfio der-
rube, rochodo duro quc este raio não
lasque, vós õ discípulos amados quo
fostes.' lenibi-ae-vos sempre do nosso
quí-riiio Oswaldo Cruz, o uinis puro ex-
emplo rte dedicação e ainor ao trabalho
e á sciencia, certos de que a glorifi-
cação tios grandes homena i-, im dizer
rie um philosopho, sempre feita perante
n historia, que 6 o capitólio (lii justiça,
perante a justiça, que (• a balança rto
merito, e perante ò merito, quo C Tha-
bor rta Imnianidarto."

Km solida falou o dr. Nascimento
Gurgel. pela Academia do Medicina, que
pronunciou o seguiuto discurso:

Scnhures :
— O desastre é tão grande, tão pro-

funda a dôr, tão inspergidò o trespassei
que álnda-nellé nãu ucredttáinps !

PérmílàecèinóB todos, estatlçoB c ab-
sortes, ctibvwirio a ci£r encerrar, o ie-
pátro com que deparamos, o corpo dc uni
dos maiores br-sLciros, qil - maiores ç
uiai6 excelsaj boinas conquistou pnra o
Brasil ! Òslviüldo «'ruz, nome gravado
em Indeléveis fulguraçôes no coração da
l'atria, tol liupnr em seu tempo. Com
aqu.-l.-ti cliirivideneia de oSpÍTitO, a as-
BÒmbroaa tenacidade no trabalho, gran-
de obEfi v::tlc,r «• melhor experim) nta-
dor, persevor.vnte na acção, profundo sei-
en.'¦-. e artuiini£írador Inconiparavcl çon-
Bcgulu para a sua Pátria, a maior apo-
Uiooso que nestes últimos tempos se tem
admirado no inundo inoMro !

Com aquella. temp-ra rte asceta,
inabulavol nas suas convicções p des-
lumbrado pe.lns maravi lhas sctentíflcaò,
tal qual um predestinado, desses que
rara vez surgem entro os humanos uO-
res, apôs tremenda luto e peripécias
de toda sorte, leva d- vencida todos os
óbices, e, aluda com a moeidade- em
viço, admira a sua obra, extraordinária
e sem par, graças ã qual o iiosu:o itu-
nienso território adquire o» foros de na-
ção civilizada.

Não é o momento àeatlo para porme-
norlznr torto essse gigantesco trabalho,
quo será frito cm oceasião oppoònüuna..
Basta se diga : o Brasil Banéado seu-
tlu-se rejuvenecido, novas forcas adqui-
riu, atjraliindo os olhares dc todo8 os
grand.ís povos da Torra, na admiração

s^ahava da
\inda como
pomo tem-

melhora prêmios, pelo que
expor ao mundo ulvülzado.
patriota extremado, ril-o ha
po, em Mohtevídéo aeaignando o come-
nio sanitário da malB alta significação
contínental.

Fru sessão de
nnno falará, a
sobro a vida d
poriouno seria faze
qu ¦ aindí.j atlonita

:n do junho rto corrento
Academia de Medicina
Oswaldo Cruz. lnop-

ií sf.a hora em
lavada rm lagri-

mas, quiz apenas etn mui rapidag pila-
vraR mostrar o lembrar aos coovos, qno
a inerte rte Òswáldo Cruz, representa
uma vcrtliarieira catastropli", umn perdn
naciònail.

A mais velha e a m&ls
corporação medira rio Brasil
crépe,, como toria crsne-
o (Jésappareçiméuto do

respeitável
envolta eni

medlCtf, ehOra
seu emlnent»'

membro tfituUn-. presidente da Becçfio do
"Seleueias applicadas A Medicina",
guardando o seu nome entr# os 8c setis
maiores, o o apontando como .selento
Insigne, unfcò de seu tempo, grande
benemérito, patriota como nenhum uiais,
brasileiro exeelso !

Por ultimo usou da palavra, o dr.-
Alfredo Nascimento, em nomo rto Insti-
tuto Hitorii o.

O ENCERRAMENTO IK) CORPO
Terminados os elogios fúnebres, oü

empregados dn cemitério desceram o
caixão ii cova. tendo o dr. Bento Os-
¦waldo Cruz Filho sido o primeiro a dei-
lar a pá de terra, seguindo-sè depois 0.H
demais pessoas presentes ao aeto •

AS COROAS
Nn cemitério de Sâo Jcão Baptlsta,

viam-se ainda as seguintes coroas:
Homenagem rio Estado rie São Paulo:

HomeiiiigeiTi. rtn presirtente do Hstarto do
São Pnulo; Ao dr. Oswaldo Cruz, Ro-
drigues Alves: Ao dr, Oswaldo Cruz,
Oscar Rodrigues Alves: Ao dr.
Cruz. homenagem rto Serviço
rte São Paulo; Homenagem do
rte Bulatan; Homenagem rto
Baoginricogico rte São Paulo:
gem rto Instituto Pasteur de
Homenagem rto Hospital do
de São Pauic; Homena
itorio Central rie São
Oswaldo Cruz
Oswado Cruz

pa-ra n
as suas
o anui-

'mancha

fon-ueüo

Cruz, quiçá não pudesse 0 Brasil escre-
ver nas paginas rte sua historia, como
causa excelsa rte sua civilização. no
terreno scientifico, tantos e tão notáveis
descobrimentos, quo. sobre engrandece-
rem os seus autores, honram a naclo-
nalidade, a que elles pertencem.

E a competência do nosso inolvldnvol
chefe e mestre, já vinha rte ha muito
consagrada pelo professor Roux, qunndo
respondia ao barão rte Pedro Affonso,
existir no Brasil um sábio, capaz de
dirigir o chefiar todo o qualquer ser-
viço, relativo á scieneia experimental.

Escolhido qne foi naquella epocha
para se Incumbir dos estudos attinentes
á peste, foi essa escolha n pedra an-
guiar onde se eillfieou o Instituto de
Manguinhos, reservado a oecupar esse
papel saliente, que o torna aos olhos
do mundo scientifico a caracterização
da sciencia brasileira.

E' ali que se vô a pujança rie um
espirito organizndor e administrador,
servindo com afinco aos imperiosos di-
ctamoB ila sciencia, empregando todo o
seu esforço no concluir a maior do suas
aspirações; foi ali que Oswaldo Cruz,
firme un sua fé rte crente nessa reli-
gião que lhe vinha rta sciencia, pourto
realizar as suas esperanças, conseguidas
á custa do mais vivo esforço c da mais
tenaz dedicação, passando por cima de
tortos os óbices e offerecendo a sua vida
em holocausto ás malquerenças hu-
manas.

O momento, senhores, não é propicio
a retaliações, mas não me esquecerei
jamais desse grande homem que tanto
soube resistir ás ingratidões com
aquelle mesmo fervor o serenidade com
quo sabia entregar-se ao exito ilns boas
causas.

Nn trajectoria rie sua vida, cheia rto
epopéas. sempre o mesmo trnço se nos
fazia sentir è esse era o amor rta scien-
cin ao serviço da humanidade, o espi-
rito rta justiça ao serviço ila lei, a

grandeza rto caracter ao serviço rto ile-
ver e as cxcellenclas da bondade ao
serviço do coraçfto.

Náo sendo o túmulo o auuiqtillaniento
do homem, certo é, senhores, que o es-

pirito rie Oswaldo Cruz viverá na ima-
ginaçáo dos seus discípulos a unim:il-os
sempre na senda da sciencia, qne tanto
elle amava, íuzenrto rtella o objectivo
do seu viver è u- grandeza rta sua
crença.

"Qui crédit in me etiani si mortuus
fuerit, vivet."

Segui companheiros, que foram da-
quella individualidade excelsa, r nem

sombras deveis esmorecei no ea-
ntinho que elle vos indicou, fortaleceu-
do-vos com os seus exemplos e animan-
rto-vos com an suaa virtudes.

Jamais tereis sobre os hombros re-
sponsabilirtailes maiores, nn conserva-

ção daquelle templo, que proclamará
para todo o sempre a linniortalidado dé
um nome, quo será para o Brasil a re-

lommeiirtação viva do amor ao trabalho.
Tendes sempre nos yOSOB corações

cravada a Imagem daquelle que sym-
boltzavn o valor da medicina brasileira.

i « só assim, poderois crescer aos olhos

por

constante de tudo que se tez 0 se ren
llzou.

U ipqmerçto era gravíssimo
Nííçao, '\««do-se exhaurir todas
fontes de progresso; fatal seria
qullamersto rtetí'nnlnado pela '

negra appósta ao doíso mapp;
Wcntada-.com horroV^por torto
qu,Ç visava 0'iS>vo Continente 1 ¦;«

Oswaldo Cruí:; iissuine, tom eonscien,-
cia, ioda a immcnsa -responsabilidade,
organiza o grando plano rte ácçüo, àrre-
glmontia o seu exercito, e, á frente rtslle,
bravo como elle só, cm uma peleja sem
trégoa, entra, a tlar combate A grande
doefiça* ííu v.-upital ila Republica, o tH\-
rlvcí espantalho, causador da desgraça
nacional

Contumaz uas suas iriéns, imp.Tturba-
ve! no seu proceder, s-^ue impávido até
o flnp.l da luta, quo itnmortalizou o seti
nome c glorlfieou o Brassil 1

Assim dignificado, náo descnnçou um
só Instante; no contrario dobrou o ira-
balho, não se deixando esmorecer pelas
forças contrarias e que, por vezes cm
surdina, tentavam fazer parar ou retro-
ceder.

Com o «'spirito rte escól que possuía
ao lado do immenso cabedal scientifico
e a part-cvoratiça eous-tanite, cria em
Manguinhos essa Fscola de Medicina ex-
perimentítl. a- maior gloria scientifica do
Brasil, cuja fama sc irradia por torto o
mundo chamando a attençao c curiosi-
dado dos scientes 1 Tão monumr.iv.tí I é
essa obra que, eomo uma das mnls olo-
radas e brilhantes. Acropoks, domina, 0
synthetis.t. todo o nos-o progreso scien-
tifico, para gáudio c honra, nossa.

O scíeut.. Ibsigno bem ao lado rto
administrador, esquecido d/3 si próprio
e dos seus, devotadíssimo ao seu mister,
consagrado rte um morto quasi cxclu-
sivo á realização rto eeu Ideal, vô em-
fim creada a grande Escola dc Mangui-
nhos, bem querida respeitada o adml-
rada por todos; grande penhor, im-
mensa riqueza rio Brasil e para os yln-
douro3, hoje trazendo o nome do seu
fundador.

O que ahl se faz, o quc ahi se tra-
b.tilha, em porflada luta scientifica > pa-
triotica, bem podem testemunhar todos
os quc se. intk.ressain pella, medicina, re-
presentando âs "Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz", uni dos melhores, se-
não o melhor dos repositórios scíentifiços
da America do Sul. O que nhi se fez o
que ahi se trabalhou, sempre eom
grande veneração polo seu dlrector, bem
poderá dizer esses beneméritos filho* de
Manguinhos. synthetizados em Carlos
Chagas e Arthur Neiva, como as mais
genuínas representações rio valor ine-
gualavol daquella Escola, hoje patrimo-
nio nacional.

Tão extraordinária foi s. influencia
exercida pola Escola d'f Manguinhos,
siibiamen e dirigida por Oswalrto Cruz,
que dos seus trabalhos e posquisições
varias, devemos a orientação nova que
soffreu a medicina, indígena, o prlm i-
palmeute a clinica, que, em grande parte
sahiu do empirlsmo cm que jazia; al-
llou.-se de uin modo seguro a enferma-
rTa e o consultório ao labor::(torio, sur-
gindo então torta essa enorme inésse de
trabalhos, devidos iliroctamente aos en-
6lnamcntos ,t- lá partidos, honrando, no
mais alto gráo a sciencia medica na-
clonal 1

Quanto patriotismo ao lado de ts.nta
scieneia 1 Fora da Pítria, delia nào se
esquecia: como uurt visão constante no
sou espirito. OswaHo Cruz pensava e
vivia eom o Brasil. Dão disso testemu-
nho vivíssimo o ries nipenho quc deu ás
comniissões na Eutypa; ontre; outras, as
Exposições de Hygiene rte Berlim e
Dnccdcn, merecem e.*tir sempre bem
presentes ao espirito rtos brasileiros. <los
patriotas quo querem bem rte verdade a
su?. 1'ntria: marcaram verdadeiras da-
tas naclonaes aquellas em que, graças A
Oswaldo Cruz. recebia o nosso Brasil as
medalhas dc ouro, representativas dos

Osivâldp
Sanitário
Instituto
Instituto
Homena-

Sãn Panln:
Isolamento

em do Desinfe-
Paulo; Ao dr.

da familia GomeS; Ao dr.
saudades dò rtr. Carlos

Rohr e familia: Homenagem rta Socie-
rtade Nacional rte Agricultura: A cidade
do Rio de Janeiro ao seu benemérito sa-
neador; Ao rir. Oswaldo Cruz, hbinena-
gem do Laboratório B. da Saude Publi-
ca; Homenagem rto municipio de Niethe-
roy: Profunda gratidão o saudades rt-i
Fluza, Kzcquicl e filhos; Saudades do
Kliza; Ao seu saudoso e inesquecível di-
reetor, o Instituto Oswaldo Cruz: Ho-
menagem do instituto Bacteriológico rtn
São Paulo; Ao dr. Oswaldo Cruz, sau-
dados do discípulo e amigo Vaseoni-ellos;
Pungente homenagem do discípulo gra-
tissimo Godoy; Ab primo Oswalrto. sau-
dades cie Augusto. Judith e Manoel; Ho-
menagem de Vicente Wei-neek: Hdipena-
gem da familia Ruy Barbosa: Saudades
de Carlos Burlo e Figueiredo; Homena-
gem de gratidão dc Arthur Noiva: Sau-
rtosa recordação de José de Mendonça;
Saudades úe sua Mãe; Saudades rte Bi-
loca; Homenagem do presidente da Re-

publica ao dr. Oswaldo Cruz; Ao que-
rido mestre. Carlos Chagas o familia:
Ao bom amigo dr. Oswaldo Cruz. Con-
stanea Teixeira e famiiia: Ao dr. Os-
waldo Cruz. o HÒspita Ide S. Sebastião:
Homenagem da Sociertade Brasileira do
Dermatologia; Homenagem do ministério
rins Relações Exteriores ao dr. Oswaldo
Cruz; Ao dr. Oswaldo Cruz, muito c
muita gratidão do Torres: Ao bom com-

padre e amigo rtr. Oswaldo Cruz, Fontes
e Família; Ao dr. Oswaldo Cruz home-
nagem rtn Faculdade rte Medicina .lo Rio
rte Janeiro; Ao iiio|vidavel Oswalrto Cruz,
homenagem rte Hilário rte Gouvêa; Ao
bom padrinho lembrança rto Murillo:
dr. Oswaldo Cruz, homenagem da A
demia Nacional rte Medicina: Ao

Ao
iá-

emi-
nente chefe dr. Oswaldo Cruz, saudades
do pessoal da lnspectoria de Prophyla-
xia; Ao dr. Oswaldo Cruz, homenagem da.
Faculdade de Medicina do Rio de .Ia-
neiro: Homenagem do Fstado rio Pará;
Noemi. Baptista e fihos: viuva Rodri-
gues rte Andrade e fihos; Saudades do
Amalita: Ao dr. Oswaldo Cruz, dr. Edu-
ardo Rabello e familia: Homenagem do

pessoal subalterno do Instituto Oswuldo
Cruz; A Oswaldo Cruz, homenagem sau-
dosa rie Carlos Seiril; ao eminente dr.
Oswaldo Cruz. a lnspectoria dos Serviços
de Prophylaxia: ao dr. Oswaldo Cruz, a
directoria geral de Saude Publica.

O ESTADO DE S. PACLO PEDE
PARA EAZiF.R O ENTERRO

Hm virtude de telegramma recebido do

governo rte Sáo Paulo, o deputado Al-
varo de Carvalho, "leadcr" da bancaria

paulista, enviou o seguinte, telegráimma á,
família rio dr. Oswalrto Cruz:

"Renovando minhas cordiaes condo-

leneias peço licença para trnnsmittlr so-
licitação acabo receber por telegramma:
Presidente São Paulo pede autorização
família illustre paulista Oswaldo Cruz
funeraes sejam feitos pelo Estado que sc
orgulha tel-o eomo filho."

A exma. família do rtr. Oswaldo Cruz
resolveu accèitar csje ofíerecimento de
São Paulo, recusando, por isso. os que
lhes foram feitos no mesmo sentido pelo
governo do Estado rto Rio c prefeituras
rto Districto Federal o Potropi»lis.

VS HOMENAGENS Í>À PREFEI-
TCRA

An enterramento do dr. Oswado Cruz.
compareceram, pessoalmente, o dr. Ama-
ro Cavalcanti- prefeito do Districto Fe-
deral: c.r. Cícero Peregrino rta Silva,
director gera! rte lnstrucção Publica, e
outros dlrectores geraes rta Prefeitura,
s-.nrto collocada sobro o feretro riquis-
sima coroa rte flores naturaes com a se-
guinte dedicatória: "A eirtarte rto Rio
de Janeiro ao seu benemérito snneador.

Logo que teve conhecimento rto falle-
cimento rto rtr. Oswaldo Cruz. o sr. pre-
feito dr. Amaro Cavalcanti solicitou dl»
exma. familia do illustrc morto pernils-
são para que os seus funeraes fossem
feitos pela Pri feitura.

Tortos os directores do repartições mu-
nicipaes fizeram consignar no livro de
ponto homenagens a Oswaldo Cruz.
V\E SER DADO O NOME DE OS-

WUiDO CRI/. V AVENIDA DA
ÍjIGACAQ

d dr. Amaro Cavalcanti, prefeito rto
Districto Federal, resolxeu dar X Ave-

(CONTLNÍ A NA 6* PAGINA)
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UMA «KOLOSSAL» PILHÉRIA ¦«¦""

Sois allemães que conhecem nossas fortalezas, talvez, mais que
muitas autoridades do Exercito, foram presos como

espiões e posto\ em liberdade
-¦

Por que o governo também não as'espiona"?
O que nos vale ô que ostiwnoa em

Carnaval. Se assim não fosse, qno sue-
coso não teria uas revistas dos theatros
por setsòes essa pilhéria dá espionagem
uo forte de lmbuhy.

Todos os apparelhos. todos os moca-
lisjuos, a cupola b os canhões desse
forte foram feitos ua Allemanha o fo-
ram aqui montados c liistàllados por
allemães.

Depois dc tudo isso a Allemanha
Mianda ipara aqui dois do seus mais te-
merpsos espiões encarregados ria dlf-
flcillima e melindrosa missão do obser-
var esse forte.

Uni dos investigadores õ empregado
da casa Hauptj exactámonté a que for-
nceeii ao uosso governo o forte inteiro,
com tudo quanto riellò se coutem, o
tem fornecido quasi todo o material
bellle» dc que dispõem nossas fortalo-
zas —¦ canhões, munições, etc. Em vez
de espionar o forte do Itnipiis. cm
Santos, talvez o unico que tem raa-
teria! fráücez a — casa Haunt inundou
observar, á noite, o de lmbuhy.

Naturalmente, eom a guerra è o
nbuso do queijo de Minas, a casa Ilaupt.
esqueceu-se de que tem om seu archivo
Informações sobr" todo o nosso material
lielllco. informações mais completas ató
cio que-a quo pode ter o Br; ministro
da Guerra.

Como pilhéria... cômica não ha mo-
llior.
ALGUMAS XOTAS SOBRE AS NOS-

SAS 10RTALK2.VS
As iicísfhs principaes fortalezas, sâo

como se sabe. a dc Santa Cruz. a de
S. Jeào. a da Lage. a do lmbuhy e a
de Copacabana. A primeira é guarneeida
pelo 1" batalhão de artilharia de posição.
Fstá actualmente sob o commando do
coronel Bouifaeio Comes da Costa.

Além das baterias dc artilharia an-
ti sra. anti -carga, eom que essa. forta-
íçzu cotava armada no tempo da revolta
de )_>:•„ material este ho.tc considerado
de completa iiicflicacia. possue ns ba-
t.erias Krupp,

Dotiiii*ando essa fortaleza, está sendo
ccufjlrúiçlò o forte São Euiz. qua vae
*cr armado com artilharia Krupp.

\ eonstruceão dessa fortaleza dala da
opochu". colonial. No período republicano,
duas revoltas sc deram nessa fortaleza;
... primeira em janeiro de 1S92, chefiado
pelo celebre sargento Silvino dp Macedo;
a següiidà em novembro de líiOS. Ambas
essas revoltas foram facilmente doml-
nadas pelo governo. Na segunda foram i
trucidados pela poldadesca desenfreada o
major Digno Freire e o tom nto Pedro
Torres.

A fortaleza dc S. João lambem data
dos tempos còlòbiáeé,

0 seu matéria: é antigo
imprestável, á excepçãó
Malltt. o Marques Porto;
nos governos Campos Salles i Rodrigues
Alves. A artilharia mais possante dessa
fortaleza 6 systema Krupp.

Aclia-sc guarneeida pelo 2" batalhão
dc artilharia dc posição o é comman-
dada pelo coronel Santos Filho.

A fortaleza da Lago foi tal qua' se
se acha hoje. entregue ao serviço do
defesa da nossa Bahia, a 28 de junho dc
lí^Ofi, quanilo acabava d" passar por
uma. transformação competa- quanto ao
ísystenia de obra fortificada ç respectivo
armamento. A sua artiharia é dc torro
iiliphi.fi Krupp:

Actualmente é commandada pelo ma-
Jor João Ncpomucéno da Costa.

A fortaleza de lmbuhy c-stfi sob o
roínniiodo do major ('áudio da Rocha.
l.iina. A sua anilharia é do torre, tam-
lem de procedência allemã. Era guar-
nerida ate á remodelação do ministro da
Oufrr.i. por uma bateria indepeadento.
Hoje. é guarneeida por um destacamento
ila l" batalhão de artilharia, como a
fortaleza de Santa Cruz. --

Fei inaugurada cm Í0Q1. sendo que
o aviso e. 1.101 A dc 1ti de abril desse
anuo Balisfoi! a vontade do então prçsl.-•lente Campos Salles que preferiu dar-'.bo o num de lmbuhy. cm vez do seu
como foi lembrado.

í3 fortaleza de Copacabana ú a mais
poderosa das nessas praças dc guerra,
e •'¦ uonVmamladn pelo major Raymundo
Pinto Séidl! Viia ser guarneeida pelu
V bateria do 2" batalhão dc artilharia
tle posição, ultimamente mandado resta-
be'eeer prlo ministro da Guerra.

Sua artilharia é allemã Krupp e de
pequeno calibre.

Ein construcção. acha-se o forte Jo
Vlgli.'; ciu Copacabana, cujo material é
também allemão.
TODO O MATERIAL DAS NOSSAS

lORTAl.LZAS lí' ALLEMÃO
Do exposto, resulta que todo material

•'as nossas tortolcZUs é dc procedência
nlleyiá. Não srã- portanto, de estranhar
que os allemães conheçam muito melhor
o que possimos em material de art;-
Ibaria do que. talvez a maioria dc nos-
«as autoridades militares, seudo que a
i asa Ilaupt deve te" no seu archivo nio
6<í cup|a do contratos, eonio dos dados
secretos dc todo aquelle matéria!.

Ainda mais; of engenheiros dn grande
usina Krupp foram sçnipiv os cônsul-
toreg IçchnicoB dós nossos
Exercito, c- como nossos
:onhccem não sú o material
ne-i enun como e onde esse
âtlm [nstaUado,

I'or tudo Into o pelo anteriormente
?xjioíto. d sopilemoe o Mirado.
O FACTO IM SUAS LINHAS GK-

RAIOS

<l j)' J^%>$',

A liahia du Hio dc Janeiro e muntt fovtulvKH*

e quasi todo
rias baterias

inauguradas

de Nictheroy, quando notou, num matto
próximo, a persenca dc dois indivíduos,
que pareciam escrever ou desenhar num
papel de regulares dimensões.

Assaltado por suspeitas, Annibal os
convidou a acompanhai-o ate o forte,
afim dc darem explicações sobre o que
faziam ou pretendiam fa/.er naquellc lo-
cal, convite a que os dois allemães não
Usaram maior importância, retirando-
se. Seguiu-os Annibal, que, encontrando
em caminho uma praça do Exercito,
desta obteve auxilio para conduzir os
Indivíduos liispeltÓB ã repartição de po-
licia de Nictheroy, onde' a autoridade
policia! os interrogou ligeiramente,
nada mais alcançando do que declara-
ções de que eram alleniães e tinham
ido ao local em que foram presos sim-
plesníente paru caçar, chamando-so
Joahnncs Kari c Fritz Eyeiy o primeiro
engenheiro eleetrlcista ria casa Ilaupt
5: Comp., e residente nesta capital, A
rua Beuçdlctlnos n. 1, c o segundo em-
pregado na casa Theodor Wl)lo £ C,
e morador á run Gustavo Sampaio nu-
mero 28, Copacabana.

Kaij c Fritz passaram -a noite de
ante-hontem na policia de Nlçthoroy,
sé tendo sido ouvidos novamente hon-
tem.
O QÜE DISSE O ALLEMÃO lltlTZ•eyer

O compunhoiro de convescote do dr.

Kari, o allemão Fritz Eyer, fala pes-
slívaméVitc o portuguez. O seu dcpol-
mento tornou-se um tanto difficil dc
ser tomado.' O sr. Fritz disse ter conhecido Johan-
nes Kari na pensão onde mora, A rua

j Gustavo Sampaio, no Leme; que igno-
j rava que Kari trouxesse cm seu bolso

plantas; que estava ali passeando e a
convite de Kari; que quando vinham
de volta, e estavam no Canto do Rio,
foram intimados a comparecer'ft dele-
gacia, e como quizossem conduzil-os em
um auto da policia, não consentiram,
tomando então, nessa occasião. uni auto
porticulíir que os levou ft policia; que
está no Brasil ha tres annos, sendo em-
pregado da casa Theodor Wlllc".

Fritz estava um pouco agitado, dc-
uotando que estava indignado com a
nua detenção.

AS DKC1 AUAÇÕKS DO "EXGE-

NHEIRO JOHANNES KARL

Depois de tomar o depoimento do alie-
mão Fritz Eyer, foram tomadas as decla-
rações do dr. Kari.

Levado ã pres-nça do 1" delegado auxi-
liar. o ."capino" mostrava-se alegiv o,
em portuguez claro e auxiliado pelo seu
advogado, dr. Victorino da Costa, pre-
stou as seguintes declarações:

"que, no domingo, cm companhia dc
sou nmigo Fritz Eyer, resolvera fazer

mu "plc-nle" nas praias do forte do im-
buhy;

qüo tomaram o barca que parto As
7 1(2 da manhã, chegando pouco depois
a Nictheroy, dirigindo-se para o Canto
do Rio, onde seguiram para o ponto cs-
colhido para o "pic-nic";

que l&vavá comsigo uma espingarda
Winchester, di- pequeno calibre, um bl-
noculo á tlra-collo, uma bolsa com rou-
pas para banho do mar, duas caixas do
bales, um copo dc viagem e outros ob-
jpetos;

quo depois do passar parte do dia nas
praias do forto, quando se achavam eom
sou companheiro na praia do Piratlcana,
çncontrou-se com o segundo machinista
do forte, quo o convidou a Ir falar ao
coinmandaiito; como fosse muito turde
para voltar, disse ao 2" machinista, qua
no dia inimediato iria falar ao cominan-
danto e aproveitou a occasião pura man-
dar um recado ao 1" machinista Baylli,
dizendo quo as vu-lvulas jft se achavam ua
Alfândega;

. que, em seguida, se dirigiu para o pon-
to dos bondes, onde foi intimado a eom-
parecer á policia. Attendai ao couvltc
juntamente com sou companheiro, dos-
confiando desde logo que a suu prisão sc
tivesse dado por suspeipeiturein ser elle
e o companheiro espiões;

que mais tarde as suas suspeitas foram
confirmadas pólá policia;

quo estranhou sua prisão, porquanto
varias vezes Umu feito "pie-nies" naquel-
Ia localidade, sem nunca ter sido incom-
mudado;

quo o caderno quo foi eneoutrado em
seu poder, sempre o acompanhou, o traz
notas referentes á sua profissão".

Terminada as declarações o dr. Kari.
foi levado para a sala onde sc achava o
sou companheiro do "espionagem".

O DEPOIMIONTO 1)0 FOGUISTA DO
FORTE DE IMBUHY

O dr. Plínio Travassos, l" delegado
auxiliaria policia fluminense, depois de
tomar ali declarações do ongenhíiro Kari,
passou iv ouvir o foguista Annibal Car-
noivo, que foi o denunciante dos dois alie-
mães ft policia.

O foguista, interrogado, declarou que:"Trabalhava no forte hn quatro annos;
quo, ante-hontem. por volta das 4 ho-

ras. estando na Praia da Eagoa, que fi-
ca entro Piratininga o lmbuhy, viu que
lá s,i achavam sentados dois éstrnugoi-
ros, que pouco depois so retiraram cm
direcção do lmbuhy, indo parar numa
rampa ahi existente, onde pararam pura
conversar;

que a rampa, fuzvndo parte do forte
de lmbuhy, o havendo ordens severas,
por parto do coiumandante do forte, para
que, depois das 18 lioras, não deixasse
ninguém parar ou passar, sem licença
do commandante, resolveu convidar os
dois para Irem ít presença do commau-
dante, no qui não foi attendido;

que, nesta occasião. o dr. Kari pediu
ao depoente para eoninninicar ao sr. Ba-
illy. Io machinista do forte, que us vai-
vulas jA estuvam promptas;

que se afastou dos dois desconhecidos
ncompanhando-os, porque elles tomaram
a direcção do ponto dos bondes;

que ahi chegando, o depoente s»> diri-
glu a uma praça e pediu «ue prendesse
os dois cstrang?iros, pois tinha suspei-
tas de serem espiões:

que, sendo attendido pelo policial, os
acompanhou ató á delegacia;

qu,; voltando aó forte communieou o
faeto ao seu commiiiidante, tendo este
dito conhecer o dr. Kari, que, porém,
tinha feito muito bem ter tomado as pro-
videneias que tomou, pois o dr. Kari
fizera muito mal ter Ido ao forte sem
uma licença".

O COALMAYDANTK DO FORTE DE
IMBUHY FOI CONVIDADO A
COMPARECER A' 1« DELEGA-
CIA AUXILIAR
Tendo, no seu depoimento, o dr. Kari

declarado conheucr o comniandaute do
forte de lmbuhy, e jã ter feito varias
Instrucções na referida praça de guerra.

techiilcos do
fornecedores.
que nos foi--
material se
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Eis cnnio o fucio sc pasüou:
Antônio Carneiro, foguista dàquelle

•Oite, pura lã Se dirigiu, á tarde, vindo
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r*£ira todas» a» festast, sempre
o preferido
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CARIOCA, 
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CAM ER l.\0, 17Ò.
KSIACIO DE S." M

!>!'• JoIiauneM Kurl prctttnudo o seu depoimento

o dr. chefe de policia do Estado do Rio.
por intermédio do Ministério da Guerra,
mandou convidar aquelle commandante
a comparecer ã t» delegacia auxiliar,
afim do reconhecer o dr. Kari.

Logo que o major Rocha Lima teve
conimunleai;ão do convite da policia,
He promptifieou a eomparee-r A policia,
afim de reconhecer o "espião".
OS ORJECTOS LXCOXTRADOS EM

PODER DO SR. KARL
Logo que chsgbü ú iiolicia. o engo-

nheiro Johatuies Kari. foi revistado.
Em seu poder, encontrou a policia- a

quantia de tíOilÇúOO, 1 relgio de metal
branco, com corrente e um molho dc eha-
ves, unia argolla, 2 canivetes, -1 chaves. 1
carteira, um livro, um cauti. um bino-
culo. uma espingarda Winchester, um
caderno, com informações 'é notas, uma
bolsa com roupas, duas caixas de balas,
um copo de viagem e uma lata de con-
serva.?.

Todos estes òbjectos foram 'entregues
a seu dono, quaudo 0 mesmo foi postocm liberdade.
O CADERNO QÜE FOI APPRI,-

HIEXDIDO EM PODKR DO DR.
KARL FOI MANDADO A EXAME
NA 4» REGIÃO

Em poder do engenheiro Johannis
Kari. preso nas proximidades do forte
do lmbuhy. foi encontrado uin caderno
quo continha vários "croquis", que fo-
ram' tomadas como plantas das nossas
praças de guerra.

O dr. Eugênio Torres, chefe dc policia,
do vlsinho Estado, mandou o referido
caderno, a exame na -l" região militar,
afim de serem examiu.ulos o.s "croquis"
c os traços que coatlnhu o referido co-
derno.

Hontem mesmo- a -Ia região militar
procedeu a exume uo caderno e officiou
ao chefo de policia, informando que o
mesmo continha "croquis" do baterias
olectricas do Telcgrapho.

A' tarde, este "documento'' foi resti-
tuido oo dr. Kari, que esteve explicando
todos os "croquis" e nouifs nelle exis-
tentes.
YOILVNXES KARL CONHECE AS

NOSSAS FORTALEZAS
Na casa Hanpt. tC CA., onde é emprega'

do couio eleetrlcista Johuuues Kari, (ils-
seram-nos o seguinte a respeito desse
cavalheiro:

"Quem está farto de saber que
Johanues Kari conhece as fortalezas do
Rio. palmo a palmo- é o próprio go-
verno.

Como assim 1
—Kari tem trabalhado cm todas cilas,

fazendo installiieòes do apparelhos ele-
ctrlcos. Ainda ha poucos dias, mesmo,
elle asseutou um elevador na ilha das
Cobras.

E eonio se explica o cas0 das piau-
tas que consta foram encontradas cm
poder d0 Johatuies Kari ?

13' muito natural que um engenhei-
ro. para assentar um elevador, por exem.
pio. levante a planta d0 local.
O COMMANDANTE DO FORTE I>E

IMBUHY ÍE! AMIGO DO EXGF-
NHEIRO KARL
A's 18 horas, chegou â repartição

Central do Policia, acompanhado do
tlr. Eugênio Torres, chefe do policiai
o major Rooha Lima, convinandaiite
db forte dc lmbuhy.

Logo que este official ali chegou
foi levado para n síria do 1» delegado
iui.\í:ur. ondo so achavam detidos os
allemães Kari c Fritz.

Logo aT) entrar o major Limn avis-
tando o engenheiro Kurl, dirigiu-se
a «flile dizendo:

Oh! Kari; é vocô? Não acredi-
tei. quando me disseram, porque me
informaram qtip se tratava de um
homem de bigodes pretes e você nun-
ca teve cabello preto".

O engenheiro Kari dirigindo-se ao
major Lima, disse-Mie: Com.nuiiulaii-
to, estou o ci ii i preso o dando traba-
lho á policia porque o foguista não
soube explicar-se. .Se elle me tivesse di-
to que desconfiava de iriíiri o meu
companheiro como espiões eu teria
idu á sua cusa e nada disso teria
acontecido".

1'oucii depois, o dr. Eugênio Torres
sahia em companhia do major Rocha
Lfina o os duis suppostos espiões fo-
ram imundados cm paz. deixando a
poMcia, eni cv>nipanhla do sr. Victorio
da Costa, advogado da casa Ilaupt.
O COMMAXRAXTK DO IMBUHY

I.EU AMíIXS DOS "CROOUIS"
PARA A POMCIA
o major Rocha Lima, quando, na

delegacia lhe foi mostrado o oàderno
encontrado eni poder ilu dr, Kari.
abriu ;v:gi;nias das paginas do cader-
no do engenheiro allemão, e tradu-
z\\i o que ali ec achava, tuoStranUo

era.nl baterias doa

!I1-
ne-
CO-

que os "croquis"
teiegraphos.
COMO OS "ESPIÕES" FORAM TR,\.

TADOS PELA POLICIA
Logo que receberam ordem de se

porem ao fresco, o dr. Kar! e o seucompanheiro Fritz, ágradecorami aodr. Plínio Travassos, 1" delegado au-xiliár; do Estado d>ò Rio. as gentilezas
que lhes forami dispensadas.

O dr. Kari, qüe faia correctamento
o portuguez, foi o interprete, di/.endo
que se retiravam satisfeitos, pedindo,
porém, desculpas á po.icla, do traba-
lho que lhes haviam dado involunta-
ria m ente.
O MINISTRO DA GUERRA 1Í.ECE.

HE COMMUNICAÇAO DA PRISAÒ
DOS ESPIÕES
0 sr. marechal Caetano de Faria- re-eebeu hontem. um teiegraimna do com-

mandante do forte do Imhuhy, córiimu-
nicando-lhe terem sido presos, próximoao forte, dois indivíduos .suspeitos duespionagem'.

Esse facto nào causou grande sonsa-
ção n» sr. ministro da Guerra, onde,
pela manhã, estivera o sr. Dreskoj,
soclo da firma Ilaupt ,t C que falando
ao sr. ministro da Guerra se decJartu
prompto a fornecer todas aí informações(pie s. cx. desejasse sobre o dr. JohancsKurl, accresccniaudo qtia até como en-
genheiro da casa. representante dos fa-bricantfs allemães. fizera todas asstaliácões no forte. Não tinha. pois.eessidado de espionar para onhecer c forte, visto que o conhece per-feitámente, sendo que 0s fornecedores,como é da praxe, guardam sempre se-
gundas vias das plantas, para poderemuttender a concertos, adaptações, etc.

Nada mais adeantou o sr. llrekol. poinão ter ouvido Kari c seu companheiro;
que estavam ineominunicaveis.

Depois dc ouvir o sr. Dreke' 0 ^rministro da Guerra declarou que o casosó podia ser affecto ao foro civil, umavez que os dois alleniães não haviamsido presos centro do forte.
O MAJOR MOXTKS. XÃO 17 COM»MAXDAXTK DO IMBl HY

Effectuada a prisão -los dois a-lcmic:
nas praias do forto dc lmbuhy. a pri-meira versão que correu dava como com-mandante daquella praça de guerra omajor Montes, conhecido também do drKari.

O major Montes, é o director dasobras do forte de S. Luiz c conhece taiii-bem o engenheiro detido por espião.Este official não foi. porem, convidado
a comparecer á delegacia para rceonhe-cer o detido.
A POLICIA XAO PÕIM-; DAR IH\SCV

NOS APOSENTOS DE FRITZ EJOHANXES
O dr. Osório de Almeida, ü" delegado

auxiliar, recebendo um officio da- dq-licia fuiuinense. solicitando uma busc.i
nos aposentos dos allemães indigitadós
espiões, procurou dar cumprimento ao
pedido.

Na residi ncia dos dois alleniães. p()-rém. essa autoridade encontrou todos os
moveis fechados, constando que as chaves
estavam em poder dos aecusados. O dr.
Osório limitou-se. então, a lacrar os
quartos ondo habitam. Fritz c Johannes.
dando disso scicucia à policia do Ni-
othcroy.

UTERTNTA e ° unico
Ti A remédio quecur i? Moléstias do Utero.

Vende-se nas principaes pliarma-cias e na drogaria Araújo Freitas.

0 Japão vae protestar m'vi a
lei norte» americana que pro-
bibe a immigração asiat ca
LONDRES, 12 (A. A.) — Tolegram*

ma dc Toki0 aqui recebido diz quo nos
círculos bffielaes daquella capital se
assegura que o governo enviará um pro-
testo fi Secretaria de Estado de Waabin-
gton contra a lei recentemente approvada
pelo Senado norte-americano, prohlbindo
a Immigração asiática, por achar quo
essa medida c fundamentalmente lesiva
aos interesses nipporticos.

O novo director de Man-
guinhos

Ao que consta- o governo v.ie cenvidif
o professor Carlos Chagas, para substi-
tuir v dr. oswaldo Ciuz na direcção do
Inaitutu dc Mauguinhos^

&-j_._,
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0 desapparecimento de um grande
yulto nacional

eontinuacão da M pagina)
_iida da Ligação, entre o Flamengo e a
enseada do Botafogo, o nome de Oswaldo
Cruz.

papeis"Saber.

E." possivè
los publicas
dr. Oswaldo
A Pl.l.FlUTTI-A

que uma das nossos eseo-
receba também o nome do
Cruz.

IARA' OELE-

brasileiro,
dirigiu os ser-

expedir
i dc ssr-
'•ublicn—

IntJerlo-
fevereiro
de Saude

rude golpe
de quntorzo
durante um

BRArkxíeq-Tàs por alma de
OSWAIilX) CRUZ

• Eni virtude dc não ter sido dado en-
sejo á Prefeitura do fazer os fuiicraes
do grande scientistii brasileiro como dc-
Bojava, vao o sr. prefeito mandar ceie-
brar sulomiic-s exe.iulas em nomo da cl-
dade, em homenagem ao glorioso morto.

HOMENAGENS DA FACULDADE
DE MEDICINA

Por iMèrmináfiáo do dr. Aloysio de
biistrõ, director da Faculdade «le Medi-
clnn, não houve expediente naquella ès-
cola em signol do pesar pelo follecimeii-

to do dr. Oswaldo Cruz. Foi hasteada
a bandeira ti meio páo.

Tendo o I''aculdadi.' se feito reprcscii-
tar no eiibêrrb, por uma.commissão o.de-
pósltndo uma coroa do flores.

1ÍÓ-.11ENÀGÍ5NS DA SAUDE
PUULIOA

Em slgnal <l«- pesar pelo faliecimentP
ido 'l''- Oswãdò Cruz. o dr. Carlos Seidl.
felreòtoi* da Sonde Publica, determinou
quis fosse suspenso ás 1.3 horas, o «-xpi-
dlenle «Ia Directoria Géràl dp Saude Pu-
lilica e dus diversas secções subordina,
dás; porá «pie todos pudessem acompa-
liliar o k-nterro «lo luolyidnyc
que, durante muito tempo
vioos «Io Sniidè 1'ublicii.

l-.ni seguido, s. «*x. mandou
iaos dikgad.is de saude e chefe:
Viçós. a seguinte circular;

•• Directoria Geral dc Suude 1
MjnisteriÔ da .lusliça «• Negócios
rns __ Rio do .laneiro, 12 de

.-_„ |«)i7 — a Directoria Geral
Publica aciibíi ,'." Botfrer o
ru- perder o seu organizador
annos ntrás. 0 íu.siuo que
septcnnoio emprestou o brilho do seu
talento e consagrou a totalidade de seus
esforços fecundos nos problemas dc no-
bureza sanitária, que constituem a cs-
íencia destii rcparllção. Ao nome de
Oswaldo Gonçalves Cnr/., hontiMii fulleci-
«lo- stá ligada a solução do problema mo-
Kihio da nossa capital que preoecupou
tantos governos durante mais de meio
século, consumindo milhares de vidas.
desfalcando «« erário publico; désmorali-
sando o nosso território, cerceando o

progresso urbano, envergonhando a no-
,<;ão. Não sei sc os contemporâneos ou
•os posteros o» citarão o compromisso
que ii um dio ler sido tomado de s. lc-
vantnr unia estatuo «lc «un, ao , xilnctor
d:-, lebre amarella um "osso capital. O
que sei «¦ affirmo i* que a hygiene publi-
ca e a medicino pátria muito devem oo
íiiúdii-i' boi,tem lirlcii.lo premnturuinen-
te e que nunca serão demais as
í.agéi.s pi-íBladás á siiu beneni
luóriii, Convido todos os funecionarios
dos diversos H-Cções desta Directoria
Geral a comparecer hoje nos seus fu-
inéráes. a tomar luto por oito dias ,- o
lasBociar-sc a todas os demonstrações do
pesar <|..c furem promovidos.

Delegado por esta Direciona folor.i
Iho.ie ni. ccreinonia do entéri*am-*nto o dr.
iHenrique Aütrán. Bstá Directoria fnrá
depositar uma corOa nn sepultura do ex-
tlncto i determinou que _...:. hasteada

em funeral, durante oito dias, a bandeira
nacibiial em sua sóde e em tolas -is r

1 ;,-.-, l,.,-s ini" lhe são dc|.
r irati-ruidiide - (A.) D
(St <<ll.

\S HOMENAGENS DA DIREOTQ-
RIA Di: SAUDE DA GUERRA
\ Directoria de Sonde da Guerra ex-

pp.liu o seguinte boletim poro
j mento das repartições
mesma directoria:

••1 .-CZAR
n director de Saude da Guerra Julga

.Interpretar- coiidignámente, os sentiinen-
tos dos prufissionaes do Corpo de Saude
«Io Exercito lançando, em boletim, um
voto «lo maior pezar pelo desapparecimento,
aos -15 annos «le edade incompletos,
professor Osivaldo Gonçalves
rector «1«. Instituto
lhe iniiiiortiilizou
ficatneniu muiulio
honra
balho,

em
fúnebre

Irmãs de Santa
pczames __.

de Pe-
folleci-

suspendeu
funeral o

de correspondência particular:
Esperor, Poder e Querer.

OUTRAS HOMENAGENS
Estiveram nn réSMeucia dn morto

Petropolis, antes do sobim"»"
frei Luiz de Souzn
Catharina, que opresentarotii
fumilin. .

O Collegio Luso-Droslleiro,
tropolis, em slgnal de pesar pelo
mento do dr, Oswaldo Cruz.
us suas aulas, hasteando era
pavilhão nacional.

Nns homenagens fúnebres pi esta-
das em Petropolis oo illustre morto, o
dr. Nilo Peçonhu, presidente, do Esliuw
do Rio, foi representado pelo soua.lor
Leopoldo de Bulhões, prefeito
da cidade serrana.

O conego Theodoro Ruehn,
tropolis, acompanhou o corpo do
waldo Cruz desde sua
estação da Leopoldina.

—- O Corpo Clinico da
Creanças resolveu tomar
dias.

-- O conego André Áreoverde. vigorio
de São Joáo Baptista do Lagoa, oeoni-
ponhou, do Praia Formosa ao cemitério
de São João Boptista, o corpo do .Ilustro
morto.

--- A dirccloria «Ia Pollc
tafogo, alòm de nomear
são composto dos drs.
('ostro, Pedro Ernesto c

interino

«lc Pé-
dr. Os-

residência ntó a

1-llclínlca chis
luto por oito

O estrangulamento
da velha

da mala de ouro

Foi decretada a prisão
preventiva dos cri=

minosos
Afim de legii-ii-ar :i prisiío em que

so iiclimiii A'.cino Ribeiro da Silva,
Ciissiànò Domingos Lopes, Américo dn
Silva C-i,rn<Miio, vulgo "Ca_a de Ve-
lhõ"„ Antônio .fòsc Domingos, vulgo
"Foiimigu". e Josô Pereira Nunes, \-ul-
go " Boneco", os estrangulado!*.» da
velha da mala de ouro, dr. Gomes
do Paiva, a quem ro.ru.ni o.s autos,: 
para, ua qualidade dc 5" promotor

I publico, offerecer denuncia contra' 
os accusiwlos, pediu a prisão preven-

i tiva do todos ,os aud-aciasos esti-a.ig.i-
', lodores.

O juiz da 6* Vara Criminal, por
despacho de hontem. concedeu a pxd-
são preventiva, requerida, voltando os
aütóe de novo ao pr-oanotor dr. Go-
mes do Paiva, para a denuncia dos
uceusa.ls.

un-
com
com
Os-

as portos do
fundador o cir.

Unico de Bo-
uma coiiimls-

Bento Ribeiro do
Gilberto Vicente

«le Mouro, poro represchtal-a on. -todas
os homenagens fúnebres, resolveu tomar
luto por elto dias 0 cerrar
seu edifício, do qual foi
Oswaldo Cruz.

A Commissão Executivo da Liga «'i
Defesa Nacional fez lavrar um voto de
pesar pelo fallecimento do dr. Oswaldo
Cruz, que era. um dos membros do Dire-
«torio Central, determinando que se con-
servosse por oito dias o pavilhão hasteu-
do a meio páo, cm slgnal de luto.

O dr. Lauro Mulier, logo que soube
do fallecimento do dr. Oswaldo Cruz, f»i
pessoalmente apresentar pczames
mllin ilo grande brasileiro.

A directoria do Centro Paulista
viou um telegramma de pczames á

á fa -

en-
fu-

mllin do dr, Oswaldo Cruz e hnstcoii
o bandeira nacional em funeral, asso-
ciando-se ás homenagens fúnebres.

Em signol de pesar, no Instituto
de Mongulnhos não houve expediente
honleni. j

A Sociedade de Medicina do Paraná |
associou-se tnmbem ás manifestações de j
pesar pelo passamento do illustre sablo
brnsiloiro.

—' A Associação dos Empregados no
Commorclo do Rio de Janeiro, além de
se fazer representar no enterramenlo do
dr. Oswaldo Cruz, resolveu hastear o
pavilhão em funeral durante tres dlnB,
e telogràphar á exma. viuvo, á Câmara
Municipal de Petropolis. á Academia de
Medicino e oo Instituto Oswaldo Cruz,
dando pezomes.

sileira pelo doloroso golpe que acaba
de softrer com o desapparei.imento des-

i so seu nobre e dedicado servidor.
I BUENOS AIRKS, 12 (A. A.) — A
I prenso vespertino oecupou-se todo
i o sentimento que culiitii o Brasil,
1 a perda do eminente scientlsta dr
I waldo Cruz, cujo photogrophio estampa,

lamentando e resu liando os pontos prin-
clpacs de sua vida.

Km tclegramiiiiiB dahi, descreve as
homcuágeiis quo lhe foram prestadas
ali* a ultima morada.

S. SALVADOR. 12 (A. A.) — Todos
os jornaes desta capital publicam o re-
traio do dr. Oswaldo Cruz, fazendo-o
acompanhar de extensos necrológios,
cngraiideceudo a obra do mais emi-
nente vulto da sciencia medica no
Brasil.

Os drs. Oscar Freire n Couto Maia
tèlegràphkram ao dr. Figueiredo Vas-
concellos. pedindo-lhe para. em nome
dclles, depositar coroas no túmulo do
grande brasileiro.

S. SALVADOR. 12 (A. A.l — Reina
ii maior consternação nesta cidade, pelo
rolleclniento do dr. Oswaldo Cruz.

A noticia da morte do eminente sábio
brasileiro foi recebida com profundo
pezar pela classe medica daqui.

O Instituto Nina Rodrigues cerrou os

\ P. t*\ í /-S-a. ^_T - ri-.- Vwmpw
'WÍmY-

\ XHk p

& J~p^

Caverna: rua do Passeio n.
REVÍNE-SE aos srs. sócios que devem, antes do próximo
sabbado, procurar na Thesouraria o Livro de Ouro,

afim de ferem ingresso nos Bailes de Carnaval, assim
como, sem excepção, e de accordo com os estatutos, os
srs. sócios úe passagem devem antes do referido dia pro-
curar os cartões de ingresso, depois da assignatura do
Livro, com o 1° Thesoureiro, na sede social, das 9 1/2 ás
11 h2 da noite, pois não haverá convites para os ditos bailes.

Thesouraria, I) de fevereiro de 19)1.
o 1 TlIESOnRFlI.O,

Ad.

Exposição artística
em Nictheroy

O sr. Atitonio José de Fn.rin.s

Notas policiaes
mau-

•ai"-
lio
.25
e-ii

Antônio
gurou liontem. uma. exposiçá-
fciaüca do ..518 peças de T.ui.deira
pavimento superior d!ó prédio n.
da rua Visconde do Uio Branco,
Nicllieroy.

Compareceraim á iiianpurnçáo re-
piresèntantes -do presidente dp Estado
do Rio' e prefeito munidpal c Uniu-
meras peésoas.

Todos os trabalhos foram executa-
dos a canivete, figurando na expo-
sícüjo: a Só de Draga, o aqupduçtq
roimin-o. a Torre dos Clerigios. o lum-
ciCiir a egreja da Santo Antônio de

Lisboa, as grandes pontes portugue-
za«. o puf.acio dc Crystal, ele.

Nomeação de um inspe-
ctor sanitário marítimo
Por portaria do sr, ministro do In-

terior. foi hontem nomeado o dr. .loso
Paulo da Carvalho Filho, para o logar

I do Inspector sanitário ninritlmo.

DESliKTOR 15 .SKDICTOK

polida do O» districto fomoveu^on-
para o Bata-Ihao Naval, o IndhlduiA

tem. paro
.losluo Carvalho de
dor no mor i-o de
clessá corporaçáo

hon-

.-du-
Azevedo,

a policia
preventi-

com uma
íchado, os

An-

jogando n
xplmlir.

fofiini ai-
levemente,

eve conheci-

homo-
¦rita mo-

indenlss. Saúde
üurlót tünto

conheci -
subordinadas á

A Associação dos Empregado» no Com-1
mercio do Rio de Janeiro, de cujo corpo .
clinico foz purte o dr. Oswaldo Cruz,
ao saber da grande perda nacional to-
mon os seguintes deliberações: hastear
o pavilhão cm funeral por tres dias:
telegroplior á exma. viuva, á Academia
de Medicina, ao Instituto Oswaldo Crus.
o á Câmara Municipal de Petropolis.

No enterro, a Associação foi roprr-
sentada pelos seus directorès Joaquim
Manoel do Compôs Amaral- Enrico Si-
mões e Victor Rodrigues Junior, pela
administração. O «orpo clinico fez-se
representar pelos drs. Annibal Pereira
e Jorge Pinto.

JM-ClMiUC-SSÃO XOS ESTADOS

suns portas o decretou luto por tres
dtfls e o Isolamento de _Mont-Serrat e

j a Snude do Porto hastearam a bandeira
nacional em funeral.

Um grupo de médicos desta capital,
I entre elles ob drs. Oscnr Freire,

Frôes, Oleraentlno Fraga
Moniz. projecta outras
pezar.

S. SALVADOR, 12 (A. A.l — Causou
oqul a mais funda Impressão
do fallecimento do ilIiiBtre
sileiro dr. Oswaldo Cruz.

Toda a imprcnBa, publicando sua pho
tographia e dados sobre a
faz-lhe sontidos necrológios.

Pirnjá
e Gonçalo

homenagens do

tx noticia
sablo bra-

sua vida,

do
Cruz, dl-

le MangulnliòB. que
nome. hoje sclenti-
Pendo tido a subida

le ser seu companheiro de tra-
nus prlmor.lios dos instaliações

o

Oswaldo
Exercito,

d.
no

culoso"; Oswaldo
pirmlltiu que á
com dois médicos
fazia porte o dr.

desse instituto em la.OO. então sob a
chefia do barão de Pedro Affonso. o
airectór do Saude dá Guerra pode re-
gistrnr a grande consideração e syihpà
tliia ininterrupto dedicadas pnr
('ni;-, ao serviço de Sonde do
ató ar, fim 'lo sua vido.

Quando, em Í9'U; a nosso pátria teve
cr representada em Santiago do Chile,
D" Conferência Sanitário lnterhaoiò-

nol das Republicas americanos. Oswaldo
Cruz forneci-,.! ao medico militar—um j
dor. membros «Ia commissão brasileira,
naquella cohforòncla, todos os elementos
que permiti iram divulgar, ante lão alta
àssembléa- tudo o que «> Brasil cpnquls-
tara em reloção ao saneamento de seis
portos contra a febre amarella e ou-
tros infècções.

Quap-o. cm 1012 foi o Brasl. repre-
-.entndo nr« Congresso e n>. I.xposição
Internacionnl- em Homo. sobre "tuber-

Cruz patríòtlçamento
commissão brasileira,
do ICxercIto e de que

Cardoso f-'ontes- du
Mangulnhos, fossem por este levados com
destino ao "«ertanun" ScientifiCO, todos
o.» estudps em iindamputo sobre .. as
fumpto. peças scir-ntificos multo admi-
ralos e nina collocção impressa de to-
dos o.» trabalhos do Instituto de Mon-
çuinhòs. nll devidamente apreciada.

Orgulha-se o Corpo de Saude do Exer-
dto de ter. por sua vez. correspondido
n tantas provas de apreço.- porque, pela
voz do ninis graduado de seus membros.
já lhe orferecern em ILOS cm plena ses-
são da Academia Nacional de Medicina,
uma caneta de ouro, pon. :.-« eouiiiiuni-
o.irões apS Institutos sclentlfieos. de vo-
rios pnlzcS, dns urlglnaes estudados em
Mnngiiinhos, soi.n- « germén dn vario!;..

Ajorlliuiido-se. numa prece ao Alt is
simo. r-obre a sepultura de Oswaldo Cruz-
n director de Saude da Guerra-quer dei-
¦vnr consignadas os quatro linhas do
grande sablo- quando foi em eominl-B&o
d., governo á Estrada
fldra-M:it...'ré verificar
nll o saneamento contra n paludlsmo e :
eutra? endonilas: "Prezado amigo: par-
Mudo para o Mndeira- venho trazor-ta.
mm as mais nffeetunsas despedidas, as |
saudades do muilo grato Oswaldo

Donra fl sua memória. lá qu»
teia, poro todos os médicos uni lêmma j
remo o qne sempre o acompanhou atô nos |

S. PAULO, 12 (A. A.) — Foi grande
n consternoção aqui pela morte do il-
lustre sablo brasileiro, dr. Oswuldo
Cruz.

Logo que foi conhecido n triste nova,
foram expedidos á familia enlatada in-
números telegrammas de pczames.

A Directoria Geral do Serviço Sanlto- j
rio, hontem mesmo, depois do tclegra- j
plnir á fomilia do dr. Oswoldo Cruz,
seiitimentanVlo-a, deu providencias no
sentido de serem enviadas hoje para o
Rio cinco ricas coroas, que serão depo-
sitadas sobre o feretro, em nome do ln-
stituto Bacteriológico. Instituto Pasteur,
Instituto Seruni-Tlieropico de Butuntan,
Instituto Vacciiiogenico o Hospital do
Isolamento, com sentidas Inscripções.

No Directoria Geral do Serviço Snnl-
tario, durante % tarda e a noite de hon-
tem, grande era o numere» do médicos
que procuraram informações sobre o
esta-o de saude do eminente scientistn.

No Hospital de Isolamento, onde re-
side, o dr. Arthur Neiva, discípulo e
companheiro de Oswaldo Cruz no lustl-
luto de Moiiguinhos, foi também hontem
muito procurado por iiinunieros collegas,
que desejavam conhecer a marcha da
moléstia que acabou de victinior o que-
rido brasileiro.

O governo do Estado, lio onde, como
se sabe. era filho Oswaldo Cruz, presto-
rá também homenagens ao sábio.

S. PAULO. 12 (A. A.) — O eonse-
lheiro Rodrigues Alves, actualmente em
(.uaratinguotã, telegraphou oo depu-
tado paulista dr. Álvaro de Carvalho,
pedindo-lhe que o representasse nos fu-
noraos «ln dr. Oswaldo Cruz e collo-
casse uma coroa sobre o feretro do
eminente brasileiro.

Agricultura
O sr. ministro recebeu do dr. Mutío

Mello, secretario do Instituto Arcbeolo-
gleo de Pernambuco, ó seguinte tele-
gramma:"Tenho a honra de communlcar a v.
ex que o Instituto Arebeologioo, em as-
eomblóa geral, hoje realizada, u que com-
pareceram ob mais eminentes eonsocios,
tomando em consideração o vailloso au-
xflio que. v. ex. proraetteu pnra o bri-
lhantismo dos ftestas do centenário
Revoluçáo de 1817, houve por
proposta, da Mesa, iu-clamar
do bemfeltor, titulo que,
sws. conferiu no exmo.

da
bem, sob

v. ex. so-
ha poucos me-

sr. dr. Manosi
Borba, por idênticos motivos.

Honrando-se coni esse acto o Instituto
espera quo v. ex. neceite vesc titulo que
nada- mais nepresenU do que um attesta-
do dos esforços de Vi ex. pela trmlt__o,
pela grandeza, pelo progresso do nosso
querido Estado de Pernambuco. Re-
Bp?ltosas audações ".

O sr. ministro fez-se representar
no enterro do dr. Oswaldo Cruz, pelo seu
official de gabinete, dr. Mario Alves.

 Nn nirectoria Geral de lnustria e
Commercio deverão comparecer amanhã,
ás 13 horas, os concessionários das pa-
tentes dc Invenção de ns. n.Blã a 0.560 o
3.171. A. oflm de assistirem á abertura
dos eiivôlueros que contí-m relatórios e
desenhos de suas invenções.

Estiveram hontem no gabinete do
tir ministro os srs. deputado Lebon Re-
gis Wierner Allpert. João Luiz Soares.
Rayniundo de Faria. Thwtnnio Costa.
Edmundo Coqueiro. Manoel Vicente da
Cunha. Jos6 Ferreira dos Santos o Ni-
giberto Carvalho.

Dominado pela fra-
queza não pude
continuar meu tra-
balho.

Verdadeiramente grato ao re-
médio que me dsvolveu á tidu
c ao trabalho, desejo publica-
mente expor minha cura, como
unico meio dc patentear meu
agradecimento.

lira guarda-livros, e com meu
ordenado sustentava minha máe
e seis filhos; minha esposa mor-
reu ha tres annos. Devido ao
excesso de trabalho e preoc-
cupaçóes, comecei a seniir-me
doente, fraco e cançado. Couti-
nuando sem •.ratar-me fui en-
fraquecendo de tal modo que
chegou um dia que náo pude ir
ao escriDtorio.

Desesperado pela doença e
pelo futuro dos meus passei dias
horríveis e creio teria suecum-
bido á traqueza, diarrbPa, tosse
e todas as conseqüências de
uma grave anemia se não losse
o abençoado e santo remédio
IODOLINO DE OKH, com o
uso do qual em pouco mais de
dois mezes pude voltar ao meu
trabalho, e continuando o tra-
tamento sempre só com o lü-
D0L1N0 DE ORH, estou per-
feitamente bom e forte, apto
para continuar ganhando o sus-
tenho de minha familia. Que
Deus abençoe sempre esse ex-
traordinario remédio, lazendo
delle o salvador dos chefes de
familia, doentes de anemia e
suas conseqüências.

Josá Alberto Gomes
Guarda-livros

S. Faulo
Em todas as pharmacias c

drogarias.

foi
tra-

Agente i geraes Silva Gomes
& C. Uio - S. Tedro, 42.

Souza, casado, mora-
São Otiflos, desertor

e aceusado como
ctor do m-uor Antoiiietlu de
que reside em sua companhia;

Ao Juiz do _" Vara Criminal,
pediu, hontem mtsino, a prisão
va de Josiuo.
UMA BIUNOADKII.A PlâRICOSA

No quintal do prédio n. 219 da rua
Visconde de ítattha, brincavam
baila de revólver, que haviam.,
menores David, de C annos. filho o Jos-
Alves o Albiino, de 7 annos. filho ite
tonio'(lorela, ali residentes.

Em dado momento. David,
' bala contra uma pièdrá, fel-a

Os estilhaços dn project.
I cançar Albano, ferindo-»

A policia do -l" districto t,
monto dísii--* fado.

Albano recebeu sorcorros da Asslston-
cia.

TJM CONTRABANDO I>E C_L_'?

capitão Miranda, sub-inspector da Poli-
cia Marítima, iipprehcndeu hontem á tonie,
no cáes do Mercado Velho, uma caixa
contendo latas de chá, fazendo-a remo-
ver para a Guardiunoria da Alfândega,
por suspeitar que se trate de um con-
trabondo.

A apprdiensão foi feita quando sc pro-
cedia ao desembarque da referida cai-
xa. de bordo da lancha "Rosário , da
firma Wilson Sons &.Ç., para 0 coni-
nho n. 2.0S0.

Na Guardamorio da Alfandoga
aborto inquérito para apurar se sc
ta, de fado, do« uni contrabando.

OltlD.VDO OO-M OS "UAI -DOS"

A' polida do '.»" districto, queixou-se
d. Maria JosoC Carvalho, moradora á rua
S. Leopoldo n. n, do que 0 "rápido

José Ferreira Lopes, conhecido pdo vul-

go do "BaMuninho", "arribou" com uma
encommenda qne ella o
levar a certa pessoa no
rinha.

Apollcla anda a procura
"rápido".

3CNTRK I.AVKADOK1ÍS
Òiizc contra um

Entre os lavradores de Compo Grando
reina a desharrnonln.

Devido á concorrência que uns fazem
aos outros nas vendas dos seus produ-
ctos. os lavradores vivem em constantes
rlxns cujas conseqüências, felizmente,

j não passavam de sopti.pos o doscompostu-
í ras. . . ..¦.'¦-;

Hontem, o caso mudou, porem, de fi-

gura.
Juntaram-Be onze lavradores, todos ar-

mados ée foices te cacetes, e aggredlram |
e feriram brutalmente, uni companheiro
que commettora o "espantoso
vender o que era seu, mais
os outros.

O caso passou-se da seguinte maneira:
o lavrador Cypriano de Oliveira, pardo.

I solteiro, de 27 anuo. e morador no logar
denominado Palmara», em Campo Oron-
de, vendia o produclo do s«u trabalho,
por baixo preço, não querendo fazer par-
te do um grupo de lavradores portugue-
zes da mesma localidade, .u*-" faz concor-*
renda aos lavradores brasileiros.

Irritados com o brasileiro, os portu-
guezes munirain-Be da paus o foices, e, j

encontrando o pobre Cypriano, entraram
a aggredil-o, delxando-o cm mísero es-
tado.

O grupo aggressor. que era chefiado
por um tal Manoel Alves, vulgo "Mane-
ta", fugiu depois da façanha.

A policia do 25° districto. que é uni
só muito depois soube do
remover u vletlma poro a
depois de medicada na As-

rçvóívar e detonou duas vezes contra Ru-
fino, fprindo-o na «ftxa direita.

O PPmmlssario Braga, do 18" distri-
cto, compareceu ao local, o tez remover
.. ferido para a Souto Cas;:., via Assis-
tenciu,

O criminoso ovadíu-sc.
l/nTANDICIRO CIUM.I.NTO

Feriu a lUllíUllC c uni que intei-vc^iii
O qultandelrp IjuIüí Cândido, residente.

entregou para
Arsenal o Ma-

do esperto

no Realengo, ha muito que vinho desço.,-
fiando d... fidelidade d>-* sua amante Br.,-
silino Marques.

Domingo ultimo, tendo Hrosillna miHt-
do paro visitar sou pa«. Luiz Candid',.
auompaabbií-ai e. chegando ã nu. Frei-
tas, naquella estação, fertu-a vibrando-
lhe um ext,?nso golpo do navalha.

Nessa oocaslãò passava ('«xilio Santos,
que foi recebido a bala pelo amante clu-
mento, recebendo um iirimento ua ca-
beca.

As autoridades do 2:'.'' rlistrirto nõo
conseguiram prender Luiz Cândido, ..t--
que hóntefn, «*si,ij apperooeindò em Aãchte-
ta, foi preso pel«) delegado do 25" dis-
tricto e removido para aquella delega-
cia.

I.5.TV GOMKC.NDO. . .
Tni pliiirinaccuticc) arriba <*oni riiia..

menores, ilo Ciituml..v
Appoiei-eu liontem nn delegacia d«>

0° districto ... sr. Annibal Montalváo,
ròsidehtp ú rua S. Carlos n. 21, quei-
xando-se que, desde a véspera, haviani
désappárecldo de cas;. suas duas filhas
Maria e Aurora, de 17 e 15 annos.

As duas menores deixaram um bilhe-
te, em que declaram que iam espajre-
cer as máguas "no outro mundo".

O pae, porém, não foi no "embrulho";
tanto assim que offiimoii á poliria es-
tar certo de que os "gurias" haviam lu-
gido, levadas pelos lábias dn pharma-
ceutleo Jos6 Duarte Ferreira, proprié-
tario da Pharmacia Ferreira, á rua do
Hospício n. 114'.

Esse pharnioecutic-o. embora jurasse a
sua innocencia, dizendo, também, igno-
rar o paradeiro das 'duas fujonas, foi
proso, honiB depois, e conduzido para
o Corpo de Agentes.

A policia contináa empenhada em eu-
eoutror as filhas do sr. Montolvão, náo
o tendo conseguido ató á noite.

E' de prever que as mesmas np|iar.:-
çam, de vontade própria, mais tarde...
depois 'dò Carnaval.

Soac83sã3 úa S_c3s_ça
Ao capitão Theodoro Ribeiro da Cunha

inspeccionado de saude o julgado pre-
cisar de '.,(, dias de licença para trotar-
se, o sr. ministro da Guerra permittiu
gozar a licença np Maranhão.

A falta de fardamento
Armada

na

•rime
barato

do
que

.Segundo informações Ac sr. com-
mandante César de Medlo, chefe do
gabinete do ministro cia Marinha, nilo
é verdadeira a noticia da falta de
fardamento para os marinheiros.

O que houve foi um retardamento
da vinda da Europa do panno adqui-
rido pela Marinha, par:, o unifcnine.
mas essa falta foi logo superada e'
actualmente o deposito naval, tem um
"sti-ck" sufficiente para sati.fazer as
necessidades ila Armada.

Mais nm licenciado per 2
annos

0 novo c;_e_-3 da serviço
de saude da ®* rsgiso

O tenente-coronel medico do Exercito
dr. Carlos Autrnn da Mottn e Albuquer-
(pie foi nomeado «'hefe do serviço do
sa/lile e veterinária do quartel-general
do commandante da 6* Região MlHtar.-

DE ASSASSINATO

dc Ferro 'Mo-
oiruf. se lozla

BELI-C.M. 12 (A. A.l — Os jornaes j
daqui publicam a pliotogiaplna e sen- i
tidos neciologios do dr. Oswoldo Cruz,
cujo morte pausou » uialor pcznr.

Todos relembram o hcn.-fíca campo-
nho que .. illuslrc Subiu bror.ilotro. a
convite do então gq^-eina.lor dr. João
Coelho, desenvolveu,'espeeialnieute nes- ,
tu capital, combatendo a febre amarei- |
Ia. coiisegüludo eiiifim suneal-a a«lo ter-1
rivoi mal. |

"O povo paraense abençoo Oswoldo
Cru/, por este grando serviço que lhe
prestou, tomando sua capital acceBSivel
a todos que. a procuram", diz um dou
Jornaes.

o goveuio do Estodo prestará tam-
bem suns homenagens, fazendo-se repri-
sentar no cerimonia de seu eiilerninifii-
to ,u depositando sobre o feretro uma
rica coroa, em nome do Pura.

KI-IMCUCl SSÂO NA .YK(-I'-XT1.\7.
BUKNOS AlRl.S, 12 (A. A.l — Cuu-

sou profundo pezar. aqui, a noticia vlo
fallceimenlo do illustre scientistn «li.
Oswoldo Cruz.

'iodos ns jornaes publicam o retrato
p a bliigráphla do fallecldo, lm-limondo
a irreparável perda soffrida peln sclcn-

í cio im pessoa do eminente sabin. cujo
R.n I nome era um podri.» dé gloria pura o

Brasil e parn todo a America, e opre-
¦entam sentidos pezomes á Naç&o Bra-

de
as

di-
aos
ella

A quem devem competir os
commandos de bateria,

no impedimento do
efteotivo

O Io tenente Eugênio Trompowsl.y Tou-
lois. consultou: 1-, se u commandante
de bateria quando tenha de deixar o
eòromaiido respectivo, deve ser subsU-
tuido pelo subalterno prompto mais an-
tigo, de accordo com os arts. 154 e 320
do regulamento approvado pelo decreto
ii. 12.008. dP 2'J de inurco de 1916, uu
se essa substituição compete a um ca-
pitão do corpo, cuja bateria não tenha
effectivo : 2", se alndn está em vigor
ti 2* observação do quadro E da remo-
delação do Exercito, approvado por de-
creio ii. 11.497, de 23 de fevereiro
191!» : o", se, uo cuso alflrinntivo,
substituições a que ella se refere só
z.-ni respeito n fum-ções superiores
postos que tOm os officiaes por
abrangidos.

Em solução n estn consulta, o sr. mi-' 
nistro dl» Guerra declarou: que cmquanto
vigorar o quadro dos efte.tlvos provlso-
rios nos corpos onde existem companhias.
esqundiões ou baterias sem effectivo, ob
..ommaiidontis destas devem substituir

. es dos unidades com efUvtiv... devendo
dor-se o commando ou «apilão effectivo
do corpo d« preferencia ..«. I" tenente;
que ainda .-stá em .igoi* a 2* observa-
ção acima alludldn: que o ''" Bem estfk

. prejudicado pela rospoela dada no !*.<

O I" lenente Edgard de Mattos Lima
foi licenciado por dois annos, de ac-
cordo com o disposto uo art. 96, dn lei
ií. 3.222, de 5 de janeiro findo.

Promoção nos correios
de S. Paulo

O ministro da Viação, promoveu na
Administração .-«-s Correios do Ksta-
do de S. Paulo, a :r oíticUC, o ama-
nuense Constanclo Vais Guimarães.

tanto lerda,
facto e fez
Santa Cosa.
slstencia.

TENTATIVA
Vicente de tal, vulgo " Italiano", é um

desordeiro conhecido nos subúrbios.
Hontem. á noite, no morro da Matriz,

no Engenho Novo, o desordeiro teve uma
discussão com Rufiuo Francisco de OU-
veira. pardo, do 5fi annos do edade, no
correr da qual "Italiano" sacou de um

Nomeações na Marinha
O ministro «lu. Marinha, por actos

de liontem, nomeou: os capitães te-
nentes Henrique de Santa Rita, An-
tonio Segadas Vianna e Mario Sega-
das Viannn, respectivamente para o.s
cargos de auxiliar da 3** secção d-
estado maior da Armada; instructor
de mergulhadores na Escola do Defe-
sa Submarina e irrumediato do des-
troyer "Alagoas"

llr. JOA» AII.Kl_,LC

Cura radical das moléstias lias vias
urinarias com processos e apparelhos
ultimamente descobertos. — Kua São
1'edro 64, das 8 lis 11 e das IS f_s 18
horas.

MARINHA
Embarcou, no couraçado "Minas

Geraes", o capitão tenente DIiHo Ira-
tian Affonso da Costa.

Para t»rvir na Escola de Gru-
metes, foi designado o capitão tenen-
te Sorfdo BiKWrp de Andrade Vinho.

Foi transferido do "Mina.*» Ge-
raes" para " "Sergipe" o 2° tenente
engenheiro maehinlsta Mario Trom-
powsky Livramento.

Obteve 30 .lias de üoem-a. para
tratamento do saude <> 2o t<-in.-i.te ma-
dmiista Alexis Cardoso de Carvalho
Bocha.

i«_HS_^ ,r mW¦^k'fi&S\\WMm$ Wülfàm* •'m!-=3
mm.j' •• "_-__. 'ti* '' ^^*~ry

_4 ~<%jfc*>^Cr*3^
¦________________r i ¦*
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As magníficas cutis
de milhões de crean-
ças são arruinadas
cada anno pelo uso

de sabões impróprios.; O

Sabonete de
conserva permanentemente a ma-
gniíiea cutis da infância e juventude,
e é deliciosamente perfumado.

-
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&s 
homenagens prestadas pela cidade j

do Rio do Janeiro á memória 'do

Oswaldo Cruz foram commovcntcs o si-
çnificativas; só mais tarde, porém, con-
seguiremos nós avaliar o que foi, cm
toda ii sua extensão, essa perda de ha
dois dias.

Percorrendo a avenida Ulo Ilranco, o
carioca só sc lembrava, talvez, de. Os-
valdo Cruz quando o encontrava cm seu
caminho, com a

a gentil dlle Octavilla Rangel, filia do
sr. Eugênio da Cruz Range] o sr. Djal-
mn Miranda c Silva.

Dr.P. Carneiro ?^ene'íKid„e-
Leão, fancia. Res: Rlachuolò,

191-B. Toi. 5700 Central. Con-
sultorio: Gonçalves Dias. 41 — rias
10 1|2 fis 12 1|2. Tei. &024 Cen-

sua pasta sob o braço j trai.
o com ii câbeilòlra a fugir, branca e rc- |
bcldc, do escuro chapéo Mo feltro, lfi, no (
«mtanto. aquelle bem estar, aquelle con- i
lorto, aquella alegria quo om torno rc- |
soava, críi, em grande parte, obra da-
quello homem modestíssimo, pela attra-
i:ção, quo cllo promovera, dos capitães
e do sangue ostrángclros. Sem a sua
intblíigencia o á sua actividade, o Rio
nâo seria hoje, a cidade cosmopolita quo .
desfíuctàmos, mas, provavelmente, uni |
centro nnilsinado c temido, como doze- ;
Mias dc outros espalhados pelo mundo.
Outro tícientlsta terin, talvez, acabado
com a febre amarella: o effeito dessa
victoria não teria obtido, porém, o et-
feito quo conseguiu Oswaldo Cruz, cuja
Obra foi mais Útil por ter sido espalha- I
ria. no estrangeiro, nas azas poderosas ,
da sua fama pessoal. ¦ ;

O tempo ha do passar, sacudindo o pó i
das suas azas. sobre o nome do extin- \
cto do nnte-hontem. Ksso pó ha dc ser-
vir porém, para tornar maior o vulto
Hé Òsivaltlo Oriíz, dp modo que cllo ap-
•pareça aos brasileiros do futuro, bom-
lireando, no fundo luminoso dos séculos,
com as grandes figuras que o Urasil tem
produzido ató boje cm todos os ramos
Jo sabor humano.

VIUVA MARECHAL S1MKÃO Dl:
OLIVEIRA

ECHOS
PETRÓPOLIS, (12—2—11) —O maior

encanto da rèdépçftò na Villa Itararé, nt-
ferecidá pelos príncipes dc Belfprçj ás
pessoas do suas relações, foi, decerto- a
reunião inquieta c sonora das creanças.

Nii alegria do dia rutilante a multi-
lã o infantil , ra uma cunlinuncáo viva
da alegria vibrante da natureza.

Houve dansas aníniridlsslmas. llouvo
distribuirão de brinquedos.

E a creançadá, como üm enxame can-
íant- de abelhas, punhii mn pedaço de
céo na terra.

Vimos, '.'.litro as creanças: Heloísa
Muniz. Moura Vnldoz, Oscar Toffé. Vi-
iitor Luge, Cellna Liberal, Antônio, Li-

beral, Glldà .Muni/,, Juquinliu Costa Pc-
reira. Ivan Lagc, André Lagc. Maria Co-
i-ilia Cosia Pereira, Rosa Mario do Ar-
ijaí*, o Corroa dc Limo Ellho,

— O baile du mascaras que se dcvtò
rcaiii-.il i- no palácio dc Crystal, a 17 do
corrente, foi adiado pelos seus prompto-
rc.-; para o dia 11), em attenção nos dis.
tinetos hospedes do Palace Hotel, que

liaviiiin fixado pára a mesma data o
"bai-rUasquóo"' que tem despertado vivo
interesso nas rodas mundanas — TlL.

ANNIVERSARIOS

NASCIMENTOS
Achn-sc enriquecido o lar do sr. ma-

jor João Mudrugn Filho o de sua exma.
esposa nimc; Maria Rocha Madruga,
com n nascimento de uma Interessante
criançn, que nn pia baptism.n, receberá
0 nome do Ruy.

líAPTLSADOS
Na matriz de São Çhristovão, recebeu,

honteni, as águas lüslrties do baptismo, o
travesso Cernido Magello, filho do' sr.
di\ lfi. Gesar Oovott o de sua e.xnin.
esposa mme. Dionira Haidessnrini Co-
vett, tendo servido de padrinhos seu avô
paterno sr. Manoel César CÒYCtt o sua
avó materna d. Adelina Baldessarini.

DATAS INTIMAS

O sr. çonucl Cenozlo PitHiigu e sua
exma. esposa ninie. Maria Pitanga, of-
IV-receritin ante-huiiloiii, ua sun residen-
cia- umn elegante ••solrée" dausaiili- para
festejar a passanein ilq aniilvóriailrlo ha-
taliciò de sua gentiiissima filha mlle.
Kti/MUs Pita nua.

Nesto reiinião notamos: Mlles. Stella
BarbOsà, Pilar (iiran. I-:rolhides Alber-
liai, Maria Oardim. Llsettc IlayH.v. Ira-
eeimi Gomes da Sliva, Arlsa Silva- Ar-
gcntl.uà 1'itiingn, Goiwslnn Pitanga, Irn-
cemn. pitanga, Alémn Rosa ó Mjnii PI-
tanga ,. muitas outras.

RODAS DE PRATA
O dr. Octavio Aiitoiiio da Gosta, juiz

do direito dii comarca de Caritiignllo, no
Estado do Rio, e nnno. Cecília dn Costn
comiiienioriiram, domingo ultimo, com
uma recepção, o 25" anniversario de seu
consórcio, pelo que muitos foram òs

! cumprimentos que lhes dirigiram ns pes-
! soas dos círculos dó suas relações.

Sua familln comniunica a
seus parente-s p amigos ó fal-
leeiincnto iío il. MAIUICTTA
DE SOUZA E OLIVEIRA,
e convida paru acmiiipiuiliarem
o sem enterro, sahindò o fere-

tüo. hoje, fis 5 horas dá tarde, da rua
D. Ceclí.ia n. 30, Kio Coiiipriilo, paira
o cemitério de S. Fránoíécò de Paula,
em Cutuiiiihy.

MISSAS

Reza-se hoje, fts 9 horas, na egreja
da Cruz dos Militares, a missa do 1"
dia, por alma do sr. capitão de corveta
oiigonliolro niachiiilsta Carlos Artiiur da
Coátti Pastos, tio do nosso prezado com-

panheiro Arlindo Bastos.

CAPITÃO DE CORVETA ENGE-
NHÉlTiÓ MACHINISTA CARLOS
ARTIIUR DA COSTA BASTOS

Maria Assumpção Bastos,
Carlos Alberto Pastos, Marlã

Liliii Pastos. Maria lOiiiHki
Pastos, da Silva e seu esposo
Luiz lgiiíicio ilu Silivn, (au-
sentes;, .loão Antônio da

Pastos e família, J-nibollna
Nunes o fánill-la ugriulecem a

totiós u.s parentes e amigos, (iue aconi-
liiinliiiiiiiii ris restos niorlacs tle seu
querido esposo, pile, sogro, irmão,
cunhado o tio u ilo novo convidam
paru assistir á missa do 7" din, nina-
nha, tcnja-fciiii. 151 do corrente, (m
ll horas, na egreja lia Cruz dos AI iii-
lares.

u m empreza rio dle ura "muèjc
do Valeneia. na Hespanha,

bali"
con-

Costa
Pastos

pelas escolas
ESCOLA l»OLYTKOII,NICA DÒ RIO

1)11 JANEIRO
Exame vi-stilmlar

corrente. As
ponto, serão
os seguintes

Hoje, terça-feira, 13 do
!i lioras e 40 minutos cm
chamados para exame ora!

UfllAO FLUMINENSE
loit! .lanliin «lc Sc^ii rou >!u

pltf íit>j<>«* i- TcrrenIrcM
agencia:#íi*r# t1iimSeliiri»,'SI

Sobra-lo. Tei. 3701-Norte

RECEPÇÕISS
apitão Pedro Cardoso offerece,i Mme. c

j bojo, em
Visconde
nha cldiid

I
I recepção

Fazem annos lmjc
A menina Aid

rêa Sampaio;
mlles. JCdiib,

Ilungel, inspoc
Saude Publica;

filha do sr. Josó Cor-

filha <Io sr. Cândido
tor do pliarniaciás da,
Odette, filha do sr. dr. j

Abel Barreto Piuto; Olga de Carvalho.'
filha do »r. .losé Carvalho; Cecilia Sa-
boya, filha dò sr. dr. .losé Saboya;

mmes. Amélia Silveira; Alice Amaral
Gomes; Adelina dp Oliveira Guimarães
Vieira; Olinda Rosa •• Silva Sampaio;
Alexandrina dc Araujo. Ovietle Corin
Anesi, extna. esposa do sr. ,l. Luig
Anesi: a c.xmã. viuva llermcngiirda
Valentim Garcia;

ó menino Sebastião, filho do sr. João
niudrlgiieis Lima;

ns srs. dr. Cândido Mariano Dama-
sin, coronel Antônio Firmo do Souza,
Eurico Domsléy, Francisco Tarlõ, to-
nento Guerra de Souza 6 Silva, dr. .loão
de Souza Campos Junior, medico da As-
tjiBtencin Municipalj Luiz Adnlpho Ba-
liiano, 'dr. Julio da Silveira Lobo, João
1'ereira dn Fonseca, Euclydps Ganot
Mattos, Olavo de Almeida, Asdrubal do
Moraes, Antônio José Vieira, dr. João
Pedreira do Couto Ferraz Junior, te-
ilènto Antônio de Andrade, Pedro dos
Smitos Fragoso. Firmo de Moura, te-
nente Gregorio José de Souza, AlfrCdo
Ribeiro, Albino Dias. Antônio Francls-
co do Vargas Netto.

Faz anos hoje o sr. Frederico Obcr-
lacnder, nosso prezado collega du im-
prensa.

F'z annos hontem a exma. sra.
d. IU ia da Conceição Covett, esposa do
capitalista sr. Manoel César Covett c
progenitora do sr. capitão E. Cosar
Covett.

—Completa hoje mais
.mn àuniversar!o natali-
cio o sr. Manoel dc Car-
valho Franca, íunecio-
narlo aposentado ilii 15b-
tràda dc Ferro Central
du Urasil, quo certa-
mente receberá multas
felicitações de seus in-
números amigos.

A dn ta de hoje registra a passagem
do anniversario natalicio do sr. Gns-
lão Olavo tFÁlriioldã; chefe do Trafego
dn Lloyd Brasileiro,

A data dr hoje registra o anniver-
sario natalicio do tenente Alarlco do
Andrade Faceiro.

O joven officiál está actualmente ser-
vindo a bordo do destroyer "Matto

Grosso", no norto da Republica, para
ondo, certamente, lhe serão dirigidas
muitas felicitações.

CASAMENTOS
Com inlie. Rossi Gulllobel, filia do sr.

almirante Guillobél, contratou easameu-
te. o sr. dr. Odir Costa.

Contratou casamento com a gentil
mlb'. Eiuydice Tllioco, o sr, dr. Raul
Parcto.

Realiza-se quinta-feira próxima, o
casamento do sr, Belmlro Brêtlis, di-
rector do Gabinete de Identificação do
Exercito, com a senhorita Maria Bor-
gaiola, filha da exma. viuva Wàgnòr.

Serão testemunhas; da noiva, no civil,
o sr. João Aibèrttoll, industrial nesta
capital e exma. esposa, e no religioso, o
dr. Agostinho Brotos, medico, irmão do
noivo, e d. Maria Wagner, progenitora
d.i noiva.

Por parte do noivo, no civil, o sr.
Paulo de Noronha Brotas, negoclaute de
nossa praça, e no religioso, o sr. Luiz
Brotas, da casa Nazaretli & C. e d.
Oabrieila Brêtas, progenitora do noivo.

Por motivo de luto recente na faniilia
da noiva, os netos serão eflectuados nn
maior intimidade e na residência da
viuva Wagner, ás I horas da tarde.

Contratou casamento com mlle.
Carmen Gama. filha do sr. Domingos da
Gama. negociante desta praça, u sr. Al-
berto Lecourt dc Menezes, do nosso cora-
•nerelo.

Acaba de contratar casamento com

sua. elegante vivência, á rua
Io lirugiíay n. 827, na visi-

i fluminense; U!"11 ericiiutadòra
is pessoas de suas relações,

inira festejar a data do naniversário na-
lalielo do sua graciosa filha, mlle. Ma-
rlctln Cardoso.

VIAJANTES
Com destino a São Paulo, acnlc vão

assistir iío casamento '''' '"" ('l> stl"8 l';"
iiiãs, parlam hoje, no nocturno de litXP,
os srs drs. AffòiiHo de Camargo I'c«-
teado o Oscar de Camargo Penteado.
• — Na próxima qulnta-felrii, partirá
para São Paulo, o sr. dr', Ceeàr Lacerda
Vergueiro, deputado federal por aquelle
Estado.

— Seguiu, hontem, para n Paulieéa, o
sr. dr.Gastão Teixeira, acompanhado dc
sua exma. esposa.

._ is; esperado por estes dias, nesta
capital, o sr. dr. Alexandre dc Souza
Castro.

Fluminense Hotel ii||
stallaiio á praça da Repubiica, 207, muito
se recommenáii.

candidatos;
Antônio Coutinho Filho, Wakleinar

Raytho dc Queiroz o Silva. Heitor Liili-
íiioyor, Rubens Constant de Magalhães
Serejo. Remo Corrêa da Silva, Rotirlqtlp
Gitlllani Ciismaii. Raul Fialho do Fa-
ria e José Fernandes Coelho.

Turma stipplêiiieiitnr — Tbeopliilo dos
Reis Junqueira. Waldemar Cardoso Mar-
tins, Renato Tavares da Cunha e Mello,
Frederico Guilherme Gasehferth, Jacyn-
tlib Pulcado Moreira. Lobato. Autiinio
Ferreira Real, Fernando Ávila da Silva
o Encé Diogo Cordilliii.

IDxcrcicos práticos do "li.vili*:iulit'a"

Os aluniPiis ein exercícios práticos do
hydrauliee. devim, no dia M do cor-
rente, eneiintrar-se na esquina iia rua
da Asseiribíón cum a Avenida Rio Hriin-
co, fis 7 horas da manhã, afim dc, em
companhia do dr. LobsÍo, irem visitar
o reservatório do Engenho de Dentro.

E.xtuiic vi-stibiiltir

Approvados: plenanienle gráo II. Ma-
rio Leão Lindol; iiiniplesmente. gráo I.
Mario de Mattos; e com o gráo 2, Hen-
rique de Piinla Popes.'

Cinco inhabilitados.

tratou para trabalhar uo seu tlieatro a
bailarina Páãtóra Império.

No dia da estrea, porém, a attiíl i
não comparen-ti nem deu explicações da
«nu lado. Partira., fora passeai'; tro-
caindo o palco por unia praia de ba-
nbos, com absoluto desprezo pelo publi-
co e pelo ompnezarlo.

l^te. porem, não sc conformou com a
pilhéria. O desprezo pcl:i sua pessfla ara
o menos; o quo o irritava era o desiístro
na billiMcrlai. ..

Pm- luso o empreza rio foi á justiça e
exibiu uma indoniiiizwi.ãn da artista, da
quiintia du 50.000 pesetas.

Pntr1 titinto, correndo os seus trami-
tes, o processo teve uma solução inter-
ossanüc. por jWTto do juiz. que. de certo,
basitaría a sua decisão na loi : conde-
mniiii o iiiiinidu ile 1'aslora Império a
Siltisf.iy.er a illdetntliziieão.

i> marido «Ta o toureiro Raphiiel Oo-
inez, que ònCrentfiva com absoluto sen-
«ue frio, coni iiriFulavel serenidade,
confliinça e coragem c» cornos
grande,, touros temíveis.

l.Vanto tia investida apavorante
brailos nnimaies, elle náo tinha a
nm- i moção ihas. quando recebeu a
liniaçãn pura unllregar an emprezario
50.0ÇO pisétns. — o yaloiito torero"
sentiu ge!'.iir-r,c-lhe o snngiio ò o coração
punir.

E, então, não teve duvidas : levou
no juiz ;-, decla ração dc que se achava
divorciado da mulher, 'whorn náo le-
R.i-'mento, mas lá entirc eIPs.

P, 1 nino prova, documentou a sua de-
e'.;iração com uma lista de i-a.valbelros
que fa7.ifl.n1 a corte ú sun ex-posa o com
os quites ella multiplicava as cbãmmas
do seu amor...

O faeto (5 ici^i-esMmte. Mus o jornal
cm que lemos tal historia não diz se
ò torolro panou ou não ie se. a justiça
reconheceu 11 separação dos conjugues

OI>]©OIV
Companhia Çinematograpbica

MraMInirii

O KI'Sllltl<i WIICCCNWO «lt>
lionteni, qiie hojo «a 

p]

revp
Costa, dd. secre-

missa cantada,
conego Carlos Duarte
tario do Arcéblspado.

Acolytarão. o? revmos. padres Lou-
renço Playan >' Marte] o Pedro Fossei,
servindo de mestre de eeremonias; o
revmo. padre JosCi Caminha.

Na quarta-feira de Cinzas (21) reali-
repele _ t ^ ] zãr-se-ft! com grande solemnidade, a dis-

Fui fliPPPPíil PO ÍIPfifK IP S <$ N;ibuÍC&b dr ruvr,^. ás ló 1|2 horas.'
CHI UM übt^dJ au ciüj nia ra k- 

^ Hn^Mll ,-,lltrn,.a A nii8sa pontiücai,
jritndo drama,de accão vibranli

1'rotagonista: lilettra USag-

fss ííissfi vepõaas ?
Comedia iutoressante

A Megnii* 1

H&sso po&re coraçãa

demito du esmagador.u li-ta dc anvan-

1' bem possivie que o casal
unido do novo, sc é que estavam

•s, mfim de nnitunmente iiuxt-
-, cumprirem a ' xlgehcla judl-

vol-
entrado

Moveis a prestações

).J08fi72S,j08É
A M0BILIAD0RA

tes...
Kutr 'tanto

i-e l; 11 lia
separado
liandó-sc
ciaria,

Serve para um "vautleviMe": a ar-
tisti. contratada lima com u empreza-
rio; o emprezario recerd-' á justiça; a
justiça iivuuiça para o marido; o o ma-
rido passa a divida para os amantes da
mulhor. Depois, marido e mulher
tiiin juntes sei lar. elle sem lier
c&ni as S0.000 nrsetas e ella sem nman-
tes; o einprezarln recebe i'i inàemnizácfto
fiibieadn . e a justiça sorri, trc.í vezes
viclnrlosn.

"Tout e-t. bleti. qu) fintt bien"...

A • TOI HXfv," T>F, KSPKRAN7.V
| 1I1IS AO «RASITi, KSTK AXXO

I Visitará novamente o Urasil, este anno,
I.i companhia de operètas .lCsperanza
'íris. 

E' uma "tournéc" que todo o Rio

ioeií.cra com anc.lcdadc.
F.spernnza Íris está n0 Panamá, tra-

balhando com tritiniphal suecesso, e de-
verá estar 110 Urasil cm marco próximo.
Sua "tournóe" começará pidos Estados

,do norte: estreando no Pará, ondo já ue
'acha 

aberta a ássignatura para a tem-
i porada, quo durará ató nbrll

neutralidade
cnmpruniettida com tal

VERANISTAS

Subiram para Pctropolis, onde preten-
dom passar a estação ciilinosa, os srs.:
dr, Américo Repeíto, dr. Corrêa Ou-
Ira c dr. Job6 Rebello,

ENTERROS

Foram sepultados liontcm:

Xo oemilerlo <Ic São Francisco Xa-
vier:

Anna do Nascimento Fernandes Maga-
lhães, rua Pr. Carmo Xetto n. 107; Vir-

ginla' Ferreira Guimarães Machado, rua
Oohttà de Bonifim ti. 1.331; Ignacia Ua-
ptista. rua do Consultório n. 79; Inno-
ceneia, filha do José de A. Sobrinho,
niorrd oe São Carlos s|n; Domingas
Francisco Pereira. Santa Casa da Mlsc-
ricordin; generail João Domingos Ramos,
rua dos Coqueiros 11. 51; Alfredo Joa-
quim da Silva, Santa Casa da Misericor-
dia; Orlando, filho de Joaquim Alves,
rua Paula Mattos 11. 59; João, filho do
Josó B. dos Reis. rua Visconde'de Ni-
cthòroy n. 185; Maria Amalia do Nasci-
mento. estrada dc Itarard n. 51; Joaquim
Augusto Scdone, Asylo São Luiz; Jurema,
filha de Antônio da Fonseca, rua Sena-
dor Pòmpeu n. 221: Maria Pbalda
Meyer, rua Possolo n. 72; Antônio Elias,
rua Senador Kusebio n. 70: Ilortcncia
Maria da Conceição. Santa Casa da Mi-
serieordia; José Alves Pereira, NocrptB-
rio da Policia; Luiz M. Caetano da Sil-
va, rua Dr. Lins de Vasconcellos n. 200;
Celestino Jacinlho Mendonça, Hospital
S. Sebastião; Maria Fernandes, rua Con-
de de Ponifim n. 283: Generosa Maria
Va.lerio Monteiro, rua Amélia 11. 90; Iti-
ta Faria Martins Carvalho, rua da Ale-
grla 11. 171 A; Maria Isabel Teixeira,
rua Joaquim Si/lva 11. 91; Yvonne. filha
dc Heitor Pinto da Luz, rua Figueira
11. 22; Emilia R. Monteiro da Rosa. rua
Mendes Tavares n. Pi; Octavio, filho de
Ortavio Benedicto. rua Minuel de Pai-
va 11. 201; José Natal MèndfSj Hospital
S. Sebastião. *

No cemitério de São João Baptista:
[•Vrnanilo, filho de Affonso Gomes, rua

Dr. Lins de VasconceMos 11. :115; Asldlc
Maria, filha de Felisbello Iacovz, rua
Santa Cara n. 145; Alfredo dc Oliveira.
Hospital Nacional de Alienados: Isabel,
filha dc Manoel de Almeida, rua Caro-
Una n. 20; Margarida Alvares Cornies-
sanha, rua Leoncio de Albuquerque uu-
mero 20: Celina. filha de Augusto Miller
de Carvalho, travessa do Quedes n. 2!':
dr. Oswaldo Gonçalves Cruz. cidade do
Petrópolis: Francisco Vasconcellos Cal-
das, cidade do Tber-zopolis; Carlos da
Costa Cabral, Beneficência Portugueza;
Elza- filha de Juvenal Avies dos San-
tos, rua Ypiranga n. SS, casa IV.

No cemitério da Penitencia:
Antônio Josó da Cunha. Hospital da

Penitencia; Laura da Silva Pinto, Xccro-
terio dn Policia.

— Será inhuuindo hoje, na necropole
de São Jofio Bíiptista, d. Alice Anuais
Barrauno, sahindo o cortejo fúnebre ús
9 horas, da rua 1'ayoaudU n.. 120.

Fm maio,
Pernambuco

Fsperanza íris, visitará
e, junho, a Bahia. Em

José Rillz Madrld, Alíredo Mpralos, I.
Gonzales Hozada, Affonso Montez e Mel-
qulado rena.

A companhia, como ficou dito acima,
promette visitar-nos somente om Junho'.

com 1 Entretanto, como ba da parle do publi-
dos cò um grande interesse não será nur-

j presa quo a compiíulilai antes de Ir no
dos norte, passe alguns dias, uns quinze ta!-
me-!vez, nesta capital...
'"' "Ll-S ÓAlilSAOX DK NOML" E A

NI.CTKALID.VDIl AKtll.NTIXA

Aindii está na lembrança do publico o
aeto du prefeito dn Buenos Aires prohi-
bindo que Be cattlassc no Colon, a opera
de Xavier Leroux. "Les i-iidniiix de
Ncjiaí", quo foi representada cm Montevi-
déo e aqiii no Kio, com grande sueces-
so. Hasetni-so o into do prrfelto porte
nho, em querer evitar quo
argentina fosse
representação.

Entretanto, em parecer definitivo, aca-
ha de declarar a direcção geral dos
theatrns de Buenos Air.-s. qtio a opera
"Les cadeatix de Noel'' p6de ser repre-
sentada, sem com isso ferir a attitude
neutral da Republica Argentina.

• -ESTMII'; 
^RÉSÒ!"

A nova revista dos irmãos Quintiliano,
quo está em ensaios no S. José. tem os
seguintes papeis, assim distribuídos:

"Pílula" e "Piadinha", Beatriz Mar-
tins; "Sal fino'', Autonia Ncgri; "Sal

grosso", Luiza Caldas, o "Hosa e amor".
Cândida Leal.

"Buginganga", João de Deus; "Revc-

rendo" e "Anesio", Asdrubal; "Loló"

o "Grlllo". FpankHn; "Maná". .1. Mat-
tos; "Conimeiidador Dinheiro em Pen-
ca", Bernardino Machado.

Entre os números de musica mais in-
teressantes .-«tá uma parodia á "Flor
do 111a 1", que a:.M'á cantada pelo tenor
Vicente Cclestiuo.

XOTAS DIVERSAS

A companhia do Poflyterpsia, de Ni-
cthrroy. abandonou o gênero de rivistas
e burlétas e está representando comédias
cm 1 aeto.

Desligaram-se da companhia Au-
gusto Campos os actores Álvaro Fonseca
o Leopoldo Prata.

Para o cinema Ulo, de Nictheroy,
o actor Affonso Baptista acaba de or-
ganlzar unia companhia de revistas.

Os autores da revista "O pistolão",
Restier Junior o Ignacio Raposo, aca-
bani de escrever mais uma peca, que será.
entregue A empreza do theatro S. José.

A primeira do novo original de
ClaudlO de Souza "A renuncia", reali-
zar-sc-á a 15 do corrente, cm Sáo Paulo,
pela companhia Alexandre AzciMdo.

sendo pontifir-iinte o exmo. ;• revmo.
vigário geral do Arcebispado 0 decano
do Cabido Metropolitano, monsenhor An-
tonio Alves Ferreira dos Santos.

Servirão de diacono e EUb-dlaconO
os revmos. conegos André Arcoverde
de Albuquerque Cavalcanti, vigário do
S. João Baptista o Beneilicto Marinho
do Oliveira. De mostre de cerimonias
servirá o padre Joié Caminhai

O coro será desempenhado pela Scho-
Ia Cantorum de Santa Cecília, soh a ro-
geneta do revmo. director, conego AI-
pheu Lopes de Arnujo, quo fuá ex-
erutar belllssimo programma.
OPUAS DAS VOCAÇÕES SACMRDO-

TA ES
10 horas, rc-
Metropolitana
Voeaç.des Sa-

FACULDADE DE SCIENCIAS JÜIII-
DICAS E SOCIAES D OlUO DE
JANEIRO
Exames da segunda época :
Nestes exame,, só serão admíttldos :
X" — Os ítciqucrentes não nicJtritula-

dos ua Faculdade :
Deverão estes apresente :
a) aDi,estado do Idoneidade moral;
b) conhecimento do pagamento da

taxa do freqüência rohtitiva a uma, algu-
mas ou a todas as cauViras do uinno;

c) contifiçado de approviicão 110 exa-
me vestibular para a Faculdade;

d) t.riunstt;rencia regular de outra Fa'-
culude offhdal ou equiparada, provando
o candidato não lunver. piiestado exame
tle primeira época na Faculdade do onde
y.fer o conhecimento dc pagamento da
taxa dc éxfflme.

Quando o candldaito houver sido trans-
ferido para outra Faculdade c a esta
volte, scr-lhe-á lesclglila a transferencia
regular da outrai Eaciildade, conforme
dulermina o requésito da 1 ei rm — D.

2" —- Os aluninos matricui-ades que
náo se apresentarem na primeira época
por motivo dc forca maior devidamente
provindo.

Dèvierão ustes apresentar :
a) certidão de íuaioric.uiu;
lil conhecimento do pagamento da

taxa (je exame.
:'," — Os que não tiverem a presença

legiij em 191G.
Deverão estcn apresentar :
a) certidão de matricula;
b) conlu-ciniento de pagamoiiío da

taxa de eytime e de Irequ melai.
4o — Os que tiverem sido reprovados

ou deixarem dc ser examinados —
"eni nina só cadeira" - da primeira
época.

Deverão estes .-xbibir certificado tle
haver sido rhprovado cm "uma só ca-
deira" ou de haver deixado de fazer
exames de — "uma só caiPira" — do
nnno no quad desein inscrever-se.

O candldiHV) não matriculado, má6 que
já houver pertencido á Faculdade sem
transforcncln para outra deverá
seiilar :

a) Certificado dé approvação de
ns cai! iras do anno anterior;

b) oertidãò do pagamento d;iii
de exames e dc freqüência.

X. B. — A prova do pagamento das
tnxas do "ixame o de freqüência é obri-
gatorln em todns as hypotheses acima
eniinieindiis fnrtsi 122 e 121 do Itcgi-
mento Interno).

CURSO 1'ROIM.DIU rito
lOffectuar-se-á brevetn-nte a visita

dos alumnos deste estabelecimento ao
Observatório vio morro do Castello.

wF"~y' ^^M ^K ^^3 ^B
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CULTO CATHOLICO

apre-

todas

taxas

Bebam só Café Ideal

Esperança Tris

meados desse mez, a querida companhia
do operètas estará no Rio, seguindo, de-
pois. para S. Paulo e Porto Alegre é
dahi para Montevidéu.

Em princípios de dezembro, Esperanza
íris estreará 110 Poiytheatna de Lisboa.

De aeeôrdo com o oontrato firmado
com o emprezario José Loureiro, a eom-
panhia que tem á frente a graciosa atriz
mexicana, dará aqui no Rio dez opere-
tas novas, inclusive uma de pur.j ca-
racter ni.-xieiino. escripto csneciiilmen-
te para Fsperanza Íris e Intitulada:
"Rosa do México".

Entro as operètas novas estão: "Sy-

bill". "Duqucza do Bal Tabarin", "Fio-

rette". "Amor Vadlo". "Saugne Po'a,-o",
"Oaroto d-a Paris" e "Senhoríii 'ira-

lálá".
Muitos sccnarlos das novas operètas

íoram adquiridos na Europa, especial-
mente por .luan Palm r. director da
companhia, que í,% uma propositada via-

gem ao velho continente para tal fim.
Como directores da orchestra, virão

os maestros Mario Sanchez. de grande
renome artístico, n Severo Murqueza,
que esteve aqui o anno passado.

No enlenpo. que nos reãpparecerá me-
Ihorado, figuram: Esperanza íris. José-
fina Pcral, Paquita Alvarez. Mercedes
Taberncr, Antonia Censalur. Amparo

Oomez' Rosaria Oranados, bolores Mc-
]ias, Isaura Palmi. Blanqultn Valente.
Ocotlan Lopcz. Carníín Vultnto, Maria,
Antonia Alaris, ('arolina Hernardei- O
Matliilde llerrera.

Xa parte masculino, veremos: Juau
Palnwr, Enrique Itainos. Jo.«é Calem.
Amadeo Garcia, Felipe Tremes, Luradeo

LAUS I»ERLL\NE NA MATRIZ DE
S. JOÃO «AITISTA DA LAGOA
Conforme as instrucções emanadas da

Vigararia Geral do Arcéblspado, estará
exposto soleiunemente depois da missa
parochlal nesta matriz o Santissimo Sa-
cramento.

O encerramento effectuar-se-á com
benção o cânticos.

REUNIÕES DAS ASSOCIAÇÕES
RELIGIOSAS

Reunir-se-ão hoje as seguintes:
Na matriz do Nossa Senhora tia Luz,

ás 10 l|2 horas, da Conferência de Nossa
Senhora -da Luz.

Nn inatriz de São Franeisro Xavier,
do Engenho Velho, ás 19 horas, da con-
ferencia do mesmo nome.

Na matriz do Santa Pita, ás 19 horas,
da Conferência de Santa Rita (Vicem í-
nas).

Na matriz do Sagrado Coração de Jo-
fi.s, ás 19 horas, da Conferência dc SãJ
Vicente do Paulo. *

No Curato de Santa Thereza de Je-
sus, & tarde, das Senhoras dn doutrina
iChristã.

Na matriz tle Nossa Senhora da Cio-
ria, ás lü horas, da Associação do Al-
tnr.

SANTUÁRIO DO SANTO SlüPUÍi-
ORO

Será celebrada hoje, nest.> Santuário,
ás t! 1|2 horas, em louvor ao glorioso
thauniaturgo Santo Antônio, missa can-
tada, officiando o revmo. superior e
commissario da Terra Snnta, irei Cy-
riaco Hielscher (O. F. M.)>

Após a missa, expor-se-á o Santissimo
Sacraniento, entoaudo-se cânticos c em
seguida heução.

Terminada essa solemnidade, far-se-á
a distribuição do Páo de Santo Antouio
aos pobres do referido santo.
CONVENTO DE SANTO ANTÔNIO

Hoje, 11a egreja deste Convento, liave-
rfi beiucão do Santissimo Sacramento,
depois da missa, que se rezará ás S
horas.

A'.s IC l|2 horas, ficará exposto so-
lemnementé á adoração e reparação dos
fieis o Santissimo Sacramento, sendo
entoados cânticos, terço, responsorio de
Santo Antônio e outras preces, encerrai)-
do-sp cem benção do Santíssimo.

Será offieiante o revmo, superior, frei
Diogo de Freitas.

CAPELLA DE 8. JOSÉ»
Amanhã, nesta capella. sita im tre-

guezlti de Nossa Senhora da Conceição, j
e São José do Engenho de Dentro, ceie- I
brar-sc-á. ás S hm-as, uma missa em I
louvor do padroeiro, officiando o levuio.
Jeronyrao de Carvalho Rodrigues,

Xo.-i :i dias dc carnaval, haverá na ma-1
triz adoração e reparação durante u cx-
posição do Santíssimo Sacramento.

CÃTHEDRAL .HKTROPOLITAXA

Depois de amanha, ás
unir-so-fi na Cnthodriil
a associação "Obras das
oerrlotaes'', sondo presMidn pelo revmo.
director.

KXPKDIKNTK DA S! :CI{( I AlilA
DO ARCKHISPADO
Despachos lie liiuili-in

José Carlos de Sounii Vascohcollos 1
,Luiza Joppert Martins; Elrinlno Ror
driguea Martinez e SVáldemlrã Sam-
hcyo Ferreira — Como pedem.

MATRIZ DE SANTWWA

Nesta matriz realizar-se-á 110 Mia 22
do corrente a reunião mensal da asso-
ciaçãò das "Damas dc Caridade", ás
10 horas.

VIGARARIA <;i:h.\l
o exmo. e revnio. vigário geral do

Arcéblspado monsenhor Antônio Alvos
Ferreira dos Santos, não dará audien-
cias de 19 até 21 do corrente.

MISSAS MENSAES
Serão celebradas nos templos abaixo

as seguintes missas mensaes :
Xo dia 19, no Curato de Santa The-

reza de Jesus, ás S horas, havendo com-
munhão geral das Damas tle Caridxdü
o Devotas de S. José, officiando o
revmo. padre Pedro Massa.

Xa matriz de SanCAnna, no dia 13,
ás 7 l|2 horas, da Devoção de S. José,
com com munhão geral.

Na matriz de Nossa Senhora dai Dõ-
res da Salette, ás S horas do dia PJ, ha-
vendo cânticos e. leitura de Nossa Sc-
nhora, finalizando com benção do San-
tiísímo Sacraniento.

Será celebrante o respeetivo vigário,
padre Clemente Henrique Müssior.

Xa egreja de S. Gonçalo Garcia á São
Jorge, 110 dia 18, ás 9 horas, , tn louvor
do Nossa Senhora do Parto; tio dia pi,
ás 9 horas, de S. Expedito; no dia "1

de Santa lgnez; no dia 2;», ás 9 horas,
do S. Jorge, e 110 dia 27. ás 9 horas
dc S. Cosmc e S. Damião.

Será celebrante o revmo. capelláOj
padro Nicoláo Navazzio.

No llia 22 do corrente, ás 8 horas,
na matriz de Santa Rita. eni honra da
padroeira, com cânticos o communháo
geral, officiando o revmo. vigário, co-
nego Clodoveu Cayrcs Piuto.

SEMINÁRIO DE S. JOSÉ'

Hoje, ás lõ horas, deverão compare
ecr no palácio S. Joaquim (largo da
Gloria) todos os novos aluninos matri-
culados no Seminário Menor do Pira-
póra, para receberem a benção do sr.-
cardeal.

No dia lõ, tis ti horas, todos se apre-
sentarão, com as respectivas bagagens.
na estação Central da Estrada de For-
ro, para seguirem pelo rápido, para
léste.

Club dos Funecionarios
Públicos Civis

Hoje, 12. ás IR l!2 horas, realizar-se-á
a segunda e ultima convocação da pri-
meira assembléa geral ordinária, do Ciub
dos Funecionarios Públicos Civis, para a.
tomada das coutas relativas ao período
decorrido de Pi de maio de 19lõ a "l

de dezembro de 1916; preenchimento dos
cargos vagos do lu vlçe-prèsldènte, the-
soureiro e dois supplentcs do conselho ¦
fiscal e vários outros assumptos de in-
tereèso social.

Só poderão tomar parte nesta assem-
bléa os sócios quites de dezembro do
11116 cm deante.

A reunião effectuar-se-á ua séde so-
ciai. á rua Gonçalves Dias n. 7õ, 2"
andar, o será realizada com qualquer nu-
mero de sócios presentes, de a«cordo com
o paragrapho 1" do art. P! dos estatutos
em vigor.

Gomo deverão ser conce-
• didas as licenças

aos diaristas do Exercito
O director do Arseual de Guerra dc

Rio de Janeiro consultou:
1"—Se o prazo do ti mezes, 2 com 2|3

o2 com 1J2 da diária, ao qual se refere o
art. 91, da Lei n. 2.S12, de 2 dc ja-
neiro de 1914, revigorada por outras pos-
terIores, deve ser contado entrando cm
consideração as dispensas de serviço iu-

tercaladas ou somente as consecutivas.
2" — Se a contagem deve ser feita do

exercicio. ou abrange os exercícios dif-
ferentes. desde que esteja em vigor o
citado artigo;

;i" — Se. terminando o prazo dc 6 me-
zes de dispensa do serviço, pôde 0 dia-
rista solicitar nova licença antes de fi
mezes pelo menos dc ctfcctivo trabalho
ou deve ser applicado o principio já fir-
nmdo em relação aos funecionarios.

Em solução a esta consulta, o sr. mi-
nistro da Cuerra declarou:

que o prazo çm questão deve st con-
tado, entrando em consideração as dis-

[pensas de servie0 por motivo iL moléstia
comprovada, concedidas seguidamente ou

Iconi interrupção.
2" que a contagem deve ser feita den-

tr0 de l anno. podendo abranger exerci-
cios consecutivos, emquanto subsistir a

Idisposição do citado artigo;
,'i" que o diarista que tiver gosado

[niais de ti mezes de dispensa contados,
11a fórinn do que ntraz^1 prescreve- só-
mente npós um anno da data da ternil-
nação da ultima licença que lhe toi eon-

Xo domingo, ás 10 1J2 lioras, haverá [cedida poderá entrar cm goso do .-nova
com assistência ú-j Cabido Metropolitano, (dispensa, com as vantagens respectivas.
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A corrida de domingo em
S. Paulo-Interview ven-
cedor da "Taça de ouro"

Vairiaas notes
Os nossos collegas d'"0 listado de São

Taulo" aspim descrevem u corridn anto-
bontem. realizada no prado da Moóca:

•*0 Jockey Club Paulistano conseguiu
vèr coroada dc um legitimo suecesso a
festa, que hontem realizou, ia> prado da
Mortca, a que servia de base a disputa do
"Grande Premio (5«hér'al Couto de Ma-
galhães". no qual sí* decidiria a posse da
"Taça dc Ouro", instituída por aquelie
general.

Na. assistência quo enchia hontom a
archibancada do velho prado, uma das
mais brilhantes assistências destes ul-
timos tf.mpos, predominava o elemento
feminino,

A' reunião compareceu o sr. dr. Al-
tino Arantes. presidente do Kstado, que
chegou ao prado quando estava sendo
disputado o quarto pareo. S. ex. «ttava
Acompanhado do sr. dr. Cardoso de Al-
míida. secretario da Fazenda- o de seu
ajudante de ordens.

Esteve tambem presente o sr. conse-
lheiro Antonio Prado, detentor alé agora
da "Taça dc Ouro".

Os membros do governo c o conselhol-
ro Antonio Prado forani gentilmente re-
cebidos pelos srs. dr. Guilherme Bills,
presidente do Jockey Club, Domingos
Teixeira Leite, Armando Barros Souza
* demais membros da direetoria.

Como r-ni natural, a attenção da assis-
tencia estava voltada para a disputa do"Orando Premio", no qual iam medir
forças os melhores representantes da"elevoge" indígena.

Br_aih Ifi horas e m:ia. quando desfi-
íarani pelo "paddock" os concorrentes
tio "Grande Premio", Guayamu', Ariana,
.Interview, Artilheiro o Delphim. osten-
tando todos- ii excepçâo dc Interview, a
anais Impcccavel fôrma.

O vaolrpso creoulo do coronel Juliano
Martins de Almeida, apresentou-se tris-
te. demonstrando claramente não estar
no resplandecente estndo em que tantos
louros colheu ainda ba pouco. Mesmo
flssim. porém. > rn ta! a confiança quo
inspirava a "performance" do valente
nacional, que em pouco temp0 os "gui-
çhets" açoitavam Interview como franco
favorito.

E o publico nã0 foi illudido. Depois de
p-equena. demora, foi dada a sabida em
regulares condições- despontando logo
Gnayanr.j'. .seguido de Interview e mais
[atraz Ariana. Artilheiro o Delphim. Ao
ãér feitn a primeira passagem pelas ar-
rhibaocadas Ariana forçou, conseguindo
tomar o commando do lote- posipão que
conservou- s°guida do. Interview e Guaya-
mu', até a curva* da estrada de ferro.
Nv*sse ponto- Interview. emparelhou com
a "leader" e. ao entrar na recta da che-
cada. ern jí acclamado vencedor. F, de-
baixo dc delirantes applausos, cruzou o
irlorlo'Kó"àlít_íão. sob a magistral direc-
ção de Henrique Rodrlguez, o poste do
vemedor- e uo magnifico tompo de 137
3.2". seguido do. Ariana, que, dirigida
pnr Dinárte Vaz, foz tambem còrlrda dl-
gna do nota. A seguir, entraram Guava-
mu', Artilheiro o Delphim.¦ O coronel Juliano Martins de Almeida-
proprietário o criador de Interview, foi
calorosamente felicitado pela brilhante
vietorla alcançada pelo sou peusionHa.

, Após a disputa, desse pareo, a directo-
ria offereceu umn taça de "champagne'',
rio Pavilhão do Chá, uo sr. presidentedo Estado, membros do governo, conse-
lheiro Antônio Prado- coronel Jullano
Martins, e mais pessoas gradas, falando
nessa oceasião 0 dr. Guilherme Ellis.
presidente do Jockey Club, saudando o
sr. presidento do Estado, e o ço/.solhel-
rn Antônio Prado, fazendo entrega da
Isca ao coronel Juliano Martins do Al-
moida- e fazendo votos por que. esse tro-
phou seja o estimulo para o progresso e
iperfelgqamento da crlàcfto paulista.

Os demais parcos dc que se compunha
o programma fornm bem disputados, não
«íuodo ninrgo.ns a Irregularidades, tondo
Sido muito frli:*. o "starter". sr. Mar-
collo Paes de Rarros, no dar as sahi-
das.

Os jockeys victoríosos foram*. Protá-
zio do Barros coni Pel e My Heart:<'i*.arlr? Houghton com Golden Spurs èBuekless: Fnrlque Rodriguez com In-
tervlew; Joaquim Silva, com Spnr; .1.
Games cnn) Fiorlse, o Bencdicto Vieira,
eom Gardirigó,

O movimento da casn da poule attin-
gin â cifra d» 5Q;S90$OÓO. o "reeord''
destes últimos .'ir.nos.

O ^pedigree" <i-> Iriterview. o vence-
dor tlff gran.le premio. é o seguinte:

i Bragelone
i Ta nus I

< Ta rie
Intervlow .

( Fila du [íoi
i Kheki t

f Beneyk
O resultado gera! das corridas foi o

fe/uinte:
l'1 pareo — "Quito" — Anlmaes nas-

ridos no Estado de Sâo Paulo (handicap
antecipado) — 600Í000 o lflu$000 — 1.100
metros.
POL. masculino, zaino. São Paulo. (

annos. pnr Sertanejo e Ajax, do
sr. dr. José Teixeira de Barros.
jockey Protazio de Barros. 50e 112 küos  1

Rambúrrà, Joaquim Siha. fio kilos! 2Cidra. JoSé Augusto, ii! 12 küos . *!
Iboré Enrique Rodrigues!. ."» kilos . 0
Sabá, Antônio Victorino. IU 1J2 kl!o«'aprendiz)  0
Itauna II- Santiago Alves. 41
(aprendiz)
Venceu por cabeça.
Tempo: 71".
Rateios: de Pol 'ui i" logar <r,i.

*lí»00; dupla com Bambürra (45)
42í<:nn.

Movimento do pareo: 3:602$000.
O vencedor foi criado pelo s u pro-

prietãrlo e é tratado per rrotazS. do
Barros.

2" pareo — ••Pieppe" --- Animais n*--
elonaes 'handican antonlpsdo — ôiojOOO
r ÍOOJOOO —- 1.500 raètrcs;
GAJtDINGÒ, masculino, aalno. nio

Grande do Sul, 7 annos. por lio-

I reb e Rolla- do sr. Ângelo Soo-

Iehetti. 
jockoy Bene.dleto Vieira,

50 1|2 kllos (aprendiz) ... 1
Bella Vista. Alberto Routhledge, IS

kilos (aprendiz)  2
Ibirubd, Nicola Fures. 5J kilos

(aprendiz)  3
lsabeau. Antonio Victorino. 4!i 1;2

kilos (aprendiz)  0
Jovial, Enrique Rodrigues, 52 kilos. 0

Vencou por pescoço.
Tempo: 100".
Rateios: de Gardingo em V logar (5),

2S7Ç200; dupla com Bella Vista (lã).
2S2?000.

Movimento do pareo: 4:7225000.
O vencedor foi criado pelo sr. Arthur

Bardon o é tratado por seu proprie-
tario.

3o pareo — "Pilletc" — Anlmaes es-
trangeiros — (Handicap antecipado) —
600$ o 120ÍOO0 — LOOS metros.
MY HEART, masculino, castanho,

Inglaterra. 5 nnnos, por Star-
geon o Kalr Aspee.t. do sr.
Francisco Fortes, jockey Pro-
tasio do Barros, 53 kilos ... 1

Eclipse, Jofio Lobo, 53 kilos . . 2
Pathé, Enrique Rodriguez, 52 kilos 3
Tentador, Abílio Franco (aprendiz).

50 1|2 kilos  0
Venceu por dois corpos.
Tempo: 105".
Rateios: My Hcart om 1" (3)', 22$6O0;

dupla com Eclipso (23), 311800.
Poules vendldns — (2J0O0).

Io logar  106
Duplas  211

Movimento do pareo: 5:469*000.
O vencedor foi importado pelo sr.

William Martin Mnddock o é tiatado
por João .lapecanga.

4o pareo — "Count Sohomberg" —
Animaes europeus dc 3 annos — S00Í
« 160-füOO — 1.609 metros.
SPAR, masculino, castanho, Ingla-

terra, 3 annos, por Mnrcovil o
Crystal. do sr. Antônio Quinta
Reis jockey Joaquim Silva,
54 kllos  1

Mamo, Enrique Rodriguez, 54 kilos 2
CiiRtilla, Charles Houghton, 52 kilos 3• Venceu por dois corpos,

Tempo: in2 l|2".
Rateios: Spar om 1" (2). 20?(i00; du-

pia cora Marne (12), 20JOO0.
Movimento do paroo: 6:339*000.
O vencedor foi importado pelo sr.

coronel José da Silvn Quinta Reis e
è tratado por José Fernandes (Finança).

5o. parco—- "Oviedo" — Animaes es-
trangeiros — (Handicap antecipado) —
S0OJ o 160*000 -— 1.700 metros.
GOLDEN SPURS. masculino, casta-

nho, Inglaterra, 4 annos, por
Rpquelaurn o Menurinion. dos
srs.. Lnzzarcschi & Butori, jo- i
ckey Charles Houghton, 52 kllos

Radiator, Joaquim Silva, fil .kllos
Soneto, Dlnnrto Vaz, 50 1Í2 kllos
Feniano. João Lobo, 50 1(2 kilos. ,

St. Ulplan não correu,
Venceu por quatro corpos.
Tempo: 108 l|2".
Rateios: Golden Spurs em 1" (1). 24*;

dupla eom Radiator (13), 21*000.
Movimento do pareo: 6:634*000.
O vencedor foi Importado pclo sr.

William Martiu Maddock o é tratado
por Luiz Conzi.

6° parco — "Grande Premio General
Couto de Magalhães" — Anlmaes nas-
cldos no Estude de S. Paulo — 3:000*.
sondo 1:000* offerecido polo exmo. sr.'
conselheiro dr. Antonio Prado, o a de-
tenção du "Taça de Ouro", o 600*001)— 2.143 metros.
INTERVIEW. masculino, alazão, São

Paulo, 4 annos, por Tanus' o
Khaki, do sr. coronel Jullano
Martins de Almeida, jockoy
Enrique Rodriguez. 55 kilos. . 1

Ariana,. Dinarte Vaz, 48 kilos . . 2
Guaynma, Protasio de Barro^ 50 1|2
liiJps 3

Artilheiro,. Joaquim Silvo, 5o kilos- (l
DelphiTp. Cbarlea Houghton, 51 l|2
kiltw  o

Vencou íaeilniqafci, por cinco corpos.
Tempo: 137 1J2".
Rateios: Interview em 1" (3), 18*;

dupln eom Arinrtfl (23). 55*000.
Poules vendWaa (10*000)*
GuayaiiKi
Ariana
Interview
Artllholro
Delphim

A vencedora foi importada pelo sou
proprietário e £• tratada por João Ja-
pecanga.

Rnla, optima.
Total gçral: 60:S90|ôÒ(!.

EM TORNO DA CORRIDA DK
ANTE-HONTEM

As reuniões do Derby Petropolitano
Já se Impuzeram de tul modo ao mundo
turfista, como a sociedade, tanto desta
capltal, como do Petropolls, já pE]osattractlvos que offerecem. já pela se-
riedade que ns preside, qu» desueeos-
sario se torna dizer quo foram optimas.
E' quasl uma rcdwndanoia. A de ante-
hontem, porém, e.vigo ainda reforen-
cias, porque cm notes escriptas a cor-
rer, num espaço de tempo relativamente
pequeno, para o mundo de coisss que
ba a dizer, escapam muitos detalhes,
poquenos nadas, que nem mesmo por
leso deixam de ter Importância.

E' assim, por exemplo, que alguns
moliioramontos já ante-hontem foram
notados no prado dos CorrOas. e aos
quaes só de passagem filemos ligeiras
referencias.

A poeira, por exemplo, que tanto
aborrecia, por vezes, os freqüentadores
do aprazível campo dc corridas, já des-
appareceu por completo com o calça-
mento dc* grande parto da pelouse' o
irrigação do pequeno trecho, que, por
necessário ao transito de vehiculos o
anlmaes, não pode ser calçada. 13' pen-
samento da direetoria, que nSo cessa
nunca de procurar eomniodidades para
os Betis freqüentadores, granimar toda
pelouse, nn temporada dc 19T&.

Outra Innovação quc multo «gradou
foi a collocaçao dos quadrem negros, na
cerca externa, deixando bem patente
aos que se encontrem nas tribunas e na
pelouse as montarias e o resultado de
cada pareo.

Com essa providencia são evitados os
atropelos que se verificavam junto aos"gulchets" da casa da poule, próximo
dos quaes estavam collocados os qua-
dros.

Outros melhoramentos estão em via
do execução, como o estabelecimento
do elogantes para-sóes, no centro da
pista, convenientemento ajardinados,, c
sob os quaes sorá offerecido um "five
(i dock tea" ú sociedade eleganto quo
habitualmente freqüenta o prado dos
Corrêas. Essa útil innovação. quo mais
attrahente ainda tomará ns reuniões do
Derby Petropolitano, talvez esteja cx-
ecutuda na próxima corrida, que se
realizará no dia 25, visto que a IS
não haverá corridas, por ser dia consa-
grado a Momo, para gáudio dos filhos
da Folia c magua immensa dos turf-
men apaixonados.

E emquanto não chega o momento
de consldorur o novo suecesso reservado
ao Derby Petropolitano, que segue
Indiffereiitc aos pedregulhos de que
porventura esteja inçado o caminho que
perlustra, voltemos ao "meeting" dp

Nós somos todos solipedes !
iProtestos geraes e o dr. Jlqul

arrisca : — flolipede, vá ellc !)
— Somos sóllpodos, porque para vir

a Petropolis subimos a serra dos Or-
gãos, que por signal nunca os ouvi to-
car .' Isto aqui é um parnizo edenatieo,
onde só não ha dia de sol quando cho-
ve, porque as Meceplinn3 hypor-lhemio-
atniosphorioas (Que bicho é osso'.' per-
gunla. assustndo. o Nascimento), infit-
trando-se na* crosta gnzoza da terra, dão
um precipitado mirabolante côr dc abo-
bora !

Por isso, eu brindo o Derby Petro-
politano !

Aqui já correm cavallos cracks. Quan-
do chegarem ds eavallos-vapor e os ca-
vall03 de Troya, commandados pslo le-
gitimo Pégaso Azado em pessoa, é quo
vão ver o que silo corridas !

Senhores I Eu agradeço as gentilezas
geutillzadas ft imprensa e bobo á saudo
e á prosperidade do Derby PctropolIU-
no c seus dlrectores!.

Tenho concluido".
Uma salva de palmas abafou ;ib ul-

timas palavras do oravloi.
MAMALVA SENTIÜiS-E

Após a disputa, do pareo "Derby Pc-
tropolitano" da corrida de domingo ul-
timo. apresentou-se bastante sentido-, o
cavallo Marialva.

O füho de Nu|ll Secur.dus vae entrar
om cura o só reapparecerá no mez de
março.

TRES POTROS ARGENTINOS
Ao jockey A. Fernandez forain on-

vindas photographias do tres lindos po-
tros argentinos, do 2 nnnos, afim do ver
se consegue collocal-os entre os pro-
prietarios do nosso turf.

Esses tros potrinhos, que pcMorão to-
mar parte nos prêmios instituídos pelo
Jockey Club dc Buenos Aires, c que os-
tão já em adeantado entrainement, são
os seguintes:

MAL GAÚCHO. 2 annos, argentino, por
Missel Thrush (Òrmc) c Víscaya (Ven-
dome).

Este potro, quo correu apenas uma
vez, é irmão paterno de Dirigivel, von-
cedor do "Grande Premio Imprensa
Fluminense", eda ogua Ciraarra, quo
actuou nas nossas pistas, nos dois an-
nos, com suecesso, tendo ganho nada
monos de sete corridas.

CRISP1N, 2 annos, argentino, por El
Diamante (Diamond Jubiléo) o Amar-
ga (Sturiango).

Crispln é irmão 'do cavallo Poniery,
que cm Maronas actuou niuito bem, fi-
gurando sempre em boas turmas.

ATANÚ, 2 annos, argentino, por Prin-
co Royal (Royal Hampton) c Quilda.
(Rustious).

Ataftíl ó considerado o melhor do
lote, eomprometteudo-so o seu criador
a fazel-o dar uma prova, na distancia
de 800 metros, cm 50", no acto da
compra.

Prince RoyaI,: pae dc Ataürt, deu tam-
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Movimento do pareo: 11:060*000.
O vencedor foi criado pelo seu pro-

prletarlo e é tratado por Américo do
Azevedo.

7" pareo —- ".le.ekt-y club" — Ani-
maes estrangeiros — (Handicap ante-
cipudni — t.:2Ò0| e 240f000 — 2.000
metros.
BUCKLICSS, masculino, preto. In-

glaterra, 4 unnos, por Perlcles
>¦ P.uokil, dos srs. l.azzaresctii
A* Butori, jockoy Charles Hou-
ghton, 53 kllos

Suggçstiva, (lerman Fernandez, 51
kilos  o

Pegaso, Eu ri quo Rodrlguez, 5:'. kilos ;•,
On Ko, Protasio Ue Harros, 54 Uilos 0

Venceu por dois corpo:*.
Tempo: 128 l|2".
Rateios; BucIclesÉ em r (2), 3oSS0-i;

duplo com Suggestlvn (24), 89*4ua.
Movimento do pareo: 8:2SO*ndO.*
O vencedor foi importado* pelo ar.

William Martia Maddock e é tratado
pelo sr. l.uiz Conz(.

8" paroo — "Galliuiooi" — Animaes
estrangeiros -- (Handicap antecipado)
— 600* •• 12f>yuoO — 1.609 metros.
FLORISE, feminina, castanha, In-

glaterra, 3 anuos. Radlum e
Flórlsé, do sr. Francisco For-
(es, jockoy José Benedlcto Go-
mes. 49 kllos  s,

Lady Perlcles, Enrique Rodriguez.
52 kllos  r>

Image, Charles Houghton, 52 kilos :i
Bority, Protasio de Barros, 54 kilos 0

Venceu por uni corpo.
Tempo: 103 1:2".
Rateio?: Florlse om 1" c:i. ISJpOO;

dupla ouro Lady Perlcles 123}; 23J200.
Movimento do pareo: 6:734ÍÒgo.

HOMENS, SENHORAS E CREANCAS ENCONTRARÃO SEMPRE NA

CASA STAMP
tt preço* sem competidor flaos cal

çndus ho rigor da mada.

9, nanai
Depositaria dc todos

os artl_tos para
»|)OI't

VEN

B-a \
mmm^gm^m* \
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nnte-houtem, para recordar o succulento
almoço quo foi servido em casa do
sr. Ignacio Rntton, presidido pelo co-
ronel Cnrlos Joppert.

O agapo transcorreu na mais perfeita
cordialidade, osfuziando n pilhéria frau-
ca e amiga, como sóc acontecer quando
se reúnem ossos excellontos rapazes que
se entregam íi Ingrata faina de fazor
jornal, quo, como o boneco do Passeio
Publico, que é útil Inda brincando, mes-
mo brincando trabalham.

Ao '•dossort" foi aveutadii a Idéa dt
se recorrer á sorte para Indicar o chro-
nisto quo - deveria, num brinde, saudar
a direetoria do Derby Petropolitano.

Dn concepção á execução não mediou
granvle espaço do tompo; o, assim, den-
tro om pouco oram ns cédulas recolhi-
das ao chapeo do sr. Picapfto, que sorvia
do urna.

A sorte, que não raro age com extra-
ordinária sabedoria, como no ci»6o ver-
tente, Indicou .o nosso eollçua Alotta,
que, já familiarizado com a oratória
usada om taes solemnidades, se despa-
chou da gravo incumbência com remar-
cado brilho.

Muito rèceiavamos não poder brin-
.lar os nossos leitores com n publicação,
na integra, da monumental peça orato-
ria. Graças, porém, ú nimla gentileza
e longa pratica do nosso collega dr.
Netto Machado, que a stenographou,
damol-r. a seo.uir.

Assim falou o Motta :
¦•.Minha." senhoras'
Não apoiado, — rogouga o Lapa,

com voz soturna, — aqui mio ha se-
nhoras !

Não admitto o aparte ! — braila o
Moita.

Se aqui não ha senhoras, ha. pelo me-
nos, homens casados...

NSo sabia quê homem casado vira
mulher. — diz o Netto. em surdiua.

ProtoBto ! — brada o Moita. Não
admitto deboches '. O quo digo e que
aqui estão homens casados o que, por-
tanto, representam senhoras. Monda
nssim n nobresa cavalheiresca da jçnii-
tlleza fidalgo que saudomos as sonho-
ras.

Eórnia-so uma "densa nuvem de bani-
lho". que to dissipa logç com a intei-
venção scntenclosa o conciliadora do
Raill, que diz:

O Motta Uni razão : aqui lia sc-
nhoras por hypothese.

Acceito o aorOrdão do noòso pre-
Hideute. — diz o Molla, — que paia
mim valo uni Supremo Tribunal sem dl-
\Lões, e prosltío no meu vllscurso.

.Minhas senhoras por hypothcso ! Meus
senhores ! Meus caros collegas o mais
cavalheiros o cavalheiras, presentes o
ausentes, passados o futuros '.

Quiz ;\ sorto irresponsável que me
fotsc dada a palavra para. fazendo uso
da dita, brindar o Derby Petropolitano,
• «tt« T9« fu«r com muiU felicidade.

bem Memorial, que ganhou 14 carrei-
ras; Variaeion, vencedor de tres carrei-
ras, e.Tomy, vencedor Vio duas.

Esses potros serão vendidos a pre-
ços módicos.

iTAHü) FOI VENDIDO PAUA A
REPRÒDITCÇAO

O -coronel Olegario, Ortiz vendeu aos
criadores pnullstaa srs. João Pereira &
Irmão, o cavallo Jahu'.

O filho de Perlcles o Antibes vne ser-
vir como gariinhão no haras desees lur-
fmen.

ANLMAES .V VJONDA
Kstá :i venda pela quantia de oito con-

tos de réis o cavallo de sois annoü Zin-
garo, filho do Dlnnoford e Ajautla.

Zingaro que tem figurado com desta-
quo nas nos?as pistas está firme, pode.:-
do ainda correr.

Tambem pela quantia-de quatro eon-
toe estiV .1 vciida o cavallo nacional Sti-
maritano, por Le Samaritain e Vero-
nica.

.MY HEART VOLTOU A MANCAR
Após a bella viotoria que obteve do-

mingo ultimo eui São Paulo, apres-er.-
tou- bastante munco o cavallo My Ueart,
do distlnçto turfman paulista sr. i'ran-
«isco Forten.
OKNTRO DOS CHRONISTAS SPOR.

TIVOS
Com o resultado, da corridn ile uni*-

hontein. em Petropolis, ficou sendo a
segulntü a classificação dos cil roí lista 8
sportlvos concorrentes ao torneio de

'palpites do Contro :

Osório Dutra. . . .
iiriani Junior. . . .
Kraneisço Calmou. .
Oscar de Carvalho. .
Jorge do Vasconcellos
Luiz Meirollos. . . ,
Viriato Martins. . .
Manoel Valle Junior.
Raul de Cai vu Hio. .
Daniel Blatter. • . .
Jorge Cunha . . . ,
C.lenhtlip Jiquirlçá .
Joaquim Lapa. . . .
notninKOS lorio . . .
Adjalmo CorrPu. . .
Francisco Valle. . .
Abel Novaes. . . .
Xetto Machado. . . . .
Kiliiardo Motta. . . ,
Aldo Klaos

Pontos

31
:".i
2!l

26

21
20
17
I 1
I?

Os chronistas qiie concorrem ao tor-
nelo do Derby Petropolitano'ficaram
assim classificados :

Luiz Melrelles'. . .
Viriato Martins. . .
Manoel Valle Jnnlor.
Itaul dc Carvalho. .
Luiz Nascimento. .
Daniel Blatter. . .
Jorge Cunha . . .
Qleantho JiquirigA .
Aldo Klaes

• Domingos lorio,- . ,
Joaquim Lapa. . *
Adjalme Corrêa. . *
Francisco Valle. . .
Abel Novaes
Netto Machado. . .
Kduardo Motta. . . .
Aurélio Antunes. . .
C. Rubens

FOOTBALL
O MOMENTO STORTITO

As ncçociaçõeíi para um proxinio ne-
cordo entre os partidos ciu luta
felizmente, os sportmon dos dois par-

! tidos da Liga Metropolitana, que, devido
: no Já tão falado art. 5°. romperam em

lula, parecem estar dispostos a entrarem
j um acoordo, do qual resultará uma vida

de paz o ordem no sírio da dirigente do
I football carioca, victima jã tantas vc-

zes dessa política nefasta, posta cm pra-
tico, por ailsuns de sous membros, quo.
esquecendo suas responsabilidades Pfèran-1 le o sport, quasi a têm posto por terra.

i JA foram mesmo iniciados os trabalhos
para uma approximação dos partidos nos
quaes so nota a bôa vontade de seu3
membros no sentido de ser dada uma so-
lução á crlèc ora verificada na Metropo-
litana.

Os membros, tanto da maioria como
da mUioria. vfio empregando os seus me-
lhores esforços para que se chegue ao
resultado almejado. p?lo quo se tornam
merecedores dos applausr:-, de todos,
como nós. que. sem preferencia por es»?
ou aquelie partido, procuramos pugnar
para que o sport carioca alcance o logar
que 'lho compete.

ES, dispensando applausos, aos que es-
tão resolvidos a trabalhar pelo accordo.
sentimo-nos A vontade para discordar
da primeira proposta quc cfficlalmente
acaba do ser feita pela "maioria" e ac-
ceita pela "minoria", quc lbc accresccn-
tou dois add?ndos.

Assim, procedemos imparcialmente, cen-
Burando os dois partidos, quo devem, cui-
dadosamente. estudar a proposta, que.
alem de ajr contraria á bôa lógica, não
aseagura unia paz duradoura na Metro-
politana, o dá m?.rgera a quo se continue
a verificar o que at<5 aqui temo* assis-
tido — a politica do clublsmo e um par-
tido esmagado pvi'o outro.

Passemos a relatar o que houve hon-
tem « a far.íi* os nossos commentarios.

Os trabalhos dn minoria
Sob a presidência do sr. dr. Arnaldo

Guinle reuniram-si hontem. â tarde, no
Jockey Club. os srs.: Octavio Amorim
Currão, do Ameriea F. O.: J. Souza Ri-
bedro, do Botafogo F. C. ; Castello Bran-
co te, Couto Souza, rio Flamengo: Mario
Pollo e Marcondes Ferraz, do Fluminen-
se F. C; Alberto Silvares. rio Vllla.
Isa.bel F. C. ; Oscar Weiss. do Cattete
F. C: Paula c Silva, *do Ouanabara:
Mario Castro, do S. Christovie A. C;
Julio Moreira, do Tijuca F. C.

Nasta reunião, foi resolvido o se-
gulnte:

Ltda a proposta apresentada pela"maioria", por intermédio do sr. J. Sou-
hi Ribeiro, foi a mesma acceita, com dois
addendos.. appresentados p«,!o sr. Souza
Ríbalro, como elemento mínimo em tor-
no do qual devo ser feito o accordo.

A proposta a que acima nes referimos
e qiie já foi publicada por um vesvertino,
reaa o seguinte:"Haverá.uma unlea assembléa, que se-
ri em Janeiro do coda anno. afim da
«ülager a diretoria e aípprovar o rela-
torio desta.

O Conselho Superior será constituído
de treze membros, sendo que sete seráo
oe dlrectores da Liga, o os seis restau-
tes sii.-áo tirados dos tres conselhos dl-
vi-jionaes (2 de cada).

A direetoria será constituída de sete
membros..

Ao Conselho Superior, a&sim constitui-
do, competirão as mesmas attribuições
dadas pelo actual projecto de estatutos,
isto í. legislar, fite".

A esta proposta, cujos por/os prluoi-
paes são estes, foram apresentados os
dois addendos seguintes:

1": restabelecer o art. 5o lal qual se
a:ha redigido, ficando, porém, os clubs
qu;> uão satisfir.erem as exigências nelle
contidas, com o proso de um anno para
que ns satisfaçam.

2o: na constituição da fütuça directo-
ria, a minoria darã eiuco membros.

pc-lo t/iie ac tieprchentte dessa propos/u
httrerá in.toiihigmarrUn.rnle. a ftíjAÒ tle
doi» podPrcs: o Icaülattoo e o excciitico.
sendo (iue aqúcllc xerá absowirio< por este'sempre que asnín o entende\-u\i urnn
mem liras.

Haverá a auloaraeiio no nosso »po;*f.'Sada mais absurdo, unn mai- contra-
i-io ao er.piríto pratico o juridico do mo-
mento. Sa nossa erganijação sportiva. é
iiicC^ario Que os poderei diritientes eo-
mo ua iio.isti oryatiUação politica,. sejam
autônomos r. independente* entre sll Uin
não póde. nem dere ter xu pre nutriu ,so-
bre o outro, e todo* den tn Jutieriouar
e»trittanu:nte dCnlro do* limites qnc !li"g
foram traçados. \

O nittiu t-' (,,f!aiiiiac iiara iuylez rer. •_'•;
retroflrtidite. • tiitaetlii-.itr.

tete F. C. na Metropolitana, « qualapresentara as suas eredenciaes na pro-xima sessão.
O SR. ÁLVARO COSTA E O VILLA

ISABEL F. O;

,m, 
*l' 

,AIVar0 ';osta* r «««retario doVilla Inabel F. C, não sr conformando
oom a altitude assumida por -ss" clubpresememme, no seio da Metròpollta-'na, renunciará hoje aquello carfro.
A A.SSEMP.LfiA DE AAÍANH*

AMEUICA F. C.
Realiza-i? amanhã,

do America F. Ciub,

NO

á noite, na ff-ds
a eleição para 2"^cretario, cargo esss vago com a renun.

por motivo dccia do sr. PauJa Ramos"
muitos affazeres.

Ao quo fomos informados, o candidntiescolhido nela maioria, para substituiro captain do 1" toam alvj.rubro nocargo que so demittiu. 6. 0 joven baeha-rtl dr. Oswnido Barata Fortes.
SHOOTANDO...

Reuniram-se hontem os paredro' dosgrandes çlubs. para redigir a notaenviarão aos pequenos
Dizem que será um pouco inais enor-

gica que a do ministro Lauro, mas cuduvido...
Natural ment-.

naval a mesma

qn"

como estamos em Car-
virá... fantasiada,'*...

Vocês já repararam na linha dc ^wards do team dos "treze clubs" ?Botafogo e America. Fluminense
o b. Chrií-

urn pu-

Flamengo, o,,, no "meio".
tovão !...

Sfto muito bons, nio ha duvida, iiisb ..combinam mal...
(SERIO CRETA.)

o.s di.vamakqi'ez;es venceram
OS NORUEGÜE/JÍS POR 3 x Ô'
Em Copenhague. realizou-se ultima-

mentoj um partido internacional de foot-bali eutre as equipes reprsentantes daOlnamarca e Norupga, perante unbiteo bastante numeroso.
A luta caroeeu de interesse durante oseu desenrolar, devido á enorme supe-rioridado do quadro dinauiarqucz ,,,„•.

dominou <*m forma quasi absoluta o seuadversário durante a hora _, u_<_*a o-.»durou o partido.
Durante o primeiro half-time. o qua-dro internacional dínamarquez marcn*icinco goals. e mais tres durant-: os i_|.tlmos 15 minutos; do modo quo no íi-nal triumpharani pelo elevado soore do

8 a 0. --*f

\ PALESTRAS
IT

OS BRASILEIROS
Tendo, na ultima "palestra", dado ss

minhas Impressões sobre o leam es-
trangeirn que nos visitou, não posso es-
quivar-me de dizer ho.ie algumas pal.i-vras com respeito aos nacionaes, de rujo
numero téni sabido os teams repre.vn-
tativos da mais importante cidado da
Republica.

Falta A maioria dop nossos footbaiiers
a intuição do jogo do "Association".
K tanto essa c uma vordade incontepta'-
ve] que, formado um scratch A ultima
hora. como Jâ tem acontecido, todns
attribuom o insuccesso da partida em
qu" oil,: se empenha, se o insuccesso Beverifica, A azafama que presidiu á orça-
nização selécta, reunindo-se onze joga-dores sem o training de conjunto. Ora,
so é dado a todos os quo praticam o
football presenciarem ns matches d°
campeonato entre 0R elubs filiados á
Metropolitana, ê claro quo todos os bons
jogadores desses clubs ficam conhecer-
do uns o jogo dos outros, do modo que,reunidos quo fossem, de surproza, num
mesmo team, onzo jogadores, perto.i-centos cada um a club differente, po-
dlam. logo nos primeiros lances, afinar
o conjunto polo diapaeâo mais recom-
mendado o acceito universalmente, se
todos tivessem alta dose dc Intuição do
Jogo.

Náo se dete confundir o training d-*
conjunto com o training pessoal. O apu-
ro do fôlego e da corrida é medida de
que só o próprio jogador sabo so deve
ou não utilizar-se. ES' medida puramente
Individual. Já o training 'de conjunto,
não: é medida reclamada pelo director
sportivo. comp escola, como apuro da
jogo... association.

E1 preciso notar-se que o team anta-
gonlsta vne Influir no jogo a udo-
ptar-se contra elle. Ponde não 6 pos-
sivel preconceber-se que este ou aquel-
Ie plano de ataque ou do defesa é que
poderá dar,melhor resultado na conse-
cução da victoria. A "intelligencia" do
conjunto, por isso. é preciso ser ado-
ptada, quasi sempre, om meio da parti-
da, do snrpreza mesmo, conforme a irn-
posição da maneira de josar dos coe-
trarlos.

Se o jogador sõ sabe fazer jogo como
o de que está habituado a servir-se ao
lado do um eerto companheiro de ciub,
não podo ser considerado como football
completo, scloeto, mas um simples "pc-
dejador" d" bola (1), quo ainda não
completou a sua educação no interes-
santo' sport bretão.

Aos clubs 0 que incumbo fazer esco-
Ia, instruindo convenientemente os seus
jogadores, corriglndo-lhes os defeitos,
aconselhando-os, dando-lhes a ler livros
sobro sports, escolhidos entre autores
que façam obra honesta de educação

I sportiva. nêo fazendo o quu muitos fa-
i zem hoje, isto é. iniciada a temporada,

atiram no campo de football o seu team
importante reunião entre dez>represen-iantes ria "maioria" e "minoria", que!
iniciarão a discussão das bases para um jaccordo eutre os dois partidos ora em |
luta.

Inin reunião importante
Talvez, amanha; ssjá realizada

Oforio Dutra. . . .
Briani Junior. . . .
Francisco Calpion. .
Artliur Vianna. . . .
Oscar dç Carvalho. .
Jorge de Vasconcellos

Pontoa

.".o

A proposta que hoie riamos e foi feila
pela maioria, será a matéria a se discutir
ii"ssa reunião. qu>, segundo ouvimos, te-
rá a presidonciu dc uni neutro, o ir. dr.
Adolpho Konder, do Ministério das Re-
lauões Exteriores.

Para essa reunião, a minoria já no-
meou os sous representantes que s»o os
srs. Souzn Ribeiro. Couto Souza. Miirlo
Pol o. Octavlo Carrão e Mario Castro,
devendo a maioria ser representada p.*-
los srs. Nosl Carvalho. Antonio Miranda.
Vlcont" Apol!aro. Ferreira Vianna o O.
Fspo::el.
O rORWARI) HAKOI.DO POM1X-

Proeedeni» de Pantos. para onde havia
seguido em tratamento dí sua saud*. ê
aqui esperado >;•*• próxima p?xta-feira.
Já. restabelecido o fortalecido, o éxç&lleu-
te estrema, esquerda Haroldo Domingues.
pertenci nt ¦_ ao America F. Club. cam-
peão carioca.

O NOVO REPRESENTANTE DO
CATTETE V. O,

O conheAdo sportman sr. Oscar
Wcjus *,&rá o novo rcDrescntiuui* dn Cat-

e entregam-no ás próprias Inclinações,
o só pensam nello, só cuidam delle oom
o espirito dc tirar da sua actividade a
maior renda possivel. Por Isso é quo
se vorifica, om alguns olubs, o formi-
davcl contrasenso dc serem as directo-
rias dirigidas pólos teams... Os joga-
dores sabem o "valor" quo represen*
tam e uáo ha eomo oNereer-so sobre* cl-
les qualquer ascendência qüe seja...
12' este um dos característicos da nost-#
indisciplina, tão proclamado o tão pre»
judicial nos intuitos do association.

(1) Por nío -dizer "manojador".
A Liga Metropolitana, que foi criada,

segundo pároco, para systematizir a pra-
tica dos sports, além do mais, nâo deixa
di tor concorrido .tambem. para que a des-
organização do football, quc se vem no-
tnndo de certo tompo a «sta parte- sí
vA.enria rez mais .ieeent.uando.

A Liga. que é quem patrocina o Cont-
bali. tambem, e principalmente o ex>
p'_ora.

Pois bem. Ella não tem uma biblio-
theca, onde as ohras sobre s.wrt possam,

-amiude, ssr consultadas peles que. os
verdade, amam o sport: não levanta. d-*n-
tro do t»cu conselho superior, questões
que possam interessar, de facto, o snort
em geral, nem mesmo o football em par-
tlnilar: râo vfte o devido cuidado na cs-
co.ba dos árbitros que vão at-Uiír nos

^
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matches ctè campeonato ou naqucllcs que"patrocina, 

quando é certo que, pela ori-
entação o pelo critério dos árbitros, os
teams mais ou menos afinam a orienta-
çao c o critério que dwehi imprimir ao
jogo, jogando assim ou assado, transgrc-
dindo ou respeitando-esta ou aquella dfc-
posição das regras c, bem se vô que,
para, que tal aconteça, a referida btga
não procura reunir, nenhuma vez por
anuo, os seus rel>recs offiçiaes, para
quo troquem idéas. se orientein sobre
qualquer ponto obscuro das regras e do»
regulamentos c. possuiu concluir por uma
uniformização da maneira de netuar, pa-
ra se acabar de vez com a variedade de
regras creadas pela fantazia die idealis-
tas que vão surgi ndo ao meio cm que
laquolla instituição exerce Incontestável
jurisdição, i-ogrns qua variam qunsl do
indivíduo para individuo, a maior parte
das vezes, porém. . o infelizmente, com
sacrifício absoluto iliuj que a Liga Mc-
tropolitiiiia udiiptou ol't'icialineiitc.

Xão sc estranhe, pois, a supertoridad-e .
dos outros sobre nós.

Devemos, entretanto, attrlbuii' o* nos-
sos fracassos á fíilitti dc eomprclicnsão

. dos clubs e da Liga, dos deveres quo lhes
são impostos, descurundo-sc da educa-
ção-intolügentc dos que os devem repre-
soutar nos torneios sportivos o consen-,
tindo, se não alimentando, a indisciplina
quo tem sido o mais aceeiituado carnete-
ristico de muitos dos nossos footballers.'
que, envaidecidos pelos liyninos que a
imprensa lhes entônnn niollior dns inten-
ções e pelas cstivpitosas e sonorns aç-
claniações das "torcedoras" gentis, não
se apuram nu pi-ntlòn do sport a que os
sous- dotes physiços derain preferencia,
nom ncccitiiiii a nisnòr insliiuação de
quem quer que seja. por inaior autorldn-
do que se lhe reconheça na especialidade
technica c, finalmente, nO momento em
quo os seus recursos sportivos são cha-
inados a defender o pavilhão arvorado
no campo dn luta, são tvlles que procuram
escolher os cònipnuhòiròs e formar os
toauis. hão se treinam, ihípõem a sua
vontade nus mais pequeninos detalhes e
só. appareeem íi ultima hora, para en-
frontal' o Inimigo, iíértbs dn vietorln, eo-
mo se fossem es primeiros jogadores
do... unindo! I

JOHN KARR.

ERRATA — Em a primeira "Pales-
tra" do nosso distineto eollaborador
John Kn-i-r. snliii-iiiii alguns erros de re-
visão, os qiinés pÜssiiniOe a rectificar:

Xo li" paragrapho:
O periodo t! ;ve convocar assim, c náo

couto foi publicado:•'0 que é fiu-to é qne os uruguayos.
que têm visto os mesmos teums que nos
têm visitado, etc','-.

No ¦!" páragraplio', 7" linha:
l.e.ia-se: traiuspêr c não transporem".
Xo li" paragrapho, 3" linha!
Lcia-si: "apenas IS jardas. c não 18

Jardas quadradas.".
Xo !)" pai-aiti-apliii. !!* o I". linhas:
Fm vez dè; "inieliraiido-se 6 foi-ward.

leia-se: "quebrando-s;- dc forwnrd a
íorward ".

enrolar dn pugna a sua optima consti-
tuição o o seu excellente estado dc trai-
iilug.

- O match despertou o ninlor Interesse,
visto o- ardor com que se bateram os
antagonistaé c ã vietorln.íoi Inesperada;
podo-se mesmo dizer que íoi um "tour
dc fo'rce".

Muito promette a rapaziada do. cluh
alVi-negro rque domingo" ultimo repre-
sentou a cidade do Rio. O team potro-
polltano ora constituído dos players do
Serrano Football Club ç do Batalhão do
50" do caçadores e a sua organização não
podia ser melhor.

O jogo desenvolvido' pelo combinado,
foi cxcellente c so nfto obtiveram "chan-|
ce" foi dovldo á defesa ou. melhor, ao
triângulo do Humaytá, que fez prodígios ;

q sc coniprohendiam de modo notável. I
Sou goal-keeper esteve assombroso. Os .

do combinado muito trabalharam.
Deixamos do descrever o match por •

falta do espaço.
Agora, damos a constituição dos qua- |

tiros disputante,?:
Humaytá: • •

Euclydes
Waldemar — .1. iloxo i

C. Lima — Pestana — Figueira
Almir — Walter — Mallet — Maciel — |Carvalho, i

Combinado Petropolitano:
Leonardo (56*) !

Paiva (Serrano) — Andrade (50°)

Itapldez, liiclt seguro, saber usar a
eabeçudu, combinar com o bcu collega c o
half de seu lado são a» condições para
netuar com exito neste posto que indubl-
taveimcntc necessita de jogadores sere-
nos e experientes.

Das vezes cm que actuei como jogador,
ns quo sahi inuis satisfeito foram nos
matches. Aluinmi :, "versus" • Everton
(bacio ;* Liga Argentina "versus" Sou-
thampton (forward), e Liga Argentina
"versus" Kxctcr City (baelO ; foram
pravavclniente segundo meu pensar os
meus melhores jogos.

Jovqe Cl. Brown

rmm

Bolor (Serrano) — Cardoso
Queiroz (66")

Carneiro (5«") — Nelson (66:') — New-
ton (Serrano) — Brandão (Serrano) —

Nelly (Serrano).

IircUXE-Sl-VHOJJC. Á commissão
DK WATRIl-POLO

Convocada pelo sr. Luiz Leonel do
Moura, presidente da mesma, reunir-
Bo-ft hojo, ás 17 horas, na secretaria da
Federação, a commissão dc nataçfto o
water-polo, que resorvci-á sobre assüm-
ptos ile grande. Importância.

AS MEDAIiHAS GANHAS PELOS
CARIOCAS KM S. PAULO

Pelo rápido paulista, embarca hoje
para a Paultcéa o distineto sportraan
sr. Octavio ^-Macodo, que, incumbido
pela Federação do Remo, dc quo é mom-

l.W) — 
| bro, receberá da Federação Paulista as

medalhas conquistadas pelos rower3 ca-
riocas nas'regatas rcnlizadiiB em San-
tos. N
A SKSSAO SOLEMNE DA UNI AO

DAS S. DO REMO DA LAGOA RO-
DRIOO DK FREITAS

' Aberta a sossfto, foi convidado a pre-
si'dil-a o sr. Honorio de Figueiredo.

; A uova dlrectorin da União das S. do
i Rotpo ficou constituída da seguinte

Dc ordem do sr. presidente, convido i f(,rmu :
os senhora directores para uma reunião, Presidente, Manoel Fernandes; vice-
que terá logar, quinta-feira, 15' do cor* '

-¦—"" "- . .111 I.I II Mil ,11 ¦' -~ "~~~-^——_'¦"¦¦"—¦ —¦——^—„MMMM„, ,„,„

jájjfcCOMMERCIO

NAVEGAÇÃO
__ —,. -

CQmPRHHIÍl COmmERCIOEHflVEGfiCflO
 "

Cliihs clu llelropoli-
tana

PALADINO FOOTBALL CLUB
(Official)

[DMA OAHTA Dt) SU. A.MOXIO
MIRANDA

Desse conhecido sportnian recebemos
«. cartn abaixo:"Sr. redactor il"() Imparcial" -- Ll.
com surpreza, no "joi-iuilzinlio do Com-
mercio". ditei "lead.r" (!) da maioria
do 0. da Metropolitana, hãyía, desde já,
levantado a candidatura.do sr. Souza Hi-
beiro, paia .pr, sitlento dn,Metro.

Rofenlvadn ii prétciiçno de sim- "leader".
dovo declarai' .111,¦ iibsoliitaiiiente não
se entende com a minha pessoa tal af-
íirmatlva.

Apontado a cada instante, como o"loadier'.'., "sou forçado n convenecr-me do
qi» procuram - mo nUiugir. '
•• Neste inetnnte,.- Cstíin.MVsHublvftmiÜrtd,
dedieadv á'solução 'dii• '"projèctiida"' sei-

¦6ÜO .liil. -Metro". ¦ ; .• ¦••- .-.*-.:"it •*><>. '

Se. merecer a' iiuliliiiíçãn desta, bás-
tanto, agradei-rei. I. ile 'Miranda".

CONSELHO Dl', 'IIKIIvKKKS"
(Colhi lioraijão)

Desde (|ue,.-ieiualniciitc, estão em dis-
cussãu e yotáçilo os novos estatutos dn
lidga Metropolitana, a que se procura
dar uniu nova organização sportiva —
quebrando os ajiligos mcthodos e n ro-
tina, não é InOpiíorlunit a lembrança
que vou alvltrar, para que essa confe-
deração -do football sc interesse, na fu-
tura epocha que vae começar com as
suas leis ninas, pelo grave e iniportau-
tissinio prpbloníii dos reforces offiçiaes.

Todo inundo sal»- que a peleja do
football d- pende, ás vezes, mais do re-
feioo do que 'los 11 jogadores — um
mão jul-.'. é a causa de grandes males,
pUra os clubs. paia o povo o, sobr.ct-udo,
para o sport.

A Liga até agora não tem resolvido
esse grave problema; embora haja dado
á commissão de fòótball a prerogatlvii
de rpsolvul-o.

Bem podia a Metropolitana, nos novos
estatutos, crear imi conselho de re torces
offiçiaes, á razão de I por clul) flliudo,
sob a presidência dc um dos vice-presi-
dentes da Liga.

Esse conselho cuidaria de harmonizar
a autuação do jogo, de maneira a tor-
nal-a uniforme, .lc accordo com ns re-
gras offieialinente adoptiidas peln Me-
tropolitann, propondo á Liga a revoga-
ção de umas ou crençáo de outras, pela
razão de se nntiquaroni ou não serem
compatíveis com o nosso meio algumas,
nu de Jpigarenj úteis ao sport c ao sen
desenvolvimento, outras.

O quo ó necessário é „ desappareci-
iionto dc juizes iiíiioraiites, caprichosos
• máos.

Çoái a creaeào desse conselho de re-
forces, lÍÉj leis uttl.néíites ao fobtbâli não
serão jamais esquecidas, 0 npplicar-
se-áo dc mudo uniforme us mesmas rc-
gras, 'dundii-se ao jogo um cunho seien-
tifico e uma actiiação inalterável — e
no jogador a i-onscieiiciii dc quo está
jogando segundo as regras do Asso-
ciation.

Esso conei Ilio traria ainda a vanta-
gem, pelas silnii reuniões, que deveriam
ucr senianacs, do estudo dessas leis.
quer na sua estruelura graiiimatlcnl.
quer nu espirito e sentido lógico das
mesmas leis.

Para evitar a annuilai.-ão freqüento
dc jogos por falta de insciipção dc jo-
gnVlorcs. ficaria a cargo dos juizes, an-
tes da peleja, o cuidado dc verificarem
a liiBcripçáo dos jogadores componentes
dos teams, pela lista da Liga, aquelles
fornecidn na devida epocha.

Pnrn cada inittch h conselho dç re-
forces escalaria quatro juizes, sendo
dois effectivos o JoiS substitutos, todos
pertencentes n clubs estranhos ft con-
tenfla sportiva.

Fica, pois, uhi uma ideu titll no sport
o (pie poderá ser aproveitada pelos diri-
gentes, paia o eiigrandeciniento do foot-
bali carioca. -— José Chiinpdlizé"

niO-lM-lTHOFOLIS
Muteli inier-ciiladiial

O HU.MAYTA' VISNOBÇ O COMBINADO
DE PETROPOLIS POR 2 OOALS A 1
Com numerosa assistência. ¦ foi 'ovado

a effeito na bella cidade dc Petropolis
este esperado encontro. O vencedor des-
envolveu um ' jugo digno de menção e
contra a expectativa geral levou de ven-
cida o seu adversário.

A clcvcii do Humaytá attestoü aos
olhos daquelles qu» assistiram n des-

rente, á rua Barão, de Ubá ri". 99. casa
IS, ás 20 Iioras e meia. afim c sc tratar
dc assumptos urgentes c de interesses do
club.

Em 12 do fevereiro dc 1917. — Can-
tidio dc Ayniai', Io secretario.

CLUB DK RKGATAS DO FLA-
MKNGO

Assembléa geral cxlraoi-ilintirtu

(2* e ultima convocação)
De ordem do sr. presidente, o dc ac-

cordo com o art -14 dos estatutos em
vigor, convido os srs sócios quites a
sc reunirem em assembléa geral extra-
ordinária, quinta-feira, 15 do . corrente,
ás S horns da noite.

Ordem do dia :
a) eleiçã* para o cargo vago dc 1*

thesoureiro;
b) interesses sociaes,
Rio dc Janeiro, 13 de fevereiro "do

1017 v
Joaquim Guimarães, 1".. secretario.
Hiperiieiitc oflicial
NAVARRO FOOTBALL CLUB
Do ordem do nosso presidente, convido

¦ is senhores sócios a comparecer á as-
semblén geral extraordinária, a realizar-
se em lo do corrente (terça-foiça), cm
nossa sédc provisória, & run. Padre Mir
guclino n. 20, ás 20 1(2 horas, — Anto-
nio fí. Antunes, 2" secretario.

OUVIDOR F. C.
Extràòtó da reunião do, dlroctor-ia-n»f-

fectuada em 7-do corrente:
lOntrc outros assumptos ficou dçlihe-

indo -o seguinte:
i ¦ Jndeforir os Officios dos are. Amoii.co
Antl«rloí;TerfiBndcS,í IWuardo HcnrlqUes
BotclhoTÍvArnaldo do Sousa. Santos;'

aeceltar ò officlti dó sr. Octacilio M.
ila Fonseca,'cm Virtude das razücS pelo
mesmo senhor apresentadas; -!

nomear para exercer as funcçõ'es de
cuptuin gei-iil o sr. Lincoln Duarte;

accoitar o officio do 'Centro Bràsl-
lciro de Sports Athlellòds, '-fíte^ini
mntch amistoso no próximo dln ií,% no
nosso ground;

agradecei' no sr. João Rodrigues da
Motta lima offerta que fez ao club;

approvnr as contas apresentadas pela
thesburiííln;

nonicnr para a commissão de campo
os srs. Lincoln Duarte, João Rodrigues
da Motta e João Gonçalves; .

deslignr do quiidro social, por se
ncliuroin. Incursos, no art. .11,. paj-agra-
pho 8", dos estatutos, os srs. Manoel
Barbalho de Oliveira, Manoel Ramos,
Cainillo Ferreira e Antônio Roberto
Macedo;

convidar o sr. Mu noel Ribeirq, a com-
parecer nn sccretnrHi, afi.ni dc prestarinformações;

designar o sr. João Rodrigues da
Mottu para, em nonie do club, ir visitar
o sr. Luiz Pereira de Souza, nosso 11-
lustro consocio, quo se acha em tri-
lamento na Beneficência Portugueza.

Não havendo, mnis assunipto a tratar,
o sr. presidento dou por terminados oa

presidente, Joaquim M. do Campos; Io
secretario, Claudlmiro Ribeiro; 2o se-
cretarlo, José Gonçalves Tosta; tliesou-
rciro, José Felippe Carneiro.

Finalizado o acto solemne, a nova di-
rectorla eleita offerèceu lauta mesa de
doces aos seus convidados.

A festa esteve brilhantíssima e ter-
minou alta madrugada'.

líntre as pessoas presentes notámos :
Mlles. Thoreza Dias, lida Velloso,

I Noemia Caniara, Zultnira Lopes, Harrao-
nia Fscanho, Albortina Garcia, Amélia
Garcia, Rosa Augusta Silva, Clara For-
nnndes, Elviru Câmara, Francisca Men-
des, Ccphita Escanho e Marianna Mi-
randn.
FEDERAÇÃO PAULISTA DAS SO-

CIKDADFS DO REMO

! Communicairf-nos: i
"Comiuunlco a v. ex. que, em reunião

do Conselho desta Federação, realizada
, em 21 de janeiro do 1917, foi eleita e
! empossada a seguinte directoria para
! o corrente anno: i

Rrosidente, Luiz Alves dc Carvalho; jvlce-presidfiitc, Nestor Villaça; 1" se-
cretarlo, Miguel F. Ferreira (reeleito);' 
2" secretario. Alfredo Tyrão Holl; 1"
thesoureiro, Martinho Klnkcr; 2o tliesou- ,
rciro, Antônio Pedro G. da Silva (rc- ,
eleito). , |

Aproveito a opportunidadc para apre-
sentar a v. cx. os meus protestos de,

| elevada consideração o estima. I
Saudações. — Alfredo Hyrão Holl, 2? ;¦ secretario."

CLUB DE REGATAS TUMYARU>«
DE S. VICENTE

Commiinicam-nos : "'"faMeft-

qoiJtp^>fô§fmmea gw»^rw^dai^pi
;pwrainià£-'W -áam-

ctoíiAÍ^tfi-ít^iií-yjdo administrar... eaflíe
Cltih. iio'cQ'rrentc.*ãutio', a qual flequ as-
sim .cqnStjtuidà . :

Pfésldcntje. José Rltti;e; ylce-pral-
dciitc, Joíci; ^ç.psdoxp.;,. 1° gacrotarlo, Al-
fredo Hyrfto Holi. (rt;elelto);, 2" secre-
tario;' ¦ Juilio - d-e' - Oastilhn- Pinto Pacca,
(redleito);, thopu-ráirò, ,Jpséí -VlconUr'';^

20 VAPORES - 55500 TONELADAS
Serviço regular de transporte de cargas entre os portos

de todos os Estados do paiz
O PAQUETE

ARAATY
-Sahirá no dia 15 do corrente, para

IH KXON AIHKH;

O PAQUETE
RQOV/Í _

Esperado proximamente de. Buenos Ayres, sabira
depois da indispensável demora para

Minto» c llnvre

O PAQUETE

TU U O A
Esperado proximamente de Buenos Ayres,sahirá depois

da indispensável demora para IIAVHK

O PAQUETE

JAOUAR
Em virtude de força maior

corrente para Pernambuco.
sahirá no dia 10 do

44 <Ca«M do Porto).IIecebrm-«o earta» doj*ilt».|B' pelo urinuxein ni - - ,—-- --- - --. 
,-.,u ... „ „„_»,.

Aiicnvfto - Previnem-sc os Srs. embarcadorçs de que a» cargas só serão recebidas até a véspera
da sabida.

Ordeno de embarque
Avenida IH© Branco n. :t7.

o uiulst Informações no escriptorio ila companhia a

TltítóCf.A honra (lj^RWÍfilHíli!

14v '#**tó5ítéf Hn i cm

LLOYD
Praça Servulo Dourado

Entre Ouvidor e Rosário
Linha do norte

O PA4II KTE

JEraO^

BRASIL,
Sahir.i uuiaiihft quarta-feira, 14 do corrente.ás 12 horas,
para VIcturia.Buhiu, .MnceKi, Recife,t ubcdcllo,
Xaial, Ceartf, 1 uloja, Maraahfto, Pará, Saa-
laréin, Óbidos, Parantlns, Itaeoatlara e Ma-

i ¦ —*¦ i. . ¦ ¦ ¦ ——^—.^—

Linha Americana ;
O PAOUETE»4l?X0

Praça Servulo Dourado
Entre Ouvidor e Rosário

Linha do Sul
O PAQUETE

Ruy Barbosa
•Sahiril sexu-íeira, 16 do corrente, ás li horas, para

«auto», l»araua*ua', Antoulna, S. Fran
cImco, Itajahy, Florlano|M»Ha, Kio Grande
e Montevidéo.

Linha de Sergipe
O PAQUETE aaisiu:'vr-r:

Sahirá • íuinta-téir¥, ' 15 do cérreoté,'iis 10 horas,
para Cubo Frio, Victoria, Carttvella», P.
Aréla, lfhéoa, Bahia, Aracaju, Penedo,
Ülaceló e Heclfe.

¦*;immAS(f

ura Wér$1famsTÍo, ási4 horas para Ba-
Kia, Kteclft, Belém, Hon Jnua e Wova Yerh. |

AV ISO-A* peaaoa* .|©e queiram Ir a bordo do» paquete» lev»r ou receber pas-
agelros, deverá© «©lleltur cartões de Ingcresso ua seccao do Trafte»©. ^ m , ,

asm

Hygéa (V. Vieira) cm 3", Estilete (Ra-
Barros,, (reeleito).;, dirpotar d Riítpaititó,. jj^i) era 4".
Anatlyr Dias':de Óarvâlho.. ' Jíào correram: Gragoatá o-Dodiui.

:! íèmpo: 34".
VARIAS

Koi suspenso por duas corridas o c-or-
redor Joaquim Soares, por ter omba-
racado n carreira dc Beatriz e Rflve
d'Amour.

LAWNTENNIS

Ui-rcctores : Taulo Jla^ioijl dos San-
tos, Herculano Pereira Pinto. José' db
Carmo Neves e Itanulpho de Azovedo.

Mesa de asseniblías gorà«8 : Presi-
donto, Armando Plácido Trigo; Io sè-
nrtitariò, lldefonso do oliveira, (re-
eloi.to); 2" dito.. Buclydes. Assumptão.

Aproveito n ensejo para patentear-vo?
os protestas d« elevada estima e distin-
cta conslilerçüo.

Saudações respeitosas. — 1" socretia-
rio, .4//rr<fo Uyrilo Holl"

pFnFSTRIftNISWn
¦¦ —'¦¦ . ' - , ,¦¦'—¦ ssa *

PRDF.STKIO ÇÍÍVB NACUXVAL
1-lis o resultado da corrida dé àntéy

AVISOS

trulmllios.

hontom:
I ; 1" paroo — "Cosmos" — 100 metros
. j- Venceram: leeberg (Kdgard) em 1",
TOonáil (Jorge) em 2^Escopeta (Isidro)

I cm n„;

CA»SA FERNANDES!.. SsPirSi'ií™""" IAdrl"'"
t-OTEKIAS . ! Não correu llelvetia.

TOG - OUVIDOR - 108 í ?fSSGuanabara» - ISO me-
A casa que innls vantagens oííc-! tios — Venceram: Revisor (Waldemar

teco o que mais prenüos distribue. i S.) cm Io. Minas Geraes (Edgard) em
Patrii

ni-emio.
iiniiiediatanientc qualquer

O JOííO DOS BACKS
No meu já multo longo tiroiinio (lc I

back formei unia opinião própria desse |
posto, que appllco na pratica e noto. em I
outros quando se vêm cumpridas as con- |
liicões que passo a expor.

Nn minha oplnáo não sc deve pensar, j
quando é precisii oscollier baiks nns con- I
ilições iiuliviiliiaea do jogador.

13' necessário estudar a parelha dc de- jfesn <iue iniivenlia. pois muitas vezes
C preferível dois lioiiicns que se enten-
liam e não ilois Iniclis notáveis, que jo-
jjiicni sem coiiibliiáçilò entre si.

2o. Joliette (Jorge) em :!".
Náo correram Merry Bay o Waterloo.
Não colloeados: Rõve (1'Ainour (Blan-

golliio), Barcelona (Doca). Beatriz (Ra-
phael) e Rato Branco (Joaquim S.)

Teinpo: 27".
:i" parco — "Dois de Agosto" —

t2() metros —Venceram: lícitos (Adria-
no) em Io. Belle Angevine (Barnnbé)
om 2", Goytacaz (Blangollno) om ;'.".

Não collocado Al Ida (Barnabé).
Não correram: Flamengo, Scamp, Ve-

Ilii nliu e Royal Scotch.
Tempo: 28".
4*'pareô — "Isnard Cordeiro" — MO

metros — Venceram: Merry Bay (VV.

TIJUCA TENNIS CI/UB-

O Tijuca Teunis Club tem traçado
j para este anno um bello programma
j sportivo. Além 

'dos encontros inter-
i clubs, com equipes desta capital e do
jfóra, haverá a disputa, do tres impor-
; tantos provaB: o Campeonato Intimo
lAnnual, a Taça Sócios Fundadores o o
I Torneio Initium. .

O Torneio Initium, que será dispu-
I tado om marco próximo, sorá o prin-
Iclpal attractlvo da festa que o T. T.
ic. está organizando para a Inaugurado
j da estação sportiva.

O Tornoio Initium 6 creaçào, bem
j como os seus prêmios, dos CBforcados
'sportmen Jayme Martins Pereira e dr.
Antônio F. da Costa Junior. Será dispu-
tado por duplas de cavalheiros c re-
unirá certamente grande numero de' concorrentee, pois já -reina grande ani-
macio noa courts do T. T. C, onde o

.training recomeçou.
j Sabemos que haverá prêmios para as
i tres primeiras eollocações. constituídas
| por artísticas medalhas de prata cin-
I zelada.

ADVOGADOS
Himscai Xabuco ile Abreu — It.

guayana, o, 2" andar. Das 2
lio rus.

Uru-
ás 5

Santos) em 1". Dagon (Poça) em 2o.
VV por isso que se deve formar a pá- í J»KuhCP (!?• Vieira) em :!".

rellia com jogadores do temperamento ! Não colloeados: David (Edgard). Pa-
perfeitamente diifei-eiite: uni calmo re- I trom> (Tsldro), Voltalro (Jorge). Idyl
trabalho sempre dc seguro e forte shòof.o i (Blangolinol e Itampellion iltnpliacli.
outro Inquieto. ngl|, que procure o Jogo j 

Tempo
cLiistanteniente, fm-ilitaiulo assim n tare- ! "" PnrP0 ' "'

ln dé seu companheiro que -vigia »¦ 'roaque -vigia na
retaguarda.

Este jogo priiticainol-o com Carlos no j
Aliiinni com Juan e 6 o mesmo que pra- í
tlcariiin Juan e Clilapne.

No Racliig liveinos uni senielliante. em ;
IfcbOa e Reycs. ;

Quando uni back corre para unia extre- i
ma. o outro deve attender ao goal coin a i
idéa de interceptar os centros que possa
enviar esse forward. Se o half de seu lado
(segue o extrema, deve marcar o in-eide
com o fim de evitar que este receba o

64".
C. N. " — 500 me-

SOO uo 1", 500 a 2" o 200 ao J°
I-— Venceram: Ornatinho (Jorge) em 1".
j Corncoli (J. Fernandes) em 2", .Pontei

Canet (A. Teixeira) em 3".
Não colloeados: Sucre (Barnabé) e

Fidalgo (Octavio).
Não correu Pegaso.
Tempo: 119".
6° pareô — "Clássico Experiência"

— 1.onn metros — «00 ao 1°. C00 áo
2" e !!00 ao ;!" — Venccruni: Goytacaz
(W. Santos) em Io, Pierrot (Francisco
Vieira) em 2", Palmeira (Doca) «m "".

Não colloeados: Nyon (Jorge), Jof-passe que aquelle seguramente preten
deríi fazer-llie. ! r,'p (Blangollno), Buenos Aires (Rn-

Deve cortar o passe evitando que o , phael). Paranã llsldro). Lord faniilng
contrário tenha è posse da bola em cujo! (A. Teixeira), David (Edgard). On Ko
caso serã mais difficil Intervir com sue- ! (Adriano),
cesso.

O back deve jogar sempre a bola
tando atropelar o Jogador e não deve de- | Tempo:
iidir-se a intervir senão quando tem ; 

"° PSreo

1 Não correram: Insígnia, Hatpin, Ota-
ov|. ! nor e Rnmpellion.

13S

quasi a segurança de, despojar o contra-
rio da bola.

4|5".
'P. Q. da Boa Vistt'

— 'íoo metros — Venceram: CameUa
(Doca) «m V, Cangussu (Jorge) cm 2".

E5C0iA PRATICA
DE EMFERMEIRA5

Cruz Vermelha Brazileira
Na sede provisória da Cruz Verme- Jlha Brasileira (Sociedade de Geogra-

plila», ii praça 16 »le Novembro, contl-
niiaiii abertas as inscripções para u cur-
so du Escola Pratica de Enfermeiras,
as quaes se encerrarão a 15 do cor-
rente.

Dâo-so informações na seCietar|á da
inesiii.i sociedade, das 14 ás 16 1|2 ho-
ras, todos os dias utols.

A abertura do «Iludido curso será no
dia 1° de marco próximo.

TiAFt' CttUZEIRü
O nuiis puro e saboroso. Rua Ma-

rechal Floriano n. 142. Kilo. 1|800.

Nomearão de um guarda
municipal

• Foi nomeado, por acto-de lionicni do
sr. prefeito, guarda municipal o cidadão

, Rauulpho Pacheco Dantas.

CORREIO — Esta Repartição «spe-
dlrfl malas pelos seguintes paquetes:

Hoje :
"Itania.racá". para Bahia Vlotoria,

.Muoeió. Recife e Moasoró. recebendo im-
prèssos, até ás Ü horas; cartas paxá o
interior da R|iHpubllcu, até As 8 1|2;
idem Idem, com porte duplo, até
ãs o horas.

"bMulíraa", para Rio Grande do Sul,
'.recebendo Impressos, «té ás 8 horas,

cartas para o interior da Republicai até
á8 8 í\2; i*in Idem, com porte
duplo, nté ás 9 horas.

"Itapura", para Victoria, ütnhia, Ma-
ceio e Recita recebendo iuiprcsnos, até
ás 5 horas; cartas para o interior da
Republica, até ás 5 1|2; jifcm idem cora
porte duplo, até ás 6 horas.

"Samara". pura Bahia, Dakar e Bor-
deaur, recebendo Impresso?, até ss 13
horas; objectos para registrar, até ás
}2; cartas para o interior da Republica,
até ás 131Í2; Idem Idem com porto duplo,
até ás 14; cartas para o exterior da
Republica, até ás 14 horas.

"Spencer", paira Bahia 'c Nova York,
recebendo Impressos, até ás 6 horas;
eartas para o interior da Republica, até
ás 6 1|2; idem idem com porte duplo,
até ás 7; cartas paru o exterior da
Republica, até ás 7 horas.

Amanhã :
"Brasil", para Vlotoria. e mais portos

do Norte, rtecebeudo Impressos, aité &a
12 horas; objectos para registrair, até
ás 12; cartas para o interior da Repu-
blica, até ás 12 1(8; idem idem cora
porte duplo, até ás,l". horas. - •

NOTA — Saques para portugal e va-
les postaes para o interior nos dias
úteis, até ás 2 1|2 da tarde.

— Recebimento de cnconinicndas para
Portugal. Açores e Madeira nos mesmos
dias, das 8 horas da manhã ás 5 dn tar-
de. até a véspera da partida dos paque-
tfp que se destinarem a Lisboa, oxce-
ptuando os dn Coinpagiiio .Méssageries
Marítimes; o entrega também nos mes-
me* dias da. 10 da manhã ás 2 da
tardo.

Bolsa e Commercio
MERCADO DE CATE'

Entraram em 12:
E. de F. Leopoldina ... t.Hfi
E. de F. Central do Brasil . 6.17!
Barru a dentro 305
Cabotagem —

Total 7.01-1

Existência cm 10, do tarde. 216.501
Embarques era 10. ... 11.260
Existência em 12 205.334

As vendas de sabbado para a expot-
tação foram orçadas em 5.000 saccas*.

Manteve-se sustentado o mercado
hontem, lendo vigorado o preço dn
9$700 por arroba pelo typo 7, com
vendas orçadas em 4.000 suíças

CAMBIO
Abriu firme, sacando os bancos a

11 15|16, comprando a 12 d., com letras
ali 3l|32. Durante o dia, apparocendo
procura para o papel bancário, esse
cahiu a 11 7|S, contra o outro papel a
11 15|16, sem letras, fechando frouxo
a essas taxas.

?mw
MEUSSA

&
GERVAO

hQscACA

-DE- *
Ernesto Sousa
Inappetencli,

Nii Mili, Mis ligai».
Deres de Cabeça,

Figado Augmentado.
Urinas Turvas,

Pjlpilações di Coração.
TÔNICO DOSYSTEMA

v»MINIZ NERVOSO

6RÜN9QQ l Í.-V de Março, lü

BOLSA
"VENDAS

Apólices:
Oeraes de 500$, 1. a ... 77Ò$000
Ditas de 1:000*. 1. 1. 1. 2. S17t0«.i
Ditas idem, 1. 1. 2. 3. I. 3.

6. 10. 15. 1. a . ..." SlSJOlK
Ditas Idem, 20; ir SlOÍOOi
O. do Porto, 8. 000$OOC
C. dc E. de Ferro. 1. 1. 2. 5.

5. 3. 9. 25. 20. 20. a . 785$O0i>
S. da Baixada, 10. a . . 7801900
C. do Thesouro, 1:400?. a . 770J0ÍO
Ditas de 1:000$. 2. 5. 10. 7S4$0»il
Ditas Idem, 50. 7851000
Munlcipaes de 1906, port..

10. 199$00C
Ditas Idem. 60. 199$50C
Ditas de 1914, port.. 10. 60, 1S9$00C
Ditas idem, 7. a .... 190*000
Ditas nom., 100. a . . . 194$000
Ditas de Nictheroy, 2. 10. 16.

20. 20. S1$00(
Estado de Minas Geraes de

1:000$, 4. S02$000
E. do Rio (4 "\*,), 4. 10. 23. 86$000
Dito idem, 150. a . . . . S«*500

Bancos:
Brasil, 2. 10. 3ü. a . , . 201*000

Companhias:
Loterias N. do Brasil. 100. 11$7õ<
Docas da Bahia. 50. a . . 18$50'
Ditas idem, 100. a . . . 19$0nr
Minas de S. Jeronymo, 100.

200. 2S$0(»
Aguiis de Caxambfl. 2». a . 180$00'

Alvará:
Uma apólice geral de 1:000$. 5Í7|00C
¦jl luiuõca da Lconoldina, 63I50Q
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Banco Hollandez da America do Sui
 O IMPARCIAL*

Capital autorizado. ...
Capital emittido c realisado

BANCO LOTERICO
U. Iloxiirio y_ e Ouvidor 74»

-¦¦¦ —ii —,. ,,.,., ,. t TERÇA-FEIRA, lü DE FEVEREIRO pE 1917

v\ 9* c\m\ ím\í\ CASA ÁUREAri. 25.ÜOU.OOO ?«_ ,CllJI ,,„ ouvidor-™
»» I4.000.00q «O PONTO»

lao-itua «lo Ouvliiui»— i;tt)

Silo as casas que offeréceríi as maio- !
res vantagens. '

— Faca qualquer prêmio loco acó; a
rlci ,n,,r.,n *

CasaJtlutrizt — AiiiaíerUaia; Urasil t-Iliude .laueiio
Miccinxací* -Argentinas Itui-iio» Aire», (ttii*NO

Kecebe (jinhciro cm contas correntes úk depósitos a prazo lixo, limitadasc mediante prévio aviso sob condições a convencionar. Descontos, cauções c -.faca ucobranças. Abertura dc créditos, emissão de cartas de credito em todo -mundo. | extraccT.o.'^aques e translerencias tèlégraphiças sobre us praças naentiaes e estrangeiras. \Jiiectita qualquer ordem de compra ou venda de titulos. Descontos c ntiijnya¦ j mentos sobre wnrrants. Obcüpu-se em gcrifl'de todas as operações baucarias. 
' 

D E! C* l_ .& I& tfi tf"'(fí £»'Q

o Ilio ile hm.: Rua da Candelária. 21
Caixa IÜ*» - Tol. ti. «OÍÍH

•. ——a— -umsmtcsmmftB'

OFFERTAS
V,Apólices:

Geraes tle 1 :OuOÍ . .
Dito ita ,1803 i . .
Emp. ile' 1'JO'J . . '
Dito (Ia 11111 . . .
Dito ile lni.2 . . .
Dito de UUS . . . .
Judiciárias
Est. rio Rio i I ¦"¦'! .
Dito de 50USOOH....
Dito nom, . . ....
E. de -Minas Gèráek.
Emp. Municipal dc
tpie

Dito nom ina] . . .
Dlt0 (lll), 2ÜJ ....
Dilo iioiiiinal ....
Dito di- Í01 -I . . .
Dito nominal ....
Dito do Nictheroy . .
Municipaes d . 11: lio

Horizonte- ....
Tecidos":

Botafogo
Industria .Mineira. .
Carioca
Sào I'>!i\
Metropolitana ....
Brasil Industrial . .
1\ Industrial . . .
Alliatn.a
Conf. industrial . .
Miinuf. Fluminense.
São Pedro de Alcan-
tara

Amerlca Fabril . ,
çMagéénSg
Corcovado ....

Div;rsas.
Docas dii Bahia . ., .
E. F. Colonização ..
f.pterias Naçlonãcs .
M. MaranliAo . . .
Docas de Santos . .
Navegação li. (Iran-

dense 
Seguros:

Previdente
Confiança
1'nião des Proprie-
tarios

Bargll
vrees Fluminense. .
Varejistas ....
lútcgrliiiidc....
Garantia
•Anglo Sul-Ame rle a .
Mi!><?)>!. ,,_,„u,, . . .

.De.lirtiit.ures:
Ho-a.s de' Santos yt,y
JÀ. Municipal . . .
Hrasil Industrial. .

I Botafogo ... .,i...:j.
Industria Mineira .
B. Ü. ilé Sào Paiilc
C. Brahma ....
Antarctica 1'auli.sta .
industria Campista .
CariqWin:..,- . . . .
Man.uí,, FUiniltíehs .
Fiat l.uv
l.u/. Stèáricn . . .
São Pedro do Alcan-
tara'. Industrial . . .

Unho Sapopèmíia . .
HãiiseátlcH . . . ;
T. Bom Pastor . .
Alliança
Tecidos Magfiense, ,
São Felix
Santa Helena ....
Ãllitinça ......
Vtrier.lcn Fabril . . .
Corcovado ... . . .

Bancos:
Uonimçrcial
Connnercio ... ... .
Miviuitil . . .....
Rrasil
Lavoura é do Com-
mercio . —

Brasi' ,. Norle-Amc-
rica  Mjnnn
listrada.-; dé Ferro;

floyaz
Norte do Brasil .
I!. Sn| Mineira .
M; Sâo Jqrónynio

C.
Linilores". com carregamento dc aa
sucai" a Wilson & Sons.
SAHIDAS:

Para Porto Alegre e escalas
nacional "Lindores". ,,

Para Xova Yorli -- Vapor japonez "Ala-, ;uliuii_isU".-K;ão

810.Í00O S1S$000
liüOSOflU SJJBÍÕ.ÕJD

Si5$Ò()Q 785$ílOti
„7§OJf'0(Í0

NÚãíllOD '.
7S5$00l> TSàfffQÓ
TSOÍOOU —' j

St',$i>0() SO$OÒO j Plll'!l Santos — Vapor nacional "Piauhy".
-ISO?000 ! p,,ni Nova Yorli o escalas — Vapor amo-

¦135$0Ü0 4.20?Ò'0'0 ''ic'«no "D. X. l.uclicnback".
so.dfjoop —¦—- ._ 'í

CIOXTKO COSMOPOLITA •
Kua (lo .Senado, a 15

Convidaun-te todos os associados acompareceu- «1 assem b]'éa' geral ex- I
j traordipaMá, em segunda convocarão,'
quarta-feira, 14 do corrente, ás 2Í;:í]Í2 >

Hiato, lioras. •'. • ¦. ..
Ordem do «lia:. Ulenjão da" nova'

gòisan Marú"
Para S. .loão da Barra

cional "Tolxoirinlia". Vapor na-
O.secretário, 1'erfecto (ioiiza-e/,.

19!)$'CÒÒ U»SSnOO
aosjooiD

33Ò'$0Ò0
;i28|'O00

189|5b'Ò ISOÍOOU
1!I5$500 193$0QÓ

80fBÚ(J

I52$p0p 150IQ0Ò

2'0(l$ÒÒl) Í40JOOIJ
6$0fl0 —,

líjOSOOO —'
l.!0?000 —

1651000
185$000 —

LOCIPOO —
lllniooii I55$000

i lOjnno Í20?9'Q0
1,05^00 —

Bolsa lioteriea
Quereis travar relações

com a fortuna ?
Coniprac nillietes na Bolsa Lote-

rU-n. 'Avenida Hio Branco lia, esqui-
na dn niiivda Assembléa.

Lá eiifontrarcis u rcnlizuçao do
vosso ideal.

AVISO
CmniKinhia .Nueional dc XavCRução

. Còstélrii • •

. Oaiims 
çònheòlihento aos reòebetlõ- '

res desta pra,;;,. tl.ç.eiue. para. attender.18 iiece.^idHdcs do SèrvlCo li |ioflki'iI cargo, toram alugadas ,iua.s coxias tio I
| trapiche " líio cie .laneiro", nUl. (1,,..' vern «er consideradas onro .prolonga- ;

mento doUirmazem ii. 13,' do Caes do IJ'orto.
Ksfii declara«;iio é feita em vista do Iseguio de cargas a entregar que ve- Inliairt a ser ilepos:t.;ula-s fiaque-liás '

(ltia.s coxias.
Kio de .Janeiro, lü. üe fevereiro deJUI7. — Pela Companhia Naciionkl de I

Xiivegac-ão Costeira, Jorge Lage, dt- \-rector gerente.

1 mt^ ' PÔS ÜMUJSCtlMIS

_3 phys'oí%a. *
SjP SILVA ARAUJO **4§

-^ (Guaraná'Iodo-Kola-ArseniGO) >—'

Loferias da Capital Federal
COMPANHIA Dli LOTcKIAS NACIONABS DO BRASIL

ExtiHcç^ pulillcas sob a fiscall/iu.ão do soverno fcTlcral. ús a lia horast .ios sabbados, as .5 liorns, ii ruu Viàçbudc dc Itaburalij" n. _õ

HOJEJ HtOJ.IO! AMANHÃ AMAMIÃ

Lavol 1
Ouiado w lava * pdh

__&_\%&tâLWk%
•¦•- ••-¦ ¦•••—.¦".",.," ,!___«WB

/&r**-*a_W_ÉW>*'® w$
^fl_^0rimm&-mmmmmm'^^^

Granado .V-1.-. Araujo Freitas & Ç.jDrogaria l?ãçlieçu. Hio dé .inneiro.

IL>—íG-

^O : ÒOO.$()00 ItítOOO^OOO
• Por. lflü", cai ineioi - l'or Ijtóll ein meios

ChapéoslíesQle {38íJoa!as
0 mais variado sortimento encon-
tra-se naGÀSA UAI-;BOSA, praça• Tir.icicntcí n. 0, juntpíl Catnisarm i

I Progresso.
N.v B. — Xesta casa cobrem-se I

; chapéos e fazem-se concertos com
, rapidez o perl'ei.,"ão. j

-- 2o;;$ooii
:! 16*000

-l(l$(IOO ."!5$000
— i;;o$ooo

I9?50Ç 1.8Í500
(51750 C$000

L2Ç00Ò 11$500
•I0$000

150*000

200$000,

riBOfòõo
100$000

1 ltl$oi.i(i I05$000
;;8$ooo —•

!i|lO$000
245$'J00 —

:i;io$ooo
-- 33.0'$O00

oo.iooò —
;;6$000 —

., 203$O0Ò
• 20:i$ooo

. 200$OQO 1Ü5$P0
ÍOÍIÚO'0 S5$000

l!>0$Cf.iO
sòçòoò S0$000

2ÕT$000 -—
l_iti$00(i

n.;5$ooo
192Ç0Õ0

175$000 I50$000
1S5$000 L'46'é'Ò'0'0
L"iO$000' —

2.ÒJÓ.ÍP0Q —-
2Ó6$OÒ0 --
L04$ÒOÒ ~

ÍOíKOOÒ

LOTERIA
-: BA .- jÁSSOgÍAÇ^Ò DOS i:>||>hkGAlíÒfe !

Kcuiiião ordinária da nssembléa
delilieraliva

Oe ordem do sr; presidente, eonvl-
do os srs. membros da Asaeniblfa De-diberativa a .«e reunirem em sessão iordinária, diiinta-feira, 1 5 do correnie I

2Sol>t>acio, IT do corrente
.>i . i, A's 3 horas da tarde-310-21-

5O:O0O$O0O
Poi- !<Si>()«» cin declmi

CAPITAL FEDERAL
Resumo dos prêmios da loteru do

! rlano n. oil" realizada hontem :
Premios de lòtJOOí a j0O5'JO0

71298 (Capital)..
Í2T32".
ã0933
72117
ÍVG38
•17763
131UÜ
1Ü193

15:01) S^Oü•»:0'(,í(._tl.l

Sabbado, 53 cí© Março
A's o horas da tarde - oOÜ-38-

100:000 $000
1 :Ü0OSOUi>

1 ,"000$OÜU
iri?ò$õ,oõ
BÚtiSOÔO
fiOUSüOü

<37 jijüftúO
10 prêmios de 2'JOíOÓÒ

2C6.I2 3P.PJW iÍ3Í99 S0'.'S 253ÍJ•lü»)',! 7'jti'Jl 8.7053J. 2IU7D llll
3'J premios de lt)0$'JüO

3Ü6ÍS S527.'i 2IG2 2;).';.;) 27tíüi
7^112 522'S üí|3o3 ;:.su 22*31
3S373 7 712 üá?H0 -'1107',' '.ülCi
(iOiilll 2032(1 39277 8751)9 15'j73
USCjS 19259 10133 3ü'6l"l lõ'527
9J'7ir 20377 ii:iXi Ií;);;. sWitil
&26?9 '.I.S91 2IÍSII iü.97 02910

SSS) S1O80 99721 81835

1 tSÕoIoüU! J',s -" lu)>'as e 15 minutos, na sede
1 .lunmn.i HIIcÍmI

l»or 8.SOOD ciu (Içuituus

tís garanta, na
e boceariz,

Dr. Eurico de Lemos
Professor liv. da Faculdade dc Med:-cina; con; pratica de 2U .mnos, oura»

9!iivan(itlsa e i>a!>i<ln «Io ózêiin
tíetidez nasal . processo novo.—Cons :
Rna cta .\MM«>in9>léa ii. 63, so-brado, d;i<i 12 fts 0 llortis.

kmk_ É

ÒRDEJil DO DIA 'Vnn í] 
'dosde bl:»"tes do Interior devem vir ::compauhadoa de mart

¦'Ar,.^.,píir-1 ° porte d0 Co',r°">. dlrfeidos aos Àgêíites Geraes- \\-ApreseiitUQ^o d.O relatório iio Cun- , ftíP,™ &<-C — RTA DO OUVIDOR \. !M — C\IX\ 817 —TFLEG«elho Adminisiralivu e a clelçtlb du : "I'USV1í,L" e^à^daèa de F. tíUIMAKAFS—«OS.-UUÒ \ .71. esaüina do
Çaín-niisBfiò Ki.seal. j Becco das Cancellas, caixa -.".o Correio n. i;273/í

Kio de .laneiro, 12 ile feveroirp ile1017. -- ivdro Xavier dc Almeida.' ~~ ~~~" "
I" secretario.

use constante do
erjatogenol de Al-

fredo de Carvalho,
d? vm calix Ss refeições, em cuja com-
posição entram a quina, kola, coca. la-
cto-phosphato do cal, pepsiua pancreatl-
na, dlastase e glycerina é a melhor ga-rantU t vida do fOto e da mulher gra-vida, pois o Hematogenol, niém de po-deroso tônico, 6 digestivo. Vende-se cm
todas as pharmacias e Da rua Primeiru
de Março u. 10.

.">pproximaçõei
71297 e 7I29D
12131 e I21;j3...,..,. '.'.

Dezenas\iW\f;

2ÜCi$0U0
10J400J

71291 a 7l::üu
•l-'i:.;i a -121-11».

•Centenas
71291 a 71300
42.101 a 12:00

:i !$oul
2J5OOO i

tOJOuO
55001

.IOCKIÓV-CIA B
Caruavnl

A ilirectiiriu resolveu ipie. rlura.nle
• os ires dias ile Caniava'. fique aberto i
j das 15 fis 2 horas, exeliisivaiuente ã'- (lis"i)os.ii;àn dps .sena còris'odüs e |uaá |liiiuilia^. o "bar" do edifício da sò- '

viediule. ficando feclnulas ludas hs jdemais depepdepcihs do mesmo edifí- I
cio je .sendo terininanteniciite prohi- jbido o uso de "oonfétti", .serpentinas, |
lanigii-ijcrfiimos, etc, etc.

Kio de .laneiro, 12 iio fevereiro de
1!U7. — Octavio Oiilinnrâcs. açciíe-
taidíov ... ¦

ANNUNCIOS

r«ra «<5i« 1/eJla o fiiwcliiuütB
e iireelsn tei' inuti

lioultu cultulleira; «roan»
adquiril-a'.'

I.' fucil, lutMin ii«:>i» uni
lra»t'o iiu

Juventude
Alnaodro

riiioo ¦«•Mtuiiradoi- «Iomualiul»
Um. evllua raspa cu queda

Preço do frasco 3SÜJ0. \'ende-sa em O-
das ai p'iar,n.te_ ii c drj^.iri.u

i
1

i

Todos os numeros terminados em 9S A u^fU^JrT- 
"nova? 

^
tOm 2S"00. XjLU.ue.-sii jpsp Bonifácio 11. ó; ae

cha\es estão na nia-do meeniò noine
11. 8!

Todos os números terminados em 8
lein 1SU10.

Hxcíptuando-sc os terminados cm PS. 1 —

 O fiscal do governo da União—Manoel
L00$00ii l.9B$t)3ij Cosme Pinlo.

— SJiSDlJO ! 9 
'director-presideats — Alberto Sa-

i:iO$u(Mi ioOSQOÓ ra!Vft du l"'o'iseca
VOSSo&G O director-assistetue — Ernesto Coe-! pist;l-

A 
LUG AM-SIO a 90? o LpOÇOÒ. ca-
sas 11 rua Dona Maria 11, 71, com

quatro conimodos, banheira, eloctri-
cidade, bom terrer.o aos fundos.
Chaves nu local. Bondes Aldeia Cam-

2J9OJP9.0 l'i.i?.(Hfl J lh0 l-oiuada, chelc da contabilidade
205$000 205Í000
Í.99JÓ.0.0 l*ir>f000 '

16[)|Ó0p 160Í0y() I
I50iui.ii ',

208$j)Ò.O 20,LÇyf;0 |
ÍO] $000 JóilSSÕü i

U uiCfivua — 1'iriiiino dj C.int.i.iri.t.

»O^TE>Iv
"Ml 

Ü^H

íDflsiFa sodfü mnm
Jóias e cautelas do

Monte Sòccorro

Casa ter
HENKY tf A{!.\1.\.\[)0

4&e 47, Iuiz de Gamoes 45 e 47

i

r\troRiis
\s,,M^Dm,€uTTrETE' ^ ~ E.qulnu da rua Dois de DezemVo -
?15? í£8»nS"ta,Iaç2e8 Cm aDosentos ^ Drltneira ordem. proíS cie arc luz em todas as depenuencias. Ito Çejctts a la carte.

DIÁRIAS PARA CASAES DESDE 14SO03

Casa funduda em 1807

BE^SZOL
Para o erabellezauiciuo do rosto e
das mãos, reírèsca a peile irritada
pclu navalha. Vidro, l(pOO. Pelo
correio, 5SU0U, i

Perlum.-iri i Oi*|:iiult> ltaiiu-(>|t

13SSÕ00
0 Lopes

COMl-KA-SEquauiuer 
quantidade

de juias velhas, com ou sem pe-dras, de qualquer valor, paga-se bem.
Kua Gonçalves Dias n. 37, joallierlà
Valentim, telephone U94, Central.

KlVII.IXllOS —'Moura & Wilson.IP
! XT rua I" ile Manjo, ,'ii. .subrado, en-

2S$000
14P$QÓ0
2Ò$Õ00
27$60fi

Moeda
Soljeraiios 2i$.20p

Letras do Tliesóuro -'- Vendedores n"'" ilèdcaconto e compradores com'7' d. desconto e cbiiipraúórca com

A UiCHAKAtM
.'erair. hontem;
iti?o

.Moderno

I

MATRIZ: Itun do Ouvidor, 151.
:>.M))iij FILIAES

— j Lua da Quitanda n. "D.
i Rua General Câmara, n. auy. |
I Lua I'ri meiro 'de Mnn;o n. 53.-15090 i Lm-go do Éstaciu de Sá n. 89.

XOS' ESTADOS
S. PAULO — Rua Quinze de Xo-

vembro n. íiO.
| E. DO RIO —Campos: rua TrezeM.ll\ MO RADIO TEUXiUAFHHO I de Mai i i. Bl.
í PETROPOLIS — Av. Quinze dehuluijticii uu i-urcruiitiiiiieiuin n„ iliu Novembro n 848i-' iir fevereiro de i ;• 17

Estadão lu.-itiuíi (iilnda — Vapores:" \Véllji|gtuu", uiiiifiíuc/., runio Norto."Sàgu". sueco, ruliio Norte.'".Montaiiiiii". ameríriiiio, rumo Xorte.*• ltunIj;j ". nacional, rumo Norte:"Maranhão'!; nacional", rumo Xorte. .
. ni/.a.lui '."BaiTOtió", 

nuclonãi; nino "°"""
Sul. ..."

•1'eiisylvaiiian", umerícano, runio Sul. ' ^."j'EstnçSó eòBteiru Amaralina -^Vapores : ' -u,lea"u
"ItatteucÇ"! iiUL-loiiiil, nua,, Xorte."íris"', nacional, ruim. Xorte. ,

Minas Cc.raes", nueional. rumo Ker te.'. |^.'Itatinga", nacional, rumo Sul. ."Sirii)-". lutòi-j ml, riiino Sul.
"Siio 1'iiul,.-". >ci.i,,|,al, rumo Sul.

r.slaçâo eusuilra lliiby.ldnia — Vapores : i
, "l(T\\-jin". itiUeriètuiO, runiò Sul."O, s.- I.ui.-kenljhch", aníericnnó, nuno;

iiorlo d,,, itlo:. .'•(in-Koiiiiiu", 
americano, rumo porto'

(Ifl lllo.
Estação costeira .MontrSerrat — Vapores:"Charles 1'nnt". americano, rumo'

Xori'-.
•¦It.ipiiliy". naoiomil,. rynio Norfe.• Itafiii/ii",. iiaciinial, rumo ,í5ul.s:aif;<!ito. Albuquerque.", nàcloua

rumo porto de Pontos.
Estrujãp costeira ¦ .luncçSo — Vapores' Itap. m.i -, iiaeloh.U; • líitto Nort1."Almirante Jãcççiiáy''. naVlonal, runiò

Norte; • •'
¦' Ituqut ra ". liai-ionul, rumo Sul.
.'Rapuca''; nacional, rumo Sul.

. ___..
MOMMIATO DO DOUTO

fIXTKAUAS:
I»e Xorfoll. - Vapor norueguez "Mathll-i

da", eariàb u La.ue Irtnfto.
De Recife e escalas — lli.it

j carregam-se do obte." privilégios- de
È' (iiuni dii a fortuna ni.Ms ranl- 

i"venyílu « reeistraf. marcas.-no Bra-
da. nas loterias ,¦ offerece mais \ 

S" ° "ü °**™*«'0.
vantagens a > publico;

V riXDE-SI-l um predio com a con- !.struccâo novu a coneluir, tem se- l
te (iiiarlos e duas Bulas; ;i rua Cru- '
guay n. Iiil, para tratar com o proifrié-
tario. no niesmi) predio, das 3 íi.s ó
horas da tarde, com o si'. João Alves.

BORLIDO MAIA & C
CASA FUNDADA EIVI 1878

v nicos depositários do Cimento inglez \ ^íí :"WHITE E BROTHERS-
Tinta hygienica OLSINa. Dinamite

LOTARIA
DE

PâULO
Earantida iislo Eoverno do Estada

Terça-feira, lo do corrente

JNQ3EL

roi- iSfcoo

Sexta-feira, 16 áo corrente
«ü:üOO$GOO

].\Mli\AS GILLETTi:
Legitimas lâminas Gillette, du-

zía, 4$500; rua dá Carioca n. 28.
lrmãos'Acòáta.

Iiil Rua do.Rosário WíèM^^M
W& ôs caças loturicisdo Estado

208 Vacca
Wl Leilo'.'.'? Carneiro

Urso
1.12 Camello

¦ '.'33 ( obra
Ç Cuellio'jí? Cavlioi>i'«>

Palpites para hoj«

520 455

GOIABA
Conirra-sc è pagii_-.sè b&m,. qualquer

quantidade. Companhia .Manuf. Conser-
vau Aliaicnticias. kua D. .Manuel n. a;i

Salão Elias
/;."_ «,.

j Fino cabelleírelro, rigorosa liygiene.
Mutambina, unlca lo(;ão que mata n
caspa e renasce o cabeilo. Rua Ouvi- i
dor, 1-'U.

Vendem-se

it ^ !0 BOM FUMADOR Dão pr mais íiiar outro
PAPEL OE CIGARROS j» w ,

%h%
de BRAUNSTEIN fréres - PARIS

Fornecedores do Estudo Kráncez e Uas
principaes fabricas brazilcir.is

para PAPEL dc CIGARROS
em Resinas ei Bobinas

Fora de Concurso :
LONDRES 1U08 - TUBIN 1911

L FUMADORES, Exijam em todas as tatacarlas o Zig-2ag

mm num s. josé

HORICEOPATHICOS VIDENTES
A todos ijiio soffrem de qualquer

moléstia, osta sociedade beneficente
fornece. GRATUITAMENTE, diagnos.-
tico du moiestia. Só mandar o nome,
edade, residência e profissão. Caixa
postal numero 1.027, Rio de Janei-
ro. Sello para a resposta.

Estrondoso suecesso para o Carnaval
COMO HA DE SP.—-Chula seita-

neju. por Malaquias de Brito: á veu-
da: Casa Editora Carlos Wehrs, rua

775

380 269 665

040
iiíitçiònal i

* .

aa ¦

883
Ualilniii

I liM^UliZA l'.\SCIlü.\!. SliJIv' io
| Companhia Naciunair tiitidada cm 1 tia

tres magriificàs fazendas no listado do : •iul,hu diJ-!'"' ,~ .,).1,tc'.;^ Cênica iL
, Rio dç Janc.ro, distantes meia hora SS^gfc ^ 

~ ^icstr0 *>
da estação de Sáo hirielts, na mar-! — - —

luem do Rio Parahyba. ciue c naveaa-1 A¦al"»»« «»."»i»loiu vietoi I.i iio
vel atè Campos c d'ahi até SvjdStò: íhOJE -^díte&ÍSÍ7,? moic

jda Barra. Clima falubrcé boa aguada. J; 
os~, í ° Wf& SfeiíSJElcrrcnos esplendidos .c apropriados: ,. 

'-'.' -' ' '' ' "' '"
: liara -a culluia dc canna, café o cxccl- A1;^"1"1-'0 espectaculo com duu:? peças

i lentes para cereaes. Muitas vargens ^"navaicscas-Xa i • sei tio
jc grande quantidade ric matta virgem ! TRES PANCADAS1 com ãs melhores, madeiras dc lei. j. NnV2-'Vi_f''sesíi£»es

A arca das trc< fazendas é de 552 7"FT" 
' 
pPRtTTR a' alqueires Kcon.ctricosc tem mais diuis ^jX-J ¦*• •*—'¦"r*"*^•*¦ -t» 'ç\

¦ ilhas no Kio Parahyba; tendo uma ! l:,illl"i:,ít: desempenho d'0 waii.cbm:
: um kilometro dc compripicnto e ou- ',:i"'"a ".«-'"«iMirí»» «In vlctoHii
ln 400 nietrnq riprlpnrpoti»* 4="«,m*. I APV"V'HO atç bonitfm às "J horas ditra -luu meiros, periencentCb as mes- tarde: DEtMOCRAXrCQS, t n.i voto--mas fazendas. ^PÊ^UKOS/l-:0l^:'e;^m&fs^,

Vjndem-sc juntas ou separada-] Oi espectaculos; começampeta cxbifi-1 menti*. (,;\o de «lilms» cinenatosraphicoi.
I Tràíu-sc com o sr. Oliveira Cas- [ Amanhã: Í.m>« i»«„eail«* ..- Voi>.tro. 21, rua S«Cliet. - Uio de Ja- rolinil»* eui travesti,.
neiro. i Hm ensaios- Estótciiroi»,

•¦¦^¦^«a^ym^xjataamaypam-^^

d
da Carioca, -17.

I
! oiii}>ai:|iij, H.oojKihli» Vyfcm.

repg__í-reira, 13

Inài-i.ikavào l»\S SOIUI.I-.S ( lll. n
1 iMiiii^ i'<»|nM'N«'iH:»«*ài»w iiv,milc»i|lc dc Icydeau,' c n

tres ic.oí

lllloionoi a iio
Viot.vyêl cr.-Uçáp tle l.êohplJo l«Vi»Mm '¦ »uu il',j|.i. h'\,\-nv--m-i'.i\'-:'Ç>,

Aiuaiiiiii. quarta leira, 11—A*si|
j, ;i c 10 horai — 1", »'• Co" repre-¦,L"iita.;òcs da revuette- d. K'aul l'c-
limeiras,musica de 1'áuíiaò .Sacra-
ine,iuo til VMA fM TAXI,
m i inuiüroi c ' :tDotlieoíe

i di.cic; :i x

Klii|»i'o«u S'iii«.«-ln»al Sc$;-|att(«>
TORNEIOS DE

RAM-BOLK
Com venda de cnir.ulas cphi boniüca-

i,ão para o cinèuia. sn t>| J da venda bru-
Ia serilo divididos pelos srs. lréquoàta<
dores.

Sí;i«. IH hora- dll diante
PjWntmniii novo de hu;e:

fl esbelta D. Quiteria
bemoíto liltÍHQ

I >: .una

'UhHÍ/ERSAL JORNAL N. 43
Natural

rrero :1o l»Hlu>(u a.S«K>!> —. Va-
tiilo |)i)l' IT> d;.»-.

i AVsüguudas, quartas c"t^xt.ii.leira»;
program mas novos

•:^fcÍi__nÉÍ_6__- '_.-. ;íi -

¦':¥¦•' r ¦¦¦

¦-£¦:


