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PORTUGAL.
i.lSUOA, ti. Os ntiplrauten «In Armada of-

f. i... ••mui hoje um banqueto de 70 talheres
nos .uai«laii-iiiurliilin, da guarnlçlo do cru-
zador i.UuuJamta. Constam».

- K« campo estriaclielradode Lisboa, Itio*
r.-it.i se hojo cxperlonclns do tiro com a bate-
ria do ii-t. :n.-i'U BUtomovol do systenia
Sch.ticliUr*v/anet.

Assistiram As manobra el-rei e o sr. Fl-
«if ,it. I rimo, ininisti-ü da guerra.

ESTADOS
• BAHIA

rttlIIA,tS lis lil arerltjaado quo a caria
dita il.il.iln il li I:. I Ju pelo luInUtro do lute-
ri ii, " «Ir. Srul. ,-..,< r.i eaitereçada no prolcmnr
(lil .ilclpi'1 lil, lil uai,lu JoiO ll') Sllv.i, lltitil.il-
lueiitó ciiiiliccldo mini como pe.-tt.in .1.- ncuhu-
ittii Influencia piillilcn.

Dmlo ilurAo ícutemuiibo abi oi repreien-
litutcsilcme limado.

Ntto consta nenhuma outra violação dc
i. 11 i ilu Ur. Sciilrn nas liuliij ,ilci obcrldl
pela rcpartlctri dou correio*, lendo utl*» tini',
tlplu n correspondência do mlnlilro com
pciious dc íiillcnclii política e «iiclal, aqui.

O i-lu-lc dc •cguruncamnntlou um otllclil
it Snnt» Cru» iiIIin de averiguar qaem ixtn e
atcliiN illniiiirltkii»,

Continua deaolador o estado horroroso do
•criao por cansa da falia de chuvas.

Comei;.i o cindo para as lonas do «ul di,
1'stado, Já tendo os ni rcinlat.irlii. du via ler»
riu dc tt. Pianclsco pedido pcrmlimuo do ml-
,)1 tm da Tl.-içfii, pura cllcclitir o transporte
<i «lulto tloü retirantes.

Ilieveitienle será publicado o decreto de
reforumd.. tenente-coronel do regimento po"
licliil, liuirgdlo Joaquim Pereira Caldas,

S PAULO
. A li 1.(1,6. lie llr.ou-.e a visita ds Docas

ii.4 s» imttt**&o ti*! Saiieanieuto;
Se; iilt-ain pura Santos o vice-preslitente e

Becrctürlo da agricultura. Rcgrcssar&o hoje
meu ino.

RIO GRANDE OO SUL
1'OItTO ÀLI.GRH, 6 O chele dc policia Hu-

Clldes .Moura prendeu vários banqueiros de
òlebo, cutre cllci um tinha uo bolso Cinto
c dois «oli Mf Is e outro duzentos e quatorze
mtl téIh. I.HKaa qtinntlíit. foram pelo ilcle*
g.iiio Joflo Leite entreptics no Aeylo Plcilndc'

Segundo lnfotmm,Ao, na huprcnsti itcrá o
li. -io multo o iiitueiitndo; utn Joriinl du tnrüe
'- bojo JA o pródiga.

BOLETIM DO EXTERluR '
EXTREMO ORIENTE

A honi jii niio permitia comméntnrUis
ntnii exercícios, dc astrologia política. A
liiiiu t-siii mudúrccondü as .soluções dccisi-
mis liiiiiiliiMios-chioá á recapitulaçfio
dns ul I ¦ M rn is noliciüsi

(J Times publièn um tpJbgíaíniTÍà dc'liiliin, dizendo ijiic nus rodas políticas
tlii enj ilal J!i|itiiic/a ú considerada deses-
ji(.-i-iuli.|-íi n Hiliiiiçãii c que,|iortanto,a guor-
ra ó jiift iiu\.'l.

Secundando os preparativos bellicos,
i |ii,v'n j;i|.niii'/. apressa-se n levar ao t.".
verno |nii|i-i-iiso concurso pecuniário, ele-
vanilo .si-o Intui das subscripções aborlus
a i.i.oh rle dois inilhfíes «le yen-!.

o Daily tlfuphic confirma o quo pu-
blietirn nu dias, eom relação á resposta
russa. Kit ii.itu enviada ao Japão, a Uns-
ii... de r,n-ti.,sn recusa a inserira fórmula
I ii itiiliiliira da integridade e independeu
cia da Chiiiu e liiiiiiiiia dando pòr finda*
as nogorittçuus entro as duas chancella-
rias.

—A iniprensa londrina fornece mais a-
Boguinles iniormaçõçs :

De. Seul lolfigrápliani pollàily Muilvom
niiiiiicuiiilo t|iie !).iH.X) eòrcdiidt e coblies
giiiiriii-cèin o paiíicit) imperial ulim de pro.
lei.'i.|-,(-iiiili-ii ipi.di|uor atãquQ'|b iiiipertiíliii
tia Ui)roa', Yi llyeung, gtiardundo-o dia e
noile.

De diversas localidades da Üorôá clu ¦
giuli iiiilirias do iiito numerosos desert->
do exercito coreano saqueaiii nldei
perseguem os seus liabitantes.

Ao liveiting-iVews coiumunicati. „ie
Pokiiri quo, secundo so tifUriua ali, o go-
verno jiipunoz resolveu suspender as no-
goi-ii.çõi-s com u litissin.

De'o. Pútcrsburgp lòiograplinm ao Times
.iniiunt-iaiido que na caiulid da Rússia i;
crença gorai tio que a guerra contra o Ja-
pão é inevilavel.

(I oluiiíonto panlavista predomina no
consolho do im|iòrio sobro as y-icillaçoos
ilo czar Nicoliiu, nos negócios rclativps ii
qiiQstftci do ICxIrciiK) Oriente.

• -0 Standard noticia-«pio os russos aca-
bain sinbelecer uin poslo militar mn
Cli liów, o iiiurieguiio do impedir otran-
silo ..bilitos japonezes pola via-1'errea
diiqlii 11 cidade.

¦ Ti-i"grapliam tio Tokio noticiando
que. 20,000 soltlitdos russos estão acam
pados nus murgutis do rio Yalii, com a
missão, sogútido so pròstiniè, do so npo-
ili-riireni da região norlo da Coroa.

tia mesma procedência informam qne
os coiiiniOicianles japoneses reclamam
a dcclaraÇiiu du guerra,si-ni mais demora,
visto nào poder o eonuneivio suppdrlar
por mais tempos actual situação.

--Mais graves ainda são as noticins se-
guintòB proci-ileiitns de S. Fetorsburgo.

Rstà iiuniiiieiite ti iltclaraçâo da guerra
cnlra a Hussia o o Japão.

Tel' grttnima expedido no governo
pelo .-illilifnrilo Ale.xoiofo, vice-rei das pos-
sessõ s russas do Extremo Oriente, rom-
lllUlliCa que tiO.lXHl liomons do exercito
inipioial niurcliiiin coui destino o. Via-
dipn i ck, porto da Sibéria sobro o mar
di- Japão.

INGLATERRA
Enibora ainda doente, dizem que o sr.

Artiinr Báifçiiir, primeiro ministro, com-
pn t cera rts sessões da Cantara dos Cotn-
inntis, na próxima semana, e respondera
a alguns tlopülados que, n ]iretexto de
io ri-eiarem o discurso da coroa, têm in-
tcrpôllado o governo sobro a política a
seguir deante da propaganda que, do seu
systémo protcccionSstii, esti fazendo o
sr J,.sepli CliauiberUiin, ex-minstro das
colônias.

Alguns membros do partido liberal exi-
gem declarações mais r.ttegori as do
nn.- as que foram dadas já peio minis
Ir-, o.v^ ri-lações exteriores.

Na sessão de ante limitem, na Cama*
r.« i s Comiuuns, foi accommettido de
um .t- pie de apopiexia o deputado l^u-
vel Wiiii.ms, cuj.) estado é bastante
gr-a-%~l\.i lançado, ante-hontem, ao mar o
novo .-..i.aça-i.i Ketc-Zcaland, mandado
e.-istrutr no e.stalotros Portsmouth pelo
aluiiraiitadu britannico.

TlítiQUIA
O marques Honbrato d*> Ma!a*pina di

Oartvõnãrn^ cmbaixa«}«»r da Itália em Con-
rlaiiiim-pia, apresentou ante-hontem ao
Miiião Al.ilul-tianiid 11 o general Dt G«wr-
pi •• nomeado coromandante em chefe da
ÇM'.damv*ria da ^!aí-•*^lon;.a.

FRANÇ-t
O deputado I^tsies. na se,*s5o tia Cama-

ra, j^dm inforrnaçíyes ao governo acerca
da {««re-le dos trabulhadorcs agricol-vs do
ilcto-dia. Hes,poadet;dii ao orador, o »r.
Cou;l>es expliccajme o caract-r, abtolu-

l.uu -mu pacifico d» piti.-ili', tolhia, an gn-vorno todou ns mefoi «Io Intorvençío, A
piindit pacifloft ora rcciimo leglilmo;ipiitiito Ah iiutoridailim loeno» tiiihitm
cumprido eom o seu dnt-or.

Au docliir.icOos <lo governo foram ttppro*vmiUs por 043 votos contra ítW.Ullin mttic.itt puliüeailu 110 Pelil Vha-
re, ti«- N'.hi|oh, roferoiiua nu.- Iiiiiui-iIíiiçóoh
dn cohIii porto ila PãliitõCrotalõ foram en-
crmtruiloit destroços quo so fuppOo serem
do iraiiHpurto Vlinne,

ALLF.MANHA
l'or Iiii-oiiiiiiudo ,le houdo do rei da

Wurioinbcrg, deixa do ronlizar-ae a visita
que S. M. projectavii lazer u I.ondrCH.

O hiato Iluhenznltern esta sendo nppa-
relhodo para o criízolrò quoo imporador
prciend" omprnliender nn Meditnrraneo.
A dnla da partida foi lixada para o dia 4
do março.

ITÁLIA
O 'lunnfi /em siiaeilirão de hontem,diz

(iue os rjnrenlos do Pio X li,.- pediram quo(i)iniiiiiisse ns audiências, porque sua son*
ti lado manifesta cansaço c lem tido in-
Bomnln.

—A alta cdrlo do Senado impressionou-
so com o depoimento tio medico 1'ltizza, o
qual declarou quo o tratamento do enfer-
1110 confiado ao professor D'Antòna foi ul-
lerado.

Na sessão da Câmara, o sr. Socci Hei-
lor, deputado republicano por Grosselo,
protestou contra a invasão tios congrega-
nisias expulsos da França.

O br. Santo Onofrio, Hncrclario do inte-
rior, respondeu dizendo que na Itália os
e.stranpoiroB obcdionles ú lei devem go-zar da liberdade.

—Tolngrapham do Cutnnia quo na com-
muna dc T recustagni uni grupo do in;l-
f-tilorcB cercou a t»i//a dos srs Lanzi-
forme, entraram ua casa, o amordaçaram
ns seus donos cercados.

Depois lizeram uma verdadeira limpeza
«Io valores, avalindod em cem mil liras.

—A conferência ieterparlaruenlnr da-
pnz ronl.zar->.e-A cm S. Luiz.por occatfião
«ia Exposição d.» IfkJi.

H-.8PANHA
O almirante Heranger foi hontem ao

palácio do rei, eom quem entroteve demo-
rada conferência

—'OdoputailoZuluela expoz hontem, no
Congresso, o estudo da política commer-
liai da Hcspanhu com os paizes da Ame-
icn. O ministro «Ia fuzenda, sr. Gonzalez

Besada, declarou estar do accordo com as
i iformin.õtis do orador o quo tomará em
cpnsidnraçílò ut, suas indicações. •

—Rouli/.ou-se na sexta-feira, em pala-
cio, o banquete em honra da infanta .1.
Maria d? Paz.

—-Terminou hontem a parede dos ho-
inens do mar, que se tinliageneralisado
. m quasi todos os portos do Reino.

—Numerosos negociantes da Bolsa pro-í-Blíir.iiii bontem contra o acto tios seus
loile-gas que Armaram o manifesto envia-
dó i«o sr. Maura, presidente do conselho
!.'ministros, assegurou.lo-lhc a sua adhe-

são na questão ultimamente agitada no
congresso bbspanh.pl.

ESTAD03 UNIDOS
O senador Hanna, o celebre boss eleito-

rui do partido rep;iiilicano aclia-so grave-
mente tloeule com um ílàquo do fc-bí-e ty-
plioido.

QUATEWIALA
O Standard do Londres noticia quo no

dia í.'0 de janeiro foi assassinado por or-
dom tio governo de Guatemala o sr. Al-
furado, vico-pi-«;SÍdeiito da assémbléa da-
qiielle paiz,

CUBA
De Havana teiogrnpham tor sido pro-

mtilgada a nova tarifa applicavcl de ama-
nua em dcanto.

A inipruiissa americana pensa quo a
mesma tarifa offeroco mais vantagens
ims paizes europeus ein detrimento dos
interesses dos Estados Unidos.

8. DOMINGOS
A cidade do Duarte, ua republica do

S. Domingos, iiict.'iiilit,éa pelos rêvolu-
ctbv ¦
• lesti,

no dia 30 do janeiro, foi quasi
— Os
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«Us im-ivaiii 1 ias importada*, paro, uSo ii*
car em melhor situaclo do quo o do Kio
de Janeiro.

AmIiii andou o Coiigrt-Kto, Foi completo
o »eu de«pre*o pelo» lntere»»eii conuuer*
claes ua ultima *e»nao lecltlativa. O go-
vi-riiu tjiiiiniii nSo «e revela mel). >r di««
pnsin. Parece meunto iutplrado no propo*
sito de iiudoUr o» Itr.i ..liir.is e clrau*
gciro» que no commercio tSo utilmente
trabalham pela riqueza do paiz.

Ila «li.i-t noa referimos & dccisSo «to mi-
nistro da fazenda relativa ao addicionaL.
do art. 1» n, 9 da vigente lei da receita,
que deu eul reisiUtado injustificável deu-
cguoldade entre o commercio do» Estados
e o desta capital, passando aquelle a pa*
gar o aililiciuiial de doU por cento ouro,,
ao passo que o do Kio de Janeiro paga o
dc um e melo por cento, o que, alím do
mai», importa cm llagrantc violaçlo do
pensamento do legislador,que crcoti aquel*
Ia nova taxa só para os Estado»), justa-
meute com o Iim de restabelecer, cm toda
a Hcptibllca, a uniformidade tio impostos
aduaneiros, de accordo com o preceito
constitucional.

Mais de uma vez tem repercutido na
imprensa as reclamações do commercio
contra as difficutdndcs que encontra na
Alfândega, para retirar meicatlorias,cujos
direitos já foram pagos. As mercadorias
continuam ali retidas dias e semanas, com
sérios prejuízos para o importador, que
pagou os direitos precisamente por preci-
sar dc mercadoria, a qual, em muitas cc-
rasiOcs já está vendida. Nenhuma provi-
dencia foi tomada contra esse abuso, pott-
co se importando o governo com os trar.s-
tornos e prejuízos do commercio.

Agora se lembraram rle uma nova praxe
na-Alfândega que redunda em mais In-
commodos c coutrariedades para o com-
mercio. Até ha pouco ali só exigiam duas
vias qos despachos, sufílcientcs para uma
boa fiscalisaçSo. Sem razilo exigem agora
mais uma terceira, com o que complica-
rara os despachos, cm logar dc facilital-cs.

NSo teríamos duvida em applaudir a
nova praxe,si ella fosse mister & cohibiçSo
do contrabando, que tanto prejudica o
fisco, o commercio honesto, ao mesmo
tempo que deshonra aquella repartição.
Mas, tal nSo cecorre; a terceira via n3o
diflicultará de qualquer f«5rma a defratltla-
çfío das rendas pelo contrabando. Este
independe dessas formalidades c uKo ces-
sara emquanto nüo se tomarem, quanto á
Alfândega, positivas e enérgicas medidas
dc saneamento.

O conimcrcio sempre mereceu dos pode-
res públicos todas as attcnçCcs. De tem-
pos parn cá, por se divorciarem os gover-
nos completamente da opinião, levando
somente em conta o apoio dos politicantes
que se assciihorcaratn deste paiz e o cx-
pioram desavergonhadamente, passou o
commercio a ser tratado com indilTerença,
com menoscabo, que algumas vezes che-
gou á insolcncia, como a do presidente
q le declarou a uma commisstto dc com-
merciantes, portadora dos votos de sua
classe contra vexatório regulamento lis-
cal, ter força para coasil-os a cumprir a
lei, já que nlo podia convcncel-os dc ser
patriotas.

Entretanto, si ha governos que mais do
que quaesquer outros, devem ser pródigos
em attcuçBcs e carinhos para com as cias-
ses <rue produzem e enriquecem o erário
;.ii i't:c: , »*-e as quaes <*stá o conimcrcio,

JsíSnw í,--.ii '-ido;-' ri. ç-ovrrnos
: -¦• -a.?. Isiíevalisãni

Cíj-ltv é!,.5*l ¦

¦ IMv.l .Ioi--'.; 1.1 sr •
.....:. .:}•.!., prbc.eaí."}* -'!¦.

mam a quar.t •¦ ,-, c ).;Ii:*í-v...
e na vida particu . Un 1 Tercn
elle é hoje na presidência ..; '

Gil Vidal
¦ . ? .—.

Tópicos 1 Noticias
o TE/nPO

Mirante todo o dia el-ici sol não nos deu um
ar do sun graça.

No Castellò, subiu o tliermometro a 30.7.

da quo (oi redaetor decorativo o recrmtivo
so lado de tiusmlo Lobo,qus dia a noile mo«
rsjtiva ns dttttt\ do minisierlo presidido
pelo vlieondo do Rio Drsnce, mandou dirir,
pala imprensa qos tem slunsda, que o
Correio da Manhã fl.er • vaius publlcaçAei
e iranicriçoes por coiit4 do ministério dai
relações exterloi(a s recebera s iropoilmcla
na rtipectiva Hentsrli.

No Correto, é ,f«rdade, foram publieido*
oj dois dlscursii» doj deputados Campina o
OuiAo da Cimbii, proferidos na diicuulo
do oiçimotito «to «stoilor, polo daiojo de x»
dar toda a publicidade aqusllei disourioo,
sobretudo no Estado de Minas, ondo io sa«
be, * muito graids a elrculaçSo do Correio,
o do qual iAo rsprssontantei squellot dois
deputados. As Importância», porém, deiias
publicaçOas foraip pagas -ml no hsleao.. .

Is. 1 ticontacou .utot do coaliocldo o tra-
tido, que lavou o Correto a deotarar-so cm
franca ii|.p»-i.,-ã) «o sr. Rio Dranco;oem
n.tda prejudica a procedência ds censura
que Usemos,

Mas, o quo o sr. Rio Dianco muito do pro«
poslto ae osqnocen do mandar contar, foi
quo ao nosic balcão vieram os ariigos da
lavra do a. cx, aubscriptns AViif para tr.ins-
f.r.-vormos, ao quq.nos rociiüáinos, como oo»
t 'mos recusa 10 a publicar, meamo na socçHo
livre, muita ma-eria paga, por aor dc 01 igom
official e em contido adverao As opiniõa.n o
conceitos cmiltidoS no nossa pirto editorial.

Kolizmente op&vo bem noa conhece o faz-
nos n justiça da aéredltar que nüo catamos,
como os outros, domondo nas mãos do ar.
Rio Branco, porque niio queremos, preforin-
do, como brasileiros qna somos o nos orgu-
Ihamoa do ser, nao obatiute todas as doigru
çaa « vergonhas^d.ssta nossa terra, a serdi*
das vantagens, os altos interesses da prtri.i,
sacrificados pela obra inapta c criminosa do
sr. Rio Dranco, contra a qual folgamos do
estir em boa companhia, ao lado de illus*
'ros e respeitabUÍSüiraos compatriotas, co-
bertos do glorias o de serviços ao Brasil.

CASA VÁRZEA AlfM.ls-la Ouvidor Ul.|

llillar* ° eiam-t.c„-:oi,u vinho do Portowiiiai próprio nai-«i üonvaieacentes.

CHOCOLATE BHWdwc-i do Setembro n. 03.

A naz assegurada no Extremo Oriente
A' ultima hora racebomos o seguinte lei

legramma do nosso corrjipondcnto em
Paris \

PaRIS, (8 ora 11,80 po-merldlanas) —
O governo japonei acnba do recober a nota
da elianccUaría rtisii!) era resposta ás suas
ultimas oommunloaçSes.

Pela Impressão 1 voduzida nas csphcras
Kovernamentr.es da Tokio, a opinião geralé quo lia plena certoza no bom exlto da no-
goeiações o quo A PAZ ESTÁ ASSEUURADA.

PHOSPHOltOS 
ttto Hranco o Arara deposi-

lanos Teixeira ítorties a c.

•íttb-»'

n..» qní
tililiüi.

;|/)ím>',í.!-".'
.. inprensa do VVusliingtou noticia ter

o pri ainerito Roosovelt declarado quo on-
et tara ncsle anno ainda a construcção do
ciiiiai dc Panamá) envidando loilos 03 cs-
lorçci para quo essa importante obra
pruüib'a com a maior actividade.

VENEZUELA
O governo da Venezuela resolveu rea-

brir 110 commercio estrangeiro os portos
do Qüirín, Ouanta e Cumiina.

lácntiriim-se tremores do torra na
pcnisula de Paria o no delta do Orenoco,
na Vonezuala.

CHILE
O Imparcial de Santiago ataca rude-

mente o presidente da Republica, d. Ger-
inan Kiosco, eiu virtudo do encerramento
do'congresso chileno.

REPUBLICA ARGENTINA
Por tiiiiit eslulistica quo acaba do sei"

publicada; verilica-so quo, cm 19011, n Re-
publica Argentina exportou produetos no
valor du 2SQ.98V.53i pesos ouro e impor-
ton uiligos uo valor do 13i\S0Q.G0Õ pesos
ouro.

Por esses algarismos vê-se que; comp a-
radas com o anno tio 1902, a exportação
om-1003 augmentou 41.597.797 o u impor-
lação v.)8.107.;jil pesos ouro.

Dèclararam-80 emjrei-c os operários
alfaiates o do c.usas do confecções.

O presidente Julio Roca acaba de re-
cebt-r uma carta autographado papa Pio X,
na qual sua santidade envia a benção
apostólica uo povo argimtino.

O duquo «los Ánruzzos offereceu hon-
tem, a bordo do cxusádor Liguria, uma
mnlin-'e i.s famílias argentinas e italianas
desta capital.

Sua Alteztt desistio da sua projectada
digressão ao interior, constando que o cru-
zador Liguria deixará Buenos Aires no dia
10 deste mez comdeslinc ao Chile.

fllorâíniiil"
Encerrou-se a sessão ordinária do Con-

grosso, sem quo pa.-t;sse da representa-
ç5o nacional qualquer medida revcladora
da sua sympatliia. e interesse pelo com-
mcri-io, que tSo pacientemente se resij-noa
i t-v-iuia. quando lhe falaram na cecessi*
dade ile amparar o credito nacional gra-
vcrurtite compromctüdo uo estranpeiro.

Continha tudo como dax.^i. Os impôs-
tos que se justificaram com aquella impe-
riosa necessidade foram todos mantidos.
Longe de alige.rarem a car5.< ao co.-nntcr-
cio. purerun-lhe n.»is peso 4s ca»ta«. O
desta capital pag» mais o addicioni.1 pára
as obras «1o porto, obras, ( verdade, qne
lhe sio vantajosas, mas a qae pespega-
rarr. 3 graude avecida. Ittxuoso emprt'tea-
dimento, despropositado p-«ra as nos«»'s
condiç3«s Snanceira», e que trcoxe ainda
taais vexames, transteruos e prtjnuos aos O •»*% Rio Branc.. par» queta tudo • todos
uegeciant*-* ia xona. a q«< cita i destina-, %r ccrroir.r>ím. r>«r tppiiear * tudo * a tidos

MERCÚRIO Sckiii-os Hospício 16.
M -asa» -'-

Quinze deputador, flz.iram liontcm acto de
presença no reciu'0 da Câmara.

O mesmo facto deu-se na sessão de anto-
bontem. .. *

Idêntico casocoítlnnaráa reproduzir-se atò
ao fim da presente sessão extraordinária do
Congresso.

O sr. C.tsslano do Nascimenlo, leadcr da
Câmara, esli do malas urouiptas para re-
grassar ao seu KHnlo natal. S. ex. jantou
ante-hontem eni Petròpolis, com o chefo t!a
nação, o alli rcpoliu cnm a serena placidez
dcsprooccupadii, toda deile, a osseguiação
de quo o Senado não alterará num» «ú pln-a
so o monstruoso projecto qno entrega ao
biifteplaeilo do poder r.xecutivo ¦•» mils de-
licndas c rrnportantts prerogativas da re-
prosentaçãa- nacional.

Será possivol ?
E caso não o seja, a imperiosa voz do te-

Icgrapho valerá pela reunião do 107 dcroí-
tados na Camiir» para as novas doliberaçOes
que as erentiiacs emendas do Senado torna-
Mam nicíV?: '-s? ,

•,,tr,'~- 'líspretenciosas o baldas
;: 1. IÍM licito f»i?l "-" mais

.•iimfi-f ..V•>• t.fidc vae ii.a.iar o
¦i; ,;¦; i»)rls>Uvt' 7

ANTITHESE MORAL
Rio Branco e Andrade Figueira

Reproduzimos hoje mata um artigo hon
tem publicado sob o titulo O Triumphot

Ao presenciar o engroaaameuto que ae
tem feito cm torno do Tratado do Acre, o
publico tcr«se*a recordado por vetes da
palavra de Phocion, que, vendo-se upplau-
did -, perguntou se lhe havia escapado ai*
guina asneira.

Lcmbrcbme hoje do conceito do grande
cidadão nthcnicnsc ao ler neste diário um
artigucte com pretensões a lançar o rldi«
culo sobre mim, a propósito das innoccn-
tes In-cripçrífs, que tive a Idía dc olTcrc-
«.cr para o carro da vlctorla do sr. minis-
tro do e*terior. NSo agradei; signal certo
que nSo disse nenhuma asneira.

Pois que! V«5s vos julgues romanos para
offt-rcccr uma pompa triiimplial ao dlplo-
mata que cm vez dc vlctorias ganhas pela
espada tem ns algibeiras cheias de notas
du Thcsouro com que elle ganhou o seu
traítido e celebra sua vlctoriu, e me con-
testtes o direito dc imitar o exemplo,
propondo inscripçScs para o carro da Vi*
ctoria 7 I

Que mais vistosa inscripcüo honrou o
carro dc triumpho de Julio Cezar, por
suas victorias nas Gallias, do que a adver.
tcnçia dc.setts soldados aos maridos de
Roma para que acautelassem suas roulhe-
res contra as galauterias do calvo ?

Vós vos julgaes com o direito de corri-
gira geometria dc Buclides, contestan-
do que entre dois pontos dados, juucç.to
do Bcni c do Madre de Dios ou Madeira e
nascente principal do Javary, se possa ti*
rar uma recta; e me contesta.es o direito
de concorrer para os festejos projectados,
com a minha pcnna, depois de ter para ei-
Ies concorrido, muito contra a minha von-
tade, com o meu dinheiro de contribuinte?!

Vós collocaes a tal altura o vosso ídolo,
que distribue com mSos largas as miga-
lhas do Tliesouro, que só pelo sentimento
da inveja pensaes poder elle ser attingido;
c não refleetis que o ridículo só adhcrc a
personagens risíveis e nunca a um cida-
duo modesto, dc quem todo o povo brasi-
leiro tem a seiencia c a consciência de ter
sempre representado ua scena política dc
sua Pátria papel serio ? !

Seria o primeiro a rir-mc c a dispensar
a nova ediçlo dc pompa triumphal, si li-
vesse sido.escripta com graça c com cs-
pirito; mas desenxabida como sahiii, só
me deixou o travo de ter concorrido para
a sua publícaçSo como contribuinte.

As iuscripçOes propostas me seriam mui-
to honrosas.

Porque, si, como representante da Na-
ç2o, advoguei contra a emancipação dos
escravos pelo modo por que foi feita, ins-
pirci-mc no parecer muito judicioso dado
110 Conscllu>dc listado pelo linado viscon-
dedo Rio Branco, que depois acecitou a
empreitada libertadora porque com totlo o
seu merecimento foi toda a sua vida um
cata-vento ou Anua Dolcua como o lilho.

Os factos 111c justificaram: a aboliçüo,
como se fez, só aproveitou aos especula-
tlorcs dc toda a casta, qne a promoveram;
nüo aos pobres emancipados, que perece-
ram miseravelmente, e menos ao paiz, so-
bre o qual muito concorreu para derra-
mar a boceta dc Patidora com todas as
desgraças. Honro-me c glorifico-mc com a
resistência muito mais patriótica c desin-
teressada, qu'i os applausos venaes dos
amigos do alheio c de seus tliurifcrarios,

"is como os outros.
• p --sso

ritos do p.onlpolencinrio demissionário,
d'»moii>iirii o mal entenda em qn»> esto
laborava, liando por definitivo aquillo quot-t.i ii-.Miuipi -i ainda a discutir, 0 Justifica
n llilprn,-.-.!' ll.-l.i .I.IS KII*l-|'|l|lllllíllll'lt'S |l».
vnnlntlaSi 6 sr. Ituv liarbosa declara que
nilo procedeu A leitura «lessn hiíh-.iv.i
«luaniio na véspera leu 11 sua oxpòs.çKo do
iiiolivoi. por um nolavel escrúpulo, Isio i-,
por que nuo c .i.ua autorizado para ia-
rel-O.

Hoie, iinrém, aceresrenta a. cx., que o
ir. Itio Hranco declarou que o orador po-
deria fazer dessa caria c UIO quo nçliOSSO
convenlente.ia dar conhecimento da mes-
ma ao Scuado na scs»iAo do ncgunda-fcira
próxima.

Terminando, diz o orador, que aos seus
collegas parecera talvez estranho estarei-
lo reclamando contra o quo veio publica-
d* em uma folha quo na.la tem do ofli-
ciai.

O orador salm multo bem quo o Jornal
nâo 60 Diário do Cangresto. Snho também
quo tudo quanto so (cm passado nas sos-
soes secretas tem sido traziiló a publico
pela imprensa desta capital nó por esse
motivo quo foi íi tribuna tratar do as-
hlllllpto.

K' para que seja publicado o que disso
sobro a varia tio Jornal que foi .1 tribuna.

Eth seguida o sr. presidente unniincia a
continuação dn discussão do Tratado.

l»V dada a pala*, ra ao sr. Anlonio Azo-
redo.

O tligno) enador matlo.grúRscnsn desen-
volvou com grando proficiência o voto em
separado quo offereceu ao parecer da e«im-
missão dc Constiluição o diplomacia, dc-
monstrando quanto são prcjudlcincs c
onerosas para o nosso paiz e vantajosas
para a HoKvia as condições do Tratado.

Proscçuindo, o orador occúpn-80 dos
extroordinariiis sacrifícios pecuniários fei
to» polo Brasil em cerca dc <". milb&cs es-
terltnps'.

A tnconstitucionalidado do acto do go-
verno cedendo terras do Estado do Matto
Grosso foi egualmonto nualyssda pelo
orador, qno durante duas horas oecupou a
attotiçãn da casa.

Terminado o discurso do sr. Azeredo
foi adiada a discussão, sendo em seguida
levantada a sessão.

20 .i" ABATIMENTO 20 .1'
Abatimento do CO -|. vcrilndeiro em todos oa

precoa nmrcnilos no acu variado sortlmento
do fazendas', motlaa, armarinho 6 confecções.
Lojii «Io Povo, 21 rua do riicatro 21, tuleplio-
ne 1,372.

ií;«.

I f ,v., -;nrf«7

j rtr Ci:•'.•. iríí.1

E' extraordinário o sr Glycerio.
Exprobrandoo illustre sr. Utiy Barl-nsa o

proc.odimento do Senado dc forçar a discus-
são do tratado do Petròpolis, sem eximo e
o tudo das alienações produzidas pró e con-
tra, mcttcii-se a responder-lho o insigne
leguieio campineiro o a contraiial-o com 03
piocedcntcs,

Mas, quo precodentes! Os de prescindir o
Senado da impressão cm avulsos tios pare-
.-t-res sobre os votos do prefeito do Districto
Federal 011 sobro as nomeações para o Su-
pró mo Tribunal o o corpo diplomático.

Equiparar a qualquer desses actos o tratado
quo niullla o território nacional, abro o rio
Pafagbay A Bolivia, expõe as nossas fron-
iciras, deixa complicações com o l'cii'i, além
«lo acarretar-nos enormes sacrifícios pecniii.-"
rios, «5 mesmo de rábula sem idéa-, sem
elevação do vistas e sem a paixão da vorda.
tle » da justiça.

E dlzpr«3Q qno o sr, Olycciio sonha sei-
presidente «ia Republica |

O S FUMOS E CIGARROS VEADO, não tem
ri va 1 uni gosto, «piiiudailo e Uno |ire|>aro.

HONTEM
Por incoiiimodo de saude, não comparecen

á sua secretaria b inimsiro da marinha.

Em Petròpolis, despai Imu com o presiden-
te da Republica o ministro da fazumla, quesubtnetteu á assignalura do s. cx. os seguin
ies itrcretiis: nomeando o bacharel Godofro-
do de Rniliões para o logar de procurador
fiscal do Tbesouio Ki-detal jm Goyàz; o ba-
ctiurel Joaquim Antônio Ribitiro, no Rio
Grande do Sul; o bacharel Manuel Barreto
Vieira tle Alencai, nn ParanA-, o bacharel
Martim Fmnclsco Diiarte de Andradn, cm
Minas Gerae:; o bíicharél Joio Gualberto
Nogueira Bahia, na Bahia; 0 bacharel José
Antônio Gonçalve" Mello, ern Pernambuco; íi
b.tch.-irel Alenlcs F-ir.-ira H iltar, na Fará-
hybn; o bacharel Pi-itro O -mes da R-cha,
no Ce..rã; e o baolnrel llerculano Nina
P.irga, no Maranhão; Hlirin ' - an ministério
«i.-< f.zsnda o cre.Iito extraordinário de
29 0.11151; para o--c r-r ai pagamento devi-
dn a VeraitO Gomes Alon o ile Almeida e
Manoel Alves da Silva, em virtude de stn-
tença
CAMBIO

Cario oinclal
Praças 90 drv i vista

Sobre Londres 1? 11[33 12 lüiSt
Paris 77i 7?a
Hamburgo 55. 9»)7
Itália .17
Portugal 36.1
Nova-Vork »0M

Ouro narlonal em \ales,
porlI.KW J.1SSBancário  12 5[16 IS 3i?

StlbctUOS 1SIS66
Reata d- ,'tin,trrt

Ren-ln do dia 1 ar. de fevereiro .- I.001:13*$SSO
lüemdo diatji

Em papei..... E7SÍIM 51
Em ouro íoe i:tj»765

i.sntoasK-
Bm Igual período de 1X3 5*:^:-it4SS

HOJE
Esiá de s?r»ifn na r<i írtirl? cectril de

Policia, c Jr. 3- da ^c« I uvüur.

«gii-

A' NOITE
»l«0ll0. • Abacas-i.
asr 110. o !*!í«frf it fatia*.i>««f*CK—B*f>ct-«cuí» «-.ríado.
ri-lM» —15 .irtle fimcvio
M«r!. •¦*. %io«b«\b. «.prctacaloE Tjrlad.3.
iiii.ii tirt..- àt7**\\Acu\$ vanatío.
S |r>«** rVfa.mil
r«ais Mi rhj.- rir.iha.-o ^asrcpüstlco.

-•—^-

da. O cosaiaertxa dos. Estados paga mi"i! pbjlcsc: fala <*n* BM orna. e de qae 
".:

2 •/. -'unj, calcalido ss&re o valor ofric:al [ ÜJÔ desde os temp-3 nt-soraTíls da .Vifás,

EM FKit*tT^
Com a approximaçüo do Carn^

ementa o.cnthusiasmo pela gian i
do Friburgo-CUib, ondo Momo será ruido-
sa o animadamente festejado.

Vae pronunciada ã azafama enlre os
sócios da prospera associação, principal-
monto entro as gentis senhoritas, quo se
enlreganí ao preparo das fantasias com
que pretendem 

'abrilhantar os salões do
Club.

A laboriosa direciona pede-nos que.cm
seu nome, recommendemos. do novo toda
a simplicidado nas loílelles, resolvida
como esta a manter a salutar singeleza
de hábitos da população friburguensc.

*
Deixou Friburgo, depois de curta per-

manencia, o dr. Arthur Porto, distineto
advogado e professor da Escola Normal
do Estado do PariS.

Foi acompanhado do sua esposa o ü-
lhos. .

*
O commendador João Valladnres, que

quo aqui esteve do passagem o desceu
para o Rio do 'Janeiro, 

proructtí-ti voltar,
dentro cm pouco, tal o encanto quo lhe
produziu o clima de Friburgo.

*
Subiu hontem para a Suissa Brasileira

o sr. Arlhur Watson, conhecido negocian-
te do Rio dc Janeiro.

Veiu acompanhado de sua exraa.esposa.
*

A barca .Vaiid. actualmonte ao serviço
da linha de Friburgo, ao chegar hontem
pela manhã á Prainlia, bateu com a proa
na ponta da estação, quebrando algumas
grades da parto reservada As bagagens.

Enada mais houve, felizmente.
St

Durante o impedimento do dr. Antônio
Felicicisno do Castilbos, estA occupándo
o logar do tabelliâo do cartório do Ir ofh-
cio o sr. Henrique Frederico Meyer.

*
O actor I.ino Rebeiic, uma das prinri-

paes figuras da companhia dramain-a
FciTeira da Silva, aqui om fuocçoes. con-
ferencion na semana pesada er.m>"t-!r.
Paulo Alves, pref*»itodo Nictheroy, fiem-
do asseouda a ida do g-upo artístico â
capital do Estado do Rio. onde se demo-
rari pelo espaço de dois mezes.

S«'ão repn-5.ru.adas, entre outrai pe-
••as. ai seünintot: Bonde de S. Germana,
A tomada da Bastilha Tempestades dal-
ma. Moços e oeihm, O estratagema de Ar-
thur, A ro: dosar.gur. hibigresde S. Be-
nedicto. O barato * iltiu caro, TiradenUi.
Maria Jpinna en a mulher do pnu>. As
duas crphcs. Sappli^io de uma mulher.
Os domines côr dt ftaa, O çenrii dr, tr. Po-
mier, Ckôro au nfl, Ji ouvi rspirrar este
naris, Utn inteiro e deus quariót. A esta-
rrlo de d. Marúsnna. A nertose asuL tm-i
r»»7>rrifB£jfj:o do Tím-Txsi, de Henrique
.Carinho e Eniho Kensp, c A família, de
Q-jiattso Boesrjwrsji

,1

-iiçao r 1;.do ii
Essa dupla. . -tcnnla u.io-, j

comprehcndida porn - que íóconíw-
cliii a lealdade a um go.. mo q t!«; icr
etnquauto os paga; mas «5 a lei
ca aos ideacs patrióticos, qiic.
honrar o cidadlo dc um paiz livre.

Domingos do Andrado Figuoira
Rio, S de fevereiro tle 1904.

Exposição dc motivos do
pleiiipoiciiciario vencido

Duas paginas do nosso supplcmento do
hoje são (iccupadas pela erudita o brm
fundameniada exposição apresentada pelo
euiiiioiito conselheiro Ituy Barbosa ao So-
nado Federal.

Esse trabalho mereço a attençâo o o
••studo do quantos so interessam |clns nc-
gncios da pátria, ingratamente ollimlos
pelos dominadores das posições, que lem,
para dofcider-lbo 'o-.ondlcionalmcntD, os
oe! , 1 'esivos, a corja d-

¦nprensa dc alu-

o foram re-
vista:: -a.

C!
•T.ADO

nara

¦•(U'.

SECÇÃO DAS SENHORAS
Novidades em cintos, gravatas n hlusas do

todos os jreneros, roceboram Raunler A C ,à rua do Ouvidor 136.

Ao quo consta o sr. Joaquim Murtinho,
esli resolvido ,1 apontar da tribuna do S—
nido qual o movei que dttermínou a adhe
são e FObreludo os colossacs applansOB trI-
butados por certa classe de indivíduos a0
oneroso e prejudiclalissimo tratailo «Io Acre.

lia igualmente quem diga que o «en-.doi
mailo-grossonso analysati technicamento o
tratado, .cinoustr.indo v.arios erros pratica-
dos pelos seus negociadores.

POLÔNIA 
-CERVEJA reconimcndaila pela

pureza e pelo paladar Heneral Câmara 113,

0 TRATAI I PETRÒPOLIS
NO

SENADO
O cuidado doa «ecretarios — O conse-

lheiro Ruy Barbosa — A. carta do sr.
Rio Branco O sr Antônio Azeredo —
O voto etn separado.

Amdj h"iitetu obsorvou-sc a mesma en-
-rt-naçã" dos dias anteriores. Os srs. I- c
2' ^ecretari',. «le^cnvolveram a mrsrna
sctividade «Ia véspera dirigindo em pes-
s..a 11 serviço de vasculho em toda a ala
direita do edifício, revistando tudo, afer-
rolhando portas c janollas.

Verificado qne no local não havia «tnâr.
39 senadvr»*», o sr. Afb.nso Penna as>u-
iniu a presidência e declarou aberta a ses-
sâo.

Lida e approvada a acta da ultima ses-
sio foi darlaa palavra a<> sr. Rny Barlí'a.

Oillnstresenador bahiano em brilhante
discurso protestou contra m conceito» e
aftlrtnaç*Jes que lhe emprestou o Jornal
do Cpmtnercío, na varia pnblicada na «sdi-
çàotísqueiledia, commsn"*»,-!© a exposi-
ção de motivos lida bontem peio orador
perante o Senado.

Tratando do tópico «lluaivo a ama carta
ender-rçada peionr. Rio Branco ao orador
e oa quai o sr. r..,ci- ¦: d»s reiaçôts «tr-
riores, íaienio a derida jüitsça aos tu»-

,. ..o medo do aiuitramonto com qu.. ,> ¦',,
barão do Rio Branco justifica principal-
mente o Beu tratado, aproveitará o onseju
para exigir do ministro «ias relações extn-
ri res quo so declare franca o publicamente
republicano, no que tem até agora,astuciosa.
mente, so escusado.

C.onsta quu osr.. Rio Branco, sabedor disto,
prompiiflcou-se logo a fii-er aquella decla
raçSo, mas ao mesmo tempo insinuou a ai-
gniis dns seus nerradlas a idéa de proc a'
ma , na mesma ocoaaiio, a sua candidatura
á presidência «Ia Republica.

Fala-se que 01 srs. senadores Virgílio
D ma-ln e Coelho Campos foram escalados
p.itafalar era favor do ti atado de Tetro-
polis.

Formldda 
Pa>,linai - Sun ncçáo «obre cs for-

mif ueiros d Instantânea.Ouvidor l29,sobrado.
»—m ^f*. a» ...

ilngos e Respingos
A VISITA DO PADBH

.Esteire ern Petròpolis o padte
Valoia de Castroí r«ou uria
mista etn aeçào de t-raçnn pelo
reatabeie-:itnento do bur.io do
Rio Branco, almoçou com o
p 'ildenteda Itepnbiica ajaa-
tou com o ministro das Rela-
çoes Etlerlores .

Usa noü- laa de Petropolii.
Tu câo perde«e o teT.po, 6 révereodo pailre.
De Petròpolis indo 4 cidade e:tg-xnte,
Cíielifaste un.a mlss-t autofora baitar.te
l'ara cumprir a lei da Esreja SanU-Madre.

Almoçasle o»pir«5«» de Júpiter Tonan!»
(SI a D Morpiieu oio ha oome qae mer'ior

•jusdre!
E embora o ciodainvejasoo teus ou»ldcs ladre
I^evaíte o dia todo em delicia coaataot*.

A mis«a do Bario. do Prc«:.!e";te o almoço,
E depoia o jar.Mr com o CJianeeOr d* írromba.
Forarn, certo !, V»;oía. ç1o-ia,!rr.meaaa « lupína.

E. entre u tto taralbo e eotre unto airoroço,
Nm| sem do t-m valor, trreiertinte, tomüa
O' Paaao ftotal Oa c Cai Lax.ca!

** •
Ri. úafu* a moça moau-asdo
5*11» tneoato* BSteraata.
Sae. eeiiW*fe piisio, pctaraSo-.,
Si tu, ítit.i aio titã t

J)e Peiropolis
Ral.. difflell de so deüulr o lempo om

Potropolls, Uma ventania Imupporlavol
l«»vaiila, com os (uiits lufadas, nuvens c«ir«
rcgatlas.lo poolra o o cio apresenta, a«|ul
enll, algum pidaço dweoborlo, nor oml
Iranspnroco um 011 outro ralo tímido do
sol.

Pela manha os veranista» ntio so dotxtv
ratu li.-arc 111 «• a-..!. A»l itvuliitla-; CSnlrAOt
tiveram concorrência o ali» mesníu porlór.i da cidado fomm oni|iroliflnilldfl8
grondos covaígatas, sendo prt">«'!iici« entro
os i-avalhciroH 0 conselholro Carlos do
Carvalho, Josú Maria Trtstan do I..UA0
da Cunliao senhora, vlsoondo ds Oiiorr»
Duvol, Joaquim do Souia Letto, Forrolrn
ilo Abreu, Oasttto do Almoldn, Paulo Pc
dro Affonso e Francisco Duarlo.

Rsfa em Santos, lia alguns dias, o -nv
Cândido (inffrí-o, um dos dlroctores d»
Companhia Docas do Santos.

Fiiíoalepres 1» finas as" soxtns-foiras <r*
Mine. [\ncsinskn, senhora do ministro da
Austrla-Ilungrla.

Hontom, acabado o jantar, ondo estive-
rnm presentes o* srs. conselheiro Camelo
Lamprola c senhora, Assis itrasil o senho-
ra, Tnibort, secretario da legoçiío fran-
coza; condo do Tnllarn, conml italiano;
dr. Oitwr Ti-flV- e Antonii) Bastos, dopUr
tado federal, fez-se musica, regendo nor-
chostra a própria iiiine' Kuczlnxkno do-
pois, no tiro ao alvo, mostrou o sr. Assis
Brasil as suas habilidades do insigne nti-
rador.

O sr. Trubnrt, ao snlào, recitou uma da*
suas admiradas prodnc«'0es poéticas

*
Mine. Adolpho Dassane/, dislincta sa»

nbora do estimado cônsul do llrugiiay,
resolveu suspender p«ir uns tempos ns
suas recepções das segundas-foiras, oude
costumava reunir as suas mais intimo1,
amigas.

Aqui eslá o senador amazononso Cons*
tanlino Ncry, acompanhado de sua fami-
lia. lnstallou-so no Hotel Bragança.

St

Por espirito do modéstia, osr. RodrI»
gues Alves parecia fii mo no propósito do
não usar da custosa inst-illaçâo electrica
qui abrilhanta o palaceto Rio Negro.

Sexta-feira, poròmj foi grainlo o espan»
to dos vjrnnisiiiR quando, ncostumndoc
ás trévns cm quo vivia s. cx. ;i noile, do-
ram com Iodo o pavimento superior o a
nla esquerda «lo pavimento térreo da
siniiptuosa residência do villcginlurn, ro-
gm-gitàndo de luz pnra recober o ninado
leadcr o o divino cliancelloi-, srs. Casslano
Nasciínonto o Hio Brmíco.

Sexln-fcii-n, mmo. viscondòssa do Cnn.
lin e 111111c. lvonno 1I0 Goslin deram mais
unia das suas rçcopÇôès.

ISsliyerám presonles : mmo. Duqiio Rs-
Irada,nimc. Miranda Jordão, iiiiue. Rmi-
ehoi), iiiis-10. Micbiil, íiini". (l.irostiDRii,
ninic. Kscragiiollo, víscòndcssã do Para-
naguú, boronOsa da Toffô, mine. !'e«li r-
ncii-as, mine. ltogiiinlilo Cunha; mllos.
Kair TeflV', LcuWiigei-, Roíii-li.ni, (loros-
tinira, Amcrieo dos Snntos, Hoglnaldo
Cunha o Mnriclta Osório e ele.

N'a pittoresca Villino Xair, 11 oxma. ba*
roneza dó 'l'offâ c sua dislincta filha
mlle. Nair, recebem i.os prlhioiros o tor-
ceiros domingos do cada mai.

llojn.nH,') iioras da tarde,iiiiue. liaroncia
do Toffô oITürceora unia bella mulinéc ás
pessoas do suas relações.

Esleve por estas paragens serranas o eu-
cripta- e critico brasileiro, dr. losé Voria*»
sinio.

A' farde foram leval-o á estação o ba-
rão do Maia Monteiro, dr. Oliveira Uma,
membro Ha Academia Brasileira o lauroa-
do oscriptor.

*
Pelo Irem da nianliã. do snbbndo, che»

gafam Mine. Alamirò Bravo o o seu di-
gno irmão o capitão Kraneisco «Io Sol Ies
Pinto, um dos mais ahlenlos o sincni-os
admiradores desta cidade.

O dr. Aluisio do Castro aqui calevo cm
visita ú sua familia.

Hojo ;'i Inrdc cstaii cm festa ?*
de Crystal.

No parque te •'¦ V.áod
o cor- cai
ru""""".

- iJt. /', :¦ ¦ d"..-,*:•

:.i.auo, ¦ .11 ¦ ompauhin uu u...
ü.^., .oos do prel I (Uo da Republica o
¦¦'¦pois tio almoço dírígíll-BO para a Wost-
plialia, á residência do barão do Itio
Branco, onde permaneceu •• t.'; ás í horaa
da tarde, quando regressou a palácio.

IMlífREls":
O major Birlgido ora viuvo .1 linha

uma (Una do vinla annos, lindíssima,
que fazia muita cabeça andar á rodo;
enirt lauto, o coração da rapariga,quandfi
11 falou» (assir: so «lizia d'ánUs), falou
mal. Quero dizer'que Gilbcrta—era esti
o seu nome—so enfeitiçou justamonto põlc
mais insignificante do quunloa a roques-
tavam,—pelo Thooba! lo Nogueira, ijei-
to qne vivia, pód so di7,"r, de oxpedicn-
les, sem renda certa ,ne lhe (lesse o direi-
to do con-lituir família, mendigando
aqui p acolA, no coininereio, poqurnas
conimíssõea, corretr^ons o lambugcns
ãdvcnllciás.

O major BrÍgidio,cheio do senso pratico,
vendo com mãos olhos eüsa inclinação
desarerlada da filha,abriu-se ctjin o seu
melhor amigo, o Vicgas, que, apoza* tle.
tor uns dez annos menos que 'lie, ora o
seu consultor, o seu conselheiro, o ora-
culo reservado para as grandes craergen-
cia3 da vida.

—Deixe-a 1 opinou o Vicgas. SI voefl a
contrari-. aquillo fica do pedra o cai!
O melhor«; (azar ver h Oilb rta, pormtlon
Indirectos, que a soa escolha -oderia ler
sido melhor.., Não ataq. ; do fronte a
que*tão l,..nür) heta com o pó !.,.não in-
voque a sua autoridadi de pae !,..

O major Brigido acciLou o c inselbo, e,
uma tarde. ar.hand<;-ae á jane1!:! t m uma
filha. v«u pns«ar na rea o Theol aldo No-
gtieíra, que os c*»mprimen'ou. Opa< —.'¦
respondeu com muita frieza, a Olha «-ors
mnüa íífahilidado. Par--' -. 1 maj r qas
o momento tska &o4ia •

;ac ; ,-u do ap -o.

m
r;ie, \fnht) rir.tndn
pa< «a .-.ni^idad»»
nio ertio qse *eja

k Cjrano l O.

para uma cx\ ,u
veitai-o.

— Mínba filha,
que_ aquelle hoü
vt.ié* por nossa c
pelos tn*u*» booft»>>

Oílr>»r»a c r ra b aõíTní.
_ fíãn «raero oe-ia Ai leve contrariar a»

toai r ' '•»..-"¦'¦¦'"¦ >'i.*sr-,f;íi»- cnin o bo-
Bi-ri),'*- a quct.i ".?. qne-ae.-ihrr^ para
m.r-d ¦ O te-j coraçio perteaeí te: di#f*6í
feú* a vontade. EntreUct?. -• tutu dev«

S??wS^^^®!si-
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(|e (.»*» e
n*H «lar»»
urre; enda
r«'r»! i|u •
1'lil ).. «j.;
bulanlo |-ira. t<
ilua» jiier e»»?art,"i
«jiielf
km <
crwrt,

( i»|»rír=l«' es «.|lios, para
um iiai«i i|o »|ii i mail IstiIb l«»

umara iiim.»»?,.. N4o nm pa»füinii l>» ronvonba i 11A0
lal i|,-li!»i.|a, nu1» patilia o... .r «,i.ro oa liómliroí

di? família, e-JíIxi
«jue leu i-an spja franco '.-ii«**<» 6 IA multo
kmvM<tt.o eíimmereio.,, Não tt uma

•a nem «ma lula, que te deixes lavar
i*Iuí. lil^liM .rlôrvld >* n*ni nelai l»<»r»l-
In» rouj.s» 'to um homem! Nao ia rlea,
ina-r. I•• '-M, inlelilgente e Wa como it,
nüo ie faltarão |iratettdente- que lo more»
ram mai* quo o lal Tlieobalilu Nogueira.

(«illi<«ria \<m-*i aimla mai< vul.ra, mor-
«jett oi lábia» e nüo disto palavra.

!»• nada valeram oa conwllioi jiairrnos.
Jialii pnr ülnnto retJobrou «> «eu entbuiloa-
mo |«Io moço, e, um mei ilenol», quamlo
o pau ao preparava para ími»iii«lr»liio nn»
ve itrm.Ví, «Ua aisilliou-o, «leelaramlo no-
romploriamonlo quo ninava nipinlle bo-¦ineii'i, com tolo* o* sou* defetUMi com
lo.Ia ii Mm pobrruta, c «|«j juntai» seria
inulii- r de outro I• (*i)ii.itiii,t<l<t o oráculo Viega*, est"1 arou-
teiliou uma oitaçiio «tu agun»,, que dlitra-
lii*»*»» a moça. O major Hrlgblu micrillcou-
to cm pura perJa. Ollbcrln voltou de
l.ambary mai* apaixonada quo nunca.

fui bello dia ,'HieobaI.lo Nogueira apre-
tontotv-fo no pae o pedlu-a cm cana mento,
ilcpoLt do fiuwr nma o.x|)ot»l<*i.o denlitm-
i.raiitô «los gi.n« rectiwos, Hnvia raosea cm
que (unhava para cima do tre* conto* do
r.i.» Já linha poitò a^.una coisa do parteo contava, mata dia menoa dia, estabele-
ter fc ¦« d« llnltivamimlo. SI fosso um eipe-
Inibidor, um aventureiro, mu mal intendo-
tiadu, procuraria casamento mais vanta-
j «o. sábia «pie Oilbcrta era pobre: casa-
va-ao p«,r ninur.- O casamento llcou assentado.

O major Ungido solTrcu com isso nm
prando dosgosto, nggravado em seguida
pelo súbita ònfermidadò do Vlogos, o
hcu melhor amigo, o sen oráculo, que
caliiti do cama O em menos dc uma aenia-
nu Õcou fia portas da morte.

l.).,i.i médicos desenganaram-no. Jamais
ti luborculoao annlqirtlara com tanta rani-
il- / um homem dc quarenta annos. As tio-
nioptysoa eram freqüentes ; e.-,perava-sc
.pie .ic um momento para ouiro o onfor*
nio suecumbísso afogado cm sangue.

Nbstn situação extrema, o Vlcgns cha»
mou para junto do seu leito o major Uri»
gldo, e ilisHO-lho:

Meu vel ho, eu vou morrer...
»— Deixn-to do asneiras !
—Tenho poucos dias... poucas horas

do vida... conheço o meu estado. No mo-
jnent i de deixar este mundo, de quem
íiitis me posso lembrar senão dc ti o de
tua- (Ilha?... Bem sabes qno não tenho
iililgueni... .M«ui Irmão, que não vejo ha
vinte Hiitins, c um patife, um bandido,
que esta, dizem, mlllionnrio, c que, sa-
]„mio do men estado, nãu mo vem visi-
tar... Minha irmã, que resido em Paris,
íi uma mulher perdida, uma desgraçada
que sempre mo envergonhou...

Nao e lembro agora disso !
Nao fui nm drssipado, guardei o que

or.i meu, o tenho alguma coisa que, por
minha morte, fri parar íis mãos dessas
ilíias cienturas... Lcinbrci-mo de fazer
Icstninoiito, mas uni testamento poderia
il ar b.gar ii unia ,1.'mau,lu... Lcmbrci-ma
ild coisa- mcllior r casar-mc com Gilherta
r dõliil-a em cem coutou de réis, isto 6',
;mquaiilo po-siio, mas com as devidas
rouicltvs jurídicas pnrnqno esse dote li,pie
bem seguro, seja inalienável'... tu bem
mt» enltfnd¦•-•... Ella tem uni noivo, mas
pslcnão se opporíi tulvoz a uma fortuna,
«!a qual participai., mais (arde. A situa-
çâ-, dosse homem S2r:i modificada n'11111
iiuiili, apenas: etn vez do se casar com
3111a-moça solteira,-casiir-so-á com tuna
senhora »itivtt...

E aretescontou sorrindo:
— Viúva o virgem.
O major Urigido recnlcitrou : qno ha-

viam dc dizer'? seriam canr.zcs do inven
tar nlóupio elle nbusnra cio 11111 agonísaii-
le.! — mas o Viog-.is insistiu, iipresentan-
ilo, mui êxtrhòrdiiiaria lucidez-, Iodos os
urgiiiiículOs iniagitinyeis, inclusive a,piei-
lo dc que a uliiiiKt vontade dc um morl-
bundo,' sagrada.

(jilbcrta |-i|-otestoii ene.rgieamenle quan-
floo pno lliacnmmunicoíi 11 proposta ih»
Vicgaé, c dfssc logo qne liilo se nròstáva íi
essitcomediu fúnebre; inaa ò Thoobaldo
Nogueira, pelo contrario, instou com ella
rjárn que líccitasso, o defündeú calorosa-

a idèa do tuberculoso.
iliu-so dessa falta do escrti-
arcou oá seus senliineulos,

GRANDE ESCÂNDALO
Na rua Silveira Martins.—Pronesio an-

tlíto,-O boiuem quo virou bluho.—
Conftrmaçao da nossa loosl, - Tasto-
ii.u-.ii-. o documentas¦— Os morado»
re* da pentio, O delegado do noll-
ola,*-FAralytloo mariyrTiado, — Foli»
eltavoes, — 1». f«-.--» de um torturado.
liaram vexea os aceitados pola Imprensa,

emlíora e*magadwrns a» provas da verde*
»|i«,i'.»m«>ni. i'íi«,i presente, não so Ungem
iiii|ii-:iia>los, dUcn«li)'í«e Inuoecnle*. Condo»
eidof, As veia», da sobejo polas .,.,'». I, -
dea pollelaei, aimla u>sim leniam > ,'¦»
11* «nos fiçanha»: des-omodo t.-m proeo-
•lllooa mai* famigerados aventureiros, os
» i.«mUJòa da faca o «Ia navalha, o» |oga-
dores do proflnSo. J01.0 de Sou/a l.ag»\
qii", talvex para amedrontar ns suas ti-
ctinias indef«Jí..s, quer alcunhar-.o do
—IJomem que tirou bicho, mas qno 6 co-
nhocklo vulgarmenlo pelo l.age tia nariz,
obedeço aos mesmos processos sdoptados
por Chicn dm tiíirat, Papa-roneho, J.tsJ
tto Senado, Uuabicttba e outro, do mesmo
jac^.

1'nra cotlíeermento do publico voltamos
a tratar do vergonhoso escândalo promo-
vido por Souza Logo na cosndoponc&o
«JuruuKTlveira Martins n.'IA, factooccor-
rido no «lia \ àu corrento c por nós denun-
cindo, em cireiiiii.! i.ici.ula noticia, na
cdi«.'ft<> d) dia iminídiato.

Somo f.age, nüo podendo conseguir .lo
dr. Vieira Draga, delegado da li- circura-
seripção, a remoça,» da sua victima, o ne-
gociahtc.loaqiiim Guimarãcs,para o Ho-.-
plcio Nacional do Alienados, como pr-.-ten-
dirá, entrou ent accordo com o dr. Aifre-
dò Cinlrn, advogado daqueile neg.iciante,
e, Ungindo urbanidade, vollou no enron-
tro do infeliz enfermo, a quem se dirigiu
cm termos brandos.

Kntllo, não mais par:cía o covarde da
véspera, que ameaçou o paralytieo, depois
de muito insultal-o, chegando ao seu roa-
to os punhos cerratlos.

Então,nüo mais era omo.smo indivíduo
quo penetrara na ca.ja de pensão, de elia-
pco no alto da cabeça, bradando cm altas
vozes que a casa era dclle c que não con-
sentiria, embora por meio do força, a sa-
hida da sua victima, que so preparava
para abandonar o local am que softicu as
mais revoltantes affrontas '.

Ainda hontom tivemos occasião dc ou-
vir alguns inquilinos da casa dc pensão
do dr. «Jodinho, dentro os nuaes destaca-
remos os srsAloaquim Mendonça, Ignacio
Marques Dias, Eugênio Marques Dias,
funccionarios públicos, o d. Irene Maga-
lhfics.

Destes tivemos a confirmação da nossa
local, que, dizMii ello.*, (: veudadeiiia em
TODOS OS SEUS PEU10DQS.

Também do dr. Vieira Uraga, delegado
«la 17*, o inspectúres Quiiitaniíiin, Costa
c Teixeira Mondes, seus auxiliares, tive-
mos o prazer do receber felicitações, pelo
modo correcto por que nos poríamos, não
exaggerando a nossa noticia, que era a
EXPRESSÃO l»A VEIIDADE.

Outras testemunhas, que garantem a
nossa córrccçiio, na denuncia do facto,
são os srs. dr. Alfredo Cintra c Luiz Por-
tugál.

Em conversa com o delegado Vieira
Braga, ouvimos dc s. s. ser verídica it
nossa assoreão, quando afunilámos tor
sido aqnella autoridade procura,I.i por
um enviado de Souza Lage, qui exigia a
remoção de i:jr louco, pura o hospício, o
qno determinou a ida de um carro da as-
sislcncía policial á delegacia da Í7:

Por-esta occasião, foram ú presença

Qodlnko filavam tendo carregadot em
amtonnhdi, ele. ele

Em Mentindo logar, quanlo ao p«nto
•Io sr, Soma ..age dUer qu« foi insulta*
dt) jtãr iiiliii, M11M, per quanto o ver*
dadeiro o unleo luotuiio fui eu, sab^n»
do ".s. quo eu e.Uva onlttVSdOi qno nào
im.hu reagir nu nenhuma condiç8o da
iorça pbyslea r> ter roo dito em plena fac»,
em tom brutal o iniolito, offen*lvo o do»

¦lii- o ¦!«!.!¦• de pessoas que nSoduvl*
¦Iam tfisteninnhar r-ste horror, qu» »*u
havia de sabir < força da (MU n. 'li da
rua Silveira Martins, ainda «pia fo*so
amarrado,

lím lorcelro loger, dis O Vai: no fira da
rcs|»u»ta no Correio ito Manhã o em defe/a
dn sr. i.age, q.10 >o raso nüo |--» •» do
um Inslgnlueante aitrlto.*

i,ui.inl,i um homem so vâ enxovalhado,
roubado no que mais presa, lorpo o al,u*
slvamciilu pnrsej-uldú o nt l-m I < do uma
cama, nme..«?a«lo a brulti do sor amarrado
pnra Kthir «w casa, o K» o ouve «lizor quo
tu«lo 1 '., não pi -a de um insiimidcuiito
atlrito, 6 o caso de perguntar si a honra
falllu, si o infortúnio perdeu sympa-
thias o si a honra .lum ¦ família ostá
oxnoslo a talho» dü bandoleiros.

Eis, sr. redactor, o que me cumpre dizer
nc.io momento sentindo pratar como bo-
mem que so preza, da carregar com as
responsabilidades de SOUS actos, bem
desolando quo, os tiuo presumem tor Im»
putaulllilado procedam «Io mesmo modo,
de cabeça orgntda, do nlma consciente,
leal e dosossombrairamontc.

Agradecido pela publicação dctfaa 11-
nhas, subscrovo»me cnm suVIüa consi-
«leraçílo.— Joaquim da Custa f.eite Guima-
ràcs.—lVio, O de fevercitu IDOi."

A's exmas. famílias: e.ilçado Som a haraio
lâ ni liquidação da CASA DO l.ACK 1» rua
«los Amlradas i A, e A afamaiia marca l'au-
lista.

PEQUENAS NOTICIAS
Regressou hontem pira a Dahia o depu»

tido federal por aquello Kstado, »r. SíiIítd
Dias, quo seguiu 00 paquoto allcmlo Bahia.

Cheirou de Santos o sr. Modesto M»r-
Um.

Segue amanhl para Tlieroiopollr», em
serviço de sua proflssl,-), o estudanti: do di»
rcito e solicitador Hcrhert G. Moscr.

Urros colleglaes, livraria Alves, Ouvidor 131.

Melhor informados sabemos ser radical-
iiionti! disiiiiiitla de funiliinisnto a noticia
(jue atirihue ao dosembarga lor Antônio
Joaquim lt idriguos, prosident.) d.t Corie de
Appellitçi.i, o desejo do solicitar em bravo
a sua aposentadoria.

Aliás, trotando s. ex. perfeita saude.dosap-
parece o motivo em que so funda a alludida
noticia.

SíiiOOOf, Iísperança,:»,ii.,n!ià.

A PESTE
Nito foi notificado nenhum caso novo dü

neste', sendo registrado um óbito na rua du
l'áin.6.

F.rum incinerados 411 ratos, ssndo o to-
til até hontem de 37.1t>3.

Do log.ir de membro ,10 conselho fl»cal
di Caixa Eiiinoinict ,1« Si Paul.,, foi exuiio-
rado, a p.;,liilo, o dr. Aiitoüio Mercado.

CHAPÉUS, pura senhoras o creanea?., para
carnaval, vindos de l*aris, Ouvidor Si.

^B)
eteerridOi ebuntlaem r*«poiU q«» 1* lioh»
¦ue pferwwflMes rájHtlle.

Oiioflsesa insíiiia, wewrudo ««fítir-a»
s«tn tí-raofus d» fi4sp»M*«*i'«r 1 r,;n
11 r..-=..,. 1.:, uni.' o sr. 11 -i---- di nau
ièun-ieu ma de OuvU.r, enaujw4e
luilil, a «pn «¦'.'.-' •' via ns !.=..!.!- d»
simar «• p»r» doUnd.r a se. vida sine*ç .4».

A "., C .I.í.l.-t -. S . r..lll.¦.--., !¦ ¦! . ¦ -¦-.

.,.- ui.!-.;. !,• na suU «ata a deellfte d) cUtfo
¦it polícia.

.Minutas «.epsjs, íhaií.va o sr,
¦o,« da

Flores da
etiíía de

PELOS SUBÚRBIOS
ENOANTADO

A IrminJade do 8. P«4f0
.oneJiçi».», faí realizar b«>j''.

Temos que adiar a nossa preme»»» de prn-
curar os consnla' d» «bra.v Morpheu, em
vista dos acontecimentos de honuui,

(i mo'lvo A . ii.ij.i-- .
A moda ort Inaugurada da fe^hir as boe-

cas dot .> :!'.,.<¦!, ..i r - •. a faca e a oaettli
deu-nos uns arroptOl de p ¦'..: que nüo lhes
¦I,." nada.

NSo obstante a nossa lavolosrablHdadí
Infernal, aatmcsplwra ci. da terra toma noi
!¦;...-» como ,; :•» ,| i-'!' outro mortal.

Emfim creuinas coraf/sm e íamos para o
palaoete Iumaraty, quando deparunos com
um i:n ir.t.i da f >i».t 11 ni 1 ia presidencial.

Ai I Ui! 11 —i salto» no ar o e.tavaaios
mais mortos do qua vivos.

l-'.»i umi tá»precipittdamante que cahimos
por terra, d.-rriiliaiiilo na occasiãe um clda-
.1.'»» «i.liriçm !¦» aip • i.

O bom 111 reclamou e nós.Ji» pensando que-
tratávamos com algum dc-l->i*alo furioso, po
Jiiii.js humildemente desculpas.

V>.«ndo a nossa contricç-lo o homem per-
guntou se sofíiiamos atguiu constranuimcn-
to illegal e cm caso afllt-tnatlv.., qus estava
prompto para nos trirantir com um podido
da niinutençüo nas regalias da dizer mal do
toda a (fintc e outro da /lafcCtM-cocntiJ.

—S ju o dr. Esmoraldino Basloí,disse-nos,o
estou prompto a advogar a sua causa medi-
ante um canto dc riíis.

—Isto é con'o do vigirlo, exclamamos,mas
o homem fei-so tino e nüo tivemos outro re-
mediu sinãi n ssaro pellcgamc.

Feito isto diriíjimo-nos para a rna dos In-
validos e entregamos ,1 petição.

O primeiro Juiz quo a recebeu despachou
r.âi poder Julgar porque unhamos rabo.

Protestamos, mas a voz da policia cala-
mo nos com revurencia,

Dr. Esmcraldinn .Justos então recorreu
pnra a Suprema Corte.

E eis o motivo porque sem Tiatear-corpiu
e mais mandados nada mais diremos.

Diabinho

llieiili; 11 pICllOÍ
A moça resei

pulo, mas dis:
C tllsse :

—Meu nao, I içu o que entender !

cm casa do
protoros, padres,
tabelliães, s.n-ri-

ias depois, havia
vni-vem de
:, escrivães

Alguns 1
Viògua um

iJBalomunlia
¦tües, cie.:; mas lodo osso movimento',
longo -le fazer com que o onfcmno peioras-
so, ajuduii-o a voltar ú vida. As liemoply-
teu linii mt cessado.

Depois du casado com Giibõrtá, o Viepas
ficuliu-so tão bnui, quo desconflbu dos
seus médicos e mantlõü chamar um dos
btiòãsos pTlncinos du seienchi, paru exiimi-
nal-o.

.i... 'Hiu-se o famoso doutor.quamlo Ilio dis-
BPrum o díognoslico d-is coílegns :

—Tubarculosi? Qünl tuberculose! O
fienlior é lüo tuborciiloso coiuu eu 1 Aquel-
lò sanguo ora do estômago... funeçõe.s vi-
cnrinntes. ..Trato do seu cslomiigò) que
esse desvio ú gravo,

—Mas íi-- nei.iaptyses.r-»
—(Jue beuitiplyses que nada! Ilemãl1'1-' 

íiinses, is.s«, sim !
Pouco depois, o Viegus, completamenlo

ro8tabolc.ci.db, omprélmudou unia gcaríxle
yiiígfjiii 11 Kiiropo, com sua mulher. Er,t
prricüo pòi- 11:1111 barreira enlre ella e
Thoobnlilo,—o que barreira melhor
tMlántico V

que O

A viagem duruíi dois annos. O Viogas
ç üilljcítn Irou.vernríi còmsrgo uma llltii-
liha.íiiasctda na li.ilia,

Klle Uzoracom muita diplomacia amo-
rosn o mu.la dignidade conjugai a cnn-
itiiist.i dn sua mulher, e ella foi sempre o
Voilela das esposas.

, Ao regressar do velho mundo, o Viogas

Íiediti 
at» major Drlgido noticias doTiieo-

xil.lt' Nogueira,
Kslri na i-adeia! respondeu lhe o so-

gro. Calcule o quo estava reservado para
il minha pobre tiliia, si não fosso a su;i

jgeneroshimle!Quando nos cns.Vmos, ji\ ella nà,» gos
tavu deito, pelo empenho interesseiro em

.<|ue o viu «ie «pie ella se casasse com um
cadáver que vali.i cem contos...

Gilberto, qu,', sem sor prcsontlda, ouvi-
ra a conversa, aproximou-se do marido 9'tltsse-llic:

K creia,
\ri-Mt> ni..,.vi-'cierita. '

tii', Vieira Braga dezoitoitestemunhas: set
inquilinos da casa e niizi! uOgociautesí qü
(hcla-rnram :í tiut'0'i'ldade não ser louco o
sr. Joaquim Çrnimarães-, o que verificaram
o próprio dr. dbfegado e os tnspoctores
Tõlxòirn Mendes o Costa.

Ainda liontem, indignados mostraram-
se os moradores da casa da rua Silveira
Martins, que foram tcsleuiunltas de vista
(Ias scenas do sclvajarin pciiticadàs pnr
Siiiizn Lage e por Maria I.uiza Vieira Gui-
marães, ã desleal mulher do infeliz ho-
mem.

Soubemos que anda ella a se apresentar
como viclima iunocontó do nosso ataque.

Para que o publico conheça a pessoa do
que nos oecupumbs, passamos á traçar ai-
giimás linhas a respeito de sua vi,la,apro-
veitnndb cs dados forneeidos pelo iiilcli/.
Joaquim (jiiímhrues; seu marido";

Dirigindo n cnsn de cõmm.bdds do sr.
Pedro Godlnlió; Maria Luiza Vieira Gui-
marubs fez-se amante do mais de um lios-
pede, dos quaes recebia cartas, vergonho-
sameiitc amorosas, retratos em prulusão,
fiiiielloK, etc.

listes documentos estão em poder do sr.
Joaquim Guimarães, que os eucuulrou em
umn mala.

Além do que acima expomos, passamos
,1 transcrever um abaixo assigniulo dos
moradores da casa dc pensão da rua Sil-
veira Mavlins n. :.'rf.

São estes os dizeres do abaixo asaigna-
do, que lemos cm nossa redacção :.

i.Nós os abaixo assimilados, inquilinos da
casa ú rua Silveira Martins n. '28, tlccla-
ramos que deixamos de residir na mesma,
não mòüvádó pela pessoa do sr. Joaquim
iluiiiiaràes.iieni por outra qualquer pes-
soa, mas sim pela faliu de moralidade e
respeito de Maria Lüizn Vieira Guimarães.
Assignado: Manoel Pereira da Silva, l^ua-
cio Marques Dias, liugenio^laavinO.sDias,
Knvdia tios Santos, Iren.o ue Magalhães o
[Ionry Walder.,,

Estes e o^ii-os moradores, que foram
iilluiliutos por Souza l.agc a deixar a ca-
sa amanhã, sob pena de sofíivrem despejo,
declararam ao n..>sso companheiro qno ha
mais de dois ínozo» estão promplos pára
50 mudar, o que não fizeram pi r serem
rs defensores do infeliz Joaquim Guima-
cães, a victima da covardia dc Sou/.a
l.age.

—Só depois do sahir Guimarães ó que
nós todos poderíamos abandonar a casa,
j que vamos fazer amanhã, disseram-nos.

As façanhas de Souza I.age, qua não
teve pejo em ameaçar e insultar um indé-
festo homem, atirado sobre uma cama, eu-
tregue A sua dor, conlinuam a ser com-
montadas cm todo b Bairro, onde o des-
graçãdo é gorãlmonto conhecido e esti-
mudo.

Dos sr>. I.tií/ Fernandes, Antônio Pe-
•eira e Paulo dá Silva Sayito recebemos
•xlensa c.»rtnv em que estes senhores
mis felicitam pela nossa local atuXDKEs-
• lANii.vi.o, publicada em o hnmero da 5
do corrente, j.í in>r termos tomado a deft-
ia deumibomeni de bom, jú polo modo
aorrccto por que denunciámos o f.tcto.

Foi exonerado, á pedido, Pedro R ,11101
M¦.pii-'ir.'i. .1,1 loírat- de ar,'-.'nto ll<cal dos im-
|) istos do coiiniiiiio na 5- ciriurnscrlpçã,» ilo
Kstulo dó S- Paulo.

Pura substituil-o foi nomeado Jeronymo
ti.utos.

DEUOCRATiCOS
Dansava-s 1 ainda de manhS no

valoroso Castello.
O peísoal ürme nao esmoreceu

o estrondoso Zò Pereira atormon-
ta os pivôs annunciando a proxi-
ma ch.igaila do victor.030 Momo.

Amanhã daremos noticia cir-
cumstanciada e um Hurrah aos
Dumocraiicos I Ilip 1 llip '¦

PALADINOS DO CATTETE
O Olympo estava deslumbranio.
Flores, musica, riso, alegria

tudo houve na festa dò 2- anniver-
-s.trio dos fl,laivos Paladinos.

Eín nota mais extmsa centare-
tn-.s o que Iiouvo;

E um viva ais intementos fo-
jfúss por mais esla vieloria 1

Vivóúôõ !

Cunh», uu*. «ida 4 vm
P .!> ! 1. II in' ;; ,', i . a 1 ¦-,:••' •

sr.-in,» .j 1. o dr. « 1.1 •-¦> <t« Ctitro
lembrou so *r. 1'l.rea, ni* i* IM •;»VI»
feito vsr, em tu. residência, qus Uv-ava
feio tirar «ültntf iUif««rra.

O sr. Ciarei ds Cunha, enmruovUo ats ».
lagrímai, eom s r»i r¦ 1» ¦ ¦¦¦.*!-> do dr. Car»
dosa de Cifra, prúram dascnlpir-».

l)»poíl danta •..-!.. infsOlil 0 dr. Oiuiím
Tliompson, delegado da 5- iiibaas, par
¦ rlriii do dr.eluf. de poliois, foi declarar A
t ommiiiii», que tabr* o caio mandara sbrlr
inquérito ns !• d •! >rien auxiliar.

J'i',; iiid.i s pi .vil-ü i.i ii. ar. i, r •«:-.' -min
es collairai ir * prestnçt do «r. minotro de
interior espor o occorr.do e pedir prov» J u
eis* efflciaes.

Hiicolild» p»lo sr. dr. t. J. Seabra, foi paio
.,-•„•!.-.li.l. ii.,» uu ht- r-..»'»l, o faoto.

S. es. ouviu o ip:«v».. e dí»<e:
Ma» qm prnviduneiai o «enhor quor ?
Su punha qua d dr. florei «li Cunha,

i.i.!.. agido com.» .!•-..'n...l,i. nio podaria
continuar a eí^rcor o «vir.ro o qna, por i.uiro
lull). -..i,' •:.-. coacto pata etercer a minha
profl«<tao, 1 -., ü! n o ij i.-.. •...

O -.r„h r; ,; 1 -... o .' 11.: ¦¦:. ,'.va o sr.
gsabsa,

Tbeeplulo da Fitftieirado, ú'A Sellela.
n r. i:t'.ii. .•:-. 1 .i o pmce ne» m pat.z,

ssntõtr«M e dtssei
Btftd falta a realamaçüo.

A cominl^slo retlr.'i!i-*e.
Ainda sobre o fido o sr. S.iabva es:roveu

uma carta ao dr. chofo de policia.
A'a t horas da tarde, era lavrada a e.o-

neraçlo, s pedido ü ,io »r. Flores da Cunha,
do delegado dt 8' clrcunucripçi> urbana.

Hontem mesma, í»l iniciado inquérito,
tendo piastado dopaimeuto o sr. Paulo
Vidal.

O dr. Flori» da Cunha anda aporá diundo
que tlraiil destorço i^ssoal d.» todo* os re-
porters qua sa achavam envolvidos noite
caso.

Simplesmente estupendo I
Baila terra osta!
K sem commeutarlos.

A" ultima hora, com geral surpresa, Uv e
mos conhecimento de que o chefe de poli»
cia, por ordem e.prcssa do sr. Seabra, man-
dou ficar som effeito a portaria qne exona-
r.ivj o sr. Flores da Cunha do logar do de-
lef-ado da 3* circumscripção urbana.

Ainda por ordom de sr. Seabra, o chefe ds
policia deu todas as explicações ao delega,
do readmittido, que passou o exercido ao
seu 1' supplente ató a conclusão do inqua-
rito aberto na Ia delegacia auxiliar.

Terminado este, o, com corteza, todo favo-
ravol ao delegado atrabiliário, o cbcfo lhe
concederá quatro mezos de licença, como
recompensa is suas Já conhecidas brava-
tas.

Que pessoa! o que polh-ii indecente, esja!

Viogas, oue
, a minha

si vooti bou-
viuvez seria

srt AO s !
Vt.H't
t.vnC «ir- r
ll.or tia l.., :anc

Arthur A zevído

í> M.i,;V.liàe*.. ila rua «tôs O-i-
. f por 10|a a mu »ui> rh»r

i» sou medida no riub Pvi-
»-ia S.-te i!e Seletr-hiT) 5."-

tctçõcs no Estado »lo Uio
ehjmos o seguitate despacho :

r.*
ítec"Maüví, O—A câmara npttradora de M.irjr/'

T«riKe>i«*t! caprifriisamcntc, rr-jt-tlando o
tnrdtesto «v reclamaçito da maiorí:» eleita e
apurando as ac!.»s fainas vlo G- districto,
sem ncllas mencionar oce-^rrencia alguma.
J\din»os providencias. - Dr. Cttnkm, ms-

Ca«: ¦ Pet.ix-lJ, Arlknr Oi<t"int. ba-

Do infeliz paralytico recebemos a se-
¦^iiiiite:

..Sr. redactor do Correio da Manha.—
\ desventura enorme da oual ha mezes
venho sendo victima o G,le!issimamonte
relatada no Correio da Manha, de 5 do
corrente; obriga-me a escrever a v. s. con-
firroaudo tudo quanto o seu conceituado
jornal inseriu sob a epigraphe de—Gran-
de EscandaiOi

Procedendo assim, sr. rétlnclor, embo-
ra profundamente ferido e alanceadõ pela
lama qu* a desgraça lançou sobre o
meu nome e a minha hoora, é pela rn-
:ào fortíssima de re>tabeàt>fer a verdade
itos í.tctt»» em suas catisas e esseneta e

REVOLUÇÃO NO URUGUAY
A nossa reportagem

Nada se subo tio positivo, pelo telegl-a-
I lio, sobro os acontecimentos qua se de?-
enrolam ua visinha repulilica, òndo oa dois
partidos constituiilos, blanco o colorado,
êmpcnham-so em luta íratricida, disputau-
do-se o poder.

Tratando se de um p»vo que nilo nos pi-
ile ser liidTfféronto, domiciliados no lei ri-
torio oriental muito.» brasileiros, que espé-
ram, a exemplo de outras nações, que o
seu governo os proteja, o Correio da Ma-
nha, no propósito de bom informar os seus
leitores, destacou um do.-i seus activos re-
porters, para colhei! da.lus que nus permit
tam conhecer a verdadeira situação da re-
publica uruguayii,

Uns tclegrammas assegur.im que Appari-
cio Saraiva, A frente de sins tropas, bate
ás portas da capital, cujos habitantes, cm
pânico, procuram asylo seguro, como acres-
contam, ler feito o próprio presidente I3.il-
tle y Ordónez, refugiado a bor.lo do um
vaso de guerra; outros dizem qua o cau-li-
lho- está cm S. Rotnão, simuiünilo ataque
a Montõvldéò, allm de poder so retirar para

a Argentina.
O que do nnis exacto pudemos colher hon-

tem foi o seguinte :
Apparicto esteve; não ha muüos dia?, a

1') léguas de Mbntovlttóo, achando-se aclu-
àímenío acaniiiailo as margens do rio Uni-
iíu.-iy, na parte Occidental, próximo a terri-
lorio argentiuo. Aguarda App.tricio vivores
e muniçües, adin de, com coileza de êxito,
offérecar cumbate As tropas legaes, ao inaa-
do do general Munoz,

No combata iriv.ido ultimamente, não fo»
ram as forças do exercito oriental as des-
troçadas e sim as milicianas do departamen-
to de Cahelones. O general Munoz, com-
mandante chefe, não soffreu noahutn re-
vez dos revolucionários, que receiam sei"
lhes fatai um encontro.

Sabsmos também quo o ministro da guerra
mandou desmentir a noticia do fuzilamento
do ciiladãos brasileiros e neste sentido te!o-
gr phou ao plenipvittnciario acreditado jun-
io ao nosso governo; o sr. Susvleta Guavche.

A cidade de Nfontcvidóú foi ontrogne A
Guarda Nacional; por esiar o cieiciio cm
operações da guerra.

A» forças quo giarnecem à fronteira bra-
sileira sãa eai numero de 4.000 homens,

E ag-ara, para tirminar, devemos registrar
que o governo oriental, attendendo A toda-
maçao do nosso cônsul em MiiüIo, conira o
assassiiialo de bi-aaiíoiros, proinetbSB avori-
guar o facto c providenciar com a energia
que o case exige;.

A' ultima I; sra, recebem>s do nos=o cor-
rospondentn o segui rta despacho, em que
r?.,o dadas como batidas e destroçadas as
f,,rças le^-aes, ao maudo do gecaial Ma-
nhor.

POSTO AI.EQKE.O.- necados.vla ürug-.-.aya-
ni, ilctalhar.-. que ca» combato foi derretido
Oijenerai

S. JOSÉ
Noite, fantástica,

lossal !
K . olo-sal seiil o

rançado no

suecesso

suecesso
nitixixerlco bail
liuje se realiza

CO-

ai-
s á

no"^Ãh. fantasjn qu , . , .
X S*i aprazível tbeatro S. Jo«e.

/ * A A pintei, transformada em vasto
tf^-fr.S». salã... eslá belliimerite, decorada,

iiotando-so nos camarotes folhagens;, galhar-
dcte.s e bandeiras.

Uma inagiiífiea banda do musica deliciará
o pessoal do choco que ali fôc render lioiue»
nagens a Momo.

Ao r.-in-c.aii pessoal !...
Ao S. Joio !...

EM PETiíOPOLIS
Taniliem na cidade do verão do Estado do

Rifo haverá durante os festejos carnavales-
cos irr-aiide animação.

Entre as muitas novidades que osião re-
1,-rvail-is aos p-Jtropolitános figuram os
bailes á fantasia qne se realizar:.;) em as
110.tos ile. 13, II, lá ii 18 no Palácio do Cry-
lal, lóeriàanrorito preparado1.

Dizem-se .jít maravilhas da Ornamontaç,â<i
que terá o Palácio, e para as d'3nças tocará
uma grande e excollente orchestra.

A POLÍCIA
O ilr. chefe de policia expediu a seguinte

circular nos seus auxiliares, a respeito do
policiamento no carnaval.

«R-ieoiiiiiiendo-vos que, por occasião do.i
próximos folguedos do Carnaval exeréaes a
máxima vigilância nesta circumscripçã), em
beneficio da ordem publica no sentido de
evitn- que indivíduos fantasiados 011 n:1o,
oftemlnm os transeuntes o a moral por actus
on palavras.

CümpVé-vos; ou!ro--im. providenciar r.e
sentido (lo não serena expostas A venda mas-
caras semelhantes a pessoas conhecidas ou
que contenham dísticos a estas referentes,
nem permlttihdo o transito a prestiios qne
tragam ciiticas offensivas a quem quor que
seja.

Doveis ainda, na hypothese de qnalque-r
àonfllcto', em que so vejam envolvidas pra-
ças do exercito ou de oulra qualquer corpo-
r.icão m.litat' inamlor chamar os respectivos
ofüciaes para apasigual-as.

Com relação á força que se achar á vossa
disposição para a manutenção da ordem,
r,!c.iniii»endo»vos lernii.ianteniento quo lão
tórriente a empregueis cm casos extremos,
quando .i:i houverem sido esgotados todos
os ineir.s brandos e suasorios.

Do vosso zelo e d«dic-.i«,-ão A causa pulilica
espero a fiel execução destas instrucções.

THEATRO MAISON MODERNE
Exlubir-se-á nos dois espetáculos da hojo

a engraçadissima revista hespanhola Cer-
tanicn Nacional, A que o publico fluminense
vota especial estima.

O elenco do tbeatro Maison Moderne, que
se renova a curtos espaços do tempo, é
actualmcnte magnifleo, contribuind) para
manter OS créditos já conquistados pela
onhecida casa de divertimentos.

Hoje, á tarde e á noito. tocará n» jardim
nm.t excellente banda do musica militar.

Eítão sa activando o- priparativos para os
quitro esplendidos bailes carnavalescos que
se eífecluaráo nas noirois de 13, II, lã e lü.

PREFEITURA
A renda arrecadada até ante-hontem,pelas

diversa.-, repartições da Prefeitura,:foi de
110:1035731: o mais fr7'12S150 dc diversos de-
p isiios, pula respectiva caixa dc depósitos.

O movimento da apanha do cios até o
dia -1 era da 13.613.

Pag.tm--,c amanhã as folhas do venci-
iíiohtos de janeiro lindo, dos guardas-muni-
cipaes urbanos.

Amanhã raalizàm-so As P) horas, na
tüscola Modelo Oenjamin Constant, as pro-
vas de desenho e de cartograpliia dos
exames flnaes do instrucção primaria i,2-
épocn).

Por acto-de liontem foram concedidas
as seguintes licenças para tratamento de
saúde; de 2 mezos, ao 1- oscriptnrarin da
direetoria coral do fazenda municipal J.ki-
nilfm LiBeralli Sítldanlla Marinho e de ,'!0
dias àO guarda municipal do IU- districto
¦le SnnCAnna Carlos Augusto Pinto de
Araújo.

..Selle o documenlo», foi o despacho
• xarádO pelo dr. prefeito no requeritueilto
de d. Maicolina R.beiro.

Encc-n-ou-se, hontem na direetoria de
obras, a concorrência para o forne.rimento
dc uma draga pura a bahia da Botnfrjgpí

^ 1'elasiijieriiUcndeiicia dal.impnzi Pu-
blica o Particular foi aberta, ante-hontom,
devendo encerrar-se na próxima quinta-feira,
concorrência para o fornecimento do 30 ani-
mães i-lincros. destinados ao seu síuviço,
medindo de 1,-35 a l,"órt, de altura.

Sabemos quo para » provimento das
vagas da am inuensB das directorias de pa-
trimonio o policia administrativa, cujas va-
g.as são em numero de quatro, serão promo-
vidos os praticantes Lcgey, Guilherme Vel-
loso, Emilio do Faria o Câmara.

ÁGUIA DE OURO
Acaba de receber nova collecção do bluzas

e -cintos. Roupa btanca paia senhoras.
Preços baratos.

OUVIDOR N. 135.

- K. 8. 'U
a. t) horas

.TatarilV, õm"«ua eapolls.õ acto S"l«jnna
la l.snçao «Ias ImagOOl da IfflBMOUWttl

CoiieelçSo, sua padroeira, «l-í P«in|WM
S. Josa o do {jagradliiliuo Cm&Q Jo
Nt-na HaiiUora. ,

rarae»la IrapoíUnto festa, rscebemos
ura amável convite, quo vJ,ciWo.mM o
no* faromoi representar.

MEYER
Díbalxo do toda a pompa religloia a

Irmandade «Io Nona Hanhora da Aopa-
rtfelda «io Moyo» (tt colobrur liole, An 10
horas da manliJ, na sua eapella, uma
inUsa em acçüo do «raça», pelo «louto»
ramento «Io sr. «Vrlstides ferreira l.airo,
(llho do vico-provodor da referida irmsn-
dado.

BIACHUELO
Ainda sobro a rona pertencente ú esta»

.•So do Iliaehualo,tomos qno chamara at»
fõnçío dn commissario do liVRieno do dis-
tricto, o da policia da 15- circumscripção
urbana.

.•.xisto na rua Machado llitlencoiirt,
esquina da do Vinte o Qaorro do Maio.ura
velho kiosipie, ondo nito «ò pcrniancfom
diariamente diversos Indivíduos desocupa-
¦los, quo cm occnsiilo do por ali passa-
rem famílias, dlrigom nilhorlas e pnla-
vras obscenas.como também a falia do as-
seio quo la existe, cxhalando aténiíio chei-
ro.parao que chamamos a attonçfto dauy-
gicuc municipal c também do policia.

ROCHA

Mais uma vez, a pedido dos moradores
do local, chamamos a atlcnção da policia
da 15- circumscripção urbana, para os
grupos de indivíduos dosoecupados quo lo-
vara â soltar papagaios, na rua Allco
e adjacentes.

Dirigora elles palavras pouco decentes
ás pessoas ali residentes o apredojara as
casas.cotno se Isso fosso uma coisa muito
natural. . . ' -

A policia nada vã o nada sabá. ..Parece
Incrível .....

Qeixam-se ainda os moradores da f altt
do água, quasi diariamente, para o quo
pedimos providencias & direetoria do
Obras Publicas.

8. FRANCISCO XAVIER

Muito já temos dito acerca desta esta-
ção o ainda hoje delia trataremos para que
a policia providencio do fôrma a ser evl-
tada a reproducção, era melhor a conti-
nuação, do facto nuo se passa diariamente
á rua do Costa Lobo.

Paira nesta zona uma malta de vaga-
bundos e esla do tal modo attonta contra a
moral publica que motivou a carta abaixo
transcripta: ...

»Sr. redactor.—Peço encarecidamento
quo por intermédio de vosso conceituado
Jornal, interceda pelos moradores da run
do Costa Lobo, chamando a attenção da
policia para umn malta dc vagabundos
que se reunora dinriamento na curva
fossa rua, junto a um caplnzal, proferindo
as maiores obscenidades, fazendo dessa
maneira passar vexames as famílias alli
residentes. Grato pela vossa intervenção
subscrevo-mo.- Sou leitor, criado e obri-
gado, Ar««/(fo Tlamoí. »

MANGUEIRA

Altcndendo aos pedidos quo em carta
nos Gzoram os moradores da estação das
Mangueiras damos publicidade às seguin-
tes reclamações:

A' rua do S. Francisco Xavier i edilica-
d a a avenida Almeida que so compõe dc
40 casas e todas ellas privadas da neces-
saria água para os misteres mais essan
ciaes, visto como osr. Almeida paga ape-
nas uma perina iVagua, que de certo não
poderá abastecer á toda a avenida.

Accrescemals que ainda ha pouco foram
construídas mais doze casas, a um metro
de diffci-cnça do nivel das já construídas,
isto 6, casas que, á vista disto, com -

chuva serão inundadas.
Estas novas casas segundo a denuncia

que nos dirigiram, não estão de accordo
com as posturas municipaes.

A subida do scguudo lance dss casas
era feita por uma prancha falsa o con
slruiíla de madeiras velhas c assim mesmo
foi ella retirada, ficando os moradores
obrigados a exercieios acrobaücos.

Ainda mais, ein Ioda esta avenida tem
apenas três lampeões; cuja luz quasi de
nada vale.

Sendo tudo isso muito irregular os mo-
radores da avenida Almeida pedem que
chamemos attenção da Prefeitura, Ily-
gienc, Policia c úoras Publicas.

——»-»»• « ¦» ——

altiva IteiA Aitlmr rVrnnnde MtsqalU
Ur«u«, AimiiidJ Pinte l.lwie Mario Perrjr,

AmtuliS com#tira"a"provâ gtspliií» «1»
d(l*flD0.0» csn4i»lilos devem levar «Ho.

Também realinrií'» sminlu o M»m« d*
atithmetiea para os cuti.i de marinha e dt
msch ms,

l ..dil.t.i.i.' dr Medicina
Rajuitado de e-smsa :

cunso onoNTO,,QOiCv\
!• snna-Analamh d.<*enptiva »{.. o..b«j«,

- joíc. Carl 11 Arantis Nogueira, pUnaiiion*
(oi S-slilr lUirao »lo« fMatOJi AatoDld ds
tranca Alanear o ioti Tprtj&atO di Acatar»
»iitipl**inante. . -.

Furam quatro reprovado» e um faltou,
." tuasa — Nio houve ciaine.

Amanhí reallx.MO-Fj os e.amis negai»
u*' cunso MEDICO

!• anna - nislerla nitural.chimica e ana-
temia — Antônio Lopes dOI Sinins, Arliiv
do .1.» Carvalho Pinto. M.rl.i d* Goai e Vi«»
eohoslloi [anatomia), Je.l» Noinn^io da u».
cha Vianna o Dal mo Maehado Silva.

Turma tupplomentir - OoIlO Calinoi Ne-
pnelia da o una. Casslo Metia, Mirtlnho
Casar da Silveira flarce* Pilho, l-:iP'»rd
Filgueiras e Dario Carla, da Cunha.

CUn80 PHARUACEUTICO
!• onno-A'* 11 horu—IíSIas l'r.»|ihuii

Alv», Antônio ds s»u'i Pltta Barbosa, J»r-
«j,» JtnA de Uau e Manoel da Ponsoea Sa
Andrade. . ,

Turma supplomenjar,—Jader Ramos da
AitvodOi Hugo Oottornii de Stmas, Agenor
Leito Raposo o Joaquim Saldanha Marinho
Suilici». _" mino.-A' 1 hora.-Pedro Pereira da
Afniar, Sor A Gomes da Crus, Anjreln Sobas.
uã.a da Conta .» Anionlo do Arruda Valim,

Turma kuppleinuiitir.—Dano Ferreira Pln*
te, Antônio de Albüquernuo Dlnls, Néwlòn
Ferreira Pires o Luii de Freitas tiuiiiiaiilos
Júnior.

CURSO ODONTOLOC.CO
V anno.—Anatomia deserlptivã da cabeça,

is 11 horas.—Dionysio Manhlei Duarte,
Itodolpho Fontenolle Dexèrra do Menotos,
Oicir Pires Saldado, Dencilictü Farreiri
Freire e Frodeiico Carlos Bjfor.

Turma supplemontar.—Francisco Ferreira
Rorpa, Nathali.a tírcirorlano Moreira Duarte,
Julio César Miranda Monteiro do Harros,
Joio Alves o Roberto Ouiinarães do Souza
Lopos.

PbyslÓlogiS dontarla.—Antônio da Fran

Sa 
Alencar, Dionysio Maiihilr!* Duarte, Ro-

olpho Foutcnolle Bezerra de Menczas, O.-;-
car Pires Salgado, Francisco Ferreira Lo»
pos, Nathalio Oregoríano M. Duarto c Ju-
lio César Miranda M. de Uirros.

2' mesa.-Histolngla da bocea e physlolo»
cia dentaria.-Waldemar de Araújo Barreto
(physiologla), Armando de Castro (histolo-
(tia), Joaquim Sigmarigna Costa e Albino ds
Oliveira Júnior.

2' anno.—Clinica odontologlca.—Manoe*
OabrlelAlves dn Azambuja, Hèraolito Auirns.
to Moreira, Eurico Costa e Sebastião Bar-
roso Lintz.

Turma supplemontar.—Josó Francisco Ca-
bral, Gastão Pinheiro Marques Canário, José
Alfredo dos Santos Xavier e Henrique Car-
los Qualimosim.

Concluiu o curso o recebeu o gráo do rt.
rurgião-dentista o alumno Julio Autonlo _a*
vier.

Acha-se em nosso poder nm requerimento
dirigido ao Ministro da Justiça e Negócios
Interiores paios alumnos do 4' anno, pe-
dindo quo seja somente exij-ida nos exames
da 2" época a maioria leccionada durante
o anno loclivo de 100.'!.

Os alumnos que ainla nio assinaram
poderão fazcl-oem nos-a redacção, onde S»
acha i disposição dos mesmos.

J*
Nus-

NOTICIAS RELIGIOSAS
A's7 horas da hoje, o arcebispo itil a

carénarruá, afim de assistir A festa do
sa Senhora do Loreto.

Depois da missa, s. ex.-revma. almoçari
cm casa ilo conselheiro Bandeira de Mello,
clirismaado as creanças que so apresenta,
rem.

Haverá também procissão.

Na Policia
e nas ruas

Correio do Congresso

NA 
RUA OUVIDOR 84. attenilcndo a exoel-

lenta.tn.xa cambial ile quu citnr.ini eo
grntatiõ atoclt de ai-liitos de armarinho, resolveu
reduzir todos os seus iire^-os.

char?', i". Veras * Joaquim PmIo.

•aivsi
RUA w «Ittor 5t

is tariodo
aOBi'.*- s* »»-SBtr-*
t«4r<a_rt~«0 «Se c¦a^

tSi) cajCiosatuente dett:r,.»a«k>S pelo jer--eajorsicai, i frente de su* gt ate-, a
nai O Píis, de hojí, ou para meiüer di-! Froy M»rros. onde foi süc»t»?ido p.
ler. p-Mo sr. Jtõão de Souia Lage. i s„»eaij de lir-ceiros, que se »rc

Ct-au. disse confirmo tudo quanto O ; oe?ss e ns«ai-;*cs- O coronel Cues:

tunhos. A luta durou nm dia in
tclrc c n derrota f j» devido áliiiprti-.lencia de
Mutüioi, nue oceurava excelleate posiçüo
ao sul do rio Santa I.uciada. TriusponJa-o
eahiu o general em Campo Raüo. O coronel
Cunha, jravemínte ferUo. escjpou n.» anca
do cavalto dí nrm soldado, qu; fusia.

Cx-.esus, filiai» do aatecerüar d3;prcs!.1eaW!
Bütlc, cotc—iBdava a artilllírla e rstir-o-a-se

tã Passo
r-or ua» re-

»r«derou O
Ct-ato disse cunfirmi» tudo quanto o J pejas e nsuai-jíes- O coronel Cuestoj lato-1

Cvrrtio dto Maithâ escreveu no seu noti-; herolc*—este, csnsepuludo síé re apossar- j
ciario por«*ue nada mais dir^se do q:c a j sedcalrjns csntiões. A sua bravura o calma
ve; Jatlt'-. mari, j'« sgera. forçoso è acerss- t_aort5taidi» enti.uiiisticos louvores.
roatar matíialgnma coisa em minha te-j a divisio sinstís-e»debandou par» t&do» os!í*'círelJtáTTvlr»^ô"M.,
piíima deftiSa Ciimo loaiaieate passo a j uúoü e d—«a qae ette general responderá a 'à.totio. Visire i

Em primeiro l ¦• ir. O ST. Sútua 1.3§e | Aíarmam também qat» a retirada de BatUe
MStindO-se SOq»rtnO da retirada de _«u$ ípar» bordo ir un» na-vio «traajelro fcl de-
i^víii, chama-se a nma iga^rancla ia- -, xiát ao atteatada de que esexpau _::.-.j:rsía-
¦r.ua. r-.-^is s. *. vaUí qae eu tinha mo-]_eat«. porem ferido.

• us aa ."a-a, B. «8 da rui f- .-. '. i | Esti. sendo esperado a todo o momento o
pado ao filílíCtt-narofBio d» Acedem-'a 4e\ Jdartsn» f .*t»e eu *ào«ra ct^a* de rrt.rar. ataque da eatumi— dt Appartclo a praça da
l etr»<. tn^-titut» «tos Arvoipatlos», »nst*tuto{.„_njUvi»aj0-_e%_ noãt» a que fo.«.K m >«t.! _aat*~ideo e eipera-se <-.-:-, i? j»
lUtarico «• 0« RrarOjlrJ»» e AcaJemi* dt i^,, io aí>im. o sr. S-oat* Litj.% aíarma !, 

aoarda Sactonal na favor da re—)h»c*o.
^^•d.ci«»a. »n>l ««cie» stmi-McM» * *», unli üUkIí,^ muado «tir «TM J2»;»»ia Bta-kaM-BÉ-Mm l__«»a^.vi«to a¦li* «$ti data n»« tem tido k*|f»T f*t* re»«i-.

Policia de cafagestes
Façanha de um delegado—Repor-

ter ams.içado—Em qtie paiz es-
tãmos ?

Leiam c pasmem os loitores :
Ki-am duas horas da tarde.
O sr. TlieopUi!;) d; Fiüiicirado, repórter

,l'.i .Voítci.i. palestrava cam varias collegris,
ii porta de um joinal da Urde, á rua do
Uivid«.r.

IX-rjpcdiiido-so o sr. Tlioonhiio d.a Fi?iiei»
re-.lo, entro-a numa caia d« bilhetes de lo-
tertos.

O sr. Fl.aras d.i Cntiln. c\m se achava a
porta do uma eflapelaria, cnraniinhcii-Mj
r.ipid.a para o C5l.-ibjlooini-'nto, onda cn-
trará O sr. Thcopliil.) do FiÇueireJ -,, e, en-
oin'ra..do-se com esic, dáiibridamente Ih:
disia i

— O sonbor ti-in do recliflnr aqnella no-
ticia que dea ?cbr- Vicente Ferrí-ira Vara-.-a.

O sr. F.j»'te:r.'Jí recusoo-se, dec^arand?
qne rio o faria, nem ajmiuia que fussc
acfira iater^aüaJu sobra casos ds sua pro-
fissão.

F.r.iãa, o sr. Flores da Cunha de«pejmi
am ví>.a!)u!..irta digno de no» atrieiro,sendo
reneitido ehonjicauienia pelo btX_Hü o.

bardo alçans pass.as. o sr. F,ore* di
Cunha lev.-u a mão di.-sita a cava do col»
lote o procurou .tcssmliainhir utna faca,
noquífoi iaipetiJo pe!os reporters, srs.
\. r.r.lieir.a e Gabriel P''nrieiro.

O ífígrediJo, caltuamente. esperon. etn
attitstai defensiivs, q'»e o ira^rcivel dele-
«ratlo ecniomatíe o atlentado. Mas, *. »,,
com os ares da bravita. que costuma ujar
9 abusar, declarou qn« naq-aeua occasião
«4a tirana desfotra da snpp stt offensa,

i porém, que opportaaamcnto o taria.
O íaeti» fa» eatio c--m-a«iotííar<i pelo ttji».

eJacse dl r-,-»«j«* an dr. cbeíe d- i-olicu,
q-te dcitatrcar. parra convidir o st. Fl•.¦>«* a
»r i i»i* preiwDt*» o* drs. V.rg^imo de Aien-
car e i -;- ' : - Toápaon, dekiptdoa úi g)- ¦_¦

NA 3- URBANA
A PALM»TOntA

E-rtA implantado na 3- deleffacii urbana O
retrlmen da palmatória.

Om pobre coitado que, criminoso on não,
2 ni a desventura de cilair nas narras da-
iiitelles yidigaes, soffre iramediatamente o
vunpliolo vexatório, abolido nss escolas e
qas próprias senzalas do passado capti-
seiro.

O moilerno rival dos bárbaros feitores an-
tiyos e um tal Inspector Duarie, o senhor
absoluto da 3-. O ilelejado, sempre retar.ia-
lario e alheio As coisas da sua delegacia,
rã) í.iz mais do que dar liberdade aos infe-
iiz.-s, que depois dos bol03 são atirados ao
fund.i infecto do xadrez.

Antônio Rodtíguos dos 8an'os é uma das
victimas da palmatória policial.

Preso em dias da semana passada, na rua
da Prainl»', por estar um tanto embrracpdo,
!oi levado, debaixo de empurnSus o po.ita-
pés das praças, á 3' delegacia. Uma vez ,ihi,
Himir.anatr.enle. o inspector Duarie arru
ma-Ihe m >:a ilu ia dc b rios o me:te-o no \a-
dret, don le sahiu três dias depois, sem
quo o delegado tivesse conhecimento do
uceed ,1o.
Qai bellez», biin.sr. Cardoso de Castro! ?

Qne verddgos sio os seus queridos subil
iornos I

SENADO
Hontom, após a sessão secreta, teve lo-

par a sessão publica, que durou apenas ai-
£uns minutss empregados na leitura Io
expediente e designação daordem do dia
p ira a sessão seguinte—Trabalhos de Com-
missão.

F,' esle o nome de um pobre homem de
trabalho, residente na capital da Bahia, que
tira seus meios de subsistência em transpor-
tar cm uma pequena embarcação os passa»
õeirós que de boido dos vapores que passam
pela Bahia so decidem a visilar essa cidade.

Eíte pobre catralciro ha muito quo mani-
festava aos seus companheiros sentir-se
desanimado com tantas difíiculdades da
vida, tão incessanto o lão longa tem sido a
lueta para obter o seu sustento o de sua
temi lia.

Pur vezes ouvia fatiar em loterias mas
era um incrédulo da sorte e excusava-so
sempre a cxperimental-a. Mas... por tal
modo os seus ouvidos se foram habituando
a escutar quo hoje..., hontem..., outro
d i.i..., fulano se libertara da miséria habi-
litanlo-sa na Loteria Esperança-, que o
hoincnsinlio poz um dia do parte a sut in-
credulidade o... comprou um bilhete ! Uma
boa estreita o (ruiava ! A sorle, sempre ca-
prichosa, proporcionou no pobre oatraleiro a
suprema felicidade de vi-r premiado com
10.0í3í2,<3 o bilhete n. 2ná35 que elle havia
comprado pela diminuia quantia de ?0i reis!
O pagamento foi pram;>tamcnle efíèctuádo
pelo agente na Bahia, quo cm carta noi re
iatou o quo deixamos dito e m?.i« qna o
André ao contar a3 deliciosas pellegas di?se:
—Qual! nio se pode ser incre uio com esta
Loteria Esperança, qua até parece niandn 'a
i.or Deus como protectora dos pobxnt

ÜIDA ACADÊMICA

O mtai.«tre do interior vitíton h^tínt
reli tita-hA. a* civas que e*!in *ícvK» «aa»
cut-Ut na «diacivi ifa praia da Lipa, de*t»-

Acttlros-a

gar i ' • • - -»*?*»»,
"/«.«««t st*** tod*t dt prxf.thde is ir, jua, qnnmli «*•*

Correio
dos Theafros

é~chos 4 tfeciamos
A empreza do Iheatro Ap.Mlo conta poder

apresentar ao publico, na primeira sexta-
fnra depois do carnaval, a apparatosa ma
•rica, ^m 3 actos e 17 quadro-, intilulada Pé
de Cab^a, posta em toeoa com extriordini-
na luxo pelo piovecto ensaiador Adotpbo de
Faria, o babil director da companhia da
oper«'.as do qne taz*»ra parta os festejados
artistis cômicos Brinda» e Peixoto.

-? O espectaculo de hoje, no Ihgh-Life
é o- mai* aturnhentes e variados.

ftetta tomarão PAtte os ! •¦ ¦ i -'. .s excen-
tricôs e cômicos MíChorine-Fírenie, qae tôm
tabido captar os applansos do publico.

fcmo nestes uli.mu dias, o Utgh-Life,
que passou por sésns ref .rixas, t^nto no

«i^^Td^cSÒ 
q0aarar°c 

m 
*l£^' ^'^«" ^^M^Muíurseai p'que.,0 de certo para . a. j;ur o .,„.,.,, u,.)., jvo t-

grande cuxero de e>«.eíud«>rej. ^*_r___t*_____J0,V.
Bst* setnina eitrearão navos artistas.
-O esp»:taüi;os hoje, ao Recreio.

Es» ambos s.-i a lerado a li^aaa o Mestre de
-ty Abmtwxi, _>i«, ea nstinee e i noite,

ao Apollo,
-?- Daas fvbe.-baa íücrcôe» haverá hs^e

aa Cjstno.
> n» tMMlio parte as r»rr,4a>* da se-

—jija-
-?- O Panra» pnmsetta nai ;..-"-. de

fc,,/* en**es íírõrei»

Escola Militar do Itrasll
Serviço para hoje :
Òíflciil da dia, o capi'ão , E luardo Josí

B.tbosa; estado-maior, o alferes M:t:,oel l.
Pereira Lobo; adjunta, o aiferesalumoo
Fiimioo Rrbeito Dutra: medico de di», o te-
nenle dr. Suva Reis; subalternos : A 1- ojrn-
ranbiJ, o 2- tenente E. L"bo; A i', o teníOie
Fsna e 4 3-, o alferes B. Barreto; conüngen-
te. o alferes Antônio Oouvô» Sobrinho ; in-
ferior de dia, o slamno Maru Teinixa
Coelho.

UaiJorme, 5-,

DA-se ponto hoje aos alumnos r
CURSO CSRAL

1" anno - Physica * meteorologia—O*-*ai-
Pclydoro

Desastre
Pe um carro do 2- classe da companhia

Jardim Botânico, cahiti hontem, na rua Vo-
luntarios da Pátria, José Oomes da Silva,
que viajava no mesmo bonde, dormindo.

Deu logar ao desastre um solavanco mais
forto do velileülo.

Na queda recebeu Gomes da Sllvá um fa-
riniento na cabeça, por ter batido du cucou-
iro ao liigedo.

Do facto tomaram conhecimento as n-.ito-
ridades da 18' circumscripi.-ão, quo remova-
ram o ferido para o hospital da Miseri-
cordia.

E' grave o feiimonto dc Gomes da Srlva,
que conta 20 aunos de edado e reside no Es.
tado do Rio.

Furto ?—Jóias desapparecidas
Luir. da Costa Aífonso o Maria do Ganiria

i,'m uma (ilha dc 0 annos de cilade, de nome
Maria o residem A rua Senador Jiigutiribo
n. 8, cstaçào do Rocha.

Como lutassem com bastantes difílõülcfadcs
para viverem, Luiz resolveu jA ha tempos
i'nipreg.ir sua filha, em casa d» ,1. Garlotn
Torres, rosideilto A rua Larg» de 3. Joaquim
u. 104.

Hontem, A tarde. Luii dirigiu-se A casa da
referida senhora o declarou quo linha resol-
vido nãa mala adirniltir que sua flllin vives-
;o fora do sua companhia, no que .nc,'nd'ii
i alludida senhora, tendo a menina sabido
para sua residência em companhia do seu
pae.

Minutos depois de terem-se r-tirado, d.
Carlota deu por falta dn dois anneis de bri-
Diante no valor de 150$ cada um.

Immcdiatamenta sahiu e foi queixar-se A,
15- delegacia.

Sciente do facto o delegado daquella cir-
cumscrlpçâo mandou buscar os acctis.-idos o
dateve-os na delegacia para averiguações.

Tentativa de suicídio—A keroseno
Ha bastante tempo reside a nacional

Maria Jonnna da ConceiçSo na casa do
commodos da rua Senador ICuzelrio n. .Ti.

Ultimamente a sorlo lhe tem sido advor-
^a, oque a im|iediu dc pagar o aluguel do
aposento que oecupa n'aquclla casa, atra-
zando-so cm três mezes.

Hontem, á tarde, o seu snnhorio, homem
dolado do gênio irritado, Interpollou-a
acerca de suas intenções sobre o aluguel
do commodoj

Essa advertência magoou em extremo
a pobre miillier.-que, chorosa, vlrou-iho as
costas c tomou ,1c uma pequena vasilha
contendo kero/cne, ingerindo soflrega»
monte parte do conleúdo.

Aquílle senhorio, assustando-sa com a
súbita e sinistra resolução dc sua inqni-
lína, poz-se a pedir o auxilio dos demais
moradores, que acudirauí cm soccorro da
victima.

Esta, depois de ligeiramente me.dic.iila
cora aluuns remédios caseiros, foi levada
áO- dclagacia, de onde mais tarde a remo-
veram para a Santa Casa de Mi-;oricoj-iJia.

O seu estado não inspira cuidados.
_..„¦ m mMu>-m

INCÊNDIO
TJm barracão em chammas

Pela manhã de honlem ar:'eii completa»
mente o barracão existente na rui do J.r"
dim Botânico n. 6, onde residiam o b-»s"
patihol Adolpho Farnandez e Antônio llr

Tecidos Cor-

do Villa BelU e S;!va,

Ji, .e'í•-. «sitre »s ressoas qn* tesleaiit-
t.Biraa» o faits», achar»m-«e es *rs. Inoen
Mariho. Osano «t* Medeiros, Püoío Vida).
«.madea Rr*a*i. Gabriel Pinheiro, Astoato
P»afeeir«. Atvare W««»_o«r*Ml «la Siiva « Aa-
i ¦ . > i. ..- Cj»a - • "¦ -:» qae se coasu-
ur.-" em c»mai»ss4o e em eoaj* do C.r-
caio dc-s R-porters K-rj_ t nreteaça da ir.
C~r««-*o de Castro ac»»cipac_ar o «.ea colh-
« * peiir peoTidViicu» a r*Sf*ilo.

;.-. r, :.¦ i •¦ a --r. «.j. no r»- -.«-.- -i
Ot. cbete de noUct», o__». The^ph,;» de| 

~-^. 
Kmaasco U. _«BM a_MDk«;ia MKjMll

de

4íi, ' !^..:.-;: ; -í -; «- ir. Gurdueo i« Qa-tEt*. a ' 
fu» va.-ui»».'_...'->¦ it

Corrêa
de Campos, Hugo
pj Formei. Jaytn»

da Sooza Mandes, Jíioavino Fartado do
N sscitaento e J io D. Corrêa de Me;.o.

í- aano -Cütaica e rcaudlur^ia— l>sw„'Jo
J-jtías da «^orta. Francisco Xav»*r dss Cha-
eis. Armando Assis, Artatlães ü. Souza Bra-
Sil e a ,,; .;.it, L. da Costa Santos.

J- anno — Fortifica.çâ->. eic, — Theotahilo
Girceri Doaríe. Vasca Var^tl», V.uljaa Tha»
mai Alves. A_e:na O. Uíor.Liuií, Anto—io
Siiva Jiiiuar e Ju* Cario» V. Filho.

Escala Va t «I
Ft*nil_do do exame dc nuihetsatt-a -
Yi-tts»r-,!t : ,;.>_,,:c. César __no«. J.l,*- r .„; VaU«. í»-, ¦'¦-•",:-.{ . Lua L._a

!,em, operários da fabrica
covado.

C"mpirecen ao local o pe^soil da estaçãc
de Mamaria, que não conseguiu ev.tr
a completa qneima do mencionado bar
ração.

As autorriale» da 15* circumseripçã. c«-
tiveram pre-entes, n,V» cunsei;uinao saber
qual .1 causi dò incêndio, pon os operários
no momento do sinistro esuraoi trobalhao-
do na fabrica.

Entre menores—Queixa
Na rua Visconde de Sapticahy brinco»

vam hontem, à tarde, os menore» Jor^i
José do Santoae Joaquim de tal.

Esta, apój uma coaleatdacom o compa-
nheiro, arrstoesõou-lhe ara caco dc %-iiri

rr 
o foi attíagír na perna direita, fena-

o.
O ferido queixou-se & 1- deleísc.-i.

Jogadores presos
O ofücial dc citado ao r«tg>-mento poli*,ciai, attendendo a uma denuncia, cercoa

hontem o itteAia u.9i di rua Frei Caneca,
oadí ts?eontrou rariaa praças de policia
i^irando com alguns paisano*.

O» lí^zdorta tonta pre«í5, teado o cotv
vewMâttt «.estiao.

¦i--.-- mmmm m*sm MIMtlMlMllB M_HR_GM_ai
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08 DO PLENIPOTENCIARIO VENIO
Sr*, senadores.—BouMbdO • BoçAo «lo

«.. parlamentar, c^jn »íi effeltn, enlre
nm, v«m a eifrur-*eem promover a dlvul-

fiaçã" 
do» d.-i .if... au menino tempo que

iiea facilite a» adulteraçA*)-, teve o govor-
on o l- -.o o -u ... du falar, lundimite um
IXpOlIeAo de motivos, ao paiz. Reduzido
|..-..i MIM r.-|>- -¦ ."iitiintc» a na.. M ouvir,
t.T ' ello, ao menos iir,,i.- ui.„l.,, autorl/udu
IXplieuçào du listado de Peiropoli», Kaaa
ar..,.- •¦;... auüncripto pulo minialro dus
NlaçOos exteriorm-, a cuja p**uua »e devo,
t a "iia jii.iii,.i,.,'.i'>, a do outro plenipo-
temiario que—eom ello Urinou «-<• acto
Di' -....riivcl. o tt do cliefo do I',,ti.Io, a
qm-iii, sobre todos, como moderador e
arbitro da solução aduptadu, tocam, na
ordem política, aa suas reaiioaaublliilados
a louros.

Houve, porem, neaao trabalho, um co-
oporudor, quo disaontiu. Fui ou, Infells,-
mente. B esso tem o mesmo jiih i defezu
• i ptiMi. idado. Digo mal. O diroito níio
é aeu : a Nação é que o tem. Ku mo doa-
empenbaroi do um devor. A' Nação cabe
oaber por quo me osciiacl de a aorvlr, aa-
eigiuiinlo rase accordo. A mim cumpre
dur-lho rimtit desB.1 attítude. A exposição
de motivos «bis plonipntenciarios vence-
dores U-uipor consequeiiclu forçosa a con-
trn-oxposlçiio do plcnipoteneiario voncldo.
Alias nào ao poderia dizer que o juiz, ou-
viu ambas aa partes. Por inuia sinceras e
vera/.ns quu aejum as duas, u audiência de
uma não escusaria jamais o depoimento
da òutrai Nu.uralmente, ua exposição
com quo se Instruo o tratado, os seus auto-
re» se limitam a expondor os •»> u > moti-
vos, com as circiituhtancias que os deter-
minaram; Necessário era, pois, que o ne-
gocia.lur dissidente contribuísse tumbem
ci.ni oa fundumciitoB do seu divergir. Só
asMiu so daria a publico a verdade, com
ambas ub fucos que a iiileirum.

Tanto uini*J. estreitunient.! so mo im-
püti esta exigência dn luiulia situação,
quanto pareço que, entro os gabudores do
traindo, houvo suu difficulilade em llie
tributarem aos signatários o devido lou-
vor. BCin cnsti«gai pelo dcsnccorilo o pleni-
poteuciario (liscreimnto, Du alguns o sal-
vou o conhecida benevolência do illustre
ministro das relações exterioreu para com-
aiigo. Noutros, porém, foi tão subite o
patriotismo, o os golpes tão lestes, que a
prolecçaò do meu graduado amigo mal se
interpoz a tempo do forrar-me, por meio

rada*. Convidado pelo berilo do Hlo!not» período candenle, cujos episódios
lir4ii.-.i a «luiinil-ii no seu árduo com- ab.iariam a pau aiil-amarieana, ou eon*
ii,.-iiiiii.-iii.,, eu nio mo aenttnu jamais «'•.ungiriam o nosso governo a aa «tendi-
c,in .> direito do aanuiulr noa oon-i lrub.1-', «ar, repudiando a obra oefaata do lifflfj «

bule dossn apreciação, com quo me honra,
.¦'ala-se na alvitrada cessão da margem
direita do Madoira, som deixar absoluta-
mento entrever, a esso respeito, o meu
voto, cujo apoio à solução ministerial, en-
tnetanto, so acccnluara, pouco autes, na-
quelle documento, quanto ã cessão, in-
compnravolmente monos grave, do trian-

,,„ai,..o„!i„-i,.,,i..i-»..-,...  guio do Abunã. E, quando so trata da
ministro das relações oxtoriores, tem nas I proposta final, que interessava a fronteira

 _ ¦ J _ lT . I I . .'"'«a..,.- in\i,,,n,lii_ liA 11 TY\ ÍI nlt<P->

ipo
do reticências discretas, nus reiirnducçOes
custeadas pelo Thesouro, ft reedição offi-
ciai diiqiicllas severiduíles. Devo esta no-
licia no discurso do sr. Barbosa Lima, que
do uma densas transcripçuea, por ello en-
oontrada nas folhas, extractou esta nota
curiosa:

.. O compilador dos artigos sobro o tra-
tndo do Retropolia transcripto dosdo nl-
guip tempo nesta secção do Jornal do Com-
tnerció sui.prima aqui o ade.tnto alguns
trechos do folhetim i\'A Tribuna, porquo
sabe que a reproducção dos me-,mos seria
desagradável ao sr, barão do Kio Hranco,
amigo e admirador do eminente Jbrasilciro
a quem elles so referem, o qual, som du-
vida, niinoa uutorisou pessoas do sua in-
Umidade ou jornalistas quo com ello fala-
ram a andar di-cudoque ern opposto ás
cláusulas especiaes do tratado ou a uma
pormuta dcsegunl de territórios. »

Nada mo lisongola mai» quo essa ami-
aado por mim cultivada com carinho. A
admiração de um homem dotal valor soria
uma dádiva da fortuna, que, para com-
migo, só a amizade era capaz de explicar.
Mub nem a affeição, com a admiração de
ministros, por eminentes que sejam, valo
a illibnr culpados. Não mo fora possivol,
demais a mais, acecitar a éxçülpaçãò nos
lermos cm quo a enuncia o bondoso pa-
ronthesis ministerial. Porquo ahi seconsi-
dora inverosimil pretender eu oppor-mo
«a cláusulas especiae-s do tratado, ou ti
permuta do territórios n, que elle estipula,
quando o meu bemfazejo amigo, o prectero

mãos longo documonto escripto de que a
minha dissidência nasceu òxactaménto do
não estar eu pela ces6âo territorial, quo no
tratado so ajusta.

Tão pouco mo foz justiçn a exposição
do motivos, cuja parcimônia, avara em
demasia quanto ás circiimstiincias rolati-
vas uo meu proceder no curso dao nego-
ciações, deixará entre os leitores uma sen-
sação do pcrploxidadc e estranhe;.:!, nada
favoráveis a miiu, qito a scienciacabal do
oceorrido evitaria.

O quo aii sode|)ara, com oiTolbp, claro
0 em todo o relevo, ó unicamente a com-
binação, em que entrei, no começa, com
os meus dois collesas, de subinettermos
aos ministros bolivianos a proposta dn '2U
dn julho, onde, juntamente com a indeiu-
nização pecuniária o a ferrovia, lhes offe-
rociamos o triângulo do Abunã com o Ma-
deira o um enornvamoiito de dois hectares
a margem dircila doste rio. Consignado
este ponto, não so oecupa mais de mim
a exposição dn molivos senão nos tres
paragruplios suocessivos dn sua primeira
parto, que mo vejo obrigado a para
aqui trasladar: » ,

(rCÓhieçanVoà, o sr. Assis Brasil o eu, a
trocar ideas com os plmiipotcncinrios bo-
llvianos, ou. repetidas conydtisnçOas par-
tlòulíiròs, ('iiese pnssavnm om Polivpolis,
c a estUrlav o meio de encontrar terreno
sobre quo nos pudéssemos tiporoximar c
entender, autos de abrir conferências for-
miios, em quo tomaria parto o sr. Buy
Biuliusa, a quem não uod.iaraes razoável-
mente parlil-quo se distrahisse dos seus
trabalhos nbSònado para participar de tão
terfittS o cnfR.li.nlt.vs tentativos. Tinha eu,
porvm, o cuidado de o informar do tudo
«ua.itodo substancial soia passando o do
llie pádir sempre o seu parocor.
..Havendo os pleuÍJ>õ(e>H'i;triosb.>livianos

i-.tid.-i, primeira, para que cedêssemos

ti.-.. outra parte mala quou dnHigiiadn por 11H0Õ
», 11, , .ni a ui" .:u.i i ,j...iit.iii i tido e a
iiiMiua libnrdndo, que tivera em me .-tn-
uu.r a «...ii lado. Tenho o habito do nfto
¦ nlrur nu •-»»•..* alheia ah-w iia* portas
quu uio abrem» Por lauo ma «'ingl em cor*
rrr ao appello do uubro mloUtro, auumlo
quer quo lho uprouvu utlUtar-to do meu
ctuicuri.», n polu maneira qui) mala lho
coiivinhii. Devo, porém, lembrar que, ou»
forgándo a lloonçá coiuiUtlwlonal roquo-
rida iielo governo, paru quo eu pudeaHú
accuilar a coiumlasüo, mo doallgOU o se-
na lo lnviriiiii.ini.' do seu aorviçu, entro-
gando-me ao du missão, cujo cargo ho mo
ci.utlavn. Nào havia, portento, nus moui
dovarea do senador, o minim» ompoollho
á conaugrução exclusivu do mau tempo o
du iiiiuii.i aclivldado áa uegociuçõca once-
todas.

Enfado não crolo quo mo púdOMO cau-
sar, cur.1 umado como etitou a eucurnr com
n paciência e a satUfução do assíduo
trarjalhador a aridez o monotonia diui
uiuia dilutudiis tarefas. Nu qu" então se
me encarregava, náo mo suppunho eu
vnr-mo ailiviado, como fui, puliia compla
oenciiia do illuairo ministro o polo concur-
ao do dr.Assia Brasil. Di tal nAo se mn
falava no convite inicial, que, aos 0 de
julho, mo endereçou o barão do Uio Bran-
Co. Km oa bdiiti termos :

..Autoriaadu polo prnsidenlo da Repu-
blica, venho pedir a V. que mo façu a
honra de se associar a mim como pie-
nipotcnciarlo na negociação com os rainis-
tro» da Bolivia sobro a questão do Acre.
O hr. Gunchulln doseja negociação rápida,
qu- termine nor «acordo tllroctp ou por
mu tratado do arbitramento. Paroco-me,
porém, pelo quo lho ouvi hontem, quo as
exig.-ncias da Bolivia para um accordo
directo serão muito grundos. líntu carta
bcrá ontregua u V. polo ar. Doiuicio da
Gama. Desejo e espero quo V. mo pos-
ua dar uma rosposta favorável.»

Como eu hu3Ítasso cm arquioscor, ai-
guns dias tardou a minha resposta, que
só cm 11 desse me/, dei a s. ex., verbal-
monte, na secretaria das rplaçõos extorio-
re.-. Ainda então éramos somente doin os
momtiros dn missão projootnda. No dia
1*2, porem, recebi uma carta da véspera,
onde s. ex. me communicavit ter obtido
ii antorisação do presidonlc da Republica,
c solicitava a minha, para quu o dr. Assis
Brasil tusso nosso companheiro nas nego-
ciações. Não mo demorei senão o espaço
indispensável á oxpedição de um tele-
gramina, que para logo dirigi ao ministro,
abHOiitiiulo. Eu não podia ter embargo do
qualidade alguma a escolha tão acertada
e addiçáo lão útil às nossas forças. Con-
gratiilei-me do ver assim melhorada a
missão brasileira, o nrosonii que a tarefa
mo ia sair muito mais levo. Mas, quan-
do anuuira em a desempenhar, não cal-
culava com essa importanto minoração
do ônus. Acceitara-a com todo o seu peso,
não me inquietando nom o enfado even-
tual da lida, e achando perfeitamente ra-
r.oavel o quinhão, fosso qual fosso, qno
nolla, mo talhasse o ministro das relações
exteriores; embora incompatível com a
minha assiduidade no senado.

No segundo tmragrapho, dos supratran-
scriptos, concluo a exposição com algu-
mas palavras de bondoso favor ao meu
nome. Nada se encerra, porém, nos pe-
riodos anteriores, que justifique a benigni

A verificação deste facll vatlolnlo sue*
codora mai. cedo que ninguém oaperarlti.
Não erit.poU, a mim quo tocava monaar
a solução da crUe. I > -j....-., eum os com-
pr-.iin¦'. ¦>(. do (..oiin de vUta ^uriiiic, um
quu eu .-ni.-i r.iir.ira a controvérsia, .tecia
muitir mo sem a liberdade, que ae pudera
julgar necessária, ullm da tratar o as»um*
pio no terrena da conveniência a áa truni-
aeçàa, parn ntido, ate curto ponto, aa clr-
cuuialaiicias o ii.tvi.uu daalocado.

Muit-., porém, do ai Uará quem ae tenha
por assax forte, pura ao acoatellar contra
n porsuiiMio ÍIH..III1 ativado barão do Hlo
Branco. c»m u certezn, cm que pareço eu-
(ovo sempre, «lc que a occiisifio Ibe aprea-
tava ninia um triumpho, queria ello, dea-
iuteri'.,...i.l:i e genorosutuoiito, asaoclar-mo
á gloriu de um serviço iimlvldavol á noaaa
terra. Não soria humano que essa diatln-
cçllo mo não dosvanoaso n ntiraliisusc. Do-
mais, espirito seriamente provado, ora

tn
Bimi foivm .leciiv
gfiu direita doMi

léguas no lonuo da mar-
loira, desde >> Mamoréaté

Santo Antônio, depois, uma faixa da mes-
ma largura, sobre a morjgeni esquerda,
podi, nas d nas circumsliincias, reuuiào do
ministério oni consolbo, parnsalier setaes
pro;-osiçõi-o, a primeira «Ias qtinea dispen-
aarin quaiquor indeuini/.açio pecuniária,
deviam bu e&o ser acceitas om caso ex-
tremo, isto è, si da sua rcjoiçâo resultav
se o n-iuiiinient.. das acgociaçõos para
um awórflò directo. Quando se tratou do
axaiHO'-dò eogimdõ podido,— tendo sido

ealüo elevada per mira a dois milhõos
_e libra8 a iadcmuicaçào offetvcida, e es-
tando laiuèena em questão uma proposta
eiod.iic.içâo na fronteira de Matto Grosso
desda i B.hia Nt»_r*a ntéà nascente do ar-
roio iloncciçâ >, moibtK-.içio do que resul-
taria a trau-AÍoreiicin á Itelivia de 2-âX)
kitemi-tr.-"» qtrodndoa, pelo maior parte
in ahtgadit-os, — o sr. sena.ter Buy Bar-
liosa solicitou, cm cwttidc 17 de outubro,
a sua exoneraçíio e iasistiu p«ar ella, acre-
dit;.n,io, som duvida, porqoemo expliquei
mai, que os plenipotenciarios bolivianos
estavam irreiluctivcis, caso cm que elle
wvferia o arbitramontc Desde aquella
data separou-sa de ntVs o eminente nrasi-

«sr..,
nos

vimos privados do preciviso concurso e
dos leaes conselhos que ató então nos ha-
via dado.

«IHu^i-agàriiBoa negociando, o sr. Assis
BraMl e ea. e a no-s dois, tão sómeotc, ca-
be a laiiiuinalitlíilaibi «h> acearda a que
aeclieguu tsim os representantes da Btõii-
v».»

Não me vosso furtar, antes de mais
nada. a ny-ftimas ob-wrvaç»»*»* em couim*?:!-
?o das que te* o di*,*-o ministro «aobre •
¦rainha «isserav-ia na« «líwga* a rvpeiidas
r >n\»rrs««-»"«es }«rttctiiart*»i» »te s. cx. eo
ár» «.ii*»» Un»»! cou» »* -«»3a.iiVHitóa»-_ari<»a
í-...-;a»i.><- «»tWa»»»»»-» «al*J»r «ia «xfK«siíão
th* ui-iti-.-o» expliva a nv.aha ficintão de»-
«es .'»j«;<*<»*|W<»s iaixHi-s-J^s, aii«-*(í-ia<io «âc-
HW-raisàu 4t*lr*'tt?em-me ém n*ri» iabo-
r-s :r; s»>a»a**>, {Mir* «Niwp-.-H»* a« *tU»-
•»<üue <ie> -vait-.-íu-ci«.*- tão ter^a» e reilc-

leiro, eom grande s^ntimonto de v.
meu e do sr. Assis Brasil, que aasim

de Malto-Grosso, impondo-lhe uma alto
ração, quo transferia á Bolívia, .«2.300
kiíomotros quadrados, pela maior parte
de alagadiços», è para se não ndeantar, a
propósito da minha exoneração, a esse
tempo solicitada, senão que en a pedi
com insistência, ..acreditando», escrevo o
illustro ministro, «sem duvida porque me
expliquei mal, que os bolivianos estavam
irreduetiveis», coso em que, accrcscentava
elle, o ptenipotenciario deaaccorde optava
pelo arbitramento.

Ora desta maneira de narrar se depre-
hendoria logicamente quo, si eu previsse
a reducção por fim obtida nessa proposta
quanto ii superficlo cedida aos bolivianos,
leriu dado a minha assignatura ao con-
trato ; entretanto quo a verdade, attestada
pela minha carta do 23 de outubro, ao
barão do Rio Branco, ondo exarei o meti
pensamento definitivo sobre o accordo, é
quo eu oupugnava como excessiva qual-
qirer concessão aos bolivianos além da
vin férrea o os quarenta mil contos.

Em negociações dosta natureza não bo
nado buscar o suffragio e a rosponsabili-
dado dos negociadores na primeira phaso
das idéas entre elles trocadas,quando ape-
nas se esboçam oa ensaios preliminares da
conciliação entrelurida, mas Bim na evoln-
ção ulterior, e sobretudo no periodo tornai-
nal, quando as opiniões amadureceram
c assumiram corpo definitivo. Pois não so
ai legaram, na Câmara, em louvor do mi-
nistrodasreIacf.es exteriores, os embara-
ços do sr. Pinilla, enloiado com o mudar
quotidiano do barão do Rio Branco ? Não
se argumentou era seu bonelicio, na im-
prensa, com a trivialidade banal de que,
«em qualquer negociação diplomática,
todas as propostas soffrem modificações
mais ou menos profundas » ? Negociar
é sondar, é tactear, ó acompanhar as os-
cillações da opportunidade, possibilidade
e necessidade.

No vertanto caso todos variaram. Varia-
ram os pleutpotenciarios imltvianos, des-
de a intransigência absoluta em matéria
de satisfações pecuniárias até à substitui-
ção das suas exigências territoriaes, na
maior parte dellas, por uma qimntia em
dinheiro. Variou o nosso ministro, com o
seu illustre companheiro, desde a entrega,
a que estavam dispostos, «ando necessa-
rio, da margem direita do Madeira, até a
concessão, em que ficaram, de S.163 kilo-
metros quadrados no Amazonas e em Mat-
to-Grosso. Variei eu, emflm, da aliena-
ção,que a principio se me antolhara acon-
solhavel.dos 3.500 küometros quadrados
na confluência do Madeira com o Abuna,
até á. recusa peremptória de qualquer
transferencia temUMiral. Do meu variar,
pois, ao do illustre miniatro, a difíerença
apenas estò em que, partindo a. «x. de
uma grande concessão territorial recuou a
uma' concessão reduzida, o eu, partindo
de uma Tedurtda conceesão, acabei por
não tolerar concessão nenhuma de terri-
torio brasileiro.

Notae bem o particular da minha situa-
ção. Não foi sem muito vacillar que eu
me submettera i boura, » cuja altura me
elevava o governo. Bra ella difficil em
excesso para as minhas convicções e res-
pousabiüdades. Minha consciência e o
meu nome estavam ligados & defesa dos
direitos do Bi-asü no território do Acre.
Eu pertencia, em redação ao tratado de
1S57, ao pujjülo daqueUes que o fanatia-
mo pelo tratado de Í.M3 daesifica de »-
phistas pueris. Quasi siisliibo na im-
preosa « na tribuna, exhaurira, du
raole um anno, todos os meios da eviden-
cia e da acção moral, por suscitar no pau
um movimento de »»ei»-iudicação contra o
desfalque da nossa intefgridade pátria,
de&aimadametàt* consumado pela nossa
eísancíUari*. Quando a cegueira política,
«iudiul* pelo marasmo nacional, imagi-
nava ter (*<<-to cobro ás agiU{6es com a
entrega solenne daquella esplendida xona
brasileira aoa jboU*ma<*«, pr»-»<jrr>c»-^qfa*«i.
«m to<tes os toas, que o »»áBii-*ao, ij-açaa
« essa deserção a a «essa traição, erotrav»

tantos transes o vicissiludes, uo contacto
daa colsau, não coatumo norder jamais
do vi-it.t a contingência dellas, o frágil,
ephnmoro o relativo das nossas opiniões,
o grave, provldoncial o Impurioao das op-
portunidadeo humanas. Não ousaria, por-tanto,.subordinar om absoluto ft minha
theoria na espécie o reruoillo de uma ai-
.nação, em que a simplicidade primitiva
doa nossos títulos Já náo podia concorrer
oxtromo e sosinhn á balança do julgnraen-
to. Desconhecel-o fora lovnr a coheronciu
ato á superstição, attltudc egoistica o
inepta, que não catú com o meu tempo-
ramunto, e me seria justamente lavada a
mal. Pesados, pois, os meus ttevoTes dn
uma e outra parto, acquiosci, doscansan-
do, em boa parte, para o bom êxito do
meu papel, nas sympathins desta casa,
ua inspiração o influencia do seu moio,
cujas tendências, no assumpto, busquei
sempre consultar.

Abertas as negociações, a nropostn ondo
Tbo estipulava cede.r os it.íVJO kilometros
quadrados do triângulo do Madeira com o
Abunã, a primeira das nossas aos bolivia-
nos, apr*jsontou-m'a o illustro ministro já
estudada por s. ex. e por s. ex. formu-
lada, na conferência inaugural que entro
nós tivemos os plcnipotenciarios brasilol-
roB. ISram, nosso dia, 23 do julho, sagiin-
do a data lixada pola exposição do moti -
vos. Eu entrava nHquella cooperação do-
baixo do nscondentc quo sobro mim exor-
cia o exerce, a minha confiança na capaci-
dade do barão do Kio Branco, a minha
admiração doa seus serviços, o meu respei-
to ás luzes da sua experiência e do seu pa-
triotismo. Todos osnes (ilemonto-j do inCu-
encia haviam recrescido, aos mous olhos,
com a sua política rigorosa nn questão
do Acro, abandonada pelo governo anto-
rior e reerguida pelo autuai cora uma do-
cisão, uma firmeza, um brio, que forçosa-
monte haviam de captar o espirito a quem,
até então, lutara por essa restituição nn-
cional entroas hostilidades e os despresos
dos nossos governantes o dos nossos pu-
blicistas.

Dopois ainda me não tinham esquoddo
as indignadas palavras do ar. Salinas
Vegas numa curta famosa dosso diploma-
ta ao redactor da Imprensa, quando «astu
propugnára a devolução do Aoro ao Bra-
sil: « Nunca a Bolivia venderia o sen ter-
ritorio: seria uma execração.» Não era
menos incisiva, ao quo mo comuMinica-
ram, a linguagem do sr. Pinilla: «Co-
nheço perfeitamente a opinião do meu
governo, inteiramonte contrária a toda o
qualquer alienação territorial.» Desses
propósitos de irreductibilidade tivemos
ainda, pouco dopois, mostra eloqüente na
oontra-proposta boliviana, onde os nossos
visinhos ameaçavam com um formidável
appetito as duas margens do Madeira o
quasi toda a linha da nossa extrema, in-
teressando a Bahia Negra, a lagoa de
Cáceres, o rio Paraguay, o Jaurü, o Água-
pehy, o Alegro e o Verde. A reflexão,
alumiada pelo conhecimento mais intimo
das circumstancias que o tracto com a
outra parte nos foi ministrando, no cor-
rer das negociaçõ03, ainda nos não des-
vendara a tactica dos nossos visinhos a
respeito do arbitramento, qua elles receia-
ram, simulando almejar, para que nós
viéssemos realmente a temel-o, o o esqui-
vassemos.

Sob o influxo dessa atmosphera, ainda
então embrulhada e obscura, não é muito
que eu tivesse convindo sem resistência
nas cláusulas da primeira proposta, com
o sua offerta de 3.500 kilometros quadra-
dos, a troco dos 168.952, cuja acquisição
ambicionáramos.

Porque, releva notar, a bem da vordado,
a monsuração do terreno, com que até ahi
jogáramos, veiu a passar por differenças
notáveis nos dados quo ora ofücinlraente
se publicam, muito mais favora-veis ao
Brasil. Ante as informações daquello tem-
po, cuja noticia manuscripta me tran-
smittiu o illustro ministro, a superfície, de
qne nos appropriariamos, vinha a sr-r:

Terras abrangidas entro
a linha Javarv-Madei-
ra, o parallelo 10- 20'
e a nossa fronteira oe-
cidental, segundo o
mappa boliviano da
Jordán  1J2745B6,63 k.

Terras ao sul desso pa-
rallolo, conforme assa
carta  tô.4©,06k.

carta de C da julho, que m íilffanclaa da
Bolívia para am accordo dtreeM «eriaro
multo graadas.. O ameaço realutou-ae na
contra-propoata da 18 >U aguaiu, moroso
produeto ua longos vinte a dote dlaa de
eommuolucQaa e combinações entre a le-

Cçio 
do Rio da Janoiro e o governo de

i Pai. Orçando pelo abaurdo a preten-
ção, não admlttia eoDaulta. Devia ser de*
elínada oo meaiuo pouto, como foi, paio
mlnUtro que a recebeu.

K-lav.ii,| R«»lm '¦ 'I irii>-iit*< .nu. ill.ida •
aa duas propostas. Uma o outra deaappa-
rociam, recomeçando oa oaforços diploma-
ticos em novo terrouo de operações, oude
a nenhuma das duaa parto, era dadoinvo-
car, contra a outra, tm offertat anterloroa.
Aproveitando oa»a vautagom.que noa pro*
nnreionara a exaggeracão du oxlgenclaM
bolivianas, tive tempo de nio orientar ma-
Ihor, o dahi ara deanto me pronunciei
sempro contra todos oa tentames de con-
crv.uo em maioria territorial.

Offereceu-ae o primeiro d«llea com a
lembrança, abitrada pela Bolívia, dn lhe
cedermos uma faixa do terra á margem
direita do .Madeira. Trouxe essa Idéa ao
meu conhecimento o sr. ministro do exte
rior, em vlait.i & minha casa, nn «tia 13 do
setembro, sobre a tarde. Começava n me
calnrno animo a repugnância, quo depois
mo dominou intolramnuto, a qualquer
ulholação do território uosso. Já mo pare-
cia de Intuição quo todo convnnio nsnonte
om tal base, fna-mni qnaeti fossam os seu*
benefícios materlae*, quando encurado á
nimples luz do confronto mercantil entre
os valores trocados, ofíonderiu inovitavol-
monte o raellndro nacional n teria dwt'*
arte contra ai uma preliminar Iníupera-
vel. Faos eram os meus escrúpulos. !)•.•
uma e outros fiz sabedor, por carta, ro
dia seguinte do manhã, o sr. ministro dai
relações exteriores.

Ahi lhe dizia eu :
,< Depois que V. ox. homeoi naqui saiu

ao anoitecer, reflecti muito sobre a cou-
Hiiltn qno acabava do fnzerme, na viai a
com que me honrou. Acho que realmente,
em cano oxlrcmo, a não haver outro reme-
dia, sorin sempre uma solução mui vauta-
Josa para o Brasil obter O Acre todo, ce-
dendo á Bolivia, sem compensação poeti*
niaria, a parto da margem direita do Ma
(leira, que os plcnipotenciarios daquella
paiz pedom. Razoavelmente não se podo-
ria duvidar que fosso um bom negocio ti-
carraos com um território immonso, de
nina fertilidado maravilhosa, a que estão
ligudos os interosMüs do uniu numaroaa
colônia brasileira, a troco do algumas le-
g-ins do torra inculta, insalubre c dcapo-
voada. Esta a minha opinião individual.
Mas, no ealado actual do e-qiirit.j publico,
d com as influencias dosorganisaduras
quo hojo aetnam sobro a opinião, não
creio nuo a pudéssemos convencer desta
verdade. O pretexto da cessão territorial
offorecer-lhes-ia campo do exploração, em
que seria perigoso para o governo lutar
com os seus inimigos. Entendo, pois, que
soria preferível augmontnr um pouco n
compensação pecuniária a transigirmos
sobre aquolla bas.'. e, si a insistência da

Menos o território en-
cercado entre a linha
Javary-Madeira, o pa-
rallolo i0- 20' e o rio
Abunã

170.018,69 k.

1.086,18 k.

16&9.B.51 k.q,
Vejo agora, pela exposição de motivos,

quo trabalhos de um alto proãaaiomü di-
lutam consideravelmente aa proporç-ões
da área por nos obtida, eirrando-a a
191.000 kilometros quadrados, dos quaea
142.900 ao norte e 48.100 ao sul do paral-
leio 10-20'

Por outro lado, a nesga do Madeira com
o Abunã, transferida aos bolivianos, ente,
segundo as notas a mim commumcaaaa,
sa elevava a 3.540 kilometros quadrados
e 61, baixa, por essa r-xtiftea**<to, a 2.288
kilometroa quadrados. Com aaaa verifi-
cação, pois, lucra, de ambaa aa partas, o
Brasil. Cresceu 23.068 küo*arctnw qu»-
drados o território augmentado, a decre-
eceu 1.213 o subtraindo & n*m fu-onUir».
Não procuro, já se vê, taitsar oa faetoa ao
«uto da causa, quo advogo. Qoaro aar
julgado só com a verdade, frasca a Maa-
mente exposta.

Claro eàta, pois, que, ai aaaea foram,
•m julho do anno passado, ora Boaaoa da-
doa cartographicos, ainda melhor acolhi-
da encontraria em mim a propoata ftqoal-
lo tempo elaborada pala soaora oltaiM-alia-
ria. Maa alo ae *-Kjueca *raa, ai eom eaaa
proposta, cedíamos i Bolívia 3-5*0, eomo
então ae aappunha. ou 8J888 Miometroa
quadrados, como agora aa er*S, por ontro
lado a -.ndemniiação pcruutaria ara meia-
de apaoaa da que hoie m lae da, e «arava
adstricU a uma applieaçao arapoeial, «ie
que o tratado a liberta.

Oa bolivianos regei taram, parim, »n
limine, a proposta da 23 da julne, eoatn* -
pondo-lhe outra, eom quo aa docraaaaaria.

Bolivia tosse irreductivel, abrirmos mão
das negociações, deixando-a entregue á
sua fraqueza contra os revolucionários do
Acro ».

Desfartc não negara eu á troca ofícre-
cida o mérito, apparente no sau rosto, do
nos aquinhoar melhor do qao ao outro
contrahonte. Mus. não obstante, a con-
demnara por uni fundamento moral e po-
litico de ordom superior. Na bypothesc
do se effectuar essa concessão, çor-liíq ia
eu por cláusula absoluta o nao hoeer',
além dosse, otiíro remédio. Ainda assim,
porém, não lhe dava o meu voto, o acon-
selhava resolutamente ao governo que
não a fizesse.

Não era, entretanto, do meu pensar o
Illustro ministro. Abraçava s. ex. a cessão,
no caso da alternativa entro esse desfecho
o o arbitramento. E nisso estávamos.

Aiuda muitos dias após a minha carta
de li pendia a tentativa por mim contra-
riada. Aos 21 de setembro era ella discu-
l!du entre mim e os mous dois collegas,
durante duas ou tres horas na socre-
taria do exterior. Soparámo-nos os
tres com as opiniões, com que nos ha-
viamos reunido. Por indicação d., illustre
ministro, o governo devia ter conselho,
no dia seguinto, acerca do assumpto. Eu
o o dr. Assis Brasil recebêramos aviso e
convite. Dada,porém, a divergência, que,
com Btimmo constrangimento e desgosto
meu, me separava do inen eminente arai-
go, determinei abster-mo de compa-
recer.

Bepugnava-me ir com elle medir forças
o alte.rcar razões no seio do governo, entre
cujos membros o illustre ministro falava
como por entre os sous puros, o eu apenas
como hospedo imposto pela oceasião.
Nem o affectuoso caracter das minhas re-
lações com sua excelleucia me permittia
entrar num duolio, quo a minha fraqueza
tornava dcsegual, e a minha amizade do-
lorouo. Cumpriria simplesníonto o meu
lever, expendeudo por escripto o meu

voto. Uma carta me desobrigou desse en-
cargo.

Eis como nclla mo exprimi:
«Rio, 23 de setembro de 1903.
«Exrno. sr. barão do Rio Branco.
« Basta-me não estar do accordo com a

opinião de v. ex. para desconfiar da mi-
noa. Foi sob eeta itnpress&o que meditei,
do hontem para hoje, sobro a ultima pro-
posta boliviana; o, comtudo, n&o alcancei
reduzir-me a subscrevel-o.

«Se os bolivianos exigem absolutamcn-
te a margem direita do Madeira, eu nesse
caso sou pelo arbitramento. Conheceu-
do, como conheço, u opinião publica en-
tre nós, convencido estou que ella não se
conformará com essa cessão territorial,
dado que vantajosamente compensada, e
que tal solução exporia o governo a sè-

J'£_.--l.ln,-1nr. N_»»nrá. ts* t\W T><»m ATI f>|-»Tt,rias dificuldades. Nem v. es. nem eu con-
corremos para «rear esta quastio. Foi v.
ex. inteiramente alheio • eu abertamente
adverso as circunstacias que a determina-
ram.

«Fazendo o possível nela deslindar,
temos feito, poia, o noaso dever; e, se não
lograrmos o que aspirávamos, saindo-nos
peio arbitramento, sahiremos, sejam quaes
tarem aa conseqüências, pela porta eon-
stltucional, que não temos o direito de
evitar.

.Devo, aoTêm, accreaccntar que.asu-.ura-
do ao arblOTmeato, nao reconheço ft Bolí-
ria o direito da pol-o no terreno que Ibe
aprat.

«O terreno do arbitramento esti natu-
ra_aante Indicado pelo do litígio, sobre
oae aa rMi o debate.
^rÃ Brtrvts, Dortm, daaloeando-o d'ahi,
pretende qua elle venha a recahir sobre a
oomp<<naaoa- troa lhe deva tocar paio A«re,
do rjaal abriria mko. Admittido nestes

dlaaan.lmai.to, ema ninguém mal» do «i i
au daplora n v. ««. admirador, amigo o
craado obrigado. Il»u ftirfciiii. »

N4o vo* iia-wari deaporoebldu o W|il«! i
I-..4 mlaalva, em qua ou m>' oeeu|iev.i

com o arbltram.i.i'0 Nu eonterencia I'
.tia antecattenie »o m« rovalarn. a «a».
i-tMpeito, um* Dovldade. Puuti»--» o dl*
laiiima eulr-i a niarüoui direila do Ma.l«i
ra a o arbitramento. Ma» «ato nio ''«riu n
feição j.idi •!... !¦• uma *>oiiteuça acerca d*W
uo*»o» direlio* ao Aen.Sõna nn l*u»Io
*olira tu ciinliciV» «u parmnU antra o
Acro o uma parle, por determinar, do ter
ritorio bruntlelro. AMtnUda, nono Bea-
ria, pn--. iam-uii-, aulm, a entrega do
Acro oo BrtuU. o du qua nn curaria, aem
processo, ern do avaliar o COOpaoaaçAu
lerritorlal, a que. BID foco, non lerluiu»*
do sujeitar. Do lortil quo, «« iceodaaao»
mo» a enae arbllram.-nl >, terininoa anl•*-
clpadamente aubicnpio a mutibiri" iw
nrmso território, coiitlando ao arbitro i,
faculdade perigo*» de traçar na carta i.
e-tenaão do solo nacional, quo houveaso
mos dn pi-rdnr.Kasa invenção engenhosa doa noa»-»»
antngonistua fol-mo uma corao revelação.
RI» mn deavelava, com a ínatantnneida
¦lide nm clarão o a nltlrleidn luz man-
dlana, o modo quo a B divia Unha ao ar
l.it uiiieiito, ai o i-wteb.decci.senios con).
plenário judicial sobre oi lltuloi .dos doia
paizes contlniintos ao Acre Itligioao. o a
M*guriinça, eutranhada no animo bdll-
viano, de que a própria viclorln na deci-
não da lide apenas a arranriado uma sen
lença Inexequlvel, deixando ludibriado..'
vt«ncc«lor no aeu Iriumpho.

Lógico e' bom aeliado era, noite suppos.
(o, o artificio do mudar o caracter normal
a magistratura do urbitrador, ohnman-
do-o a decidir, não s.il.ro as prova- «1.
posse territorial pleiteada entre os dois
litigantes, mas sobre o preço, em torra,
nossas, dn um território, a cuja per«la ir-
remissivel a Bolivia habilmente attribuin
.. nós nos prestariamos generosamente \
compor a figura jurídica ilo troca.

Contra isso é quo dei rebate na ruinlia
curtii ha pouco trauscripta. A termos d«
solver n pendoncln arbttràlmente, ora d i
liortsc boliviana ou da posso brasileira n.
Acre quo havia de julgar o raagjstrad i
eleito. CónstitUll-0 jui;1. das condições d •
unia permuta entro doia territórios serra
tran-derir <te nossa estiuintiva com-
iiiiim para a delle o ajuste da transacção.
lí, u ser uma transacção, não lhe podendo
nós mesmos apurar us conveniências, nrV,
era um terceiro que as poderia liquidar.
Ou o directo accordo entro as partes, e a
arbitragem paru a adjudicação do Acro a
uma das duas. Não haviaoutraeohidai

Mas o accordo com a cessão da margem
dn Madeira, nào. Isso nein «no caso ex
tremo», em que o illustre ministro a ad-
üiittla.

No dia nprazado sa reuniu o governo
om sessão plena, faltando só eu, dos nos
-os tres plcnipotenciarios. Da minha car-
ta fez leitura o barão do Rio Branco, op-
piignaiido-lho os argumentos e concln-
¦>ões. A assentada foi longa. Mas todo-
,s ministros opinaram com o meu voto, e

nor ello decidiu o presidente da Republica.
Ficou assim ilcfmitivnmonte resolvido
mesmo darmos jamais, fosse qual fosse a
caso, a margem direita do Madeira.

Tal foi, a meu vur, o ponto culminante
das negociações. A decisão naquelle dfu
adoptadn salvou-as de um grando perigo
Uma vez deixada era reserva a cessão da
quelle território para um caso extremo, ú
caso extremo, de antemão autorizado, ne
cossnriannonte se verificaria. Bastava qu>-
a Bolivia o quizêsso, Bastava que olla ostn-
belocesso intiexivolinente a questão entr<-
o arbitramento c a cossáo dii margem dl-
reitu do Madeira. O arbitramento en», mi
linguagem do Illustro ministro, « o caso
extremo». A exposição da motivos accen-
tirartatuonte o declara : «cm caio extremo.
islo ê, si da sua rej«'iç.ão resultasse o
rompimento das negociações para o ac-
cordo directo.» Si a Bolivia, pois, articu
lasso poromptorlamnnte as duas alterna-
Uvas—- a margem do Madeira, ou o arbi-
tramento—eetavuconsumiuado o caso ex-
tremo; a o governo brasileiro, para não
convir no arbitramento, que era, ao juizo
do illustro ministro, a mais funesta pon-
ta do dilnmma, estava obrigado a entre-
gar o Madeira. Ora a Bolívia não deixa-
ria do o fazer, conhecido como era o ob-
jecto da conferência ministerial, e como
soria o seu resultado. Logo, o caso exlre-
mo viria a sor, fatalmente, o caso immo
diato. Guardar, portanto, para o caso ex-
tremo a cessão do Madeira era virtual-
mente concedel-o desde logo.

Transposto este passo difficil, não vi
por alguns dias o ministro. No i* de ou-
tnbro, porém, me procurou s. ex. no so-
nado. Como ali me não achasse, convor-
sou com os sonadores Pinheiro Machado
o Azeredo, eombinando-se entro elles que
este, eue o barão do Rio Branco almoça-
riamos juntos na manhã immediata, para
em seguida, conferirmos en e o illustre
ministro a matéria era que estávamos
empenhados. Avisado por carta do uobre
senador por Matto (írosso, acudi a ponto
A pratica, encetada pelo meio dia, acabou
cerca dos tres horas, assontando-se entre
mira e o barão do Rio Branco augmentar
do um milhão a milhão e meio a indemni-
znção offereeida, para quo a Bolivia de
sistisse totaimeute das suas pretensões
territoriaes, «jontentendo-se com duas sor-
vidões, para a vigia fiscal, em dois pontos
da nossa divisa.

Ahi está o ex-senador AzaniDo, teste-
mtraha abalisada.

Não acompanhei o qne dahi avante
passou entre os plenipolenctaríos bolivia-
nos e os dois brasileiros. No dia 16 de ou-
tubro á noite, porém, tive a honra de umn
larga visita, em que o ministro das rela-
çjjes exteriores me levava a noticia do nl-
limo frueto das snas diligencias eom or
representantes da nação -tainha. A eom-

Csaçfto 
pecuniária se elevara, n&o a mi-

3 e melo, mas a dois milhões eaterll-
uoa, e nem assim dava de mão a Bolívia
á indemnt-ação territorial. Bis em quanto
eata importaria, *»»st7unda a nota qne de
mu ponho me deixou o barão do Rio
Branco.

iBm Matto Grosso r

A. da Bahia Negra ao Arrolo
Cto-eeioão  a.Sn.G

B. Ao anl da lagoa Mandlor*.
C. n « » b Goahyba...

*%

«No Amazonas

D. Entre o rio Abunã, sua eon-
flaenda, o Madeira e a linha
oblíqua.....

3432,'.

3.5t0,ei

em appendice, a par daquella, a HMrfgfe
«ie suMivos. Ora exigir •anamaQi* o aua
nossa «ntit^proptv-ta »e rrigia/w» aonar
de todo pela rala a bTpotbaae áa airrardo.
Sempra me parec-su obvia, eomtsdo, eu»
Ul nunea lhas passara paia arurarte. ms*
apianas um «wtrataftsi» dlptaarvaOea àta-
tmado a aoa iap-faaioaar, madi-do a ela*-
ticiiai* pcrvsivtí da
ci» eo campa ias aa
wnira-me « barie de IU»

. qfaal
termoa, o artlteamento en»-olT«ria a nos-
«a ansueneta antecipada à mesma ou.tal-
v*t, mator saasSo de território brasileiro,
eom a darvantagem de se entregar á dis-
ersclo da sentença arbitrai, am rea de
aar asada por mutuo ajuste entre as duas
partas.<_T a masma traruacção, mas liq-iidada
por mau, oaciaao judicial. Tem contra d,
portanto, a meama objat^çio capital qua a
tolnção anterior.

¦ Sendo «ata o meu sentir, julgo dever
abatar-me ds eomparecer ao conselho ml-
Bfarterriai, sm eajma AaUberaçCaa, nio sa-odo
parte do foremo, nio aa cabe tnflcir,
___a___ii aoetra o parecer de v. ex_ que.
pe!» na «aatoridada, me fas eotrar em du-
vida aabea o acerto do mau, enunciado
¦__¦__¦*¦ por raio ter o &«3Bto da o calar,
»_», daaampenho da minha rs» arcie-ach» e
4» _it~K» rwrpou-abíridtdí. Fe.:x_.e-*-e.
m_h tras ea pteuJ4>otr>rf»dar»oa, a rs*-s-
da do mea notas raio asrt embarkeo i
gwrdg_atata to tratado nas c<-mdi*£ea qne
o govsrrao.fte tecerão com v. ex., nmstrtT,
«rio to minta djscreçio «*easto a est«

6.97S.01
Fti ao maa eminente amigo aa obje-

cçoes, que logo me oeeorreram. Ao que
». ex. me declarava, «asas «ram, irrsvoga-
relmente, as condiç-oes bolivianas. Oi
acolhal-aa, ou nos rtMtgnarmos ao arbí-
tramento. Nesta ooliaão, eu nio podia va-
ciliar. Meditei até o ontro dia, e despedi-
me da missão por esta carta:

«Rio, 17 da Outubro de 1903.
»Exmo. Sr. Barão do Rio Branco.

•xPerdoae-me ¦ insistência. O ucampto
de sue i noite nreaato conversam-}* de-
manuã-ra maisreflexàodo quea qu*s m« era
poaar-sl no* breve* momeatos da p*lestra.
Sb tenho as minhas dn»rídaa. (>»-..-:_
aa graves reapot-tabiUdades da matéria
*_'o pannKtem.cParsce-m» que a Boiiria ixige solto.
Para o accordo teremos ^ae entrar com a
cQB»trucçâo da «ria férrea, am porto ao
Madrira, 2.432 »i!onr»-ia*roa de territorio
ea Matto Grosso, S 540 uo Amtumtt, -
dote aitVtes «a<rteTlinos. Ri prtí-»rriria ea-
tio c arbitramento. Coma, patia. o tem-

aersallta, n\ > t.reem, e \a<\it, Inclusive o
ch«fa «Io Batido,. »ft>» por e»»*» eondlcAM»
ponho n .-. mftos dn w, ei., para qua deliu
ua« i-tiino ...... - - a im-.. i i. , .-ii.-.a 11
.•oiiiiiiia.i.i. ruiu i.o- me n »> ¦-. e onde
nio quero tor obstáculo ao* imuíto* pu
trioticos'|.i governo,•»-.-.'„'.:-.• t V. eX. -|<l.'. -I.-.V ,:i-l "-I. não
mr»coiutitii. : a elle» euil.ara.,'-.. ante* o»)
depola de Srma.ln o ajtuto. 8lmplMiuoulo
ne lnnit«> aolHocerS minha eontolencla,
te**jaii.|.i. «Rlrelanto, qu» 4* minha» pre-

OCCUpaeOos falliem «te lodo, e qu« o paiz,
applattdindo a solução. eorÀo uuis uma
vz o ii.iino abençoado o glorioso do uu-
nutro quo 4 protn >ve.

«Sempro eom .i mais alta consideração,
lev. ex. admirador o amigo ml' obr —
Buy Baiiuo-ía.»

Ahi eetribava eu, como so vô, a dcllbo-
ração, que tomara, ile me ex merar, nn
os ?..-i.mi.-iíi, iiun me .ieru o ilhutro ii.uu -
tro, de que a Bolívia naijiicllo* termo*n&o
io arrndurla. < Como oa bolivianos », disso
«•n, .< no que v. ex. acredita, não lorcein,
|ionho Das mãos de V. ex. a diapeuna du
commUsfio, com que me honrou s.Soeu,
pois, mo houvosnv equivocado, *o o barão
lo Itio Bronco não me tivesso dito mv
aquella a extrema possível da transacção,
com duas palavras mo teria *. ex. diulo
resposta, negando a destituição pedida.
Nio havia quo lhe aliou.ler, estando en
•m erro no suppor irreductivel u proposta
boliviana»

B-ni diverso, porém, foi o quo so dou.
Boiregue a minha carta a s. ex. na mesma
Inte, em Pelropolls, na Immediata mo
avisou, por tólegramma, de quo ia respon-
.i.-r-m". Mas sã a "Jo o fez, porque tinha
-to o fn/.er oxténsaraonto. A rosposta, com
que s. ex» me obieqnioii. d.-sso dio, abran-
go tre/.e paginas do sua letra, que não ro-
produzo, por me uão julgar aulorisado,
comqunnlo não haja ali coisa alguma, que• i nfto honre a ello 0 a mim. Mas o quo ali
mo não diz é que eu me houvesse enga-
nado em crer Immodlficnvels as cláusula»
daquella solução. Antes me declara : >. In-
••lino-iiio deanto da resolução quo me
.inniinria na -ua carta, lamentando ver-
me privado dn grande honra de o ter por
companheiro nesta missão «.

Nem a minha percepção, logo, n;m a
rainha memória me iltti liram, quando mo
certiiicarara qu>\ ao apresentar-me, no
•lia lò, 0 novo projecto do accordo, via o
ministro do exterior nos sem lermos o
máximo da reducção alcançivel, em favor
do Brasil, nas exigências bolivianas.

Mas com a minha retirada forneci en
aos negociadores brasileiros um argumoh-
to doofQÒàcia provável, para levar os ne-
jpciodores bolivianos a mais um recito;
Bn resignara o cargo, declarando incon-
ciliavois com o sentimento nacional as
condições propostas. Membro do Senado,
ondo a benevolência dos meus collegas
iipplaudinr.i íriiiihn escolha, c a rodeara
de certa consideração, era de suppor, ao
menos entro forasteiros, menos (amilia-
risados quo nos com a falibilidado ha-
bitual dessas manifestações políticas em
nossa terra, que a recusa do minha assi-
gnatnra a essa formula de tratado expri-
misse as tendências do Congresso, ou,
quando menos, os da Câmara legislativa i.
que pertencia o ministro demissionário.
Por menos quo so explorasse a significa-
ção dessa oceorrenem, era impossível
uão viesso actuar no animo dos nossos vi-
sinhos, inclinados a transigir.quasi cortos
du transacção e naturalmente sobre-
saltavels com os incidentes que a pudes-
se transtornar. Seria inconcebível que
desse nâo so utilisossem os nossos pleni-
poteneiarios, para mover os sons con-
inodoros a mais uma concossão. li, se o
fizessem, explicada estaria a reducção
dos 5.973 kilometros inscripios na derra-
deira proposta, de quo eu tivo scioncia,
tos 3.KB assentes no tratado do 17 do
novembro.

Mas um documento do tão alto valor
como acarta, quu me escrevera, em 20 do
outubro,o barão do Bio Branco, trapii-
nha reaposta. D.i sua missiva fui entre-
gue a 2Í desse mez, o ao outro dia lhe ro-
pliquei.

Ahi estado quemodor
..Bio, 22do Outubro.de 10.13.
iilixm. amigo o sr. barão do Rio Branco.
«Beleve-ine v. ex.. se só hoje venho res-

pomier à sua carta do nntc-hontein, que
mo chegou as mãos honiem polas lt lio-
ras da manhã. Fez-me v.ex. o favor, polo
qual Ibe sou muito grato, de acceitar a
minha exoneração, que na minha missiva
anterior deixara ao aeu arbítrio, para que
v. ex. delia dispu/.esso como mais conve-
niente fosse; o quo não me Laliibe do con-
tinuar de accordo com o desejo quo v. ox.
exprime, is suas ordens, para o quo fòr
do seu agrado e serviço.

«Muito roconliecido fico, outrosim, a v.
ex. pelas exprcssòos do sincera amizade,
ora quo abunda para commigo. Ku retri-
buo com a mesma lhanoza c a mesma Qde
lidado esso sentimento, do quo mo honro.
Poda v. ex. estar certo qne o deixo com
intimo pezar, o que om quaiquor tempo,
om quaesquer circumstancias, o nome do
barão do Bio Branco não terú testemunha
mais leal da sua nobreza, da sua capaci-
dade o do sou patriotismo.

uDo longo mesmo, antes do o conhecer
em pessoa.tive para v. ex. sempre a attra-
cçáo de uma sympathia, que sé lamento
não se me deparasse oceasião do estreitar
com alguma coisa dessa intimidade, cm
que teve a fortuna do lograr as sua» rola-
ções esse nosso commum amigo, tão deli-
cadamente lembrado por v. ex. nas pri-
meiraa linhas da sua carta.

uRntreas finezas de que a encheu,apr -o
ve-lhe falar em serviços, que figura dever-
me. MasnSo ha tal. Não constituem divi-
das as homenagens impostas pola justiça.
Rendendo-lh"ae, apenas me desempenhei
daa minhas obrigações de cidadão o jorna-
lista. Deu-me. Deus, talvez em mn grau
n&o commum, a faculdade de admirar, e o
prazer de exercel-a celebrando o mereci-
mento, é um dos mais gratos que o meu
coração conhece.

«Já vA que não podia deixar de calar-
me nelle, como uma grande satisfação e
uma grande honra, o ver-me, por iniciati-
va de a. ex., a seu lado no empenho de
resolver uma complicada questão interna-
cional.

«Nio me esquecia, poia, erse aspecto
de minha situação, quando, obrigado a
responder aos que me encareciam a mis*
sio do Acre como um posto vantajoso,
falei nos seus ônus e na soa responsabili-
dade. Esta, consideradas as minhaa ante-
cedenciaa no a«sumpto «devia ser especial-
mente sensive! a mim, deade qne me sub-
mettia a tratar no terreno de uma franja-
cfão um litígio, em que eu í«5r» o advoga-
do mais caloroso da indisputabilidadeab-
«olutado noiso direito. Não hesitei, po-
rem, ante as conaequenciaa dessa attitu-
da, emquanto me pareceu defensável e
vantajosa ao pais.

« Foi neate qu* tire sempre os olho»,
nos seus sentimentos e noa seu» i ateres-
ses, sem me imuortar jamais qae com os
beneficio» a elle grangeadoa «e -aial/me
de quatqner modo a minha tiitaçào politi-
ta*. Ufita nunca ae achou firme, nem for-
/«.Nenhum homem publico, no Brasil, a
tem mais precária, mais combatida, mais
abalada. B itto justamente porque daa
anis conveniências nunca fiz caso ; por-
que arinea alimentei preteaçóisa políticas.
Repagria-me ao meu temperamento corts-
j»r a popularidade,*, na Republica, tenbe
•rivido a contrariar-lhe a» correntes domi-
aantes- Graças a essa indepen-teacAa cn-v
guei a ser aroaiado como o maior iairai-

39,2
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pratiquei. As questões d* i.-n.-. >r -. comi
aa oiieottol <te hiiuro, •., ¦ aa que mala
axaltam o m*>lin.lr» nacional.

«li <le accordo .-..¦,. o ««utiuisuto uaelo*
nal, portanto, aun oe liouiau» do ««lado•ím do resotvel-asi »# a* quiserem •ieuat
eom effeito reeolvidMi e mediram o mal
•luaagitações .;..,„¦..i., u, por uma nu,
|ir«>.»..t!i püimlur lioofTonM a im... ¦ i.i-i*»
do paix. l'or i«ao uit> opput rui r ¦ lutt
d cji I. iíi rtiurgem liirvtlii da Madeira*.
«iiie fellimsote nAo vingou. Por i- , aiu»
na entendia qiiOi oeste g*uoro do emeo**!
nãin, ilovlamos camiuliur «finpro air.ivo»
de outro* tanto» perigos. Au principio »l-
gnma coisa, U»uique mui parcanientu, era
raWBvel so !u- -¦ v, m .-,. ¦:.-. I -, viild
que a f. ;¦.!.. i .. • .a julgar-ao ferida a
Intransigente aoemueto íõ .. ..u.u-i.
ro, altogau. loque o território, cuiiiuuhun-
rn, nfto lôm preço v uão era justo quo
comomtlhfto esterlino. Insinuado cutro
aa o.> .,. ..'i.-ii.i., a bouvessoraoa poi
compensada > ,!-i,.i:u- nu-.i.» r\.--u..»¦.. ter-
ritorlal uue noa cedia. t

M,i», Josde iiua o» nsgocladores bolivia»
boi puxaram de parle euti eacrupulos, o
entraram froncameuto no torreno dos
•mi .t. ¦ pecuniários, pedindo se olevasso,
aquella quuuliu ao .loliro, purquu não uir
limarmos nessa espécie <lo cotiipensaçõei
0 OOSSO ajusto de contas? dccicsrcri/iui-
da a essa vantagem a conttrueçSo da es-
irada, creio que lhe nâo teriantot media*"
escassamente o vaiar do Acre. Juu(ur-lhi
ainda a cessão de uni porto jà seria, tal*
vez, niuifo. j

Comtudo, até ahi sa poderia ir, auppo»
ulio ou. .1/1- ti.iimi.ir ii í ii .-v umi ('''/'(ii
5.!)7.'í /nn». (/<• território brasileiro é a qui
me parece uma generosidade, cuja luryite-
za excede, a meu ver, o limite dos nossoi
poderet. ,

Não quero dizer quo o Bra-.il perdesse
ua troca. tãSO não. Mãa dava mais do qui
aiiiullo que valo, para a liüluia, o que
ella nos cede!

K essa consideração uio so havia d«
jvorder jamais de vlàta numa operação
dosta natureza, lim nossas mãos o Acre
pusa bastante. Nus do .nossa visinha, 0
Acre n&O ora nada. O vulor desse torrito-
rio era, portanto, uma quantidade rolati-
vn.qne jiraticiiiueiilc só adquiria reulida-
de com u nossa acqui.siçào dollo, com n
sua transferencia ao ivosso senhorio. A
Qatimação desse valor relativo devia man-
ter-aOj pois, outro oa dois extremos, num
meio termo razoável. Ora, esse estava
preenchida com a via feirea, antiga aspi-
ração iLaijiielle paiz, e os dois milliòes es-
terlinas, que. para elle representam qual*
quatro arinoi de sua receita.

¦.Não estaria ollo por isso? liníão ora
acecitiimius llie a outra alternativa poi
ello posta : o arbitramento. Enteado v, ox»
que o o que os bolivianos queriam. Eu
entendo o contrario. E poço licença a
v. ex. para lho recordar quo o-sta á
tombem a opinião, insuspeita, do dr. As-
bis Brasil. Anula na ultima conferência
nossa elle »o manifestou assim, cotiQr-
mando o asaerto, que neste sentido eu
acabava do fazer. Os bolivianas nüo que-
rem o arbitramento, nunca o quizeram, a
nuo ser que elle tivesse por objecto a troca
de territórios, innovar.ão combalida por
mim na minha penúltima curta. Nem a
podiam querer, visto quo o juizo dos ar«
bitros, já porqueso teria do circumscrevet
ao Acro liligioso, já porque em relação a
esse mesmo, aeria rejeitado pelos acrea-
nos, su nos fosso coulrario, não resolvia
u pendência armada entre aquella popula-
ção e o governo do La Pa/.

«O receio de interreução do Porú nossn
pendência não passa de uma liypothosa
cuja varificobilidade nada ató agora au-
loriza.

«Ora, entregue a si a Bolivia naquella*
paragens, não conta ella oom o triumpho.

uAlada linunoeiramonto, grando vanta-
gem lho levaria a população acreana.
Note v. ax. que, no mèfliornrúiurii re.conto-
mento endereçado aos |ilciiipoLciiciario3
brazileiros pulos bolivianos, so olova a
dez mil e novecentos coutos de reis o roa-
dimento annuo dos impostis do importa-
¦ ão o exportação no Aere. Ora essa ó,
mais ou nicuii.i nau i.ilinciil.:. a receita to-
tal da Bolivia, orçada, roíuo v. cx. mo in-
formou, cm seis milliõos de l>oli;;iju>orj,JS__
com isso tem cila do acudir a ''.-.-•:;'"aa
aecossidades nacionaes, ao pauso qlii.,,
governo do Aere, reduzido oxclliaivamou- \
te ás dn sua defeza, com alia poderia gas-
tar, som desvio, iodos ossos roeur ms,

«Já cxpcrimanla.los nas difliculdadcs
da lucta, o interesso c o pensamento doa
bolivianos ora cvitnl-a. Or.i, a olla teriam
do voltar si veuecssom lio arbi,rim.'iitos
Logo, não era possível qiifl o dosoinasom,
Gomo, porém, proaontlssom quo nos, cou-
tra o quo era do cuidar, lambam o te-
raiamos, manobraram habilmente, simu-
laudo iiiubicioiiul-o, para, ú sombra dos
nossos injusÜDcados receios, exigirem o
quu exigem, quando c minha r.-mvicçio
que, si encarossomos dcsaasombrádos.p
espantalho, elle.s é que recuariam, sub-
uaetteiido-üc ás nossas-doodiçOes.

i.liste, rio monos, o meu jiii/o. P.S.le sor,
aliás, que esteja em erro. Ondo, porém,
tenho certeza de qua não oslaró, é na af-
lirmativn de que a opinião publica reco-
borá muito ma! as coss5os territoriaes
proposta», c do que, Otisaudo-as, o governo
eomtneiterá uma temeridade, Nãtí são ns-
sas súnieuto as «previsôe.» niuiiia-i o de
amigos meus». Parece-me que c.-iso é o
K<'ntimento geral, até onde o lenho podido
sondar.

«Dado isso, be.ni comprenende v. ex. o
grande perigo -das influencias desorgani*
Bodoras»; o que contra alias fiquem dos-
armadas as influencias bem fü-;jn:i a or-
deiras. Mas Üeus in.-qiire a v. cx., om hqíis
collegas o a mim, si vejo mal, mõ asei a-
reça melhor, perruiltind.iqu *, d'otiira vez,
consiga servir mais acortadatuculc ao paiz.
o a v. ex.

o admirador e amigo obríg-jdi.síinto
Büf B.VCHIWA.»

Foi essa a ultima ver. quo i)9*> corre» -
apondomos sobre o objecto da rm "lio. Bem
que esta proaogiiiss*.', e eu nfto riv-ebessa
jamais o acto exorwratork», de .do eniã'i
me dei por demittído,ecoma tal ruícon-
siderou o governo. Nunca raii-s soul»
parte dus negociuçoo». Apenas. |» vesjiera
de o assignarern. teve connn .*•¦ n meu
eminente Hmi'í'o n alta compiiaci-rieia do
me mostrar, numa affccltioíi visítaj o
(extu do tratada, jã redigido.

Permltti-me dUer-vos, si ao coração crt*
bc logar num pa;>cl dcile^, q-.f nossOL,
naqueiies momptitoí.r.or uma funda im-
pressão ie lriat.ua. Nunca »enii mais vi-
vãmente quinto niita ní>f*tar um aííecU),
por cumprir um dever.

A modiü.-i.-ã'. obtida ark'a a? m.nhas
cartas de onínbro nãosltexava CMtu-stlvos,
que eu, na ultima delia», aqui ha nouce
exarada, part.c-jlarizara com certo (iston*-
volvimento.

Nio ae cingiam cíiea. b-.m se viu, ao
meu respeito do sentimT-ito popular, co-
mo andaram insiatiniiopra pro^atar certai
mdiserciçõcs ofScínma», ai!ud;n !o toa pri-
meiro» acloada rnaiia c irros; ,a k-ncia,
aqui um por nm inierido'.

Q-.ie a rain a prim-íira (mpr<*-«5o
esta. nÃo ojntesto. Ivr, ari*«*-
tinha a ingenuidade, xU cr>:
opinii') pabli-jt." r.l) a t
coma am* imaícai «*fw,v-*s.-
bem ío.-a deuna^'-í-r •"> r
atríiphiara. c Ka.*a:r^._-i!..-»' *»
taa«« a t**»la pa*-" _v* «o *!>-
tratado <lru_ M.*"-. I.'
cp&ai,. da T
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go do regimen, e »inda boje, en*u**e as for- _ i*s.-i»tea*_: J -
çaa que aispõem da tua «cirte, não «atoe {¦
em «daeiro «te santidade.

•Ora bío haveria caso, em az- ea mais
devassa ter ao olhas nu considéraç-j»*-* sn-

rej*,i3i4*i. --«vi ®*4ta b
(-ai-, ao tksuM «Is
mí«irara a etíra;
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ottlerm

fira
tudo.
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r apenas
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lc pmteoo
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«oh esto
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ta» vezea
o rafot e

s-n-re- do ênt e fagir ai de utili.i*te 1 _ U-ja *»atma atvu B»«n tea^s '«taTa

po mgt, os bosrriajiro-i. ao que t. ex. jpessoal. Assim o co*_»pr<il>es-.-li;aa*5,Ta o^.^.iál.wo/ieaitucjír.lailc territ ..- ai d*
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paln» Jl im. n-i'1 lu'-'.- .-.ii;-, .|-i". dam -
.,!_._-¦!.. n-ra « .inn..a t|d um im...,. • tar
rlVl-l, .-f.-t._~i.il"» S . I .U'i.lll-'.tn tt
uu..4 ii..i.i-,if». .i-ii... i ¦ iir.ii-l~m-.Uei a
•ua futura .i<*i^.i__i>.i i«i milHar, ¦• nem
• curva tia itisnor ">¦'» H•'¦."-•• '-1 mu*
iiipiiu...- .in.-i.i" a luporflell «Ia naçAo
TA» iiiurta va» alia, TAo amante ila »i
ii..-..ma. I.., -ii.-1- 4a lodo o *<m pinado.
ia¦ ai....i...auna porvir " oontlgo-v»
tí-a llU a.J -"¦

Via l»U -...ali .ll-''.". 'I ¦ ¦• •!» I •-. IU I lll.. ',

renhindo |nirna>laa luta-, >• •.¦ •««<• I" lodw
oa i"..- • ¦"-. i"'ia se -i. i'.' ..-¦ in mutua.
ii,. i.i. . t;ni'..,. uii, iwantiadM ne-ga- .1"
terra na» «uai» fronteira* iut-riiiM-, l)
CmÃ. eom o Hlo OnHida do Korl*.- .•«r*
nenhum ¦ -'1. a ilaliia. Mina* r-un ¦ iti»»
do Jiu-irti. H-iiila Callmrlna como «•«ra
i.. Poderia araau r4»ir«ar que «.«a* p«»
pulaçO. foitaoro inanoa aenaíveli '|tuii»«i
á„« iio-sn» .-..iiiiii*. iutpriiflclonaw >!
,],.. ns divisas iiiinãtlMii»» milra .»r*»il<-l
roa ti lir.. «ileim» t ou prover que o og»»-
Uniu local, sob todas ousai formai Bn.ee«
quliilin.toras o dlB-mlveitlea. ii particular)*
nm, u |iriivhii'i»ii*iii". « liairrl.mD» |)"*
uouvcsafiu dnanggregndo ii lal |iunlo, «li-»-
Unoiatiiln titulo na variai roglõòi deijo co
Ío««.u vuclllanlo, qua i.* nossos ciado*,
ciula mu il< * i|>i'»e. pegaria fogo, «I <•
cm».i ft"-» <l«» eeder o menor Irado w
(erre »na a outro estado no*M, dessem
a . mftoi iiilrn ali írlnmonlo, para entre»»

Sar 
u um governo estrangeiro rotalho*.

a fronteira naclonul l
O C".p.'*"Unilo il.i itti|i.issi!iiliila.lo geral

DMla urra.1.1oèo mai. Iri_le .Io* sym*
ptoraae. Doverla afiligir ainda o. amigo»
dn (ralado.

Nenhum paiz, qua nSo hnuvouo perdi
dou «enalbllldade,ae deixaria/cortar um
podaçi ila aua friiaiiiru, iam .pio a opl-
Dia» publica a» menos so dlvI.lUao. Taos
btí .tn «. Iiit«re.s»-K, ou o-, rodamos da
necessidade, quo, no çonfltelo doe lUlTra*
piim, íi maioria! um-» grande maioria atè,
abraçasse a, rcns.in. hUiH queoíila vinga*-
se com o apoio o <• npp.nu.wj oji a Iutliff.-
rença a o atjontHo de Iodos, uio seria ra-
toavol e»por_r do um nação ainda appa
rèntcmantd viva.

A 15 li. ia de Mrlgar.ji, om 1KW, tO.Vi*
protestos relativamente mai. numtoso--
e som düvldn mala nxproí.ivos r..nir.i <•
tratado do ix«i7, quo mias .> Iiarfto do Iti"
Branco, nu exposição «lo motivos, quuli*
Oca de celebrado -em vantagem- d»-
nosBOH visiiihn*.. Estavam olloa sob um.,
diclaijurn violenta. Reinava o terror pa-
nio no congresso quo, acnburdado, auto-
rlr.ara o gòvõriio n uinr.li» lòdóa oa meio.,
pnrn forcar a comparecerem oa diiputadóa,
cuja InHupodoncla buscava na fuüa o ul-
tiniu ..l)r.({o.

Acònircqndo ouvir-se los.ir onlro os es
poclnrlores, qtinailo ornva o ministro «!•
exterior, muito., foram praios, iiian.laiulo-
no. upplicar n nm quinliciilos n.;oiic*), d>
que o sal vou uintorciasüo do proüidòn_.
tlu iiHbcmbèn. Com e-in medida licarani
Bocroiaa ua sessões, porquo ns galorlaa ¦*•
do-)iovoitrnm. N.i próprio moinotito dc vo
tar, o presidente un casa intcrvoiu no es
criiiinio, intimldandposlegialndores. Ma-
aiii-l.i assim, iiuitii. camata pouco numo-
rosa, o Ir.-il.-i.l.i reuniu contra si não uic-
noHili tr> _f votos.

A não ntlinittirmos, poÍB*,que esse pa
cio internacional ojiorttssa rontra a Holi-
viu uma grave injustiça, forçados serem.,
a convir qu» a Bolivia 'Ir 18157. sob liquòl
lãpesiulii titinosalieriida caplivoiro, apro
sentava mais vltalidado nacional que ¦
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I5rn>i|ilii 1903, sol) as instituições quo ie-
lizmoiile nos re-_'tiin.

Mus, nnlis itesla cxporiinenlaçãn con
vincnntc, ou mu» i. podia adivinhar. A
minhas niiproliensBes do quo gòlpèiirid
n mossa fi-onioirii irrilásssmos a .ipiuni-

publica nnn se inspiraram somente em
provisões do aínigos irious, como irisi
niiiiii o sr. ministro das rolnçO-ts oxteriò-
ròs, escrcvuiido-me a 2<> 'lo outubro. Nà->.
Todos o.s sioiuir» do lémpO, no meio juir
lainiMilai', i-t.i.fipira-i.iii om .liotnr-nio ess;.
iiitoi'pi'oliiçi-0 dos aspectos ilo horizonte.
Nesta Cima llliloa ipir-, ilili-Ctil mi intliri*
piamente, mo chefiava aos ouvidos cru
avesso cm absoluto A cessão tio Icrritun
nosso, (.liofcs on não chofos, n.pn, todo*
os de que c:i tinha noticia autonr.ndá, nu
ticóroçoBvam íi resistouciã em defc.Ta .!•
nosso patrimônio torritorial. O ambieiit.
tio Senn.lo ura esso, clnro, transparent.'
vivaz. Tivostos, «em duvida, razOos '1'
alio patriotismo pnra vos demorar. Na
o iioí?o, sonlioie... Mas coricodol-mb tom
liem quo ou nilo errava nn inlplligenci.
dns vossas dispoaÍQ9o8 A.titiollq liimpo.

Ora, ru nfio poain ilsixar do roflnclii
as vossas inv/réssõos c ns que linlia todo.
os nioiiviis |.ar« julgar sorom as do moii

"pi7iz7^a" portgiii tlresso os oilios'fitos ri
pòpúitiridado. À.'pojmliirídado;é, ilo or-li
mirlo, oapplftliso das ruas. Dessa muni
flzcuso. O tpie eu Ruppünhn traduzir, era
o eeiitlmonto reflexivo >las alma-, ii"ss;.
rpgi&o sít, otitlo horninlmoiilo se elabora
vida moral .Ias niicionnlidailes, o cuja in
íluQiiciii, ao menos entro nós, não intór
vnin na ilislribuiçfto dos cargos, honras
eminências u0 li_»-tntio, para gratlllçar sor
-viç.os. Alii linh» eu por crio, u ainda ni<
tino tibaloi iritoiramònl-) dessa idéa, qur
ulliniiiçiu) dò lorritpriO nosso, [>or venda
cessão ou troca, ecoaria (loiorqsamonti
O nogociatlor, espoairtimonte nas quostõe
do inlogridádo niiçlonàl', nilo èsó um man
dnlario .lo sou govrnn: ó tninbnra, •
acima ilr tudo, um òrgjtin 'lo sua nação.
Certo de que a ihitilm pntria rolutnrin cn
Corçoar tt sua fronteira, o não òrixer
caiuIo força maior, qne tal .ncriÜoio Ih
imptizi-s-).1, nu não linha o diroito do assi
gnul-o. Hitstara-iiiR essa cotisidernçno
para não poder, em consciência, firmar -
tratado.

Mus, .Io parcorlo com esso motivo, rx
trliistT.o A mnteriu ila convenção, outro-

ianuii.erpl ou, nas uiiulins ultimas cartns,' 
dfrectiiineiHo colhidos no oxnmo tntorni
do aasuinplo.

Posso reduzll-os a tres.
Vinlia a s.T ura delles que, tendo a Bo-

livii_ Bccoithdo, p-ir tini, a negociação n
terreno .Ias COmponsaçCOS pecnniaritu.
jã não li.ivin rtizão, para não liquidnrtriii*
oxi-luaiviuiieiitc nessii ospecío o custo dn
acfòi.lo.

Km segundo logar, allognva eu qne.
dos tros valores curàulndos, no projoct.
Ho liòcdrdo', em pngiimcnlo d.is concossõth-
hpliviailtlR, era ilemai
Os outros tlois pura
equilativn.

Por ultimo, oncarando na':extrema hy-
potlioso, n do arbitramento, insistia eu
cm quo a üolivia devia tcmol-o mais do
que nós, e pelo monos tanto quanto nós o
temia.

Tornarei um a uni, eom ti brovidadi
possível,esses tres ftindaraonl.os, come-
ciando pelo derradeiro, cujo estudo no*
proporoiomirii subsidio util ao exume .io--
outros.

No mc.ítis nueurfi por nós quasi lm-
posto íi Holiviao iiitno passailo, o avbi-
.nimeiilo
vpnrii nal
não Mirtit
leiiliiliv.-i
toe t-.)ii\ i
sr. min
tpvi.itn.-n
Tcjetluvi.
llu* vis...-
âi?.in-ni'-
da. iiue l<

..pel.. uri
pelo quo
igencia* ..
tiú lèràtf
pr"s.-;ill-í.
arluirutin

E|»orqu-

i u terra, sohej.iii.l.
uma componsaç&i

r.i a segunda alternativa cou-
ficando accoito para o caso d.
bem, no termo ttlli apmza.io. n
le composição. Nn caria cm qu.¦i •ara i)i> l»,
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parallelo to fi»', tnouaailenavelmenu,
anta a letra categórica au iraUdn, a noaaa
fronteira eom o. bolivianoi aerla uma
quebrada, loiintíluida pelo cruiar deaaa
parallalo caiu o iaer|.|iaoo que paaaa pelai-alin.-.iira daquello ri i.

K', eniratanto, a uma evldeneia como
eata, aingala, aegura e irrefragavel como
um th-..---uu d-i l.u.'li.l.i,, que saquall-
liea da aupliiama e iMianlld.«de entre oa
_.l..|ii.i,d» tratado de 1'alropolU,

uma causa que ostriba om ra-ftea desta
força uio di-p.ii) a-manle de »boM ra-
/¦'"•"•, na phrase l_ i»xpu«lç4n de motivo*.
H ) ia, admitte ella, nu» que p dam ceder
h força de outra*. Nau. s v. raiõe* ifre-
lutavela. HioraiOa. decisivas. 8&o ra*
/¦"."« em que a matliemutica •.» pronuncia
oom a aua uulorMade >>r icuiar. Nio s_o,
porlant-i, r .•.,... que um urbilro, digno
da tal numa, qua um jnii lut.irnacional,
dotado, riu ui -d..ma grau, das uplidões¦•ii-l.-i»'U -.iv.ii. a >" ... III i..i .lí.iiuru, ou-
Utu p-islorK.tr, díiinlB dn mundo, para
.o decidir pulo arbilrin vacillaiilo, comliu-
lido o ii.un -ui'- .-ri.ui -o d» .nu i so*
crotariu dusattonia aos dir.uios mais pai-
puveis da aua nacionalidade.

No tribunal tlu urhitraçao, portanto,ora noaso o maior dos titulo i: a loira do
iraliido, peremptória, tuilludivel termt-
IIUIllü.

O aeu espirito nüo ò menos visível. N&o
foi um acto do gnnerosula.lii nossa para
com u llilivi.1 o pado do 1S07. Hoalmonte
a prooccupaç&o dos nossoa estadistas,
Aqtiollo tempo, ora atalhar a alllança da
llolivia com o Paraguay. Ijso via toda a
gênio iiaiiuelta ópoca. lssodiiia,em agos-
lo do IHtí-t, ao governo do Cliilo o seu mi-
uistro om La Paz. oa sua corrospondon-
cia, dopoia reunida por ello num volume,
«ob o titulo : La L-gacinn de Chile en Oo-
livia desde setiembre de 1867 hasta fines
de 1870. Mas, accrnsconluva nsse diplo-
uiit.1, o sr. SoTOMA.Yon Vai.díh :

.-Natural ora qu ».tu vez, ai tratarse
da los limites cutro amb.is iüstados, ei
Brasil cstiivicra dispuosto à codor mucho
10 suas antiguas protensionos, y quo Bo-
livia, compreiidotido Ia critica siiuaclon
-loi império, sostiiviosso Ias propiua (ire-
tonsionea quo entano, cm ! i casi soguri-
.1 i.l do triunfar. Poro nada monos qu _ esto.
i.a deferoncia tio Bolivia fu. Ia dol venci*
do y dol impotente. £1 Brasil trazó su
linea divisória sogun hu antiguo plan,
y ei gobierno de 15.livia suscribió...

Numa carta posterior (3 de setembro
ISiiS) voltava ello ao assumpto, dizendo:

11 isto Ia simplo leclura dei traclado para'•"inprendor que Ia política .ihsorvonto dei
Brasil ba ol)tcnido uo triunfou completo
on eso pacto».

Tal era egiialmuito o sentir do publico
boliviano acerca duquella convenção, oh-
tida em trinta dias d.t missão, trium|mal,
min verdadeiro veni oidi, vici, pelo
piehlpótenòiuriò brasileiro Lopes Nbito.
¦Se crie.., depunha o ministro do Ghilo
naquolla capital, «qua ul tratado de limi-
tes entre Bolivia y Brazil ha arrancado
ii esta republica uua parte coasidorable
lo su território, y entregado ademis ai

gobierno dei império aquallas posició-
ues quo constiluyen Ia liavo de Ia frontera
irieutal de Bolivia... (Agosto, 33, 18GS.)

Muitos annos depois, o presidente da
llolivia endereçava ao nosso imperador
unia carta solomne a esse respeito. Era
j.t em setembro do 1S33, e ainda vibrava
•om intensidada nesse documento isso

que o primeiro magistrado daquella ro-
iiublicá ul li qualificava como -una im-
iireaion do assombro iiidoscrintivel y do
lolorosa indignaciòn». (Carta autogra-

fa dirigida pnr ei presidente de ta He-
nublica de linlwia ai empe radar dei Ura-•Jl, 

prapínüehdo lii-rectificacínn de Umi-
mites. Lu Paz 17 setembro 1833.;)

Não subscreverei, de certo, essas In-
justas apreciações, nas quites teve, sem
lii.-ida, grande parlo o exaggero do zelo
latriotico, natural mento propenso a se do-

inaslar nestes ássumptos,òu o ciúme que
u outras nações desto continente incutia
intão a nossa hegemonia sul-americana,
hoje perdida. Não loi o (ratado de I8G7,
eoino ness s papeis históricos so uflir-
ma, uma propolencia insolente do Brasil,

sitio de um |^iiu acto leonino de oppressão c extorsão
ios nossoa visinhos. Mis, innegavel-
monto, foi a manifestação mais significa-
tiva de ura grando prestigio, do uma gran-
de influencia, de um grando ascendente,
lo que só seria capuz a acatada supario-

ridado o a preppderaheia bemquista do
uma nação forte-o vigilunt-., servida por
estadistas zelosos da sua integridade o
segurança. Basta notar a riu.ide/, torren-
losa dessa missão Lopes Ni.ti'0 que em
um meztirmoua soluçando questõessecu-
lares, definindo, não só os limites entre os
lois pai/.es, mais ainda as mais delica-

das o complexas relações de comtnercio,
navegações o visinlinaça.

Só esquecondo, portanto, os commomo-
rativosd.i gestação dessoaccordo, a situa-
ção do cujas entranhas saiu o pacto de
1807, o incorrendo no excesso opposto ao
dos quo nesso acto divisam ura conluio
espoliatorio contra os nossos visinhos, só
invertendo, em summa, a historia daquol-
le tratado, se poderia ailniillir que elle
obedecesse ao intento de engrandecer a
liolivia á nossa custa, consignando a essa
niição o torritorio8eptentrioual ao paral-
leio IO- 20', assogurado ao Brasil, assim
polua condições naturaes daquella zona,
como pela exploração o posse brasileira
do todos os lerapo8.

Eram yassallos da casa portugueza os
quo, ha cerca do dois séculos, oecuparam
,i zona do Mamòró o do Guaporé. São no-
torias as explorações dos irmãos Correia
em 17.2 o as de Manuol Urbano em 18C0.
Desdo princípios do século XVIII, ó a ex-
posição ministerial do motivos que o re-
corda, desdo essa época, isto ó, ha duzon
los annns, «oecupamos ellectivnmenlo a
margem direita dóSolimôos», assim como
iloniinanios o curso inferior do Alto Ru-
ri.s, bem assim o do Alto Juruá. E, era
conseqüência, anto a doutrina sustentada,
por ..quasi todos os modernos mestres do
direito internacional'., comquanto não es-
tí vosso tn ainda povoadas essas duas ba-
cias, quando em 1807 ajustamos com a
Bolivia o famoso traia.Io do limites, «li-
nliam08 incontestável direito a ellas em
Ioda a sua extensão". 15" o ministro das
relações exteriores quem o assignula com
a mais abaoluta confiança. Esse direito,
.incontestável" na expressão ministerial,
esse direito im'0)i/c../ut)eí nos resnltavada
posse o dos effeitòS delia decorrentes, se-
gundo a theoria hoia universal.

Ora o tratado de l-i(i7 solennemonte
consigna que o Brasil e a Bolivia oconcor-
dam em reconhecer como base para a de-
terminação da fronteira o uti possidelis .
Da 18.57 para cá a nossa ocupação da-
quelias paragens não diminuiu: cresceu
etn pronorçoea desmedidas. Animada
pelas estiputações dnquelle pacto c pelos
direitos põssessorips dò Brasil, uma colo
nis.ição exclusivamente l>r:isiieira, maior
•lo* 60.000 almas, distribuin.ló-se petas ri-
beiras e florestas do Alto Piirús e seus
tributários, pelas do Alto Juruá e seus af-
fliionles, desenvolve ali a mais opulenta
cultura. A lei do uti possidelis, duas ve/e<
loi no caso, lei cnnsiietiidihària e lei cn-
triciiial, lei do direito «Ia» gentes e l«»i do
direito pactuado, apresenta tioie, assim,
nor toda aqtietla superfieie, a nôssrt favor.
uma vasia encarnação humuna em piena
vida e àctivídade sem tuescla .!•» compí*-
tancia estranha.

Gomo ... pois, que esse can6n, s-.b cuis
tr.v-*cação formai se concluiu " trafado d»
tN.7. esse canoa unan mf»mcote observa

ia» ao eaieiirarüBi o eonlralo, 8e procura»¦¦. -. iii ¦ ¦ a,,rinnin,, uu iuflaU, de uma
Ia, pai!"-, dn,, ,lll. -,-.-lll . II.", p.r ,'lf.l

> t-;-.. a* diioii-.- iii.-riiin.-iii" iifi.tid¦•-
M in.irumanto da • m».-u._.., a eineuta-

'.... -'.ii _-i li.-n.-i i do interessado, em
. .1],;.ia..,• .iii l.'i.d..oulro contratan-

I-», faltaria ao mal* trivial doa asua deve-
re< o mat-Ulrado, tpie, no resolver do un
..jo, _, u.rep.if,.¦,„. ,-,_,i ri, iu <ni,i aeeessorin
na i> .o i«f 4.... du ...-..-d. As cláusula*
explicita* du seu teilo.

Ora, o leito do tratado le 1807 >> claro
'..ia a lui «<dar e nítido como a preds&o

o .tn. iiuii.u A liarmensuliea incr-pada
i.- im de ...j.ioai.. * n pu.-ni ¦, entre o*

...¦•__yri-..n> ilu tratado de Pelropoll*, A a
unlca in'••' ','-i.i.-, a unlca sensata, a unlcu
irr«-q.on.||v*»|, Nio ha profOMordo geume*>ria olemeatar, ou ¦lumno i» m apr'-vel-
lado ii» ritrao da matliomaUou rudimen-
-.ires, qua, a o.'0 respeito, ao ombara-
v* imo um mnin»nto.

Ila.la co-i»rin<i«no* A letra daquille nc-
e..r.|o Inli-riiaeiollíil.

Tre* olomonlo* nos minlslra ello, no
irt. 3*, pura a c.insliluiç>1o da nossa fron-
t"ira uaqui'llas naragans: a roufluancia
I. Il"iii oom o M i I--I-1», a latitude 10. Jü'

•< a principal cabeceira do Javary. Ora,
tanto basta, pura tornar mathnmatica«--.' nt.i iudubilavulquo nio -• uniu rocia,
que nao pódusor, portanto, a celubro o6/i-
pnt da n»ssa oliancollarla, a linha ali in*
Meada. Pura lixara poslçfto do uma rocia,
i,io aa tomam sinão doía pontos, tecbni-
mmenle li»*ignad..s pelos nomes do uem-
triz o rfírcc/r/i,começo e rumo da linha
concebida, (leralrii _>erla, na hypotheso,

i confluência ilo Bonl cnm o Madeira;
directrii, a principal cabocoira do Javary.
Ilirecln/. o ponto terminal, a um tompn,
listo se tratar, na espécie, do uma linha
limitada.

A .iuu viria, pois, o terceiro olomonto, a
coordenada geographica, essa latitude do
io-'j)', contignada no texto? Ou ora on-
uio supérfluo, ou absurdo esso olomonto.
Supérfluo, a ficar na recta já dotormin*•
lu pólos outros dois pontos. Absurdo,
i ostar fora dessa dirccçào ; porquanto,
un caso tal, a linha contemplada já nuo
..¦ria recla: uoria uma quebrada, com-
-o-da tio dois sngmontos, o que ia do en-

••onlro á hypotheso.
lí, c ouviu iccrfl.cntar, nem como dado

supérfluo, cx abundanti cautela, na liypo*
,l<iad do sor ..ici.t ,i iiii.iu con -ider.i.l.i, se
lUtlerÍBin admittir, para Indical-a, mai»
le dois pontos; visto como, não sondo
.réviamente conhecida a situação do tpr-•.•ir.., ern impossivol sabor «1 so acharia,
•il não, no rumo dos outros dois.

I.-.go, a não assacarmos aos celebrado-
es do traindo chapada insciencia dos ru-
limonlos dò geometria, suppostoquo nem
i justiça pitrmitlu, ii-m os factos abonam,
lom os dieiiiitii!. da boa hermenêutica au
-iriz.i, nào podemos considerar o terceiro
ilemenlo como supérfluo, nom menos co-
no .ib.urdo por contradição com os doi-
.litros. Mas. s| nào c absurdo, nem su-
lerfluo, ó necessário. E, si é necossario.
lão .'• um í recla, mas uma quebrada, a
mlia tpio so considera. IMrquo só para
ixar a diroeção de uma linha quebrada,
iilo uece-s.irios mais dc dois pontos.

Talvez mo embargassem, insistindo,
pie não são tros, mas dois 03 elemontos;
¦nrtpianto no terceiro, na coordenada geo-
{rapiiica, se poilorla ver apenas ura sub
iidio explicativo, paru determinar preci-
sainentc a situação do ponto gcralriz, ist*•
¦, a coniluniicia do B.-ni com o Madeira,
das quem tiver a mais levo nolicia do-
irincipios do cosinogruphia, não ignorará
(iiò, para cstabelecor a localisaçào de um
lónto na ospbora lerrcsti-o, nào basta um 1

coordonada. A esso resultado só se chega
nodianto o concurso das duas coordena-
l.is geograpliiuàs: a latitude e a loiigitü-
le. Guiia uma deltas, tomada unicamente
le per si, não designa um ponlo, o sim
nua sério du pontos, quero dizer, uma li-
dia; visto que todos os pontos do mesmo
•arallelo correm na mesma latitude, >•

todos os pontos do mesmo meridianos'.'-
,110111 uma só longitude. Da modo que só
-ela convergência das duas coordenadas,
«to ó, pela iiitorsecção do meridiano com

•I--.Ilido. ió d 1 "i-iiim 1 o
ponto na superfieie do globo.

...i nu iiuiuiio iii .min,.-boliviano de
i.Sü7 nâo so falia cm longitude Tão só-
ne.ulo so 1103 marca uma latitude. Logo.
uio se podo enxergar nosso olomonto a
iidicaçao do um ponto. I?', pois, uma ti-

alia, uma par.dtela ( circumferoncia) ao
¦quador terrestre, um parallelo, em sum
na, o quo ;i expressão geographica 10-20'
.li está designando. Logo, nos termos
lUteraes do tratado, cora tros elemontos
listinclos havemos de lidar, afim de pre-

cisar a fronteira ali demarcada: dois
...ntos o 11111 parallelo.

Desses pontos, um o gcralriz está co-
uhecido : o de partida, a confluência en-

ro oh dois rins. Dahi so vae estender n li
nha, sobro cuja direcção o tratado figura

nas liypui n-scs: a do lindar no segundo
Hiito liado, na origem principal do Ja-

.'ary, so esla demorar no parallelo 10- 20',
•ado so nncontrnr essa nasoonto fórn
lessa latitude. Das duas hypotliesns pre-
vistas, a que se vorilicou foi a segunda:

. nascente do Javary nào jaz no paralle-, i'omn nião arrumar no mappa a divi
sa procurada?

.>,.,.,,,„,.--,.inamontò : oriontando-nos
..-Ias iiL-lrucções lextuaes do tratado,
•ujoart. 2-, mandando-úòs tirar a raia,
pu) buscamos, do Madeira, á margora es
inerda, para oeste, pela latitudo IO- 20',
iló.o curso do Javary, oslatuo que, « se o
lavury tivera nascente ao norte desla ít-
iha, seguirá a fronteira, desdo a mesma
atitude, por uma recta, a buscar a ori
•om principal desso rio ». Aqui estão for-
nalmonte indicadas as duas linhas, isto é,
-stlois segmentos, cujo encontro vae
ormiir a quebrada: a Unha IO- 20' (que,
endo linha, pela superticio da terra, à la-
iludi) 10- 20', è necessariamente o paral-
elo 10- 20') n linha 10- 20', repito, nor
nulo o tratado do 1807 prescrove so balise

limite da margem do Madeira à do Ja-
.-ary, o a outra tinha, que da primeira se-
)nir alé ao principal nuscodoiro do ulli-
no desses rios.

Nole-RP outra vez: a redacçãonão podia
ser mais insophismavol.Manda lançar,cor-
rendo a lal ilude 10' 20' uma tinha da riba
.ilustrado Madoira ú do Javary, em bus-
ia das nascentes deste, prevenindo que,
~e ellas ficarem -ao norte dessa linha
ieslo-ooste, SCjjtliii. a fronteira desde a
¦iii-smii Uililuilti» atè as encontrar. Advir-
ani bem nas duas expressões : «seguirá"
•ondere-so o valordo verbo) e «da niMuia

í.itiludec, isto i, du mesma linha, uniu
01. quo frelembro-se a noção elementar)

latitude som longitude 6 parallelo, como
loogitudo sem lulitiide i meridiano; por-
planto .le uma coordenada geographica,
isoladamente considerada, o que resulta
i.ioe a individtiaçâo de um ponto, sim a

•hrecçâo de uma Unha:
Mas seguir nào é retroceder ao ponto

de parti.ia, afim de recomeçar o caminho,
.ntos vêm ascridéas antagônicas retro-

redor e ..ei/tiir. Retroceder è desandar. Se-
_uir 1. continuar, ir avante, mudando em-

\< -ru de rumo, quando mister, à cata do
P-rmino proscripto.

V por onde seguir, 110 caso? Era que
de geometria elementar, Iara-
_> desilude. Ensina ella aos

iuni'»s que, dada uma recta e nm
j ponlo tora dessa recta, o caminho nato-
í ral di iinha ao poato .'• a perpendicular,

pie del'e se baixar sobre ella.
l-.o não só iiorqtit» essa perpendicular

m h* a iist.uicía mais breve entre a tivl-i
o ponto.in*. ainda, e ainda mai*. p-?--

pie, .ieíiire todas as tinhas ani possíveis.
i pcriicndieuiar i a uuica de |w\siç_.i> de-1 vemos a victoria dis Missões e .1
;avi !a e in\nt;_vei, não se podendo tirar j tnuti.pbo no Amapá, como é que essn
le um ponto s uma recta mais qu*» uma!base inexpugnável no direito moderna.
['Crpenaicular. ao passo que oblíquas! tão vantajos.uni*-nte experiraentida por

elle a eiia se traçariam tantas, quantas | nõs em contingracias tão grave-», contra

,10 ajiiru co-T!'» o i-ri.ert» qu.isi exciusuro
na deiimit-«Ç-_-> -los coniíns *-utrt» os B-ta-
dos sul-'«mert.*aoo_i, es»a cmm a qu- de-
vemos a victoria dis M.s-"»<..i e drveni »s o

ar*»rn o» pontos

llr *.v
. eoü-r-»

.ia recta. (adversa

. na hypolhíse, a per- ;e_F*
.;-.-,',-.. dn J,«varv _k) qnacdO oiendiauo daqseüa . coave:
nada ijue o tratai.» nía-.anis 

pôr *«.* itnieicnai-
açào, (amo o lexta Ia

rios tamanhos cara'-, a Arç-ntin.
U f,«is_.r

l-idantorbiuiicla 4m SOM attrlbul<«5--,
fdra proaerover do litígio, ailm 4a -cito*
cia e do bom aenuo vulgar, o diroilo coa-
-titudun*- de atnbu aa uaço»* InUrca-
sadas,

Tamoa um miniatro gue ae abalança a
e*ta incommensuravel ralslíadet «oata
heresia descomunal: «Ainda ma*mo aue
o Aere oativeaee reaorgitaodo 4* br asilei-
ros, esaa poiaa é ilUgitinia. por Ur aldo
aquella território povoado aomeota em
tifrJ, -endo antea occupa4oa por -eiva*
ganst, l'oi« e**e allentado hlatorico o ju-
ridlco nio e*t& • eahlr do at m-srao, ao
peso da própria enormidade T Outro mi-
ni.tro temo* uue, quando a consciência
boliviana, eviuentemento maooa parcial
para cnmnosco do quu para comilgo. ro*
pugna em ae iinmitir no wmhorlo duquelle
patrimônio, lb'o empurra, lb'o impde. lb'o
força, como se, a nào aer num caso (nau*
dllo do dein-nei» internacional, uma na-
...o pudesse ter domin o aobre latifúndio*
daquoll» grandeta, «om o »ab«rde rala.
Pois desconcerto* do*te jaex, perpetrado*
por ministro*do um paiz contra elle mea*
mo, om matéria tlu dtroitos torritoriaes, A
revelia da legislatura, poderão envolver
jAmaU a ra.ponsitbilhiada nacional, po-
-ler.iD constituir nunca documento* intor-
naclonaes f PoU ao arbitro, Juil do Iacto
o do direito, assistira porventura jimais o
de fundar uma sentença em desmando*
do poder executivo, quando esto, contra
u constituição do Estado, aa substituo ao
legislador, para onlregar ao estrangeiro
torras da pátria, om despreao e transgrea-
são visível do maia claro dos tratados T

Qualquer creança de tfno mostraria a
dedo ao nosso arbitro que o protocollo do
1895 dorrogouo tratado de 1867; pnrquan-
to o que m face doste accordo, teria do
sor um angulo, com o sou vórtice no cru-
zamonto entro o parallelo 10» 20' o o mori-
diano da nascente do Javary, veiu a se
transformar, por essa proatidigitaçào de
cbancollaria, numa simplea oblíqua da
margem do Madeira, rumo noroeste, à in-
torsecção dea.c meridiano com o paralle-
lo7- 1'

O tratado de 1HV57, na hypothese de se-
rom ns nascontes do Javary soptentrio*
nuas ao parallelo 10' 20' em sua socç&o
do Madoira para o oceidente, balisa a
fronloira, jà o vimos, por uma quebrada,
um dos segmentos da qual 6 essa a linha
leste-oeste, outro a recta (forçosamonto
uma perpendicular) daquollas nascentes á
dita .recta. O protocollo do 1895, porém,
cmpalmou a linlia lesto-oéste, para correr
directamente a fronteira poruma só recta
oblíqua.iu ontre os dois poato* extremos.
Isto ó: transferiu á Bolívia todo o territo-
rio para aquém dessa oblíqua,que a linha
quebrada nos garantia. II sfarte nos sub-
trahiu o que o tratado do 18tí7 nos afian-
cara. liise acto, puramente ministerial,
importara, logo, na alteração do um acto
legislativo. Portanto, só mediante novo
acto da Icgislatuta se poderia validar. Ii'
a doutrina; aliás inquestionável, que a
Bolivia, pelo ministro Diuz db Medusa, c
o Brasil, polo ministro Carlos db Car-
valho, haviam reconhecido categórica-
mente.

Esso episódio convém relembrado.
Vinte o oito annos depois de ratificado

o tratado de 1807 ainda estava por ultimar
a demarcação emprehondida; e a secçào
não terminada era exuetamente a de que
ora se contende. Cahira a monarchia, c
contava já seis annos de existência a fór-
ma republicana, quando a.Bolivia instou
pordesempenharmos aquelle compromisso
do antigo accordo, que nos seus ler-
mos houvera de ser executado incontl-
nenti. Partia a proposta do ministro bo-
liviano nnst.i capital, d. Dikz dk Medína.
Clnro está quê, nào se tratando sinão de
levar ao capoo accôrdádo cm 1807, isto c,
de balis.tr no terreno a fronteira, cujo
rumo aquella tratado indicara, tinha de
se observar oscriipulosamente o disposto
no texto da convenção firmada perto de
trinta annos notes entre os dois governos.

Ambos os coutruhentns obravam sob a
impressão da severidade estrictn dossn
limite, a que o representante da Bolivia
especialmente attnbiiia conseqüências de
oxtreino rigor. A seu ver, embora a deli-
mitaçào nào discrepasso das normas esla-
tuidaa no tratado exequendo, só seria obri-
guioria, depois c receber, nas dois paizes, a
sancçào do legislad-ir. Sustentava elle que
ánénhum acto, re.Uilioo a limites, pôde ser
completamente valido, sem a approvação
legislativa».

Considerando, porém, quo se tratava de
uma phase meramente executiva do Ira-
tudo, c que ao poder exoculivo incumbe
assegurar a oxocução das leis, entre as
quaes so incluem os convênios interna-
cionaes devidamente sellados cora a ap-
provação da legislatura, impugnou deex-
cnssiva aquella doutrina o sr. Carlos de
Carvai.uo, no seu relatório de 1895. Mas
isso nestes termos: «Essa proposição,
pela sua demasiada amplitude, abrange
actos, quo não dependera de tal approva-
ção. Nesle caso estão os trabalhos de de-
marcação, sinão alteham o que se ajos-
TOU".

A' divergência apparente sobropairava,
logo, entre os dois ministros a as duas
cliancellarias, lima idéa coinmiira : a ne-
cessidade iraprelerivel de so adscreverem
os executores e demarcadoros ao prescri-
pto no tratado, lindando ostriclamente
segundo a formula que elle houver dispôs-
to, os confins entre as duas nações. A se
dar o menor desuse, a se afastar a bali-
sagem, fosso como fosse, do rumo oxprea-
so no tratado, não valeria sinão ratificada
com o assenso legislativo. Que si nào di-
ria, pois, a ser abertamente violada nas
secretarias essa conformidade, mo-lifican-
do-se, a pretexto do interpretação, por um
protocollo, os limites assentes no tratado ?

Quando, portanto, a Bolívia, no tribunal
do arbitramento, rejubilnase com esses
abusos, naturalmente insignos, dos nossos
administradores, era direito nosso expor-
lhes os artigos da nossa lei constitucional
(idêntica neste particular á boliviana),
onde, assim na monarchia, como na Re-
publica, sempre se reservou ao poder
legislativo o dispor do território nacional.
E assistiria iicaso ao julgador o arbítrio
de lançar da l.il inçn 11 constituição brasi-
leira, pura aferir e usar como peso legiti-
mo as demasias governativas 1 ,

Ora, removidas essas exorbitâncias mi-
nisteriitcs, o que nos fica é o tratado de
1S07. E, soo tratado dn 1867 fosse alguma
vez subm.ottidp à interpretação do legisla-
dor brasileiro, nào soffro duvida que este
condenonaria a espúria versão dos proto-
eólios. E' o do que tivemos prova, quando
110 senado se discutiu, em 19J0, o assum-
pto.

O requerimento Laoho SoDRê caiu por
uma e.xcepção dilatoria de inopportuni-
lado. Mas sobre a maioria da sua indi-

cação esteve em quasi unanimidade a as-
sembléa. O senador R..m;uo Barcellos,
Une rompera o debate nelo governo, de-
clarou-se de iodo convertido pelos meus
argumentos. O senador Quintino B..cay-
uva. qu-» defendia o governo, reconheceu
que, limitada a controvérsia ao texto -lo
tratado, estava commigo a razão. Todos
o.s technico-i da casa m-> apoiaram com o
-eu veto: o senador Lauro Sodrè, o sa-
nitdiir llKt.KORi' Vi.kuia, 6 senado? B«er-
ru. Kos-TfiNBl.i.K. o senador Alvar., Ma*
CHAixi, o senador Enoi.to Lcr„ o senador
Lauro Moller. E, este. impugnando por
rtiopporluno o requeriment.a, d.-claron
hypothccar o sen voto, para quando a
atM_.i5._i se travas*e o*» cingross.., contra
quíiquer mtfiída Cfintraría aosiítnit?s por
tutm sustentados.

tisotrabaliiias aquellas manif»8Us-.'!i»(s
dos nosisí»* miaistroí <-'»m essas dos nos»
sos ie_?ísUd-.''res, poderia o arbitro hesitar
íntre aineoraiííitea-eia da* pnmsiros a a
competência dos segundos?

Sc, em maioria de alienação territorial,
a alçada é privativamente legislativa,
quando quer que se averbasse de ce.3-
traria ao líxto do tratado a sua execuçio

Nio vejo, logo, por ondo noa lum*
vease de assentar o arbitramento.

H-.irt.u_.iai, ala havia riaeo de qua u_.ll*
fosMmo* parar, porque mala do que
noi a reeeiavaa oo boliviano.. K o queeu poderia comprovar autbentieam»nle, ai
me fora llello uanr da eapan-..*»- a t>«*e
respeito deelalvoa, que a reaerva diploma*
tica protege, a a aue «Iludi na minha dar-
radelra earia. Alonga*»» • »ipo*d«ko d»
motivoa en de*or«ver • agitação armada,
que conflagrara o Aer», para evidenciar
qu» a aantença arbitrai nao resolvia a
qii.-sUo. N4o a resolveria, «im, bem certo
•a, nem em relação a nôi, oem & lt uli via.
Mae Isso «ra detrimento inünitaiiiento
maior da Bolívia que nosao, deade qu» a
revolução acreana era por noa contra
ella. Era a Bolivia qu-111 tinha de debellar
e«*e movimento. Ma* n&o possuía rerur-
«o* para o debellar. E' o que o* chefe* da*
dua* oxpe.iiçAea mililareo experimanta*
rame confnaaram altamente. E' que o
aeu governo r«sgadamento deixou ver com
a conefl.sao Cintra a a concessão Ara-
mayo, E' o qua aie o* aeua diplomatas nu*
con .iguiraiu occultar,

1'oie «er que n este propo«l'<> o meu
juízo offereça visos ilo *u .peii.i. Mas falte
por mim uma opinião, que o nao ser.: a
do joru..i qua mal* lanças 111 quebrado
pulo accordo de Pelropull*. Ao começar
da* negociações, em 30 de julho do anno
transado, consagrava o Pais a esta faço
especial do assumpto um do* seus lu-ni
nosos edltoriae*. N&o so poderia escaroar

pôr om relevo mala alto a verdade, para
que ora appello.

Lelamol-o:
.1 Nio pomo* dilflculdade alguma em

concordar que do caso de reeorrerraoa A
arbitragem, nxigir-nu-a-i muito estuda,
muito talento, a justificação da nossa no-
v* attitude, depois dos aelos gnvernamen-
taet, utu reconheceram como linha divi-
toria a oblíqua, que na direcç&o leste-
neste, vae das origens do Madeira a naa-
cente do Javary e nesse presunposto accei-
taram como legítima a jurisdição da Bo-
livia ao torritorio do Acre.

"E para a facilidade da argumentação
estamos promptos também a admittir quea Bolivia conta nesta questão 80 proba-bilidades a favor, o que, de resto, o
governo parece também comprahendeu,
quando propoz dar-lhe uma compensa-
cá» cm dinheiro ou om terras pela região
de cujo domínio a desejamos v.-r priva-da. Bm aue i, porém, que a arbitragem
adianta a Bolivia 

•¦Não pausará de certo pelo pensamentodos homens públicos do Brasil a idéa de
desrespeitarem cavilosamente o laudo,
mas o facto da sentença ser favorável An
pretensões bolivianas pôde nâo possuira necessária influencia para refrear os
ímpetos de alguns milhares de homens
que nâo estão dispostos a tolerar o jugodo governo de La Paz e leval-os até à
constituição de um Estado independente.

Por mais alheio que o Brasil se con-
servo a csSe movimento, nào lhe é possivel evitar que em terreno indisputável
mente boliviano, essas agitações lavrem e
triumphem; e tudo faz crer que assim
acontecera, sem que a Bolivia disponha
de elementos para subjugar a tentativa de
separação. Nào Hão prophecias desarra-
zoadas que formulamos: a lição dos fa-
ctos ahi está bem eloqüente, demonstrando
que aquella Hepublica nào so acha appa-
relhada para resistir á insurreição dos
acreanos. Em laes citcumstancias, para
que lhe serve o território f

>>E' preciso notar que o Brasil, si qui-zesse a espoliação da Bolivia, nada mais
tinha a fazer do que cruzar os braços e
deixar Placido-de Castro com a sua gentelevar por diante o s*-.u ataque ás forças
daquella Republica. Com isso só teríamos
lucrado materialmente, porque o.s mem-
brosdo syndicató ãm.ricano, impossibi-
lita.liis de tomarem posse dos terrenos
que lhe haviam sido concedidos, desisti-
riam da exploração, reclamando da Boli-
via uma avultiuia somina, por perdas e
damnos, e, constitui.Io o Acre em Estado
livre, vivendo dos seus recursos próprios,
habitado c governado por brasileiros, es-
lavamos nós tranquillós sobre a integri-
dade do nosso território e sobro os bencir
licios que o nosso commercio colheria de
semelhante estado de coisas.

"tiilervimns nn momento hppqfluno, paraeoitar à Bolivia uma derrota militar Ire-
mentia c a perila definitiva, sem cmnpen-
saçâo alguma, do todos os sacrifícios ale
agora empregados para manter naquella
região a sua autoridade, o, o que 6 mais,

diminuição dn seu próprio território,
porque Plácido de Castro iria avançando
mais para o sul e incorporando ao seu
Estado independente novas terras nmilon-
tas em seringaes. 1) que parecera á Bolivia
uma insólita aggressão foi um serviço
relevante.

pecuniária o preto d» um» «ompoaiçio
equilaUv».

Ceda-do-lhe, portanto, •»¦ território, qo»
lha cedemos, submatwnio-n»» voluntária-
meou ¦ um atertllcio. » qu*» com menos
pr»**» • mala firiima. no» teríamos pou*
pado.

Dft-tavolvt 0 primeira fundamento do
meu aaaerto.

Direi agora 4o aegun4o.
Ao abrir du n-gociaçfla-, «Io queria a

Bolívia, jà eu o di*-e, ouvir locaram lhe
em dinheiro. Jíl honor »ti timlorio na lt
f.).__.in, era • formula d» repulsa magoa*
da e altiva. Katu-e do aoto uma equipo!*
lencia da honra nacional, e. como a imn*
ra não a» uia em numerário, Uo pouco
se jioderia tarifar a terra.

A formula aerla, talves, justa, il *e
trata*te dn aolo eiTectivamento incorpo*
rado A pa'rla, isto .*. de terra* «obre a*
quaes a Bolívia exercitatie ou pudesse
exercitar occupaç&o real. Maa, sendo ex«
clusivamente brasileira a hUturia do
Acre, exclusivamente brasileira a sua tio*
pendência geographica, exclu*ivann»qle
tua.il.ur.1 a sua riqueza, exclusivamanle
l.r. .il.-ir.i a «ua papulaç&o,exclui>ivamen*
te brasileiro o minério ali exercido pelo
homem *obrn a gleba, nem tendo o gover-
no holiviano possibilidado nenhuma do
o arrebatará* força* brasileiras que o do*
minavam, a oxcopçio de pundonor na-
clonal, unposta 4 aoluçào pecuniária, ora
uma declamaçio vA. Oa melindre* napo-
biônicos da França n&o se abateram, ven-
¦lendo a Luisiania aos Estados Umdoa. O
orgulho da Áustria nào s» enxovalhou,
cedendo o* «eua direitoa no Lanemlmrgo
A Bussia, om troco de oiro. A soberba ila
Rússia nào cmpailidocou, pagand -so do
Alaska om dollara americanos.

Tambom os bolivianos n&o se ativeram
muito A sua execução peremptória. De um
subiu o nosso milhão primitivo a milhão
e meio; de um milhão o moio a dois; con-
trahindo-se aa pretensões territoriaos da
nossa vizinha, A medida que se elevava a
olToria pecuniária, como so averigua, co-
tej.in.lo as cláusulas da primeira contra-
pronosta boliviana com a* do tratado de
17 ue novembro o as modificações intermo-
di.i. a esses dois extremos. Jà 0 governo
boliviano, pois, n&o so julgava nndoado
pelo contado do metal. Jà recebia moeda

¦•Pois si isto é o que vae acontecer, queinteresse pôde ter a Bolívia om firmar porum laudo a sua jurislicçào no Acre 1
Mellior do que nós, porque e absoluta-
mente insuspeito, fala o sr. L. Roraero,
governador do torritorio daa colônias, e
une capitulou era Porto Acre, na carta
dirigida ao sr. general Pando sobre a
impossibilidade da Bolivia continuar a
manter o seu domínio naquolle território.

«Até agora, a Bolivia só teve prejuízos
raaleriaes e de vidas, na occupaçào do
Acro, o, para quo começasse, emfira, a
cobrar alguns lucros, foi necessário que o
Brasil occ.upasse a região e dividisse com
ella metade da renda de exportação. Si
para ella ó Acre ó uma fonte de gastos e,
o que é peior, um sorvedouro de existen-
cias preciosas, si nào lhe è possível radi-
car a sua autoridade nessa extensa zona,
coino ià ficou sobeja e dolorosamente
provado, para que insistir na reivindicação
de bous direitos pela arbitragem ?

«Ao Brasil convém o Acre e para o pos-suir ein paz está disposto a dar à Bolivia
uma razoável compensação. Si esta insis-
tir pela arbitragem, ..ccederemos aosseus
desejos, mas a Bolivia só terá a perder
com essa ambicionada solução. Reconhe-
cidp o nosso direito, fica ella no dosem-
bolso das largas quantias que empregou
na administração do Acre; verifioudo o
sen, encontrará de novo a'erab.trgar-lhe o
passo n legião audaciosa dos independeu-
tes acreanos, 0 os desastres que agora o
Brasil evitou dar-sc-ào fatalmente, -le-
vando aquella Republicanos mais pesados
sacrifícios e às mais crucia humilhações.

Ou a B.divia abre mãos do Acre por um
accordo honroso, ganhando no negocio,
ou aguarda o laudo dò arbitro n, qual-
quer que seja a decisão, pôde considerai-
o irremissiõelmèhle perdido. Esta è a si-
tuação verdadeira, que nenhum espirilo
esclarecido pôde tor a velei.Indo de alte-
rar com declamações de lyrismo interna-
cional. como parece que ss está fazendo
nu imprensa hollvinua.n

Seria possível que só o governo brtlt-
viano fosse Insensível a essa realidade'.'
Não. Não o polia ser, o não o era. Disso
tivemos francos indícios. Por que motivo,
a nâo ser esse, teru surgido em Setembro
o alviire de pôr como.ol)jncto ao arbitra
mento o fixar a equivalência do território
acreano em lerras inr.ontroversamenle
brasileiras, quando nunca ninguém lal-
lura no recurso arbitrai siuão com» pro
ce.sso destinado a adjudicar o Acre Anual-
Ia das .luas naçòes, cujo fosse? Se a
Bolivia \A não queria o arbitramento cora
6ssa missio iueratuen*c judicial de tiqui-
dar .iirestos, e o transformava em esti-

em troco de solo. E, si jA o recebia em
parte, por que o nào receberia no todo f
bi jà se podia cotar cm valor do mercado
uma porção do Acre, porquo nào lhe mer-
cannos na mesma espécie o restoT

Transferia-nos a Bolivia 191.H00 kilo-
metros quadrados de torras oxcellentes,
que inculcava ou presumia suas, entre-
gando-lhe nós 3.163 kilometros de, ao
quo so diz, alagadiças imprestáveis. E'
nesses lermos que se justifica o negocio.
Admiltindo mesmo, porém, quo os 3.16:1
kilometros por nós cedidos, mui inferi»-
res segundo os apologistas do tratado,
fossem eguaes cm qualidade A dos 191.000
cedidos pois Bolivia, sobrariam desto to-
tal 187.837 kilometros, quo nào foram tro-
cados cm torras, mas comprados a di-
nheiro. Ora quem aliena a poso do libras
esterlinas 187.837 kilometros do aolo,por
que nào albeiaria eguatmente a troco de
soberanos os 3.163 kilometros restantes ?

Não se comprebende esse falso pudor,
aferrado a uma parcella mínima do chàn
por nós adquirido. E absolutamente um
contrasenso. A nossa acquisiçào foi na sua
quasi totalidade uma compra e venda,
forque, pois.ossa intervenção da permuta
numa exigua fracção do território trans-
ferido ? Tendo pago om numerário ein
coenta o nove partes do Acre (187.837
sobre 191.0001, nào se concebe quo só a
se..agesima3.1_-3sohre 191.000) se bon-
vessedo escambar cm terra. Augraenlas-
se uns a somma da indeninizaçào, para
cobrir a differença. E' o mais qua se nos
poderia exigir.

Mus nem para tal havia base.
E com isto, por demonstrado, direi, por

fim, da minha terceira contradicta.
Traspassadas á Bolivia as terras quelhe Iruspassu o accordo do Petropolis,

nada Iiavia que accresccntar. Estava li-
boralraente retribuída a nossa visinha.
De ura lado, porque o torritorio que nos
transmitte.com ser valioso, ou não era
delia, 011 ella o não podia fazer seu. Do
outro lado, as terras que lho damos, com
serem más era qualidade, são, para a Bo-
livia, as mais preciosas peta situação.
Abrindo-lhe accesso no rio Paraguay, roa-
liza essa nossa concessão terrilorial, de
feito, a maior aspiração daquello paiz,
descortinando ao seu futuro um horisonte
medido até agora mais pelo vôo dos seus
sonhos que pelo alcance das suas espe
ranças.

Na carta dirigida, cm 1883, a d. Pb-
duo 11 pelo prosidente Caupéro, quei-
xando-se amargamente das semrazões in-
fligidas A Bolivia pelo tratado de 1867, o
de que sobre tudo so indignava o chefe
daquella nação, era de que os limites ali
fixados lhe cortassem o ingresso Aquelle
rio. lü, a esto propósito, clamara: «Esta
combinacion artificial, opuesta a loa de-
signios de Ia naturaleza, mantiene cn ei
corazon dei pueblo boliviano un senti-
miento de dolorosa preocupacion, indes-
tructible por su própria esencia, porque
le priva de un árgano respiratório que le
hahia concedido Ia voluntad dei Supremo
Hacedos, y porque tal privscion aumenta
su malestar de nacion mediterrânea y le
impide por esa parte Ia poslbitidad do es-
pansion y ei prover ai aumento de su
prosperidad nor ei trafico comercial, di-
recto y especulo.» (Op. cit., p. 6—7).

Ora bem. Era tolhida A Bolivia a sua
expansão. Era-Ihe vedado o desenvolvi-
mento commercial. Era-lhe denegado o

'um respiratório. Era-lhe comminada a

era li
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lio o reforça o texto posaüvo .
ente ia.eraâ-úoaai, a c-nsti
raphica Aa região disputada e
i.ia «__.{*-"'.-"-.cia da oasia ..•»'._r
x_»j*_*er » 3:-r_!t>rt»--_.» .ti» _k_ta

dos ex-svBlftr**..
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iind ir mercantil de vai ires por alb.rcar,
é opte linha a visio claríssima de haver
perdido irrenji<*»iveime:ite o Acre, st,-ini
na parte i.tuíiosa. como na senhoreada
pela rev-Muçà-i, assim ao norte, como ao
sul do parallelo !0- 20".

Seus appeüos ao arbitramento, logo,
não podiam ser sinceros. Eram apenas
uma hábil manobra, para noi induzir a
fugirmos do que ella fugia com mais se-
rios raotiv-Mi e consciência mai» viva do

<-1 rwriç-i- A**»ito qa* nã*. nos deviam*-.
sa] xar iiia.lir. com,> d*»sxãm.-><, pela
_o{ diplomática dos sétts nea-o-ciidc

orgam respiratório, ura-ine comminaua a
angustia da asphyxia. Desse malestar,
desse emparedamento a emancipa o novo
tratado. Basga-lhe o ambiente franco das
comniunicações. Fal-a ribeirinha das
grandes águas, quo levam ao mar. Que-
bra-lhe a clausura oppressiva de nação
mediterrânea. l''ranqueia-lho ao comraor-
-uo uma era nova. Dota-a, em summa,
¦ los pulmões, que ella invejava. E não
basta ? De um iraço esse ajuste grangeou
ao povo boliviano o espaço, o ar livre, a
respiração inlnrnacional, que lhe min-
guava. Pois tudo isso não lhe resarciria
com vantagem, á larga, os seus direitos
i.léaes, irrealizaveis, a ura território con-
Ira elles invciicivelmenle revoltado, a ura
território para elles irremediavelmente
perdido ?

Direitos lhes chamei eu. Mas o nobre
ministro, oa exposição de motivos, lhes
chama «ônus», ônus de que, allega s. ex.
¦•tiberlámos" a nação visinha o amiga.
Poís.que mais afortunado negocio do que.
resgatar-se alguém de um ônus, descapti-
var-sa delle, a troco, ainda era cima, de
benefícios inestimáveis, como os que, para
a nossa amiga c visinha, representa o
acosso directo às águas do Paraguay?

Consideremos ag ra a Iransacção da
outra fnee.: o desomb .! -o pecuniário o o
caminho do ferro. Outorgá-los csIcb dois
proveitos, haveria ainda logar, numa
coramutaçãn equilativa, para o terceiro
favori a eessão territorial ?

Parece que não.
Nã» percamos do vista que, da nossa

acquisiçSo pelo tra.ado, perto de ires
quartas partes, a saiier, 1.2.900 kilome-
tros quadrados, abrange o Aere Iü.jíoso
isto è, o Acre brasileiro pelo trata.lo dè
iÇW7 e brasileiro rior actos de posse rnusí
duas vezes secular. Em reiaçào a esse,
portanto, não tínhamos nada que haver
por compra ou/roca. Teríamos simples-
meote que debater uma transaeçào. oa,
noutra.-i (lalavra*., que pagar a commodi*
dade ohtt-ia em nos forrarmos aos traha-
lhos, despszas e contingências do pleito.E quem negaria que o preço desse twnet-
cio, o saldássemos nós generosamente
com aconstrocçào da estrada Ma.ieira e
Mamoré ?

Apexar dos tratados de 1957 e 1882, a
f Bolivia nos não reputava obrigado» a

, "|Mastroü-a. Tnoís _ prova na or.miàu dorima 
próprio preaidenie acto»] daquella repu-' t biica. que ainda em 1897, aconselhava se
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Jaaliiade feasunte aíU para «e«w. i^tít -i# «apea^çôes lerr.UrUe^ e ac-ísa' !™«1^ ^^- ? a 
d, c*?Pwi<>

lltotll y It-divu, ,11. ..iüliia.l.i si *ia ét
p-iiui«iUr Ia -j«.u. 1..11 de e«a obra, mm
mediu de garantias y 4* eoacaalonas *pm
nirvan de aheienle a loa empr«Mna__.
liolivia empteard muu bien una peguem**
parle de in rr-iiii.1 iiiiuuivrii tn ti termi-
Cio dt eta garantia tutneueumaltn fattt
dei (erro-tarrit Madrratfíenu-kamoré.,,
Ea ttempo da mie ae unao iui tsforio* dê
l*.alii'i.1 y dei liranl, para promover ai
adt»lanto de loe negoeloa que llavan ai
Madura, y ti médio único, ei reaorU aàa
efirai para eatimularlo, ea, aln iluda, U
constriircion dek forro-carrU que aoa
ocupa.» (P. 1IMÍ0.)

K_a.es dispendius qua o* estadistaa ba-
llvianos.a A sua frente o presidente actual
da It.livia, acurçoavam o theaouro dessa
pali a ousar, esiiiiul mio por «ua parla
uma garantia de'. lf. '|., assume*os ago*
ra totalmente n Brasil, Kem quinto lhe
montarão? Ainda quo .oja .oinanie en
dois uni...'.'•. esterlinos, não vr.i pouca.
AbAasei que o aniigo conceailonario, Mr.
Cliúreb. a orçava em ires. Keutinu uule
pelos cálculos do iiigliu seguro e praiier
dn que pel". optimismos de oceasião, lie
la.-eis em amolgar ao geilo ilo »eu eulhu'
Hi.i-.iti.. as iliiii.-iilla.dca.lo preço, quanto
as do tempo.

Mas n&o temos que raettor na conta
unicamente o nosso desembolso pecunia-
rio, sinão ainda aa vantagens immensas,
que dali! adviram ao progresso boliviana.
iiir-sH A que nellas também vae partecl**
par u Brasil. Mas si este a ti. agora as dia*
pensava ? si nellas não cogitava T si,
atravoz dc uma situação financeira emba-
raçosa, agora aa aventura a esse dispea-
dio, só por satisfsicr com elle a uma aa*
pir.ic.io.Ia nossa visinha?

O que restava por «adiar, pois, eram oa
18.001) kilometros quadrados do Acre ma-
ri l.onul. Que ó, porem, o que a Bolivia
ali iiossuia ? A luta, a guerra, a perda ina-
til un vidas, a dísaipaçao da aua mndeata
receita em exnodiçdes suecessivamanta
mallogradas. o impossivol, em summa,
era o que elia possuía ali. E disso é qua
se dexearta polo tratado, embolsando.pêla
renuncia a essa improstabilida.le, pela et-
tineção desse onui, na insuspeita phraaa
da exposição de motivos, 10.0UO contos da
réis. Ali Mra vencida a Bolivia, por uma
revolução renaacente e insubmisaivel.Nio
podia, sensatamente, renovar luta coa
esse inimigo, uma população do atirado-
res comparáveis aos jagunços haitianos,
dispiitaudo a terra como quem defendia a
própria casa, e invencível nella como ut*
exercito do bravos, entrincheirado noa
seus lares contra forças collccticias, me*-
qninhas, desmoralisadas pelas privaçftca,
ceifadas pela febre, exhaustas pola tra-
vessia do deserto. K sao desso desastre
som desforra possível, recebendo período
um conto de réis por cada kilometro da
solo perdido pelo irreparável desbarato d»
suas armas,

Poucas vezes se tora feito negocio com*
paravel. K ainda não chega. Ainda ihe ao-
cresceu turnos, a Iroco dessas terras, quo
ella tinha a certeza de nunca poderem vir
a ser suas, parte das quaes vamos piei-
tear agora com o Penl, e que entretanto
lhe compramos a cerca de conto de réis O
kilometro,—ainda lho vamos iddiccionar
do quebra 3.164 kilometros quadrados da
nossa fronteira limpa, inconcussa, desom*
bargada, necessária, segundo as mais au*
tomadas opiniões militares, & defesa na*
cional.

Eu nâo comprehendo. Que se uliene ter
ritorio ' atrio.em não havendo outro re-
médio,.! natural. Se, para inteirar o preço
dc uma acquisição vantajosa c necessária,
como a do Acre, so houvesse mister de
juntar a outros esse valor, seria, talvet,
admissível. Mas estando ella paga de so-
bra com o dinheiro, que entregamos, o a
estrada, que vamos construir, a mutila-
ção, qse se nos propõe, do território brasi-
loiro ó uma prodigaliilailo indesculpável.

I'_u me calaria, si eslu convicção me não
estivesse bradando na consciência com
uma força, que inenãn pcrinitte eininude-
cer. 14' com muito pezar que mo declaro,
negando o meu suffragio, depois de ter
negado a minha assignatura, para acon-
cliisão desto accordo, no governo que me
con Dou o de que acecilei a missão do o
negociar. Tivo mão era mira atè oste mo-
incuto, por não quobrar o silencio, dei*
xando correr as interrogações, as insl-
(inações, as increpações, do que tem sido
alvo o meu nome, pelo arrojo, a que ma
atrevi, de não me associar ao poder no
seu triumpho. Mus, chegada a hora daa
explicações,não uciidir eu com as minhas
ora desertar do meu posto.1'ara mostrar, porem, quo mo cinio
ao quo não podia evitar sem.deserção
qualiGcada, ahi está o meu procedimen-
lo até hoje. Fui cora o governo até on-
de me era licito, o ainda após, quando
já o deixara, o auxiliei cora dcsinleraa-
se o leal.lado. Havia, nn celebrar do tra*
lado, uma duvida grande, a maior da
Iodas, por que interessava, pela origem,
a sua legitimidade : a questão dos direi-
tos do governo federal a alienar terra,
nacionaes sem o benonlacito dos Estados.
Estava eu já destituído, quando a oasa
respeito me consultou n relator do assum-
pto na câmara dns deputados. Nâo ha-
itei. Dei-lhe, imraodlata e francamente,

o meu parecer, favorável ao governo,
Icsfazendo-rae assim da mais poderoaa

.Ias armas contra o acto, que eu coraba-
tia. Já se vfl que nâo me imbuo espi-
rito de opposiçào. nem faço política. Siis
vo cora isenção de animo a minha tar
ra, o creio .que ao próprio governo; por
quanto onde ello so compraz em crei
que se coroa de uma gloria, eu apenas
o veio tomar aos homl.ros uma respon*
sabilidade.

Para o sr. ministro das relações exto»
riores mais vale, diz elle, esla ultima obra
sua que as duas anierioros. Quanto ma
nâo custa dissentir, em coisa tão seria, da
um amigo tão caro o eminente I Eu, quo
cobri de flores aquelles capítulos iramor-
taes de sua vida, sinto as mãos tolhidaa,
para sobre este ospargir oxpreBsões da
admiração. E por cumulo do meu dosgos-
to so lhe havia sobrepor ainda o de ver
baldar-se assim iimacollaboraçâo lão bem
iigouriada,e não ter logrado corresponder,
aiinal, A honra da sua cotiílança e do seo
convite sinão com uma dissidência, qua
nos separa entre as orações do seu triura-
pho.

Cuida o aureolado ministro ser o pala
quem nella ao manifesta o rogosija. ues-
vaneça-HO o eximio autor do tratado com
o phenomeno desta approvação geral no
mundo político, em cuja harmonia na
a-lmirnção desta obra o seu eminente ar-
tifice descobre aignaos de ostar ao seu lado,
..quasi unanime, a opinião nacional».

Mas, não. Xa Ia mais arriscado, em na-
cioaalídades como a nossa, que avaliar
os sentimentos populares pela tona da
apparençiáa superuciaes, com que estão
em contado os ministros. Entre esse leva
envoltório, que se presume refleetil-a, e a
naç&O, medeiam distancias o antagonis-
mos Incalculável». O nobre ministro dis
relações exteriores 6, hoje, por excellnn-
cia, entre os seus collegas, o ministro
furte. L)ir-se-ia qne na sua orbita arrasta
como um satellite dominado pela sua im-
periosa Bttracçào, todo o governo, do
qual, normalmente, apenas tinha de sol
um dos membros. K, quando o poder, na
acliialida.le, eutre nós, se corporlflca em
umi dessas intensas concentraçòea pe»-
soa es, ninguém lhe resiste.

Mas n«m tanto será mister, hoje em dia
para que os nossos ministro», Impune-
m-»nt*. hypnotuem as maioria., rovo-
jfuem a constituição o entreguem aos po
daços a pátria ao estrange>ro, como tn
íez sob o governo transado, s-*m que, aa
menos, ocrorresse, para explicar e_..a ex-
trema abdicação da socíedado inteira, a
prestigio de uma vida cheia de aerviçoa,
como a do barão do Rio Branco, o fuigoc
de um nome gloríãcado como o seu.

Se elle attentar nessa historia, qne é de
honlem, e intimamente entende com a da
hoje, -*->rã, naquella pagina fatal da noaaa
diplomacia, como um miniatro de media-
na capa-údad? •? •«cassa competência pr»«
fisstonal desmomb^-ou do Brasil a regalo*
A Bolivia 142.01) -ttiometro* :.-.'_.
aqu»lle Imnienso torrS-., brasileiro pela
ongçm, peios tratado* e pela poaae. Noa-
tro : ..-. 1. nestm mesmo em outros .--..._.,
essa loucura teria costado a vida ao go-
verao que a comm.iiesse. A maia íoru
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U o ItliiliUW a.. *.oa.i ahlii-l .-1,1 tal ila-. ,!i

nu mi» ri.,iMii,i» i--í uma i i-'a na*
«Imial, a.|ui. i-orciit. ba.t ii .4i.-(..|i, que
t».. «iii.uir.i iloai-an-iiv.. na i-.,i,:.ai,.;a
,', íuu iki | r. ai-laiii-, que . -.In Um nao
4 , i.-lt. t» » lio* üflüa, 0 Ti lll r>*p|| l|0 o
eiautorar, para quo o n,->-.-. ¦• .|,u h ¦ lar-
, ' : ISl *A> ultima».* ,'1.111. .» ultimou,

11.11) .1.0111 in ilo nolts velha, entr-vorimlo
a| iu- ila algumas rajada. violenta» con*
t . m.it» •* o* iii-u*. raro* companheiro*
iv . . '., »!¦¦ K, aa e».a •> li.e»i . Koiierali*
í»i(a 1.4 • rove*tiu, '-iu toda a linha, a ei-
i.rcáo tfferverfenlo ilo ¦pnlauaó, foi
uor-iua a política tio enli.il, *.nii»iníia com
44 .'tiitlft ilo faclo coiuiiiiiuii» In, i„t>, se
tfrti a e*|il"rar a rtgito fio eDthUlItumoj
h m ro ¦ •' •*''¦ ¦''¦''"' •¦ -¦ ,1 terra, IM t,o*
%4-iii..»ii|iiniatU' • •- -i ••¦ lia.'j 1,1» as ',-'"- da .... ) ,,au fo.lAjam o
trafailu «Io l'iitru|i(ilt», Ma* ioda* ollas,
toda* iw»a» viiüos, linjo oxaltadas era
liuivoreu Ai|iiellu tramaeçao, .*l.<ra»lnui
numa iiiIimIii minutar, quando o governo
j,i,..inlii oiiirej-ar» (¦r.iliiltitmeiito o Acron
]| :iviíi,ii.icoli"-t*iiitoo« • .empolo» t'tiiivi-
da* que esta moama oj.pintlttt a liio ile»-
lijiinndn 1 .,.11...1.. Todas, portanto,
loram rnrrosponiiavola, i--.» huu intidn
iieqtilcsconle, na ("oncro-ildail* j,r*-~i-i.-i»-
ciai qua doava nquellu território ¦, • bo-
líviauossem eoniponiaç&o •(-gwi 1.1.*\'.,u era |mra tWtranhar, pois, u Hua lin-
jiiii-jent de agora. Oulra ní\o lhes condi-
cia t'"iu 11 uttHUilt) anterior. Tendo con-
descendido com uma wltiçBo, que (--lia o
Acre a n-'i.» 1» inctini|,eiiMi(' iraonto, nio
poderiam censurar uma transucçao, que
reputosao cm litígio o Acre, o o conver-
tes-e em objecto de |.-t ii.niii. A política
Olyntho (lu Magalhães transferira do m&o
liei inda ao estrangeiro uma unindo parte
do brasil, A politiru llio Uranco lhe re-
Btitilé i**isn vasta rcgifui a troco do outra
muito menor. Como so haviam de oppdr
com 11 critica á segunda os quo cora a in-
diltcrcnç.-i sanccioii.iraiu a primeira?

Para os qu* nüo tinliAin tido nada que
notar íi solução de 1900, n solução de 19IJ3
era um achado, um desafogo', ülcrritori"
mutilado bradava o sangrava por tortos o»
poros A ferida uno órn das que cicatri-
r.itii. Numerosa pnpülaçAo brasileira; nr-
niadii e revolta contra o Jugo boliviano, a
au" 08 prtaioeolltas 'l-i li'->-va cliancclluria a
tinham |,re--enteutli), ufllrmava n (erro o
fogo h mia vontade lhoxoravel de niio sor
ile-iiHciian-ilisiida. Ao (inverno de La Paz
iniii-2ti.ivi. o nono da guerra, para osinn-
giir os nossos conterrnnoos, operando a
aniicxaçao, com quo o iivnK-searanios. O
CnpeelHCUlo, a que assistíamos, da luta,
em massa fronteira, enire o impotente go?
verno vistorio o a intrplda parlo da fa-
milia nacional por nós 01 foreoidu á domi-
nação ...stnuiliíi, fatuluieiite cniuleniiiiivii,
nfi-i Urde, ú confusão o fi viirgonha os
autores o cúmplices dcsso atlenlnilo oon-
Ira a n-as-a Integridade co nosso sangue.

do Acro. in„'ruta eluii

a Gamara ..epjiravi. o* projMtoa doHona-
do,o '-.'titt.|„ -appto»a-, os proleolo* da
Câmara, o iireildenla da Itopuhlica «ap-
prova» "4 ajuateai o convenções i*ee|nrt*>eos
¦toa estados, Nao oatatula a Conitlitilçao,
i-"r"-iii, qne o# ofAciaea de mar aterra
•1; pr.ar.iiiciii o* nossos tralatltta inloriia-
ciuiiaoa. Km face delia essa attribuiçAo
.¦..iii'*tia jirlvatlvamonle ao Congresso
Nacional. Agora, anltui que esto a eierça,
pode avocal*a a ai o elomenlo armado.

A que viria, Uto posto, a dallberaç&o |e.
gUlailva, nio aleanço. Porque ou o Con-
tfre.tio abundaria no louvor ao* acto. ra-
1 iiiaba-lon p«u forca, o aa auas re*oluçd>s
tnrlam a eiva da coaeloa; 011 affronUria
o» riaco* de a contrariar, e teríamos v|r»
tualmente declarmlo o conllicio ontre o

o ¦•iiiii da obediência o o principio da lei,
entro o |.'glalitdor e o soldado. SI o in*
tuito, !;•.., t,,i., b, como nau a -r.'t, bem o

:¦ i-, impellir o aoldado centra o legisla
dor, OU unnullar o hyLl.ul .r pelo toldado,
mio concebo que o governo enlro publica-
mento 11.¦ 0.1 nlliauçu rom (•«te em m • i--¦ 1.»
a cujo rospuito aquelle eatá pura proferir
n ilncisBo conalHuelnnal,

..¦iir-ro tpio t,i.Jiiin almples manlfcslnçons
iu-i-v: iii.i,-,. o admltto que, a Isto rtvluil*
•Ias, min empenhem a MÍIdarlodade ila
força .iriu.t.la. Mu*, em tal cano, ileraindn
rm valia 11 homoiiugem, 11,10 •limiiiiie em
tiravitlsde a culpa. Toda a intcrvenç&o,
ulnda quo apt-nan oplnanto, tio» ngenio*
da força na esphera da atliiiiiii-ir.ieA.a,
tia juftiça, ou da legislatura, offemle m
lei o ameaça, ordom social. Ninguém re-
conliecoria nsindivlduelidtide* militares o
o direito qua fis colloctlvldatles militares
so recusa, do Hcntoncear cm nusumptn-i
pendentes do congresso, doa trlbunai-s, ou
do governo. Nos tempos do marechal Fio*
nano • mais nacillea cniinriaçilo do mui
voto constitucional, rovorentemente exa-
nulo numa policio ao chefe do poder cx-
ecutivo custou a genaraea o almirantes
o destc*rro violento e a perda imincdiats
dus p"-.:çi'", militaroH.Tambcm cnsnscram
-iuipl--- muiiifoniaç.Vü, deldòas pessoaes,
e nem por isso abonaram bos seus auto-
res a impunidade, lira, entretanto, nma
¦.•mui.Ia quo negHra n espada tacs direitos

Mas porque ir mais longe 1 Bem pode
Her que a ras&o estoja do lodo com o tro*
tudo de PelropolU. As minorias nunca
têm razão. Ksla ô, cm política, a verdade
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A reiiacirmnlisaçfto uo Acre
c-iti "nio repudiado lioiu polilica brasl*
leir.i, havia de se eifecluar por obra dos
acreanos, ante cujo denodo nsmoreciam,
(lizioi.-i.las d ôxhaustàs, as t-xpciliçarics ]>o-
livianas. 1'cmpo viria, pois, necessária-
u),'iiie, c não longe, riu quo o território
i>nt.si!eiro volvesse de todo íi sua mitiga
inteireza, rocompòhdo-se unia':.mente gra-
ça.- ao lonaz patriotismo dos nossos ir-
iii.Vis alaandonadoH.

Atalhando essa rcaeçüo, que seria, ao
vencer, o nnniqiiilarnonto moral dos »ulo-
res directos ou iridlrcctòs, aetivos ou
inertes, falantes ou siii-iiia;osos, da volun-
taria ilniição do Acro á Bolivia, o liarão tio
liio lh«rico forrou a uraà contingência
das mais infelizes os avorgàdos |aort;ido-
res tletsa responsaliilialarle. Não era pos-
eivei ijiic lhe elles regateassem o júbilo e
ns pnlinns.

Mas são esses os expositore1- da opinião
nnciiinal.? Ti, si, pnra acabar cora neffu-
são d" sangue 110 Acre chegando a uma
tran.sicção razoável eom a Bolivia, basta-
vain as compensações de otttrn ordem es-
.'puladas no uccôrdo, temos o direito de
npplHiidir, a pretexto da redómpçtto acre-
nua, o desfalque da nessa fronteira no
Amazonas o em Matto Grosso?

Mas é nreciso que eu termine. Attora
vae deliberar o sonsdo. Seriamente r Não
rnc parece. A sua opprovaçào jii osln offi-
íialiuenle descontada. Ila muito quo a
Câmara abriu a discussão das leis com-
plemontaroR do tratado, e, provavelmente,
col-as mandara approvanas, antes que
nós n npprovornoB. Não estará decretado,
portanto, quo o havemos do apprõyàr. E
qu? vem a ser então o nosso papel, na ru-
tificaçíii parlamentar, sinão o de meros
Cgiirnnle.snuma scetia supérflua?

Não hu muitos dias, !i, nuiiia das fo*
lhas extasiadas coro o pacto do Bolropo-
lis, ipie, nus deliberações do Congresso
Nacional sobre este assumpto, a interfe-
reneia da câmara dos deputados ó um di-
reito, mas a do congresso não passara,
talvez, de uma concessão. O talvez aqui
era de mnis. Nos listados Unidos 6 o se-
nado só quem conhece dos tratados in-
ternneioiiaes. Tamanha chegou a ser nli,
nestes tassumptoH, n soberania do senado,
quo elle 6 qu-m cffoelivameiile dirige,
iiiaje.ns relações exterioros, que, antes do
por nllo udoplnilas, as convonções com o
estrang(iiro são apenas ti prpjeclos do tra-
tadns», quo a câmara dos senatloros as
emenda com a máxima liberdade, e que
o» vinte milhões de dollars da compra
das Phiilppinas se pagaram a Hospanha
por acto oxcluslvo daquella etisn, sem o
concurso da outra. Aqui n constituição
ns.-a.acinii ns duas nessa ntlribttição parla-
iiu-nUr. Agora o rovislonismo dos ontliu-
siu-ins dii um passo arteante, e rpduz a
pri'.ailfigid exclusivo dn cniiinra O que, na
America dó Norte, b. privilegio exclusivo
do senado. Porque não. se a reforma
òprpvettBBSQ ao tratado do Betropolis ?

Mas ia t»iio eu ji não »ei, ó se a camnra
liiesinn ie»in qno fazer depois das mani-
festações militares, acolhidas eom alvo-
roço, eni vez de reprimidas com severi-
diitle. Alia» pntoritos do exercito, com-
maiidaníps de districto- militares, capi-
tães de navios de guerra, Bdoáninhdo-se

nio do corpo legislativo, arbitro nu
endereçaram lólegrauinins de

ripplnuso ao ministro, quo, lisonjeado eom
essa intromissão datt armns nas relações
entre o governo e o congresso, lho» deu
praças, effuBlvaráentQ, pela « sua apprji*.
vaçfio ão tratadPii levandò-sn uns con-
tros, cumprimentos o agradecimentos, ãs
coliimnus ilos jornnes, para imprimir no
caso a riiaior solemnidode.

D(ist'a'rtP récnlieu o tratado uma espeeip
de dpprobdçào tn.cógltàdn no regimon. Sc-
gnniio ã Constituição, o Congresso Nhcio-
nai Mapprova-j os actos do oncorpornçjío,
desmembra monto ou subdivisüo dos l^s-
Udos, vaiados nas asseiiiblóas estaduae.s,

que não falha. A da historia, porém, è
outra. A minoria que, ha trinta o seis
annos, se nppunha, em Lu Paz, ao tratado
do 1867, lambem era de treze votos. Mas
Ioda a gento riu em que deu esse pacto.
Preconizado como a solução derradeira dn
antigo condido entre as duas nacionali-
dsdes, ontreteve-o cada vet mais inflam-
mado, até o ensopar em sangue, imra,
afinal, desapparcccr no tratado do 1903.

Melhor futuro outorgue Ueus a este. K
os Olhos dos que, como eu, lhe negam
hojo o voto, rcaiatiirão o desacerto de seus
pães, abençoando a memória doostadista
feliz c benemérito por elles hojo contra-
rlado com tão profundo sentimento.

Eu me contonto do quo os meus, então,
rovendo papeis antigos, achem que seu
pae do algum modo contribuiu para o
objecto destas acclnmuçOcs, no ingr.ito
papel do amigo resistente, com os conse-
lhos da prudência o da sobriedade

Petropolis, 28 do janeiro, 1901.

RUT BARBOSA
' ,¦¦¦¦• m*\+ ¦— —

Foram concedidos seis mezes de lie nça
ao director da B«ci)la Quinze du N -vembio,
dr. Julio Oscar de Cai valho Mello, aflm de
tratar de sua saudo.

MARINHA

llt) vt

q u estilo,

O cruzador torpedoira Tymbira, que t.ave
ordem de se preparar ji para desempe-
nhnr uma commlsfâo, tez hiintém axpetien-
cias t'.e nuas niachinas na nossa bahia.
com bello resultado.

—O cruzador Tamandari, aprosta-seegual-
mento para sahir para o sul da Republica
em viago o de instrucçAo.

—O couraçado fíiachuelo deve entrar na
próxima semana para o dique Guanabara,

ara teceber os concerto» de que carece,
depois do quo sahirà também em commis-
sào.

—Passaram:
Do cruzador Riachuela para o comman-

do geral dus torpedelras, o guarda* ma-
rinha confl-mido Oswaldo Alvo» Penna; do
cruzador 'Barroso i ara o turpedeiro lamoyo
-. enfermeiro do 2' classe Riyinundo Ma
earào o doste para aquelle navio, o enfer-
meiro do ogual classe Joào de Almeida Tor
ros- ». .—Detalhe do serviço para hoje:

No Arsenal: aju-lantes, c-.pitão*tenente
J.-rony in do Lamare o Ia reoetita Trajano
do Carvalho.

Navio registro ; vapor ^fidrada.
Uniforme : Ia

E.F- Gentral do Brasil
Foram entregues ao trafego, devidamente

reparados pelas offtuinas da locomoção, 17
canos do diversas series.

—A thosouraria arrecadou, ante-hontem,
a quantia de 97:lf>4t907, tendo em caixa uui
siiltlo de 805:8651613.

r.ra o interior foram remettidos, pela
estava" de S. Diogo, 51 carros com Ui.lO-> vo-
lumes de tnercaduriai, pesando 364.072 k)-
logrammos.

A renda desta eal-içio, no dis 3 do cor-
rente, foi do U:I47»7U0.

—O rendimento doi despachos pagos o a
pagar arrecadados ante bontem pola esta-
êiio Marítima ascendeu a 21:5711600.

O puar la-freiu Manoel Anionio Lopes,
quo fuzis h"lltem o tiom 8 1, foi apanha-
do pela calhn da ostaçii-i da Sapppefhbii;
por occ.siâo da pasarigem deste trem, fl-
cundo com a ui5o esquerda completamente
esmagada.

O infeliz empregado, depois de medicado
foi recolhido & Santa Casa de Misericórdia.

Teado a machina que ontnhoiava o trem
M S 5, soffrido serio deiarranjo, uai proxi-
iindadea ato kilometro 456, desananjo este
quo a impossibilites de proiegüir viagem.
foi pelo in pector do 2' disirhlo pr.ividen-
ciado para que fosse substituída a mesma
machina. end.> requisitada umaoutra da es-
t.ção ,io Norie.

Km caansequencla desse accidente partiu
aquèli. trem com mai» de 2 boras de atrazo.

Na próxima semana seta alterada a ta
bella do trem S 7. qne ••ahiri da Central As
1 horas em ver das 1 c 15 minutos.

Rei çio dos caracor entes que compi
receram hontem a prova escrlptad- arithmetl*
ca: Almeiind.i A(f"nsci Ferreira Cândido Lu-
cio Bittencourt Junior, Francasco Martins
S,..ires. Henrique Campos de Oliveira. Julio
R driRues, Jor-e Barolio Pjrrho, Lúcio J,'#é
Fialho Jtitiior.Marii) Caetano da Costa,MÍsãél
Feneirs dos Santo?. Oolavio Villanuva Ma-
chadti, Octavio H-rculano Pereira da Crut,
Rodolpho Rietrel Filho.

EXERCITO
Foi ii.imaido para unir corso snesira|*s|

de 4o m iisnal a oarge da eemnliita da rs
mal ferrão ds laorsaa 4 Rsmflea o slfsrn
Julio Our ds VsieoDcailoi.

-Ao i hifs do sslada waler daiirmlasa •
niiui.ttu ds «uarra, qu», sm urdam d* dl*
ds »ti. rapirliçia, rseeaasadsMa ao* eo_.
mnndanUi dus dialriotoa uiliurea s flsl
üii.ai V4iieu do diapo»lo oa peitaria dsqasl-
Ia mitil.iariii da 13 da Juiih ¦ ds IM*»,

K.i. fóruns uva por Om faasr evitar as
rociam içiai lebre o allitameato da ladi*rl«
dum ile menor edsda,

foi • lunorado do osrgo ds loeirrafada
¦Io mai,nai da oommii»ío eonstraetors do
rn» ti fmrau de Lor-ina à DimOca o alteres
t-,-1 i de Si l.iM.ijr.iL«.

-0 dr. Huiviela Oa -r-he.u imatro do Ura
uuay, t)i(*)Via hontem nu gublnels da frturra.

H,4i. ditava ss em dimornl,. convsriaçlo
com o dr. Alfredo Moraes Rego, iseretano
•io mlnlltroda guerra a eorunsl Torrvs Ho*
meiii, •iih.etir.fe do esta>to*miior, a qoim
-.. • -i- ,.i dull detpiolioi letegripblcoi, expi-
dldoi peln ;•,-. -rim ds seu piil.

N »• compareceu bom. m i «04 aeoreiaria
o im •-ilni inliu-lro d* k'i)' rra.

It -iiti-M) .iminhâ. A* 11 h-raa do dia.
d ¦ ..ti.tit-114 da gurita do 4a diilrieU) mih-
ur, o c-mielho Us guerra do qusl 4 preii*•l-tit-i o mej-r Anionio Sebastião llailllo
1'jrrrho.

-T..carA hoje, 4 tarde, oo Parque Klsml-
io ni,•, a bonda de musicado I' batalhão di
iitnit.-ria a •inaiiliL 4 noite, a do 10* bala*

Ib&o da mesma arma.
—Psllsesu, em Ouyit, onds ss schivs no

g.no dr> liceitt-s para tratamento da aauda,
u alferea do 20' h.Uilhlo ds Infanterls, O*
t-illo Ferreira I.ima.

—D.-vs comparecer no quartel general
d" 4* disirtci'. militar, o capitie Joio Carlos
do Couta Srsbrs.

—Servlç.. paia hoje:
Superior de dia, major Daltro; dia so dia*

trietn. ua offlcsl du 24a; so posto medico,
dr. Monteiro Dritmond; o IU- iMt.lhao dá s
giiaruiçio; n 28a oi estraordinarioi sol'
legimeino oi ofdciaei para ronda,

Üoifurme, 5*.

FALLECIMENTOS
Finou-se bontem na caia n, 100 d a na ds

Amei um o sr. Ftaiiciseo Antônio Correi, ne-
u ciante, do 50 annos o cisado. Seu c- rpo
«-¦ • Ah >Je iiiliiiiiia lo no remiierio da S.Kran-
cisco Xavier, snhiudo da casa acima 4i 8
h ra- da nianl.ü,.

- S -pultou-se honiom no cemitério de S
Fr-neisco Xavier ii senhorita Sylvia Brlt-
Fernandes, natural d sta capital, de 24 an
nos »,i.,||ecid.i A ruada Egrujinha n. 4.

—F.tlleceu hoiiiom com a rdade dn 25 an*
no» a senhorita Alzirs Menezes Lopes. Seu
enièrrn saliuA linj-i ao meio dia du í-rte do
t ...stello n. 211 p.iM o cemitério de S. Ju4o
BsptístH.

Foi hontem ilado A sepultura no co*
miierm oe S. Fr.iseisco Xavter, o corpo dn
*r. AiT-.nso H •ictilano de Lona, casado, de-.'I anuo» o nalut.il tlesta capital,tendo sahido
o e ti-rio, A tarde, da rua Comelio 18.

—Em um cai neiru do cemitério de S.Fran-
cisco Xavi r seiA hoje inhumado o corpo
d" guarda-livros si.Miguel G..mes da Costa,
pn)tuguei, casado e do 69 annos, cujo en-
lerio snhirá. As 9 horas.da praia de S.Cbris-
tovAõ 149.

No cemitério de 8. Francisco Xavier, foi
li- nteui sepultada d. Anua Cliri-tuta Faria,
f.illeitida A ma Dr. Josó Feln n. 3. A .xtin-
ela ora naiuial desta Capital, viuva e tinha
33 annos de edade.

—No cemitério da V. O. 3- do Carmo, foi
homem sepultado o sr. João Hilário de Me-
ni-z*- Diummond Junior. negociante, soltei-
ro o de 46 annos, fallecido A rua das Laran*
jeiras 145.

—Falleceu ante-hontem om Nictheroy o
s-pultiiu-se hontem no cemitério deMaruhy,
o sr. Otto Oeeeu Shorts, filho do almirante
Shorts.

0 flnado deixou viuva e filhos menores.
A Associação de Soccorros MutuoideN.I-

ctheroy, de que o finado era socii^òãltr*»'
gou a exma. viuva a quantia de 1:5521000
p tra o funeral.

-Oi». Osrlss lUaaia. oasls da ame _
Avsossr 4C, faataja osje u ms sasiv.rasr
ris nataitcls,

P.aaa hoja o analversaria ssullala im
InUlllgaala BlMloa Joil, -fllba AU sr. Tt*
«•alo Ni_i4ms Bits de eaplUa ia «ara
traarfs Joeè Portlita «• tnosa beta. ¦
-Fi isnos taoji o ar, Aulasie üsdrli

Ibm uqsiie, laisis «aprtiade da Btaprs*
aa Kunirirls.

P.aaa hoja o laalversaiia asulieis da
•hssudo aomBsrelaau deita praça ar. Ja**
qtalm da Hsssa MmdM.

r koje dta da vsrdadslra alefria pano
ar. ttdusrds Muia, reprsNOlaau dauaa
Laeurta, pola sompiau o I* aeoivsrsarla 4a
•iiiuuels e aan gilaau s nsvaaas Kdusrdl»
nho, o Bdi, eo_o o chamsm aa iDUrr-ldada.

Fss subo.haja 1'imi, ira. d. Csbiiu.
ea MouUírs ds Mídeiros, digna aegra de
sr, Freilsrico Finhuro, sit mi-io espitillits.

Fss annos hoja d, Ksnny Reis. qsi pursus motivo rsesbir4 cumpriminfis,
Cobros boji di ¦stai o lar vrnluroia

do ir. Alfrido Origi, disoo s ritimide ss-
crstario di Omita ds S. Prtnoiieo ds Piala«
paio snoivarsirio nsullelo da isa encanta
dors tHhintu Qloeoads.

NARCIMBNTOS
Ns preteria ds Irsji fothoniea legotrido

o na.cimetiUi do)i)»iiitii) Vaipilisno Ricardo,
filho d» Uiaiate coroosl Joi4 Iticardu d'Al-
buquarqas,

Serviram da i arinvmphoi o aaosdor g»-
oaral Pinntlre M.ebado a o deputado coro*
nsl Vespsusue ds Albuqusrqas.

ACTOS PUNRBRBS
Celebre-M sminha. 4i 9 born, tu agro*

Ja ds 8. Frsaetsee de Psals, s miiss dí 7.
dis. sta suíragio ds slms do illasirs msdieo
dr. Laís Caries Duque K-tra da, vlcitmsdo
pali tubirculoia palBOuar aa eidads ds
Lorens.

LOTERIAS
NACIONAL

Re amo doa premloa ds a. 108-14* lote-
ria ds Capital Federal, eilrahids em 6
de fevereiro de 1904— plino n. 103.

PBBIIOS OB 200:(X)OsO00 a SUtfOOO
1516.... 200:u«(|0i0 32123 ... 1:0000000

39913.... liKlWiUOO 34770.... 1:0008000
14111.... 5;(X«*SO00 6811,.,, 50ti>iu0
OM.... 3:'«Dí.J0 8562.... ' ao*»*

37405.... 3:0(01000 9IU.... Ia"*!*
4816.... SKJOülUUO 17893.... iOuUflÚ

19772.... 2:(iÜ0$UiJ. IU397.,.. u00K"JO
21413.... fcuuOIOüO ÍÍ919.;,. W0V*jQ
3(!9rl5.... 2.*U0(Jla« 27024.... t»*!»!
7609..., l:000i*00 :iO"73.... auoioo-j

11918.... liOi-Ot-rOO 32K91.... 50 HK)
I4l6'.(.... li OuKiO 3*1692.,., tiOOtWOO
17310.... ilJUUSOUB

PRKM10S 0B 2tjOtí)nO
962 52113 5359 8239 8565 9957

11421 13303 173S5 19203 23030 23640
24470 25129 25761 27452 29198 33726
33T.'4 33937 36232 36294 36785 36918

3C925
APPnoxiMAÇõrs

1545 a 1547 1:5>00$000
8U942 e 39aU 200HXiO
14110 e 14112 IOjKXO

DEZKNAS
1541 a 1550 500 OCO

39941 a 399ã0 80$00n
UIU a 14120  ... 40KX»J

Todoi ,.s números terminados em 46

HOTBL 0AMTA RITA
ISTAÇAO DR MENDES-B. F. CENTRAL DO BRASIL

Ü^^HItfW WB».. 9 ^^m*A*w*x§9aw BB

Maia ét a peãsoas..:,........... M0001 Criados ,.
BXTatAOHOINAmOÍ-Vletv..,»l'4a.iu,u..i..,

toaOOOlCrtsaçasda I i 4 umi
•lÕÕÕ | Crisdos ...  fl**»

__ .._Mi,sgBumiB»rsii, Ii6.ifsa.ee.veji _W8MMM>
Diária eemprobiads ala»o«« • jaotafpsla carta, eaia. .-ua ob luta, de ntabl,

¦ala aiaaé eoiu. . . ,__,____, _
liltur. lai etectrlia. baatiotm, ¦edlee a pairmaela oa .•'UtalttmM

bsodi iii a peru. Ila earroa • aaiaaes de alaguil para paiaeie. Ai contai ai*
ureseatadsi aoi Mbha.101. Oaaa tuni dianoi 0u«« born ds *i»*«*«a;, __,_aiOTA-»»B)»l»l'a«BS#IU«lissl_U_*«_l» ittmttm ét ara.IraUa. rasai*.

U> 14, mia doutor I cada vas maia eble.
gordo, curado e bem vntldo I boa sobh-ca*
saea, ila senhor I linda fitei toa roupa t e
quanto cintou eitt bom ternoT...

—_ multe limples s reipiUta, msu amt

Eo: 
vlaio-me ns essa Mandunçs, Ooneslvsa

naa i4. lt cnila-ms cada temo da sobries-
isca IM • de fraque 16o*>0.

—O qus 4 qus me duo», tio bom a bsrsto,
vos ser fregnax do Mendonçs I

t.-,tou»)$000
AmiohA extricçio do imnorUnte plsno da

loteria Esperança; 25 cootoi por lf400.

ttalve *l-t-tu4f

Jardim
Por esta fauitoia data acceita o fl-

liai smpiexo de um coraçio qne ibe
deneja mil venturai e fslletdadea poi
longos annos de vlds.

Do amigo

Rio. 7 de feverelro-19f*4.

lôui C0IOO0.
Todos us numeroí terminados em 6 têm

2i>l, exceptuando*se os terminados em 46.
J. L. Siodesto Leal, presidente, thesou-

reiro-interino.
J. T. de Canluaria, escrivão.

ÇSFHRANÇA
Resumo dos prêmios da loteria do

plano n. 136 extriihida em Aracaju, em 6
de fevereiro de 1904. - 606' extracção

PRKUIOS DS KcOOlilOO) A luOt-000

DIA SOCIAL
DATAS INTIMAS

Fazem annos hoje:
As aenhorit s Licioia Nabuco Ribeiro e

Euduxia tle Snuza Prado.
As exinas. aras. d. Carolina Caldas de

M..ura, d. Cecili.t Werneok Ourcoi, d. Ueo-
linda Saraiva Oarcer. Paiva, d. Elvira Maria
da Silva Castro, d. Eponina Custa, d. Ilenri-
queia do Andrade o d. Maria do Carmo Ba
pi sla.

-Festejando os venturosos anniversarios
de nuas filhas, as gentis . senboriiaa Olga e
Èudoxia, receberá In.Je muitos cuinpriuientuH
o sr. Ii-'iniiigiia Martins Câmara, coocettu-
ad" negiiciaute denta uri ça.—Será boje muito feliénada por seu anni-
versario ii..t.licio a graciosa senhorita Kl-
vira da Silveira, flaha do sr. Manoel Oui-
üierme daSdveira.

—EsiA bojo em festa o lar do sr. Albion
Carvalheira, por completar a senhorita Er-
Destina (larva heira, sua filha, mais um
ann.i de ventur sa existência.

—Foi honli-m n dia do anniversario nata
licio da senhorita Dmorah Nicmayor do Bi-
var Moreira, fliha du capitão Jose Moreira
dc Souza, professor aa cidade de S. João
da Barra.

—Fui lioatem muito felicitada por suas
amigas » s, nhoiita Abigail Valdeiari, lllh.i
do t-r. Reguh. Vauleian, por ter completado
mais um anno de existência.

—Completa hoje mais uma risonha prima-
vera a aenhonta Olivia Augusta Nascenten.

—Passa hoje a data natalicia da graciosa
seitb Tila Alzira Lopes, lllha do sr. Joio
José Lopes Junior.

F z annos boja o coronel Aleneastro
Cuimaiães, illustre e estimado offlcial do
nosso Exercito.

—Por motivo do seu anniversario natali-
cio foi hontem muito felicitado o estimado
j ven João Saliture, valente campeão dt,
Sporí náutico e 2a vencedor do campeonato
ue iiai.a^ãn.

Fa?. annos hoje a menina DJanira. Olha
tio sr. Eurico Teixeira Campos, funccionarlo
da E. F Central do Brasil.

Completa mai» um anno de existência o
joven coar la-ma-inba Leonel Romualdo
Poi to. filho do maehlnlsta Romualdo Porio

Festejou h"nleni a sua data natalicia a
exma. sra. d. Cândida Mesquita, sogra do
st. M ,rio 1'ereira Bastos, no3.so compauhoi-
to n, revisão desta folha
-Fi annos h"je o distineto professor

Romualdo B"rges Pereira.
Fa' hoj. annos o sr. Octavio Augusto

Cezar Basios, fliho do sr. Manoel Joaquim
Pereira Bastos.

O sr. José Joarpilm de OHveira comme-
mora hoje a sua data natnlicii.
i — F.iuygoinho, o travesso (llho do sr. Di-
niz Francisco de Miranda, faz hoje ar.nos.

O intftllipeute Berto, estimado filho d"
sr. Antônio C-indé, completa hojo mais um
anno de traquioadas.
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Diabetes
Cura infallivel e em qualquer periodo eom

o elixir mti-diabetico do dr. Felisbello Frei*
re. Deposito: rua doi Ourives n. 38.

Ootla» Virtuosas
O dr. Henrique da SA. distineto clinico,

curou-se de lieniorrhoidei com as 0o.hu
Firluofai de Ernesto Souza. Deposito: Uoi*
plciu, 84.

Cotia» Virtuosaa
O dr. Secundino Ribeiro curon-ie de pa*

decimentos hemorrboidaes cora as Getla*
rtríuoso* de E>nesto de Souza. Deposito :
Hospício, 84.

ASSOClàÇlO BEHCFICCIITB
DOS

Empregados no "Correio da Manhã""
AIIEMSL8* ••«« «L i,lal*i»SI*

D« accOmo com o srt. M ds noiaa tsl
•ocial, •! ¦¦ -1.-.vi,i ..i.-» os in. t»,. . i'« a
ie roanirim. dOBlOfO» 1 da curr-nte, m
iiiei.-.it». na lede soeul A rua Senhor
doi Pimoi n. 69.

Oi-Jcrn dei irolaalAei:
luti-ir-,". gor.iei, sprilfOUçlo do rela-

t. rio o eleçia Uadirectorli e coiumi.»Oe».
Rio di Janeiro, 4 de fivireiro d» 1904.—

A Com mu i.lo.

A PRAÇA
l.til* Du-hor-..!** Nráflriin Gomuri

e J. H. Niic.-na A C. commiiiilcsim
que nllrriiram -i*n rmitrali» rtirc*
ifntei á NiicIcilHdi* i|ii«** MobN (Irmsi
I.. n-arbosii A C. tem b.»»*-»»'» econ
lliiiMrá ii k> rur na olilmle de Julr
dc Fórn, ptnHMndn o oitmitiandlt ••
ri» o hocIo J. II. Suce-nta A <*.,de**de
I ¦ de jmielrn do corrente mino.

•lulc de lóni, 25 dc ianclro dc
IIMU. 1.11/ ll*illllil/.\ IIK MK-
IM IHON liotlts. - J. II. MUCEN.%
AC.

tem $200.
/. C, de Oliveira Rosário.

Mvisos
Colie — Maior asseio e s-m fumaça. Para

co,luba. 3(4; na iua da Alfândega n. 1ii2 e
rua Senador Bnzebio n. ?li. para uhh in
duMtrlal na rua do Hospício n. 60, dias
uteis.das 10 As 11 1|2 horas da manhã. Qrande
abatimento conluruie a quantidade.

íi.pne-ihana, Lente, l^rcjlnha e Ipa-
ncina, agora servidos iior bondes electricos
aié alta noite, sSii esplendidos logares para
passeios o «pic-uica».

(irtinde. ff-lejos nn copei In de Senhor
d» B o ni Q ni em •'••piiriiban»- Hoje, domiD
«o em louvor A S: Oont,'alo tle Ainaranie,
missa com cânticos As 10 horas da manhã,
leilão de prendas e fngo de artificio.

iO-RKlo-KxpedlrS as seguintes malas t
Hoje
Las Palmas, para Ilha fSrande e Santos, rece-

bendo impiessos até a I hora da tarde, ohja-
ctos para re_iatrar at4 âs (2 horas da manhã,
cartas liara o interior »Xt á 1 ui horaa da
tarde. Itlcm com porte duplo at_ as i.

Amanhã:
81- fanla, para Victoria e Nova-Orleans, rece-

hendo impressos atd a I liorrta da tarde ob-
jectos para r gistrar ate ás ri liorus da ma-
nhá. cartas para o Interior alé á i Ir horas
da tarde. Idem com porte duplo e para o ex-
terior at. ãs 2.

Caransola,para Maculo1 eS. João da Barra,
recebendo impressos até ás II horas da ma-
nhà. . bjectoa para registrar ate áa 1", cartas
pata o Interior aWáa 11 l|!, Idem com porte
duplo ate as l.'.

C. D- E. S.
Club Dramático Eugênio Silveira

«flM-ltua dt> Ho.pl.lo-IUH
HOJB REUNIÃO INTIMA

O corpo scenico tepreientaiA a e«plrltoo.
•a comedia em 1 acto O no Panas, tnt^r.-•
so in exmsi. famílias como de coitume o an-
senhora» sócios com o i-cilio de fevereiro.

Joxide .llme-tiii Qttriroi.
Ia iieerourio.

¦assado 13 do connrNTS hh-ita ¦
HtlLK MENSAL

Club Brasileiro Commercial
49—Rua d.s Ourives—49

O presidenta ds assemblès geral extra*
ordinária, reunida em 5 de fevereiro cor-
rente, convida os soctoa do Club Br.ailelro
Commercial a comparecerem A oi.emhléa
que, om continuação, se realizarA terça-feira,
9 do ronente, na sede do Club, A rua dos
Ourlvei ii. 49.

Amourinho. V secretario da asiemhléa.

Saoledade II. I. dou VaregUias de
tscecoa e llolbudaa

ASSIMHLKA OEKAL

De ordem do sr. presidente convido a
todos os srs. associados a se reunirem em
ses*ão de assembléa Koril ordinária, se-
••iinila-feíra, 8 do corrente, ao meio-dia, n"
salão da sociedade, A rua General Câmara
n. :t32, afim d-- assistirem a posse da nova
adiniiii«tr,)a1-ão o entrega dos diplomas aos
sócios uiuiai ••.«.

Secretaria, 5 de fevereiro de 1904.— O Ia
secretario, Joaquim Pereira Jlcrnardes.

ACTOS FÚNEBRES
aa

t
Eugenia Sonhorinha d> Silveira

Alfredo Uiífü.iis-aiiii sai mula*!
S ll-l.aa. A'l.|I-»MO JUal.inl dl SlUalra, WaS

... i.tf srillal l-aii-la i» •j.iitiafititia dfe
liairs a i «.im Auamu Hei om sfra«

dacsm s »",» 1'iianui • pa.soai ds srsa»
lida .|,,« a.-o.ti|,»iii.»ra:ii ¦•» tetla» inarxxm 4m
su t.i.. ai.»i» ..t..i ,-uuh >.ia tia e mídiiatso
lit ,.«i» -,.*..t.,r.l»o« Ul Sn «am». I iatii|t|iU««
psrs sumir a musa ds muno da «twiii.ii.iaiu t«i,i|n,i oaaeanao iwrso as s_
slms. os »-i.-j»di *i iran.-ia. o a i*«u a. Ma»
.»f»|j.'il.i .-.iii.i.t». SS t (-.ui. paio «HS
disdi jt ss eonfuum tumimi>ni* »r.ua»
———-—________»»aa__.___aa__

Dr. Luiz Carloi Duque Furada
.a» ...» ...-...¦• .10 .-ui | o d .«tilaa tú*

t. i «: o --a dO • a'.:e. : ¦ » ui na- dará
if.' ir in .-. l. o» ¦ do • anrixe af v irS
houi. na r.arr'a da Hio i i.n.-i .o ala
1'IUll. unas tlillW fitl «lltírasio dl IU8

Slmi •• • ¦ ••>••* aalo dl ' ? •¦• * ¦¦«'¦dada
•..•,, a-ii» »*•..» iirimia • im,.,.» da sua
imitada .

ti

t
Capilar Luii Veltoio

-., i f i i «ii ' • *-:*-!-..r Uins tiitisk
por slms d* aiuilirf* 11.. ••«.-.-1 •-. oa
••it tf» \i ,.-¦-.. i, ¦-. íibu-i l. f«;rs. I
daeartanxt. aa -1, • «• na rsrrja ie N. ü
ds • ..ti.-*-. »•• t li-'. • •>!•>• It>

S.iL-lcdtirie U G. dou VnregisUs
Sccena e Holhadoa
Legado Jerontmo Valls

dr

Como estAs elegantemente vestido I
—Achas T
-Muito I
—Onde teu pai comprou esta roupa f
—Náo foi papai, foi mamãe, qne sempre

compra n.upinbas paia mim e meus irmão»
sitibos. na casa Mendonça, rua Oonçalves
Dias n. 8.

-Olha, Pepito, quando quizeres boai ron
pas vai IA, que lem roupas de todai as qua-
lidade* e toilos os preços.

—Vou sim, vou dizer a minha mieitnba
para nâo comprar em outra casa.

SECÇÃO LIVRE
Banca Rural c llyp»thcrario

AOS SRS. CRBDORES

A eommissão que promovo os meios de se
fazer um a cordo com os credores deste
Banco, para evitar assim a liquidação íor-

cada. imminente, e por ser este o meio mais

prompto de os «rs.credores liquidarem seus
créditos; faltando-lhe agora pequena quan-
tia por assignar e desejando levar a elleito
o referido accordo o mais breve possível,
convida os srs. credoies que ainda não as-
signaram a virem assignar com brevidade,
A rua do Rosário n. 33. sobrado.

A coiJimisiáo.

Aos senhores mrdlcos
Experiências çbhséianoin.«i'ai e estudos

acurados stabio a alini-niaçâo da primeira
infância tne deram felizes resultados que
hoje apresento A apreciação daquelle* que
saliem e aquilatam do vilor de tal assumpto.

Na m>nha farinha alimentícia,denominada
«Galozéa» que por si ió leva a força • o vi*
gor As creanças desde o primeiro dia d»
nascidas, emprego o leite em pó por um
processo meu, intimamente ligado A puris-
sima farinha de milho, compondo um pro-
dueto de acção neutra pela a idez dn leite
e aalcalinidade do milho, condicçio precisa
paru qae a alimentação nessa edade seja
racional. Tenho completa a aca;ào de meu
produeto. usando dn mais puro leite mineiro
que me é fuinecido pelos hellns pasto» de
João Ayres,ondo estabeleci a minha fabrica.

C. Brokru.
Vende-se na confeitaria Paschoal e casai

de Ia ordem.

DECLARAÇÕES
i Inb .Ia Tijuca

BA1LB INACOUnAL k FANTASIA

Communico aos sr«. sócios que no dia
14 de fev-r-iro. itomini*!' dc Carnaval, rnnli-
Znr se-A o baile inaugural no novo prédio
Ama Conde de Bomflm n. 48. Dirá ingresso
aos sr». so.-ios o anueio an rec bo do mez
de fe.yereiro.-rO Ia secretario, J. it. de
Campos Paradeda.

Sorteio de SS esmolas de 20*000 cutfa uma
Tendo de se proceder ao sorteio o tlistri-

butção de 25 esmolas de vinte mil réis cada
uma, entre aa viuvas de sócios desta socie-
dade, legado tio sócio bemfeitor Jernnymo
Pinto ds Almeida Valle. de ordem do ir.
presidente, ooovido a todos oa srs. sssoois-
dos,bem como sos interessados, a assistir, m
aquelle, loto qne terá logar, aeguuda feira,
9 do corrente. Ai 2 boras ds tarde, no salin
da socicd.de, A rua General (amara n. 332.

Secretaria, 5 tle fevereiro de 1904. —O Ia
secretario, Joaquim Pereira Bernardes.

Centro da» Classe» Operárias)
O dr. Vicente de Souza, presidente deste

centro, é encontrado todos os dtai ateis,dos
4 An 5 horas da tarde, na sede des>.a asso-
ciação, para attender aos associados o do-
mais companheiros.

Sociedade Auailladora daa Artista*
Alfainlei»

De ordem do sr. presidente convido os
srs. socioi a comparecerem A sessão dl as-
¦embléa geral de posse da nova adminls-
liação, que turA logar oesta secretaria. A rua
de S. Pedro n. 294, hoje, 7 do correu
le. ,o meio dia, — O Ia secretario, ^tnlotuo
Lopes da Costa.

THE RIO DE JANEIRO

Cily homiNt. C, Lilti
On reprewiiiiuttcN dta 4'ompaTs*

milia proalnem nu»** nioriulorre*
ilentn CnpiUtl qui*. nn Tòriim
«loncoiilrnlos e |»onl.iriv« vlct*!**
let*. nlii_;iiriii. nIiiAo rt fompa-
nlilii. I»*m o illrcilo 4I0 run»
slrulr quiicique»* ohmji ile eu»
uuto iiililirioiiiu'*» ou cxtrNotw
<HiiHriu.i Nobre m*ii«» ••nrnn»-
iiitMilOMCiilhTiiroii rpcoiinlriilr
IIHCXistCIllON.SiUbpi-IIH ili» mula.
ta t» ili»m«ll«;i»(» ••«•* iiie.ininte
ntirns o iiihIh «»rr«»itn«i, ii rust»
ilo Inrrnrlor.

\s pèMMOiin qiif» pri»li>iiil«»rf»m
qiinc-sipicr oUrii.silcsMii imliiro-
/a, <I4'vi>iii iliri|_lr-»<e no «••.«•rip-
lorlo, íi run Sntiln l.u/la n. :i7
ou ii** oii-aiiM du iiiiirliliins. na
prniri dn SniidiídCa i»iu HolnTo-
C*o;no llimlii run doliiipi»riidnr*
om S. CliristovAo: (liltido \o%m
no Indo do Asylo «li* «Iniillol-
diidv ; run dn \l«*_;ialii n. Vi. no
("njíi, c t'scri|>torio. íi run «José
Hnuiriifio n. Ti'£. i*m Todos ota
Smilos. ond«» sorAo rcrobidoa
puiíiilnM |>iiiai.oliiaiis.

Sobro ilrsnrriiiiiiin C obsltru»
cçoes doso o nulifico dirit;lr-«*a
a ia»'|»uiali«_âo liscnl. rim dn Ca-
rioeu ii. 5 1.

MANDADO |-E-'llllur,-nitl PASSADO A KAV08 ¦ A
RKQ11RIUMKNTU DA -THI Bln OS JANKIR-' CITT
IMI'llliVi:.MI.M'S COMPANT, LIMITKO", NA VÒt-
Mi AUAIXO '.

«O dr. Oodofredo Xavier da Cunha. Juta
federal nesta cidade do Rio de Janeiro, cai*
pitai dos Estados Unidos do Urasil.

Mando a qualquer it1ilci.il oe justiça doa
que perante mini servem que, visto este por
mim assignado o a requerimento da «Tha
Itio tle Jaiioito Cily Improvem,'nts Coniptnr
I.imiied-, i*in «eu ciiiiipriuieiiln, intime ae
mestii! de ohias Casuniio Pércírn Coita par»
nfto mai« continuar afazer obia-. noioncan»
uienlos de OSgotO desta cidade, soh pena tia
pagar A supplicante a multa de emeo contos
de iòis e serem embargado! os serviços oa
obras que tlzer iu estiver fazendo, visto
como pelos decretos números mil no-
vecentos e vinte e nove de vinte e seis de
ahiil de mil oito cenlos e cincoenta o sete;
duis mil quatrocentos e noventa o cinco de
trinta de setembro do mil oitocentos e ciB«
coento o nove ; sois mil e sessenta e nnv»
de dezoito do dezembro de mil oitocentos e
setenta e cinco e tios mil quinhentos e qua»
renta de vinte o nove ds dezembro de rol!
oitocentoi o noventa ç noye a supplicanta
adquiriu por esses decretos o dii cito da- s4
ella poder fazer ou assentar eonstrucçao ati-
hre os canos de sus empreza sob pens da
jorem demolidas ai obras feitas por aquelles
qne infringirem as disposições dos contra*
loi referidos.como provou com s jnstiflcsgfta

3ue 
deu perante eite luizo, do que foi ouvrr»

0 0 dr. procurador da Republica.
O que cumpram com ai formalidades e ioI

as penai da lei.—Capital, vinte e quatro da
Jnnno ds mil novecentoa e tres. K eu Rr-
nesto de Azevedo Coutinbo Hrnvo, tscrs»
venta Juramentado oeactevi.—B eu li.-me*
terin JosA Pereira Ouimarãe:, oicrlvAo qae
subscrevi, etc.»

—O Supremo Tribunal, em sessão ria II
de setembro de 1903, nognu provimento aê
aggravo n. 5"9, ale Casemtro Pereira Cotia, I
aggravaala a Companhia Cily lmproVüia<-nlaL
declarando competente a Justiça Federas
par-i conhecer da causa
*a*******H***g*'***?*'*,a!ga*!aa**

LOTERIA
ESPERANÇA

Extracçòers ás lt horas

Centro ilo I «.tado ilo Itio dc Janrlro

p.ra o flm de di-cutir os estatutos do Cen-
tro 'o E»tado do Rio de Janeiro convida-se
a todos ns sócios l.riscrlptoi * aos ttlhos ou
E«tado qu- amam o seu torrão natal a com-
parecerem no dia 7 do corrente, o nieiu dia,
no edifício da A.««oci,..,io do» Kmpreçados
no Cnmniercio, ã rua Gonçalves Dias, n. 40.—
A Commissão.

Amanhã Amanhã
25:ooosooo

POR 1Í400

Em 15 de março

S0:000S000
INTEGRAES POR 8.200

AVISOS MARÍTIMOS

ÀLJt

Pedidos de listas,prospe-
ctos, informações com a
Companhia N. Loterias dos Estados

Caixa 1052

EMPREZA ESPERANÇA MARITIHà
O PAQUKTK

INDUSTRIAL
Sahlr.1 com brevidado para
Santos, ....

Laguna,
Desterro,

Itaiahv e
S. ITHIICISCO

0 PAQUKTK

ESPERANÇA
aahirá com brnvidade para

BAHIA E ARACAJU'
Recebom-so cargas e eocoimmendu palA

ira piche Novo Carvalho, ,1 ma da Saúda
ti. oO, iiiO A véspera da s.iln-l t -imetita

Trata-se no referido trnplche com U8«
BOA.que (ornccenS aos carregadores listaa
e conhecimentos, ou ni tua General Câmara
n. V,.

Pnra passagens, viloras e outras informa
çôe.s, com u Kcrontc, .o escriptorio da

QUEIROZ, MOREIRA & C.
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FOLHETIM (6)

Qasarrje/jto civil
lYt

per.
MAHYASJ

ISJS OliDS ESPECIÂiyiXT. P-3'A fi XC8REI0 íAIIA-KA'
IV

iu

CAPITULO
a tarde. F.i através uniu espécie

CUrtni !'-s a»raves>i-u estein» qu
¦•tílti
¦ara :

)>er.
Attt

cois !.-

Ivhu' 
a_'i

i [tarvciam niuna-
^iinf».-». e o teni|»il

« a sua me-iiala li»-
ti 1.1 jverln do uma

lítnie. Lanougw,
menor niido, cm-

p an, cr%n'h't.
rev*stidi'> de orna-

brancoa etn relave, realçados por file-
ti-ndo,em cima das portas, pinturas
s por algum díscipulo de Cóypel.
¦. Lanougue, que se preza de tor tro-'<s
i-itikacou uma mobtiia a Lm*

IS
|.« sr-ii
leu par»
ra, Cíat'i

- -;iili -, no salão -
-estando ouvidos rto
iiiuti- 4Çiti fèbriliueti
O aposento o vasto,
s

xiv

mò congelada, qne intimida Gertrudes,
ao menos tanto quanto a altitude tesa de
mnie. Lanoiigtie.

Duas adjuntas foram eonvplanas. assim
como o professor de italiana), cuia facnn-
dia deve animar esle meio giacial, e cujas
idéas de coroondro devem quadrar coro as
dos Hiyre. Gertrudeis ooli intimamente
irritada"de sentir-se o objecto de nma rn-
rtostítade vnlpar, e tem a impressão de es
lur t-omprom^lliila, a sou |iezar, pela es-
r-racie de publicidade dada » esta prim-dr»
entrévisls. M->strsni-se todos oWquio-
sos para com mire. Lanoupne, e a moça
começa \ experimentar pelo meio onde
víit uma repugnância instinctiva. com o
«)t->t'jo de »ah:r delis o mais breve pos-
sivel.

...A porta abr-?-se, c nma admiração
invòiiintaria pinta-si» nos ros
da* adjuntas â vista »ia>s
ciija noisvel K-ilera ph>-sica pare»?
tarde, niais rsdiaute do que n

u.les eslà, Cíimt-i as outras

ra ti-rn dr

Sa lH'<a u.5)-itr -*.«

dois bomens,
, esta
iler-

influcociada
stteoçao

ia
Ia

,-t* whist se .nrsr.irf», e qne, s um siçr.-l
ij-pçjijjjn it tsxtotu Lar.copie, as adjun-
tàs fingem acompa:ih-_ o jogo, que » mo-

--- de si roe>ma. e distin-

Mlits suas apparenctas ; mas a attonça
de que é objecto Ibe è odicsa e a torn
mu^a- E* somente quando umi parbd

iior que detesto o locutorio ? Elle me lem-
hr.i o seu terrível isolamento, e me ooche
de compaixão pela moça, som lar e sem
pães. qn não conheceu, n^m os pra.eres
•ia sua edade, nem as aleprias da família...

Kileb sincero.e a sua voz tem Intonaçoe»
commovidas. A sua roociòade foi absor-
vi ia esupa.la pela ambição que lhe iinpu-
yeram ; elle nunca freqüentou a sociedade
feminina' e o seu coração, muiio novo,
despertou deante desta menina.

O quer que seja de singularmente su-
ave invadiu tamfwtn o coração delia, co-
m

telido~earòi'iha,io através de uma 
'noite,Ora "realça 

a« bell-.as
fria. Eiia o lita. encontra oihoa intelipen- ( noite «le primavera, O!

pò-.fe tomar de encantos A eloqüência da
oalavra. e Ia vê exhibi to deante de si, e
julga- e transportada a uma esphera ma-
cn-a, da qual nenhum sonho lhe tinha re-
velado o esplendor... Elles se approiima
ram de uma das janeilas abortas, e con-
temnlam o jardim de feitio antigo, do
qun! a lua, com a sua claridade azulada,
illumina as alamedas direitas, emqnanto
que, no caramanchão da sombrias pro-
íundezas, uma- estatua branca se destaca.
c-->m um relevo phanlastico. Quasi dr-bai-
xoda janelia. está nm. ma.ita d:

io a sensação téptda que, em uma quente! de qne a brisa agita mansamente os th rr-
abitaçSo, ue apoderasse ale um viajante'sos perfumadas.. Antônio fala ainda...

rthado a'rav?s de uma noitejOra realça a« bel!»
ta •r*ni»fintra oíhtT** tnlc-liÉcri-n-* QOite â? t>ntBftVi

Gertrudes, ter sido escn-

FOLHETIM (6)

t stnlo uma ai
„_s ranM».f,H Urros que c- |gue a* palavras de Antônio. «-Udo peito l^m;-Il^;--ü'h.meder««.
as nie>as.sào t,*r»i,os, ume* o If- delia, «o '**^'^^, 

wrte fw ^J,!.!,. iMW»to port*t« lindo roa
iti^a, c»>lkwad « s abre um «rarador. - U»»o è auutt. „e s.s pane ter con SeY«áí»por cm sasotitnea

lhe ia: Her desarr» ira a camps- i uai rxiuco mal*
inhi tangid- Também kui* at» »ai_> i^torto »_*_***J^-^J^i|£_^^l™_
«aa etpede de ftUKúiphen B-saae. co-|uí»í pwíuni-B-mw reco_«_ao. Sabá ¦•!¦-•

tes. ternos, um pouco ínajuietos. e, aie su-. 0
bítii trsnqviíltiüâda, deixa encapar, s<am
sentir, um longo e doce suspiro.

— Fu tenho tão pouco a impressilo de
um honxe no saião de mme. Lanougue,
rumo no locutorio. disse cila baixinho,
com um meio sorriso.

Então, eompreheade que aiguem que
arai tenha press» de arrebatal-a de»ta
fria momds t... Sabe o meu sonho, não
e*!... Eu rreio q'ie a melhor parle de mi-
nha felicidade S4*na feita da doce sorpr©-
ia trae Ibe reservaria unu a ida feitx...

Asot-a, os olhos de Gertrudes estão cbei-
Aa e,-anf5aiie_ e brilhantes, como si

EUs lhe
ro«to t-tira-

to novo.,
Birdss iu-

^ tas ai^eras e malsàs da polinea. Tudo o i ccmtusa
d c---. r, norameata i_*£.-.-;_» :c-(

parecem, a
ptos para ella.

Estremece de pezar e de, i •-. ipontamen-
toqusndo a. voa secca de mme. Lan.-ug-Je
a a-ranca ao sen dore sonho. A partida
de trhist esli acabada, e a convidam para
servir o chi. M. FUyre, emquanto segue
com o olhar su» pupíila, e Antônio, que a
sjnda, disooi-re com o italiano.

Elle retém nm instante Gertrudes, que
Ibe apresenta urna cbicara.

— En acabo de passar por verdadeira*
ar.pisstias, di-«»e, em voa b^ixa. ma» corr,
ar—nto priaíundo. E«ta frágil mãosina»
encerra a vida. a feíicidide de meu smo,
e a minha. p*>r *»n«-eqn,*ocia,.. Antônio
0US4-X1 faUr-lba, minha filha ?

Eita enrobec*. e enrae par* elle am
elhar tituido. m&Is c.._s-at* do qae ãe

0 SARGENTO PEDRO
(Tradições da Independência)

i£_üce iüesos ei i mi m^i;
IV

— Qne mmo tomaram ?
Pedra Cai-pint-úro indicou a direcção, e

un* trtrç»& correr*»! pars i vs-sa.
Emquanto os rafiaxes, menos conscien-

tes do i^eríao, faziam tiro do peixe, lsn-
çandoAi da-, canoas â (iraia, elles acena-
vam de-a-ir.irnadamente, espiando oslon-
ges da bahia, sempre coberta de nevoa».

O velho André, sentado numa pedr», s
mão oo queixo, olhara os galeir&ei e
_a:\.-:«- que voavam placidamente por
cima da etwo.

O» homens nada descobriram; volta-
vim. misíurav*_-se com as malhar»»

! que acadism, falando ajtn, c>>tao Cfote
mc"v -aaiada a entender-»* no ai*so do ea-
Iridor da* ondas e das tempestades. Entn-
guiem fsti* caso do peixe qae roíavs na
aurets.

O bc-rboricho chamou mata pnta ao

vivas. As casinhas entreabriam aa portas;
surgiam cabeças curiosas ; vulto» encapo-
tadns sabiam, furando as cercas, attrahi-
dos pelo su>-.i ... Pelo lado do Convento
appareceu um.t creoula, velhnsca e ma-
gra, cm uma moiala gorda s colossal,
que Sambeiro chamou :

Maria Fei lupa '....
A creoula viu ao encontro de André,

mas enc-.ntran-to o rapai, que batia '.a

3a.'ixos, 
gesticulou com angustia aeante

elle:
Que novidade é, Gratina ? •
Guerra, ti* M»n«eta.

í autra v«j !,.. Mai rujnl? Deus cos
acuda.

Todos os ii-->mens subiam, commentan-
do, trocando ge«to« « paiavras, esqueci-
dos da |4»«a-3ria e d# li próprio».

Por uj_k»sUo An velho André sentism
se em perigo, nortifieados.

Eempoueoi momentos er* s terrs.de
s praia, sabedor* do enlranho caso.

uns: «F«i PHro Carpinteiro que
riu a* barca* do Ma.leirs be.rlejando aqm
perto.» Ade*nte exagíreravi-ae, c*rreg«-
vam-se ss core* : -Dra pescador vlo brl-
rues de .-..---» •>-'-.,: ..--._ ;. ts*ru]os
n» 10*1*.*

A am*» dii braço»* da ca** de André, e
antes do aiii&bíqae qae sil havia, oo
mesmo cordão, 'iro* pequen* -nvend*. de

»eíl*, »e co-a*_-r*va fachada
todas as mais ja e,:*-*-

praia *
Diziam

os pescadores, continuando a falar, seta
saber que remédio dar A* suas inquiet*.
ções. As mullieres, que ain-la «uigtaitt,
v)nharn espantadas, com o estribílho noa
lábios :

— Qu» novidade é ? 1
E Intéirsds* do facto, ali se firavira,

apoqoentando com i.r^visòei terrifie**,
langadaa por esse desconcerto súbito as
sua vida.

Oi çaiaratef. que sahiam para » quer»»
na com a» caixa» de ferramenta» o rolo»
de e»topa nieiterarn-ae na turba,' ao mea-
mo tempo que o» carpinteiro» e í»rr»iro*.
Um destes, de nome Sérgio, branco, d»l
uma patlidei bilío»». o avental enearvo*-
4<> i eiotu'*. perguntou em grtta. com o»
pttnhòa cerrado» :

-- Que quer aquelle maldito lurltano,
não ms dirão T

Alguns do» rornpinh»-ír.')« m*ia ,-»lma«
e prudenlea foram ««guindo para a praia
Occidental, onde tinham «oa» tendas.
Nesse ínterim ooviu-aelrinrar om» -"h»»-*,
e a porta de Joio Portiiguei abriu -aa t
meio. O h-.mem virm-ino, b»rbodo, casa
um rineo fone na imix, xxxnmaxi a a*v
!eir» calcado it tntrnt. onb***ií) it tm

íe feltro d* aba* Urf»» * «ts m
,-he rir it av.Jian, raja

. O s»*u batuta— lobroi—t.
ac*

Chat-*';

Si

ty .-¦¦¦ ¦-¦¦

p>-Tta.
Çhtf aram rBenfnos, nâ*. cosi oi beiça» | Era a usica

shns-e: a brir-tejar, o» •rasa, parlando aeltb-ertas.
tu ---j-;f._i, es;:.:ri_i_dj em i,-.», | Defro&ie desaa casa sa aeckitaersvss (

j»qu«íio de hi
Ia au»f-er.-iu.

o flí*r» tio sbsrr*>e,<lo. Oivm aa
redor c^m ,tno* vtlbaeo*. «»»m o» firmar
em atr-e-i-ra. tomoti * baixar a i_b**-4i a
«4*m pairgiwitar oqü* ha-n* ishto, media-
do ,*r.:-.» • ;-—» ' -¦• psisas eom d«aUa»s
ao seu emprego.

CaniJftrtaW

-...-:-¦"-. :•),; 4É*J^,«.i'í*r»a»s-i»)i
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CIGARROS POLÍTICOS AMBREADOS VEADO Ouâlldajdt • preparo tfiMKial
At» MILITARES EM'nr.i liiim do iiir.a

COLLECOAO MILITARES RM METAL

EDTTAES
Prefeitura tio Districto Federal

í»|«- I. .HIA ÜKH Al. OK > .uu AM K VUÇlO

Oonslruoçlo do «difloiot • nutra»
i.i.i »i. ii«> oi.iutii.riu muaioipal de
Bani* Ortu.

tX-u\ am «¦-•«.«¦••rr.iH a «d* obra. n»sa.
im. it propostos m» di» Sii» fevarair» t»r«.«
limo futuro 4a t bo a* d» .ar!» <om o ir»-
l., «in > i,.t„. 0« SeMOlTSOttl proaaiio, no
ici da sprtssnttflo dai pri1 ¦»»»••. "¦*•"

qun.- i-.irn « ftienita municipal d«» r**p».U'
Vo. imp.i-ias * tar f«»it». o d»p»»ltt> d»
!•¦« I o, qua *»ia «lovado, no an da •••.)-
nai. i ¦ >ti> contracto a *• 1"«J Qa «¦». r-
elm-ntus ssrlo «lado» Dista dir-ctnrl»,

Km 3«i «Ia )«.i" r.) da i'» *4 -" ' •>¦'" da »««•
ei. .I...I./U»» 1'ernra de Soma Caldas.

Prefeitura do Districto Federal
OinKCTORIA Oe-RAL DB OBHAS B VWAO
Construcção de um pavUhllo e ou-

tran obras no próprio municipal,
«ito no boulov&rd Ferreira Nobre,
no Meyor.

8itS «un r. rntitn Mtl obra. Racbnm*
ia propostas oo dia W «Io (everelro proii*
Ao future, ta 8 ¦«ma da tanto, eom n

preço atn pinho. Oa concorram»» no eom de
tprmnoi.iç&o dai pr.ipo-itJH pioraria «atar
a.u|t,.s rom a fiMDdS municipal doa roupa-
eilvn» impOttOS a ler («ito o deposito dr
|lX>$i«0, que «era elevado a yyiSOOO no act»
do »aal(fnotura do contraem, Aa especifica-
(fies tia obra acham-to i dlipoelçio do»
ar». rjinr.orrente.A tiosti dlractoria. Km BO
» Ja. oiro do 1901. O chefe de aecçil",.
loaquim Pereira de Sousa Calilas.

Prefeitura do Districto Federal
DIRF.CT0UIACER-.1. DE OBRASB VIAÇXO

Construcção de duas casinha» o
do uma cochoira á rua Major
Ávila

r>iá «rn concorrência esta olira. ileco
bani.«t! proposta*, no dia 12 d.; fevereiro
p. futur.i, is ! horas da tarde, com o preço
am globo.

Os concorrente», no acto da apresents-
çio «Ias propostas.provar;!/) estar quites com
a Knteiida Municipal doa respectivos im*
pontos e ter feito o deposito de 10OS00O que
será elevado a 2:0üO$00O, no a--to ria assigna-
rn tio contraio.

As plantas o cspociflcaçtlcs «los trabalhos
acham-so á disposição dos concorrentes
nesta directoria.

Km 30 da janeiro do 1901. -- O chefe de
¦ec ;âo, Joaquim Pereira de Sousa Caldas'

Edital
O doutor Damaso Josó dos Santos Bro*

chado, juiz do direito desta comarca do
Cnrvello, na fôrma da lei, flto.

Faço saber aos que o presente edital vi-
rom, que. a requerimento do Osório Cana-
brava o Basilio Vieira, negociantes resi
dentes nesta cidade, devidamonto instrtlido.
e depois das necessárias diligencias, foi
por sentença ila«to juizo declarada a fallen-
cia do negociante do gado Jotto Pereira da
Silva, também residente nesta cidade, fl-
xando o seu termo para os offettos legues
desdo quarenta dias antos de onza de ja-
neiro do corrento anno. Polo presente faço
publico a fiillencia do referido negociante
que por este ficara notificado para assignar
toruio do presença a todos os actos do pre*
cesso e apresontar, sob pena de prisão poi
trinta dias, n lista doa seus dez maiores
ert-dotes, no prazo da lei.

E para constar passou-so esto o mais trt'B
que serão publicado* o afflxados oa forma
da lei. Dado o pass--»dú nesta cidade do
Curvollo, oos itl do Janeiro do 1904. Eu,
Francisco Metidos Loál.escriyoo o escrevi.—
Damaso J. dos Santos lirochado.

"crtiílco e dou fo quo afftxei o mesmo
edital nos lofrares rccommendados por Ioi.
O referido ó verdade do quo dou íó. Eu.

ranolsoo Mendes Leal, escrevente jura-
mont.ulo, servindo do escrivão no Impedi-
monto do ofípetivo, o escrevi.—Francisco
Mendes Leal.

Exposição de S. Luiz
•'ara conhecimento dos interessados faço

pnhiico que, «lo dia 12 do corrente a 10 do
fevereiro próximo, rocobera a commissão
leileral os volumes euntondo produetos des-
tin.-iili)-. A Kx|i.)siç;\o do S. Luiz.

Os volumes rievor&õ ser levados ao edill*
tio dns Onças Nacionaes, das 10 horas da
íiaullu, ns 2 da tarde, todos os dias uteis, c
terão entrada pola porta do Becoo da Pedra
do Sul. Commissão federal, no Rio de Ja-
neiro, 9 tle janeiro do 1904.

Escola Naval
Ds eti.*> ti ar.eentara-almirãnts dlraetor,

pratio» «Ma .iti.tldaie- ds euiao ds ssannbs
-!«=. «h'.ii l. Nn,. II do . -ii o .te, i« II li.-
... i* ' togar a proTS (rapais* tUtjManho
....•»i ?.r... ¦ i ¦«. o. i....... ji , dsrsado «»**i
c .1. . .1 .i .- H „«,r iii «.tio i|« .:. „i li N« •' e
iii --tu.. 1.. e li r. ba ¦• .i d* «i' im.oii » •

«. r, ii ¦ ...ii. («üiaotrir* i-i i aa tia eur«o
¦1 ii. . I>1«»«, KBttO SStA a > -c u. i» ¦ i.*-

mada
f ...im .11 oe arisosl tis Uaríab» à« 10 •

t • da ii.nii.i
Ki.aila N.t.I, 6 de (evrralro da mi.- f.ti-

adie i". ¦:• .i l'trtlra do t.<n)n a«r""t«ri>'.

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

DBRAM IIONTKM
Antigo W> K.pliante
Moderno..,. 631 Cubra
IC Ibl Oallo
Silício.,., Touro

Horacio

CASA AMERICANA
FAZENDAS, MODAS E ARMARINHO

bi. tlru„'iii)- .im. St'. -Al.ui-lil.» li MIDI»

Al.L'0A-ítl. 
aula e .ilovi dê freut<«. forne-

re ii ,.• comida i- t- |,.« neeesurioa'
«iu ,.-•.. de f-tniilia-, roa Senador Rturbio
t. W. no |* inilar

AI.I.'«ja 
3K o sobrada da roa Dota dp l)e<

lemhr.i n. 52 A, Um Ioda" a* arouim"-
i ...«>•••. pnra ura.ide família. K-iá pintado o

f..rrad.> du novo; as chaves . -ti... na ru i do
Cai tele n. 21.'). o.hIo »o tiaU,

AI.UiiA 
SK o chalet ¦'.' in.i' ,-:i|il>-ir.i Lima'i 34, K-iaçiin ilp R .cliu.Oo.

\LL'OASE 
um bom ...iiiiuotlo «Io frente.

in l.-pi-n lente o lioi.i mohiliado, tó a
aiuços snltalrot, lem hom banheiro; tua
Kranciico Miiiio.ti n. 12.

ALUr.\-.SKn 
s.ihrjili) oa c..mi da rui do

Ottuuiby ii. 75, as chaves eslâo na loja;
iiata-se nn iua Munieip d n. IS.

VLLOA-.SK 
a ...i-a ua tu:, du i.ln.ili iru

n. 42: us chaves òàt&ò nn n. 48 o ir.ia*
a» n. run da Alfnnlegn n. "7.

\l.l!GA-SK 
i cnsn da iaa O.-neral Seve-

ii.-iii.. ii. 41 A.

ALI'(i 
\-SI-; um counn.id.i a moços do

coinmorclo, em am «te familia, na rua
Scto do Setembro ti. 18, 2- andar

ALUOA-SE 
por preço bem rasoavol o

uiugiiiuco prédio cia rua Luiz Barbosa
n. 5, fnilii eicellenles accoii)mod.i>,'õ«!H paraíaiuili.i de .tratamento, dois pavimentes,
quintal etc ; an rhaves estão por obséquio
ao n. 7, e trata.se na rua Visconde Itabo*•alty n. 7 A.

ALUOA-SE 
por 7ü$00:i a casa da rua

Conselheiro Thnmnz Codbo n. 42; tra-
t-a se nn run Pereira Nunes n. 37.

Al. 
H. %-SK o errando snliru.lo dn run

dn Alfancleira n. 79, centro com-
i»rr«'inl. com pondo se do vnrios miIõi-s
e oatiiiM ileprndcni-iuH, próprio pi.ra
uma (rrande eruprein, eaerlplorio com*
inércia! ou aoriedadei Irula-sc no or-
matou, ^^^^^

AI.|i|í,t-oK 
nin bom couimoiln hena

mohlliitd» eom oo sem peneào—na
SU»,, Mi.n»el ii. 4 I.

ALUGAS1C 
a casa da rua do Barão de

Mesquita n. 17 D, as chaves estão no n.
17 C; para tratar na rua Qeneral Câmara
0-23.

ALUOAM-SE 
boas salas e quartos a pes-

sons de tratamento; na roa Evaristo da
Veiga n. 71.

LÜGA-SK a loja do prédio da rua Con-
selheiro Moraes e Valle n. 85, para pe-

quena familia: as chaves e mais informações
no largo ria Lapa nj 72, offlcina.

\LJOA-SE 
uma magnífica aala mobiliária

para moço solteiro; ua rua Ferreira VI*
an-» n, O 2.

LUflA-SEum bom escriptorio; na rua
, do Rosário n. 31.

ALUOA-SE 
uma casa própria para fami-

Ila de tratamento, completamente re-
formada de novo 4 rua Honrique Dias o. 1,
na estação do Rocha; as chaves catão por
favor no armazém da esquina e trata-so com
o proprietário 4 rua da Saude n 14,

AI.IK.ASK 
ii _ar.ia.le predi» Am raa llr.

Souza Xcves n. t», MnchaJo Coelho;
cowplolHinpiitc reformado; lrata«-ae na
rnn da Carioca a. I, loja de papeis pia-
todos.

ALUOA-SK 
uma magnífica sala de frente

bom mobiliária o mais commodos ; na
rua dos Laranjeira.» n. 2, prédio novo.

ALUOA-SE 
a ca.sa d.i run Paulino Ker-

tímidos n. 26. BoUfotro, completamente
reformada, as chaves esiáo na roa dos Vo-
luntarios da Pátria n. 63, armazém, ondo
se trata.

PRECIS 
\ SE para ca-a dc pouca familia

do uma ereada de meta edade quo dè
abona.-õos do sua condiu-ta e quo durma n«»
alng-ncl. qne saiba cosinhar e mais alguns
serviços levos, paga-se l.om; i rua Indus-
triaI n. 25 R, largo da Segunda-feira.

PRECISA-SE 
«le um cozinheiro para o tri-

vial; i rua Guanabara n. 55, venda. Co.
meçar nesla data a trabalhar.

PRECISA-SE 
de uma muça para serviços

de casa do familia; rua V do Março n1
f0_ _^_
PRECISA-SE 

de nma menina do 10 a 12
annos, ndo se faz questão de cor, á rua

do S. Pedro n. 209.

CARNAVAL
SETIM FANTASIA

A 80Q RÉIS 0 METRO

GASA AMGMA
54 e 56 Rua Uruguayana 54e56

*LMEIP* k SILVt>a

o

Pltl'C'1*-*. 
%-N.í alusar, no oonlro

ciimniorolitl» um t«a|iuçoHO nr-
iiid/fiil (iiira ilopiiHito | ijiirlas à

rniMl., 
rontuntn «l«-.t.» folha oom att

nliliu-s II. A. U. A.

FRKTisa.sk 
do uma cr adi na rua Di*

.nm i a. x. Villa Ruy Barbosa; para o
i.-ivtç.i doineatico.
a |khil>AM-.sK ue . iKarr.-ir a.-, para iiaua*
L lhar i iii.u-h.ua; oa roa da Alfatidrga
a. ns.

I DENTISTAíSísitmwm. *
»
*«x— *

Eztracçüo de dentes, sem
•f dòr, *K Limpeza do dentes.......Dentaduras do vulcanite,
? ca.ia.lento
« Obliiraçõea de dentes, de
•K 5»a
«i Dentes a pivot*K Coroas de ouro, de 2UI a.

Concertos de dentaduras,

5$«>X)»
5S0Õ0*

5S0'X» Jí
71000*

15*.«*
4CIO00?>

(¦'lios cm 5 horas, por
iu i* quchradaa e defei-
tuoaaa quo estejam, fl-
eando como novas, e fra-
rantidns por muito tem-
po, cada concerto *....

NO CONSULTÓRIO 00
Dr. Stlvino Mattos
Laureado com o primeiro

pteraio na exposição de 1900
4 6 6 RUA DA CARIOCA 4 e 6

Entrada pelo n. 6

*
1OI000»

!+.
rt-

>r

>»••+
J Das 7 da manhã 6a 5da tarde ej

das 7 ás 9 1|2 da noite. Todos oa >*.
dias. >¥

i3t**íWWW**W4XVt:VV*m

VENDE-SE 
a còllecção do « Correio da

Manhã • de 1903 e a guns exemplares de
1901 e 19i.2, tudo muitu barato; na rua Zeíc-
rino n. -'6, Todos ns Santos.

VENDEMOS 
troa prédios com jaidim e

chácara, a-tua, caixa e tanque, murada e
pradll ; trata-se na mesma com o dnno, rua
Cesario n. 7, perto da estação das Offlcinas.
Nâo se faz questão de preço.

ENDE-SE pur 3:00CS ura magnifleo ter-
ren.i com 501. metros de frente por 2H0 de

fumlos, muito próximo á estação do Hélio-
polis ; trita-se na rua doa Ourives n. 167,
sobrado.

ENDK SE ua ruaViscnode do Silva n. 45,
em Botafogo, uma grande casa com va-

randa, salas de visita e jantar, aais quartos
com janelliis, despensa, banheiro e outras
dependências para creadoe, grande jardim
nafrente e tem mais 200 metros do terreno
nos fundos, até ás vertentes, togar muito
aprazível e saudável e vende-se por com-
modo preço; para tratar, com o sr. Costa,
i run Primeiro de Março n. 107, 1' andar.

VENDE 
SE o prédio da rua Turres Ho-

mein n. 110, (Villa Izabel) de construo-
ção moderna, com gaz, água abundante o
mais necessários, trata-sn no mesmo.

Iso meiro do linon, o tecido i
próprio para a estação
CASA LEÃO
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VENDE-SE 
um chalet, na rua Pinto Telles

n. 18, Maeangá. em Jacarápagua, com
grande chácara aiborisa.la, logar saudável,
madcirnmento de lei, preço 4.-OUS00O;ü-ata-8 •
na rua MauA n. 22,Meyer, ou Gonçalves Dias
n 8.

VENDE 
SE á rua da Quitanda n. 46, uma

mobília com 17 peças, 1 guarda prata,1 otagéro com espelho, 1 toilete com gave-tas, 1 commnda, 1 cabule, sendo a mobília
do J. aarandá e as outras peças de vi ihatico.
tudo em bom estado, um apparelho do
louça fina e diversas peças de chrbtaos
e porcellana.

VENDEM-SE 
barato, por motivo de mu-

dança, uma cama a Ristori com estrado
de aramo para casal, uma dita para solteiro,
am bom guarda-roupa, nm espelho, am do-
cel, etc; rua dos Arcos n. 55.

VKNDP. 
SK o chalet n- 13 A, 4 raa 8ana*

dor Alencar, em S. Cbrietovio; trata eo
po rueimo.

VENDEM 
SE, por nreeos btrmtiaaimoe, 2

Oaaal oom quintal t ajru eacaneda; aan*
do uma, na estrada real de Santa Cruz
n. 120, Kiuranho da Dentro, • entra oa ira-
Veas« Ileurltiucta Moura n. 2, Piedade; tra,
la*ae na rua Ferralia Lelta ¦, 3, Engenho
de Dentro, Tábua,

VENDK-SE 
por 3á:(»0J 2 prédio* i rua

Qen.irtil Ctmira; 6:0) S am fraode ter
rena, i raa Francisco Muratorl; 37:9Ht« ama
aventda, 4 rua Boulevard, rende 7&.«ji««i
mensae«; 12;iiOUS uma gr-imle caia pronm i
A estação do M-v.-r; 7:000$ ama caia no
K«tiiei.ido Sa; UiOOus) ama dita, 4 rua Ad..-
tanto, porto do Matioto; 1«':(W| uma dita
oom 11 quartos, oa eataçfto do M-ycr. Em
pre*ta*a« uinhoiro sobre hypotheca; trata
se 4 rua da Uruguayana n. 65.

VENDK-SE.uio 
torreuo eom pequeno bar*

riicão p r 25i)$, tem 11 metros de frente
por 40 do fundos, ua estacio do Ramos; tra*
U-se na rua de Paula Mattos n. 19. loja.

E 
SAMUEL Hiil-I-MAN dt C. Traves» du

. H..-ari» n. lã-A. 1'eideu-ia a cautela
o. 79.171 desta casa.

PKOKBSSOtt 
F. Campos aceita chama-

dos para leccionar em collegloa oa em
casas da famílias. Cartas nesta redacção aomesmo.

¦ AM.i» de » rríliu Real da Braa.ll»
/em ii.|iiiii».,'a.., rr.-ai.* prononUi para 1
min» daa .'i/iii.!..- i.iiuic '».i.-.
Ill.lrlrl* rr«ter<il *<> l.iiarrllaa H«tt

ç4o Dr. Kiunlti.) prr«llea aa raa l'ra«tr,..
M da Slaraaa, aa. ::*» p t»| dala •••«••. da
sevraa na mems, nu; 4jaàsr« lasaa n»
raa Argamlna Reta.

Na I »U.I„ d» Rio 4o Jnurtr., t
Município da Padua - raaenda ravla-

lata,
Manlelpio d* M.c.l,t.-*m.*mA*. Italrrll.
Muni. ipin da Maeabó - raaaaida Muaie

Altgn.
aluuicipto de Ifu.«aau - Fateada Raa-

dade. •
«¦-a» N. l-aalo ;
Munloinln do Bananal-Rllla I»l-Ua.
Iit-m. Idem f,relute i.ulir»do ea rui

Couinicndador Aguiar.
Município d* tiopual—Tarreaaa naa fre-

Kar.Ue : .lo K.„i« |.pi,l_rnia. 80111 iv
na-, de tlrua, Piaaarn Raabora da 1'aaht* r
ti. Hi.ue|.

*<> l*.lt,.lo de Rlaaa lleraea — Munici.
pio do Ouro rino-r.imdtt RU daa l'r-
draa.

A peça de morim rociam».

CASA LEÀO
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UMA 
s.-nhoru profaaaora, bem conhxrida

Ir-ceíonaem casa das alumnn.duas veies
por semana, piano a 2t8 por mez. carUs uo
•Correio da Mauiii» cnn as imciaea A. S.

AS 
creanças lavadas com o Sábio Ma-

gico tornam-se gordas e bonitas; um ?$,
Drogaria Ptxarro, raa Sete do Setembro
n. 47.

CAHMIYltlO 
limpa e cns-rv» at gengl

vai, ciai ela os «tentes o tira o mau h.«li-
lo da hoeca; caizu UOUO, pelo correio l|:>(n.
Drogaria Pizarro, rua Sete do Setembro, 47.

Cintas 
inrrrnaea — Marca registrada'

Matam tnslaiitanuameuto pulgaa, pene-
vciim, baratas, moscas e mosquitos; lata
9)6 réis, dúzia 8t, na Drogaria Pizarro, rn 1
Sete do Setembro n. 47. Aviso — nio aào
nocivas 4 saude.

1S200
Vendo-so o metro de fuatoné lis-
trado o que ha de mais moderno

GASA LEÃO
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CAllNE8ECCA.t.!^?
> ••*Ot). WUDilil > >)* Míii.i* Silo II *
inau; l.ai.lu, UU de t Mo*. '-'•-»', •»-" •
.•skui. bsUI a, fila ttiu « p*); aitit dss,
Uu ISuO, S-.ii e »*.al; |,n,li . o.- H iui INUO,
l>tu) e U4U0; b»«altlSii ^iymn.n, kll» r-" .
.-«.imiàii e». c.i, I ua SVi. g.iislii.la, UU
IH<) lll ,tltr,,.'., ' tl| h'-l\. tatj-i doljtkllti
l-i|i->ii*t|ar, ti . iu...;iK'i * Osliiil* ;
ItiiKUIÇa d.» Itlo ..iaii.il'. UU, eli-i>, 1 a a.
de |.lt,t....i, lnn IIPU; I.i 1.tu riu,. Im...
S-xui, ji ",. ll',.» :,i:.y ,...) (..,;.. |t i.,
«tri • e •.'--', e >le .tt , OOroS, I9U0, »-'." »
-i"1,..!! -..,¦:.. ffiuv, .,;¦.:!.« de I* {Sio,tubi .!«..11 •. htfo {ton vinvi r». Owãr;
irerriifa, IR«3ú, a iuiio trlmai Itnebn USo
tnOU,ZSOal f**»J. Alldieaen IV-al ; Ver-
Mi.iiuii irsãoss *t. IuUano ¦•'$•>", vinha
v tu. 111, KiirraU pa>, cineu **¦ 1 .'.«• 3$,
verde, I'.«í«i, cinc > k 'ii..u- 41. .'.•«.....¦
MO acatei, , -;•¦•¦ <-> itliQO .-- H--- - »¦ > «•. luta
ll**), $yoo e 11100; a.tiio, ailxa com
to tijolo* If, 1 ;l-¦> e i$','V', pio ,-.i",-i.ii
• »"". K a ti""1; HugUHA na lu.nslro 1 •''.<» -
íUOii t niiii.i-, 11 1. iic gniiDrita por pr«-.;..<
ii.ii iiiiHHiiiuit, no gianda arm.item da baru-
tftu, rua D. Mano"! «W, isqulns do bace.i
.'..« foiiBir.ih— iii.-otii' Ribeiro dos Santos.
''arrotos gruiu. Kilul— Estrada Real de
Sanu Ciuiii. UO.

Leite 
lulraj-ra -Vende-se eite afamado

leite, no deposito, a 400 réis o litro e 30o
réis a garrafa, pata viagem, e entrega.se em
domicilio, por assiguauiras mensaes, a preço
módico; na rua do Ouvidor n. 119, antigo
Londres. Nio lem flliaes.

MANTEIGA 
FRESCA DE PETRÒPOLIS,

sem sal. único deposito, Ouvidor 119,
Leite 1'almyra.

CUR-n R*PI9* £ R-fcWjU
da fraqueza geniiat, prostração nervosa e
impotência, pela VERMUTHINA, delicioso
licor do mesa, tônico, diçestivo o reconsti-
tuinte.

Cura em todos os casos, tanto'na jnventu*
dc como na edade avançada, restituindo e
augrnon-ando a força e vitalidade, revigo-
randn o systema nervoso, restabolecend..
a saude e o bem estar, fazendo desapt-are-
rera Insomnla, a excitaç&o a o reoeío I !
.Agrudabílissímo especifico, Inteiramente ve*
goiál,

F.ncontra-se á venda nas prlncipaes phar-
macias e drogarias o no depoiito geral 4

86 RUA DES. PEDRO 86
DROGARIA: PIMENTA ALMEIDA A C-

M^¦ANTEIQA VIRGEM, eaterilixada, kiln
.. »3SãW) no antigo Londres, Ouvidor 119,

Lebe Palmyra.

DR. 
Elesbio Piusa. Antônio Pereira de

Carvalho, precisa saber da residência
dest" senhor; queira annunciar por esta fo-
lha, para aer procurado.

o metro de lindas cassas, padrões
art nouveun

GASA LEÃO
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ÜM 
homem bem relacionado, actlvo e

possuindo um physioo agradável pôde
encontrar actaalmentenmaexoellente oollo-
cação numa empreza que deseja esUnder
as suas operações no Brasil. Quem estiver
nas condições dirija-aa dando nome.direcçio
e pormenores em carta á X. X. X. neste Jor-
nal.

SUPERIOÜ 
«IVrErSA MINEIRA, São

João D'EL-REI, hilo 3S, de 2' 2it30O.
Rua dos Andradas, 9.Nio se enganem, casa.
vordo.

BYHEH
ozm:jaaa3eWME*am3swaLj_M.i*8awi»ufKg«%iam'a_w^ tm i_ip . i ¦¦ umi1! ^aiy»:

m Tnico
E' APERITIYO

ÀMoço onjantar amlsos ais
tratamento fario e variado, a>seio,
decência e seriedade; na raa da Al-
fandeca a. 108.

COLLEOIO 
infantil, rua da Harmonia

u. 64. Habilita-se a qualquer creauça ou
adulto em ciuco muaes.

OHSECE-SE bua comida, feita com ton-Foinbo de Minas, casa do família que
di«põe de boa e aceiada cozinheira; na
rua Senador Kuzcbio n. 59, l« andar. Ac-
ceiU-se pensionistas e manda-se a doinl*
cilio. . .

A FFECÇÕES DAS

vias respiratórias£
Curam-se com o (reosotul

nulado de Granado A C.
Ura-

CADTSLAS do Monto de
Soccorro e de
oaaas de pe-
nho res, bii
lh..ntes, d i a-
mantos, ouro,

prata, pedras finas e jóias usadas, com-
pram-so, pagam-se bem; na rua Sete do Se-
tem bro n. 169, em frento ao gradil da egro-
ja de S. Francisco de Paula.

C1ARTAS 
de Danças para casas e papeis

/de casamentos, 4 rua General Câmara
n. 120.

PHOTOORAPHO 
a domicilio. Meia dúzia

de retratos ou grupos, 12$, Sr. Valverde,
especialista em coloridos. Chamados por
carta, á rua Hennquota n. 8, estação da
Piedade.

COLLEGIO 
ROUANET para meninas e

meninos, na rua Haddock Lobo n. IÍM.

OJofaPi—Liquido, aro-
matico, ínoffen-
sivo na appiij
cação, e exli-r-

mlmidor instantâneo doa perseveju8,piolhas.
pulgas, cupim e demais lnsectos. Recom-
menda-so para procurarem nos estabeleci-
meotos de drogarias, pharmacias e ferra-
gens. Únicos agentes : Mendonça Junior
Sobrinho. Eacriptorio, o laboratório, raa do
Hospício n. 160, sobrado.

cOMPRA SE o n. 1 do Correio da Manhã
Informa-se em nosso escriptorio.

COMMERCIO
nio, 7 Ou feveroiro Oe inc4.

Cambio
O mercado nliriu liontcm com -áa taxa» óftl

tlaos do 1. 1 O- sobro Londres no Banco dn
fte|iul)llou. de i- II|H il. tio lii-.isíiliiiv.scli HiiiiIí
e «lc 1 i i>|Hi d, noa outros Imin-os. u estus taxas
não fiT.iin ttitoraütis durante o dia;

Ainda lio-itcm os bancos niostrnram-ae hesi-
Umes, iii.iiiiiiii com saques sob oouttloOe» a
I'J5j8 il, doülarando iioniprasi 12 7iiii o. a roa-
Usaram iichouíos om outro papal a 1? ri í d.i o
I0J--1. blllxsiHlll ns lu.\a« a li áiiii d. e fctlver,
11 is\ü «1 o lioiiv-i iii-üocios em outro papel a
ItJtstl.Mns o nii'1'cailo l'.rnioii-se depois e Ou
noite algum tempo ns cotações delisis-d no
Danço dn. >í..|iut,ii.':i a n db-TD ll|3íd nos hun-
co-. estrinim iroa se oonearvtiram sustontadía,
ci.t indo se o OU Iro impoi a 12 iSfirí «I-, com ven-
dcdtirá) e coiii|nitliir..'sooiiforiiie ns condições.

A'l.at-ile o 1111'.citilo iOIllOU itafftoiixai-, sai-an
do o^himpOSOAtrorigoiros a li í»(ií- il-.mas o íl»>

fiUblica 
furiiei-in sempre eoWçâo 8 li i|3 d. 0•aliou eoin .-«.«• loiras baocarlaa .» ií mie is ms

> n eompratlorei d«* Outro p.ii»'l a is !.t|S.'.
Houve alguiua aiilmaçio nos n«5tfodos, que

conUmianini «le I2'>(lüf Ií 5jn d. parn ae letras
hun.i.iiii» e do 12 ..p a I- ;ila d- para outro pa-
pel.

As i.isas orii.iies, afllxaOas pelos banco».
bram aa legulutea:
l.ltnitvl,...
I';i;:s 
llen Iniiso
Umiji
1'oritnril...,
Kiv.h \yrb.

w
líMW 11 11 "íiS d.
»7;2 ii »;;" por fr.
IW.» .1 IKvH jior ll 111,
,:j.' .1 t7»,»il por ili».
v.>. 11 l}U5»i.

t»U5 a .io:* i'ar iioll.
Rt.NBVl) MMltó

if Um, a- il l.uiu .n I.i., Ur l.prlr..
It-SSS ."wT

c*.:ti4ã*2
Urtrac.!»rU to I .1.4,. ir Mie»

11*  .. . «*; Bsto
Ot **- ¦¦¦ .-¦ KI-SSUSCv
Kat .-,-ua petiovlo il» l.Vsj JS.UJIÍÜ1

Houve a» s»(trtntes ulteraçoet na pauta iiieeni. ««ivielioj» tioda -.

rrn

Ua i» «

*jm-«r\l*nie
4%XtSb& *."'ül C-ft*CS

• ir.adj . .
As*.'t -»r ict\)*.»0 .
St.-.-.t it? rnimvno
lastia 1tr.-n.1nla . .
Cato -NU »í»tM> -• -«.*

ou»Uo
Dor«-
rVi
rui
nr
T»'-.
ti-

«t dm astoS va

¦ S-1W por hílogramnia
**"w é
ii!*l ,
sa* •
Si») •
rt») ,
«sua .
;,3*4-V •
ts.»." .
rsul .'*'.»»'• .

Para exportação bouve algum trabalho para
especulação, continuando oa exportadores
ci)iii|iletim.nto rotrahlilos, em oonaequencia
do» preços continuarem nomlnnes.

Kntraram 3.6*2 «acena por oabotagern e barra
o dentro

Km jundiatiy passaram 9.0.H) saceas com des-
tino a Santo»"

Cotações nominaes.
EDtrailii dlTrnai

Dia S:
listrada de Forro Central
CsboUirem
Barra dentro.

Total : klloge...
> saccaa.

IVsde o dia 11

Estratln de Ferro Central
tail.otagem 
Marra dentro

400.159

«ílss
«tt. 155

10.37J

«.TS1 695
tso.íis
760 173

Total-. kitoc* 3 775.
. «acea» ü.

Média diária, «acoas. 12,
 Í.64VDesde 1 de julho.

FJtual período de t?03i
Estrada de Ferro Central.
t:atvo tapem
Marra dentro

1.53
S.

..•¦¦

TOWa K-llorai 1.ÍS3.
• tAOOJtS- «*. 33.

Media diana, saccaa 6.
IIOTliurnie

StOÒI, no .lia 64*.
Uaitu.r«|ne ao dia <"t39.

ifl.Entrada no dia i
Stock r.o dia 4....

' V; > '.I ¦« Ul S

J. W rwane 4 C Nota York..
Aj-t>ucKie A C idem
Omitein * C. Balttn-or*

gea.ise

2.0»
3.17S

500

5*S75

>* »
srras-ira.

« »««.
Ni

»|*-.*4*
¦*%j>í «»* í»-»»"

r*.

•¦.-¦* í *-,•.¦.- ** * S>> vl-.-j»
» Àt» -•*'-: t uoM^fli rwm o*
UH4*f 

'*ríf"J*SrV*«*"--4» «tó* z~\*m a
•{%% **tjí» "f** st *m< nrtimníjf*»
ii* iao «(¦» \«»*.» Y*» aa4a

eaitin tt no «ttH<w««W- ot'tm.» as» ««(riaMOa
éeaei ilu iifian os mm feita» o .*-r. *x»» *
v«çc «t .¦»*• i*ra o ijii! I*

; feiro ao cetnmtrclo ao eale
nio, » ds r*,- ¦'. j t>£ ; -'l

OoUç.Vm p. t. dia 5:
tle.sa no centro: JiSO

li«,poruçâa i
I»r.-- .o»*1*

7...... leti e
54PM
sas

PauU "ta r»
E*«í*«.4ue«s da 5:

K. Caídos t.t» % con
Is. da - --ia -...,..... T2

;««»»4e «a 1-
«AVTMiia. aSaai

EísTid» Ot Ktm»

SMfe

i.STS

B. Dentro  S.TOO

Desde oi-  S28R2 .
Media  12.582 .

Desde o 1' de julho:
Entradas  3.<»65-03S saceas
Kmbnrques  2.906H71 •
lixlsteucia  6v7.202 .

SAKT08, 5.
Eotradaa  6Jsi saceas
Desde o 1-  38.710 >

Media ..'  7.7t3
Desdeo p de julho  6.4ÍS-4H
Existência  l.Ç0lrT60 •

Preço 6tt> 0.
Mercado cjino-

Itlulos «cndias» aa liara otOCal úa bolsa
Apólices:

Geraes5 ¦;. S, 1 a. 985»
. 3,2.3,3,3.15.9.20 »SM
• liSOOt miúdas) ajr 97' 1

Emp. usSã, *a 5--1*
. çm.> 1 Si"*
. í, 29 »s.<

lnacrli.çOes de3-i., 2,4, 9t«
Kal. de Uloaa. 4 •-<=.
Estado do Rio, 4 | ) 50, 49, 50, liO, 20,

5.» a. 54S
Barnroí.'

Republica, C4, 50, », t^ *X, 50 3SJ
Companhias-

M. de S. Jeronvmo, 50 lísr^O
V de Sapm-aity *> dlaa, 500 **
S. Chrtstovno. H ••• '33»
Rrasil Industrial. Ií, 50 a. -".W
Contlcnça, M *--_—,

, »tcntó3 dia». IMO M5«.0
.. fgsOa  SS
IXttenturts:

Sorocabana, 3&2. Iffl, 43, «V», ICO ~M
C CrlNinos. 20'IV 5", 50 IW-
). Bouraleo, 5. ít5*

50, noa it*»
oarrtai

Apaíiett

C.irae» <1e 5 .'
Krr.r- t!* tSB *. •

inoíU'.'.. .••••*•- .*»».,
. \>tn

itorm
tnap. MumCipal

oom-  
In»cr-.Ks«s» «1» J ." .,..

(tom- ..««,....a,
E»tadodo Rio ;4 

« (S t ) - -•
Estado «» MiOi» 

» .aom.i.--¦•• —....
ntAencsm

S3-,v)Alr.l
cen-)» CrteüsM (30SK. ....
• jOC-Va* •«¦*«-*'!¦!?**»*« Sf*l«r*-.-.

ISSÉIaia IIücIb— ea —...
Iwat. Oa Sarto» —---.-
i. BaaaaaMB. .-.--«^
Sas«> mesto do H.,i ....

um íTsi
130*

US 15*
«I 2TS

331 SOI
461

451 401
401 3!»
3» ÜM

275» 2f-M
211* 210*

230»
210»

2301 2201
215* 2001

2251
1158

M5W 8)
322*

SíKOtm —
usesòío -

«K*
s*s

í.-o-.H! ..;-.7*500
115»

M:y)

730»
7401

98.
ICI

IM»rss
l»ai*r«(rt*ii.-..  -•
DWMflM --• - - —--* -
ia»*> Am O— uv-
R*|_- ... .. . .

ar>«

rí:t!>•)»**w
i-i
ttrsa

179*
IS2*
írr.»
StM
541

7i*5«xm

75*309

ÍSM
IStA

117»
lt|
9WM

Cxirrxs de ferro :
Jardim llotanlco
S. Cliiiatorfio

Kslroii.is de ftrro :
M.deS- Jeronvmo
V. deSapucahy
Xtquros

I.iovd Amoricano
Confiança 
lnveciidade 
Iinleiiin.sadorn
Mercuito

TfiVdos :
Alliançn
Brasil Industrial
Confiança
CorcovatM
Cometa
PeiroiiOlitana
Manuíactora Flumlrenso.
S. Pellx

Uiversas:
Ssi e Naves-nçõo 
Docas de Santos
Internacional de Docas...
1 otertaa Naclonaes
Const. civis
Torres c Colonis.ições ...

COMMKBCIAL TSl,aaRAM BDRBAnX
l.onflrri. 6

nau AirTsníon
DESCONTO

i «nli 01* Bnglaritl Rate 4 •/. 4 •/.
da França 3 -j. j •/.
d-AUemanlia 4 7. 4./.

No mercado
i.ondre*. 3 mntea ! 7]! a 15]IS •¦. » Tf! a 15|16 •'.
!'3D» 2I|2-'. 2 l!2'(
l-erlint 2 3 9 ¦;. • -ij -;.

CAURIOS
Pr.rla sobre Loadre» por Is. 25.17
I-anefonreltali-ii-oriOOl». SS M
lieapatilia por SW pais
Herlim por ino marco»
Bruxel^»  port
Nova YorK.
1 enov»  . •
Vistos  • '« 43 TjlS .33;J<1

BRASIL APOIJCKS- ifHO
•«os •. tb.«o  »o si, ¦
l*«í* 4- 7*14 753,4
l*SS 5 — 90 90 Ni
rund-ai 5 'I l*í tfj \f\
5 -l. Oètlt O» Minas.. SS {j tj*

PItEMIO DK OUttO
Murao» Alre»— 127.» 127.30

CAMBIO SOBRE l CVXORt-,
-•:.«*.-.•. 4S il.H ISmi*

ttiii.mi|..i^
Ucaaa.it.

O p»«r»-«» aüliniB Or-ume». .-« narshtrra
SaOamenkíainí-:»* Bar&fíK-riirr»ahrU uns*»
.«.ciair. i-i-ío'. iio.e cci poriú» da Braaü

UaSaa.«.
O *****•'*» »!l**não Pm JClcott*. ,*z Haxs-.lxrt-¦SatiarDeiiSinlwlin trarnpfart.tfcittru r>«»-.

w-irf. «..'- y t-c.e «¦*« üKM.i»ã *e* f-t>no*> ric
üctaíi-

CAFV r». SAXIO*"

2í.t7frs.
99 3|4 fr».

3*2 50 J*4.«« fr».~ t3Üi- t?2 J|4 fr».
25.211|2 25. 21 lr2 rm
SM 5lJ 4.S» 3;J do..

1 24 li.

ESTATÍSTICA SEMANAL
Embarques para ob E. U. 67.001 Europa 18.000
Sabidas • > > • 62.000 • 22.000

BKtMOtS COavOCABAS
Empreza de Sal e Navegação, no dia 12, ia 2

horas.
Banco Commerclal, no dia 17 is 12 horas.
Companhia de Fiação e Tecidos Magéense,

BO dia 20 á I hora.
Companhia Vera Cruz, no dia 25, ás 2 boras.

K. P. t-eniral *o Iraill
StocU de caré nas eataçüe» d» ramessn em 5

de fevereiro de 1904. saceas
Serraria 916
Retiro 170
Juiz de Fora 29n
Sitio 161
Sabará.. 87
l>tir*lro 56
Cachoeira 112
CSçápara io*>
S José 106
ditador 314
O.*-) Preto 257
M Harboza 52
For 10 Novo 116
Noru- 637
Parahybuna 4*
Souza Aguiar 171

4.250
Saceas

. 20.604
194

Stock na» estações de cbafida-.
Marítima
Norte --

rrca»
Vrr.-5.-5 Barsf.).»3<3ú'^sev- ara-ato «•*-•**''*i;<vts_« uns 1

38TV8
Klloirrarnmaa

Recebido no dt»4  400 lf.9
• desde o dia  2.725.129

Eai «Kiiai r<rio.1o oe i*s3  !.$>*•> 753
Esta deacootado o peão das taccaa.

Merraaei-lai ratraaas a" aia s a. terertlro
at im

Mamiina S. Inog-o toui
kiioga- irtlocí. kt!oç».

Csn-io rrcot.: - l?.r3 l?.3-fl
Coürtvs aecco» a »al-
tptõot. -.-... -as;

Feuao..- - 71.640 Tf. '4-
Fumo - 8.114 S-U
Madeira» 13 4J' — u.4'*'Miaio  3m *7 xa uva
Queyos- — 1 123 i._
Toocimio — m.i*n s..«t
|VTR.->*I* Í3M* ."««í.UI 33i»_»«5

ltrrra«re «le trarros tt eaa.nma
Pr**o» qoa -«igonirarr. dura-Kc a aetnaca

Soda
Cerne*

Arr--.- .-...-.o-ii'-. rsi ;4f
. I«3 ila l*KJ;a. í*onji pjar* ra

Fartcfia Ot Porte Awçre. "ea
•aatcial ss ir*

!>.ta *tem. Soa .... «r** i-raa
t«Ba *:**>¦, p*r*t*ada— .... ••s a, «v «
frtíitfsrm. aro-wa -.rja» «n«
ÜHa é* -V.OV. (Jüiür.-L..:-za a» a, la-
UL» liteaa. .-rfc*»a. . .. Ti» ;.;,-
F*^.si «--f. j. de Porta Alt-
*— R* »*»

D«*» r-íriia.- — _... u* It»
Ut«»*« Saaaa i'iab.:ti*m..*..- t .,. t|
Uiíj l-rtf o. «-«mgBrgaRa T1* a

»i-:ic -ruxjo, HlilHIiiij.... .TS 14

UtltHíM à C.-M»na
sie bi astuto 11. rtitt

BBMaaaaWBaaaaW^aaWaaWMBB)- B ¦'¦'*' Mi' | IK W"iTii 1 3 gMt

Ataka *a i.i.v 1 lu a Klm i tttta
a ao»» «kra aatiaeaa 1. Maleao

TOBIAS BARRETO
eikllead» Mk a élranjSa ao tar*4l(»Ta)
St. Bjnio K ai.ro aaüco • eoa)r*inol»
Se aiiliucto ••rr.|.!Uiii.

I «ai. ln-8», d* 180 paijlnaa bem Im-
aramo. Preço am brochurn. , BSOOO
encadernado 8SOOO

Contam aala volaae, 12 SlaearM* éokra at-
napto. aiTora». DwUoamM aalre ai.t. a»
kellu oractVM .obra a llsuflo ix aoltiar—A
Carloa Uom«a- Wra i. Ilrvlla— Llcçi» áa
aaartara Io canu (a acoauBi» aoliUca sa
tMolaao* ia tkiàta.

66, Rua do Ouvidor, 66

¦rio DTTíTnr- A •Jm ,erio e ll<-n,',,*0>
Jjjkjlr AJLliAX A mu 11 o conhecido
pela iuipori.iucii. de seus tralialhos, garanta
a cura de todas as moléstias, tendo aalvo já
1.823 pessoas. Diz com clareza 01 myslerius
da viila. prediz o faturo, lê nas maus, afasta
actuaçio e mal-ficin; das II is 4 da tardo, i
rua de S. lihrlatnvão 201, sobrado.ww

lli)
11 V palua|p«a, iia-

j.\| leiõei, ma-
leltaia ou ma
larla aão de
••Havias am
tpea dica no

máximo e oom um aó vidro do
prodigioso •Jtntl-aezonleo de Je-
•us ,,' Mais de 18.000 iiiras at-
testam a sua eflloacla. Um vi-
dro 6|000. Rua Marechal Fio-
rlano Peixoto n. K»lt, antiga Lar-
aa de S. Joaquim.

A' VISTA DOS SERVIÇOS
incalculáveis, prestados pela Verda-
deira Água do Labarraquo para o sa-
neamento e a dasinfecçào dos logares
em <Tuc o ar so acha corrompido, o
das ínnumeraveiB curas em casos des-
esperados em quo o doente estava

firesies 
a suecumbir de febro amarei-

a, de peste, de typho, de cholera, do
carbúnculo ou também de ulceras
horríveis, curas obtidas por meio des-
ta água, qiianilo todos os outros re-
médios nilo tinham feito effeito, o In-
stituto do Frauça tomou a peito dar
ao inventor o Grande Prêmio, para
recommondar o emprego desta água
contra as epidemias e os contágios
em todos os paizes do mundo. ,

Basta, com effofto, omprogar a Ver-
dacleira Água de Labarraque, conve-
niontemente misturada com água,
para sanear immédiatamente os loga-
res onde o ar estiver mais viciado,
para desinfectar logo as roupas bran-
ca e de pnnno, por mais inquinadas
quo estojam do matérias provindas do
indivíduos fallecidos das mais terri-
veisepidemias, taes como a febre ama-
rella, a peste, o typho, o cholera, e
para destruir instantaneamente os
germens destas moléstias tao terri veis.
Lavando-so as mãos e o rosto com
a Água de Labarraquo misturada com
água, flen-sc preservado com certeza
de qualquer epidemia.

Deve-se quasi sempre misturar a
Água do Labarraquo com água antes
de se servir delia. Quanto ás doses e
modo de empregar leiam os prospe-
ctos que so acham em volta da garra-
fa.-—A. Água do Labarraque serve ex-
elusivamento para o uso externo. A'
venda em todas as boas phurma-
cias.

P. 5.—Desconfiem das imitações;
exijam a Verdadeira Água de Labar-
raque o, para evitar qualquer engano,
reparem Dera que o lolreiro tenha o
endereço do laboratório : Maison L.
FRE RE, 19, rue Jacob, Paris. ¦

Al 
o -IM'.. \ ,..-.. 1 -„ „.,.,,, .1 : cag

»>.,.' 'a in,, I 
¦ .lauta). » ....... , ,

'-'"'"1 * "'* '*'' "i,t'l>'1, _ •*• aetn»4i>.

FU 
N' IC/ 1 lall.-u.lll lar..it, ... g.„(. .;,..!»• fii»t..iia, pra|)4f» raranli.io, ns ru* dsAmaésm jj, r tajtf,

¦ •f «na nu ui v nma•*•¦ C«>* ........ tui r»u-i»» (sllu a *n|
1.1 .'.1 -. ll« • ..| vil I ,,U4.1.14,1 a , . f • .
mui tu tr lu. 1 >

••?•?????•<»#i;aa#aa »««»«*« 6
CQUEGI0 ABÍLIO |l-:.|iii|«ata.lii ao tijnnn-.il. Naoional t

4 llilariialu, aeini laturtiato a ?
silsrqsto «

:l'.-'i 
• fuOMluD nda* «a auu* da eu. i-ii- | iluurit», •«.- .ti.t .1; * eownier* 4.ai.' ii i t tu-, aberta* a« iiiairmiiini, *

2 i;a»'"il. »il«..i. ..'fli. ,', *
m {., de altril. O* requeruuanim do. J

eiaininindea da t" troce drvain >-¦ *
r.i,u.-i;.ia. me 1.1 *» março • o* rios fUOClldSlOS à tdmiaaio • qilalq rr •

? anno do .-..u > secundário io ¦¦¦¦ ¦, *
J --ai ;.-. ti.-ln-i . da iihiuiIiii d» hu •
a maniiljilea e bacharelando rm «eien- Z
m .ns r letra*) ..i«. Su do marc-'. 4

i:tp-dli'iit» «Ua 10 borax «Ia n-, indi a
a* a horaa da urda, tia praia de H • •
ufoiio o. Ü.CJ. t

•*••??«>?••«.•>•>•::?«••?<>•>•••??•

LEÃO DI PENHORES
EU 11 DE FEVEREIRO

L GONTHIER & C.
HENRY. ARKANCO ft C.-Successores

3 RuaLuizieCaimesõ
Sln «.if». iiiiiliiiirlo** |>iiili'iii rea

formar <>u res«|»tar as «iui
cuiitclii.s ali» á vcainvra «los.io
dia.

INSTRUCÇjlO PRIMARIA
HO

EaTERNATO GABALDA
RUA DO ROSÁRIO 124

- O ilircdor previu,- no .seus
aa vlsinliiis e aniifroN que, (ciuli*
•» coiicliiiitu» na ulirns do l-lx- «

lernalo, cstA desde hoje nber-
Ia a iiiidriciilii parn o < IKSO
IMiniAIIIO «inc rniicciouiirá
em sulns inteiraiueule sopa- ]

!- 

rndna dus do cura» aecaiidii- |
rio e com o auxilio de lodo o _
corpo docente da casa. •
NINNHIimMMINHi

M UI.liSTI.tS DB »KI.LK -Htcom-
niendaiii-se ao publico o Ltcoi
e o Sabonete anlllierpeilro. oa
únicos eapeoltlcoa para o trata-
incuto das cnipineiis, dartliroa,
snrnas. borbultias inancbns da

pelle, eardas, caspas n r.oinlulioes. As numero-
eaa cur.is mie sn tém obtido com estes preclo*aos remediou aiitorisain-nos a (taranur a cura
radical dcsuis terríveis moléstias. Vendem-so
na nliarmacrla llragantlna á rua iTriisnm a-ia
n. IOS.

os FofriiiMintos 'do estômago. Milha.res de pessoas tem sido curadas
com este maravilhoso romodio.

Vendem so na pharmacia llragantlna á ru»Uruguhya na n. IU3 preço l,5uo.

STOMtco O Ellxlr icstontacal de(iainoinllla e Gcnolann é o remédio
mula poderoso paru combater todoa¦- 3frl ¦

FIiCADO e BACO - As pílulas antl-bllicsas purgntitfas do dr. Mtirillo, approvadas pela Juntado llyglene, «áo deum eíleito prodigioso nas obstruo-
ções tio ligado e liaço, heniorrlioidaa, uyspcpsias, prisões de ventre, dores

de cabeça, febres intermittentosehydropesln».
Vendem-se unicamente uaptianuacln Brag-an-tina á rua Uruguayana n. iu. ont.tn l.-iiiu

A^Gir.» 

COlIPOSTO Eate antigo «afamudo xarope peitoral é o quemais ao rccommonda no tratamento
da lossr. bronclilles. cainrrlio, aa-tlinia. Influenca. etc. Siiiwrior a
quantas panaceaa que por alu pom-

poaamcnte se aniitiiiciom, este medicamento
pOtln ser empregado sem o menor roceio, poisnão contam eodrlna. innratilua ou outras su«
bstancins noelvui á saude.

Único deposito, pltaruiacla llragantlna o
vendo aeem todas as boas pharmacias e dro*
garias.

aflXfSMVA
Tuticrculosc, eacri.ptiutaar, nen-
raistlirnia (rsi'oiiiiucnlo nervonoJ
O medicamento si>bt>rano porexcel-

Icncia para estas enfermidades, i, sem
i-onte-taçâo.o «Vinho do Kola iodo-tnn-
nico phosjihatadoii.de J. Rodrigues. De
ponito, rua Gonçalves Oia» 57.

BELLO MIZOHTS CLUB
Foi sorteado hontem, na 1- sério perma»

nento, o n. 25 do sr. Francisco Alves Mon«
teiro.

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro dc 19M.

Si/va e% Peixoto

C.aí_.íS)»_-_.
Traspassa-se urna exoellente, luxuosa»

mente mobiliada, num dos mel orca pontosdesta capital, com as seguintes áccomòda*
ções: 12 quartus espaçosos, salas do visita,
jitlit.ai, espera, ei.c.

Quartos para cisados, exoollenlo banheiro
e chocai a muito toboiisada. liiftmuuçõos
i rua do Ouvidor 67. Armazém Kean.

a»MM¦_*irsnmmn
Dito de cores, nacional
Dito amendoim
Milho mludo da terra, ania-
rello

Dito Idem. branco
Dito do norte
Farelo racional

Banha:

St lã»
184.00 1SS

G|t>-fl 61201
»m riit'0
61000 SUaij
21900 31
Tor 150 granis.

Americana (Armour |SS0 a itiio
Americana (diversas marcas). VW a >si
Porto Alegre, neve. kilo  »8»0 a r>4'
Dita I em,outras murcas.kilo ISO a lüiri
Diva latas «I-:'0 K:lii>. ettni. CTO a »!<--.|
Dita 1. em, outras marcas t-40 a l>,
Diu de Santa Cathartna.kilo. I7RU a »«.-.)
Toucinho: Por kllog.

Minas, superior 1640 a PM
Dito regular |üu. a ffüju
Coiomaa. NAo ha
Americano em barria! Nominal
sTarneiecca: Por kilogr.

Rio G. do Sul ayat antigo)... isso a tvo
. . . • »yst. j.latmo). $'aT« a |7C»

Rio da Prata nova jeso a |75<ia » . mantas tò «Ti-o a l- -•
• » ¦ reitiaj SJf» a *»*)
Aguardente- Por pipa

Angra ur,i a, iyj
Aracaju 1V| a iao*
Rahia 155» a Ul
Campos MS* a lio,
Maceiii 1404 a lü.»
Pararv 1SSS a li«u
Pernambuco 140J a I4"ji
Parahyba 140* a Ui»
Ateooi Por 4tõ iitros

De 40 grão» I4M a «0
• Ut 22* a 13.14
» s-i a«i a :-o;

Cafeatafesi
Aruarderte 2 pipas, araendolm 6 sa?-a».
Hisa. í: saceas.
CmI íM< si.cc&s. .oc-oa 15.000.
Feljio 6 saceas, flechas ;4 vnlttrr.e».
Madeira ítj peças, mabo 13 sacea*.

rUR.SBCAÇOtS UISTACUADAS til S
Santos -Vap. aíl. -Cordoba- de J.H1 tan».,

conMrf. BI. ;shnstor * C. c. lastro.
Sar.tos- Vap ital Ijls. Pslmas. de UÜSS tor.»

conair. Uni- art,pct* c. lastro.
N. Órleír-s —Vap. aost -Stefinta. Oe 1.4U6

tc-vs.j- Konon Mav-sw* C. c va ««. e»n--ro»
Basitmopc — BarTi amar. -Jalia Roliia». oe•:> tons. consiic 'ano il >ore 4C, 1:.«« saceas

d> café.
S*-tos • V*-- af *«!mu*t3«a. de I.'4? tensi-.

«-otwtg. T*)*c<t..- Wt"«! *•«:.<- ¦ ..-•
«notriH-TTo ho roaTO

int- Vj' aa a Ia «

Port* Uèsria « **^» * * •*¦ * •'» fttsrtaauwcAia
p»«|- Ilí.ihi 4 TBomm. tC«sf«ear. (»««_• s»,-
ír..ior Ma usa, Antacsa I-'. TaVast»», Viririí.*
Teln<ni-Jaj«-'. Jaaí -itm-Aia», Wta* (-.,«*V
ArsaaM!*) ta-»»-* MrUfnvt V Ifcta t'-.-^'-,'n
* Jam-tr Xwa l. '. *>!,*, ImaéAe A. MroVÍroi
;-..*.,- Aa*es-ar- U»-o ti u«i)it.l-s.uH),iJfi Joasotimafrn. Aaionío t: Ouvira Ktflaa a ;n-CasB-.4a^*. a «HBàa«3 Ven l«r.4MTt», t» trgi 

'«jS,!
It» VtUa. Ark,, )w (N-rraBo. ^4 «m i- Hatn»«uri*» -.'«ro» a l.xf» t-a-*sia

AlíO sax. í»»(*a«-a ij rtra». i.ec»,n .«;. fíe-v**.
ntt :S usa. 1*111 *i>saa<-r» VaaeXMal Mü « ivcua 4_c*si« ao :c«a4ra.

Cibo Frio I dia, lnnte nao. «N. S. d'Assiim«
pçíio fl*, 31 ton. mest. ünldlno K. 1'lres, o.-mp.
4 c. sul n Coelho A-1 .

Macnti, "/(> dias, burra. nac. «Ilnlda-, ?.% ton.
mest- José G. ü'Andraade. oqulp, 11 c. vários
gêneros á ordem, pass.: mulher e 3 llihos do
capitão.

Ssiàiiüln, Villa Nova II dias, C do ultimo, paq.• ltuliy». coniin. E. Chedvlcli, vários gnueioaíiLage Irmãos.

Salilrlss no dia 8

Sarros e eses., çnej. .Garcia.. coT.m. .1 J. A.' Henrique», nass r.-trlos Votais. Joiiu 1'etlro
Misstiiti. d,-Maurlce t- ii>>iiur, Oscar Santo*
Dias. O. Mona das Dores, Estív-st» I». li-avns

J sos e família Paulino Coutinho. Mano»! Cos-
ta Hení Viaron. ModtMto Martins. Ilerrtartlc
A. A. (astro, Luiz Vieira e Antônio Lourenço
da Cosia.

! Santos, paq ing. -Dcviot., oomm- W. .1. 1)3
I gnoll.
I Hamburgo c esns. paq. nli. .Halila-, comm.
I J. linilin. pass.: J. I. tia Silva Lima Pilho, tlr.

Antônio Olavo Caiincn. A (iúes. .Ir. S .tiro
Di-s. Jon.(ti)ti) Ortells, os ali ll»rm Salte-
rodt. soa liiuiliere dois Ilibo». Martlia l.orcnt-
zctt. e um liliio. Carloa H6fm«nn e sua n.tiilier.
Carlos Orar, 11-irmann N')ipt. n ir,?, mias
lllolie Forter, oanst. Max Stul>ari. n ali. ücln-
rh-li Rotil. 27 -tr. ">' rlasM;, e .11 «m transito.

Santos, paq. ali -Cotdubà-, coiiim. XI, lloner.
pa**.i IS um tmnBlto.

Mn-iit.é. hiato -S João-13 ton. me«t Ailolpho
José Ricardo, equip. 1 c. vários generais.

Ilavre e txc*.. Iti;;. tng. Anae Sn.itli. .:iw ton
me*t. W Sniith. c piip., S c. rnuro»

Valparaizo t. esc*., paq. Ing. in-ia-, i-oTtrri
F. Holter llal.son.

Porto Alegre, paq, -Maroíra-, comin. Paulo N
Guerra

Hiatnms
Tapam m rntrnr

Oeno*-) e eses . «ta* Palrr.B*..
p rtos do sul. -Ital'-jha.
Nm.) Vorü <*esc»., -Sirni-usa..
IlaniUirío e e«a*». •iielgnino»
l.ivarjKioi ri <-1<-t, -Ori«)sa«.
Sintos. -f.nnla-.
l»í,rtos do sai • Vlctorla..
porto* do sui. -Viciora».
P-ítio*. .is. norte, S. SaSt-ador».
MTrrpool e ««.•»., .r*r»-m»ps-.
Valiaraiao » «í-i.:?^ *Orita«.
Bo e..--,s e eaca . -Corailtérie..
si4j.,iJvimpto» » «h-»., .Dar.uíi»..
H.-.r-ir.«!*--r*it t «*s«f . .|>rin« W.i demir.
t.onrlrea t- esc* . • n,.CO-í«.

T«pM-p*. a sahtr
C£ttU»9*F *> e«.-« . •¦".ai-5B;a'a«.
iia»mt a Yiifa Xo-3 . ttjn i.i..
J»»r*Oa lio l*-„--.f>rOt <>-»<«..
lYnriDitrfKa. -ft» r'fl™*aao«~
femuniii»...".. -Ri*» Iar«ra7«a»-.
I;-1,1-4 t — -a . .Ha-t-fVs* (tt ha
l*t>rto« .1. «orle. -ijuian^zla..
santín -ii-..—s•
| ?r**?f*Cfti*rr «i #»'*-i*j» . ã%f\^3*t,
*r»fnOf !í # Sa^O**?*, -í 3M 1^¦*!**•*.
.-ar*»*» a Xaiiãim, -i ji 4»3imi>*.,
V.etiana a eaiau. *M«^<s)r. ta. feaj.
TíCÍÍR-3 e *««-»., **s!oqi£T [**««->">>*» «taPrwt.-.. ••,•).-,;-.».
f. -3 «ta 1-rai.i. «daaahan
SO-a V¦_. a t ti.3 , ...;.::rf.-.->..

.ii»jjmnpi.)iji ¦»»»«
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-»•-.' i.ii -r -tv'; INraflii li ,"
di» «or»»* MeoUier t*-**. «atinai i
, .ti* eieoltiir l»; inulim lnu

i , «>'filhar It*V*í .anal de acda
, i»aa «.era |»'M ve»lido*, o «i>
iffliw u f»ifii*i *¦•; itiran da ii»•*••• ,. • '.¦no forte .miiim fure* oico

HJiiti ii r»r Holuasd d» família Pernan
,•'¦íri.tfíi* axmaa. fanuii-ia qu» (ao
riiBunM da faMBdai, ilu* i» rondai.

,, a pr»)»:»!* nienutoa ipia otiiiai
. , iüatíto finem í'if«" liaiar i llyar**j_ i,, i,i f.i« rampra* a multo lu«

"it v - .«¦¦ ! ' »'l"«lri"i ltu iia-i*-!--*** ••-"
* 

33 O M DIA

VIDA OPERARIA
n, m f ri»* P»ra roupa irai alhadore* anldo

«ri" ..,i.|i:r luneei aunarlor panuo imlrei
i branca* íiordnda» i.i ¦ u rico*'Vi.- i'riBl.ii-0 vendemo* itjora por LI»

ni-iiiM' i» torçada t-OU; poncée |.irj*o cora»
' t "'ri lf>-"-"i laíuloa iiui.aiello* boliio* ao
f«ia «_»»i'. 11» il-'*-'; i*»)iiglnoio anda da me-

i.,1.1 iiniiio largo Vfl-vij; supain»
I • H ,-»t_ 21 aui.irell.i ou prelo o8-

!
i aliste muito Una parece pon-

lii-i S-»i; grande xorlimento
co» «enhora» e craonçat; leu

í;« nr, ii-inçi>; toalhas felpndii para
,.(,• isr.is tíHTlMi readai ú\à\ AI'PLI«

!-\fi" t'.,'!'is qualidades linha hranci* «
,.-, paia a» melhore» -¦•ii.in.i-; SK*

in*>,',,. t voitido*; cassas de coroa para ve*-
idas-na iiuior liiralòta, ver, crer « tu'—1
i> itiilUdduck Lobo il. 4, largo Lalii

rir: I
(Jc ."-a.

Iini-
tacio

LIQUIDAÇÃO--&
Tertlnas dn granlto Inglez, illo grandes,

nM jj0 |2*000 vendemos por menos custo
.,,, liquidai 

"rSáoO; copoi sem pá 1300 um
Itau.:u/.:.'. lalhores superiores Hlá00du/.ia
asa» lem • bacias para banho, raçiiiola¦•,
rificllà'. caldolrOl», prato» granlto, lã para
Ler ..ífaliiihoi, nulo a pieços muito meno»
dO CUSIO, V.'l' t) Cl''i; IUa I I.i ltlutlv l.nljo, 4,
>,,,,<, |.;.i.,i-ii.ilo S,i.

Attenção, iilustre publico!
Proplmla de qualquer ailvitibaç.o pelo se-

Minto |i »•"¦¦f° ¦ , . , .
Carta na pai ma da muo, letra condeco

rando o destino, transmiitoo do qualquer
ponsuni "'o, descncuiito dc qualquer sonho
mi-tleiloso.'pela miiUSr de sua profissão, prophcta da
tette I Vei nara cièr a verdade !!!

Ilua Seii.ul. r liuzebio n. 30, sobrado.

josé Rodrigues de Almeida
Precí«.a-ce f.illar com esta senhor para

r,t"'.:io de família ; oa rua do Hospício
n.lS. "

ii «JUIDE CLUB"
74. raia Tbeoüliilo Ottoni,74

ROUPAS A ENTREGAR
ò' turma, ao n. 21, um temo de paletot

Faccj.
9» iiuiii.a, ao n. 20, uma calça dc case-

mira.
Kiu de Janeiro-, G do fevereiro de 11)01.

MAGALHÃES & C.

CLUB TAILLEUR
RUA DES. JOSE' N. 114 (sobrado)

Foram hontem contemplados os segaiinles
jainicros :

I- ciuii serie A, n. Ul.
* club eciíü II, ii. 7.
II- Club série C, n. 10.
Ceinintiiileo nos «rs. sócios (;ue me mudei

p-.ra a rua do S. Sori- n. 111, sobrado.
llio ile Janeiro," de fevereiro do 190-1.—-_¦

(1*1*0 Lopes.

T CORREIO DA MANHA--Domln_o, 7 de Fevereiro do 1904
m-a--i.il-t Li»*s»j"*»*»J**far>^^

PIAS CHAGAS m CHRISTO
Uma lenliorii enlrcvnda, lia annos, com

tres lillias menores c com duas delia?
ilcenie. es-.-m ter meios para tratnl-ns, pede
lis pesso.aã cárhlosns, por alma de seus pa--ente- e pelo na- cimento de Nosso Senhor
íesü*"Cariiito, uma esmola pata o seu sus-
tento e dn seus filhos. A generosa redacção
do Correio da Manhã prosta-so a receber
ioda o qualquer esmola com este destino ca-
lil...... ou na rua Senhor do Mattoslnlioi
n.2ii, casa n. 1, Innd tio ltiipaglpai

CLUB MODELLO
Terno a sh tragar no sr. Aribur Correia

Vias, sob o ti.21.—llio, (', dc fevereiro do '.'0-t.

.1. M. GUIMARÃES.

JL_ €ir.b:iladora
ÍScliottisch

dc llllas Abalo

Vende-se il 15,na casa

Vieira Jríachado <$ C,
BI, RUA DOS OURIVES, 51

SOU MEDIDA
A PRESTAÇÕES SEUANAF.S DE 51000

1 crnos ii ciitrc(*nr
IS' ¦:-- iií 79, do sr. dr. Alfredo Torres, &

im d • Hosario 11. 1H.
I'J' .!•¦ ii. 21, do sr. Itodolpho do Oliveira,

:i ina ii. i,,-i,.| ('anuíra n. Gu.
-'' ae ii. 50, do sr. Álvaro Valle da Cosia*•-, i rim das Ourives li. 83.
Hio, 0 ilu fevereiro de 190-1.

1 de 4)rvll Ferreira
'0/, ,','ÍM DO ItOSAIllO, 101

PIANO PLEYEL
Vende-se por 1;000S uni magnífico, em

ellu estadn. Kua do SíOrámélltO ti. 15;
cnsa de p, nhoro.i.

Ifgtesícrs ^ Q*
t_,

ALFAIATES

M ii Oiiviilor n. 1„ B, sõJÉo
ri il sahiu o n. 29 do sr. Oetavio

. tua de ri. Pedra n. 39,
u. 12 íiilim o i_ 49 do sr. Abelte For-

n ' b'1-i-.i-i d.as Çani cilas n. 3.
li sahlu o n. GS do sr. Ysuiar

enii. íua dc S. Pedro n. 328 A.
tic Janeiro, 7 de fevereiro de 10434.

Ygtesias A C

CARNAVAL
le lieliatropio, para Htsnaijns,

,J ! - iro perfuma tre* -a quiiro litros
que lia tto B11Í9 barato; o í«U

* ¦•-••-entrado.
- ••'¦:•¦¦¦ ds 120 irramnias M0'0,A-'i ¦• isto para negeroio.

CASA VIKIRA
*8 RUA GONÇALVES DIAS 48

CASA
ra rua Piatihy n. 25. própria p.ara* tritamento; a» cliaves no d. 23> - Saatc*.

RHÜM
CREOSOTADO

-DE-

^ Sr.tcsh de Scuja
" •'eallen. ati.raa, ranquidão. eeqne-laclie, fr;>4uri.i p.tmonar

OBroStTXRlOS GKP.AKS:

•« RUA DO HOSPÍCIO 84

CARNAVAD
. Çrande o variado sortimento de gravuras de/anta-

sla para homens, senhoras o creanças .,.
Convi i ; oi nono* n ¦ i ' ••• - a viiam exuminar o eieolhldo o».!,:. i'a,,.,.', ite ii.--.il.i.-» do faiiUiu, quo Bcabamo» de roce»

Lur pxta ultimo vapor a que » -i.,!. ., ¦ a prtWM - ¦¦¦> uauipelidur.¦ ii. i i.: •• da i.'i».. \ - da» llll ,-i ,-. ¦• i, nua potsuima* devvui --t
ditlffidoa pira o uoiTptorlo d'A BSTAÇaO a tine intamii..

ii.i; .ua de moldea corlado» em taminbo natural o sob medida.

7 RUA DOS OURIVES 7
CASA LOMBAERTS

li

__ --

DARTHROS, EMPiGSHS, EC3-
«AS, CASPA, ESPMAS,

suor fclitlodos pes ou dos sovncos
sflo mnlcs tlc que csl.inl livro
quem fizer uso dlnrio do SABÃO
DA COSTA pcrftumulo lí. Knuits.

lí' preciso nfto confundir esle mn-
ravilhoso subfto com umas imita-
ções reles que» com diffcrcntcs
nomes mais ou menos parecidos c
acondicionndas tnnibcin cm cal-

xiiihtis, suo vendidas aos incautos por negociantes
pouco cscrupulosos.

Cada caixinha dc SABÃO DA COSTA deve ter
estampada na tampa a figura da HAHIANA cgtt.il a
que vai á margem deste anuuncio c dentro uma
medalha prateada. 'i,-..

PARA VENDAS EM GROSSO
ÚNICO DEPOSITÁRIO

J. C. VIEIRA

1
3

_

RUA DO THEATRO 33-A
m

4

A8 MOLÉSTIAS DO PEITO
CURAM-SE COM O

XAROPE DO BOSQUE
=•*>

-tir,,. / ,?W_\ *«»*w

q''. ct / ' 
» &*

-w -^j „,-*.,, - m3^^ mm *~*
___ l^_lff ll:i»s,. "Q"> - e d,-, 0/''io.,.:'/t-f- mM_^ mi, cro

ÊÊÊ,°é o^a ° oo?°''t--to-," •>/>?_ í?"« ímm m

"***-4>I*Íi1b\_7 i- iteSt^H^S^m HrS&rl\ *r«as___f ra*. »a E__)

íKksiiímÍS** Europa
Depositários no Drasll È&tMWífWP

ÈÊmÊm mm. Osrifl Erba' 
114 Rua tios OiirlYes 114 Ê*W ««WwBfl

E S. PEDRO, 9S
Vendo-se cm todas as t

phannacius o drogarias. #..' MILÃO

LnTCMftÇ M VJuniíio un uAnlluiiAhi
U BENEFICIO DO RECOLHIMENTO DE NOSSA SEIORA U PIEDADI

Sob a imraediata respoiii.abiüd.itde da mesma IVmandado, decretos nr.inicipaes
us. C>\:>, do 7 do maio de 189S, e 95-, de li) de novembro de IDOá"*

ExtracçSo pelo systema de urnas e espheras, no qual são
. »Tivr»r.é-i sorteiados todos os prêmios

Quinta-feira próxima
; A'S 2 1|2 HORAS DA TARDE

A' RUA DOS OURIVES N. 88
=tf-1 PEEMIO MAIOR

122s loteria - 2a do plano n. 33
SO* JOUAi! 55.000 BIXUETES A !0„. DIVIDIDOS EU DECWOS DE

ISÜOO

COMPANHIA DE Uff_i.lASNânASS DO BRASIL
itêf* SEDE SOCIAL E SALÃO DAS EXTRACÇÓBS I CAIXA DO CORREIO N. 41

Rua Primeiro do Março n. 38-Rua Visconde Itaborahy n, 9jEndereço Telegraphico -• Lotorias
RIO IDHS J*.A.ISr3B3in.O

LOTERIAS FEDERAES EXTRAHIDAS NA CAPITAL FEDERAL
lT.'.;.i.Jai pelo ir. li-.' d do covurno, repreiemant4 do exm. ministro di (.¦•¦¦i. 11 e com aiiliUneia d» um dinetor da Cdm|i.itltl_. .

tiofvica do govoriio da UoIlQ, em vlrttlfladl lei do iitingreiio Nieloiiil o de eoalNIO
»ari; ..id.i na .in.- .mu i di» i..iiii-ii-'i !•:.» do Tt-v.ouro redrul

li
AMANHA A'S2HORAS AMANHA
36" Loteria do esplendido plano n. 110

i5:ooo$ooo
luielrok itr.uu II. los $-750

DEPOIS DE AMANHA - A»S 2 HORAS
80* Loteria do excedente plano n. 94

i5:ooo$ooo
1,,1,'Iro*. ISSO O ii,-ii,«3i,-.-.i) II

SABBADO A'S 3 HORAS SABBADO
13* Loteria do magnífico plano n. 101

50.000SOOO
lul. Ir», «tono Ollnva* .1 O

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA — 15' Loteria do árandloso plano n. 103
3 — 5 DE MARÇO PRÓXIMO -- A»S 3 HORAS —SABBADC

Inteiros 15$O0O — Meios 7$500 •• Vl.eslmos a 750 réis

O* bilhetes acham»** u vahda. coin crand') antecadeiicia ao dia do rcipectlvo serteio, nas weaòlú Rorae» aqui, em todes os listados da llepuiilic.t b em toda» li cana* •
kloinuo» ÕsijadtdMdaW nuo a Companhia n4o tivor affoncia nfActal devarâo ser dirigidos, com a in,iior clareza n.i» dlriCÇÔBi, .io* .«cíuint»»;
ilínlSpKK^^^ cTnoBllai n. 2 A endereço tele^aphlco: PEKI^çalxa do Correio 

"n. 9IS- Naxirath A C, rua Nova do Ouvidor n. II
endereço telonroDlllooi LUS.VEL. ci.lxa do Correio n. 811. Sómento síj pagos ou rocebidoi om paif.unento bilhetes premladoadas Loterias ¦¦edBra.s. ,

r_i__é==___=) _EP__^4t_^_iV3N«HS-lVTO I3C>3VTTJ,-___31_ t==-====^~^=
i\. II.- Um vl.-lutie~4le lei soru dcdu/lüo o Imposto dc cinco por ccnlo sobre n Imporliincln do» prêmios superiores a du«-

xcnlot» mil réis.
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da
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Ijlfcücop de Tayuyá j
é o melhor,

o mais enérgico
DErifilTIVO .-\

e anti-rlicumalico
n.a t

Flora Brasileira v
*-

«*,•• '*««*. t. »**-w

rara cura
da»

molcstlii
provenl»

entes
da impurB-
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sangue

Usai o U-
car

dc Tiijujó
Deposita»

rios no
RIO Dl Matuto
al«ltj. f llitll

IC.
o OiiriTBS, 114 J»
Isij^tti

\

ELLIN'S F©OB,
MELLIN'S BISCUITS

MELLIN'S LACTO-GLYCOSE
MELLIN'S EMULSION

DE ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAO COM HYP0PH03-
PHITOS DE CAL E SODA

C„«*e„s..,,C...e.»-: CRASHLET & C.

©A«Hi«>._«*«_4.í'_ _ií>A_ _.*_.&_i_[&_._>_*)_!__£&_>f__>+&'h*!£££'ti£.4iÊ£iílii£Í!Í&
PASTA OE LYRIO JANVROT

O uso di'sta pasl.a r."id só rest.alinlcee a .alvura o o brilho iKs denlc3 como
inaiiiiileo aiinnr'Citiiciilâ dc rhojosilas próprias da bocea.

Di-iiosinirios-MiiHBt Soai-BS .t C, rua Gonçalves Dia* n. 30 ; Barbosa
Kr.ail.is t-i ti., rua do Ouvidor n. 71 A ; Silva Gomes tt C, íua de S. Pedro
ns; "•.' e'.'l.

t>
I»
II-
tr>
Ir
Ifr
I»»
1»

LU

<
QC

CORREIA DICK'S BALATA
PARAMACHINAS

agC^felihj^W E' a "-ais durável c resls*
^sX^M^iXirSSfS tente até hoje conhecida, ado-

ptada nas offícinas da Estra*

da de Ferro Central, arse*
naes de Marinha e Guerra.

ÚNICOS AGENTES NO BRASIL

BORLIDO, MONIZ & C.
CARBURETO DUPLO DE CÁLCIO MARCAiM

Custa mais caro em pre.',
ço que qualcfuer outra marca,1
porém fica mais barato que
qualquer outra pela diminui»»'
ção de consumo,pelo augmen-
to de luze pela conservação
dos apparelhos, por produzir
menos resíduos.

ÚNICOS AGENTES NO BRASIL)

BORLIDO, MONIZ & C.
ENXADAS MARCA ESMERALDA

iW/ímwm
WÊÊÊrW

XJ_5Íla1_X

CÇ«5fãtívW5ir»?»>íi5v-,ã5»?»»í

As senhoras e senhores de tratamento quo oslimem os r-etts cabcllo?, qua queiram
exterminar as cuspas, c queiram combater a calvicla; devem sem perda de tempo
usara üiaiina Tônico purantento indígena e composto sómenla do yegetaos; A Grauna
tlá vii-f.r .-o;- cabollos por muito fracos que estejam e os tórnn enoantadoros. A Grauna
vônde-so nas piiiicipàes casas do pcifumaiius, drogarias e baibeanas desta capital o do
*' 

Dcp°o.ilo: Vinujo, Freitas & C, rua dos Ourives n. 111; em S. Paulo, Burucl A C,
IfirKo di Sé: itniiositó (rernl, run Tlieni hiln ÜMuni n. '."»¦ nobr.ailo.

' 
__^3Ei_31J'I«-«^^,TIS.ilM:0

o
Balsa.'?.. Mi-É3_niatico

LLUCH
•. Cura á íiriniBira fricção

Acabaram-se o- soffrimentos
quo pt-odtir. cria

praga quo p.er.-eguo a
bumaniilaJc

. r.xpi-iinicnlein c se con-
vencerão da verdade

A'venda cm Iodas as prinol-
pães phanuacias o tliogatiai

DEPOSITO GERAI. ¦ I 
'

Dragaria Sü-s Sjüícs . Cam*.
CS Itua dc S. Pedro S'i

;-^r>skr"v;r-r^'.'---J^^
S->-¦ •_-_/-- •—__*-' ^-\__4-- ^\__»-^ ^W ^- -T -a-,' ^-^ **—' •—* *— *—*

Rio de .taiieiro, 23 do dezembro de 100.1.—
lllm. sr. Vicente lispi Llucli —Üiieiios-Aires
—fi-os dias estive de cama, com grandes
dores fbeumalicas numa perna; que nilõ me
deixavam mover nem virar paia nenhum
lado, c mo foi aconselhado por um umigo
que usasse o seu Hiilsamo Antl-Rheumatfcò'.

Assim lli o como por um milagféi depois
da piimeira fricção me óooolltroi allíviado
e ú terceira me levantei da cama como se
nada tivesse passado.

Agradeço-lh) o liem que me fez o aconso-
lho ilie que deve fazer grande propaganda
deste seu medicamento, pois que os seu*,
resultados são um enorme bem para a hu-
manidade.

Desto certificado pode V. S. fazer o uso
que quizer.

pe v. S. —Muito attencioso vanerador e
obrigadi-simo — O construetor Anionio
Fernandes do Lima, com ofllcina i rua da
Misericórdia t». 7 e residência ú rua de San-
lo Amaro n. 54.

íSeguo reconhecimento dc tabollião.)
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Cimento marca Suez;

U.i-sc vaulajnsa cniiini:*.s.»3 aos agcat.es «io iniorío.- e dos f" ! a i.»si

Acceitam-se encommendas de números certos
para todas as loterias.

Os pedidos de bilhetes devem ser dirigidos para a
caixa do correio n. 751, a

J- Rosário.
UtM iaaa.1 i«m -- ¦¦¦!¦ ST» «i i ¦ «* .1

N". B. — De accòrJo com a lei do orçnnionlo. serão detiti-
nidos 5 *i» sobre os prentio* maiores de SOOJOOO.

m&F f%\

Deposito do apit-irellios, instrumentos c
maleriáos dentários.

C.itelarias e perfumarias finas

JULIO BERTO CIRIO

RUA DO OUVIDOR 149 |
CAIXA DO CORREIO N. lá

( En lereco tílegrapliico «Cirio»}

KU OE ÍANEIR3

QUEM DÀ AOS POBRES
EMPRESTA A DEUS

O vrlho sei-pcnario capitão José C.
Pintí», chefe de numerosa funaili*. patiir-
tico bi ISanaos, cetr. nrna filha reais víln*
pravetaentj enferni» e sua ienocente neti*
labi rendida, pr-cisandoíâieropeiacio, nâo
podendo effl visi* dc sen estado iatar peia
vld». aclia-sc n» maior penúria, baldo de
todos os rrcurso!, nio tó j>»ra sa» iabsisr-
(sacia e dc sua i .. .. -i familia. corno
par* acudir ao uiUmínto de »ui icíelix fl-
lh» e de sua •Múnha. Vem, cera as mãos
«oppltc**, taiiilorar, em nome de Nes&a S«
nhv7 JeSBí Ch.i-to, a caridade de tottci
»<jif!!es que setatera o icic-rloaio e a Bn«eria
_e 5»_5 KOiâblStiftS. tia so o obulo da ea.
ndide coniB iljaaii» rea?*- -_¦:,-. pira
cobrir i nudez sua a d» saa _mBi_ Todo *
qaal-*a»r obaàs qua th» «iseiram dar -,-a
i«-r íBir.gue etn sua res.JíBct»- ond* 03
sem t-ons jariHretort** paderia círtafi.ir-s?
da -. :i'=- de --j .,¦;•¦ .... Ra*. d* i1i:-c::
i-:.n B» t'*. ¦.-.---- ,- .-7'.: a. ti.

VINHO TÔNICO
Approvado pela ju

c auctorisndo p
Dc todos os praparad

hoje conhecido que a
dica, tanto dos íiospila
de saúde, tem empreg
espantoso nas pessoas
rachiiicas, faltas de tora;
lhes facilitar a dentíção
fortificar o leite. Vende
lalioratoria pli.ai maceuti
valho Ferreira 4 C, á
n. 93.

NUTRITIVO
nla de liygi.BB
elo govenio
as e o melhor a té
disllnct.a classe me;
cs como das casas
ado com resultado

débeis, anêmicas,
as, ás creanças para
o _s amas para lhes
-se 11 nica m o 11 to no
1-.0 de A. R. do Car-
íua da Assombláa

TOSSES E BRONCHITES
curam-se com o xarope peitoral de fedeposo
anjico ealc.alrão da Noruega, approvado pela
exina. junta de liviriene publica, para com-
bater iodas as afícct-ões dos orgãus respira-
torbs c da j-arpanta, coma sejam: tosses,
lironchile* recentes c chronica», asthma,
doici do peiio, suffocaçòcs, defluxo e la-
r.«-r.gitc, como attest mi os dislinetos medicos
Jii. Tavano, Azevedo Macedo, Antônio de
Siqueira,Pereira Portugal, etc; vende se uni-
camonle r.a rua da A.senabléa n. 53, pbar-
aucia.

DOENÇAS 00 ESTÔMAGO
Ocliiir decamonailla composto, approvado

pela extrai, iunla dc hrgaene publica, o
rndlier tônico para fortificar os orglos di-rís-
tiaros e faciliiar as digestões e leda* as
moléstias do estjraiíra e da fi£-ado; umeo
deposito, rnada Asscmblèan. M pharmacia

*_' a melhor qualidade de
cimento que até hoje tem ap.
parecido no mercado, próprio
para trabalhos de concreto g
sub-sólo. • '

UIMICOS AGENTES
NO IIltASIL

í.

"MOLÉSTIAS 
OA PELLE

Tir.;-jrade -.*!>». caroba e secupir» branca,
deporativo v.;7eul do sangue, approrado
peíaetraa. jnnía de brgiene pabtic*. o na»-
ííior purificador do sangue para * cura
radical das e«erophu!as t de«**!odiias mo-
ieítias proveniente* dclle, como «ejam.
erapcSes, bari.ulb**, ramas. eaap-ireBi. dar-
thio», erj-5ip»?*a*. rheam»ti«ma», srpbili» e
todas as molesti*» que toverí-i sua origem
taa imparei» do »angáe; único dcpoiito, c»?aa da Ass-mtlé* c «JB. pb*rsi».-.*.

GONORRHEAS
Ant.«* » receei*», fl »ret trancas, c_rri-

mttítA» ruram-se radicsimente etn irrs dtai
seta dor nem rec.alhimer.tí», {.e'.„ espec.flcu
1» ;>.¦.-.. ip-a-ovidif»»;» excu1. janu de
tiigiefle pabüca; depasilo, ru d» «\_stia-
.:..._..¦.. ;;kí=i-.„

bHENOURS
EM BLOCOS, EM PO' OU EM LIQUIDO

Desinfectante e desodorante,'
O mais poderoso microbicida e
insecticida approvado e licenciada
pela Directoria Geral de Saúde
Publica.

A' VENDA
em toda3 as pharmacias e

drogarias
ÚNICOS AGENTES NO BRASIL

^^BORLIDO, 
MONIZ & COMP.

RIO DB JANEIRO
-».

O melhor vinho do porlo
que aclualmente so pôde beber

r^^i"^^^_\^j^t_f__ff_tttr>m_^. i _i?-^y-^

mmm
TALCO

proeedcntr» da I»"m iiiont.id.i l.'sinn, na r./.-nla de Sftnta I.ydla, ms)
nioipio d<* Lorcart. F-tl-iiI-» do S. I\itil<>, fm pA finissim.» pura «Iiaiar««o«l
,ivo«, iiidu-l ri.,«•»>. como *»i-i nn: fabrico do salião.^iMninu^í*!» <l«* Ir-i-Ido»,,
pr«*pnro tlc p^pr-i-i P cibj-.l.ii**.;pira o rosto, luv,ts c cali; «.Iti. s«-rvinrlo
t.in.l>rm p.ira iM.irifieaçã-.». cocdoallin, ,-ipp'i.-,-;.*. •-. r_edtelil4.es. l»P->-
^r.-ipliins. rtc, t-l<*.

Aa vendas em poreSo Ir.-ttimsc cirn os deptisil irioi nr*. Arllinr
de Carvalho i*. <- . rua do Hnspíi-i-.» n. 41* e rm peo-Hcnas quiinliilsdc"
com os ar*, fluarlp Silva £ lunseca, rtt t «Ia Cntulfliri , n 1 l.imlw*iTi
p, .ti n «.ei* vistas as amostrais de tolas a- qi «lidad -s no cscrlpturio
dt»% proprietários.

OUEIROZ, MOREIRA & C.
RUA GENSHAL CAMi-HA 83

L--^-—..¦..ii mT«^.«*__-_SS_«.»»i»í.*-UIí»!_-_m Ws&mê^S&M na
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CASA PARIS
Wllllll H « •'« lii* I«UU|I,IH. li in i «• i... (•««nti. |lll,«

mui I vil .' • iiIttrgaitltHllO
lll IIM «• l|t'»llt.H'lltl llllflllll (lll |l,'l'lllt)

IVO*- DAUIIOOUAVANA ©ES
i!„,ro«^.„.roi«,wa.M PEREIRA & IRMÃO

42$000
t in.-.!,-! i temo «.*!»'-

ja, pura II. 11- u ou tiill.

16$0OO
Uma calça de sarja pr<U

eu anil. de pura II,

355000
t>.n terno de eaaeiair» loa.

.11,11.. .IIv,r.ar.v,.lg-, (81(0 a
riprlebn.

18$00O
Uma iiuuii.il>'» calca do e«>

•emira liiirada pura II.

CORREIO DA MANHJU-Domlngo, 7 do Fevereiro do 1904
mmKUmtJmmWmMmmmmmmWmtUWmWmm~ '"*""

45*000
•!«¦¦--¦_¦*_¦

Uio t°tno de «liigenal, «<»«•
vlut ou «r«pt, iuid',1 no»
dintii

8*000
Superior o»l«.i do oiwmlra

ameruanii do cor, oen ire*
tiolOea,

505000
Mup. ti.iic. i.in,..-» de «ase»loire, padrdei n,.»„.-,, (titenao rlfur di moda,

85000
Uma eilca do diagonal i'.<¦

rio. prelo, grande pediincUa.

151000
li.-lm-ui r.-.:.,« .!•' l.tllll-,11-

lado, para euaiiv-i tio 10 a
lt) annoi,

145000
Huporler ralca liitrada de

eaiuntira ••l».-v««.i-t!»», feita aa
rigor da moda.

15$000
'-'ii'-i• i' jial.tOt de iilpa.a

piei», lorrido*

185000
Um palelot de slpaca li*«

11 «da. =««,.- 11. I', d« «l.v. I r.,-,
.¦«,!'¦ i. feriado.

90*000
Um mperior lento d» Mit*

mi' l, fellu »>»•» m«»li«l». »»i-.'1 iiitüiio» de primeira erdrii'»
eonfocs'1» a ¦< «ii '•

305000
i" ,i. iiih o, i «alija ilo ca»

-.-nn.» d» cor, fatondia oi*
. .io r, s. ii medida.

io$ooo
Umaoülía ,|.«..•

«nua iup*rivi .... |

6S000
Um «iipen r a i.<

|<Ht» »|a|iiiiiJ bu..
«em ir»»|>ij**t>. 1*4

.

«$fl

imiir
IU I 'Uli

ftPEÜjiÕ D^RATEIRO
i

êk
t»E

CARNAVAL
Ci.|l(n-a! »(.riini.'ii-

Io du I <. inl.i», iiov •
,|.i,|..« |. <r. lf.iii,i»i.i«
du Iihiu- oi (.'iliu'. o
gotloi, l'ui >ei a
ultima «i-mniií. de
cn- ii.viil. i. Kcvol-
ta Commonri.il o..
Adelino Mur lelro,
r,'M.IV.-ll I /• , i-r.,11-
dea rudilfiioi cm tu-
do» i" muitos pm*
piio i ia .'»ia neca.
-Iftil. liiUMV.,i|liH pi Io
(,-,, ii.li--.ull Iil-lili, de
faxi ndaie n.-vi-.it-t-»
qut.ainda vxlatoo ipie
ti.11 lonv.m ilo.ir
1,1111 0 Itlllll» iiim «I.
I' itmi',', tn,Oit lis
¦rrande* r>arbln«JuM
d.. Ilcvniu t.iin-
ini-rriiil dii a .'olmo
Bnriiteirii A

61 0 Rna ila uruguayana 61 _
G^AtlS PELOS PREÇOS

MOt»
I-IIH1
ÍHix,¦li:, O
t-1'K)

IHl>i
IMM
lll,"
1*11»)'(»¦*«>

181)0
Itlllll

l*'.tl
II 11
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if Oo
¦» ii-,
iiii-i
I :i'i)
i -.• ••
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ItVO;
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ai, o
IfUÍlO
VI i,K.
sfsr.n
•ji no
:«t)iin
7J> u
f-.no

liam
|$-l|0
l»xni

.'.'.lio-
IS&ll)

3"P or"<"';:
I «l.|>» in ii-.,» cor. a-,
>,ii.«.i ..o. I»» o funmHla lSi1.)
-:¦¦ i  , <• r-"
\t.nu» i.i) <-.¦.»•><
K l.i"-)i >nor  

v o ao, riKi-s, II- a* 
,; a ...i ..^ij.,i.i IKt-wO-...'.

ho iiln «o ..a. I .tO •> ....
\. /i lio I in*

:'i , roí li".
o- li anc- •». r-iiiiam- VO' ...
,< ,. i.iMi|...s.re ,'vo iôi. KuV.

unho «<• a 8» l,'»H) o
<• i, ' a np-ri 

ul, i, ...r. in. ir:mo...
,-. itr»'i).i$;i:fl 

d -. ,.-,ii. s i,.:sii»(i .'..
. . Hltuia - >i

» rj. i..,lj.V) 
¦imiipi-rio I$5IKI

IHflll O.
I

., r,i£r*.i ..-!¦!»' O o
r , ei l«'-i 

. jiiiiii,, or lii -.ei f- si..
. |.;ili, Rdlchltu 11$ ,'.....
.-.>r. piira nifi.ii. -1* «....

i.-iii.-. vií<) 
Inaiiiio. 3l'»0t),3$ 

i.hiipns li.inia,
.Ilil|lir« ililil.'/!'-'. '.'Só'».

¦u iii cnlclia.lSl f) <•....
I.i-tr-. colcha

-,. -ii,i- vistuc-.ií lü,»...
1,1, ..íife«t„ 2$Í00 >¦

CLINICA E8PECIAL DAS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
UTER0, 0VARI0S

IIKMORHIIAOIAS «» « rrlmenini utcilnea. IRRK0UURIDADB8, TU.MOH.rs dn
»ri.ii i.«».'i. h KSH:itll.ll»AliK,-l'ii^imi.iail*s »-«»n*.«eutiv.ia aua parto»; UTBRO
CMiino. .i.'»vi.»«.«..«e. iiinuia». ato RA8PA0BM DO UTBRO Iim omp olilorottrmio e

•ii» d t .Itriiiii;» |..|.» lit«rti-it»IIUuvi»* lue.tlikMda. KISTOM UUH OVAHIUH. I'. i}p• •>
u.. o,-th , Cy*bi«e«>. Ili<«r."vl«'. , ,I lunieiiin rurailviii tem Inqnmmodo algum p»lo metiiedo do «tpoolallita at«
lii» l >¦>¦_!_! % XT nlomodo doParlii oom frtqumela coii-tuiiu do» mau
Uií. l>Ill»*>D;\ X celebrei fjnec.louiBiai europeu» e mal» de W aution

du pl.ill.l il"«iH ¦ |" . I .lidad'-

Consultório: IU A l).\ oill \M»%. 36, «Io I ú* 3 horas

Omiultai rcirrvadas daa 10 ái 11 para ai peasnas qu« pedirem com antece-
deu '.lu.

SAQUES
DR

Qualquer quantia
BODRB

Portugal, Ilhas o
Possessões

..rira* entreoura Imme.Hitimente
Compra o venda da our.i ameedado e moeda

papel estrangeiro

BANCO UNÜÕICfllERClO
43 Roa Primeiro de Marco 43

CAPITAL 8.000:0005000
HW^I l.IROs t iitt.ii-i. Conimer*

elul de l.lstmn o «I. .*l. IViiiuiiiK".
Gulriiirlea e\ C—l>oi«iu«

Colle_iodeN.S.daQuia
i,. ^,^,,,-j

PARA EDUCAÇÃO DE MENINAS

703 Rua de Santa Catharina 703
( PALACBTE DO CASTELLO )

Porlo (Porlogal)? • ? ? ? ? ? - • * • #___? ? ? ?

v.otu ensn de .'d.i«-i«t,ú« i«i«i.itlu«l» uo amplo «-dlll. I.» c«»m m«ag«ilBeo («ff >"• :
«ail»r.»<«uilo .. iodo», o* r«'n»»«'«.ii.»% lirnlciilceu c no» Itreeello»; dn niodorua pean-

tio.la. Imiuaiinido «>ut tf I d«« oululiro de IIIOI
e «iiie leiu lurrrcldt» o* maU ri.o.ritdo'» el«»ts o«í fOlu Urlleai» »lr»

aua IiihI,iIIu. ,iu, turiui «o i« ndu r.'rui««m«-iiili«»«'l n!t<» »«i pri» aUiiiidauula C «|«»nH'
.ludr do itlli«ii'»»li»v»"«» uiliiUlr.itln

i'«x *.«««• tiliiiiiiiu*. ramo pcl.i «'«.«-..Ih» d» «eu pr«i»onl doeçilte.
« omni.ni» kc «««iiu ii vlvlln dlarlit nu coll«<t(io polo» lu|erM.«n«toH uU»u de oT»*,cr»t.-

rem • lium rr.ilmfii e pro|*r«-t»«.o daa «'.luiamli»»»
*,.*?»>».•» INFORMAÇÕES NA CHAIIUTARIA HAVANEZA * * * * * * *

pirectora, SMCH* L^OA

EU IL |9 msM

fT ^SiB ^km4r l ABATIMENTO 20
*& 21, RUA DO THEATRO, 21

ABATIMENTO
de 20 0|0 verdadei-
po em todos os pre-
ços marcados no
seu variado sorti-
mento de fazendas,
modas, armarinho
e confecções*

O mcllmr de»lnfcct<it>t« antl-herpetlco e aiillseptlco 6
i.em duvi-ia rienhuim» o Subão Maixleo, ns eu r.'» ti vos !,i-n< Q-
cos oi, idos t-m dl >'i>i)H ca.ios tio I.inln.s do pi !•.-. ri.ino
ei ,,.-âo. PANNOS. 8AKDAS, EMPIÜIÍNS. KI/KM \S .*>KC-
«;0S OU IIUSllDOS.il ueyappai-erim. ntu du l.-\M'A, JA'
COMliÇA « o ii.a.i chnlro ilt'l'inx.> dos tirii,;.,- o d.< ehlrti os
dedos <l..«s pís, as n'»i«a lur •» «> brotuejus, provetrlent» s do
Oítliir. iitirigam an Snl.ão llat;l.-«» a Ber reeOI i,l.>, m indue
au >• s -i «m quu Im »3t«-tt>>« iiyttiHtie. pola quo seu einp,o-
g» ii.iic.-» a-MORTIv dou'MlCltODIOH e mais liiimígoà
¦Ia |-,-tl.- «• da nnú«lA. K' o único * linnuic ttcoúBclllnda i ..ui
,i (lH-.inf.'(:cã(>«'lavnií..|r» d.i CORI'0S, quer das CflBAN-
ça - qWr ...«a AOULTOS, |iüi suifpreparo especial, cnn-
tici.-vii.-r.iii todiiH ,h propricdados thempeutlc.is - poden»
do »<r usado uo* tnilntes.

Preços 21.'pelo Ci.rri-Í.i 2$50D.—Deposito geral: Drogai la Piram»—Rua
Seio du SeUiiuliro o. 47, A venda em tod asas drogarias e casas de pttrlu»
ma, ias.

Mm

sabão h;bco

E. Samuel Hoffmann & C.
TRAVESSA DO ROSÁRIO 15 A

Tendo de taror leilão nodia 10 de feTcrciro
dos pcnliorns vencidos, previnem aos srs.
mutuários que suas cautulaspudem ser ro-
formadas ató 1

Véspera «lesse din

COMMODO
Aluga-se nm sobrado, tendo uma «ala

com sei* jancllas e um excellcnte dormitn-
rio bastante a rojado, a casal sem filhos ou
moços do commercio. Tem entrada indo-
pondente; trata-se na rua Silva Jardim ns.
27 c 29, Cocheira Moreaux. Aluguel OúSüiiU.

ANTIGA CASA
JÓIAS B fUSl-OGIOS

Dlchas de ouro de lei com brilhantes, desde 50£, 7')$, lou$, ete., atd ,,..
Uiiiclios de miro ,le lei com brilhantes, ttesd • at*. 754, Vi*., 120$, etc, Ali,
Alieis de ouro de lei cnm brilhantes, desdu 50$, 60*, 751; ini "te, até
Duos de ouro de lei com brilhantes para numera, d." de 5U$, CO-, 1Ü0J, etc, atd
Correntes de ouro do lei, modernas, para homem, dosilo 451, 601, etc., atá
Relógios do ouro do lei, para homem, desde HKi$, 12->>. 17(1*. ele., ate
Medalhas de estrela com brilhamos, desde 100$. 15U0, 2ii0$, «to., até
I3ir.has do ouro dn Porto, com o sem brilhantes, desde 20Ã, 1001, ete., alé..,.
Bichas, bro,:!ies o annris do ouro de IS quilates, de SS, lUf. 15t, alé

Variado sortimenio deancis para médicos, advogados, engenheiros militares, dcnlls-
tas. Executa-se qualquer encommenda.

28A--PRAÇA TIRADENTES--28 A
ANTIGO LARGO DO HOCIO

6:0001000
liDtTOáOOO
litVOtUOO
2iOOÕiOO

ISuiOOO
AO, ÍOilO
8'AlfKIO
7C0J0O.1

2üW0"

» -'i

r .iniii
ain l,..iilin.

CASAMENTOS

i on.
j.nu-

sir Io.

I j. Vi!*l.-'."*il>! 
".'•<&

i -iniiii-, IO0S ,¦..
n - ¦ ns, 20 $. ir,:>i,.

r. lll Illil,.|t5iil).|
o ,. ..w|.|.iriii!. 10$ :* o
n.-.iv:., t*r-«<> 
-il-a US 12$

. ill llil ¦! ISs i'
ei i.-Hi, itü. 

*4*"»ill 
f.,.... , uns ias ins o.

.- irJÍ«0 
Ir iiiíi-l) 2f5l.ll), Víi .....

ll^Hill
l.ilVIl
>.Hi«(i,,

l2bti«JÍI
ítt.mO
CiSmui
BS»K>i«,is wl

ItlÍKlD
v$:,ih
ní"i'i)

i sim

11181
ffljÈÊÊèi

so ."mento p^ra Sufos
' 

iiiiéiiuie; i$i300..„
¦  '.)"»

r-MH-iii 2í-2 ", «•....
'.-lll.lll l.-rS I)
í.-ni.. ii-.. :if-;no

- . rij. ; Nu) a,.';;.
ml, s. » ,,'Vii

ti, I)
f!iHI

I5SD
IJini

•«•><¦ n
Ü.vilK,
:i$,»,
!'» . O

^5 mopins, ünhos e
creíones

,. «H r>s, SÍ500.. usou
i, j. I^in,-i.|,iu-i,-;i IGSi I«S.. I *"i»'

. , i I.i. 2fiH>:
• itt I,,ii-  .... .«.((-'O

oe iii|iiiiiivõl -'I aeliisa-,.-. 8-mM
li-i-io. paia saia «JtMXl

,-. I Uno lílIllüO
,.f ni ;¦¦¦' coz,niifósla'(lo I* SOO-i

nr -ii í ui ,pi,, I2'-"111
ini' .a ". I,uu,r. lençol.. IMOOH
,, il. liirirni-a luiiçol 1»»;0

, i. , ,- ii.-/ muito largo 2*.,1»',
|. • ,, I . nli is ,' I,,nll,iim, 2*2110 1Í800
.«'iu...ii .i liiiho.ltirg. leiiçol. 5*300.-.. 4Í2D0

i-.iil IN,\ DA TKAVKSSA DO ROSÁRIO

II. mli-ii-:. rum i» nolvit

i i-

T-m £>0 A»_3X.X-fO

fflfpli
DIAS & MOYSÉS

2-RUA LEOPOLDINA-2
EM 9 DE FEVEREIRO

Podcnil» os M's. mtidiartos
riJfiYrinur «m resssrttni* a*» suas
fivululasaté a vosi»<ii'atlaquellc
«lin

fasüiiame de Pharma úi
COMPRA-SE

Cuia n.i pósti lost.into 1 Fauequltl.

MfiSt.'¦'. '>-"¦:¦ -I.V- ¦'•''.

Aff f{*iP»3«**v^r*^-Vi

¦ —» mi ¦mt». n ¦.«-.-¦«¦ii.. ,i m

<iA>mm
11^5.^* ^^í^lls

ivr. x±±
í^5

•Al ^t-CWLIPA^

m •• °°**e,0
isr. _,.aos

í*íí

"-K 
\ ¦¦" .„¦¦?¦'. í-j J'"><.'"i<'-i'z !f

¦.'"¦'
i__l O O ICtu® i " va a © © \-vt& rahma Portar

.-.- v- :.;-K'-r 
'¦¦;¦..-¦-,í-.1;»i-"

í%,%fiir!T'\'.^-i <y ¦

para podermos fazer com a necessária pontualidade a entrega da cerveja
durante os dias do C-A RN AVAL, pedinjos aos nossosfreguezes e an\igos darem
com antecedência as suas pregadas enconjnjeijdas."llEÒRG 

MASCHKE & COMP.

2,»•Mt»•ttl«JM¦-»t*'*¦

OTas^RII.CEJ«g:

CLUB ECONOMIOO POPUbÁM
Pol contempUdo o * cli

^T. 4Qt
Km O da fevereiro de l»|,

Pv|e,tl.-.: .,

fui* C, QahiÀ

FM
Por pr*çes modleoi aluitam-»»', an«,. |l%

jade» ipoientoi em cs** d« umi Uat',.(llrangelra. "'
K'in.ni.. perto da e«'a,A. |j iraU ^forro. — MailinlérmMéei» ai ,»,,'

dor 1 IO. ouiiin IVtitipulu, u.i . , j.'.07, caia «te herdado*.

Café lü!
TORRADO OU MOIDo
A' venda em t.itlai is ptln.*i| i«tcy_

de-ia Capita); Nicili"r.\v o r«ir<i
A p.-irtir de 7 do turrou!,' v. i . i ,||.

1*000,
De 10 Uil.»*» p.tr.i cim» isr.o iv\ v

Rocommcndamos aus no««.»« üinipei >
freBueres que Ne acnutclem eimtr.i ,- ntine
rosas falf-illcaij-ôes «to ni.s-o , .,:.. !,icai;'j
verdadeiro o genuíno leva <>li(|Ut'!as verjy
fechando o pacote.

ChmiumoH tj.iiili.-m a nit.-i»_.. i para ()
nossos |,re,;os qne 'Ao iof»-riote-? aiisdoi
competidores cm 20J réis pnr V..> ri»n,l.)
enirotanto nitíiO café de rupeiior i'i..lij,ii|
e puro, confórmi» provs-se <iom a nilj.,
feitit no Lnbot.v.>:.io Nacional .!,• \ti»!yi»i.
e nâo reoelaino* competência ,1a ,),ia[,|i...
outra marcado pi-e«;o mais ulto.

Pinto á C.

CLUB DIAMANT
RUA URUGUAYANA N. 2

SÓCIOS CONTEMPLADOS
No 7'Club n. 1110, Kl sbió do Camlh» í

rua Miguel dn Frias n. ,10.
No 8- Club n. !)7, an sr. Fraiu isi o Torrer,

ii rua do Cattelò n. 111
Nu 9' CluI» n. 30. ao sr. li.lii.n : Motta.J

loaLinsde Vas.-oin.ello».
Nu 10- r.lub, n. '?".ao sr. Mario 1' ncira, i

rim José Bonifácio n. 19.
Nó Club A n. !'S. ao sr. Álvaro M racn, 1

rua Lavradlo n. 117.
No Hlub 'l, n. íi7, ao sr. Páuslino Cudüij

á rua 15. «Ia Veiga.
RIO—6-2—5K>I.

J?. Jtíattos ^ C.

AOS SRS.n PIO
UijíjUü

A casa da rua do
Ouvidor, 84, previne
que tendo recebido o
stu grande sortimen-
to de artigos de car>
naval, pede aos srs,
carnavalescos qua
não comprem nada
sem consultar os seus
preços e o bom gosto
destes artigos.

MELLINS FOOD
Vidro....  4*000

Kilo.

MANTEIGA MINEIRA

No Armazém Kean

OUVIDOR 67

3*500

Venda-se um de sella ; para vir o tratar
na rua 9 nti» Luzia n. 26. com Rábiço.

•*e*«e>«*eieíiettieí«f*rtt*ri

| PO* DA PÉRSIA !
*' i «nitinir» Ha Dalmacia %»t garantido poro u trenuino, para ex \\
\, tlnc^-ao completa dos

ll\r*ECTOS
Vonde-30 na

PEHFU.MAR1A NUNES

«25 RUA DO THEATRO 25»
TRK3 »>i.rrA3

tJntrziA íotuoo
*

UM l$OOOi»»

THEATRO HIGH LIFE

40—Rua tio Lavradió
Proprietário J. MOURÃO — Ófclieatra sob

a reRenci.i do niaer-tio llrllt. Fcrnt»nilC9

HOJE Domingo HOJE
Grniulioso c variado esne-

claculò cni quo loiíiitm parte
MECHERINI-FIREUZE

duettistas excêntricos e cômicos, únicos
¦«o m'iic»-<>

GRANDE SUCCESSO
O applauoUdo e inimitável canconetista

o imitador
Edmundo André

nas suas cançonetas e croa.ôes.

As graciosas cançon,. istas
Gloria, Car meu c Consuelo

xVs senhoritas
Atitiila c lioznrito

bailarinar? hespaiihotas.

Estréas-Todas as semanas
Ao High Life

Ao High Life

r_ri_[___At.rr3=l.C_> S. JOIS3B.
EMPREZA LUIZ PEREIRA

HOJE! Domingo, 7 de fevereiro de 1904 HOJEI
INICIO DO CARNAVAL SS 1904

NOITES PHANTASTICAS! **tltV* SUCCESSO COLOSSAL !
33XJ2V!: ! _=_XJlVt! IESXJ3VI!

2* «liuuo^ào p.yramidal que se dá na grula dc Cal'urn„úm T
O S. JosiS esiá.jrausíoniiadi) cm uma succitrsal do liarem do sulião.

R viva a pândega
E viva a folia
Fora a tristeza
Yiva a alegria.

JOSÉ!

Dus PriiHf-rm Imnerat 1 Vae |,st0 ll,tin<)«'i0 « m-113 aigum, se
KU* r«U««'IS imperai I p„r venlur,. pedirem \>or bocea,

para avisar ns multultV.s dos truaiioscos carnav.ies; quo esto mundo é um bolo
e rebole, cmijuanto as maguas uio puzereiu pomo lltial ao uso da bnmanldade.

De reclamo tiào precisoPola sou inuito conhecido
P'ro canenn o meu Salão
Serii sempre o preferido.

Nas quadrilhas apimentadas
Nas pblküs, valsas e m.iiuikaa
No requebrado maxixe
Yâo doar mo«,-as malucas.

_r__0 S.JOSÉ!
O bello liindang,, nle I
A modinha piinupueza
Resistir ao r.mex,,!o
Não poderão com certeza.

E qoein (tuvid.-ir venha bojo
A" a. José, a perna erguer
Que nas dança» «eus ilergOBtCS
Com certeza ba-do esquecer.

Ao S. tlose! A.» S. ,l.»sc ! — O g-íneral Dodds conquistou o reino ile Dahnney, fez coisa* du arco da velha, botou abaixo
muita coisa o -final todo o seu Iriumpho não valeum.i só das noites que se guiara no th -alto S. Josí, a quem o freqüentar durante o•Carnaval. Ali ha do tudo, desde as íuiguraçôes do oriente alô a mais requintada civilisa,;ãn do uccideuU;.O theatro achar-soá fearioameiue enftfitii.lo po.a coiiceiluida i:.i»ii .1 .i. Q iiiç.lv s P'iint Abi •!, ,lo musica do 2- batalhão da

Jlisará estes grandioso', bailes. Knti-.nda >*r*i»Otl. .\'âo ha -cnbris.Brigada Policial, ««specinlniünto cot» ti atada, ame
\os «liai» 13, l-l, lü o 10 do corrente \ GR iNUIOSOS BAILES I

SALÃO PARIS NO HIO

141

PKO»'IUE0ADK DB
PASCHOAL SEORETO

Rua do Ouvidor 141

Hoje e todds os dias Ho|<
rANTHEON CKROPLAíSTÍCíJ

Exposição permanenle
de Dgurus representando

rci'soi«nf|(!ii.s illiislrtt

NAClONAKSIvKSTItA.S'.,

A pednio de muitas famílias
cihibi(;iio do

si;\\\x\
ii ii

com lindos sceuanos io uu--•; ¦ I ''
oogrppbíi COLIVA, representahJj .¦

CIDADE DE JERUSALÉM

PRtyoS
ENTRADA : Adultos

Cie.iiiia.»

Zoados ao panit)ecn!

THEArRO MAISON MflüERNS
pttorU kiakio r.\st:uo\t. skqrbto

1'llvt'A ríHADENTRS
C'mi'ANIIlA UK VA1UKDADES

HCKIF, HOJE" grandiosos Espectaculos 2
IVIatinòo familiar

\ I i S ÍIUR.VS DA 1'ARDE
t"i çtjii <» a «coihídt» a capricho

\,' • . **.«tii»èc com i apptanttida
'¦ TV '¦ -' !- ' »

(?ü.iamen j/acionai
i-ntiüm» PompleUmtBte v .rudo

3 í: sõss ds Ciaematographo 3
p. í i '. *-» ' hcoilor.T- t)»t:t.Ir.»> i>ls««lt-»«

c i ri > esp^taeuw*tora a ..uiru»
frp,.-*.r«.lfc«:*» d.\ rt-vista de çrunie >uc-

Ce ria men Jfcrcicnaf
Uat-d» .!« _u»if» .l«in!»n'.»H4 '« airmh».

Ucjí-t"»!*»- «i»o~nbí »»«•», Bi- »»r«,.
Ur.'.. :w». «te.—KlpoMt;** io-.tc.fi_-
A-uU - t l>TUfc-*s *™».-ui

> vtPRlv M05KLU • CO
tiHKRO .u i«-o:. - >t»ti*»4*
60N. c B«*tf««»l vt-ctWL

THEATRO APOLLO
•....n.viiu tiK- i)P!KÍ~Í"\S MÁGICAS K KK\ ISTASi da qual la/.-iii parte os artistasCÜM1 

\fjLs\di» o PcUoto- irector de scem, e ensal.dor ADOLfllO DÊ FARIA
Re!ícat<, da orchestra, maestro t.AI UAM

HOJE f"Dois;Espeçtaculps HOJE !
JSrIA.rrTJSrMÉlJ3M á 1 1|2 da tarde

e ás 8 1|2 da noite
ia« • 13' reDr«*enU,Aes, nesv» ípeca, da querida peça em 3 actos e i: qnâcTros, dos dna ,. .»h. Morcir» S»ao»pslo • Vltcnte Rei»

PARQUE FLUMINENSE
l SACA DliíjLE Dlí CAXIAS

Em combiuaçío com a Em preza C. Seguiu & C.
HOJE

DGmlngQ 1 ie íeyereiro
A 1 1,2 HORAS

6ranrie matinée familiar
TODA A TROUPE

Profusa distribui ân dc rhocolate
A's creanças

•3r° 'ia
¦í *. t il*v* I •_?
^uLLm4W

,0 ccl.»»»*.a! ««ecr»»» ào selAT HBAM-AO-

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

i— -»*!*- «'•»¦» .

-TAS7. v TR1N- !
i. UARHY NIL-I

áW
BR-VcMENTE ^

Pt»ç?» » atras *0 cvsti_e

<t-*a ií» eantN* HSMFR.VLDA,»
ntttt* »»gi«?* «to dt. Viceole R/-»*,

l'b- WS c\RR% — «a «}*ã« uasbíta debua » 1* tv«íiar.r.a THtRE- *_|aSHÃ
llSA , HIAR1M.

Os M. hi- tr» ir..!.- ,-> a -. enda
T<l*t;acre lt*<j.

Peh rriT.ein ves

Suzie and Protti
H»,'»rin.n cosmopuliiv».

Graade suecerjo do .. ihí-riuco

CAK-WALK
Ultima matinée do passeio aéreo

Por ou** UROSB
'.'. -: .cr.i ' i parte de concerto pot tciij» a=

arUstas
A'S 3 E feTElA A-9. 8 E MEIA

Grande soirée selecf a
S*iran :»-fíl»a Bi TRE" A

Mac-Walten
uci-3 exceatrico alternas

THEATRO RECREIO DRAMÁTICO
COMPANHIA ORAMATtCA DIAS BKAGA FlJinla.la nr» itt) de novembro dc 18S3

HOJE Domingo, 7 de fevereiro de 1904 HOJE
GRANDIOSOS ESPECTACULOS SS

Matinée á 1 i|2 Iwas da tarde e ás 8 1|2 da noite
O maior «ucceiso da actuaJiüide eemacioiial acontecimento theatral

t>- o 6 .«-prenenuçóes. poi r»u c mp»-inia, dn celebtr e sempr») api,lao,ii,io drama»u» , c.'<» » 'j tu^dio». d» OEORGES OIINET. trsdncçJo dr ErDt;lo Siltj,i une irta »ido rei^te;-:r.l<i,1o rn» d:Terr«js idiom»smm ^OSJAS

CAS1NO "NACIONAL,
Rn. du Idívinll l.nii ./,,"- ¦ '•

HOJE POrMIHGo 7 H0.JE
A's 2 bora-, !í ur-te

GRANDE MATINET. FA.Vü ::
Tomando parte pela I vezsr.tiv. '

O GRANDE SUCCESSO DA I -sv

O TRIO MILANIS
Oriflnae» in-tiiil»r»ri«u» c •-.

da acena num café, (/*"m c

LA RÕãSAi':^
Cantor.» Francezi

CARMEN DE ni)M
Cantora Ioternâcior.il

Pela u'í.rr.a -.vj i..n..ni ,. ¦.:-

MAC. WALTE-N
«9«e<«» «©««--í-^sr'f

0 tf-¦• Ferreira de àouta et»Oi.er.r.i ¦> pa; *l do rr.\nde tn :u»tr»al FELIPPE • ^"^ COMTESSE Dr.
DERBLAT a i t ., act. i Luc»!»a Per*» o.l. a tm '.LARA DE BEAULIEU ai* no Smts acto «te ttttui»B«»ta »
ac.r i U i, r. i CaTalier o da MARQOEZA DE BEAULIEU

Tointia ,m riiriite pari*i a» aiKStta M.ti» de OfiYcira. "i-.phi» Gabrnl, !¦'»-. .-¦

tt—*\

Lcuro
tredo

. Síath t-ie Suues. R-ng*!. Brar^anra. 8.iie«u, siiTa, Oiy.-npia Horvetra, ILirpoi 41-Sií»a. Marxulio. Mrn.1 nz*. Pr tro N»t»-s. L-io. Co!!'r,t. !nn«o. An^rllno, »te , V:c.

Acria «a FtiBtjí. Ae"J»!ida>lr, Mi»»---B-»t*.,e ,lo ¦ • .:- j Ormoanto Dram»tico de Piria, eX'CUU.1» »43b » -litt^io io ar; t> .-.» Rrax». Scrairio* fna.:D.flc<iS. a» .biías la-«oi>«»3 <¦ »ie«« tniMlíS coítonií 1- t . j. ds aular do ...-.-.. e do rcrtain • -O
i.r.in.ir li.do^lrial

AMANHÃ *• r«r-*«»eaucie do celebre draau-O MESTRE DE FORJ «^

Mlle. Marie Marion
E ttxJo» oa artütas díisa GJ

COMPANHl». DE V'.H!i:D'DI-
D-iirioioí cbocor.t»-* t c.-.

Mtize». D* nc è a» 8 I 2.
GR.*.ND8 ESPBCrAi.ULü I

Cel'...t-~t ..ogfaíiiaia i«t.« t 1 « •
1 Z : -...».. c: . . -.tet e'--

M

EB_IimwmMW—WWBfr^'-'-^? "^^èS-^SS^^.


