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PARTE OFFICIAL
DECRETO N. 620—de 21 dk abril de 1893
O dr. Presidento do Estado, em commemora-

ção ao dia de hoje, resolve, usando da attribui-
ção que llie confere o artigo 57, § 1.° da Consti-
tuição Estaàoal, perdoar ao réo Tirço Innocen-
cio Godinho o resto da pena que falta cumprir,
imposta em virtude da decisão do jury da co-
marca de Santa Barbara, do 30 de julho de
1887, e aos soldados dos 2.° e 3.° corpos, José
Custodio Moreira, Roque de Paula e Souza, Elies
Rosa do Medeiros o Aureliano Ferreira da Motta
o resto das penas, em cujo cumprimento
achara, por crimes militares.

Dado no Palácio da Presidência do Estado de
Minas Geraes, em Ouro Preto, 21 de abril de
1893.

Affonso Augusto Moreira. Penna.
Dr. Francisco Silviano d'Almeida Brandão

se

SEGRETARIA 00 INTERIOR
DU 13

Quarta Secçõo
Solicltou-se da secretaria das Finanças o

pagamento das seguintes quantias :
De 6I9{500, por conta do dr. Camillo Maria

Ferreira da Fonseca, a Joaquim de Mello
Franco, na Capital Federal, ã rua dos Bene-
dictinos n. 19, importância de materiaes for-
necido3 para as obras do internato do Gy-
mnasio Mine:ro;

De 188S500 ao secretario do Externáto do
Gymnasio Mineiro, importância despendida cora
a acquisição de objectos para expediente.raonta-
gem de telephono e concerto de campainhas
electricos, caso ainda não tenha sido feito o
pagamento, em virtude de requisição anterior
desta secretaria.

Ao director da Escola Normal de S. João
d'El-Rey declarou-se que, ã vista da frcquen-
cia verificada nas aulas praticas dessa escola,
não parece conveniente, ao menos por em-
quanto, a divisão daquellas aulas, pelo quedeixa de ser executado o disposto no art. 12
do regulamento que baixou com o decreto n
007 de 27 de fevereiro ultimo.

Ao reitor do Internato do Gymnasio Mineiro
declarou-se, em resposta ao ofllcio de 29 do
mez proximo findo, que por emquanto só de-
vem ser accei tos como alumnos externos, os que
jã tenham sido internos nesse estabelecimonto,
e que, embora ainda não esteja o Estado divi-
dido em zonas, o que brevemente se fará, parao elfeito da lei, fica determinado que conti-
nuem como internos gratuitos os alumnos Lin-
dolpho Benjamin de Castro e Avelino Pereira
da Silva.

Ao dr. Thomaz da Silva Brandão communi-
cou-se que nesta data lbi nomeada uma com-
missão composta dos cidadãos Francisco Amédée
Péret e Clorindo Burnier para, sob a sua pre-sidencia, Interpor parecer sobre o concurso effe-
ctuado perante a Escola Normal de Montes Cia-
ros para o provimento eilecti vo da cadeira de
sciencias physicas e naturaes.

Ao cidadão Clorindo Burnier communicou-se
3ue 

nesta data foi nomeado para fazer parte
a commissão que, sob a presidência do dr.

Thomaz da Silva Brandão, tem de interpor
girecsr 

sobre o concurso efleotuado perante a
seola Normal de Montes Claros, para o provi-mento eflèctivo da cadeira de sciencias physicase naturaes.
Idêntica communicação fez-se ao cidadão

Francisco Atnedée Péret.
Foi nomeado professor da cadeira nocturna

da cidade de Santa Barbara o padre Lucindo
José de SouzaCoutinho.

Foi nomeado. professor interino da cadeira
de gymnastica o evoluções militares da Escola
Normal de S.: João d"El-Rey o dr. Nicolau Mo-
lina de Queiroz.

Foi nomeado o lente de historia geral no In-
ternato do Gymnasio Mineiro, dr. Francisco
Mendes Pimentel, para, como substituto, re-
ger a cadeira de geographia do mesmo estabe-
lecimento, durante a licença do proprietário,dr. Martim Francisco Duarte de Andrada.

Foi removida, a pedido, da cadeira do Morro
do Chapéo, município de Queluz, para a de
Mathias Barbosa, município de Juiz de Fora,
a professora d. Maria Barbosa da Conceição
Medeiros;

Foi nomeado delegado litterario :
Da cidade de Baependy, o capitão Josú Isa-

lino Ferreira, em substituição ao cidadão Sal-
viano de Paula Broziel, exonerado a pedido.

Requerimentos despachados :
D. Maria Caetana de Paiva, pedindo provi-

mento na Cadeira da aula pratica, annexa á
escola normal de Juiz de Fora— Achando-se a
cadeira de que se trata em concurso, meio pelo
qual devera ser provida, não pode ser atten-
dida a supplicante.

Josó Cândido dos Passos, professor da cadei-
ra de instrucçao primaria da cidade de Juiz de
Fora, pedindo remoção para a da aula pratica
do sexo masculino da Escola Normal da mesma
cidade— Achando-se em concurso a cadeira da
aula pratica, meio pelo qual deverá ser provi-
da, não pode ser attendido o supplicante.

Getulio Gonçalves de Abreu Chaves, pro-
fessor da cadeira do Carmo da Matta da Er.
inida, municipl" do Oliveira, padindo remoção
para a da cidade do Carmo do Rio Claro—
Concedo a remoção.

dia. 15
Xjuinta Secção

Remetteram-se:• A' secretaria das Finanças o oflloio datado de
14 do corrente mez em que o dr. Chefe de Po-
licia pede que ao cidadão Josó Pio Teixeira se-
jam pagos os alugueis da casa de sua proprie-
dade que serve de quartel ao destacamento da
cidade de Araguary desde 8 d? maio do anno

no goso de uraa licença do trinta dia*, paratratar do saúde, concedida pelo dr. juiz de di-
reito ila comarca.

Solicitou-sn do dr. director da secretariadas
Finanças, ntlm de quo possa a do Interior resol-
ver sobre o pagamento, relativo ao 1." tri-
mestre do corrente anno, com o serviç.i <ie illu-
rainação, agua e limpeza da cadêa de Ubá p lo
cidadão Bernardino Gomes Pinto, empresário
do mesmo serviço pa? contracto celebra lo á 4
de jtillio de 18)2, a devolução do referido con
tracto.

Foram encaminhados á 3.* secção de contabi-
lidade, para requisitar pagamento, de accordo
com os despachos proferidos nesta data os pa-
peis relativos a desp?sa feita ram o sustento'de
presos pobres reclusos nas cadêas das cidades do
Carmo da Bagagem, da Itabira, de Passos e de
Santa Barbara.

Approvou-so de accordo com o oflicio do dr.
Chefe de Policia sob n. 150, de 13 do corrente
mez. o contracto firmado com o cidadão Antônio
Gonçalves de Senna para o serviço de sustento
aos presos pobres reclusos na cadêa de Minas
Novas, pela diária de 260 réis, o bem assim o
de illuminação e limpeza do mesmo edifício
pelo preço de I50$000 annuaes.

O pret de pagamento, enviado pelo dr. Chefe
de Policia, dos paisanos engajados na cidade de
Santa Barbara, em março p. iiossado;

Ao coronel commandante geral dos corpos
militares de policia as relações do movimento
do 4." corpo no mez de março p. passado, envia-
dos pelo respectivo .oramandante.

Communicou-se ao cidadão João Felix de Sou-
za que por despacho de 14 do corrente raez foi-
lhe imposta a multa de 286S180 por ter deixa-
do de completar o fornecimento de artigos de
rardamento para os cor,-js militares de policia
exigidos no prazo de 3 mezes pela cláusula 4.",
n. 1, do contracto de 17 de novembro do anno
passado.Requerimento despachado:

Antonio Francisco do3 Santos, cabo de esqua-
dra do 4." corpo.— Em vista das informações
indeferido. ....

Joaquim de Oliveira, soldado do 1." corpo. —
Indeferido.

Segunda Secção
PIA 17

Ao sr. dr. a iministrador dos correios, fei
dirigido o seguinte ofllcio :

« As auctõridades e diversos cidadãos resl-
dentes em S. Pedro da União, comarca de Ja-
cuhy acabam de dirigir-se ao Governo, para,
como intermediário, pedir-vos o estabelecimento
de uma linha postal que ligue aquella locali-
dade á sede da mesma comarca.

Julgando justo semelhante pedido, rogo-vos,
em nome do sr. dr. Presidente do Estado, vos
digneis de tomal-oem consideração.»

Agradeceu-se ao sr. ajudante general do
exercito a communicação que fez de ter sido en-
carregado do expediente do ministério da
Guerra, durante o impedimento do respectivo
ministro.

Transmittiu-se ao sr. secretario da câmara
do3 deputados uma representação de diversos
collectados do município de Ouro Fino, afim de
ser submettida á consideração do Congresso em
sua próxima reunião.

Solicitou-se da delegacia fiscal do Thesouro
Federal neste Estado a remessa de vinte mil
diplomas federaes, afim de satisfezerem-se os
pedidos de diversas câmaras municipaes.

Agradeceu-se ao governador do Estado das
Alacôas a participação que fez ile havewe in<
staHado a lTseãfio do 2.» Congresso republl
cano daquelle Estado.

dia 18
Primeira Secção

Satisfez-se o pedido do dr. juiz de direito da
comarca de Patos com a remessa de um exem-
plar do decreto n.7001 de 17 de agosto do 1878,
acompanhado dos respectivos modelos esta-
tisticos.

Transmlttiram-se a secretaria das Finanças,
para os devidos fins, os officios :

Do cidadão José Antonio da Silva, de 6 do
corrente, participando que no caracter de juiz
de paz assumiu o exercício de juiz substituto da
comarca do Patrocínio '

Do bacharel Walfrido Bastos d'OUvelra, pro-
motor da justiça da comarca de Santa Rita do
Sapucahy, de 15, communicando que entrou

SECRETARIADA AGRICULTURA
DU 17

Quarta Secção
Remetteram-se ao engenheiro chefe interino

da fiscalização da estrada de ferro Leopoldina
para providenciar, as representações em que os
cidadãos Jo?ò de Almeida Campos & Comp.*,
Marcondes & Filho o Joaquim Justiniano O vi-
dio do Andrade reclamam da companhia a in-
demnização do valor das cargas despachadas
na estrada e que chagaram ao seu destino, as-
sim como um praso rasoavel para o transporte
de mercadorias.

Terceira Secção
dia 18 .

Requerimentos :
Antonio Pinto Pereira, contractante da re-

construcçao da cadêa de Barbacena, pedindo
3ue 

sejam examinadas as obras executadas alim
e ter logar e pagamento das prestações a que

tem direito. — Ao sr. Andrade Souza para in
formar.

Josó Joaquim Soares, contractante da cons-
trucção do calçamento da Cachoeira de Campo
e de muralhas no arraial do Leite, pedindo le-
vantamento de fiança. — Ao sr. engenheiro da
1.» circumscripção.

Recommendou-so ao engenheiro da 4.* cir-
cumscripção que Informe circumstanciada-
mente os papeis relativos a questão de oo-
brancas de taxa sobre passagem na ponte de
S. Miguel da Ponte Nova municipio do Sacra-
mento.

dia 19
Requerimentos:

Emygdio Joaquim de Oliveira Quites pro-
pondo-se a reconstruir por 30 contos a es-
trada de Itabira do Campo á cidade do Romflm.
— Depois de sellado volte.

Júlio Tosta, representante de Virgílio, con-
tractante do monumento a Tiradentes pedindo
pagamento da 2.* prestação. — Ao sr. enge-
nheiro da 1.* circumscripção.

Solicitando a nomeação da eomrnissão que te-
nha de examinar os artigos du fardameiui con-
tidos em 15 volumes e «gora enviados pelo
contractante .1 ão Filix para os corpos militares
de policia du Estado.

Ao major com nandant-? de 3.* corpo :
Mandando baixar & enfermaria, para ser

convenientemente tratado, o soldado Dionizio
Ferreira da S Iva, na fôrma do parecer do ci-
rurjriâo-m >¦* do mesmo corpo que o julgou sof-
frer de syphilis s cundaria e hepathite chro-
nica.

Ao mssmo :
Còmmunieando qne so apro-enton ao com-

mando gorai, por lar concluído a licença com
quoseacli.iva. ocabj do corpo destu comman-
¦lo Alfredo Miria Antunes, o qual ficou addido
no primeiro até 2." ordem.

Ao major commandante do 4.* corpo:
Remettendo, para inlonnar, o requerimento

em que o tenente Gustavo Ernesto Thiebaut,
pede pagamento di ajuda de custo de marchas
quo teve de raalizur no desempenho do serviço
militar.

dia 18

Ao »r. dr. Secretario do Interior :
Enviando, oom lnfermacõo, o requerimento

em que o capitão do 3." corpo, Emilio Apolonio
da Silva. pede. adiantamento de dois mezes de
vencimentos para a renovação de seus unlfor-
mes militares.

Ao mesmo :
Transmittindo. cora informação.orequerimen-

to em qiií! o soldado do I « corpo, José GonçaJ-
ves de I.ima. preso para sentenciar, pede perdão
para o crime de deserção que commetteu.

Ao mesmo :
solidun 1 j o pagamento da importância des-

pendida pelo quartel mestra do 1." corpo com o
enterramento J- ' -' "
Lemos.

do soldado Manoel Antonio de

SEGRETARIA MILITAR 00 COMMANDO
GERAL DA POLICIA

DIA 17
Ao sr. dr. Secretario do Interior :

Transmittindo o conselho de investigação do
soldado do 3.* corpo Lindolpho Joaquim Gonçal-
ves, afim de ser nomeadj o de julgamento, de
conformidade oom a lei.

Ao mesmo:
Enviando, com a informação, conta de obje-

ctos de expediente comprados pelo major com-
mandante do 3.» corpo militar de pdiciapara
a sua secretaria, na importância de 78S600
réU. .

Ao mesmo :
Transmittindo, cominformaçSo.orequerimen-

to em que o soldado do 4.« corpo, Antonio Fer-
nandes Goulart, pede baixa do serviço, poi' in-
capacidade physica.

Ao mesmo:

Ao mesmo:
Transmitiri-lo e informando o requerimento

em que o sol lado do 1." corpo. Joaquim Feli-
cissimo de SiufAnna. psle GO dia3 de licença
para tratamento de sua saúde.

Vos comraanlantes do 1.", 2.», 3.« e 4.*oor-
pos:

Remettendo, por «pia, o ofllào da secretaria
do Interior, de 14 do corrente, que trata da
maneira pela qual se deve entender nos corpos
o abono da etipa das praçt» de pret.

Ao major commandante do 3.* corpo:
Enviando o conselho de investigação do sol-

dado Joaquim Luiz da Silva, afim de ser o mes-
mo submettido ao de julgamento na fôrma da
lei.

Ao mesmo :
Mandando recolher à Capital o desertor do

4.» Victal Anselmo Ramos.
dia 10

Ao sr. dr. Secretario do Interior:
Enviando.com informação, o requerimento

em qne o tenente do 4.» corpo, Manoel Ignacio
de Moraes, pede o adiantamento de dois mezes
de vencimentos para a renovação de seus unifor-
mes militares.

Ao mesmo:
Remettendo, com informação, o requerimento

em que o cabo d'esquadra do 1.* corpo, Eze-
quiei de Alcântara Xavier, pede perdão do cri-
me militar pelo qual está respondendo a con-
selho de julgamento.

Ao mesmo:
Enviando, oom destino á secretaria de Finan-

ças, o requerimento em que o soldado do 2.*
corpo Antonio Pedro, pede o ajuste de contas
com a caixa de fardamento do antigo corpo poli-
ciai.

Ao mesmo:
Transmittindo o offlcio n. 754, da mesma data

em que o major commandante do 1.* corpo dá
oe moüvos pelos quaea providenciou a raspei-
to da compra, no mercado desta cidadã, de doas
resinas de papel para a confecção dos mappas
diários das respectivas oompanhias.

Ao major commandante do 2.* corpo: *
íanflablo recolher ao estado- uaior do mesmo

corpo, afim de ser submettido a conselho de
investigação, o tenente Benedicto José Carneiro,
pela irregularidade de sua condueta tanto civi-
como militar, uo destacamento da cidade do Frul
ctal.

£&,,



3S-LIXJ ¦/--=» QSRAES

Ao jne5-D0:
Mandando seguir pwi o Cirmo da Bagagem

oaesiacamento que lhe foi designU » pelo qua-
dro geral ds dmrib.için da forca publica, re-
tirando na mesma ocasião, por _™_f*2___*serviço, as tres praças actualmente aUi existen-
les.

Ao majar commaniiante do 4." corpo :

Communicando que, mr Asspacho Jo 
sr dr.

Secretario do Interior, de 17 do corrente mez,
^ncedida baixa do sexvic.% por umpeidade
{tovSTao soldado Antonio Fernandes Goulart.

CfllílESSO ____)

3.» SESSÃO

SENADO
PREPARATÓRIA, F.M 20 DE
ABRIL DE 1893

wusii.ejícu. do sr. bus fortes.

ao meio (*.*, feita a chamada, achara-se pre-
«mes o= srs. : Bias Fortes, R- Horta, P. Mves,
M Franco, X. da Veiga, R Lip*, C- ^Britto,
Drumin,!. Valladão e C. Sena ; faltando, sem
causa participada, o* mais sr?-

Abre-se a sessão. ,
F lida e approvada a acta de antecedente.
Os_Tl_ IloiiT.v- communica ter ríeel.ido

tehígrammadnsr. senador ^^W*?em que declara que, tendo de *jr»W«
esta Capital, «-storá prompto para tomar parte
nas irainllios do Cngrcsso e Senalo. Hca in-
^'iT^v. 

PsasasesrB - dedara que nos ter-
mos do piragrap!... único ,1o aru 14 do regi-
inemo interno, vai-se offlctar a Câmara «l.issrs.
iK-Diita.) -?. c inimunicando quenao lia ainda na
«apitai iiiimer.. legal de senadores para a aber-
tura do Congresso.

Nada mais havendo a uatar-=e, levanta-se a
sessão.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
ACT\ DA 3- SESSÃO PREPARATÓRIA AOS" 

20 DE ADR1L DE ÍSÍÜ.

ruEsu.cNciv no sn. usvixdo iores

A. hora ««OTK-tal, feita a chamada, acham-
s* wS«.uí «w srs, Levindo Lopes. Eugênio
Si.,1,-ii-riiar.un-.de. Lima, Nelson, Leopoldino
Sos í^ssos, toãoLaa, Octavio Ottoni, Sabino
Barroso Junior e. Süva Fortes, faltando com
causa panjcipaita o sr, Manoel Alves e sem
ella os mais srs.

Ctmt-ntiani eomn secret-nos os srs. Eugênio
Saili- e Bernardino de Lima.

Abre ?:• a «o-são.
Lida a acta da antecedente o, nâo havendo

nume:-.» yM-asua approvação, fica ella sobre
a mesa,

O sr 1 * secretario K em expediente um
oi1ic.»'d.. si-, 

'i.- 
«vretano do Senado partici-

mato-nio-iar. ainda «snnparecido aquella Ca-
ínara Mimer- S-ral de senadores para a instai-
UHàJ do Cnagresso, a> dia -21 docorrente.— In-
tciiiida.

i»___ni vn: declara que acliam-se pre-
9entes"apenas nove datados e que, exigindo
iVo— • «lieão maioria -. bsoluta dos membrusde
.-rada' Câmara, y™ se installar o Congresso.
nã<, -p >.i(-'-a to? i<^ar a sessão de insiallaçao
amsuiíir.. o qtn- manda se communique ao Se-
nado «• an Governo.

Convida part-at» o» srs. Deputada para
nova sessão i—eparatoria amanhã, à hora re-
cimenta!.

Jjev—u_t-se a sessão.

Essas irradiações luminosas, porem,
co mo que so corporificam,—o como syn-
those homerica de um mundo de sonhos,

paira sobre o céo da pátria a sombra di-
vinisada de Tiradentes— o proto-mar-
tyr da Liberdade Brazileira!

II a homens predestinados — cuja men-
te, perserutando mysterios de redempção ò
o núcleo vital para esperanças de toda
uma geração ; cujo olhar desvenda os mais
recônditos arcanos do porvir, cuja imagi-
nação illuniiiia a alma inteira de um povo
etn esplendidas concepções; cujo gesto tem
a força imperativa do mando, prodigiosa
de vigor.

Tiradentes foi assim !
Precursor da Liberdade Brazileira, em

sua mais elevada concepção, seu nome le-

gendarioó hoje lemraa das mais santas
conquistas.

Ue sua fronte— reverbero de grandes
pensamentos—rrojecta-se até nòs um raio
luminoso, que nos reanima o esclarece e
hade i mmergir-se triumphal na noito som-
bria dos tempos vindouros, descortinando
nos espíritos thesouros riquíssimos o inex-

piorados estímulos patrióticos.
Este dia è, pois, emminentemento na-

cional e gloriosamente mineiro, ninguém

podendo furtar-se ao dever sagrado do ir
depor no sauetuario do sua commomora-
ção a homenagem sincera dos mais puros
sentimentos, oblação de justiça o de reco-
nheei mento ao hcròe e ao martyr !

Vibrando sentimentaes as fibras dos co-
rações patriotas, quizeramos contemplar o
Brazil inteiro, feliz o contento, festejar
e m plena expansão de enthusiasmo a data
com memorativa do snpplicio gloriíicador
do novo Messias da Liberdade.

Pesam, porém, sobre as plagas do sul
densas nuvens luctuosas e confrange-se

l>or isso o coração brazileiro em dorido sof-
frimonto.

Que elevam seus licrócs a vultos do epopóa.
Ousado sou, liem sei ! os altos céos Mando :
Que importa ? amor da pátria alcvanlados gênios
Nüo move, liío somente, a desmedida acçSo. :
Mutilo a inveja ma os .versos meus, condemne-os .

Diloso inda serei, si. me exlender a milo
0 povo — presa \il de entlironizado Anthcu,
Que eternamente o sangra o laz pender-lhoa Ironte
A' sombra do madeiro, onde afli.nl, morreu,
Da humanidiide em prol, o Nazareno insonto I

ffiDÂGGiO
21 DE ABRIL

As datas memoráveis do kalendario da

pátria tem um magnetismo irresistível que
susta a marcha rotineira dos povos al«;an-

_o-cts ã contemplação estática de explen-

didos fnlgores cm novos ideaes.
21 he a~B__ — è nma data profunda-

mente brazileira, e se nüo está ainda escul-

pida na rigidez fria do mármore ou perpetu-
ado em monumento severo de bronze è

por qne sua guarda zelosa está ainda con-

fiada a milhões de almas patrióticas
fervorosas de creni^s, escrinios sagrados

de eternas reliirnias,
Nos tempos «ia monarchia mesmo, oc-

enfiva ella o logar que lhe cabia no co-

ração nacional e hoje descerrado o tênue

vèo qne lhe empanava o brilho, resplende

niagestosa, como a estrella fulgida das

raais douradas esperanças. Salve ! 4

Sejam mais uma vez, cm dia de comme

rnoração patriótica os nossos votos fervo-
sos pelo restabelecimento da paz o da con-
cordia no seio da grande familia brazilei-
ra c pela união de tudos o s bons filhos
desta terra abençoada, confraternisados e
luetando beneméritos ern prol do seu en-

jrandecimonto !
Tiradentes foi ainda sob osso aspecto,

o gra mie exemplo c o precursor immortal!°Cumpramos 
todos o dever do posteros

reconhecidos esforçando-nos por imital-o
Deponhamos na ara do seu altar de mar-
tyr o tributo do fraternidade, o osculo da

paz o protesto sincero do patriotismo o da
abnegação.

Que mais glorioso proito podo ser ren-
dido à memória do grande morto immor-
tal ?! Que mais pura offercnda a seus
manes sagrados no culto vivaz do nosso
amor, de nosso reconhecimento o do nossa
immorredoura gratidão ?!

CANTO I

beirando, mais e iiinls, o brazileiro sonho
De expedaçar grilhões, a liberdade, emíliii,
lliinliiira «le esplendor aquelle céo risonho,
Onde lulgiiraiii siies e rohrillioii Franklin.
E j;i na excclsa França — a peronnal videuto

(Mio iicrnihou Mural is produziu Carlota —

Na França - ninho d'alma, cslrella alvinilcnle,
Sorrindo ao pensador na esctireciila rota —

Appnreccndo vinha um loco mino e novo,
Que, alií ás fundações, os opulentos paços
Estremecer fazia, elcclrizando o povo.
Da Saneia Egreja Mi dre os saia-los reis collaços,
A porejar temor, cadeias rctuiidiam -,

E o velho Portugal, ensurdecido n ueiras,
Em vendo o despertar das gentes que o milrlam,
Mandara-lhes, cniiloso, embarcações veleiras,
Com esle aviso bom da ínatcrnal corila :
,i Si liriuncs ? raça vil, crueza e mais Irilmlo !
Vermelho sangue nunca o sangue azul enjoa,
Quando adubado bem nor lyraunclc astulo ».

ií, Minas — lar de iiirior, cnlevaçilo do crente —

Onde n lympha lmrbullia e colleando rola,
Do plenilúnio ao raio inspirador, Ireineiile ;
Onde as areias dilu a appelccida esmola
De uma folheta de oiro ao niisoraiulo escravo ;
E Mina* cujo seio escondo bellas gcinmas
«iiie Inlo «lo i-.iliii- ãs mãos do garimpeiro bravo,
Trciiicluzimlo, npús, em scoplros o diademas,
Foi ella — a csplendorosn, a fada dos Hrasis —

Que a Banha mais provou dus lusitanas feras ;
Porque, Urinando os pés em solo de vuliis.
Eleva a ousada fronte ás sidemes csplieras !
o despotismo atroz, amando aspectos ilnhlos,
Medonho se irioslrnu iii|iiclle alllvo porte,
Xo qual suppiliiha ler, om caraclcres rúbeos,
Este (lilciiiina audaz : «Ou liberdade on inorlo I».

Governava Barbacena
A \asla capitania,
Onde lia favos, brisa amena,
Perfumes o pedraria.
Alma de fei c crueza,
Nilo revelava inteireza
Seu uioilii de justiçar :
Esle mune petrifica !
Delle guarda Villa llica
Lembrança patilmlar.

A INCONFIDÊNCIA
Poema cm doa; cantos

DE

RODOLPHO PAIXÃO
Natural ..'Minas Goraos

OITerecido a seu presado amigo dr. Affonso
Augusto Moreira Penna

invocaçXo

Mineira musa audaz, «pie a mageslosa altura
Do GrSo Casilio crgucslo o encantador poema ,
Tempera esta minha alma, os cantos meus depura
Na Uauima em que DurSo cryslallizou Moema I
Intento celebrar da Inconfidência a idéa,
O exilio, a magna, a dor, o sollriiiicnto Infando,

De quanlo infeliz, panllicra,
As carnes dilacerou
O leu colmillio «le fera.
Que a lyrannla limou ? I
Dize lu, nevado monto,
(jue pondes a velha fronte
Sobre a cidade senil ;
Onde vai volvendo areias,
Lavadas cm mil baleias,
O p-irdacenlo Funil.

Cômico ninho de fadas,
Em «iue Marllia \ivcu
Cantando endeixas niaguadas
Do enamorado Dirccu ;
Dc Cláudio, «i musa querida,
Vor quem fosle engrandecida
Em versos de Uno olor,
Nas cari-oiniilas entranhas
Esc.i-ipluiasle as façanhas
Do fero governador!

Cora«.-ão, cala esla magua!
0' ineiile, si-isma porora!
Que fora pedir íi íragua
A amenidade da aurora,
Dar claro ao negro «la sombra
Da escura leia, que ensombra
O pello de quem a VO;
Não lia ellier «|ue me anime -,
Em face de Imito crime,
Perdera o riso Arouel!...

Foi nesse lindo recanto,
De rosa o lirio cufeilado,
Cujos primores, einlanto,
O vulgo os \í descuidado,
Que então a «lhos poelas,
Depois sublimes atlilctas,
Formosa idéa brilhou;
Um pensamento — heroísmo:
Cegueira do despotismo,
Que stilTocal-o tentou!

Arbusto que lem alento
p'ra ser madeiro algum dia,
E que as rajadas do vento,
Os furacOcs dusalla,
Ilaile selo: o mollo «lorso,
A pouco e pouco, do cxforço

Ganhando nimia porçSo,
Suspende a coma frondosa,
Que Já balolça orgulhosa
Da altura da posição.

Assim — o «Ia Inconfidência,
Que amargo pranto orvalhou,
E do Maria, á clemência,
Em sangue se radicou,
Subiu, cresceu, o foi lanto,
Quo ao vel-o cahiu de espanto
O chefe da lusa grei -,
E a aragein da serrania,
Quando o beijava, rugia
Contra as devassas d'cl-rei.

Medrou, floriu e deu Iructo,
Fanado fosso elle, embora-,
Mas flores tem, que reputo
Dileclas lllhas da aurora-,
Porque uo mimo das côres,
No vivo de seus rubôres
Soletro dia quo \cm,
A cujo brilho lia «le, em breve,
A noite, leve de leve,
Passar aos mundos do além...

CANTO II

De oitenta e sele não tardava a aurora
Ao século dezoito quando, em Nimes,
A americano illustre .Maia exora:
« Mira este quadro de grandeza e crimes,

ii Que a desenhar se atrevo
« Quem pede ao norle que o ürazil sublove.

ii Nesse eldorado que no sul se ostenta
« A formosura ergueu rubineo throno ;
« As musas tein-llie amor, quo mais augmenta
ii Os bellos (lotes do soberbo «lono:

« lm-aula natureza
« Pejou-llie o seio com fatal riqueza.

« Ilanliam-llie as selvas o Amazonas (rio
u A que raivoso mar, á foz recua,
u E cede :i força viva, «1:1 desvio
a A' massa enorme contraposta a sua

ii E «|iie a vencer dispoz-se,)
« O S. Francisco, o Paraná, o Doce...

«i Nem Flora noutra parle foi mais franca,
«Nem Fauna lanlo deu «Io que possue:
ii E o reino a cuja força, áurea alavanca,
u O mais potente «los Impérios rue,

u Da brazileira plaga
«i O farto seio de a conter se gaba.

ii Fnlvas repilas e cai-boiios lindos,
ii Mimosas pedras no nreal inunersas ;
ii A praia, o ferro, n cobre o outros inllnilos
«i Melaes que léni applicações diversas

u Nas arb-s, sciencia ou uso,
«i Jazem no feudo «Io monarcha luzo.

«i Alli balniçam palmciracs credos,
ii A cabriuva, o cedro, a esngerana -,
ii Itija peroba, vaiiegailos ledos,
ii Solo ubertoso de aleilar se ufana :

ii Si lenhos mais encubro,
u Aponto aquelle qual brasiilo rubro.

«i Eslillam llòi-es nas campinas cerulas
« Delicioso ncclai-e ambrosia ;
ii Enamoradas avosinlias queridas
««Dedilham caídos ao rompei- do dia:

ii Peito «le valo exulta
ii Ante os primores dessa (erra inculta.

«« Medram, além «la procurada quina,
<i Plantas repletas de vital essência,
ti Com i[iio dcbclla o mal a medicina,
«« Essa dos homens prolcclora sciencia

<i Que a térrea vida alonga,
« E do sollrer a duração prolonga !

« Loira graminea cujo grato sumo
ii Adoça a bocea, mas os pés algema;
«« O millio, algodoeiro, o negro fumo,
u Quo encerram mór valor «pio a branca gemma:

ii Mil vcgclacs de preço
u Na virgem plaga dos tupis conheço.

u De frudos Ilio cedeu Pomona amada
« Arvoredos gentis e delles cuida;
«« Cedeu-lhe a manga saborosa o grada,
is O doce camhuea, quo a semi-lluida,

u Gostosa massa escondo,
« E essa anonacca titulada — Conde.

«« Cheiroso abacaxi, myrtaccas tantas !
«i Que sò cm lustros arrolar pudera :
a — A guiiblroba, os araçás, mil plantas,
o Que, ao beijo salutar da primavera,

«I Matisam-sc do flores,
ti Pelas colunas vaporando olõrcs.

u La geme Nicleròe a pétreo amante
u Que dia o noute, d sua porta vela ;
«i E o furacão raivoso passa adianto,
ii Roçando as faces da indiana bella:

«« Porlo melhor do abrigo
a Nüo topa o nauta contra o vento Imlgo.
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HISTOMAoE no entretanto, vis cadeias jungcm -
a O povo herdeiro do torrílo edênico
« Ao lusitano carro de onde o pungom
a Limados agullhoes, quo o vato hellenico,

ü Imaginoso o lhano,
u Dissera íeltos pelo deus Vulcano.

a Curvado mais que lllota, humilde escravo
o Da mui famosa jil senll Lisboa,
a O brasileiro sofro e curte aggravo :
a Taes os carinhos dessa mSe — lcôa

« Que avclhantada brilha,
o Roubando as galas da inditosa Olha !

a Rasga-lhe as velas: quo lho importa o sangue
a Correndo em lmrliotocs da entranha rota?
o Quo imporia? si ella o sorvo, c, quando exangue,
a A victima lhe implora uma só gotta,

u Insaudccida c fera,
a Dentes lho afunde do voraz panllicra!

a E si, no Tejo mergulhando a vista,
a 0 luso rol amiga o pensamento
a Do mais prender a colossal conquista,
a As mitos lho vinda por ditoso evento,

it O mandatário estulto
a Pratica a Idéa, redobrando o insulto.

a Al do colono quo tiver fadariu
o Do cólera accender a taes Iiycnas!
a Bem como outrora a Brunclmut, Clotharlo,
« HSo do puull-os com atrozes penas:

« Assim vilIAo mavorle
u Do duro conde recebera a morto.

a Não consentem alli que o nato leia
u Obra quo seja da razão produeto;
a A industria morta jaz, só a baleia
a Sobro a corrente bola cm usofrueto

a De quem ajuneta o quinto,
a Do sangue, embora, se conservo tinto.

a Voa 4 metrópole a riqueza loila
a Quo exlrao suando o faisqueiro imbcllc;
a Elle, que as nulos calleja, o corpo enloda,
d E ao sol dc logo mais denigre a pelle,

« Nos lares seus pensando,
o Na cara esposa, no travesso liando!

o O reino alé privou a mãe zelosa
« Da roca o seu lear, onde tecla
ii Tão alvo panno como a nívea rosa,
d Com quo de amor o frueto aqueceria:

« Iniquo privilegio,
d Quanto degradas ò governo reglo!

«« Cadeias, pelourinhos, cadafalsos,
u AfTronlas, maldlcçOcs, penas infames,
d Quo a lei coinmiiia contra réos descalços,
d Cumprir hão dò fazer cruéis diclamcs;

« Mas, tu, manchado sccptro,
u Scris na historia pavoroso espectro!

o Basla ! ... quo softro cruclantcs dores,
d O foi sorvido me aclilula o pello !
d Recolho a tela dò belleza o horrores
ii Quo dcsoiihou-f<\ do modesto aspelto,

d Um brazileiro ausento
« Do fofo ninho einlialsaniado o quente.

d Em toa rronto [Iluminada o bella
d Aos olhos meus sorri ilooo esperança:
o Alegra-le, minha alma, exora, appclla!
d Pois quem da palria cuida não descança:

« Filho da Norle-Anierica,
et Nós venceremos sem batalha homerlca!

Curvado ao Jugo do destino adverso,
Amor anlonio consagraslo, herde,
Ao nfiifto teu paterno, Ingrato berço,
Porquo do tuas cinzas não se dito!

Pulsou-lo o coração íi catadupa
Do luz brilhante quo tn enchera a monto;
Quo dores! quo «lesar Paris agrupa
Em torno do teu ser, quasi indlgcnto !

Bravo parou-lo do viver a agulha,
E nem slqucr da habitação Ignota
Vislumbro do esperança, unia fagulhn,
lllumlnou-lo a funerária rola:

Pois JclTorson volveu-to : « Não podemos
Romper com Portugal as relações ;
Mas, si vencordos no combate, havemos,
Havemos do prestar-vos ndliostTes !... »

Não quiz, quem sabe ? a Incxlricavcl sorto
Quo preenchesses o logar sublimo
Daquollo quo, eoiTronilo ultrago o morto,
Martyr seria do falado crime.

Porém teu nomo escrevo o povo justo
Do Xavior ao lado o esto conceito :
<« SI a graça houvesses merecido, a custo,
Foras no oxllla trucidar o peito ! »

AEXEGUÇÂO DO TIRADENTES

Rio do Janeiro, lRftfi.

(Conllmlft.(

O dia il de abril de 1793 foi um sabbado.
O sol banhava os horisontes de esplendida

luz, clareava as serras, os altos pincaros cir-
curajacentes e era já bem calido áa oito horas.

Esse dia fora decretado de festejo publico, e,
para maior solemnidade, sustou-se a partida doa
navios ancorados na Bahia.

A tropa trajava de uniforme rico, ornado
com festões de flores.

O commandante Pedro Alvares de Andrade,
o ajudante de ordens do vice-rei que er» sen
filho Luiz Benedicto de Castro, e as demais an-
ctoridades, montavam briosos cavallos rica o
curiosamente ajaezados.

Oualdrapas francezas de ouro, arreios com
ferragem de prata, estrlbos do mesmo metal,
ornamentos de velludo escarlate, muitas fitas
entrelaçando-se nas cri nas e nas caudas, tudo
fazia o apuro e realce das galas grandes com
que se festa va uma execução pavorosa.

O logar do suppllcio, segundo as definitivas
Imlagaçôes do sr. Miguel Lemos, é o oecupado
aetualmente pelas cocheiras da Empresa Fune-
raria, á rua Visconde do Rio Branco n. í6. Esse
terreno em 1792 fazia parta do extenso campo
de S. Domingoaf.

Nesse campo, a confinar quasi com o largo da
Lampadosa, estava levantada uma forca des-
communal, de tSo grande altura que paranel-
Ia subir foi preciso uma escada com mais de
20 degraus.

Ficava no centro de um vasto triângulo for-
mado por quatro regimentos, engalonados com
uniformes maiores, e providos com munições de
12 balas.

Os soldados tinham as costas voltadas para a
maebina sinistra.

Os instrumentos bellicos soavam por toda a

parte; os ginetes trotavam garbosos ou galopa-
vam frementes casando seu duro estrupilo com
os sons dos clarins e os rufosdos tambores.

As janellas estavam vindo abaixo do tanto
mulherto, diz Frei Raymundo, e cada uma após-
tava cora outra o melhor asseio e luzimento de
seu trajar.

A multidSo se apinhavaà roda do instru-
mento fatal, sendo preciso patrulhas para lhe
conter a curiosidade.

Logo cedo o carrasco, quererá o negro Capi-
tania, fôí à cadèa implorar ao réo o perdão da

morte que involuntária nente lhe ia dar. Tira-
dentes em sublime humildade, que o exaltou
extraordinariamente, respondeu ao algoz :_

0' MEO A.SI1O0, DEIXE-ME BEIJAR-LHE AS MÃOS

E 03 FÉS 1

E tendo-o feito, provocou admiração e lagri-
ma do próprio empedernido executor.

Ao despir-so para enfiar a alva o receber o

biraço, tirou tambem a camisa dizendo :
— meu Redemitor tamuem pou mim mor-

HEU NU' I

Cerca de 9 horas da manha partiu o cortejo
do edifício da cadòi publica, em que hoje se re-
une a câmara dos deputados o onde naquelle
tempo fuucclonava o Tribunal da Relação.

O oratório ou capella de Jesus, ondo Tlr a-

dentes ouviu a sentença, e onde permaneceu
até ir para o cadataUo, era a sala que depois
foi ocoupada pelo arohlvo da câmara.

A porta por onde sahiu abria-se então para o
lado da egreja de S. José, em um pequeno largo

que ainda existe e nelle havia então ura pelou-
rinho.

Dahi seguiu o prestito pela rua da «Cadêa»

(hoje «Assembléa») pissando pelo largo da « Ca-

rloca ». pela rua do « Piolho » («Carioca» )
até o campo de S. Domingos ou largo da Lam-

padosa.
Esso grande quadrilátero era despovoado,

retalhava-se em muitos charcos ou pântanos e

seus lados se formavam cora as actuaes ruas do

«Visconde do Rio Branco» ( antiga do coude da

Cunho), da Constituição (antiga dos Clga-

nos ). a foce do Campn do Sanf Anna, entro
'essas 

duas ruas, o o foco oppasta do actual

Preçi de Tiradentes (antigo Largo do Ro-

cio ), comprehendida entro as ruas da « Ca-
rioca e Seto de Setembro », outr'ora ma do
Cano.

Compunham o séquito:
l.a) Um esquadrão de cavallaria, seguido

pelo clero e irmandade da Misericórdia com
sua collegiada levando ns, frente a respectiva
bandeira.

2.») 9 religiosos e meirinhos escoltando o pa-
decente, que ia no meio, de crucifixo nas
mãos, e no collo o baraço fatal que o carrasco
segurava.

3.0) Desembargadores do crime e escrivão da
alçada; os ministros desta. Ouvidor, e o Juiz
de Fora.

A fúnebre carreta, destinada a trazer os des.
poj<*s da Victima, vinha, no couce, • rodar pe-
sadamente puxada por 12 galés.

Os religiosos psalmodiavam a propósito : de
vez em vez parava o cortejo todo, os tambores
rufavam fortemente, e lio-«a o pregão infa-
manto.

Ke vestido da alva, indumento sagrado, deque
a posteridade foz seu maior titulo de gloria,
manietado com o crucifixo, ia o Martyr de
olhos fitos em seu Christo amado, symbolo de
sua fô ardente, e só por duas vezes os aSastou
para contemplar o céo.

Diz delle Frei Raymundo;
«Cansou admiração sua constância, e muito

mais a viva devoção que tinha aos grandes
mysterios da Trindade e da encarnação, de sor-
te que folando-se-lhe nesses mysterios, se lhe
divisavam os faces abrazadas, eas suasexpre
soes eram cheias de uneção, o que fez que o seu
director não lhe dissesse nada mais sinão repo
tlr com elle o symbolo do S. Atbanasio.

O valor, a intrepilez e a pressa com quo ca-
minha va, os soliloquios que fazia com o o cru-
cifixo que levava nas mãos, encheram de ex-
trema consoluçãoos que lhe assistiam.»

A's 11 horas chegou á praça o oorteijo. O sol
fulgia a pino, e a calma era grande.

Todos os testemunhos do tempo são accordes
em pintar a coragem, a resignação e grande/A
d'alma com que Tiradentes encarou o supplicio
o soffreu sua barbsra, sua oxtentosa execução.

Devoto fervente do mysterio da Trindade,
quando chegou á forca pediu ao confessor que
só desta lhe falasse.

Subiu lesto a comprida escada do patibulo.
Com os olhos fixos na imagem, sem estremeci-
mento algum, deu o pescoço para o fatal apres-
to, e ao carrasco pediu tres vezes que abrevias-
se a execução.

Não lho consentiu o'guardião do convento de
Santo Antonio, Frei Jo-ô de Jesus Maria do Des-
terro, que «infllaraando-se desmarcadamenteem
caridade e em justiça», (diz Frei Raymundo) su-
biu alguns degraus da escada e improvisou uma
fala ao povo, exuortando-o a se não possuir
tão íómente da curiosidade ante o pavoroso es-
pectaculo, ante a constância do réo, que «ainda
assim fora objecto da clemência real o da illu-
minada justiça de seus ministros, que lhe não
aggravavam a pena» (1)

Djpois resou o mesmo frade o symbolo dos
Apóstolos, e no sepulchral silencio de todos os
assistentes, só se erguia a voz ilo Tiradentes re-
petindo as palavras da oração. O frade descia
os degraus a medida que termiuava o credo, e
por flm sumiram-se as duw vozes.

Tiradentes intentou falar ao povo e ó tradi-
ção que chegou a dizer :

— O' Pátria 1 recebe meo sacrifício !
Mas o executor Capitania impelliu a Victima,

que girou em convulsões no espaço e foi cavai-
gada pelo algoz.

Retumbaram unlsonçs oa rufos dos tambores,
abafondo o grito de horftr que semelhante soe-
na provocara. Frei Raymundo Pennaforte, en-
carregado do discurso parenetico alluslvo ao
acto, fol-o em seguida fündando-se Intelramen-
te nas palavras do «Eoclesiastes» :

«Nem por pensamento de traias de teu rei,
porque as mesmas aves levarão tua voz, manl-
testarão teu juizo.»

Acabada a fala, desfez-se a figura triangular,
os regimentos metteram-se em uma só colu-
mna, e deante delles foi lido um discurso do bri-
gadeiro Pedro Alvares sobre a fidelidade devida
aos soberanos. Deram depois tres vivas a rainha
e entraram para os quartéis.

Em 1812 um ancião, morador no Rio, e tes-
temunha ocular da tremenda execução, assim
a narrava com as lagrimas nos olhos e apontan.
do para o logar do supplicio ntô hoje sem edi-
fleaçao. .

«Meus meninos, ahi nunca se construíram ca-
sas, porque esto terreno ò amaldiçoado: bebeu o

sangue de um justo, ou antes de um santo : foi
aqui esquartejado o Tiradentes, pelo crime de
nos querer fazer livres. Eu tinha então meus
19 annos, e me lembro perfeitamente que neste
logar eu o vi dar a alma a Deus, morrendo como
um carneiro. Desde então todos os donos desto
terreno morreram de morte súbita, antes qua
pudessem íazer qualquer construcção, porque
Deus Nosso Senhor nio quer que nesto terreno
maldito so faça casa para morada de christão.»

Ahi está o heróe, o martyr, o justo, o santo
consagrado pela historia verídica e pela tra Ji-
cção popular ! A vida e a morte desse homem
extraordinário concretisam o viver paba ou-
trem em suas feições mais commoventes. Era
um desprendido de si mesmo, era uma natureza
altruísta do modo o mais completo.

Seu niartyrio foi celebrado com festas. Além
d«s galanices do dia, além dos discursos louva-
minheiros. houve um solemne «Te-Deum», de-
pois de tres dias de luminárias, ordenadas por
severos editaes do Senado e da Câmara...

Na solemnidade religiosa de 25, o afaraado
orador Frei Fernando Pinto pregou um sermão
tota'mente moldado sobre as bases que na ves-
pera lhe formulara o chanceller juiz da alçada.

Eram tres essas bases :
1.*) Dar graças a Deus pilo descobrimento da

conjuração a tempo de se poder di.-.-ipnl-a ;
2.*) Dar graças por ficar o Rio isento do conta-

gio da dita nefanda conjuração ;
3.*) Persuadir os povos a serem fieis á sua

Soberana, tão pia e elemento.
Os quartos da victima foram distribuídos pe-

los logares mencionados na sentença.
Sua cabeça, içada em um alto po to. foi col-

locada no logar mais publi v de Villa Rica.
Osr. Mello Moraes diz que em começo de Se-

tembrode 1831, numa emminencia, ao norte de
Ouro Preto, ainda se via um paste- ali i e pon-
teagudo. oude estava o craneo do Martyr.

O padrão de infâmia erguido em Villa Rica no
chão salgado de sua cisa ã rua S. Jcsé, foi arra-
zado em 1822. e em seu togar lovantou-se nova
edificação.

(Ext.)

COiÈSPONDICIA
DO RIO

15 DE ABRIL DE 1893.

Os leitores assíduos ias jornaes diários daqui
c-tão jã. habituados a vèr com freqüência no-
t cia sob os títulos— Acontecimentos do Rio
Grande, Assassinato de Maria Je Mace lo, O cam-
Uo s Questão Abel Parente.

São assumpt-js « que dão panno para man-
gas » coma sa costuma dizer, e quo por is-o
mesmo se acham no tapeto da discussão ha
tanto tempo, sempre novos, apszar de batidos,
sempre interessantes, apezar do velhos...

Paisam-so dois. tres e nuáj dias sem se ou-
vir falar em um delles e todo o mundo suppúe
tei minada a questão, quando subitamente ella
resurge das próprias cinzas, ora apresentando
um novo aspecto, ora continuando a phase
quo parecia esquecida-

Os acontecimentos do Rio Grande principal-
mento desenrolam-se ha tres annos consecu-
tivos. sob parto de 20 goveruoi diversos quan-
to à sua representação, mas semelhantes quan-
to ao modo de compreheiider a poli tica e a ad-
ministração estadoaes, repletas de violências
e de arbitrariedades, do ódios e de vinganças
que vão ao assassinato e ao saque.

Esse titulo apparece no noticiário dos jor-
naes, rtpercutinlo desagradavelmente no cora-
ção da pátria, desanimando aos fracos e desgos-
tándo aos esperançosos, desle a implantação da
Republica, desie que o regimen federativo foi
adoptado no Brazil, como melhor possível, mas
não bem ccmprehendido ainda ou peto menos
mal executado, porquanto não tem sido devi-
damento respeitada a autonomia dos estados
e a intervenção disforçada das forças federaes
tem se feito sentir como terrivelmente perigosa
e prejudicial.

Infelizmente ot tres últimos annos marcam
uma verdadeira era de acontecimento» revo-
lucionarioi, nunca notada ató então. .

Suppôemalguns ter esto umbwn symptoma,
dizendo estar o povo sabindo do estado de ba-
timento em que o eollccàram apitos anncs do
regimen corruptor, tem te lemojarem de ipie a
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molleza e a iudiflerenca são insUtuiçfies r.acior.aes
e qne estas qualidades foram fundidas em uma

só, ii (iual alguém denominru l*estialização.

Não; o povo vive ainda no estado de torpor

e de apatliia empresta «Ias pela monarchia :

porque si não fosse assim justamente Uics revo-
lnçí«rin)ias em qne elle quasi nunca é parte,
não se dariam ; i»rque abi «tão as abstenções
rara provar a sna indifTerença, criminosa.

•£ é justamente no Rio ürande do Sul que
ellas mais se ti-m feito s,nür e é dalli que O

exemplo de um protesto popular parte, conlla-

í^-anao o estado, qne se aci.a em lueta com a

guerra civil.
ET justo pais, que em vista das phases dia-

riamente tomadas pelos acontecimentos do sul,

o chronista, eoaio nm tmriow que apphca a

vista» nm fc-w-oscop», vonba narrar as suas

unpressT.es multiplas e varialas como as ngu-

ras daquelle instrumento óptico.

Os acontecimentos do Uio Grande deixam no

esiiin;o do caronista que os acompanha dia a

dia a mesma conf.isão que na retina docunoso
hnprjm.-m as comtançOes variesadas dos i bje-

ctos dc diversa* ores collocados no kaleidos-

copio.
.lutoo definir tom a situação rio-grandensn

deuominanilo-a — kaleul *eopio poüiico. A com-

binado das cores o;i matizes pa-ti larias pro-
ta»-) : ora o quadro somlirio da tentativa de

restauração m-marchira quando re põem em

e\ ute-cia o* oljecu>s e os homens suspeitos ;
oro a belíssima ap ,t'ieose da restauração das

liberdades, quando os objectos e os homens que
apnarc-em v.-m revesii.los da aureola do pai rio-

tismo.
Mas. pode o chronista mamor-se em tinu atti-

tnde dttiiiitiva diante de tal variedade de com-
l,ina<:<"K-s ? Não ; não ha boa vontade, nera boa

lê que resistam aos de< -neor.ir.i los telegiain-
ms do Rio <;r.m!e: as situações mudara.se
i-oin a mesma rapiJt- dos mosaicos kaleidos-
copieos: lifje estão vencendo os fedei-ali^tas e

boie mesmo lemos noticias das suas denotas.
Im si<n..U: ra5TÍ3.c__> d; tropa- tom mu-

da.lu a- posições de u>l,*-is volitie"* do estado.
cmbo wmpeqocn> raavimentíi de de-tos muda
as p0.JcT.es de tolas a- bugigangas coHocadas no
apparellio a que me i-etiro.

Este assumpto ,'• todo i;ov.-. portanto, apezar
de bando; dclU tenho me ov.ipalo par diver-
sas vt7,^ e vejo-rae oliris-do a voltar a elle,
eml-ora pira dizer pouco depois- d-i discorrer
muito a pr.-pisitíi.

A questão do Rio Grande, boje mais do que
nunca, pcn-riipi o governo do marechal Fio-
riano Peixoto, qne encarregou o próprio mi-
nislro ,1a 'iuerra de ir áqu.-llc. E?tado svndicar
do< acuuiejimantos <• talvez dar-lhes uma so-
lui.-ão.

Fallou-se muito n» ida do ajudante general
do exercito — o liarão ,1o Rio Apa — [>ar.i as-
sumir o governo, seado licenciado o dr. Júlio
de rastilhos; e esta medi Ja parecia ter mere-
rido ahruma approvação, i>or ser de caracter
X:aí-ifica-)or e conciliaJor.

Mais uma surpresa portanto nos trouxe a
questão ; o barão do Uio Apa lieou fazendo de
ministro aqui, emquanto o ministre embarcava
para o extremo sol da Republica, ninguém sa-
be si pa:-a fazer de ajudante general.

E a í.-ente continuará na duvila, a du vida
terrível que foi o snpplicio de Hamlet. Tobeor
no: to be, tliai xs the questior.. Deus queira que
ao voltar o sr. general Moura não tenha eu de
dizer ao leitor mineãro: Much ado abo"t nothing.

E não e que o Rio Grande, que absorve todas
as attenções boje. ia absorvendo tolas as tiras
em liraiiL-o destinadas á carta para o Minas Ge-
raes! Mas -ião; fiquemos naquella duvida,
alimentando esperanps talvez infundadas e
onsacremos a Maria de Macedo, ao cambio e
cao dr. Abel Parente algumas linhas.

Estas ires questões, como aquella desappa-
cem da- colomnns dos jornaes momentânea-
mente,, como .ia disse, para reapparecerem logo,
Trazendo em sen bojo algumas novidades. E'
assim que no assassinato e esquartejamento da
pobre Maria de Macedo, depois de muito pro-
vailos os fartos t- dejwásde reconheci.los os cul-
pados vaarum nxrazar a justiça algumas revê-
larõe* ferras tpar (csasião do ultimo inierro-
•graarjo jierioSifia a -qne esti procedendo a poli-
cia ile Cio.

^rxrnfb -essas «veá-çúí-s, Maria de Macedo
-. •»; e esta >ír.-. vira.

Ora, si Maria do Macedo está viva, claro é

que não foi esquartejada e nem andou exposta

nn necrotério !
Mas, então, quem foi assassinada ? E' verda-

de que ha muitas Marias n> mundo e os de
Macedo mesmo não devem ser poucas; é preciso
porém, notar que a principio a verdadeira Ma-
ria do Thimotheo era a morta e que agora e

uma outra!
Que embrulho, Santo Deus! E a gente não tem

outra vez remédio si não repetir : To be or nat
t.i be, that is the queslion

E a outra phrase ingleza por mim citada —
Much ado ábout nolhing—deve tambem ser aqui
repetida a propósito do cambio e do caso Abel
Parente : aquelle sobe e desce á vontade dos

jogadores da praça e de um senhor que uza
roupa de xadrez; este sobe e desce os escadas do

palnceto do Lavradio, ã vontade do homem do
inquérito.

Pois b?m; grita-se contra a especulação que
traz a baixa do cambio e grita-se contra a es-

peculação que traz a baixa do registro de nas-
cimeutos  para obter-se certamente o mes
mo resultado — NADA.

Uma única cousa me causou admiração em
tu Jo isto : não ter baixado ainda mais o cam-
bio depois da publicação do depoimento do dr.
Parente, baseando-se a baixa na probabilidade
de precisarmos cada vez mais dos estrángei-
ros... ou das estrangeiras, para encher o re-
gistro de nascimentos.

Agenor de Roure.

MISCELLAMA
O írio nu Rússia

.. Irkoutsk.— Desde os annos qu<renla (1840—
181!)) não se sentiram na provincia frios tão
terríveis; desta vez excederam a — 50° centi-
groilos. De 7 a 10 de janeiro o thermoinetro
não subio a mais de —37" centígrados, mesmo
durante o dia.»

Esta informação, que um jornal russo pir
blica, resumo na sua brevidade as noticias d"
rigoroso inverno rusíO, que acaba do terminar-
Certamente Irkoutsk supporta ordinariament"
frios ainda mais consideráveis que aquelles qu"
so registram na Uussia da Europa; mas nestB
anno o desvio não foi muito sensível, o de um
no nutro extremo do império russo, o atê nus
margens Dnieper. as baixas tempsraturns cau-
.-aram incalculáveis prejuízos e misérias es-
pantosas.

(is camponezes russos vivem em pequenas
cisas formadas de troncos de pinlieii-03, unidos
uns aos outros por meio de encaixe; canhamo
ou estopa. tapam todos os interstícios e tornam
essas parede de pão absolutamente impermea-
veis ao ar. As duas ou tres minúsculas janel-
Ias que dão luz á cabana, a «isba», mesma
abertas não deixam penetrar muito ar; com-
tudo no inverno, barram-nas còm terra argil-
losa , e ellas só se abrem depois da primavera.
Em algumas aldéas, mesmo nunca se abrem as
janellas. 0 ar necessário á respiração o apenas
fornecido pelas entradas e sahidas dos campo-
nezes, que entreabrem bruscamente a porta.
PõJe-se bem imaginar a atmos-phera infecta
quo se forma dentro dessas cabanas hermeti-
camente fechadas, e contendo em duas peças
uma familia inteira e animaes.

Todavia não arejar não é tudo, é preciso
aquecer o interior da cabana. Para esse fim em-
prega-se um enorme forno, cuja alvenaria oc-
cupa a metade da peça principal onde se acha
familia. Nesse forno mette-se pela manhã uma
brecada de lenha, e quando esta se acha in-
teiramente consumida, fecham-se hermética-
mente todos os orilicios : sob a influencia dos
gazes contidos, toda a massa de alvenaria-se
aquece lentamente ••communica o seu calor
ao ar ambiente. Nesse forno praticam-se nichos,
no3 quaes se assa o pão ou se ceccain os cogu-
meios. Um caponez russo não conhece outros
alimentos.

A parte superior do forno ê chata e serve de
leito para todos os membros da familia; que ahi
se estendem, envolvidos em pelle de carneiro,
como uma ninliada de animaes. Em Irkoutsk,
teve-se de ajuntar a esses fornos, que fornecera
um calor perfeitamente igual, um pouco consi-
dera vel, fugareiros de ferro, que queimam mais,
mas aquecem mais vivamente ; de outra sorte,
os camponezes não poderiam sahir dos leitos in-
sulllcientemente aquecidos. 0 frio os mataria.

Para sc ter uma idéa do rigor de semelhante
inverno, é preciso recordar tambem que a fome
erra, ha muitos annos, de governo em governo.
Os russos empregam uma expressão mais exacta
que fome -. elles dizem «colheita nulla» ; colhei-
ta nulla, isso significa que nada brotou, nem
lierva, nem legumes, nem sobre tudo o centeio
nutritivo. Sem a sua colheita de cpnteio o cam-
ponez russo está condemnado : si o verão o pou-
pa, elle não morro do fome, mas chegado o in-
verno, elle morro de frio.

Não o, com efTelto, com made'ra que o «mou-
jik.» se aquece no meio das immensas planiceis
descalvadas que se encontrara na Rússia cen-
trai: a folha é o seu único combustivel. Assim
a lei é inexorável : o inverno, essa estação
que cs russos udoram, comtanto que tenham o
que comer e com que aquecer a casa, o jnver-
no torna-se a estação mortifbra, a estação sem
piedade, quando excede os limites habituaes, e
quando suecede á «colheita nulla».

NOTICIAM) ___

O salão de honra de Palácio, onde está col"
locado o quadro representando a condemnaçao
do proto-martyr Tiradentes, estará franqueado
ao publico das 10 horas da manhã às 4 da
tarde.

A entrada se fará pela eacada lateral de Pala
cio, que conduz á ante sala da Capella do mesmo.

Os nossos talentosos collegas; do Imprensa
Acadêmica, dedicam hoje a I.» pagina d* seu
interessante jornal á commemoração de Joa-
quim José da Silva Xavier, o — «Tiradentes».

«1 de nbi-Il
Conforme estava annunciado realizou-se hon-

tem o prestito cívico, que deu começo aos fes-
tejos comraemorativos da data histórica que
encima estas linhas.

As 7 horas da noite chegou ao Largo do Ro-
sario a banda do Io corpo de policia, come-

çando daquella hora em diante a reunir-se alli

grando numero de pessoas, os corpos academi-
eos das Escolas de Pharmacia, de Minas, da Fa-
culdade de Direito, os alumnos da Escola Nor-
mal, do (lymnasio Mineiro, do Lyceu de Artes
e Ofllcios, de diversos cursos particulares e re-

presentantes de todas as classes sociaes.

A's 7 e meia horas organisou-se o prestito que
teve a ordem indicada uo piogramma hontem

publicado, começando a desfilar pelas ruas do
Rosário, e siguin Io;pelas do Ti.adentes, Direi
ti, Praça, e rua Cláudio Manoel da Costa, até
Anfonio Dias,

0 aspecto era magnífica. A grande eoncurren
cia de passoas munidas do lanternas de varie-
gadas cores, a animação que transparecia em
todos os ,-emblantes e quecoramunicava-se era
expontâneas manifestações, dava-lhe uma fei-
ção verdadeiramente agradável e alegre.

Em diversos pontos foram pronunciados bel-
los e enthusiasticos discursos.

Chegando ii Praça o prestito contornou o jar.
dira onde estão coustruidos os alicerces da esta-
tua do Tiradentes e dirigiu-se a Palácio. Ah1
chegados osr. dr. Cesario Alvim levantou vi-
vas ao dr. Affonso Penna, à Republica do BraziD
ã paz e tranquillidiide do Estado de Minas —os

quaes forão correspondidos e secundados, O dr.
Affonso Penne, agradecendo, pelo povo, pro-
nunciou nm eloqüente discurso terminando por
saudar á llepubliea Brazileira, ao Estado de Mi-
nas.e ao Chefe do Estailo. marechal Floriano Pel-
xoto lendo sido calo.-csumente applaudido.

Durante o trajecto tocaram duas excellentes
bandas de mu-ica sendo levantados vivas calo-
rosos á llepubliea, uo Estado dc Minas, á União
Brazileira, íis di.ersas Academias etc,

Queimaram-se fogos de Bengala que davam ao
prestito um aspecto bellissimo, assemelhando-
se este a u i grande rio do fogo serpentean-
do pelas ruas tortuosas desta Capital.

Dissolveu-se o prestito quasi ú meia noute
tendo corrido na maior ordem e com grande
animação. - -

Segundo o programma das festas, hontem
publicado, realizar-se-á, hoje, ás duas horas da
tarde, na praça Tiradentes, solemne Te Deum,
em acção de graças pela tranquillidade, paz e
harmonia que têm reinado no Estado de Minas.

A' noite terá logar, no salão do Congresso, o
gran Je baile que será precedido de bem orga-
nizado concerto vocal e instrumental, em que
tomarão parte, além de gentilissimas senhoras
e distinetos professorese maestros desta Capital,
os festejados artistas do grupo Quartetto Lyrico
Italiano, bem como o conhecido amador Carlos
de Castro, que graciosamente se prestam a abri-
Ihantar a festa com seu valioso concurso.

E' o seguinte o programma da parte de que
se encarregaram estes distinetos maestros :

N. 1 — FONCiiiEbLi — Duetto da opera — gio-
conda —• pelas sr»». Sulli e Cescati.

N. 2 — tosti — Romanza — non t'amo riu !
pelo tenor sr. Bettini.

N. 3 — rossini — Ária de Figaro do — barui-
em, de seviglia. — pelo barytono sr. Verdini.

N.4 — gomes— Ballata da opera — guarany,
pela sr.* Sulli.

N. 5 — verdi — Tercetto da opera — trova-
dou — pela sr.» Sulli e srs. Bettini e Verdini.

N. 6 — rossini — Cavatina de Rosina do —
iiardiere de seviglia — pela sr.» Cescati.

N.7 — dei.lini — Dueto da opera — I puri-
tani, pelos srs. Verdini e Carlos de Castro.

N. 8 — verdi — Celebre quartetto do— uigol-
letto — tomando parte todos os artistas.

Congresso mineiro
Realizou-se hontem a 3.* sessão preparatória'

em ambas as casas do Congresso Mineiro, veri-
ficando-se não haver ainda numero legal para
sua installação. >

Até á chegada do trem mixtó de hoje são es-
perados muitos srs. representantes.

Actos <lo Governo do Estudo
delegados de hygiene

Foram nomeados para as comarcas :
Da Formiga o dr. José Carlos Ferreira Pires .
De Passos o dr. Alfredo Magno Sepulveda.

LICENÇA

Ao soldado do 1.° corpo militar de policia
Joaquim Feliciano de SanfAnna, concederam-
se 00 dias de licença para tratar de saúde.

REMOÇÃO DE PROFESSORES

Foi removid), a pedido, o professor Getulio
Gonçalves do Abreu Chaves, da caleira do Car-
mo da Matta da Ermida, município de Oliveira,
para a da cidade do Carmo do Rio Claro.

—Foi removido, a pedido, o professor Horacio
Octaviano Pires, da cadeira da Borda da Matta,
municipio de Pouso Alegre, para a cadeira do
sexo' masculino da cidado de Santo Antonio do
Machado.

PROROGAÇÃO DE LICENÇA

Ao escrivão do jury da comarca do Muriahé,
Francisco Januário do Magalhães Portilho, con-
cedeu-se prorogação por mais seis mezes da
licença era cujo goso so acha.

fSecretnrlo do Interior
Noticiando a ausência temporária desta Capi-

tal, do sr. dr. Silviano Brandão, illustre Secre-
tario do Interior, dá o Pais a seguinte noticia:

« Está em Queluz restabeleceiido-se de leve in-
commodo o illustre Secretario do Interior em
Minas Geraes — o dr. Silviano Brandão, a quem
esse Estado já deve relevantes serviços em ma-
teria de ensino.

S. exc, que é distineto medico, oecupa uma
das cadeiras da Faculdade de Direito o terá era
breve a gloria de haver fundado tambem a Fa-
culdade de Medicina.

rVu Cnpltul
Estão na Capital, para tomar parte nos tra-

balhos do Congresso, mais os srs. Senadores
Manoel Ignacio Gomes Valladão e Penna e De-
putados João Luiz, l.eopoldino dos Passos e
Gomes da Silva.

Finanças du Republica
O sr. dr. Serzedello Correia, ministro da Fa-

zenda, recebeu do sr. Aleindo Guanabara o se-
guinte telegramma :

« Paris, 17 de abril — Ministro Serzedello —
Beauregard, professor de economia política da
faculdade de direito desta capital, publicou no
jornal Monde Ecnomique extenso artigo favo-
ravel ás finanças do Brazil e á vossa reforma
bancaria. »

Ministério
Transcrevemos em seguida a noticia que, a

respeito da annunciada modificação ministerial
publicou O Pais, bem informado diário flumi-
nense.

«A retirada do alguns dos srs. .ministros
é questão resolvida.

Mas corre-nos o dever, para com o publi-
co.de explicar-lhe que tal retirada não tem
nenhuma significação política da actualidade,
nem se impõe por desavenças eu tro colle-
gas ou entre os ministros o o chefe do go-
verno.

?
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A sahida de alguns dos honrados secretari-.
os do marechal Floriano apenas quer dizer
que ss. ex.., patriotas e bons republicanos cons
titucionaes.desejam ser candidatos nas futu-
ras eleições, e, não se querendo incompatlblli-
gar com estas.dão a sua demissão na época
precisa, isto ô—no prazo constitucional determi-
nado—de maneira a poderem ser legalmen-
te eleitos em outubro aos cargos do congres-
eo e um pouco mais tarde aos cargos presi-
denciaes.

Descanse poiso publico e soceguem os novel-
leiros.

Tout esl blen qui finit bicn.»
No Jornal do Commercio, entretanto, lê-se a

seguinte' «"Varia »
-.'¦' í podemos hoje dizer que o Sr. ministro da
Fazenda não cogita om ser candidato á depu-
tação ou â senatoria.

As cogitações de S. Ex., emquanto oecupa
tão ai to cargo, convergem todas para a ap-
plicação legal e justificada dos dinheiros pu-
blicos. »

dente, importante chefe político e cidadão
geralmente bemquisto por suas virtudes cl-
vicas e privadas.

Ao dr. Carlindo dos Santos Pinto, nosso dis-
tineto collega do Rio da* Velha*, nossas since-
ras condolências.

Lyceu de' Artea e Oflicios
O sr. major David Moretzsohn entregou ao

commendador Tregellas a quantia de 50..000
para auxiliar as obras do Lyceu de Artes e Of-
licies, segundo nos communicou o sr. Lúcio
Brandão, secretario daquelle estabelecimento.

Perdõea
Era ciminemoração da data de hoje, 101.°

anniversario da morte de Tiradentes, o exm*.
sr. dr. AlVonso Penna, digno Presidente do
Estado, perdoou do resto dus panas que lhes
faltava cumprir, aoróo Tirço lnnrcencio Go-
dinlio, e aos soldados dos 2.° e :"." corpos, Jo-
sé Custo lio Moreira, Roque do Paula e Sou-
za, Elias Rosa üle Medeiros e Aureliano Fer-
reira da Motta.

Estatua de Tiradentca
E-tão concluídos os alicerces fundati.cu.aes

deste nrmumento, que está sendo levantado
na Piaçi da Indepen lencia, nesta Capital.

Na estação da e.trada de ferro já existe
grande quantidade de materiil destinado ao
pedestal da estaíun, que está sendo cons-
truido.

E\ pois. provável que em 7 de Setembro
próximo lutui-o, Minas tenha p.igo ao seu he-
roico lllho o tributo de reconhecimento e ve-
neraçio quo todos lhe. devemos.

Al Inconíldencln
Abrilhantamos hoje as columnas de nossa fo-

lha, secção a<Letlras.» com os 2 primeiros cantos
do poema inedicto A Inconfidência, dn. que e au,
ctor o sr. dr. Rodolpho da Paixão, festejado poe-
ta mineiro.

Honrando-nos com a remessa de parte de seu
primoroso trabalho para ser publicado no Mi-
nas Geraes, dirigiu-nos o conhecido litterato
uma delicada carta, de que extractamos o se-
guinte tópico :

«Dei começo em meado de 1886, ao poema A
Inconfidência. Com intuito de impriinil-o em 1892,
por oceasião do centenário de Tiradentes, pres-
tando assim modesta homenagem ã memória do
vulto mais proeminente da raallograda conju-
ração mineira. Trabalhos proflssionaes e o
advento da republica, cujo governo me appro-
veitou na administração de Goyaz, de que fui
governador por tres vezes, obstaram-me a re-
alização dos patrióticos desejos, relegando ao pó
e ás traças de meu pobre archivo a parte com-
posta. Aconteceu, porém, que a lessem os insi-
gnes e laureados poetas Augusto de Lima e Ray-
mundo Corrêa, descobrindo-lhe bellezas de que
não posso julgar e na ; phrase opulenta do pri-
meiro« fulguracõe. novas, que rarissimamente
se encontram em gêneros dessa ordem.»

O juizo, por demais generoso, arrancando-rae
á inércia, firmou-me a resolução de concluir o
poema, annotal-o e publical-o em volume, si
as circumstancias mo permlttirem; o que me
não priva, entretanto, de celebrar a Immorre-
dolra data de 21 de abril, estampando os seguin-
tes cantos nas columnas do Minas Geraes, orgam
dos poderes do grande e heróico Estado, era eu-
jos valles e montanhas repercute o grito de
guerra, vibrado pelo indomito Xavier contra o
despotismo colonial. — Rodolpho da Paixão.

Kalleclmento
No dia 9 do corrente falleceu em Taqua-

rassú, municipio de Caethé, victima de longos
e tenazes padecimentos o sr. coronel Carlos
José dos Santos, abastado fazendeiro alli rezi-

Imprensa mineira
O Mensageiro, nosso collega do Serro, vai mo

lliorar sua officina typographica augmentando
seu formato.

Fabrica de tecidos
Lê-se no Mensageiro:
« No dia 26 de março, no arraial de S. João

Evangelista, municipio do Peçanha, houve im-
portanto reunião de vários patriotas, presidida
pelo exm. senador KubitS-hek, alli residente,
com o fim de assentarem as bases de próximaconstrucção de uma fabrica de tecidos naquelle
uberrimo e fiituroso centro. Segundo informa-
ram-nos, ficou escolhido o sitio Ribeirão do Sujo,
visinho do arraial de S. Pedro, plttoresco ar-
raiai banhado pelo grande Suassuby.

Ficaram combinadas as commissões agencia-
doras de acções para a importante empresa.

Nossos vivas enthusiastas ao povo de S. João
e Peçanha ! » *

Decretos federaes
O Diário Official de ante-hontem publica o se-

guinte:
DE-KETO N. 1350 — DE 15 DE ABRIL DB 1893

Crêa mais dois batalhões de inf.nteria do ser-
viço activo de guardas nacionaes na comarca
de Atal-i.i, no Estudo das Alagoas.
DECRETO N. 1351 — DE 15 DE ABRIL DE 1893

Crèa mais um batalhão de infanteria de guar-'
das-nacionaes na comarca de Maroto, no Es-

tado de Sergipe.
DECRETO N. 1352 — DE 15 DE ABRIL DE 1893

Crêa um batalhão de artilheria de posição de
-iianlas nacionaes na Capital do Estado de
Sergipe.

,-;ii-2~n.l.. provisória
Foi concedida garantia provisória pele prazo

de tres annos a Euzebio Maximiano Pires Fer-
reira, residente na Capital Federal para um
systema de rodas corrediças, destinadas ao ma-
terial das estradas de ferro para circular em
bitolas dillerentes.

Faculdades Livres
O bacharel José Cesario de .Miranda Ribeiro

foi nomeado conjuntamente com o bacharel Lu-
cio de Mendonça para desempenharem as |fun-
cções do coramissarios ílscaes ilo governo peran
to as Faculdades Livres de Direito da Capital
Federal.

E-tOrcIto

Por decreto3 de 10 do corrente foram tran-
sferidos :

Para a 4."companhia do 14.° batalhão de In-
fanteria o capitão do 2.* companhia do -O." An-
gelo Lopes Pereira e daquelle para este batalhão
o capitão Leoncio Luiz ;Pinto Ribeiro, para o
34.* e o major do 35.° Raphael Augusto
da Cunha Mattos e daquelle para este batalhão o
major Claudino de Oliveira Cruz ; para o 14.°
como ajudante o capitão da !.a companhia do
2_." João Cândido Gumiense Forrelra, e da-
quelle para este batalhão o capitão Lydio Porto.

Foram concedidos as honras dos postos de
tenente-coronel ao capitão lonorario João Tlieo-
doiniro da Costa Monteiro, de capitão ao alferes
honorário José Lute de Macedo Cavalcante, de
alferes ao 2.'" cadete reformado do 73.* corpo de
voluntários José de Sena Moraes, todos em at-
tenção aos serviços que prestaram na campanha
do Paraguay.

De accordo com o disposto na ultima parte
do § 3." do plano que baixou com o decreto de
11 de dezembro de 1874, foi reformado com o sol-
do por inteiro o cabo do esquadra do Asylo de
Inválidos da Pátria, Antonio de Oliveira, vis-
to ter-se inutilizado para o serviço do exercito
em acção do mesmo serviço.

Foram promovidos ha arma de infanteria a
capitão, para a 3.* companhia do 3.-1 batalhão,
o tenente Leonidas Epaminondas de Carvalho e
Silva por estudos: e a tenente da mesma
arma o alferes do 4.° batalhão Adriano Seve-
rlano de Miranda, por antigüidade.

—Concederam-se tres mezes de licença, para
tratar de sua saúde, ao capitão do 0." regimento

de cavallaria José Elisiario da Silva Guima-
rães. & vista do termo de inspecção a que fbi
-ubmettido em 27 .de marco findo.

—Foram reformados:
De accordo oom o disposto no decreto n. 153

de 30 de janeiro de 1850, art 4.* a no de n. 18
de 17 de outubro de 1851, o capitão do 30." ba-
talhão de infanteria Cândido Ruflno Borges da
Fonseca.

De conformidade com o art. 1." do decreto n.
183 A de 30 de janeiro de 1890, os alferes de
infanteria Francisco de Oliveira Messery do 3.*
•batalhão, Silvino Muniz de -.emas, do 8.* e Ma-
noel Alves de Oliveira, do 34.

De accordo como disposto no g 3.° do plano
que baixou com o decreto de 11 de dezembro
de 1805, com o soldo por inteiro e valor da ia-
rinha, o cabo de esquadra do 20.° batalhão de
Infanteria Joaquim José Barbosa, visto contar
toais de 30 annos de serviço e haver sido em
inspecção de saúde a que foi submettido jul-
gado incapaz de nelle continuar.

Foram transferidos para o 34." batalhão de in-
fanteria o alferes do 3.* da mesma arma Carlos
Soares e para esto o alferes daquelle batalhão
Èdmiro Carlos Carpente.

• —Foram transferidos para o 34.* batalhão de
infanteria o alferes da mesma arma Carlos Soa-
res e para este o alferes daquelle, Eduino Car-
Ios Carpenter.

Foi posto à disposição do ministério da Viação
e Obras Publicas o capitão do 2.* regimento, Oc-
tavio Gonçalves Silva.

—Teve permissão para tomar assento no Con
grosso Federal o capitão do estado maior de 1."
classe, Gabriel Salgado dos Santos.

i—Foram transferidos para o 5.° batalhão de
infanteria o alferes do 28.°, Antero Carvalho Pa-
raliyba e para esto o daquelle batalhão, Au-

No Hotel Martinclli — Antonio Vaz, Dom!_-
gos Ferreira dos Santos, Emílio Cunha, Hyppa*
lito A. dos Santos, Francisco José Pereira S.
Júnior, Aleibiades Leito com sua familia.
José Vicente Valentim, Jayme Siqueira, ..___•
Verdini, J. Sulli, Vistorio Paülle, Ugo B_V-
tini.

No Grrnd Hotel — Dr. Octavio Ottoni, ie.
Manoel da Costa Cruz, sr. Bernardi, senador
Penna, commendador Gomes da Sil vae familia,
e dr. Badar..

,usto Cândido Caldas.

Expedlent.
Não havendo hoje trabalho nas oillcinas des

ta Imprensa, não será amanhã publicado o
«Minas Geraes, »

Fabrica de chnpéoi,
Os srs. alferes Edmundo Biealho e Joaquim

Biealho Júnior pretendem montar na cidade da
Oliveira uma fabrica de chapeos, com os mais
aperfeiçoados o modernos machinismos.

A Idéa dos cctlvos cidadãos é digna dos vivos
applausos e dos mais efHcazes auxílios.

O desenvolvimento industrial é um dos maio-
res propulsores do progresso, máximo em zonas
que lhe são inteiramentj favoráveis. -

Dr. Costa «Cruz
Chegou ante-hontem a esla Capital o dr. Ma-

noel Martins da Costa Cruz, distincto advogado
residente em Leopoldina.

O dr. Costa Cruz deixou na Academia de S.
Paulo, cujas aulas cursou com brilhantismo,
nome laureado a que tem sabido honrar na
vida pratica, dando sempre provas de talento e
austeridade de caracter.

Ao distincto joven nossas visitas.

Companliia Canal Panamá
O governo da Columbia garantiu uma proro-

gação da concessão do canal de Panamá até o
fim de março proximo ; e mr. Monchicourt, li
quidanto da companhia, espera que dos negoclog
entabolados com o governo colombiano resulta
rá uma prorogação definitiva.

Pelos boteis
Hospedaram-se nos diversos boteis desta Ca-

pitai, os seguintes srs.:
No Hotel Antunes — Josú Caetano de Castro,

Francisco Thomaz de Carvalho, Antero José de
Miranda, Francisco de Bustamante, João de
Bustamante, Alberto de Bustamante, Carlos
Leopoldo D. Júnior, Miguel Josó Barbosa. Luiz
Ernesto de Cerqueira, Francisco José Soares,
Luiz Antonio Amorim, Francisco D. Baeta,
Jos. Custodio Nelto, José C. do Moura, Eloy
Evangelista V. de Lima, Cornelio da Cruz
Vianna e Cândido Augusto de Castro Silva.

No Hotel Monteiro — Dr. Antonio Augusto de
Almeida, dr. Chrispim Jaques Bias Fortes, dr.
Manoel Eustaquio Martins de Andrade, dr.
Carlos da Silva Fortes e dr. Antonio Leopoldino
dos Passos.

Meteorologia
Foram tomadas, no dia 20 de abril, as se-

gulntea notas meteorológicas, no observatório
da Escola de Minas :
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FACTOS DIVERSOS
Conforma o plano adoptado pela directoria

da exposição, diz o Herald, uma visita a ella
não custará menos de 15 dollars!

O visitante pagará cinco centavos por um
copo d'agua, outro tanto se lhe der na cabeça
Iavúr as mãos ou procurar certos logares de
conforto, que são livres em todos os edificios
destinados ao publico, e a entrada nos edificios.
Todos os divertimentos o serviços de primeira
necessidade foram concedidos a empresas que
procurarão tirar delles o maior resultado pos-
slvel.

O .imoso Mr. M'Kinley, governador do Ohlo,
acha-se em verdadeiro apuro financeiro.

A quebra de um de seus íntimos amigos, Mr.
Robert Walker, cujas lettras endossadas no
valor de quasi $1 lu.OUO, obrigará aquelle esta-
dista a vender todos os seus bens, produeto de
economias no valor de $80.000 amontoadas du-
rante toda a sua vida publica até a época em
que fez parto do congresso federal-

Mrs. M'KinIey sacrificará, se necessário for, a
herança paterna para honrar a firma de seu
marido.

Apezar desse desastre financeiro elle perma-
necerá no cargo de governador.

Acredita-se que seus amigos lhe fornecerão
meios de liquidar os negócios em que se compro-
metteu por demasiada confiança na probidade
do referido Walker.

Diz O Journal des Dcbats que não está pro-
vado que a riqueza faça a felicidade, mas é pro-
vavel que contribua para a longevidade, por
que souberam adquirir e conservar.

A estatística o prova com auxilio de argu-
mentos que parecem demonstrativos.

Si, com effeito, lança-se os olhos sobre o
composto das successOes na Inglaterra, vê-se
que as edade, atUngidas pelas pessoas mais
ricas apresentim uma média muito elevada,
e nesle composto não figuram sina. os valo-
res mobiliários.

Assim, em 1892, mais de 10 n_illiõ_s sterlí-
nos foram deixados por 73 pessoas, todos ma-
iores de 80 annos.

O almirante Willlam Parry Wallis, qua
deixou 74.841 libras em valores mobiliária..
nascera em 1791 ; tinha pois mais de 103 annos
de elade. Entra os outros maiores de 80 annos
Águia o marquez de Westminster, morto a_s
94 annos, deixanlo uma fortuna mobiliária «Ia
130-300 libras ; mr. LongstaíT (93 annos) ps-
sula 107.000 libras. Um armador de Liverpool.
Mr. Ralpe Broklibank morto aos 83 annos. tinha
amontoado uma fortunanob-liaria, de 8)5.-6-
libras. Segue-se um série de millionarios, mor-
tos aos 86 ou 87 annos, legando a seus herdeiros
fortunas variando entre 280.000 e 814-235.
libras.

Porém a maior fortuna que tem reaalvido a
duvida em 1802, foi a de Mr. Fran.k darke
Hills, fabricante de produ-tos chlmlcos em
Depteford, que morreu depois de ter ganho
uma fortuna avaliada em 1.941.819 libras, Mr.
W. E. Smitb, do parlamento, morreu relativa,
mente muito joven, aos 6G anno., legando
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1.754.400 libras de valores mobiliários, sem
-pi-ejuiz.t de uma fortuna immobiliaria extrema-
mente considerável.

Tem nos parecido útil reproduzir esses alga-
rismos, pois elles tèm sua moralidade.

Primeiro, elles batem a these de certos econo-s
mistas que pretendem, que de ordinário a

pessoas ricas não chegam à velhice, porque,
amollecidas pelo bem estar, e sem embaraços
«ontra as attençSes que se lhes oflerecem, gas
•tam sua vida mais rapidamente do que o com-
mum «los mortaes. Ha muitos argumentos
contra esta theoria. A fortuna é uma causa
de lcmwvidade, não s«. porque ella preserva
daspri.-ai.Vs materiaes e das pre ociupaçües mo
-c-aes. mas ainda e sobretudo porque ella exige
de seus possuidores qualidades de ordem, de
mc-tbodo, .le equilíbrio e de moderação que não
se HKOBtram, no mesmo grau, nas outras cias-
ses stx-iies.

As mesmas semi-virtu.les que servem para
adquirir fortuna, «.-ontribuem para a manuten-
<-ão da saude.

«Ora os homens que ti-m ti.lo bastante força
de vontade para ajuniai- uma grande fortu na,
conservam muita vez, na estrema opulencia,
qualidades que muito lhes serviram nos tem-
pos diflk-eis. K esta. talvez, a explicação da
longevidade de «jeitos capitalistas.

REVISTA DO INTERIOR
Peçnnhn

Installou-sc no dia 13 do mez de março a 1.»
9e>s..o j dk-iaria «U-sta comarca em o correnle
annii, presidida pelo sr. dr. Edgardo Carlos da
Cunha IVroira, digno juiz de direito, oceu-

pando a cadeira «la promotoriao sr. major Joa-
quim Theodoro Gomes Drumond e da escrivania
do jury o 2.° escrivão Altivo R. Coelho.
Por questão de ordem foi adiada rara °

dia 14.
14—Presidente dr.Gil Pereira da Silva juiz

substituto no impedimento «lo sr. dr. juiz de
direito, entrou em julgamento o réo Manoel
Vie/n*. da Silva, pronunciado no art. 205 do
antigo código,defendido pcb. sr. Tibureio Alves
Pereira, foi absolvido.

15 _ prcsi(l«mte dr. Edgardo ; promotor in-
terino Manoel R. S. Villela no impedimento
«In sr. ítiiijoi- liruroond.

Subm.tiiiln em virtude de protesto a novo jul-
ganiintii o roo .loaíjiiim Antônio da silva, pro
jiiinria.lt. no art. -."."i S I." do oodigo Penal'
«lef.-ndnln pelo sr. T. Alves Pereira foi condem-
nado, iiitiii<n no gran médio «1 s pt-iias do art.
21)4 g 1.' dc referidn código, que se converterá
no juizo das ejRcacües na l«'irma do art. 409 do
mesmo código ; ai.p«-ll..ii «la sentença.

]G — Pn-siiientc <lr. Edgardo ; promotor,
maj-ir itruniond.

Foi julgada a ré Ftlicidade Maria de Jesus,
proiiun.i:...a no art. Sí»4 § 2." combinado com
o an. r.:-.do «*odtpo p«nal, defendida pelo sr. Ti-
lturcio A. Pi reira f..i ab-*.lvida.

IT — Julgado o t-èo Olarináo Soares, prenun-
dado no «ru 204 S I-* do «-(digo criminal, de-
len.-íi lo pelo sr. Polyc.-trpn de St nua Xormanha
foi con kannado no grini médio das «x-nas do
ari. 2M S -V «lo mesroo cedigo, que se con ver-
tersi w> juizo das ext-ctK.-V.-s na fi.rma do art.
4(Hi do dito código.

IS — Julgado o rio Venancão Pereira de Car-
vallni, tCòri,» Pt-!-eoço> pronunciado no art. 204
§ ]." defendido pelo sr. Maüteus Alves Pereira
foi al-solvido. Aj.pellou «la sentença Dsr. pronio-
tor dn jih.iii.iu

2n— Julgailo em virtude de protesto o réo
Pedro3 se Ant-oitio, pronunciado ro an. 294 g
2.*1 do codiüo penal, defendido pelo sr. Pc-ly-
cmrpo S. Nornianha foi «•cnduanado no grau
médio do an. 291 -í 2." combinado <*om o art.
63 do código «rimiral e de «xnformidade com o
M.TÍ. CS do relerido coligo.

Appelli.i* da sentença. _
21 — Foram julgad,*s os nèos Francisco Adri

ano dos Reis <• Acacio José de Araújo, aquelle
pronunciado n.. an 301 do código criminal e
este pntnnnriruio no art. 2;»l § 2." combinado
com o uri- fis, ambos do <»digo «-riminal, «le-
tendidos oi." jx-lo sr. Ttl.nrcio A. Pereira e o
2." pelo >r. P«.ly«*arjto S. Xoimanba, foram ab-
sol vidos.

22 — Prí-side-i-e dr. fiil P. «la Silva no impe-
dimrnto do dr. juiz de din-ito.

Julgado o rèo Bernardo L. Porto, defendido
pelo c-xm.- sr. iiliarmai-entico Simão da Cunha
Per««Jni, f.v. cítndemnado no grau metlio do art.
30.1 do código criminal, de con formidade com o
¦rt.400.

Foi muito bem recebida nessa cidade e em
todo o seu municipio a noticia da construcçao
de uma estrada de rodagem partindo da vi-
sinha cidade de Philadelphla e terminando nesta
cidade, com a distancia approximodamente de
24 léguas, melhoramento importante, devido
ôos oxforços dos nossos incançaveis represen-
tantes e da bôa vontade do exm.0 sr. dr. go-
vernador do Estado, dos quaes muito espera e

confia esta importante zona.
Trata-se deediflear uma importante labrlca

de tecidos no centro mais ou menos deste mu-
nicipio, ficando o logar escolhido muito próximo
desta cidado e dos districtos deS. Pedro, Bonito,
S. João, Jacury e Santa Maria; e, para isso,
houve, no dia 26 do corrente uma reunião de
diversas pessoas influentes do municipio, no vi-
sinho arraial de S. João Evangelista, sob a pre-
sidencia do exm." sr. senador João N. Kubi-
tschek ; ficando marcada nova reunião no mes-
mo arraial, para o dia 24 tio próximo futuro
mez, para tratar, si possivel fòr, a orga-
nização de uma sociedade ou companhia ano*
nyma, quo leve a elieito a edificação da dita
fabrica.

Espera-se que o capital necessário seja sub*
scripto brevemente.

E' outro melhoramento importante para o
municipio e muito lucrativo, não só pela qua-
lidade da empresa, como p8la fiioilidade de ob*
ter o material de consumo o algodão que õ nas
margens dos rios Suassuhy Grande e do Rio
Doce, quasi nativo.

Vindo do Guanhães (cidade) aqui esteve o
sr. coronel Bernardo Café que com a sua exm.-
familia viei am visitar ao seu genro dr. Gil Pe-
reira da Silva, digno juiz substituto da cornar-
ca, demorandò-so ainda nesta cidade a exm.*
familia do mesmo sr. coronel Café.

Prepara-se para, em principio do próximo
lyjdo mez, ausentar-se desta cidade, afim de to-
mar parto nos trabalhos do congresso mineiro,
o exm." sr. pharmaceutico Simão da Cunha
Pereira, digno representante desta zona.

(Do correspondente).

CAPITAL FEDERAL
Apresetaram-se, no dia 17, ao sr. marechal

Floriano o ao sr. ajudanto-gonoral os srs. ge-
neraes tio brigada ultimamente promovidos,
João Pedro Xavier da Camara o Leite do Castro.

Do 15 a 31 do março próximo passado, foram
removidos das dilTorentes vias-publicos da cida-
de, pelo pessoal do serviço de limpeza da cidado,
321 cães mortos.

Devia partir ante-hontem para a Europa, em
eommissão do governo, o sr. conselheiro Pi-
tanga.

Itália
Foi cantada no dia 16 em Roma, no theatro

Modena, Falstaff a ultima opera de Verdi. -

Achavam-se presentes suas magestades, mi-
nistros, altos funecionarios civis e militares.
Foi um successo enorme tendo Verdi recebido
esplendida ovaoão.

Grécia
Zante foi completamente destruída por ou-

tro terremoto.
E' grande o numero de mortos e feridos.

Allemunha
O deputado Ahlwardd, não tendo, conformo

annunciàra, apresentado provas contra o prin-
cipe de Bismark e o ministro da lazenda, foi
vaiado no reichstag allemão.

Tem-se como certo que o circulo de Stocker,
de que é elle representante, não o reelegerá
aquella assembléa.

O conde Voggosen foi preso por fraude,
instaurando-se-lhe processo.

O imperador Guilherme Begue breve para
Roma, visitando primeiro o imperador Francis-
co José, da Áustria.

Em Roma preparam-se para recebel-o esplen-
didas festas. A estação da estrada de ferro da-

quella capital esta sendo luxuosamente orna-
mentada.
—Continua a falar-se da dissolução da camara

si ella continuar a mostrar-se hostil ao pro-
jecto de lei militar. Eis a opiuião do principaes
jornaes sobre o assumpto :

A Germania constato queo governo recusou a
única transacção proposta. O conde de Caprivi
disse, é verdade, que acolhia de bom grado
todas as outras propostas que se lhe apresentas-
sem, mas não acreditamos na sua boa vontade.

A Boersen Zeítungè muito pessimista. Julga
a crise inevitável, mas ojunta que a dissolução
aggravaria a situação.

O Berliner Tageblatt diz que a dissolução não
è certa, mas possivel.

O Berliner Zeilung ó do opinião que o conde
de Ballestrem não vein com os bolsos vasi03 de
Roma e que ó dello quo depende a sorte da lei
militar e do próprio chanceller.

O National Zeilung diz que o governo está
muito enganado si julga que o paiz approva a
lei militar.

— O imperador está profundamente descon-
tento com a eommissão porlamentar, que rejeita
os principaes artigos do projecto de lei.

O dia 18 de maio foi celebrado com bas! antes
banquetes não só em Berlim, como em todos os
centros revolucionários da província. Era a
festa «loanniversario da communa e o IO1 an-
niversario da morte de Karl Marx. Os ' socialis-
tos publicaram um numero única em papei
vermelho, collaborado por todos os revoluciona-
rios mais conhecidos.

O O." regimento reorganizou-
ae todo em "Porto Alegre. Se-
gue breve para o Interior a
tomar parte na» opera«8ea.
Ha fundada* esperança» de que
a revoluçBo do Rio Grande do-
Sul esteja em breve bonroaa.
mente concluída.

O ministro dn;Marlnha en-
vloii Instrucçoes ao almirante
Abreu, em Londre», nlim de
abrir concurrencla para a con*
¦trucção immediata de 1» na-
vio» pnra i» armada.

Cambio fechou
taxa de 1».

RIO, «O
hoje firme &

SECÇÁfl ALHEIA j
Questão

TRIBUNAL

Jurídica
DA B0I.AÇÃO

Foram exonerados, a seu pedido, Leopoldo
Medra o Primitivo Valerianodo Uzeda dos loga-
res tle inspetores do alumnos do Collegio Mi
litivr.

A bordo tio paquete Matutos chegou do norto
o capitão-tenc-nto João Pereira Leite.

Concederam-se dois mezes do licença, com
ordenado, nos termos do art. 201 do decreto
n. 1030 «le-l de novembro do 1800, ao 2." pro-
motor publico do districto federal o bacharel
João tia Costa Lima Drumond para tratar de
sua saude.

Na Faculdade Livro do Direito, no di», 17, ini-
ciaram as suas respectivas aulas os lentes drs.
Sylvio Romero, Viveiros do Castro, Catta Preta,
Araújo Lima, Frederico Borges e Graça Aranha,

TELEGRAMAS

REVISTA DO EXTERIOR
Inglaterra

Em Hull tem-se dado sérios condidos entre
operários grevistas que so conservam om attitudo
host'1 aos patrões.

A policia tem agido com extrema prudência
paracohjurar a crise sem o emprego da força.

— Em Londres declararam so em greve os
marinheiros o foguistas dos vapores de cabota-
gem.

Hollnndn
Tambam na Capital deste reino tem-se repro-

dusíilo os conflctos entro socialistas e policiaes.
haven-Jo grando exaltação do ânimos.

SERVIÇO ESPECIAL DO € MINAS GERAES »
RIO, «O

IChIA terminada a revolução
da Bélgica. O trnbnlho reco-
íneçou. A camara dos deputa-
dos reconsiderando o voto, ap-
provou o suflVagio universal.

—Aqui ns Testas amanha con-
atarão de procissão cívica, ses*
são solomne no theatro 8. Pe-
dro Alcântara com assistência
do marechal Florlano, embnn-
«loii*i»monto dus praças Tira-
dentes, S. Francisco de Paula*.
Republica, ruas Vleconde Rio
Branco (om frente A lapide
commemornttva do logar da
execução do proto-mnrtyr) e
Ajuda. Diversas bandas de mu-
slca tocarão nesses lognre s
haverá Illuminaçao geral.

RIO, «O
São Inexnctosos rumores de

crise ministerial, ua completa
unidade de vistas no governo.
Telegrammas do Porto Ale-

gre Informam que o general
Telles o o ministro da Guerra
seguiram hontem para Bagé.

oa pii.it ia -uTiraAtu. íum-ra «oitMEitT-t
tv-coMiiiH-iDM, «ucaiaimt 411 in-Ttm.00-
AH O *IAT«1UM 1'ATBMIO» |

C un da$ *uj*t* te* i-tu« dignada i otKn-
tio» daêjwltaontulte»,

Billme, Vhiloi. i'i» Drol*.

Esta questão já se acha resolvida e assentada
pela doctrina, no direito moderno, o por untfor-
me jurisprudência no direito pátrio ().

So diminuta divergência de tres D. D. antigos,,
em contrario a uma numerosa o brilhante ma-
iorio de eméritos Jurisconsultos o a firme gene-
ralidade dos códigos modernos (*) o que ainda
hoja fornece vestígios de controvérsia, que a-
emulação do interesse explora no foro.

Mas, a observação e a experiência, que a 63-
tatistiiia esmerilhou, vieram consumir de vez e
de todo os motivos da existência de questão a
tal respeito.

SuramarieiEos, pois, sobre o assumpto :
A DOCTRINA.
A LEGIS-IiAÇÃO.

. A JURISPRUDÊNCIA.

DOCTRINA
Tenhamos por mestre Belime. Philos. do Dl-

reito, t. 2." pgs. 145 :
«x DOS FILHOS NATURAES »

Chamam-se filhos naturaes todos aquelles que
nasceram fura do cazamento.

A condição «iue cumpro reservar- lhe? no es-
tado t'o soei-dado constituo um dos assumptos
mais dignos da funda attenção dos junscon-

. Colío"al-os tle p ir com os filhos legítimos seria
proclamar a nihil dade do cazamento ; por outro
lado, despedir contra elles os rigoros da lei nao
seria i--so ferir o innocente quando a opinião
(muita vez injusta em seus preconceitos) ap-
plaude de ordinário o culpado ?
Procurando limiar estas ideas, em que ò dilllcil
conciliar a lógica com a justiça, examinarei se-
paradamente os pontos seguinte*-: 1." si a lei
,!eve esabelecer «llITeronça entre os filhosnatu-
raes e os legitimas ; 2.°, om que «leva consistir a
dilferença.

§ 1."
Si a lei deve estabelecer diflireuças entre

os filhos naturaes e os legítimos.
A razão nos diz quo 03 filhos noiiiraeí nao suo

culpados da irregularidade de sou nascimento,
e o vinculo quo os uno aos sous pais ó absoluta-
mente o mesmo que o do cazamento, acs olhos
da naturesa ; não ó poi*. no demento pessoal
quo so achará a cauza do desfavor, ffue na vida
os acompanha.

Será por sentimontalismo, será polo pouco re-
speito ao casamento, será por um erro pliysiolo-
gico que algun3 legisladores deixaram do lazer
difierença na condição social do3 filhos? Será
por algum desses motivos que alguns plnloso-
phos professaram a doutrina da cgualdade abso-
luta entro elles t* — Ma3, sempro d«-cidiu-se quo
si não se pado punir os filhos naturaes, porque
nenhuma falta commettoram, muitos motivo3
sobram para não se lhes conceder privilégios
eguaes aos quo provieram do casamento. O
contrario seria ínultum luxuricc crimen remilten.

O intuito do legislador nesta matéria devo
ser tTciítar quanto possivel a procreação desta es-
pede de filhos, e isto jà em bem da sociedade, ja
no próprio interesse delles.

Em bem da sociedade, o de desedar-se que
os pães vivam antes cm casamento, porquo
adquirem hábitos do ordem, do economia ei so-
cego e seus filhos terão desde o berço a lnjao
edificante tle seus exemplos morae3, os enri-
nhos e cuidados de sua affeição, os benefícios
deliiscentes do seus exforços, ao passo que no
concubinato, a reserva ã o melindre social
cortam todas ossos fontes d&benefioios nos filhos;
uma multidão de causas proliibo aos pães dessa
condição o amor aos próprios filhos, e estes
são 03 mais prejudicados.

Porém, ninguém mais do quo os próprios
filhos naturaes. tem mais interesse em multi-
plicar as medidas tendentes a diminuir o seu
numero, tão desgraçada «I a sua condição !

O Vido o ai-olto, rol. I pu». 07. TOl. 17, «t. Sil, rol. ti
ps», r, a

(') Cod. frano, art,
euü. ftuUU. nrt 112 ; uu». *•»».•*•¦• -
a rt. 751; oicl rcrlrgaiz.art. SOir,, olo...

.-•!; emi niT ;oort 2 Sloll, arl. «71 i
ouil. ITuts. arl. «ÍJU o 057 ; cod. Auttr,
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E'p(>r isto que se justifica o rigor da lei, como
aos vão mostrar a estatística e a Sc. econômica.

Na Franca sobre um total de 920,000 filhos,
mais ou menos, 75,000 sáo naturaes, cerca da
duodecima parte. Em outros paizes, como
Portugal, Allemanha, Dinamarca, etc., maior
é a população. Mas, admlttindo-se uma media
de 20 % sobre a população da Europa, não se
pode avaliar em menos de des milhões o nu-
mero de filhos naturaes na Europa.

Cabe á estatística instruir-nos quaes e
quantos são os peiigos e degradaçC is, a que
seu triste nascimento expõe os filhos nutares.

Mesmo antes de nascer, jà mil modos e ih-
ctores de destruição os desfavorece: nada mais
significativo e probante do que o seguinte as-
sento estatístico :

Na mortalidade dos filhos Iegitimos verifica-
se um óbito sobre 25; na dos naturaes 12 i/2
sobre 2511 (")

Quantos aos infanticidios é bem sabido que>
sendo raros para os legítimos, a crlminologia os
mostra quasi sempre perpetrados contra os
filhos naturaes; quanto aos abortos, são o triste
apanágio destes infelizes.

Guerry (*) mostra que o abandono desses filhos
(os naturaes) constitue o seguinte quadro esta-
tistico :

Em Pariz 20 em 100
Em Madrid 25 em 100
Em Roma 27 em 100
Em Lisboa 20 em 100
Em Moscow 27 em 100
Em Petersburgo 45 em 100

Em regra : tre i quintos I
Ora, a mortalidade dos filhos naturaes, que são

recolhidos aos hospicios é de 40 por cento no
primeiro anno, e em alguns paizes sobe a 80
por cento! E Guerry mostra que, por vicissi-
tudes de sua nefasta condição, morrem na
Europa 67 por cento, nos 10 primeiros annos.

São estas medonhas revelações da estatística
que levaram Malthns a dizer: « nenhum meio
de diminuir a população ó melhor do que a
multiplicação de casar para expustos.»

Quanto á moralidade, que a condição im-
primo aos filhos naturaes, basta-nos citar
Duchatelet (*): Em dezembro de 1892, em
Pariz, o numero das moças prostituídas era de
3.617; destas (« horribile dictu >)— « 1.539 .
eram «filhos naturaes: » (')'

Não seremos mais prolixo. Só dizemos que a
Policia, a Magistratura e a Administração che-
garam a provar pela experiência e observa-
ção a seguinte these :

Para os filhos leijiiimos, o principio do nasci-
turus pro jam nato habetur os pSe ao abrigo das
contingências do -nurido; para os naturaes, nes-
sa situação intra-uterina estão reservados : o
aborto, o infanlicidio, o abandono, sinistro coro-
lario, dehiscencia negruminosa de crimes e des-
graças antecedentes : estupros, defloramentos,
violências carnaes, bem como do equipoletltes
misérias e desastres collateraes: suicídios

{ mãe. ou siusipaes.) filicidios, homicídios, divor-
cios, prantos familiares etc. etc

Como, pois não empenhar a lei todo o es-
fbrço em trancar fiicilidades á procreação dos
filhos naturaes 1

E' impossível, em presença desses factos
sustentar-se que soja indiffereiito a sociedade
que nasça ou deixe de nascer um grande nu-
mero de filhos naturaes, o que somente parece
justo é que dever-se-ia punir antes os pães
que os innocentes filhos. E porque não fU. a
lei ? Porque razão não erige em crime ter ai-
gum filho natural 1... Responde a observação
é que toda apena nesse caso teria effeito contrapro-
ducente, isto è a multiplicação inevitável dos
abortos, nascimentos secretos, infanticidios, expo-
sicões, suicídios.

Por isso ó que a lei, no seu empenho doin-
duzir os pães an vinculo garantidor, publico
e pacifero do casamento, não pode punir o pae
natural sinão indirectamente e por meios bran-
dos, visto como lhe ó perigoso manifestar por
compulsão a sua desapprovação contra a illegi-
Umidade dos filh03.

E' por essa razão que, não podendo punir a
pessoa innocente do filho, a lei priva-o daquellas
prerogativas que o direito puramente positivolliz repousar sobre o vinculo de familia : re-
pare-se que assim a lei não viza punir os filhos
naturaes, mas, somente recompensar, louvar,
approvar a legitimidade do nascimento.

g 2." Quaes devam ser as dilTerenças da le
entre filhas legitimas e naturaes 1

A justiça parece mandar que aos filhos »ia-
turaes sejam concedidos os direitos civis e poli-
ticos em geral, como aos demais cidadãos : por-
que a lei não deve atôr-se aos preconceitos da
opinião quando esta persegue quem não tem
culpa de uma qualidade, que ella reprova.

0 que so deve exceptuar, porém, è essa es-
pede de direitos civis, que repousa sobre o
vinculo de tomilia, menos por serem taes prero-
«ativas facultativas a lei, do que por serem os
filhos naturaes estranhos à familia. ( Elles são
bem ao contrario, os mais temerosos, embora
involuntários, inimigos da iastituição da
familia.)

Deve-se recusar-lhes aquellas prerogatlvas.cu*ja privação possa ser considerada como puni-
cio aos pães ; assim, não devem exercer na
família o munus da tutela 'ou curatela, nem
uzar do nome paterno, nem succeder aos seus
pães, porque a esperança de transmittir seus

O Quítítel, mr l-Aomin» _1 lur l.l (iioullA. I. I.ÍI•. It9.
O Ouo-r. it.it._e, .iioral i_la Frant-e.

bens aos deoendentes é uma das que mais líson-
geiam e prendem o coração do homem. Na anti-
guidade era injuria poderosa dizer-se ao ini-
migo : non habes posteritatem.

E isto mais se firma desde que consideremos
que a successão. embora vinculada à consan-
guinidade, é um beneficio da lei positiva (").

(Co ntinia)

Analyse da cerveja preta fabri-
cada em Ouro Preto pelosr. Quin-
tiliano G-lanzman
Riqueza alcoólica 3,5°/.
Extracto secco 30gr. °%o
Ácido salycilico  Ausência completa
Accido picorico IdemBi-sulfato alcalino.... Idem
Apresentava reaccão francamente ácida. Es-

cola de Pharmacia de Ouro Preto, março de
1893.—O pharmaceutico, Francisco MagaUiães.

Visto. — Inspectoria de Hygiene do Estado
de Minas Geraes, Ouro Preto, 29 de março de
1893. — Dr. Francisco P. Barbosa.
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BDITABS .
Secretaria do Interior

Em nome do sr. dr. Secretario do Interior
faço publico que se acha em concurso um dos
logares de amanuenses desta secretaria, por
praso de 30 dias, contados de hoje, devendo os
pretendentes a esse logar apresentar uesse
praso os seus requerimentos instruídos com a
certidão em que provem ter pelo menos vinte
annos de idade, folha corrida, attestados com-
probatórios de moralidade e bom comporta-
mento.

Os candidatos deverão habilitar-se em língua
portugueza, historia e chorographia do Brazil e
ealligraphia.

Secretaria do Interior do Estado de Minas Ge-
raes, 6 de abril de 1893.—O director, Theophilo
Ribeiro.

(10 —7)

Obras Publicas
PONTE UE SANTA nELPinNA.

Acha-se em hasta publica, ate o dia 26 de
abril próximo vindouro, a construcçao da ponte
sobre o Rio Preto, em frente á estação de Santa
Delphina, com superstruetura metallica e soalho
de dupl03 pranebões, orçada em 54:298$799
réis.

As pessoas que quizerem concorrer á hasta
publica, deverão apresentar suas propostas da-
tadas, assignadas e fechadas como carta, com
indicação no respectivo invólucro, para não se
confundirem com outras de igual natureza
deverão declarir nas mesmas o local de sua
residência e o prazo em que pretenderem exe-
cutar as obras.

As propostas serão acompanhadas de uma
talão de 5"/o do valor do orçamento, como
caução.

Depositarão nos cofres do Thesouro de Estado
para caução do contrato, em dinheiro ou titulos
correspondentes, 20"/. do valor do orçamento.

O orçamento das obras poderá ser examinado
nesta secretaria ou na da câmara municipal
respectiva. . _ . 

'¦
Effectuar-se-á a praça no dia 27 de abril

próximo vindouro, á 1 hora da tarde, nesta di-
rectoria, com as formalidades da lei.—Directoria
da Secretaria d'Agricultura. Commercio e Obras
Publicas, 24 de março de 1893, — Cypriano de
Carvalho

Secretaria das Finanças do Estado
de Minas Geraes

Vendem-se nesta repartição exemplares do
mappa desto Estado, organizado pelo engenheiro
João Chrockatt de Sá Pereira de Castro, ao
preoo de 20$000 cada um.

0 seeròtario do Thesouro.—José Aroeira.

Comarca de Ouro Preto
2.- SESSÃO DO JURY

O dr. Antonlo Carlos Soares de Albergaria, juiz
substituto da comarca de Ouro Preto.
Faz saber que, pelo dr. juiz de direito da co-

marca, lhe fbi communicado haver designado o
dia 1." de maio de 1893, ás 10 horas da manhã,
no peço da câmara municipal desta ddade,
para abrir a 2.* sessão ordinária do jury do
corrente anno, que trabalhará em dias conse-
cutivos, havendo procedido ao sorteio dos 32
jurados aue têm cie servir na mesma sessão, em
conformidade do decreto n. 582 de 8 de março
de 1892, foram sorteados e designados os cida-
dãos seguintes:

OUSOFBXTO
Antonio Augusto de Almeida,

Josó Januário Gondim.
Joaquim Emygdio da Rocha Couto.
Joaquim Theodoro da Silva.
Luiz José de Oliveira.
Leopoldo Barbosa Ferreira AI vim.

antonio mas
Antonio Augusto Pinto Coelho.
Antonio Clarimundo de Souza Paraizo.
Joaquim Veríssimo da Silveira.

10 Jorge Augusto Ribeiro de Magalhães.
11 Luiz Augusto Soares de Magalhães.
12 Pedro Teixeira da Motta.

SÍO BARTHOLOMEU
13 Antonio Rodrigues Fontes.
14 Antonio Eleuterio de Araújo.
15 Antonio Ezequiel de Souza. .
16 José Amaro Pereira.
17 João José Fortes.

ITABilU. DO CAMPO
18 Alberto da Costa Pereira.
19 Fernando de Faria Gurgel.
20 dr. José Tristiio de Carvalho.
21 João Gonçalves da Silva.

RIO DE PEDRAS
22 João Rodrigues Pedrosa.
23 Miguel Ferreira Pedrosa.
24 Paulino Ferreira Dias.

ANTÔNIO PEREIRA.
25 Antonlo Josó Lopes Camello.
26 Januário Ignacio da Fraga.

CONGONHAS DO CAMPO
27 Assis Gomes Veado.
28 Augusto Gomes Veado.

baçXo
29 Estavam Gomes de Rezende.
30 José Pedro do Nascimento.

soledade
31 Josó Teixeira dos Santos.
32 Josó Alves Cardozo.

A todos os quaes e a cada um de per si, bem
como a todos os interessados em geral, se con-
vida para comparecer em a sala das sessões do
jury, tanto no referido dia, hora e logar, como
nos mais dias seguintes emquanto durar a
sessão. A notificação dos jurados entender-se-á
feita, sempre que pelo olllcial de justiça íOr en-
tregue na casa de sua residência, uma vez que
o mesmo olllcial certifique que o jurado não
está fora da comarca.

Os jurados quo tendo sido notificados, falta-
rem as sessões diárias, ou, tendo comparecido,
se retirarem antes de ultimadas, serão mui-
tados em 10$000 a 20?000 por dia de sessão.

As testemunhas que, sendo notificadas, não
comparecerem á sessão em aue fòr julgada a
escusa, poderão ser conduzidas debaixo de pri-
são para deporem, e punidas pelo juiz do di-
reito com a pena de dous a cinco dias de prisão,
ou multa de 50$000 a I00$000.

Além disso, si por esso moüvo a causa fõr
adiada para outra sessão, todas as despesas das
novas notificações e citações que se fizereio, e
da indemnizarão a outras testemunhas, serão
pagas por aquellas que faltarem, as quaes po-
derão ser á isso condemnadas pelo juiz de direito
na decisão que tomar sobre o adiamento.

A pena de prisão poderá ser convertida na
de multa, si a parto o requerer.

Os attestados firmados por médicos, deverão
ser jurados, art. 88, 90,127 e 128 do decreto n.
582 de 8 de março de 1892.

E para que chegue a notícia mandou passar
o presente edital que será lido e atBxado em lo-
gar publico, publícando-se pela imprensa. Ouro
Preto. 3 de abril de 1893. — Eu, Pedro d'Alcan-
tara Feu de Carvalho, escrivão, o escrevi. —
_4.ifc.iio Carlos Soares de Albergaria.

(J0 — »j

ESTRADA SE S. BARBARA X CAETHè

Annuncio em basta publica, até o dia 14 ds
abril próximo futuro, os concertos da estrada
entre Santa Barbara e Caethé, na parte com-
preoendida entre o Alto da Serra e Caethé, or-
«•dos em 1.713Í943.

Os licitantes deverão apresentar suas propôs-
tas datadas, assignadas c fechadas como canas,
afim de evitar equlvoc.com outrasd'igual na-
tureza; deverão declarar o local de sua residen-
cia e prazo em que pretenderem executar aa
obras.

A proposta será caucionada com um talão do
valor de 5 % da importância do orçamento.

A fiança será prestada mediante deposito em
dinheiro ou titulos correspondentes, perante ã
secretaria das Finanças, e será de 20 •/• do va-
br do orçamento.

O orçamento das obras poderá ser examinado
cesta secretaria, no escriptorio do engenheiro
e na câmara municipal respectiva.

Effectuar-se-á a praça no dia 15 do referido
mez de abril, á uma hora da tarde, nesta secre-
taria, com as formalidades da lei.

Secretaria da Agricultura. Commercio e Obras
Publicas, em Ouro Preto, 15 de março de 1893.

Cypriano de Carvalho.

C0NSTRCCÇ..0 DA PONTE SOURE O 3UO DAS VELHAS
NA FREGUESIA DE RAPOSOS, E REOOMSTRCCçIO
DA SUPERSTRCCTCRA DA DA RARRA. DE SANTA
BARBARA.
Annuncio de novo, em hasta publica, até o

dia 14 de abril vindouro, a construcçao da pon-
te sobre o rio das Velhas, na freguezia de Rapo-
sos, orçada em 25-.5t3.iOO_). e a reconstrucção da
superstruetura da da Barra de Santa Barbara,
orçada em 5:60_*__6.

Os licitantes deverão apresentar suas propo-
stas datadas, assignadas e fechadas como cartas
afim de evitar equivoco com outras de igual
natureza;

Deverão declarar o tocai de sua residência •
prazo em que pretenderem executar as obras.

As propostas serão acompanhadas de um ta-
lão do valor de 5*/. da importância dos orça-
mentos.

A fiança será prestada mediante deposito em
dlnneiro ou titulos correspondentes, perante a
secretaria das Finanças, e será de 20*/» do valor
do orçamento.

Effectuar-se-á a praça no dia 15 do referido
mez, á uma hora da tarde, nesta directoria.oora
as formalidades da lei.

Directoria da secretaria da Agricultura, Com-
mercio e Obras Publicas,20 de março de 1893.—
Cypriano de Carvalho.
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Instituto Vaccinico do Estado de
Minas Geraes

De ordem do ar. dr. director foco publioo
que todas as quintas e sextas-feiras haverá
vaccinação e rovaccinação pelo eme pox, das
11 ás 2 horas da tarde.

A lympha será extrahida do vitello, no acto
da vaccinação.

Secretaria do Instituto Vaccinico em Ouro
Preto, 27 de dezembro de 1892.—O amanuense,
Gustavo Adolpho Linhares.

•0—47

(*) Prova-o a ultima lal do otuammto clsíf : oi Alhos da tira-
pia eaumanto r_tl»l<_0 nio iu—odom; lago,» iuojonio o"
der Irada •xoluslramante da lal.

Secretaria d'Agricultura
De conformidade com o aviso do minis-

terio da Industria, Viação e Obras Publicas,
datado de 17 de dezembro do anno passado, sob
n. 6, convido a companhia de Salitraes, Terras
e Colonização, cessionária do contracto feito com
a companhia de Obras Publicas do Estado de
Minas Geraes para a fundação de núcleos agri-
colas neste Estado, a vir receber, dentro do prazo
de 60 dias, contado desta data e depois de re-
colhida a importância das terras á thesouraria
de fazenda, conforme recommenda o citado
aviso, titulo de propriedade de trinta mil hecta-
res de terras medidas no valle do rio S. Matheus,
para o estabelecimento do primeiro núcleo.—
Directoria da secretaria da Agricultura, Com-
mercio e Obras Publicas, em Ouro Preto, 11 de
março de 1893.—O director, Cypriano de Car-
valho.
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Imprensa Official flo Estaflo
O ar*, dr*. directoi* da Iiiiprcn*

sa do Estado miinda flizer pu»
blico o seguinte x

1.* Que na conformidade do*
leis n. ® de O .de novembro de
1801 e n. 40 de *I de Julho de
ISOS e regulamento n. Ziíill de
8 de outubro* afio considerados
nsslgnnntes do — __II_V.VS GE»
______L-E_* — orgam oiUcInl dos po
deres do Estado, todos os em-
pregados civis e militares do
Estado, Inclusive os aposenta»
dos, Jubliados e reformados
que receberem dos coft-es esta»
doaes a quantia de um conto
de réis para cima annualmente»

9.* Que tanto aa aaalgnatnrai
como quaesquer publicações
avulsas ou no Jornal, feitas
nesta Imprensa s&o pagas a»
dlantndamente ao abaixo as»
slgnado, com quem se deverio
entender os Interessados.

3.* Que sô se acceltam asai-
gnaturas da folha por O mezes
ou por anno, devendo as mes-
nuas coincidir com o anno civil.

Os srs. asslgnantes cujas as»
slgnaturas terminam a 91 de
abril do corrente anno, deveu»,
caso queiram continuar, man-
dar completar o pagamento re-
ferento a um semestre ou a um
anno, remettendo __L£000 réis
na primeira hypothese e
19(000 na segunda, afim de
que não haja Interrupção na
remessa da folha.

Secretariada Imprensa Offit-
dal do Estado, IO de Fevereiro
de 1803.-0 caixa secretario, FrancU-
co Fonseca.

t
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Inspectoria do hygieno
He oráem do sr. dr. Inspector de Hygiene ia"

«jo publico eT»araconheãmento de todos, que os
preparados do pliarmaceutico Eugênio Marques
de Hoilanela que se acham licenciados a venda
u sr. pliarmaceutico Joaquim Ferreira Çouti-
nho pela Directoria Sanitária da Capital teae-
ral,' são cs seguintes exclusivamente :

1 ¦ Xarope balsamico e peitoral de flores e
ba-ras <)e aroeira e mucilagemde muuamba.

*• Vinho de cacau, lacto-pbosphato de cal-
cio, pepiconm e quina. .-,-„..-„ «,

3." Eli-cir eupeçtioo de papsina, diasta=e e
ptuicrt-aüna

4.» Pilulas de velamina.
5.* Eli-cir de imberibina.
6 " Vinho de ananazcs. , . .***.¦ Tintura de salsa caroba e manaca íodu-

rada. *-t^ -»
8." Vinho tônico anti-sypnilini-o. _
9.' Vinlio tônico amargo e diureüco.
11..' "Sarop? de rnolur^ú-
11." Pomada anti-lierjietic-a.
J4> lnjecçâo vegetal de samiab-baecopahiba.
13-- Elixir anti-asUimatico de calua.
Secretaria da In p«*toria de Hygiene do Esta-

o de •.Imãs Geraes, 12 de al.nl de 1S9... — O
í-ícs-etai-io, Francisco de Paula Gestora. ^_

INDICADOR

Em virtude dc qne dispõe o art. 68 do regu-
lane-mo qne baixon com o decreto n. 169 de 18
de ianeiro do 1890, a Inspectoria de Hygiene
õoE-stado de Minas Geraes laz publico, pelo
prazo «Ir 8 dias. que o «ãdadão Ananias Tei-
ie:ra lhe dirigio a s&niinte petição com os do-
cument.-s que satisfazem as exigências do art.
«57 do citado reg.: . .

« Sr dr. ln-pector de Hvgicne do Estado «ie
Minas. — Ananias Teixeira tendo a c«jcessana
idoneidade pira dirigir pharmacia e sendo de
necessidade publica a alertnra de uma na sede
da fi ««guezia da Abliadi-, municipio de Piuxn-
£uv como provam os documentos juntos, pe-
éb-vas qoe, satisfeitas as dispoãç«"Ves do regn-
lamento vos digneis conceder-lhe licença liara
ter abirta e dirigir sua pharmacia na referida
localid-di-; pelo que E. deferimento. — Ouro
Preto. £1 de marco de ISo:!. — ito procura-
flor — nlodeslo dc Faria Bella,

Achava-se uma cstampilha de-200 reis compe-
tentemente inutilisada. *\

E declara que, si M dia.*-V"epois do ultimo
annuncio, nenhum pliarmaceutico formado llie
commanicar a resolução de estabelecer pliar-
macia na citada locali.lade, conec-deni ao pra-
tico a licença requerida.

Stv-retaria da Inspectoria de Hygiene de Minas
Geraes, Ouro Preto, li de- abril «Se 1893, - O
secretario, Francisco de Paula Gesteira..

ADVOGADOS
Benjamln de Miranda Wma-

encarrega-se nesta Capital de quaesquer serviços

administrativos ou judiciários.
»©Bemlmrgadoi».-JToBé Antônio

Alves de Britto e dr. Cario» Do

inicio de Aula Toledo — Encarre-

gam-se de causas em primeira instância, pe-

rante a Relação e de negócios em todas as re-

partições publicas.
Escriptorio : Praça da Independência.

Advocacia e procuratorios — O dr.

AfTonso Arinos de Mello Franco advoga em

primeira e stgunda instância e acceita negócios

perante as'repartições publicas, para os quaes
tem como companheiros de escriptorio os srs. ca-

pitão Francisco de Magalhães Gomes, empregado

aposentado da thesouraria da fazenda, e Igna-

cio de Souza, que se encarregam especial

mente do procuratorios.
Escriptorio —Ouro Preto Rua do Paraná n. d

I»r. I*o«lrigo de Andrade — Ad-
voga ms causas eiveis.

ESCRIPTORIO :— Rua Direita.

A1ÜNCI0S
Banco da Eepttbliíia

do Bvaéü
Tendoo sr. Antonio Dias Duarte, no iiunli-

dade de thesoureiro das Finanças do tita.lo .le
Minas Geraes, allegado por seus procuiailoirs
terem-se extraviado tres letras deste llincr le
ns 45000 a 45002, de 1:0478080 cada ume, »».i.-
se achavam sob sua guarda.em fiança i o adm
nistradoi•da reeebedoria de Passa Vinte, .1.
accôrdocom a notificação feita ao mesm*.Ram.
™ia 1 "Pretória desta Capital, faço piiMico, ,1c
onlem'do exm. sr. presidente que, deioiri I. -

ãô dias a contar de hoje, nao appaiecendo . .-•
clamação em contrario, ser-lhe-liuo conleri In
novos títulos substitutivos dos extraviados, .j i.'
ficarão de nenhum valor. n

Rio de Janeiro. 7 de abril de 1893.— O icctí-
tario, José Emygdio Gonçalves Lima. 

^ ^

Instrucção Publica
Vondom-so nosto ostnbelccimento, pelo

preço de 500 réis cada um, folhetos conten-
do a lei n. 41 de 3 do agosto de 1802, que
reorganiza a Instrucção Publica dòsto Es
tado.

OMY

Gymnasio Mineiro
WSCCBS» MOU * CADEIRA DE GEOl.RAPlIIA

E CúfcT-iKiRAPHIA

De ordem do iilra.' sr. reãior do Externalo
do rtvmnasií* Mmeir... em virtude do art. 65 do
reç-u!nmen.o <lo (ivmnasio Mineiro, promul-
j-ade*? i»elo decre*>"> n. 611 <le C de março de
Iftya, iinnuncic» em cone urso & cadeira de ge-
c-raphia e co-Tnt-graphia do externato, cuja
in-ccrípcíic. terá o prazo de í» dias, a contar
desta data (de 10 deat.ril a 14 de julho próximo
findc.-j , ...

Paragrapbo único do art. Oo — A petição
devera ser fundamentada com folha corrida,
csrtidão de idade ou documento que legalmente
a snlisinna, certidão de vaccinação prati-
«--ida dentro dos últimos cinco annos, «le modo
que prove a raorali.iade, a maioridade legal e
a isenção de moléstias infecto-contagio?as ; po-
«lendc. tambem exl.ibir o candidato, com a pe-
tiçin. qnaesquer documentos de capacidade pro-
fissional onoutroí qne sejam em seu alono.

Vi-t, G7. A inscripçao poderá ser leita por
procurador, si o candidato tiver justo impedi-
mento. . ,._,.__

Art- òs. Xão poderá inscrever-se o indivíduo
que tiver solTrido pena ou condemnação por
crime infamante ou inafiançável.

Ouro l*reto, 14 de abril de 1893 — O se-
cretario, Condido J. Botellu).

ÜM — i

Tribunal correccional

O dr. Antônio Carlos Soares de Albergaria, juiz
substituto da comarca de Ouro Preto.
Faz saber que designou o dia 8 de maio de

189'* à« 10 horas da manhã, no paço da cama-
ra municipal desta cidade, para a reunião do
tribunal con-eccional. Servirão nesta sessão os
cidadãos sorteados voaaes:

1." Carlos Joaquim da Silva.
2." Elisiario d-. Paiva.
.**.» Eugênio Eluviges de Mello.
4." José Francisco Rodrigues.
E paia que chegue ao conhecimento de todos,

são convidad s a comparecerem no referido dia,
boi-a c logar acima indicados, emquanto durar
lessão. sob as penas da lei, si faltarem. Para
constar, mandou passar o presente que será pu-
blicado pela imprensa e remettido aos juizes de
paz da comarca, para mandarem afflxar no logar
do costume. „ _ ,

Ouro Preto, 3 de abril de 1893. E eu, Pedro
de Alcântara Feu de Carvalho, escrivão, o es-
erevi.— O juiz substituto. Antônio Carlos Soares
de Albergaria. ^_^

ESGRIPTORIOS DE PROGURATORIOS
Raymundo de Paula Dias— Com

escriptorio de procuratorios nesta Capital, in-
cumbe-se de todos os negócios rc-ativos â sua

profissão perante todas as repartições publicas,
continuando a manter a sua eommissão de dou

por cento pelas cobranças de vencimentos d
magistrados e professores públicos.

ESCRIPTORIO.—Ponte de Antonio Dias.

Zoi-oaHf.ro Pires e Edcltrud»
Pii-ea Camargo — Continuam com o
seu escriptorio nesta Capital.

Tratam de negócios perante as repartições pu-
blicas, ebem assim de quaesquer outras incum-
bencias inherentes á sua profissão.

I.evam a eommissão do dois por cento pela co-

branca de vencimentos de magistrados, pre-
fessores públicos, etc.

As procurações devem conter os nomes deam

bos.
João Auguxto da Silva — Mudon

o seu escriptorio de procuratorios para a rua do

Paraná, n. 6, próximo á Administração gera-
dos Correios e á secretaria dos Finanças.

.luvencio Periqnito e Souza

Rodrigues Com escriptorio de procura-
torios nesta Capital, desde o anno de 1878, con-
tinúa a incumbir-se do todos os negócios at-
tinentes á sua profissão, perante todas as ra

partições publicas.
Cobrará a eommissão de dous por cento, li-

vres de despesa de remessa de quaesquer quan.

tias que receber, a começar dos vencimentos do

julho de 1893 em diante, excepção feita de

vencimentos dos agentes de correio.
As procurações que lhe forem enviadas des-

vem conter poderes para substabelecer.

ESCRIPTORIO:—Rua de S. José.

ENGENHEIROS

PUIiSIIEA PERDIDA
Perdeu-so uma pequena suar-

nição do pulseira, com 4 ou 5 bri-
lhantes, no salão do Congresso, por
oceasiao do bailo quo alli houve,
no dia 4 do corrente.

Quom a tivor encontrado, além
de sor devidamente gratificado,
terá a profunda gratidão do dono
do objecto, que pedo para que soja
o mosmo entregue na redacção
desto jornal.

Notas para os que exercem funcçôes neste trl-
bunal.

Dedicadas principalmente aos cidadãos ju-
rados.

Pelo bacharel Alfredo Pinto Vieira de Mello,

juiz de direito da comarca de Ouro Fino.

2." ediçXo

Revista e comprehendendo toda a matéria re-
ferente á espécie de accordo com o cod. penal
da Republica o leis de processo no Estado de
Minas Goraes.

PREÇO
l vol. broch  5$000
Pelo correio  5iJ500

Esta obra de grande utilidade para os juizes
escrivães e jurados, sahirá por todo o mez de
maio.

Os podidos podem ser dirigidos desde já ao
auetor e devem vir acompanhados da importan*
cia em carta registrada.

ENDEREÇO.— Ouro Fino — Sül de Minas.
in-M

I.ÍTI1M Dl 8ANTA C1TMIM
sem :rI"VA-lu

Integraes 20:000$00D Integraes
PRIMEIRA LOTERIA DA REPUBLICA BRAZILEIRA

EXTRAGÇÂO- TERÇA-FEIRA 25 DE ABRIL
Com 3$000 tira-se  80:000$000
Com $7SO tira-se 8:000$000

TIRÇâ-FIlBâ SS DS ABRIL
N. B. A s pessoas de fora e os srs. cambistas que pedirem de 50$

para cima serão isentos do porte do correio.
Pedidos, no Rio de Janeiro ao thesoureiro Antonio Caetano de

Azevedo e em Ouro Preto a Fabricio Andrade.

LOTERIA DA BAHIA

Van Erven CSc. Rocha — Com escri-

ptorio de engenharia nesta Capital incumbem-

se de trabalhos concernentes à sua profissão e

fornecem materiaes para estradas de ferro

abastecimento d'aguaeexgottos, engenhos cen-

traes, fabricas de tecidos, machinas para a

lavoura, etc.
Únicos representantes em Minas da cosa Joseph

Lumay & Comp, de Bruxellas e do Rio de Janeiro

: GLINI6A DENTARIA
Magalhães Castro — Colloca dentes

com pei feição e tira retratos em diversos sys-
temas. — Preços módicos.

OURO PRETO:—Rua Bobadello.

3.* SÉBIB ID.A. U7.* 0-H.A.3ST3DB LOTERIA

EXTHRCÇRO QUINTA-FEIRA 27 DE ABRIL DE 1893
Todos os prêmios são pagos integralmente.
N. B.— Os srs. cambistas e mais pessoas que quize-

rem bilhetes, cujo pedido seja de 50$ para cima, são isen-
tos de despesas de correio.

Este plano é o mais importante e conhecido no Bra -
zil. Remessas para fora, dando-se eommissão; pedidos ao
agente geral no Rio de Janeiro

A AUGUSTO DA ROCHA MONTEIRO BAIXO
E em Ouro Preto, a

Fabricio Andrade.

I
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