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TUDO EM FESTA'!

Oecultem-n'0 quanto quizerem:
não ha meio de, negar que lavra o

mais profundo descontentamento
em todas as classes sociaes.

Com excepção da turba dos apa-
niguados, que á sombra do governo
vão fazenda fortuna e carreira, mui-
tidão numerosa em verdade, mas
constituindo insignificante minoria
na grande conectividade nacional,
os demais brasileiros estão, sim, re-
signados, mas cheios de tristeza e
de apprehensões com relação ao fu-
turo que nos aguarda. .

Ha, por ventura, quem no com-
mercio não esteja convencido da
imminencia de uma grande crise ?
Ainda n'outro dia estampávamos
em nossas columnas o artigo em que
um órgão estrangeiro, republicano,
acatholico, e, portanto, triplicemente
insuspeito de opposição partidária, o
Rio News, desafiava quenrquer que
fosse conhecedor do estado da praça
a garantir a possibilidade de evitar-
se a catastrophe que ameaçadora se
appropinqua.

A elevação dos direitos de impor-
tação, tornando-se intolerável pela
baixa do cambio, a que com tal
medida se procurava obviar, não

peza unicamente sobre o consum-
midor, como por ahi se propala. As-
sim poderá ser nos gêneros de pri-
meira necessidade, qae ninguém
dispensas; mas em outros ramos de
negocio o alto preço da mercadoria
faz com que ella não ache compra-
dor, de sorte que em nào poucas
especialidades de commercio já se
manifesta a paralysia precursora da
morte.

O luxo insolente de alguns espe-
culadores disfarça, mas não conse-
gue occultar as agonias do com-
mercio honesto. Do fundo de sua
loja deserta o negociante vê passar
os magníficos trens dos herôes do
ensilhamento e mal retém amargu-
rado suspiro. Esta opulencia fingida
faz lembrar a do mendigo soberbo

que debaixo de um capote rico es-
conde miseráveis andrajos e chagas
sórdidas.

A industria, tão festejada nos pro-
spectos phantasticos das companhias
por organisar, si algum passo tem

dado para a frente è tão pequeno que
nem se percebeu. Onde estão as offi-
cinas que desta capital deverião fazer
a Manchester sul-americana? Pro-
curamol-as e não as descobrimos.
Nos referidos prospectos houve cer-
tamente erro typographico : nelles
muito se falia de industriaes e era
industriosos que se devera ter dito.

Forão augmentados os venci-
mentos do funecionalismo, em ai-
gumas repartições: mas de que ser-
vio tão minúsculo acerescimo em
frente da assustadora carestia dos
viveres e do mais necessário á vida ?
Ao grande funecionario será talvez
possível equilibrar a receita com as
exigências do homem do armazém e
do senhorio da casa: porém o em-
pregado de cathegoria subalterna
está fatalmente votado ás'medonhas
apparições de implacáveis cadáveres.

O magistério, corporação que go-
zava, no deposto regimen, da mais
ampla liberdade e subida considera-
Ção, vê hoje nas suas fileiras crês-
cido numero de cavalheiros cujas
aptidões profissionaes tinhão jazido
incógnitas á espera do levante que
os fez surgir, como de mouta batida
pelo caçador se levanta em alvoroço
um bando de gallinaceos, demasiado
lorpas para affronlarem as contin-
gencias de alto vôo.

Demais bem temos visto os pro-
testos das congregações contra os
regulamentos e programmas que lhes
forão impostos em nome do fallecido
ministro da inslrucção publica. Re-
claroárão.e forão ou tôm de ser atten-,
didos os corpos docentes das escolas
polytechnica ede medicina;calou-se
o do ex-collegio D. Pedro II, porque
d'alli kforão arredados os antigos e
vinculados pela gratidão de nomea-
ções graciosas os novos professores,
razão que tambem explica o silen-
cio do professorado da escola de
bellas artes, inteiramente constituído
com os íntimos do recente director.
Onde não foi supprimida a indepen-
dencia, esta se levantou contra as
absurdas innovações dó governo.

Teria, ao menos, ficado satisfeita
a grei positivista que parecia de

principio dar orientação ás reformas
do ensino? Tambem não. Contra o
regulamento da escola militar escre-
veu um dos ulcmas do com lismo pro-
lixa dissertação em que o arrastou

pela rua da amargura; e ainda ulti-
mamente, quando uma folha diária,

com os olhos em alvo e lagrimas
na voz, pedia que se respeitassem as
construcções pedagógicas do finado
Benjamim, salióu o Sr. Lemos e, ex
auctorüate quâ fungitur, declarou
quo pouco se lhe dava levasse a
breca tudo aquillo, pois que a pureza
do seu Alcorão exige o armamento
de todo o ensino secundário official.

Quanto á classe operaria, ninguém
desconhece como está trabalhada
por compungentes angustias. Antiga-
mente os operários tinhão um dia
solernne de reunião: o dia magno
da pátria, o 7 de Setembro, e para
órgão de seus sentimentos patrióticos
escolhião um cidadão de precedentes
e caracter conservadores. Agora já
impellidos pelo desespero argumen-
tão com um ministro, com o próprio
chefe do estado, e, peior ainda!
nem sempre dessas altas regiões têm
trazido a convicção de que ã pruden-
cia e o espirito democrático são es-
senciaes aos proceres da republica.

Na ultima parede, a da Estrada de
Ferro Central, os operários pedião o

que com justiça não lhes pôde ser
negado, e, por outro lado, lévá-
rão a sua exigência até á destituição
de um alto funecionario de nome-
ação do governo. Ao pedido podia
o governo atten-er sem deslustre.
Todos os vencimentos tinhão sido
augmentados na Estrada, com ex-
cepção dos do pessoal jornaleiro— e
nada havia que justificasse tal ini-

quidade, contra a qual, segundo es-
tamos informados, já se tinhão pro-
nunciado ha tempo diversos chefes
di administração. Quanto áretirada
do director interino, não ha duvida

que com isto soffria a disciplina...
Pois bem ! o governo exonerou o
director e adiou a clamorosa questão
dos salários. Que admirar si amanhã
de novo se repetirem as mesmas
scenas!

Escrinio

Continua a oecupar-se o Jornal com
o tratado americano: e pede que lhe
mostrem onde estão as1 vantagens de
semelhante convênio.

Que bôa oceasião para sahir á frente
o Sr. José Avelino, e, em vez de atacar
foguetes, enristar a lança de polemista
e demonstrar a exceliencia d'aqu&le
esplendido feito de governo!

Mas qual 1 Tudo murcho nas fileiras
govemistas, quando se trata de argu-
mentar I Ficarão com o máo vezo dieta-
torial de intimidar para convencer I

vir o Seixas duas horas que a certos
fidalgos dous minutos.»

Bem redigido, não achão ?
E, salvo a redacção, ó um lindo com-

primepto ao ex-proprietário da folha e
do quilombo Le Blon, honrado fabri-
cante de malas.

Outro pedacinho de ouro:
«Por causa deste embarque ia havendo

um estremecimento no ministério, que
felizmente desappareceu, para honra
delle.»

Desappareceu, felizmente, o minis-
terio 1

Para honra do estremecimento?

Para festejar o seu anniversario o
collega publicou, sobre o lettreiro
Dr. Vicente de Souza, um retrato do
Nordenskiold, conhecido navegador
sueco.

Nes Respingos, secção humorística,
o Sr. Leosac diz que « custa mais fazer
chegar a um anno uma folha diária do
que conseguir que chegue aos tres uma
creança. »

Chegar a um anno uma folha,.. Ah !
sim, agora percebemos : a creança pre-
cisa apenas de mamadeira, e a Demo-
cracia foi nutrida com medullade leões.

Não foi gentilmente decifrado o tal
enigma de anno e folha diária ?

W.

No meio de tudo isto comprehen-
demos que a força da verdade,
rompendo as barreiras do tímido
neutralismoe entibiando velhas sym-
palhias pelo governo.tenha arranca-
do á Gazeta de Noticias uma phrase
que lhe pediremos para fechar estas
considerações:

. « Desta republica tão sonhada e
tão apregoada resta apenas um pro-
testo contra o que ha....»

O Sr. Miguel Lemos descobrio mais
duas razões para defender a erradíssima
bandeira, onde a astronomia do sábio
Teixeira Mendes poz a Espiga da Vir-
gem acima da faixa zodiacal. Primeira
razão: a opinião do Sr. Ruy, que achou
a bola azul em fundo amarello sobre
verde a mais bonita do mundo... Se-
gunda: o ter a bandeira actual envol-
vido o feretro de Benjamin Constant.

O gosto do Sr. Ruy nSo está-provado
qua seja dos melhores. Elle tambem
achou muito bonito o imposto em ouro,
que nem por isso tem agradado ao povo.
E, quanto á outra razão sentimental,
ponderaremos que não foi á sombra da
bandeira da bola, mas da outra, que
morrerão innumeros compatriotas nos-
sos nos campos e cordilheiras do Para-
guay, mantendo-se fieis ao seu jura-
monto militar.

Em Borlim um domador de animaes
tem feito fumar um urso e um leão.

D'isto a Gazeta tirou partido para in-
siuuar que talvez o habito de a lermos

provenha de idêntico tentameu prati-
cado com o homem da pedra tosca.

O Correio do Povo acredita, ou finge
acreditar que os barões e commenda-
dores do regimen monarchico erão —
de direito divino !

Palavra que temos desejo de repetir-
lhe o — Ora bolas ! — com que1 o col-
lega se endereçou ao Congresso para
lhe testemunhar todo o seu respeito.

O próprio imperador exercia os seus

poderes soberanos por unanime aecla-
mação dos povos. Si, porém, o Correio
entende por direito divino a origem re-
mota da auetoridade, certamente ha de
sempre eucontral-a, porque non est po-
testas nisi a Deo.

E bem o comprehendeu a dictadura
de novembro, alludindo, na sua mensa-
gem, á Providencia que tudo rege.

A União Federal receia qne o catho-
licismo do marechal presidente impeça
a de8christianisação do exercito na-
cional e faz-se firme no artigo da con-
stituição que estabelece o indifferentis-
mo em religião.

Tenha paciência: mais cedo ou mais
tarde, e logo que houver uma eleição
livre, a nação genuinamente rapresen-
tada fará da sua lei fundamental des-
apparecer todo o vestígio de impiedade.

FOLHETIM (a)

CAMINHO
DA

Dp Diário de Noticias : «Prefiro ou-

Em Therezina—diz um telegramma do
governador—toda a gente está á rir-se I

Textualmente : Tudo é riso e festas.
Ao resultado da eleição presidencial

attribue o mesmo governador toda
aquella risota em Therezina.

Tomamos o Novidades e lemos, as-
sombrados, no primeiro editorial:

« Assogurão os bem informados, os
estatísticos, que a derrota do Sr. Deo-
doro está muito no possível. »

Pensámos que o vendedor nos tinha
impingido um numero atrazado... Mas
não era... Explica-se a cousa, dizendo
que o editorial do Novidades de hontem
é uma correspondência atrazada do Sr.'
Aristides para o Diário Popular de
S. Paulo.

Modolo de lógica, de tolerância e...
de estylo :

< Defensores do exercito e da armada;
ou melhor defensores dos interesses
confessaveis da própria nação, é, porém,
que nos dosgostamos com a escolha de

padre para vigário de soldados que pa-
rece ser o inicio de um grande catho-
lisamento das espadas brasileiras. »

picâo tão furiosos que até perdem o
fio grammatical I

Fez um. anno a Democracia, a quem
por isso enviamos as nossas saudações
desejando-lhe melhor orientação e mais
serenidade nos debates.

NOTICIÁRIO
O caso da « Tribuna »

Foi adiada para hoje, ao meio dia, a
quinta audiência do Dr. juiz substituto
do 8° districto criminal, marcada para
hontem, para continuação do summario
de culpado assalto á Tribuna, por não
torem comparecido as testemunhas in-
timadas José Marques da Silva e Dr.
Dermeval da Fonseca, nosso collega da
Gazeta de Noticiaa.

Esteve presente o Sr. Dr. Francisco
Snntiago Gonçalves da Silva, com quem
deve ser acareada a primeira daquellas
testemunhas.

O Sr. Dr. Viveiros de Castro, 2o pro-
motor publico, requereu e o juiz defe-
rio que sejão as alludidas testemunhas
conduzidas hojo debaixo de vara, sob
pena de desobediência.

Pouco depois de haver sido adiada a
audiência, apparecendo o Dr Dermeval
da Fonseca, foi suspensa a ordem de
çonducção debaixo de vara em relaçio a
este nosso collega.

Missas
Rezão-se hojo as seguintes por.

alma de:
Luiz Ferreira de Oliveira, ás 8 horas

na matriz da Candelária;
Manoel Eugênio Lopes Pereira, ás 9

na Lapa do Desterro;
José Joaquim de Almeida, ás 8 em S.

José;
Vicente Teixeira da Silva, ás 81/2 no

Carmo;
Maria de Gomensoro Ferreira, ás 9

ein S. Francisco de Paula ;
Antônio José de Almeida Pinto, ás 9

em Santa Rita.

FelioicictdL©
POR

ÉTIENNE MARCEL
I

PELOS CAMPOS

«São exquisitoe os habitantes da Casa
Velha; poucas relações tendo com ricos,
são extremamente attehciosos com as
gentes da minha laia, e ainda assim e
cora o mais profundo respeito que lhe
falíamos. Olhe, ellé ó sempre o pn-
meiro a me saudar, e quando, verbi
gratia. o Sr. de Mareilles me diz:'— Bom
dia, Mathurim, como estás? Por um
movimento irresistível tiro a minha ca-
rapuça fazendo-lhe uma profunda re-
verencia para lhe responder: — Criado
do senhor visconde.—Tudo isto ó para
vos dizer que não deveis ter receio de
bater a sua porta, e que sereis bem re-
cebido, só pelo facto de serdes estran-
geiro, e da infelicidade quç vos acon-
teceu. Ainda que fora um judeu, elles
não o deixarião ao relento no meio da
campina.»

E dizendo isto, o camponez ca-
valgara seu alazão e o dirigio a passo
pela estrada; o pobre . Alberto, sem
dar grande importância a estas in-
formações, seguia- o á custo. Lhe era
duro e penoso pedir hospitalidade a
uma familia desconhecida ; e conside-
randoo estado de seu trajo elegante de
panno-fino inglez, sentia ainda maior
amargura. O collete tão novo estava
enlameado, as botas invernisadas na-
vião perdido seu esplendor.

Alberto amaldiçoava ainda a sua tris-
te aventura quando seu guia tomando
umaencruzilhadacosteou um muro meio
desabado e parou diante de uma cancella
de ferro. Passava então a lua brilhante
e radiosa no azul do céo, e Alberto pô.-
de notar o cunho antigo desta grade
ainda bella, aluida pela ferrugeme pe-
los annos, coroada com o escudo se-
nhorial. , , ... ,

Por traz da grade um pateo ladnlhaao,
depois a casa, a grande casa velha, com
suas grimpas de brazâo, volteando e
rangindo em suas lanças de ferro. Do
grande numero de janellas só uma esta-
va allumiada.

O camponez bateu; um homem de
alta estatura appareceu logo na porta,
e perguntou quem era. A/A] ,

Sou su, Mathurim Roudot, senhor
Visconde, encontrei no caminho, um
viajante desviado, um senhor que se
perdera na carração, e cahio na valia
ferindo-se na cabeça. A estalagem fica-
va muito longe, e pensei que o senhor
Visconde... 'Fizeste bem, Mathurim, respon-
deu ovisconde.com voz grave eaffec-
tnosa. Pedro, vai abrir o portão, disse
elle a um rapaz de quatorze á quinze
annos, que trouxera uma luz.

O rapaz fez a porta gyrar com custo
em seus velhos gonzos; Alberto agrade-
ceu ao seu guia e entrou. O visconde
desceu rapidamente os degràos da ve-
lha escada de mármore, e estendendo a
mão ao seu hospade, disse-lhe:

Senhor, sois bem vindo em nossa
pobre casa, vinde repousar comnosco.

II

EM FAMÍLIA

Alberto apertou cordialmente a mão
do Visconde, dizendo-lhe:

— Senhor .Visconde, chamo-me Al-
berto Maucroix; venho de Paris para ir

aocástello da Tourmelière, e a não ser
o incommodo que vos vou causar me
alegraria com este pequeno incidente
porque me dá o prazer de conhecer-vos.

— O incommodo ó insignificante, res-
pondeu o visconde, e muito bem com-
pensado pelo gosto de vos offerecer um
pobre gasalhado. Conversaremos porém
depois com mais vagar ; careceis agora
de repouso. *

E abrindo uma porta no fundo de um
obscuro corredor, o senhor de Mareil-
les, fez entrar o estrangeiro em um
vasto salSo allumiado escassamente por
uma lâmpada, e pelo clarão de um bom
fogo, que alegremente chammejava na
lareira de fino mármore.

Tres pessoas estavão no salão. As-
sentada junto do lar, e ura pouco á
sombra, uma velha camponeza fazia
destramente rodar seu grosso fuzo.
Junto da mesa, e bem no circulo lumi-
noso projectado pela lâmpada, cozia
uma moça, escutando a leitura que fazia
em alta voz um padre ainda no verdor
dos annos, assentado a seu lado. Foi
este grupo qua o primeiro olhar de Al-
bèrto descobrio, e lhe pareceu estar
transportado para uma nova athtnos-
phera, na pura região do trabalho, da
meditação e da paz. A donzella estava
com a cabeça inclinada para o seu tra-
balho, e Alberto apenas vio o perfil,
que logo notou a regularidade de seu
rosto serio e meigo, e a luxuriante bel-
leza da negra cabelleira que sobre os
horabros esparsa lhe cahia.

O padre fechou o livro e levantou-se
quando vio entrar o estrangeiro, e a
moça lançando um rápido olhar do lado
da porta, fez de novo na costura voar a
sua agulha.

— São meus dous filhos, senhor Al-
berto Maucroix, disse o visconde a. seu
hospede, minha filha Renée e meu filho
Gabriel, padre das missões estrangeiras.
Meus filhos, apjesento-lhes o senhor
Maucroix que perdeu-se na campina e

Foi posto a disposição do comman-
dante da eecola militar do Ceará o 2'
cadete Paulino Montenegro Toscano de
Brito.

quiz dar-nos a lionra de acceitar nossa
pobre hospitalidade.

—Não sabieis, certamente, senhor, o
perigo que corrieis aventurando-vos
nestes descampados em noite tão fria e
tão escura, e sem duvida soffrestes ai-
gum desastre pois—vejo sangue em
vossos cabellos e na golla de vossa
sobrecasaca.

—O senhor ferio-se I disse vivamente
Renée levantando-se e lançando sobre
Alberto um olhar cheio de solicitude
feminil. Alberto olhou-a entfio de face
e vio os bellos olhos grandes e negros
donde partião raios brilhantes e avelu-
dados. Desde logo começou a bem-dizer
sua estrelia, a cerraçSo, e a valia cheia
de pedras.Nada foi, minha, senhora, uma
pequena ..escoriação apenas. Era tão
espesso em roda de mim o nevooiro que
precipitei-me em uma valia, o cahi sobre
algumas pedras, perdi os sentidos du-
rante algum tempo, mas a ferida ó in-
significante e depressa cicatrizará.

Gabriel será o vosso medico, disse
o visconde; apezar de não ser muito
hábil nesta sciencia, possue todavia ai-
guns conhecimentos, por ventura muito
preciosos para as solidões onde deve
exercer seu ministério.

Ora senhor visconde, quanto a
solidões, replicou Alberto rindo-se,
porque se achava ditoso no seio
desta familia tão digna e tão sim-
pies, me parece que esta campina de-
serta onde vaguei tanto temps pôde «er
considerada como uma amostra das
planícies e pampas do Brasil e do Para-
guay.Não achais um pouco triste viver
no meio deste campo desabrigado, tao
longe das cidades e das fazendas dos
arredores ...

—Fallou como um verdadeiro pari-
zionse, disse tambem sorrindo o vis-
conde. Não podeis comprehender corno
aqui nosscorre calma e doce a vida; esta
separação do mundo, das cidades e dos

Foi transferido para a escola militar
do Rio Grande do Sul a mstricula da
desta Capital do 2' tenente Maximiano
José Martins.

vizinhos, nos causa bem differente im-
pressão ; em mim sobretudo, que nasci
no exílio, que tive pela maior das feli-
cidades rediviver nesta Velha casa
onde viveu minha familia e sob o
céo de meu paiz. Minha filha Re-
née tambem não se queixa de sua exis-
tencia solitária, porque a felicidade de
uma mulher está ligada á seu lar em-
bòra em ruinas. Quanto' à meu filho,
este seria culpado se vivesse ua inacção
e no isolamento; e por isto já tomou
parte nos trabalhos das missões para as
quaes breve voltará.

—• Na verdade, senhor padre, disse
Alberto voltando-$e para Gabriel, me
admiro que, ainda tão joven, vos deci-
disseis a seguir uraa carreira como esta
de heróicos e contínuos sacrifícios, que
requer a ciada instante esforço e cora-
gem, ora paj*a soffrer cruéis privações,
ora para combater a indifferença e sup-
portar desprezo, e algumas vezes tam-
bem para se expor ás torturas e à morte.

—Nãosei verdadeiramente, senhor, se
por isso devemos ter louvores. Dispõe
sempre de nós a mão poderosa e pater-
nal de Deus segundo seus altos desi-
gnios de accordo cora osteroposeas cir-
cumstancias, medindo as forças con-
forme O combate, e a coragem cnnfor-
me a grandeza das atribulaçõe. Ella é
para todos visível, para todos generosa
e bemfeitora. Os doutos e os sábios não
são os únicos que.a vôm dispondo da
vida, regendo com um aceno as cousas
e os mundos; os ignorantes e os sim-
pies tambem a conhecem, e adorão-n'a.
Me recordo que uma noite, nas Mon-
tanhas Rochosas (') um pobre selvagem,
á seu modo me pintava a Providencia
no bárbaro idioma que fallava. «Um
dia, contava elle, chamou o Grando Es-

(*) Montanhas Rochosas. — cordilheira
que se estende pela parte occidental dos
Estados Unidos dividindo o curso das águas
entre, o Atlântico e o Pacifico.;

pirito à sua presença muitos animaes,
e lhes pedio contas de suas oecupações
e de seus méritos. O castor lhe respon-
deu: Eu construo minha cabana^borda
dos píscosos lagos, carrego a argila uas
minhas patas espalmadas e felpudas,
amanho o barro com minha escamosa
cauda; sendo assim creador de meu tu-
gurio de terra e ramas. Eu sou o tra-
balho, oh Grande Espirito. » O ratinho
dos campos disse por sua vez : « Oávão
minhas unhas compridas galerias sub-
terraneas para nellas dormir na quadra
longa do inverno, quando a terra está
fria e gelada. Nos meus celleiros vou
amontoaudo os grãos quo me susten-
tão em quauto não florescera as novas
espigas. Eu sou a previdência, oli Gran-
de Espirito. » Veio o bufalo e disse:
Meus cascos ferem a terra com o ruido
do trovão; arranco com os dentes as
cascas das arvores e os arbustos dos
prados, minha fronte cornigera basta
para derribar e ferir os inimigos que
eucontro; nada temo, nem a fome, nem
o frio. nem o assalto do urso negro, oh
Grande Espirito,.eu sou a forçai » Veio
por ultmo a pomba das selvas e assim
fallou: « Nada sou por mim, oh Pai, meu
ninho se balança na extremidade das
ramas e o sopro dos ventos deita-no por
terra; meus filhotes são tão fracos que
a menor cousa os mata; minha aza de-
pressa se fatiga e minha voz não mo-
dúla doces canções. E com tudo, vivo,
amo e' canto embalando o meu ninho,
por que sinto sobre mim o vosso olhar,
oh Pai, nos raios quentes do sol que
amadurece, os fruetos, e faz brotar a«
pennas nas azas de meus filhinhos!» E
o Grande Espirito disse. ao trocaz das
selvas: « Tu és a minha predilecta, por-
que só tu comprehendes o qu^ sou Q o •
que posso. Vai pois, vive e ama em paz; |
por toda a parte onde se estende o meu'.?
olhar, terSo plumagem os pequenos, è
as mais terão sustento.»

(Continua)-
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Leilões*

Realizão-se hoje os seguintes:
No estabelecimento de belchior á rua

da Carioca n. 3, por F. Faria, ás 11 horas;
De cauções vencidas na Succursal do

Bancd de Oredito Commercial, á rua do
Sacramento n. 1, á mesma hora.

Amanhã:
De ferragens, á rua de S. Pedro n. 61.

por Teixeira e Souza, ás 11 horas ;
De inoveis, ás 4 1(2, á rua das Pai-

meivas n. 24 (Botafogo), polo leiloeiro
Roberto Grny.

• • 24 de FeVerclro

Por decreto n. 3 de 28 de-Fevereiro
ultimo foi'declarado de festa nacional o
dia 24 de Fevereiro.

E' mais um para o kalendarlo repu-
lilicano-positivista. '

Diz o decreto 4
« 0 presidente da Republica dos es-

•ndo» Unidos do Brasjl:
« Faz saber a todos os cidadãos brasi-

ieiros que o Congresso Nacional resol-
vou declarar de festa nacional o dia 24
lo Fevereiro commemorativo da pro-
•nnlgaeão da Constituição da Republica.

«Manda, portanto, a todas au auetori-
•iadès a quem pertencerem o conheci-
mento eexecução do presente decreto,
iiueo cumprão e facão cumprir tão in-
ièipámentè como nelle se contém.

«Capital Federal, 28 de Fevereiro de
1891, 3- dn Republica—Manoel Deo-
dori) da Fonseca.—João Barbalho Uchôa
Cavalcanti. »

Corpo de saúde da armado
lüatá publicado o decreto n. 1420 B de

21 Jo mez findo, que altera o quadro do
pessoal daquelle corpo, classificando o
pula seguinte fôrma :

1 inspector de saúde naval, contra-
almirante; 2 cirurgiões de 1* classe, ca-
pitães do mar e guerra ; 3 cirurgiões
de 2* classe, capitães de fragata ; 6 ei-
rurgiSes de 3* classe, capitães-tenentes;
54 cirurgiões de 4a classe, primeiros te-
nomes; 1 pharmaoeutico chefe de phar-
macia, capitão de fragata ; 2 pharma-
ceuticos de 1» classe, capitães-tenentes;
3 pharmaceuticos de 2a classe, primei-
ros tenentes ; 6 pharmaceuticos de 3*
classe, no^undos tenentes; 60 enfer-
meiros navaes, primeiros sargentos.

As attribuições conferidas pelo re-
gulamento de 23 de Agosto ultimo aos
cirurgiões de 3* classe serão applicaveis
aos de 4» classe, as dos de 2a aos de 3a e
assim por diante.

500:0O0$OO0

Ha reuniões heje do supremo tribu-
nal federal, do conselho supremo mili-
tar e de justiça e do conselho superior
de instrucção, que celebra a sua pri-
meira sessão, sob a presidência do Sr.
ministro interino da instrucção publica.

Ao major Dr. Lauro Sodré, lente ca-
thedratico da 3a cadeira do 2o periodo
do 1* anno do curso de estado maior du
escola superior de guerra, e depn-
lado pelo Pará, forão concedidos três
mezes de liceuçaj com os vencimentos
que lhe competirem, para tratar de sua
saúde ondo lhe convier.

Foi transferido para a reserva o 2" te-
nente da armada AthaAagildo Lopes da
Cruz, afim de tratar de interesses par-
ticulares durante o periodo de três an-
nos.

Em S. Paulo está se sentindo grande
falta de trocos.

Casas ba que tèm deixado de vender
mercadorias, por não poderem trocar
as notas grandes apresentadas a paga-
mento.

Durante o mez de Fevereiro foi a Bi-
bliotheca Nacional freqüentada por 770
leitores que consultarão 1.233 obras.

Um telegramma de S. Paulo para o
Diário da Manhã Ae Santos diz qua ò
Sr. Assis Pacheco Netto, o auetor de
Moema, está escrevendo umanova opera
em tros actos intitulada Irene.

Hontem, na rua do Theatro, um bond

da Carris Urbanos abalroou com o carro
do Sr. ex-general Ruy Barbosa.

A carruagem do ex-ministro da fazen-

da soffreu grossas avarias; mas S. Ex.,

que vinha muito bem refestellado nas

macias almofada*, quitou-se polo susto.

O maisé cousa sem importância. Que
vale um carro para um ex-ministro
millionario?

Concederão-se seis mezes de licença'
com o ordenado a que tiver direito, nr.
fôrma da lei, ao desembargador da Re-
lação de Goyaz, José Antônio da Rocha,
para tratar de sua saúde. ¦

Foi negada á Companhia Manhu
uniú * Caralinga a concessão que pedio,
in r 10 annos, para a navegação do alto
o baixo rio Doce, sem subvenção ai-
giima por parte do governo.

O Diário Official do hoje publica a

áomeaçãb do vice-almirante. Eduardo

Wandénkolk, senador por esta capital e
i-tuctor da celebre moção do Club Naval,

jiara. exercer o commando èm chefe da
(squadra da Republica.

E' um cargo novo, que não existe na

líojjaq armada, e que naturalmente ha
u'e »èr muito bem remunerado'; mas

pnra tão alto e sympathico personagem
iadaé de mais.

Si temos um generalissimo, por que
i.ão haverá também um almirantissimo t

Apresentem projecto do estatutos e,
'fnnnt.n á isenção de direitos, requeirão
.o ministério da fazonda—foi o despa-' 

¦•hn dado pelo ministro da agricultura
:.» requerimento de José. Pereira de
y?ráisí e outro, pedindo auetorisação e

f nnçÀo de direitos d© importação para
rgi\n..sar uma companhia destinada a

fornecer em grande escala ao mercado
dosta capital 03 gêneros de primeira
necessidade, .

Foi nomeado juiz de direito da co-
marca de Maioridade, no Estado do
Rio Grande do Norte, o bacharel João
Gurgel do Amaral.

Foi declarado sem etfeito o decreto de
22 de Janeiro do anno passado que no-
meou o bacharel Eduardo, Augusto Nn-
gueira do Camargo para o logar de juív.de direito da comarca de Palma, no
E3tado de Goyaz, visto nào ter entrado
em exercicio no prazo legal.

Foi nomeado Isidoro de Azeredo Ri-
beiro para o logar de praticante da the-
souraria de fazenda do Estado dó Pará.

E' José Robim Carvalho Guimarães e
nào José Rubim Martins Mascarenhas,
o nome do primeiro escripturario da ai-
fandega de Manáos, nomeado para iden-
tico logar na do Pará.

Curioso I
No expediente do ministério da ma-

rinha do dia 27 do passado, inserto no
Diário Official de ante-hontem, lô-so
o seguinte:

« Ao ministério da fazenda :
« Declarando que, de conformidade

nom os avisos ns. 154 e 241 F de 15e 19
de Janeiro ultimo, nos quaes foi solici,-
tada si concessão dos créditos de 500 e
5.000 libras á delegacia do thesouro em
Londres, a respectiva despeza deve ser
considerada—por classificar—até que a
contadoria receba as segundas vias dos
documentos justificativos dessa despeza,
para então se indicarem as verbas a quo
pertencerem as supraditas importan-
cias.

Documentos perdidos e despezas porclassificar... Pedi o* se tanto dinheiro, e
ainda não se sabe para que... .

Curiofeb, muito curioso, não achão V

Por decreto n. 4 de 28 de Fevereiroultimo foi aberto ao ministério do in-terior um credito supplementar á verba-SoecorrosPúblicos-do exercicio de
1890, na importância de «00:000$, paraoceorrer á liquidação de todas as des-
pezas provenientes de soecorros prss-tados a indigentes por motivo da secca,e de outras relativas á dita verba, nestacapital e em alguns Estados.

Reproduzimos em seguida a exposi-
çao de motivos' do decreto :

«Senhor Preíidente — Para oceor-rer, não só ás despezas com melhora-
mentos sanitários imprescindíveis quese flzerão em varias localidades dos Es-tados de S. Paulo e Minas Geraes, mas
também á liquidação das provenientesde soecorros prestados á população des-valida de alguns dos Estados do nortettagellada pela «ecoa, assim como a con-tinuaçao de gastos idênticos om outros
Estados, onde ainda perduravão as la-mentaveis conseqüências daquelle mal
foi aberto ac ministério dos negócios àmeu cargo, pelo decreto n. 454 de 6 deJunho do anuo passado, 0 crodito ex-traordinario de 5.000:000$000.

« Verifica-se, porém, que desse cre-dito existe na presente data apenas osaldo de 2:S85$666, reconhecidamente
insuficiente paru fazer face ás dospezas
daquella procedência já conhecidas, que
™4lpagar; na iraP°rtancia do42?:260$708, conforme se evidencia darelação junta.

« Por outro lado os créditos supple-
montares, na somma de 1.200:000$,abertos á verba- Soecorros Públicos -
r^e_í0r,n,cío(Tde1890' r,el(,s decrete» ns.
S-í?ffi^tt# 633de 9 de Ag°Bt°.
820 de 9 de Outubro,. 1013 de 14 de No-vembro o 1158 de II de Dezembro de1890, nos quaes bem se classificarão
taes despezas, estão esgotados. '

« Oonvindo pois providenciar com ur-
gencia, a respeito dos compromissos
tomados, cuja satisfação não pôde seradiada, sob pona de grandes prejuízosdos credores da fazenda publica, espo-eialmentenos Estados do Ceará, Para-hyba, Pará e Amazonas, torna-se indis-
pensavel abrir á indicada verba-Soc-corroa Públicos—do exercicio de 1890mais um credito supplementar na im
portancia de 500:000$000.

« Nestes termos, tenhoa honra de sub-mettar á vossa assignatura o decreto
junto.-/oão Barbalho Uchôa Cavai-cantt.»

Um colono que vale uma colônia
• Refore o Diário de Notieias de SPaulo que o colono João Antônio Pe-droso,, irmão de abastado capitalistadaquella praça, obteve da repartição deterras alguns lotes, de terrenos emS. Caetano, de mais de um milhão demetros quadrados, pot cento e poucosmil réis r
•Três ou quatro dias depois de alcan-

cada a maravilhosa concessão, segundoconstou ao mesmo Diário, já tinha oafortunado colono, paulista da gemma,uma offertasmha de 150 contos pelosreferidos lotes.
E' o reinado de ouro dos felizes con-cessionários, inaugurado por papá Gly-

_Só não enriqueceu quem não quiz ounao chegou a tempo, porque depois'oS>r. de Lucena (barão só para os moer)teve de fechar a porta e ató de enxotarmuitos dos que Ia estavâo'dentro, en-roscados como giboias fartas.

Concodou-se ao bacharel Abílio Fer-reira Balthar a exoneração do cargo dechefe de policia do Estado do Rio Gran-de do Norte, por assim o haver pedido;sendo nomeado para substituil-o o ba-charel Joào Alfredo de Freitas

os

Voltou ante-hontem ao exercicio dócargo de director da fazenda do Estadoao Rio de Janeiro e Sr. Alberto Brandão

Em 2 do corrente marcárão-seseguintes prazos:
De sete mezes-Ao bacharel JoãoEvangelista Monteiro de Castro, no-meado juiz de direito da comarca deüntre Rios, no Estado do Goyaz •
Ao bacharel Manoel Raymundo deAraújo Pinheiro, nomeado juizde direitoda comarca de S. Luiz de Cáceres, nolistado de Matto Grosso ;Ao bacharel Manoel Agapito Pereira,nomeadojuiz do direito da comarca dòRio Purus, no Estado do Amazonas ;Ao bacharel Marcolino Dornellas Oa-mara Junior, nomeado juiz de direitoda comarca de Santa Philomena, noEstado do Piauhy;

Ao bacharel João de Souza Marinho,nomeado juiz de direito da comarca dóRio Verde, no Estado de Goyaz-
Ao juiz do direito Felippe Honorato daOunha Meniné, nomoado desembarsa-

dor da Relação de Cuyabá.
De cinco mezes — Ao bacharel Eu-tropio Gonçalves do Albuquerque Silvanomeado juiz de direito àa comarca dóTriumpho no Estado de Pernambuco;

Ao .bacharel Leovigildo Gonçalves

FoíSo promovidos no corpo de offl-ciaes marinheiros da armada :A- mestres, os contra-mestres JoséAntomo de Mattos, por antigüidade;
José Máximo de Aquino, Guilherme déBrito e Antônio de Barros Lobo, por me-recimento; '•"

A contra-mostre, os guardiães Anto-mo Pereira de Paiva, Pedro ManoelVictorino da Silva, José Marcelino Bar-bosa, por.antigüidade ; Hermegildo Luizdo Urmo José Victorino, Josó AntônioBispo Silvestre Josó dos Rgis, João deDeus Ferreira e Oasimirp Uermeneeildo,
por merecimento. 8 '

Forão nomeados guardiães do quadrodo mesmo corpo, os guardiães extra-numerários Antônio Thomaz dos San-tos Juao Josó do Oliveira, João JosóCastanho do Amaral, Hermenegildo daCunha Machado, Francisco Terceiro.Joso Antônio dos Santos, José Franciscode Almeida Lima, Domingos de Souza,Laurindo Thomé da Costa, João Chry-eustomode Souza Andrade, Francisco
MW 

6 
o01ív6ira> Ianocencio Josódo Barros e Pedro Cordeiro de Souza.

Ooncedeu-80 exequatur d
sentença de formal de partilha

carta de

marca de Lisboa, no reino de Port ., 
"

a favor de D. Izabel Ambrosina daFon'seca Bastos, viuva e meeira no i„ventario a que se procedeu, por fallec?"mento de seu marido .Antônio SGonçalves Bastos. SB
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Roassumío hontem o commando docorpo de bombeiros o coronel Joãokoares Neiva, senador pela Parahyba.

Banco da Lavoura e do Commercio
De accôrdo com o despacho do Srministro da fazenda, de 19 do próximopassado, lavrou-se na directoria geraldo contencioso o seguinte'.ermo :

Assumirão, hontem o commando in-
terino da 2a brigada de infantaria do
exercito o coronel Estevão José Ferraz,
commandante do 23, e o commando
desto batalhão o capitão Sotero de Mer
nezes.

Segundo lemos na Gazeta de Noti-
cúi», o Sr. Visconde de Ouro Preto deve
embarcar om Bordeos a 5 de Abril com
destino a esta capital.

Foi nomeado vice-director ds escola
iaval o capitão de fragada Fernando
Xavier de Castro.

O capitão de fragata Josó Carlos Pai-
meira foi nomeado inspector do arsenal
de marinha da Bahia.

O requerimento de João Julião Manso
Sftyfto ao ministério da agricultura, pe-
dindo diversos favores para estabelecer
ua cidade de Vassouras uma fabrica de
tocidos e fiação, teve um — indeferido.

Foi prorogada por 30 dias, com o or-
denado a que tiver direito, na fôrma da
lei, a licença em cujo goso se acha o
c ipitâo medico de 4a classe da brigada
policial, Dr. Antônio Pereira de Velas-
co Molina, e que lhe fôra concedida por
portaria de 31 de Janeiro ultimo, para
tratar de sua saúde.

Forão concedidos três mezes de licen-
çi com vencimento na fôrma da lei, ao
] raticante da alfândega do Rio de Ja-
. eiro Antero Coelho Ferreira Pacheco,

prorogada por 40 dias, sem vencimen-
fo, a licença em cujo goso seachaoS*

. acriptnrario da mesma repartição Jorge
JXivier Onstrioto, para tratarem de sua
finde onde lhes convier.

Foi indeferido o requerimento de Gus-
iàyò Peckolt e Augusto Luiz da Fonseca
Ilíunos pedindo concessão para aterra-
rèm h canal doManguoató ao mar, mer

•;iante vários favores por parte do go-

1 Um escândalo
Com este titulo lô-se na Gazeta da

Tarde de hontem : .
« O Sr. Araripe, sabendo que em Mn-

nàos havia seis mil contos á disposição
do governador do Amazonas para a
construcçSo da alfândega daquella ei-
dnde, mandou que tal somma fosse re-
colhida ao thesouro.

« Applandimosoacto deS. Êx., como
também applaudimos o facto de ir pre-sidir o tribunal do thesouro, que uma
só vez não foi presidir o seu antecessor.»

E' que o ex-genoral Ruy nunca foi mi-
uistro do thesouro-, e sim do Beú, o
idiosao instituto», como dizia elle pre-ciosamente.

Por decreto de 28 de Fevereiro ultimo,
concedeu-se a medalha de distincção
de 2a classe ao capitão Belisario. Per-
nambuco e ao cidadão francez Jean
Jacques Laborde.a este por haver evita-
do grandes desastres, detendono dial-
de Fevereiro findo, um carro.cujos ani-
mães soguião em disparada pela rua
da Uruguayana desta capital ;e aquelle,
por ter concorrido, não só para a extin
Cão do incêndio que, na noute de 11de Janeiro de 188(5, manifestou-se no
prédio n. 49 da rua do Marquez de Olin-
da, na cidade do Recife, mas também
para salvação de mercadorias perten-
centes ao negocio com quo Antônio
Lopes Pereira de Mello à Comp. acha-
vâo-so estabellecidos no pavimento ter-reo do referido prédio. *

Grito sedicioso
Em Juiz do Fôra forão mettidos nacadeia, dous menores, vendedores de

jornaes, por darem vivas á monarchia.
Ja Ia se foi o tempo em que os repu-bheanos queriao para si a liberdade deherrar aos quatro ventos, nas ruas e

praças, ao som de charangas,—viva arepublica! . '•'».¦
Hoje nem consentem que dous garo-tinnos, por travessura, se esganicem

com o brado :—Viva a monarchia !
E ò logo cadeia com elles.

« Aos 19 de Fevereiro de 1891, na di-rectona geral do contencioso, presenteo Sr. Dr. Didimo Agapito da Veiga Ju-mor, procurador fiscal do thesouro
nacionel, compareceu o Sr. commen-dador João Valverdo de Miranda, pre-sidente do Banco da Lavoura e Com-morem do Brasil, e disse que, em vir-tude do despacho de hoje de S. Ex. oSr. ministro da fazenda, vinha assignaro presente termo, pelo qual fica rescin-dido o contracto celebrado entre o im-verno e o dito Banco, em 28 de Setem->ro de 1889, para a prestação de anxi-lios a lavoura, sendo substituído peloconstante das seguintes cláusulas:

« 1." O Banco da Lavoura e do Com-merç.io indemnisará o Estado da quantia de 2.000:000$ que do mesmo rece-lieu, no flm de 22 annos, de conformi-
dade com o estipulado na cláusula IS'do accôrdo celebrado em 28 de Setem-bro de 1911.

Este prazo termina no dia 28 de Se-tem bro de 1911.
« 2.-A indemnisação será levada aetteito pelo pagamento, por uma só vezda quantia devida.
3." o banco, em frarantia do paga-monto da quantia de 10.000,000*000 Vcebidos do thesouro de conformidade

com a cláusula 2a do accôrdo, fará ces-sao ao Estado do direito real que tivercomo credor hypothecario e pignorati-cio sobre os bens dos devedores nessa deopoca ligados »o banco," por contractoshypotheca e penhor agrieola, ficando olistado subrogado em todos os direitosdo banco, nos termos do art; 13 dn do-creto n. 169 A de 19 de Janeiro de 1890
o J° w4'.50 J1' 227 do decret0 n- 370 dó4 de Maio do mesmo anno/

«4a. O banco obriga-se como deposita-rio, nos termos do direito civil ford dolivrom titulo 76, § 5», titulo 78, 8 H árestituição da quantia devida, si, fln-dos os 22 annos estipulados para o pa-
gamento da mesma, os contractos hv-
pothecarios se acharem liquidados

«5a Ficão de nenhum effeito as ólau-sulas estipuladas no accôrdo de 28 deSetembro de 1889.
«E pelo Sr. Dr. procurador fiscal foidito que em nome e por parte da fazendanacional acceitaVa a alludida rescisão oa presente novação de contracto, man-daudp, para constar, lavrar esle termo,

que, sendo lido, assigna com o presidente do banco contrahente. E eu, JoãoAlves da Visitação, 2- escripturario doThesouro, o escrevi.-.Didimo AgapitoAa Veiga Junior. - João Vãlverde dcMiranda. »

de Carvalho, nomeado juiz de direitoda comarca do Itapicurú, no Estado daBania ;
Ao bacharel Benjamin Rodrigues dcFreitas Caracciolo, nomeado juiz dedireito da comarca de Flores, no Es-tado de Pernambuco;
Ao bacharel Luiz Gonzaga de Al-meida e Araújo, nomeado juiz de di-reito da comarca de Nossa Senhora d»Graça no Estado de Santa Catharina ;Ao bacharel Raul Raposo Barradas

nomeado juiz de direito da comarca déJaguarSo no Estado do Rio Grande doSul ;
Ao bacharel Aureliano Moreira Gui-maraes, nomeado juiz de direito dacomarca de Christina, no Estado deMinas Geraes;
Ao bacharel Francisco Carneiro Ri-beiro da Luz, nomeado juiz de direitoda comarca de Itatiaia, no mesmo Es-tado ;
Ao bacharel Francisco da Cunha Ma-chado, nomeado juizde direito da co-marca do Brejo, no Estado do Mara-uhao;
Ao bacharel Philomeno de Vascon-eólios Hora, nomeado juiz de direito da'•omarca de Buique, no Estado de Ser-

£'pe;

Ainda sobre o assassinato de Fran-cisco Paul.su, em S. Paulo, refere oDiartoda Manhã de Santos, em seunumero de 28 do mez passado :
i-iíni™ 

melhor.int'o>™armos os nossosleitores a respeito do assassinato deFrancisco Antônio de Souza Paulista,fizemos seguir ante-hontem para SPaulo um dos nossos reporteis, quóhontem nos enviou o seguiótètelegram-

CONSTÍTUIÇÀO
DA

REPUBLICA DOS ESTADOS-UNIDOS
DO

BRASIL

(Continuado do n. 272).
Seecâ, II

DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO I

Do presidente e do vice-presidente
Art. 41. -Exerce o poder executivo ,,

TPrr^s,,(ient,9 àlx Republica dos Estado"

ma

Ao bacharel Miguel Antônio Dutra1'ilho, nomeado juiz de direito da co-marca de S. Sebastião do Cahy, no Es-tado do Rio Grande do Sul;
Ao bacharel José Machado Pedreiranomeado juiz de direito da comarca deJacobina, no Estado da Bahia.
De quatro mezes-Ao juiz de direitoJ-aquim Manoel de Araújo, nomeadodesembargador da Relação do'S. Luiz-
Ao bacharel Juvenal Augusto Alvesde Carvalho, nomeado juiz de direito

da comarca de Jaboticabal, no Estadode o. Paulo.
De três mezes — Ao juiz de direito

b rancisco Ferreira, Pacheco de Mellonomeado desembargador da Relação deb. Salvador;
Ao juiz de diroito Ernesto Dias Larnn-

jeiras, nomeado desembargador da Re-mçao de São Salvador;
Ao juiz de direito Antônio da CunhaXavier de Andrade, nomeado desom-bargador da Relação do Recife.

« S. Paulo, 27.
« Parece quasi provado que AntônioBidel pieeo pela policia de Santos, nàSeudaextranho ao assassinato dó ne-goo ante Paulista, 8endo mesmo consi-derado como envolvido directamenten aquelle crime.
«Sabemos que hoje o Sr. Dr. Rudire

Pautdf nPOlÍCÍa' pí°CUr0U och.tX.Paulo de Queiroz par. lhe prestar es-
ftic[oC,mea P°rtantes aresPeito do

BidaSu_,nrnhe?í_ Perfeitai«enteAntônioB.dal e sua mu her, que forão em tem-
po, segundo a declaração daquelle me-d.co, empregados de Paulista:- sendoo marido como copeiroe. a mulher comocosinheira Ora, a mulher de BidaTóextremamente bella e desappareíeulogo nodja immediato ao crime« Suppoe-se entretanto o seguinte:«B.dal, sendo chefe de uma quadrilhade gatunos.que infesta este estado.con-

SodtrÍ°UH° ^.companheiro Se?-zedello.tratou de aproximar sua mulherdo assassinado', que era solteiro paííque entrando em intimidades comellel
vida 

6 °88eUS habit08 e mei0 d°
«Chegando ao conhecimento disso,Bidal auxiliado pelos companheirosmatou-o, roubando-o em seguida '

feito ?Sf;'e tambeíí que Bidal tinhafeito constar que Paulista entrelinha
agorarelações èom sua mulher paraachar nisso uma justificativa Para°s"eü

«Isto não passa de meras supposi-
ue BÍd5 í n° entretant0 l"-» «wi»

que B.dal tem çom participação no crimeconformo noticiou o Diário da Manhã.

de

.... _.>'?."*-.•• «uiivamí
diligencias, havendo certeza absoluta
che^;odaeonco°„h:c-POUC08 ^ M ^
dade

cimento pleno da ver-

Unidos do Brasil, como chefo electivoda nação. '
§ 1.» Substitue o presidenta, no casode impedimento, e suecede-ihe, no dofalta, o vice-pre<idente, eleito simul-taneamente com elle.
§ 2,o No impedimento ou faltado vice-

presidente, serão suecessivamoute chamados á presidência o vice-presidem»
do senado, o presidente da câmara o odo Supremo Tribunal Federal.

§ 3." São condições essenciaes, Daraser eleito presidente, ou vice-presidente
da Republica:

1.° Ser brazileiro nato ;2.» Estar no exercicio dos direitos no-liticos; l
3.» Ser maior de trinta e cinco annosArt. 42. Se, no caso de vaga, poruual-

quer causa, da presidência ou vice-pre
sidencia, não houverem ainda decorridodous annos do periodo presidencial
proceder-se-ha a nova eleição. '

Art. 43. O presidente exercerá o carco
por quatro annos, nào podendo ser re-eleito para o periodo presidencial imme-

§ \.° O, vice-presidente quo exercer a
presidência no ultimo anno do periodo
presidencial, não poderá ser eleito pro-sidente para o periodo seguinte.

§ 2.° O presidente deixará o exerciciode suas funeções, improroga vel menteno mesmo dia em que terminar o seuperíodo presidencial, suecedendo-iho
logo o recem-eleito.

§ 3.» Se este se achar impedido, oufaltar, a substituição far-se-ha nos ter-mos do art. 41 §§ 1° e 2o.
§ 4° O primeiro periodo presidencialterminara a 15 de Novembro de 1894.
Art 44. Ao empossar-se do cargo opresidente pronunciará, em sessão doCongresso ou, se este não estiver ro-unido, ante o Supremo Tribunal Federalesta afflrmaçào: '
« Prometto manter e cumprir com

perfeita lealdade a constituição federal
promover o bem geral da Republica'observar as suas leis, sustentar-lhe áun.ao, a integridade e a independeu-

Art. 45. O presidente e o vice-pre-sidente nao podem sahir do territórionacional sem permissão do Congressosob pena de perderem o cargo
Art. 46. O presidente e o vice-presi-dente perceberão subsidio fixado peloCongresso uo per^o presidencial an-tecedente.

t»r?lltraS 
COU-8as não Podemos adian-

da pTcía6 
8enam0S PreJudicial l «ção

Loteria do Estado de Pernambuco
Ia serie da 3* Loteria do Estado

de Pernambuco

Asylo Provisório D.
Azeredo

Bernardin»

O Sr. general Bernardo Vasques.che-
le de policia, enviou hontem a seguinte
circular aos subdelegados das fre»ue-
zias ?

f)85l
3749
2048

1010»
Ü503

1499
3349
3375

11281

15:000$000
1:500$000

600*000
1?0$000
130|000

9 $000
90S000
90$000
90$000

Prêmios de 60$
573 776 2843 2957 4811 4^fi95422 5494 7559 1451103»

* *''*iÉl

Quem conta um conto...
Ha tempos publicarão os jornaesdaqui um telegramma de Ouro Pretonoticiando que o povo daquella capitalresolvera presentear o Sr. marechal

üeodoro com uma coIlecçSo de vistasda mesma.
Pois, senhores, acabamos de ver, nãoas taes vistas, mas a noticia respectiva

reproduzida em folha de S. Paulo, que,em vez de vistas, escreveu-vespas 1Isso, sim, ó que seria um prosentão,sobretudo agora com o calor, que nos
põe ferrotoadee por toda a pelle.

Forão concedidas as seguintes pa-tentes dè invenção:
N. 1084, a Louis Doloire o Charles

Golay, residentes em Pariz, por seu
procurador Jules Geraud, residente nes-
ta Capital Federal, para uma invenção
de apparelhos aperfeiçoados de moer
trigo;

N. 1085, a José Baxerès Alzugaray
morador na cidade do Porto, por seu
procurador Carlos Bailly, residente
nesta Capital Federal, para aperfei-
çoamentos na extracção de metaes dos
mineraes e outras matérias metalliferas
nem como nos fornos e apparelhos res-
pectivos;

N. 1086, a Vicente Polia, Morador
uesta cidade, por seu procurador JulesGeraud, residente nesta Capital Federal,
pari un» novo forno dò câmara àauular.

«O cidadão cipitío Ulpiano Fuentesde Carqueja creou o estabelecimento
util e humanitário, denominado Asylo
Bernardtna Azeredo, afim de acolher,
tratar e educar as infelizes creanças
constantemente encontradas em aban-dono na via publica, sem abrigo, semamparo e sem educação.

«Infelizmente osse louvável tentamen
do operoso cidadão está ameaçado debaquear ante a carência de recursos-
e.ombora de urgentíssima necessidade
nao se pôde actualmente obter doscnfpes públicos a manutenção do tSocaridoso estabelecimento; e ó por isso
que não posso conservar-me indiífe-
rente, quando ó esta repartição a maisinteressada na existência desse ozylo.«Peço, pois, a vossa intervenção paracom as almas nobres e generosas das
pessoas que .residem nesse districto,
afim de que dellas obtenhais uma po-
quena contribuição que venha em au-xilio dos desgraçadinhos atirados àmiséria e aos vícios da rua. Aproveito anpportiinidade para reiterar os protes-tos da estima e consideração com quesou vosso attento venerador e criado,
B, Vasquesln

O níesmo director tem actualmente
permanentes 21 asylados, a quem estáalimentando a espensas suas.

Approximações
"5850 

. . .
5852 ... • 

• • •
3748 ....'"¦•
3750 .;..'"'
2047 . . 

' ' ' *
2041 •...;:::

Dezenas
5851 a. 60. . . .3741 a 50. . . .
2041 a 50. ..." 

*

6n$
60$
45$
45$
30$
30$

21$
18$
12$

CAPITULO V •

Da eleição de presidente e vice-presi-
dente

_i 
Ar*'_i47,«° Pf08i(leate e viee- presi-

tZ^t ¥puf 
,tof 8erã0 «leitos pôrsuffragio directo da nação e maioriaabsoluta de votos. «««lona

§ Io A eleição terá logar no dia 1 H *Março dp ultimo anno d°o período „ms.dencal, procedendo-se na capitai fe-deral e nas capitães dos. Estadoí á apu-ração dos votos recebidos nas respeftlvas sircumecripçõo*. O Congresso fará-a apuração na sua primeirá^essãò dímesmo anno, com qualquer numero âmembros presentes. . 
uumero de

§ 2". Se nenhum dos votados houveralcançado maioria absoluta, o Conefffirn nnr m.;n.:_ j__ ;.._.'. ".o

Terminações
em 51 12$ am 49 9$ em 1 e 9 0$

eiegera, por maioria dos votos"prCntes um, dentre os que tiveremPalcan"
çado as_ duas votações mais elevadasna eleição directa. «ovadas

Em caso do empato ooneiderar-ee-hii
eleito o mais velho. h,i

§_3°. O processo da eleição e da aou .7í™l7nl&i-° -por ,ei «^
S i . Mo inelegíveis para os cursorde presidente e vice-presidente os S"rentes consanguineos e afflas, nos 1 ¦ e^õgrãos, do pres.dente ou vice-piesidento

que se acharem exercicio üôSSSda eleição ou que o tenha deixadoseis mezes antes. oixauo sate

CAPITULO III

EsUit.lsl.iua mortunrlii

DÍtalMM'Í' 
deante-h1n'e<a. uosta caDitai, roí ue 63 oa»os, a saber:Accesso perniciosoBeri-beri ....."."" .'

Febre amarella. 
'. 

..." [ 
' '

» pernioiosa ' .typhoide. . 
'. " '

Tuberculos pulmonares . 
' "

Varíola confluente ...Petos ......
Outras causas . ' ' *

3
1

18
3
1
7
l

33
68

in-

Das attribuições do Poder lExeeuti,tvo

sa:
Sanccionar,
ir as leis e rt

ilI^iiSiliõesere

publicar as leis7^soSeUsfce faZe1,
sn; Avnori;, j.-„_l*:SU'«Ç088 (lo Congres-

Ante-hontem foi remettido o menor de
5 annos Manoel Ventura Pacheco, en-centrado perdido em Inhaúma, e hon-
tem o menor Armando, de 4 annos,
tirado da casa n. 29 da rua de S. Nico-lau, por maus tratos.

Ambos são orphãos, e forão recolhi-
dos por oídem do Dr. 5- delegado. .

Offereceu seus serviços médicos ao
asylo o Sr. Dr„ Thomaz Coelho.

Totftl • • •
Jigente.,. eujo enterrameSto foi feito a expensas d^ Santa Casa da Misericórdia.

Santa Casa
O movimento do hogpital da Santa Ca.a da

aa baude, de b. João Báptista. de Nn..»

va

tâms^mmmo ea ar-
conforme M&. MZíTV* f»neces-

ptista, de Nossa
Dore's"Rm"ra^^urrü 1? í"9 No,,,,fl Senhora das
oZgZteT a,{0i M dÍa2d0oorrente

Nacionaes Estrang. Total
»...r-™u ' • 8i4 ' 628 ,442
sahirão ::; ; 
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O movimento da Sala do Banco e doa nonsultorro. puMie0B foi n0 mflSmo dia de «2í
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10. Convocar o Congresso extraor-
dinariameute ;

11. Nomear os magistrados federaes
mediante propostu do Supremo Tri-
bunal; r

12. Nomear os membros»'do Supremo
Tribunal Federal o osministtos diploma-
ticos, sujeitando a nomeação á approva-
ção do Senado.

Na ausência do Congresso, designai-
os-ha em commissão até quo o Senado
se pronuncie;

13. Numear os demais membros do
corpo diplomático e os agentes consu-
lares ;

14. Manter as relações com os estados
estrangeiros ;

15. Declarar por si, ou seus agentes
responsáveis, o estado de sitie em qual-
quer ponto do território nacional, nos
casos de aggressãó estrangeira, ou gra-ve commoção intestina. (Art. 6o n. 3 •
art: 34 n. 21 e art. 80);

16. Entabolar negociações internacio-
naes, celebrar ajustes, convenções e tra-
tados, Bempre ad reférendum do Con-
gresso, e approvar os que os Estados
celebrarem na conformidade do art. 65,*uibmettendo-o8, quando cumprir, á
,-tuctoridade do Congresso.

O BRASIL — Onarto-feirn, 4 rta Março dn 1801

5'. A segurança interna do paiz;o\ A probidade da administração;
„ i j ?,ua,rd.a e em Prego constitucio-nal dos dinheiros públicos;8\ As lois orçamentarias votadas peloCongresso. r

§ l*. Esses deliotoB serão definidosem lei especial.
§ 2\ Outra lei regulará a accusaçã-»,

o processo e o julgamento.
§ 3\ Ambas essas leis serão feitas na

primeira sessão do primeiro congresso.

Soeção IU
DO PODER JUDICIÁRIO

Art. 55. O poder judiciário da Unine
terá por órgãos nm supremo tribunal
federal, com sede na capital da Repu-
blica e tantos juizes e tribunaes fede-
raes, distribuídos pelo paiz, qnantos o
Congresso crear.

R'

CAPITULO IV

Dos ministros de Estado
Art. 49. O presidente da Republica é

íiuxiliado pelos ministros de Estado,
«gentes de sua confiança, que lhes sub-
screvem os actos, e cada um delles pre-nidirá a um dos ministérios em que se
dividir a administração federal.

Art.50. Os ministros de Estado não
noderão accumular o exercicio de outro
omprego ou funeção publica, nem iser
oleitos presidente ou vice-presidente
da União, deputado ou senador.

Paragrapho unico. O deputado ou se-
nadnr que acceitar o cargo de ministro
de Estado, perderá o mandato e pro-«-.oder-se-ha immediatamente a nova.
eleição na qual não poderá ser votado.

Art. 51. Os ministros de Estado não
poderão comparecer ás sessões do Con-
jrresso, e só se communicarão com elle
por escripto ou pessoalmente em confe-
) encias com as commissões das cama-
ras.

Os relatórios annuaes dos ministros
nerão dirigidos ao presidente da Repu-
blica e distribuídos por todos os mem-
bros do Congresso.

Art. 52 Os ministros de Estado não
são respon aveis perante o Congresso,
ou perante os tribunaes, pelos conse-
Mios dados ao presidente da Republica.

§ 1.° Respondem, porém, quanto aos
:«eu actos, pelos crimes qualificados em
lei.

§ 2.° Nos crimes communs e de res-
ponsabilidade serão processados e jui-
gados pelo Supremo Tribunal Federal,
ti, nos connexos com os do presidente
da Republica, pela auetoridade compe-
tente para o julgamento deste.

capitulo v

Da responsabilidade do presidente
kxt. 53. Q presidente dos Estados Uni-

dos do Brasil será submettido a proces-
ao e a julgamento depois que a câmara
declarar procedente a accusaçâo, pe-
rante o Supremo Tribunal Federal, nos
crimes communs, e nos de responsa-
bil dade perante o Senado.

Paragrapho unico. Decretada a pro-
cedencia da accusaçâo ficará o presi-
dente suspenso de suas funeções.

Art. 54. São crimes de responaabili-
dade os actos do presidente da Repu-
blica que attentarem contra:

1'. A existência politica da União;
2*. A constituição e a fôrma do gover-

no federal;
3\ O livre exercicio dos poderes poli-

ticos;
4'. O gozo e exo/cicio legal dos di-

leitos políticos ou individuaos;

Art. 56. O Supremo Tribunal Federal
compor-se-ha de quinze juizes, no-
meados na fôrma do art." 48 n. 12, den-
tre os cidadãos de notável saber e repu-
taçào, elegiveis para o Senado.

Art. 57. Os juizes federaes são vita-
licios e perderão o cargo unicamente
por sentença judicial.

§ Io Os seus vencimentos serão de-
terminados por lei e nSo poderão ser
diminuídos;

§ 2o O Senado julgará os membros do
Supremo Tribunal Federal nos crimes
de responsabilidade, e este os juizes fe-
deraes inferiores.

Art. 58. Os tribunaes federaes ele-
gerão de seu seio os seus prosidentes e
organisavão as respectivns secretarias.

§ Io A nomeação o a demissão dos
empregados de secretaria, bem como o
provimento dos officios de justiça nas
circumscripções judiciarias, compete
respectivamente aos presidentes dos tri-
bunaes.

§ 2o O presidente da Republica desi-
gnará, dentre os membros do Supremo
Tribunal Federal, o procurador geral da
Republica, cujas attribuiçõos se defini-
rão em lei.

Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal
compete :

I. Processar e julgar originaria e pri-va ti vãmente:
a) o presidente da Republica nos

crimes communs e os ministros de
Estado nos casos do art. 52;

b) os ministros diplomáticos, nos cri-
mes communs e nos de responsabi-
lidado;

c) as causas e conflictos entre a União
e os Estados, ou entre estes uns com os
outros;

d) os litígios e as reclamações entre
nações estrangeiras e a União ou os
Estados;

c) os conflictos dos juizes ou tribu-
naes federaes entre si, ou entre estes e
os dos Estados, assim como os dos jui-
zes e tribunaes de um Estado com os
juizes e os tribunaes de outro Estado;

II. Julgar, em gráo de recurso, as
questões resolvidas pelos juizes e tri-
bunaes federaes, assim como as de que
tratão o presente artigo, § Io, o o art. (30;

III. Rever os processos findos, nos
termos do art. 81.

§ Io Das sentenças das justiças dos
Estados em ultima instância haverá re-
curso parao Supremo Tribunal Federal:

a) quando se questionar sobre a va-
lidade, cjU a applicação do tratados e
leis federaes, e a decisão do tribunal do
Estado fôr contra ella ;

b) quando se contestar a validade de
leis ou de actos dos governos dos Es-
tados em face da constituição', cu das
leis federaes, e a decisão do tribunal do
Estado considerar validos esses actos,
ou essas leis impugnadas.

§ 2.° Nos casos em que houver de ap-
plicar leis dos Estados, a justiça fede-
ral consultará a jurisprudência dos tri-
bunaes locaes, e vice-versa as justiças

dos Estados consultarão a jurispruden-cia dos tribunaes federaes, quando hou-
verem de interpretar leis da União.

Art. 60. Compete aos juizes ou tri-
bunaes federaes processar e julgar :

a) as causas em que algumas das par-los fundar a acção, ou a defesa, em dis-
posição da constituição federal;

b) todas as causas propostas contra
o governo da União ou fazenda nacio-
nal, fundadas em disposições da cous-
tituiçao, leis e regulamentos do Poder
Executivo, ou em contractos celebrados
com o mesmo governo ;

c) as^causas provenientes de com-
nsâções, rtivindicações, indemniza-

çío de prejuízos ou quaesquer outras
propostas polo governo da União con-
t a particulares ou vice-veraa ;

ri) os litigios entre um Estado e ei-
d idãos de outro, ou entre cidadãos de
Estados diversos, diversificando as leis
destes;

e) oa pleitos entre estados estran-
geiros e cidadãos brasileiros ;

/) as acções movidas por estrangeiros
e fundadas, quer em contractos com o
governo da União, quer em conven-
ções ou tratados da UdíSo com outras
n.-ições ;

g) as questões de direito maritimo e
o vegação assim no oceano como nos
r¦os e lagos do paiz;

/<) as questões de direito criminal ou
civil internacional;

.) os crimes políticos.
§ 1.9 E' vedado ao congresso com-

iViotter qualquer jurisdicção federal ás
justiças dos Estados.

§ 2.° As sentenças e ordens da ma-
gfutratura federal são executadas por
oííicinos judiciários da União, aos
qimes a policia local é obrigada a prós-
tar auxilio, quando invocado por elles.

Art, 61. As decisões dos juizes ou
t? -bunaes dos Estudos, nas matérias do
sua competência, porão termo aos pro-
cesaos e ás questões, salvo quanto a:

Io habeas-corpus, ou
2o «ispolio de estrangeiro, quando a

espécie nâo estiver prevista em conven-
Çnóóii tratado.

Em taes casos haverá recurso volun-
t>«rio para o Supremo Tribunal Foderal.

Art. 62. As justiças dos Estados não
pulem intervirem questões submetti-
dns aos tribunaes federaes, nem an-
nullar, alterar, ou suspender as suas
sentenças, ou ordens. E, reciproca-
monte, a justiça federal não pôde in-
ti-rvir em questões submettidas aos
tnbunaes dos Estados, nem annullar,
alterar ou suspender as decisões ou
ordens destes, exceptuados os casos
expressamente declarados nesta consti-
tuição.

blicos, do natureza legislativa, admi-
nistrativn, ou judiciaria, da União, ou
de qualquer dos Estados;

2.° Rejeitar a moeda, ou a emissão
bancaria em circulação por acto do go-verno federal;

3.° Fazer, ou declarar guerra entre si
e usar de represálias ;

4,° Denegar a extradicção de crimi-
00808, reclamados pelas justiças de ou-
tros Estados, ou do Districto Federal,
segundo as leis da União, por que esta
matéria se reger. (árt. 34, n. 32.)

Art. 67. Salvas as rest rjeções especi-
ficadas na constituição e nns leis fe-
deraes, o Districto Foderal é adminis-
trarto pelas auetoridades municipaes.

Paragrapho unico. As despezas de ca-
racter local, na capital da Republica,
incumbem exclusivamente á auetori-
dade municipal.

TITULO III
DO MUNICÍPIO

Art. 68. Os Estados organisar-se-hão
de fôrma que fique assegurada a auto-
nomia dos municípios, em tudo quantorespeite ao seu peculiar interesse.

COLLABORAÇÃO

TITULO II

DOS ESTADOS

COMMEROIO

Sobra Londres.
Pariz .
Hamburgo
Itália .
Portugal

» Nova-York

Rio, 3 de Março de 1891
«Cambio

Continuou em baixa este meroado, que es-
leve oficialmente i> taxa de 18 7(8 d. sobre
Londres, nada constando aoitna deste preço.

Forâo,portanto,o8 seguintes os preços prin-
cipies do dia.~ " 90 d/v 18 7|8

90 d/v 504 a 505.
90 d/v 624 a 626

3 d/v 502 a 515
3 d/v 286 a 287

d/v 2*680 e 2*690
As transações do dia forão em geral menos

'jue reg-lares e fiie-So-m de 18 7|8 d. banoa-
rioH.19 a 19 i|4.0 papel repasadonegoeiou-se
ul9e 18 15x16 d. particular.

ItamtiÕKM niiiiuiiciadaN
4 Companhia de Seguros Garantia, 12 he

Companhia Nova Permanente, 12 he.
Companhia Coraraereia!.

5 Companhia U- Marítima de Transportes
Lastros. 12 hs.

Companhia Industrial de Tinta Sardinha
Companhia Fecularia e DisMllaria Kn-

genho d'A.ua, 1 h.
Companhia de Alvenaria, Cantaria e

Conatrucções. 1 h.
Companhia de Credito Oeral, 12 hs.

7 Sociedade Commanditaria por acções
de Joié Antônio Filgueiras & C. t h.

Companhia industrial Naoional, 1 h.
Companhia Zoothchinioa Fluminense,

Ih.
Companhia Centrai Manufaotureira, 12

hs.
9 Companhia Salsioharia Naoional, 12 hs

12 Companhia de Fiação e Tecidos Indus-
trial Mageense, i h.

->2 Hanco dos Ooramen-iantes, 1 b
12 Companhia de Mineração do Furquim,

12 hs. -
ii Companhia Kxtracçio de Oores.
44 Compunhia de S. Christovfio, 12 hs.
ÍG Companhia de Tecidos S. Pedro de Al-

cantara, 12 hs.

Chntnndn de cnp*lfl<is
Banoo Fisoal a 2" ohamada de 10 % ou 10$,

¦'e2a5

Banoo Industrial eMeroantil do Rio de Ja-
)ie'ro a ultima chamada de 10 % ou 20$,
' to lfi.

Banco da Praça — A 2» olumada de 10 %
«m 5$, de 6 a 10.

Banco Cosmopolita A segunia ohamada
de 10%oix20$ide 7 a 10.

Companhia Proteeiora dos Operários ~- A
3» chamada de 10 °|o ou 10$, de 1 a 5.

Companhia S. Lázaro —A terceira oha-
raada à razão de 10 % «obre o valor das
ao;8es ate 20.

Companhia de Seguros Pfoteotorá dos
Operário-—A terceira chamada de 10 °p ou
10$, de 1 a 5.

Companhia Industrial Fide idado — A ter-
ceira ohamada 10 °|0 ou 20$, de 1 a 5.

Companhia Viaçãn Férrea SapucaJiy — A
segunda .-hamada de 10 

*jc 
ou 20$, ate 24.

Companhia industrial de Olaria — A pri-
meira chamada de 50 %, de 1 a 10.

Companhia Nncionul de Caixas de Pope-
lio — A quinta chamada de 20 °j0 ou 4$, de
2 a 7.

Companhia Empreiteira— A sogunda cha-
mada de 10 "[. ou 20$, até 30.

Companhia Grande Hotel de Petropolis —
A quarta chamada de 10 % ou 20$, de 10
a 15.

Companhia Commeroio e Industria de
Botafogo — A sogunda chamada de 20 oj0
ou 40$, de 5 a 15.

Companhia Agricola de VíhçSo. Con?-
truetorn e Industrial de Inhaúma a Irajà —
A segunda chamada de 10 %, de 2 a 4.

Companhia Progresso Manufaotureira de
Calcado—A quarta chamada de 10 °|0 ou 20$
até 5.

Companhia Reataurantes Populares — A
terceira chama Ia de 10% ou 20$, de 11 a 14

Companhia E. F. Lav. Rio e S. Paulo — A
terceira chamada de 10 °/„ ou 20$,de 9 a 15.

Companhia Artes Graphioas do Brasil—A
segunda chamada de 10 % ou 20$, de 2 a 6.

Companhia Manufaotora de Produotos de
Pspelão-A quinta ohamada de 10 % ou 20$
de 5 a 10.

Companhia Plantação Usinas de Trigo em
Minas Geraes--A terceira ohamada de 10%
ou 20$, de 5 a 10.

Companhia Mercadorias — A quarta cha-
mada «le 10 % ou 20$, até 12,

Companhia Agricola Pirapetinga—A ter-
ceira ohamada de 10 % oa 20$, de 3 a 4.

Companhia Industrial de Instrumento de
Engenharia, Nautio» e Optioa—A terceira
chamada de '0% ou20$,nos dias 3 e 4

Comppnhia Disti Ilação Central — Aquarta
ohamada de 10 % ou 20$, ató 5.

Companhia Naoional de Conatrucções —A
quarta ohamada de 10 *\0 ou 20$ da 2» e 3a
Séries, até 4.

Companhia Sooiedade Anonyma Padaria
Luzo-Brasileira — A segunda ohamada de
20 % ou 40$, de 2 a fl

Banco Luso Brasileiro — A quarta cha-
ada de 10 %, de 6 a 12
Companhia Industrial e Mercantil — A

ultima chamada de 10 % ou 20$, ate 16.
Companhia Gorai de Serviços Marítimos

— A segunda ohamada de 10 % ou 20$, nos
dias 4 e 5.

Companhia Geral de Diversões — A p»i-
meira chamada do 30 % ou 30$, até 7.~ 

Companhia de Produotos Medioinaes '• A
décima e ultima ohamada de 10*ro ou 20$,
até 10

Companhia Proteetora de Melhoramentos
Sul Bahiana—A primeira ohameda do 30 %
ou 60$, até 5.

Companhia Oleira Cnnstruotora—A terceira
ohamada de 10 % ou 20$, de 5 a 15.

Companhia Aurifera Brasil.ira—A terceira
ehara «da de i0 % ou 20$, de 5 a 10.

Art. 63. Cada Estado reger-se-ha
pola constituição e pelas leis que
aduptar, respeitados os princípios con-
stitueionaes da Uuião.

Art. 64. Pertencem aos Estailos as
minas e terras devolutas situadas nos
Sins respectivos territórios, cabendo á
União somente a porção de território
que fòr indispensável paraa defesa das
fronteiras, ' fortificaçõos, construcções
militares e estradas de ferro federaes.

Paragrapho unico. Os próprios na-
ei. naes, que nào forem necessários para
fsrviços da União, passarão ao domínio
«ilis Estados, em cujo território estive-
rom situados.

Art. 65. E'facultado aos Estados:
1.° Celebrar entre si ajustes e con-

VBrvções sem caracter politico. (Art. 4S
rj.16)

2.° Em geral todo e qualquer poder,
ou direito, que lhes não fôr negado por
cláusula expressa ou implicitamente
contida nas cláusulas expressas da
Constituição,

Arl. 66. E'defeso aos Estados:
1'.'? Recusar fó aos documentos pu-

TITULO IV

DOS CIDADÃOS BRASILEIROS
Secção I

DAS (.UAMDADES DO CIDADÃO BRASILEIRO

Art. 69 São cidadãos brasileiros :
1.° Os nascidos no Brasil, ainda quede pai estrangeiro, não residindo este a

serviço de sua nação ;
2.° Os filhos de pai brasileiro e os

.Ilegítimos de mãi brasileira, nascidos
em paiz estrangeiro, se estabelecerem
domicilio na Republica;

3." Os filhos de pai brasileiro, que
estiver em outro paiz ao serviço da Re-
publica, ombora nella não veuhão domi-
oiliar-se;

4.° Os estrangeiros, que, achando-se
no Brasil aos 15 de Novembro de 1889,
não declararem, dentro em eeis mezes
depois de entrar em vigor a constitui-
ção, o animo de conservar a nacionali-
dade de origem ;

5.° Os estrangeiros, que possuírembens iinmoveis no Brasil, e forem casa-
dos com brasileiras, ou tiverem filhos
brasileiros, comtanto quo residão no
Brasil, salvo so manifestarem a intenção
de não mudar de nacionalidade;

6.° Os estrangeiros por outro modo
naturalisado8.

Art. 70. São eleitores os cidadãos
maiores de 21 annos, que se alistarem
na forma da lei.

§ 1.° Não podem alistar-se eleitores
para as eleições federaes, ou' para as
di sEstados:

Io Os mendigos;
2.» Os analphabetos;
3.° As praças de pret, exceptuados os

«lumnoa das escolas militares de ensino
superior;

4." Os religiosos de ordens monasti-
eus, companhias, congregações ou com-
(iiiinidadég de qualquer denominação,
sujeitas a voto de obediência, regra ou
estatuto que importe a renuncia da li-
berdade individual.

§ 2.° São inelegíveis os cidadãos não
nlistaveis.

Art. 71. Os direitos de cidadão brasi-
leiro só se suspendem, ou perdem nos
casos aqui particularisados.

§ 1" Suspendern-se:
«) por incapacidade physica ou moral;
b) por condemnação criminal em-

f|u.-mto durarem os seus effeitos;
§ 2.° Perdem-se:
a) por naturalisação em paiz estran-

gairo;,
è) por aticeitação de emprego ou pen-«ao do governo estrangeiro, sem licença

do Poder Executivo federal.
§ 3.? Uma lei foderal determinará as

ooudir-ões de reacquisiçãi dos direitos
de cidadão brasileiro.

(Continua).

Companhia Brasileira de Calçado~A saxta
clihmada de 10 % ou ""0$. de 10 a 18.

ompanbia Fabril de Artefactoa e Sellaria
—A segu .da chamada de 20 % ou 40$, de 20
a '5.

Companhia Fiação e Tecidos Corcovado —
A quinta chamada de 10 % ou 20$, nos dias
i-1 '¦¦ 15

Merendo de fundo.
VB.VDA8 DA BOLSA

5000 Sooeranos v[v ató 15 12$800
I apol. ger. de 1:000$ 4 í>6?.*009
5 ditas idem ide--* 9Ü5.000

ditos idem idem 9t'5$000
ditas idem idem 5 9458000

50 dites idem idem 915$000
20 ditas idem idera 9151000
U ditas idem idem 9454000

38 000$ Emp. Nacional de 1868... i:250$000.
M acções Banco Agricola  105$000

O banimento de D. Pedro II

Está promulgada a carta constitucio-nal da republica I
Está eleito o Reti presidente l

; O chefe da junta revolucionaria foiinvestido do alto carço de primeiro ma-
gistrado da Nação Brasileira.

Começa a funecionar a engrenagem
administrativa ea exercer o seu movi-mento de rotação, constante e harmo-
nico, todo o mechanismo politico naualtas regiões do poder.

O Congresso designado que organisou
a constituição, sinceionou ò levante
de 15 de Novembro, elecrendo chefe do
Estado o Sr. marechal Manoel Deodoro
da Fonseca.

O offlcialismo, as auetoridades suhal-
ternas jias cidades e villag deitarão illu-
minação e, ao som de musicas e de gy-randolas, victoriárão o chefe eleito 1

Amanhã, ae a politica fizer descer dó
pedestal do poder o actual representante
ila soberania popular, o mesmo offlcia-
lismo renderá homenagem e preitos de
veneração ao sol qne sobre o horizonte
vier illuminar a queda deseuantecessor.

Ernquanto, poróm, o governo revoga
alguns dos actos injustos e dictato-
riáes, conserva-se no exilio o mais il-
lustre do todos os brasileiros, o mais
magnânimo de todos os corações, o
mais honesto de todos os caracteres.

Quando o eminente Visconde do Bom
Retiro estava a despedir-se do mundo,
o Sr. D. Pedro II pronunciou á sua
cabeceira, junto ao seu leito de morte:

« E' a consciência mais pura quo te-
nho conhecido. »

Estas mesmas palavras do ex-impo-
rador do Brasil, eu as applico hoie ao
Sr. D. Pedro H.

Com effeito, não ha felizmente hoje
quem nào reconheça a grandeza daquel-
Ia alma pura, que só soube praticar o
bem e trabalhar para a elevação moral
e material do paiz que tão digna e
constitucional mente governava.

No meio de todas as misérias crea-
das pelos partidos políticos, no meio
das desaggregações das moléculas da
honestidade, elevava-se sompre , pai-rundo, como o condor sobre os cumes
das regiões andinas, o vulto respeita-
vel, sympathico o austero do mais il-
lustre representante da dynastia do
Bragança.

O actual chefe da Nação Brasileira
se quizer governar este paiz como elle
deve ser governado ha de pedir e de be-
ber inspirações na sabedoria e na ho-
nestidode política de seu antecessor.

S. Ex. sabo de quantas magnanimi-
dades era capaz o coração do soberano
que está no exilio. S. Ex. sabe quanto
aiuor elle consagrava ao exercito na-
cional, cujos brios elle sempro pro-
curou evitar offender.

S. Ex. sabe como elle honrava a far-
da do soldado brasileiro. S. Ex. sabe
que a ne"e que alvejou os cabellos do
soberano exibido,começou a «.ahirquan-
do aquelle ambicioso vulgar, o diciador
do Paraguay, Francisco Solano Lopes,
entreteve com o Brasil aquella repu-
gnante guerra, que acabou depois qne
o illustre e bondoso príncipe de Orleans,
o Sr. Gastão (conde d'Eu), atirou-se aos
campos de batalha para cheio de cora-
gem e de abnegação defender a honra
ultrajada da nação brasileira.

S. Ex. sabe que no tempo da monar-
chia, apezar de não se agitar aos ventos
partidos dos pontos cardeaes do hori-
zonte, a máxima — viver ds claras, —
não havia segredos nem inysterios po-
liticos, porquo o governo de D. Pedro
era o governo da honestidade, do amor
o da caridude. S. Ex. sabe que o mais
democrata dos brasileiros ou antes o
verdadeiro democrata, era D. Pedro II.

Rei philosopho, instruído em (.a&o','das as literaturas, oonheoedo™Ü_ po-'&* 
í" .8ranJdezí,s scientilicas d08principaes paizes do mundo, m,e visi-

wnor e Ie foi o propulsor da instruo-
KTnoíw ^ B^8Í1 ° ° flf" * S-
Z\ „P ..-l*' cu as oscillaçõeà procu-
!Sta!ffi*HlbwT 

°üm ««gaoidacioíiníei.

Victor Hugo, o grande poeta-demo-
FranV(,em,UenteJ g0D,° íUfl h™™» *
D Pedro ii flmUnd0, 

recebeu * visit« de
MS um qU6,n rtíconheceu o mo-(leio dos soberanos.

Com os maiores s»l
laço.ès e it-a por

ao no voilio mun-
muita gome bôa

i «le bu •torr.

l i

cuia-
jarantidos

ioa ontretiiihn ro-
n ., , r-- seil intermédio ou«Brasil se luzia conheci-1- ' H
do, onde ainda hoje
suppOo ser esta terra uma
gres e de solvagens.

O Sr. D. Pe.h-1, I[, que era àêetisaui.
S_?Ver pM8ea1, (lizi" a 90U3 minfetroH
P>>Pa"«»;çoi..oo8ta:«OSr.saboqu0e.i
nunca fui um embaraço a uenhumo ,,.-torma desejada poU Nação, „ 

m'

pessoa!" füm6m °rfl aüü,lsaf,° da #$
Podor pessoa! pura o bom e p,,r „5otransigir com »» misérias da politi

,„nn°je,if \?- PedroIInão d mais ,lmmonarcha. E' um brasileiro, umdao com todos os direitos -'
pela constituição decretada.

Porque mantor es«a odiosa exsenrâo
para o melhor dos brasileiros, conU-r-v«ndo-o desterrado e banido ?Porque não consentir aquelle velho«rn.go do Brasil vir asnirar *Amia
puras dos vordejantes áníposi*"que5de-dobrao sem flm, cortado, |g Wxcolossaes ci povoados do passorbs a do
caos / O coo puro e azulado da Ame-
& 

aS, SUaS no|fescerulea.s e constei-
!'? de. ««ro Ias, o.s hynmos dor,niUMcoa das exuberantes florestsUeiras, devião serás ultimas

Pa..iI°CebÍda8 P6l° ex-80ber:>'í" desta
Ainda è tempo de se pagar com amora quem soube governar com amor! I

Alfredo de Paiva.

is tira-
vipres-.

A PED í DÕ
uw».

aemoçouü
O

100 ditas idem
200 ditas idem
200 ditaa idem
ln0 ditaa idem
200 ditaa idem

idem...
idom...
idem ..
idem..
idein..

70*000
681000
6f$000
68SO0O
67$000

1000 acções Cred. Universal
1010 ditaa idem idem
20 0 ditas idem ideai para 28.

:00 ditas idem idem pura 31.
2(10 ditas ideui idem idem...'-'00 ditas idem idem

2000 ditas idom idem idem...
?00 ditos idem idem idera.;..
500 ditas idem idom idem....

t'00 ditaa idem idem idem....
3000 ditaa idem idem idem....

400 ditas idem idem idem..,,
/00 ditas idem idera iüem....

1000 ditaa idem idem idera . ..
200 ditas idem idem idem..,.'.

1000 ditas idem idera idem  lliROOO
1000 ditas idera idem idem  11 ($000
500 ditas idem idem idera  111.000

1000 ditaa idem idem idem  Hl$00i)

95*000
100$000íiosooo
1095000
109$000

idem  109$000
110$000
1108000
U0$000
110$000
110$000
110$000
110*000
1I0$000
hoíooo

200 ditaa idem idem 67$O0O
100 ditaa idem idom 67$000
300 ditaa idem idem 67$000
100 diias Hera idem 67$000

50 ditaa Obras Publioas 340*000
140 ditas idem idein . .. 300$000
200 ditas O Publicas Minas Ge-

raes ágio 40$000
2000 ditas Metropolit. do Paraná

oioonaol. para 31  75*000
1000 ditas idem idem idera 75S0U0

400 aoçSea Banco Constructor.
100 ditas idem idem

1300 ditas B. R. U. do Brasil....
1500 ditas B. Lav. e Commeroio,
1000 ditaa Paria é Rio ágio.. .,. 

'
100 ditas idem idera idera......

5000 ditaa idera para 30 ágio...
600 ditas idera para 31 ágio....

50 ditas idem idem idam
150 ditos Rio e Ratados ágio...

1000 ditaa Rural e Internacional
100 ditaa Sul Amerioano
700 ditaa idem idem
200 ditaa idem U. Ibero Amerio.

ágio...
2000 ditaB idem idem para 31 ágio
i'"00 ditas idera idem idom
1'00 ditas idem idera idem......
r30 ditas idem idem idera......
<50 ditas CE,Cabo Frio.. ....

i<'~>0 ditas flE.F, Nordeste ágio
100 ditas idem idem idem

Ii 'Hl ditns idera idem idera
$00 ditas idem idem idem

00 ditaa idem idem idera
00 ditas idem idém idera.......'1

i< 00 ditaa idera
1.00 ditos idera

idem idom.
iduio idem.

255ÍOÍ10
255*000
258*000
202*000
54*000
49*000
80*000
80$000
80$000
37$000

110(000
130$0r>0
130*000

62*000
80*000
81.000
81*000
8l$f"00
43$0i0
16*000
15Í500
15*500
15*000
I5$000
15*000
15*00.1
(!)$0OÒ'00 ditaa Lloyd ao port  245*000

i00 ditas idéia idera.
1^00 ditos idam idera

00 ditas idera J. Botânico
,r.'"0 ditas Iuic. de Melhor..

iwOO ditas idera idera ,

**

245*000
215S000
250*000

70*000
70$000

200 ditas idem pora Abril
100 ditas idem idera idom ... .
300 ditas ideai idera idem

1000 ditas idem idem idem ... .
2000 ditas idem pari 5 Abril....

10 ditas Produotoa Medioinaes..
300 ditas Forjas o Estaleiros....

.20 ditas Melhr. no Brasil
200 ditas idera idem idem......
170 ditaa idem idem idem
150 ditas iàhra idem idera
300 ditas idera idem idem
120 deba. E. F. Leopoldin»ouro

Iteiiniâo da boina
OFKBBTAS

Metues Vend.
-toharano» 133040
Idera v[v até 15 12*800

Apólices :
H»r%m da 100$ 5 <*{•_ 946*001
Idera, 4 oj0 965*000
Emp, de 1868 1 255*000

Acções rie óanaas:
Agricola 175*000
Hrasil ___.
Idem 2»/s 166$000
Brasil N. America ágio 23$000
Commeroio 2[s.... .... 68$000
Constructor ., —
Credito Popular 138$000
G. TJniveraal 97*000
Idem Idem htegr 280$000
Credito Movei ágio... —
Dep. Descontos 400$000
R.Ütiidosdo Brasil 255*000
Franco Brasileiro...,.. 104*000
Fiscal  60$000
Ind. Mercantil —
Lav. e Commeroio..... 205WOO
Luso-Brasileiro 72*000
Naoional.. ., 165*000
Operários...  9*000
Popular 12,7*000
Penhores e Descontos... 95$'>00
Povo 40*000
Rural Internacional.... 78*000
Rio e Estados.,.,, 38*000
Republ ica 245*000
Sul Americnno 13iS000
S. Paulo e Rio 63$000.;„
Hniêç,,dp Cradito-..,, 26:i$0OQ}s's
Idem idem 2*8 .,.... 76*000
D, Ibarp Americ tigio.. f)2$000
ViaçSo.  ... . .. "«$0000*¦•-;., m

80*000
80*000
>0*000
80*000
80*000

203*000
46*000

630*000
6301000
630*000
630*000
630*000

80*000

youip,
13*000
i2$750

045*000
96*$'"00

i:250$000

166$000
320*000

15$000

258$000

73$000

251$*)00

41*000
204*000
202$000

/icções de eomp. de estradas ii« ferro
âorofiaban» prolong... 130*000 —
Sapuoahy 2003*00
M. S. .leronvmo  43*000 40*000
Nordeste ágio  16*000 15S000
Quilombo... 210*000 100*000
Cabo Frio  43$000
V F. Sapuoahy 50*000 40..000
Geral ,50$000 -

Acções de companhias de seguros:

Garantia...  140$000

Acções de companhias de navegação :
Lloyd ao port  250*000 245*000

Acções de companhias diversas:

Melh. no Brasil  tí40$00(i 625$000

n,» 
toI1(.nte-coronel Antônio Moreiratosai foi hontem trausferido do com-•««ndo do io batalhão de infantaria paruo M da mesma arma, estacionado noAmazonas.

Com esse acto o govorno clarninentnainrma ao paiz inteiro que não estavade accordo com a attitude patriótica eduna que o illustre militar manifestouem seu artigo do 24 dò mez findo é queconcitava os seus camaradas do exor-cito a acatar as decisões do Congressorelativamente ás eleições quo se otto-ctuarao no dia 25.
Igual distineção mereceu o velho co-ronel Sebastião Ráym:,,ndó Ewerton,

que dera parte do doente ná vtfshéra -dá
dita eleição por lhe constar qiíemuifòsdos seus camaradas de infantaria desta
guarniçao não estavão positivamente deaccordo com as idóas emittidas pelo to-nente-coronol César, que para este M-vorno tem além de tudo um grande cri-me : e republicano histórico !

Quando nas vasperas da eleiçSo pre-doncial foi apresentada ao tenente-
nacoronel Moreira Oesar uma lista

qual tinhão já assignado aquelles oüemanifestar-se.hião dosgostosos comasdeeuOes do Congresso se estas nãofossem as de seus ,desojos, si elle, es-
quecidodeque era cidadão brasileirotivesse acquiescido, hoje OEtarimovido e não removido
zonas. para

a pro-
o Ama-

(Transcpipto daa publicações a pedidodo Correio do Povo do dia 3,)

200*000
81*000

60*000
50$000

100*000
6-$000
.r)0$(i00

350*000
18*000
40*000

Idem 2[a
Melh. de S. Paulo....
Melh. do Rio Grande

do Sul
Melh «o Rio
Metrop. Paulista
iniciadora de Melh....
livoneas
O, Publioas qconaol...
O. Hydraulicns ágio..
Norte Oeste
Empreiteira  240*000
Saneamento" q20 %... 45*000
Construo. Civis  25*000
Emp. Ind. Serr. a Vap 70*000
Fcqaa e Eataleirosagio 8*000
Rural do Brasil • 41*000
Locadora Iramigra. ágio 6*000
Metrópole do Paraná
Metropolitana  210*000
Torrena  —'
Centros Peatoria .... 40.000
O. Publ. Minas ágio.. 00*000

Debentures de estradas de /erro:

45*000

67$000
47*000

340$000

Cabotaçem i
Dia 
Dosde  .....','
Em igual periodo do 1890.

Karra dentro i
Dia  .. , ,Desdo 
K_ is-ual periodo dn 1890,!

Total em saeca» :
Dia 
itesde  ',
ira igual neriodo .!<. .890".

517.961
517 961
18 ".:>t".

821.13.
22( 132
136 821

14.187
18 175
14 070

"OTiÇÜip

Qualidade
Lavado ¦...
Superior « flno
Ia bòa
ttt regalar
Ia ordinária. .
2a. bua
?¦ ordinafiÊ. .

*4o<

r<sr
10 ldtos

nominal.
>

miO a 8*5(0
8*030 a 8*30f"
6*940 a 7$960

60$000

80$000

32$000
240$0OO

74*000
WWOO

Leopoldina..
Idem ouro .,
Sorocabana..
Geral

185*000
80*000
9"$500
7i$000

Letras hypothecarias
B. C. R. Brasil ouro...

du 3
Os despachos flfTeotuados hfjadega, forão na importância deconforme o seguinte resumo-

1.650 Saccas ,ie «ara 8O.289$000

n-. Alfíin-
8O:2S9íO0O

MoviiucBito do. porto
HNTRADAS NO DIA 3

Porto Alegre paq. nac. «Itapeva».
Rio da Pratopaq. franc, «Adoua».Liverpool e eaca paq. ing. «Plato>,

- 1059000

Mercado de calo

MOVIMKNTO OBRAL OO MKRCAtK.

Stoek ern 1* mao
Dia 2 :

¦"xmtii.0.. 
....

RntrárSo
Total..

Embarcarão-s».

Stíccu»
157.904
14.187

172.091
18 651

153.440

V. C.

ENTRADAS GERAES

do Brasil:Ü,
Dia 2.....
Desdo  ,
Em igual periodo <"-• 1890

4
4
4
4
4
4
4
5

5
5
7
7
8

s».

Vapores n ..li..gar
Havre e m., «Ville .le S Nlcolahantoa, <Ca»npinaa>
Rio da Prata e Santos, «Moselle»
Hamburgo e eac, «Belgrano».
Rio da Prata, «Vittoria».

V«pores a sahir
Santos, «Amazonas».
Marselha o eac. «Rou-gogne»
Rio da Prata. «Magdalena» _¦']__Santos, «Argentina»
Havre pula Bahia, «Páranagi
Southamplon e 'se, «Mosa
Bordeoa, «Adoar».
Irapsmirim até S Mathe

thilde» 8 hs,

íua».
le».

us,
Mncahée Campos, «:tap,va» 4Hamburgo e esc, «Campinas».
N.w York a eac. «Segurança»;
Portos do Sul, «ltajin»., Í2 hs.Itapemirim até fifí, Mathoca,ri nlo. 8 hs. '

«Ma-

hs.

M::ly-
a.-, 8. KUot

:,')'-'¦*'

.'Antu rpia e BremanL,¦ Libboa, .Balt.imoi#i7., _Nübots e N«poJtjgÍiP%ra
^onthamu«ojg^teV'«TrenWHamburgo jf|^iAmaaonai^

¦ wx ¦'¦ k

_#J_l.ia o

xy.,-
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AVISOS
Seminário menor do Rio-Com-

prido.—Reabrem-se as aulas no dia 7
do corrente.

Correio da capital — Esta reparti-
ção expedirá hoje malas pelos seguintes
paquetes: .

Medoc para Montevidóo, Buenos-Ay-
res, Matto-Grosso e Paraguay : v*W+
sos e objectos para registrar até aa w
da manhã, cartas para o interior ate a
1]2 da tarde, com porte duplo e para o
exterior ató á 1. v .. .

Vandick para Victoria e Nova-YorK.
impressoB e objoctos para registrar até
á 1 da tarde, cartas para o interior até
à 11(2, com porte duplo e para o exto-
rior até ás 2. _

Maodalena para Montevidóo, Bue-
nOs-Ayres, Matto-Grosso e Paraguay :
impressos e objectos para registrar até
ás 12 da manhã, cartas para o interior
até á li2 da tarde, com porte duplo e
para o exterior até á 1.

T/iames para Baltimore : impressos e
objectos para registrar até ás 12 da ma-
nha, cartas para o exterior ató á 1 da
tarde.
Amanhã: «''
liapeva para Macahó e Campos : im-

pressos e objectos para registrar ate à
1 da tarde, cartas para o interior ate a
1 li2, com porte duplo até ás 2.

Mathilde para Itapemirim, Piuma.
Benevente, Guarapary, Victoria e S.
Matheus : impressos atoas 5 damanna,
objectos para registrar até ás 6 da tarde
de hoje, cartas para o interior até ás
5 Ij2 da manhã, com porte duplo até
às 6.

IIANUA li

ou

tM_M»Otf*
Bi,

Archiconfraria da Guarda de Honra

Peitoral fe Cecrop Fatal j||
P^£m__3í3Pl

DO

SAfiRAüi) Coração db Jksus Chebto

I DÀ

Archiconfraria das Almas do Purgatório

TERCEIRA EDIÇÃO

1890
A.' venda nesta typograpUia

Encadernado  W^
Encadernação de chagrin, doré

sur tranches • • • 3$°°°

Os pedidos do interior, além do preço
da obra, devem ser acompanhados de mais
500 róis para o registro.

ALUGUEIS — A Companhia Ga-
rantia dos Locatários encarrega-se,
mediante módica commissão, de.alu-

gueis de prédios. Rua da Uruguayana
a. 83, sobrado.

Este peitoral ó empregado com resultado na tosse, em todas as moléstia

de peito, na asthmo, bronehites-asthmaticas, coqueluche, rouquidão,

perda de voz, tosse» nervosas, etc.
A' venda no deposito de preparados medicinaes.

P. PAULO DE FREITAS

E EM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS

NOTICIAS E INDICAÇÕES RESUMIDAS
DOS.

Productos Medicinaes ;da Flora Brasileira
E DAS

Moléstia» para at» quaes são indicados
como específicos

Annrovados pela inspectoria de hygiene, ouctorisados nor
decretoHimperial de 18 de Setembro de 1871 e 8 de Novembro

Laureados com medalhas de ouro da ift classe no Brasil,
Pariz, Rio da Prata, Antuérpia e Berlim

Prcscrlntos e preparados pelo pharmaceutico Eu»*nio Marques
de Hollanda, rua tio Visconde do Bio -tranco 14, Bio de Janeiro

INDICAÇÕESTJTEIS

Dr. Francisco dc. Carvalho Fi-
queira de Mello. — E encontrado to-
dos os dias, das 11 ás 3, no escriptorio
do Dr. Soares da Silva, á rua Io de
Março, 65.

ANNUNCIOS

J RA DO BER1BER)

CAUÇÕES — Faz cauções sobre titu-
los públicos e de companhias, a juros
da praça, a Companhia Garantia dos
Locatários. Rua da Uruguayaua n. 83.
sobrado.

inmTTiri bronehite asthmatica
A K I H M A curâo-se em poucos dias
O.V 11UU.I1 C()m Q Anti.asthmatico
(Vegetal) Godinhc, remédio novo, ana-
lysado no laboratório de hygiene, pri-
vileeiado com a patente de invenção
sob n. 793. Destina-se especialmente
para a curadas referidas moléstias, nao
é panacéa, nem um cura tudo!

Por observações feitas sabe-se que
combate efflcazmente as bronchitea chro-
nicas e tosses rebeldea. Dão-se prós-
pectos explicativos no deposito especial
de F. Paulo de Freitas, rua dos Ourives
n. 30. Frasco 5$000, dúzia 54$000.

ALUGAO-SE — criados para os di-
versos misteres do serviço doméstico
de accordo com o regulamento da Com-
panhia Garantia dos Locatários. Rua
da Uruguayana n. 83, sobrado, das»» HZ
ás 4 da tarde.

CARTAS de fiança — A Companhia
Garantia dos Locatários fornece cartas
de fiança para alugueis de prédios. Kua
da Uruguayana n. 83, sobrado.

Mudança de clima

BANHOS DO MAR

HYPOTHECAS — A Companhia
Garantia dos Locatários empresta di-
nheiro a juro da praça sobre hypothecas
de prédios. Rua da Uruguayana n. 8d,
sobrado.

em ^«farjy

\jágm
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Depurartivo

com esto milagroso
remédio, como provão inm-

meros attestados em poder do
Dr. Gastão de Aragão e Mello,

shu auetor, com cônsul torio no largo
da Lapa 66. onde lecebe informações

por escripto ou verbaes do estado dos doen-
les que estiverem fazendo uso do seu especifico.

ÚNICOS DEPOSITÁRIOS GERAES

Guilherme Guimarães & C.
Droguistas na rua da Quitanda n. 3

IAP1TAL FEDERAI-

CASà
Precisa-se alugar uma casa com cha-

cara para um casal sem filhos, prefere-
se em Santa Thereza (Plano Inclinado),
ruas do Riachuelo, Inválidos, Senado,
Mariz e Barros, ou era suas immedia-
ções ; carta no escriptorio desta folha
com as iniciaes A. M. B. A.

Attençfio
Matheus Tavares & Teixeira

Commerciantes na cidade daVargínha
Estado de Minas Geraes, á rua das
Flores, avisão a todos com especiali-
dade a seus freguezes, que tôm um com-
pleto sortimento de fazendas, roupas fei-
tas, objectos armarinho, molhados, ter-
raeens, louça, calçados, chapéos de sol,
cnapéos de pello para homens e gene-
ros do paiz por preços módicoseadi-
nheiro. Venhão vèr e comprar para crer.

Varginha, Io de Janeiro de 1891.

MOLÉSTIA DOS OLHOS i
o í»«» ***** *a. ao***:

é encontrado para operações e consultas de sua especialidade á

86 RUA DO OUVIDOR {6

Nas operações de catarata, «trabismo (olhos tortos ou vesgos),
! dilatacâo do canal lacrimal, tatuagem (ennegrecimento das belhdes),
) etc emprega os instrumentos mais modernos e os processos que melho-
! resVosultX dâo, cercando o doente de todos os cuidados anti-septicos. 

gí Dispõe de bons apparelho8 electricos para o tratamento das moléstias g
j oculares de origem lymphatica ou nervaso. g

—o— j_

GRÁTIS AOS POBRES gg

Para o tratamento radical da syphihs constitucional, impureaa do sangue, irrs-
cularidade e falta de meiistrua.ão, ulcera do collo do utero, e da çarganta-Molestia-
de pelle o dartrosas. Esarophulas, boubas e rheumatismos chronicos, por mais ree
beldes que tenhão sido-se emprega o elixir depurativo do sangue.

TINTURA DE SALSA, CAROBA E MANAOA'
__»• "m

Nas constipacões on prisão de ventre

enxaquecas, hemorrhoides, irregularidades menstruaes, em todos os casos nos quaes é
reclamado um purgativo brando e efficaz, e como adjuvante da salsa, caroba e manacá,
nas moléstias precedentes reputadas incuráveis são indispensáveis as

PÍLULAS PURGATIVAS DEPURATIVAS DE VELAMINA

Tônico reconstituinte
A 

"anemia, 
chlorose.ohloro anemia, pobreza de sangue, amenorrhéa, dysmeoorrhéa

eucorrhéa, flores brancas, hypoèmia iniertropical, anazarca, beri-beri, infiltração do
rosto, mãos ou pés, se combata radicalmente com o

VINHO DE ANANAZ FERRUGINOSO QUINADO

Carminativo tônico
Na dyspepsia, gastrito, gastro-enterite, fraqueza digestiva, gastro intestinal, flatiT

lenoia, inapetencia ou fastio.atonia intestinal ou constipacões do ventre, cohca nervosa,
hepatite, splenite, inflamação do figado ou baço, ô efficassissimo o

ELIXIR DE IMBIRIBINA

Convalescença das puerperas
Após os trabalhos da maternidade, ó de grando utilidade, para restaurar as força

nerdidas e evitar a suppressão dos loquios e ufinas, quo a puerpera use do
VINHO TÔNICO DIURETICO

As moléstias das vias respiratórias
catharro pulmonar, bronchites agudas ou chronicas, hemoptisis, laryngite, bron-
chorrôa, coqueluche e asihma incipiente, tosse nocturna, são radicalmente curadas om
qualquer idade com o

XAROPE BALSAMICO PEITORAL DB AROEIRA E MUTAMBA

Nus moléstias do figado e baço
hepatite, as affecções do baço, splenites agudas ou chronicas, devidas ás febres per-
niciosas, embaraço gástrico ou oongestivo, emprega-se o .vinho simples ou ferru-
ginoso de 

JURUBEB v pREpARA.D0 EM PURO VINHO DE CAJU'

Em todos os casos de debilidade e anemia
sempre que o organismo reclamar restaurador enérgico, como na anemia, chloroso
lymphatismo, escrophulas, rachitismo e perda de forças, etc, ó de maravilhoso effeito a
VINHO DE CACAU E PEPTONA E LACTO-PHOSPHATO DE CAL E QUINA

AS MOLBSTIASDO ESTÔMAGO
a dyspesia, gastralgica, perda do appetito, vômitos, diarrhéa, debilidade das creanças,
nappetencia, encontrão cura rápida e segura no

ELIXIR DE PEPSINA, PRANCREATINA E DIASPASE
Todos estes productos e outros do mesmo auetor, cuidadosamente m anipulados

são acompanhados de guia, que esclarece a natureza e causas das moléstias para a s
quaes sáo applicados com indicação das doses para todos os sexos e idades.

Os attestados de experiências feitas com cada um delles, impressos na mesma guia
provão a efficaeia de todos elles em casos gravíssimos.

Em todas as capitães dos Estados encontrão depósitos desses productos.

mpumh ar EF&CT08 lETAL I
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CAPITAL • . i.ooo:ooo$ooo
Dividido em lo-ooo acçBes de loo$ooo cada uma

Primeira emtrada 20 por cento, as demais a juizo da directoria

—| SEDE-CAPITAL FEDERAL ==-  -

tm& 9A CO__í>__r_____
íír_a^í-S3sr--fi 51T& »8 _^. _««. m» _ *****
WwÊÊmmm mmm • ^hetas a core8 e douradas-, 4 . & fc.

U Fabricar tudo quanto diz respeito a arteMe funileiro, latoeiro e bombeiro.

m vahrir» caixasde todos os tamanhos e feitios, ornamentadas com luxo e elegância, para cha, café,
v S iStfPef llilSes com iniciaes, nomes próprios monogrammas, escudos, flores, ramos,

T^mmmTmmmm^imm . mais objectos de folha d, _nd_.

Directoria
Presidente, Manoel Joaquim Corrêa de Menezes, engenheiro.
Secretario, Claudino Vicente da Roeha, negooiante.
Teehnioo, José Cândido da Silva, proprietário.
Gerente, José Moreira Neves, negociante.

IV. Installaç&o de apparelhos sanitários em estabelecimentos públicos, particulares e commerciaes,
como sejão: duchas, lavatorios, caixas para agua, mictorios, water-closet, banheiros e canalisaçôes para agua
e gaz, fundição de nietaes, tornuiras, vaívulas, chuveiros, registros, etc.

Se a Companhia de Objectos de Folha de Flandres, depois de estudos, reconhece no seu prospecto
Sue 

a industria de simples artefactos, sem pinturas, deixa o lucro liquido de 34 o/° com segurança póde-se
izer que esta companhia deixará de 50 a 60 % cem o novo systema de aperfeiçoado acondi ei oi lamento para

os produclos induslriaes, á semelhança do que para este mercado vem das fabricas da Europa e Estados
Unidos, tendo assim os productos industríaes mais fácil venda pelo artístico e luxuoso aspecto que apresen-
tão com o novo systema de acondicionamento, merecendo no commercio a preferencia.

Conselho fiscal
Joaquim Thomas de A quino Cabral.
Miguel Moreira das Neves.
Vicente de Paula ltaatos.
Francisco Xavier Martins da Costa.

¦'¦¦rn. í^^^^^^Convida-Be _É

'.'.'¦'¦ .'¦¦¦'-.'¦:'¦'¦':-• v\:i.'-A-.¦'r,\!&:-!.. ,'¦¦'¦ -'ri' ''ÍXvUvV ¦'"¦¦'; A ¦" ¦ '. ¦' ¦*¦ '/'• " A • :. : ¦"¦,¦:.:

s: BANCO ilíO, tacisco 1. Vieira Guimarães e o engenheiro Antônio Luta Pereira Braga
grs. Bub_erIptore_ para a assembléa «eral de iBatáÚa .io no dia 4 de _f erçe, á I hora da tarde, no .alio do Barco Inlâo A Rua dos Ourives n. 46 (sobrado).
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