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DI1RI0 DE NOTICIAS

OBhoniens ipiu o prcsidonlo trouxe
da dictadcira, para assumirem illegal-
mente ns funcçõos do secretários de
Éslado.o que fazom é comproiiiettelo o
anarcliisar Iodos os ramos do poder
publico.

Com osse nascimento bastardo elles
trilham o caminho fatal das irregu-
laridiides congênitas; lião-tle viver tio
abuso, porquo existem pelo abuso.

O capricho, a teima, quo dominam
nas altas regiõos do governo, não
ensinam como so volta atraz, honro-
samenlo, para emendar erros o ros-

peitar a lei.
Oministerio.quo ahi cstá.ó aduvida

o a iilogalidade; a duvida dosde os
embaraços nas folhas do Thesouro,
até o estado porlclitante da praça : a
illegulidario, desde a ausência de no-
ineaçüo presidencial, até a conserva-
ção tio um ministro deputado.

Ha por toda aparto a ti niidoz cante-
losa rias incertezas ; ninguém confia
nos aetos do um poder, cuja autori-
dado pode ser amanhã juridicamente
contestada.

Melhor seria, para interesso do todos,
«pie o presidento declarasse franca-
monlo «pio continuamos na dictadura ;
assim, ao menos, os senhores da ius-
tiça e do intorior se dispensariam da
penosa tarefa rio revogar a Constitui-
ção, fazendo gastos do latim velho,que
levaram a mocidado aprendendo no
Recife.

Chegou liontcm ao nosso conlieci-
monto um facto, que bem demonstra
a anarehiti, qn«"* o governo plantou nos
podores públicos.

Porante unia das pretorias urbanas
alguém quiz prestar contas da adminis-
tração de uma capella, nos termos da
lei do 1830, que o sr. Lucena mandou
vigorar, violando a Constituição.

O pretor, de espirito culto e caracter
muito independente, riespachou:

ii Segundo a Constituição, não lonho
conipetoncia no nssúmplo. »

Mas, como a. pacto fcejoral hoje so
oppoe a jurisprudonciivdos avisos in-
toTpretadçres, a parto aggrarou para
o tribunal competente.

Eis quo se acha lançado o primeiro
conflicto entre os poderes públicos; rie
um lado o executivo, mandando vigo-
rar leis, que a Constituição rovogou;
do outro o judiciário, com a arma vi-
gorosa do direito, pondo-so dentro tia
Constituição para guardal-a, acima rias
violências, que conlra ella praticam.

Eis o que o governo procurava com
o luxo desnecessário de sua propo-
teneia; já não bastava ultrapassar
a osphera tle seus poderes nomeando
governadores; era mister fazer da
magistratura a caixeirada de uma nova
jurisprudência de rábulas.

A Republica trouxera-nos a espe-
rança de uma magistratura autônoma;
o governo provisório o o Congresso
confirmaram essas aspirações; vôm
agora os medalhões do império, quo
faziam da pasta da justiça a agencia
central das eleições, c querem reduzir
0 poder judiciário à dependência dos
avisos interpretadoros.

Uma rias bellezas tia Constituição ó
a organização judiciaria, cuja indo-
pondencia dove-nos custai" todos os
sacriiieios, mas cujo estabelecimento
lia muilo que uniu intervenção syste
matica c Constante perturba.

O presidente vae muito mal, guiado
por esses caminhos. Os homens que o
éercam vieram tios campanários, flze-
ram as derrubadas, votaram as depu*
rações nas câmaras, foram educados
jas ostreitozas rio um partidarismo
Ihtecto, que abastardou a noção política
ató ao otiio c ;'i calumnla conlra o
adversário; elles não sabem o lado,
para onde ficam os bons princípios do
direito publico.

Vazei* o governo n'uma situação or-
ganizadora, não ó revogar contratos
dc burgos agrícolas, indeferir syste-
matleamento todoo pc-iiido do favordo
Estado, nem tão pouco chocar o ouro
tia câmara forte do Thesouri, para
mais tardo espantarem Londres mister
Rotlsohild. Uma situação como esta não
se medo pelas ostreitozas da política-
gom do J.-tboatão, nem se comprchende
eom o auxilio dc leitura de autos, de
communicados dos jornaes partidários,
nem com o estudodo regulamento elei-
toral, ([ilo so aprende tle cór na roça,
para salier fazer trapaças eleitoraes.

A marcha que estão levando os ne-

gocios públicos entontece os espíritos
mais aprumados.

Ii" do esperar quo o Congresso não
deixe continuar esso monospreço pela
suaobra, que mereceu-lho orospeitoo
n gratidão nacionaes. Na altura de sua
importância, na eminência do seu pa-
pel no seio do systema, creado pela
Constituição, elle cerlamonto não des-
certi de seu prostigio, não desvirtuará
a sua missão, não sahírú do sua com-
petencia, para imitar a criso chilena,
impondo ministérios ao prosidonto ; ó
natural que soja outro o sou caminho.

So a conservação dos direitos com-
muns desperta maior interesso, so
ús usurpacõos cia illegalidado deve-se
responder com a responsabilidade cri-
minai dos usurpadores, esso governo
enfrentará no Congresso com a pro-
colla da opinião revoltada.

E nós.quo o^prosontimos, quo vemos
traçado pelo mecanismo da Consti-
tuição o rumo que podem tomar os
negócios públicos ; e nós, que pedimos
para a Republica dias de tranqullli-
dade o progresso ; que somos espirito
de ordem o por isso combatemos a
iilogalidade; que queremos a paz,
porque desejamos o trabalho o o des-
envolvimento industrial; não podemos
dissimular os perigos daanormnlidade,
quo caracteriza os aetos d'ossc go-
verno, quo nasceu na intimidado do
presidente, mas divorciado do espirito
nacional.

Bem sabemos para onde levam a
pátria; o presidente quo veja para
onde o levam.

ticos da Escola «Jo Kio, nomeados sem
concurso, acham-so dispostos a pe-
dll-o, apenas sejam abortas as Aulas.

CATUM-SY
As ruas Magalhães o do Josò Ber-

nardino, em Calumby, aclum-so em
completo abandono pala empreza
Gury.

O capim cresce extraordlnarlaminto
o a limpeza «1'ellas * Iodos os dias
muito mal folia.

-«e>-
Foi nomeado encarregado do mate-

rial do exercito, no Estado do Ceará, o
tenente-coronel Costa Mattos.

mm%5**
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O Diário ogicial do hoje publica os
extractos dos relatórios do direetor in-
terino da estrada de terro do Paulo
Affonso, apresontados ao ministro da
agriculturo.sobroos serviços realizados
nos mezes do janoiro o fovoreiro ul-
limos.

MATADOURO
Consta quo a maioria dos membros

da tntondeticia municipal opina para
que não seja leito o arrendamento do
matadouro rie Sanla Cruz.

Pinto innior, Armtir ao Sá Macedo,
Eduardo N. Castro. Gerente tectinu n
I. Bittencourt. Membros do txm;'i''.*n
fiscal Otlion Machado, Estopbaii.* Mon-
leiro ria Rosa o Francisco Raposo do
Medeiros.

OR. DERMEVAL DA FONSECA
O baile que ao no3so distineto col-

lega dr. Dernioval da Fonseca devia
seroilorociüobojOjiio edifieio do Derby
Club, pelos directores da empreza jor-
nallstica Cidade da Rio, ficou tran3te-
rido para o dia 18do corronto mo*.

Consla que resignou o logar de
lento da oscola militar do CcanV osr.
dr. Alexandro Josó Barboza Lima.

Dovcm apparoeer brovemento os se-
guintes livros do Raul Pompeia: Ago-
nia, Canções sem metro e a 8' edição
do Alhencu.

Devo serinstallada no dií» V i)o pro-
ximo mez a Companhia ArnSionla.

São directores os srs. dr. Joaquim
Cardozo de Andrado, Josó Manuel Ná-
varro Álvaro de Almeida Gama c Pe-
dro do Alcântara tia Silva Moraes.

Partio boniem para a Europa o oi-
dadão Joaquim rie Oliveira, proprle-
lario do Cafó Americano.

Parlo hoje para o Eslado do Minas
o nosso collega do lornal do Com-
mercio, Gustavo Suckow.

ESCÂNDALO
Corro na secretaria da policia um

inquérito sobro um defloramento de
que foi autor um lmporianlo titular c
capitalista.

Consta que a menor deflorada ju
está casada, não com o titular, mas
com um sou preposto.

Conforme as informações que obti-
vermos, iremos dando noticias.

Das Cousas do dia :
,E a propósito porniillam-nos

um trocadilho innocento ao con-
ciuir esto artigos que de fedoral nada
tenl estq município, alheio As questões
políticas, mas quo dc fedoral tem
tudo., o

O collega fez mal oin pedir permis-
são. Trocadilhos tl'essos a gente os .'az
o deita dopois a corroí*.

lEU
EXTERIOR

Ilonin, IO.
O conde Antonelli deixou Massouah,

regressando para a Itália.
Londres, IO.

O congrosso dos representantes rias
colônias britannicas na Austrália
ailoptou por Unanimidade a fedcralisa-
cão dc todas as colônias.

Buciios-.-\ircs, IO.
Libras sterlinas 16,-tn.
Foi preso hontom o commodore So-

lior, um dos signatários rio mani-
festo contra a candidatura de Carlos
Taglc para governador da província
de Cordoba.

Foi tambom preso o general Capde-
vila, por tor provocado o chefe do po-
licia d*esla capital.

Acha-se bastanto incommodado o
sr, Pellegrini, presitlonto ria Repu-
blica,

Corro quo o ministro de guerra e
marinha deu ordem do prisão contra
todos os genernes signatários do ma-
nifesto contra Carlos Taglc.

líuciios-Aircfi, IO.
Noticiam do Chile, que em Iquique

continua activa a oxportação do sa-
litre.

Abrir-so-ha brevemente a sossão
legislativa tio parlamento chileno.

Pediram demissão os ministros da
guerra o marinha o rio negócios exte-
riores, sendo o primeiro substituído
pelo sr. Barboza o o segun.lo por
Cerdat.

filonlcvidco, IO.
Falleceu hoje o sr. Fiourquio, co-

nhecido negociante d'esta praça.
(Agencia Havas.)

Parlo no dia 17 para o Ceará o
sr. general Clarinilo dc Quoiroz, no-
meado governador d'aquolle Estado.

O Diário Official do bojo publica o
decreto n. 12!* do O de abril do I891,que
concedo autorização a Domingos dô
Souza Carneiro para organizar uma
sociedado anonyma sob a denomina-
ção do Companhia Manufactora de
cerveja, gelo e águas mineraes, em
Petropolis.

O decreto n, 123 tle 9 do corrente
concedo autorizarão a Josó Antônio de
Oliveira Moraes e outro para organi-
zarem uma sociotlade anoiiynia sob
a denominação rio Companhia Con-
summo dc Farinhas de Trigo.

-*«_8E_-»»* ¦ -

Foi a pique, hontom pela manhã,
uma catraia de propriedade do Lloyd
Brazileiro.

Achava-se ella fundeada com algum
lastro do carvão cm fronte ab estaloiro
do arsenal de marinha.

Consta que está nomeado secretario
do governador rio Ceará o sr. dr. Fran-
cisco Barboza rio Paula Pessoa.

Paquete Potosi
Esto paquoto, entrado boatem de

Livorpool o escalas, não communieou
com a terra.

Fez suas operações em quarentena.

Requerimentos despachados pelo mi-
nistoriô da agricultura:

Banco União Iboro-Amoricano, po-
dindò subvonção para o estabeleci-
mento do unia linha do navegação
entro o Brazil o a Hespanha. — Selle
o requerimento.

A companhia Doca3 o Melhora-
mentos da Bahia, communicando ter
foitp acquisição do contrato de João
Silvio do Lemos o ouiros, pura fundar
núcleos agrícolas no Estado da Bahia.
— Compareça na 3a secção da dirocto-
ria da agricultura para satisfazer o
sello.

João Carlos da Silva Carneiro e
Diogo Rodrigues dc Moraes.-Compa-
rcçam na Ia secção da direetoria dn
agricultura.

Joaquim Josó Vicento da Cosia,
pedindo privilegio para estabelecer
no parque da Acclamação um bote-
quim.—Indeferido.Antonia do Carvallio Paes de
Andrado, Francisco Soares Brandão
o Francisco do Carvalho Figueira do
Mollo.pedindo privilegio por 30 annos
para estabelecerem nesta capital o nos

.riosEstádosâá- " ' ' 

a';i valor, Vi í rodo Telxolra tio Souza,
rua da Uruguayana n. 100, to ricos es
tojos triiiuozos, cm fôrma di shapeo d
Chuva, para escripta.

Por intermédio do sr. general
Bernardo Vasques. llreotor bouo-
rario: •

Do menino Clemaritino Moreira,
um rico apparelho para escripta, de
porcellana ; alforos Eduardo Regua,
um rc-volver Jo vidro, contendo
coníeitos -, monlno Clementina Morei-
ra, um copo do porcellana ; a exma.
esposu do tenente-coronel Wencoslúo,
uni par de ricas jarras; menina Bra-
zilina Santos, um valioso patino do
croebet para mesa.

Daoxinn sr. D. Amélia Pinheiro
do Nascimento Silva, uni grando o
riquíssimo porta-ioias do setiih com
flori s e espelho,

Do Francozinho, distineto sócio
do Club do3 Fenianos, um estojo com
pliosplioreira, pllelra o clgarreira, tudo
de prata,20_000, oflerecidos pela sxma.
sra d. Narciza Amalia, que promotteu
mensnlmento concorrer com 10*; em
favor do asylo.

••- lOtSOOO da ixma. sra, d. Isabel
Paranhos Pederneiras, por intermédio
do Jornal do Commrrcto.

SrtjlOO lie alguns sócios do bc-
mérito Club dos Fenianos.

Do um anonymo, uma calça do
casslncta.

O direetor pedo a todas as pessoas
quo tenham «lonativos para o asylo o
obséquio do envial-os ao Club dos Fe-
níanos.

—A pedido do sr, Damaso da Procnça
Gomes, distineto ollieial da seerolana
da policia o subdelegado do 21 dis-
tricto do Engenho volho, obteve do
sr. Josó da Cruz Maia a organização de
um prestito, que sahirá amanha, ás 3
horas da lartlo, do largo da Fabrica
das Chitas, precedido da banda do mu-
sica do Club Musical Recreio do En
genho Velho, com o fim do angariar
donativos a favor dos orphãos do
asylo. -_*••.

Ouvimos dizer, com algumas
reservas, quo o sr. Bethencourt
da Silva está preparando mais

uma polyanthéa, com o concurso de
alguns commendadores barbados (não
leiam barbalhos.)

D í!l

O dr. Eduardo França, especialista
no tratamento das moléstias da pello,
feridas, syphilis, o blofiorrliagias, dá
consultas' na rua do Gonçalves Dias
n. 1, das 2 1/2 ús 1.

O Club Familiar 1' do Abril cftoctiia
hoje. om seus salões, uma brilhanto
sotree

os da: Bahia,o Pernatnbuca.+íi^íJí^-rtí-aílonio Maria de-O.Buit
uma ou mais estaçõesde força hydrau- Carlos Sampaio Bruno Chaves-,

meio do acciinntlatlores. - los do Menezes Sobrinho o_Darlo

Brasil com s por Deus I Bra-
sil com s pelo Capistranol Brasil
com s pelo Pedro Alvares Ca-

bral I
Porque diabo o Jornal tio Brasil não

ha-rio ser o Jornal do Brasil 1

Foi nomeado o coronel Hermogones
Forrei ra dc Carvallio para o logar de
pagador da commissão rie melhora-
mentos do Rio Parnahyba, percebendo
os Vencimentos que lhe competirem.

No paquete francez La. Plata partio
hontom para Europa o sr. Joaquim
Josó Palliares Sobrinho, estimado
corretor do nossa praça, ficando na
qualidade do preposto o sr. Adolpho
Carvalho do Almeida o Silva.

COMÍCIO RURAL
No dia 12 do corrente será inattgu-

rado em Sucupira, fréguezia do Paty
do Alferes, no município do Vassouras,
o Ia comício rural.

Presidirá esta (esta do trabalho o
nosso estimado amigo Sr. dr. Ennes
de Souza.

lica por meio de accunntladores,
Compareçam na 2a diracloria rins obras
publicas.'— Rodolpho do Abreu, dr. Antônio
Felicio dos Santos o Gontyo Mascare-
nhas íi C, pedindo autorização pura
utiíisarom as águas da grande ca-
chooira rio Rio Paratina, no Estado
do Minas Geraes.—Requeiram ao go-
vernudor dn Eslado do Minas, quem
compete resolver.

HOSPEDES E VIAJANTES
Chegaram hontem do Rio da Prata,

pelo paquete francoz La Plata, os srs,:
Augusto Pereira das Noves o os drs.
Leopoldo Armam! o Santoro Fabioz.

Pelo paquoto inglez Potosi. os
srs.: dr. Machado Moura, capitão J.
Francisco do Menezes, dr. Antonio de
Brito Travassos o Álvaro de Castro.

Partiram para o Norto no patiuete
Espirito-Santo os srs.: dr. Manuel Al-
meida. desembargador Josó Maria M.
da B. Pessoa, di-. Pedro C. de A. Ma-
ranhão, dr. Emilio J. Atitfat",, tenente
Hilário F. Dias, tenento coronel Cliui
dino do A. Savaget, tenente Felix do
N. Menezes, dr. lloligario II. da S.
Pinto, alferes Joaquim C. Cordeiro e
o rir. Anísio Paiva.

No paíjueto francez La Plata.az• '- '.ópio Maria.de_Xi.BR'hõe3,
" 

Gàl-
vão, capitão Lins Liberal, Bollarmino
de Almeida Regaria*** capitão Pedro B.
do Cerquoira Lima, Antonio R. Mari-
nho, Raymundo Roxo, Joaquim Josó
Paihares Sobrinho, Dand do Sansono
Iícsiró Kahn Igôrente da Maison Mo-
dorna.)

¦ - - ¦ ¦ -- *«_0_* a

llslá nomeado official do gabinete io
governador -lo Ceará o sr, Jonathas
Barreto

Lentes sem concurso
A congregação da Faculdade do Mc-

dicina,reuniria hontom, approvou uma
moção rio dr. Rocha Faria, professor
de hygiene, sobre as nomeações de
lenles sem concurso.

Dizia a moção quo a faculdade re-
conhece o mérito do muitos dos no-
meados, «Ventre os quaes alguns têm
regido cadeiras com honra para o
magistério ; mas quo um ou outro
ella não conhece e não pode se aven-
ttirar a juízos sem fundamento. E, por
isso, para salvar o principio .do con-
curso, a faculdade, reconhecendo desde
já a inexequibilidado rio ultimo de
creio do governo sobre fiscalização dos
nomeados, entendo que os nossos leu-
tos devem concorrer, em inscripção
publica, ás provas exigidas pelos es-
iatutos,

Sabemos que alguns dos cathedra-

Foi autorizada a mudança da 1' es-
cola publica de meninos nara o prédio
du rua do Conde d'Eu n. isâ.na fregue-
zia de SanfAnna.

M**-H^l.

Consta qucvnescr^cmittidodo logar
rio ajudante Ia escola militar do Ceará
o major Josó Freire Bczerril Fonte
nelle.

•*$&*-
Consta que está nomeado juiz «lo di-

reito em Milagres, Estado tio Ceará, o
bacharel Raymundo Alexandre Pe-
reira.

Consla quo está nomeado juiz tio di-
reito em Sergipe o -Ir. Luiz Freire.

Sob a presidência do dr. Josó ria
Cunha Ferreira, servindo dc secreta-
rios os srs. Olhou Machado c Choru-
bino Lagoa Junior, reuniram-se em as-
semblóa constituinte os aecionistas ria
Companhia Fabrica a Vapor do Fôr-
mas para Calçado, a qual tem poi' llm
não só a fabricação om grande escala
rie fôrmas para calcário, como a rio
outras diversas industrias.

Apoz as formalidades legaes, foram
eleitos directoresossis. JoãodoSouza

Asylo D. Bernardina Azeredo
Os orphãos, om numero de vinte e

dois, acompanhados tle uma com-
missão de seus grandes protectores,
sócios rio Club dos Fenianos, os srs.
Antonio Leite de Vasconcellos, Palme-
riuo Martins do Souza, Arehimedes
Snutinho, M. A. -Je Sou/.a Carvalho,
Anlonio Andrade o Eduardo Elias, do
medico do asylo, o sr. dr. Bilac c do di-
rector, dirigiram so em bond especial,
ante-hontem, ás" 1/2 horas da noile,
ao iiotel Freitas, onde, tomando a pa-
lavra, perante grande numero de con-
viriados, primeiramente o sr. Palme-
rino e depois o sr. «Ir. Oilac, expú-
zeram o motivo «Je tal visita.

Apoz :sto, o sr. Freitas offereceu ao
asylo a quantia do 100$, sendo sccuii-
dado pólos cavalheiros presentes
com 125*000.

Os asylados retiraram-se no mesmo
bond, cedido generosamente polosr.
coronel Silva Porto, digno gerente da
Companhia Carris Urbanos.

— A inauguração da Uormosse lerá
logar, hojo ás 0 horas da noite, no
CÍüh tios Fenianos. A entrada será
franca.

Haverá espectaculo. leilão do pren-
das e ouiros divertimentos.

Tomará parto no ospeelaculo o In-
tclligcnlc menino Romeu Bastos.

—' Por intermédio de sr. dr. Bilac,
medico e grando proloctor do asylo,
otíereceram:

Os srs II. Viguier H C, á rua da
Alfândega n, 145, um par de botinas;
Vicente Petrosini & C, á mesma rua
n. 1-13, uma peça do morim com 20
metros; Manuel José da Silva, rua dos
Audradas n. 39, uma colcha o um tra-
vessoiro com fronha ; viuva Poluzo &
Caetano Cuiffo, rua da Alfandoga
n. lll, umaduziado lenços ; P. Petro-
sino Spirito & C, uma dúzia rio lenços
bordados-, Nicola Alotti, rua da. Alfan-
dega n. 1-17 A, uma linda boneca «lo
biscuit.umlençode sodao uma cliicara
com pires dc porcellana pura caldo, rio

TKarsn*rJr-rr=?r.rv,f<?cí7i?!irJ-jiz;ir.-.

FOLHETIM l l:

LXIV

ROUtlADO I 1

(Continuação)

A força inipulsora dn queria do moço
loi tal, quo seu corpo foi aló ao fundo
e tocou com o tacão no solo viscoso
«rjiio formava o leito do rio.

Os nossos leitores, a quem a arto do
mergulhar ó familiar, comprehcn-
derão som custo que o corpo, tendo
tocado assim o fundo.subio novamente
& superfície quasi tão depressa como
tinha descido o que Raul, em alguns
segundos, achou-se novamente na su-
perlicie tVagua.

O cavalheiro, já o dissemos nos ca-
pitulos ondo se tratou tle sua infância,
era um nadador de primeira força.

Macliinalmento seu corpo esticou-se,
nuas mãos atiradas para diante toca-
rana-so, ao passojjque as pernas es-
Cindiam-se paralellamonle uma á outra

Bm seguida, os braços tomaram a
fj_8ÍQaO ao Üfo circulo, oâ cotovellos
«oram encostar-se a<3 corpo, as pernas

afíaslaram-se com um vigoroso im-
pulso, c emfim braços o peruas, paro-
condo ceder ao impulso do uma molla
de aço, esticaram-se novamente para
recomeçar logo o movimento que aca-
bavam do fazer.

O que quer dizer quo Raul, sem o
querer o sem o sabor, poz-se a nadar
vigorosamente, lal era nelle a força
de habito.

Isso durou dois ou tres minutos.
No fim d'esse tempo Raul percebeu

o que so 
"passava, 

o comprehendeu que
ia salvar-se contra seu desejo, porque
approximava-so da margem com uma
rapidez extrema.

Isso não era o que queria o moço.
Tinha-so atirado n'ngua, não pura

tomar um banho, mas para afogar-se:
o elle queria afogar-se consciente-
mente.

Por conseguinte, cruzou os braços,
esticou us pernas e doixou-so afundar
de novo.

Emquanto Raul conservou a sua
presença de espirito, ludo foi bem.

Apenas, quando começou a perder a
cabeça,oxactamento quando a asphyxia
estava começando, o instineto do con-
servação venceu ainda, o o cavalheiro
poz-se outra vez a nadar,como o linha
feito antes, mas do um modo mais In-
certo e mais Irregular, porquo as suas
forças estavam osgotadas nessa luta
que acabava rio sustentar contra si
mesmo, luta qué db resto não se reno-
vou, pois que Raul, comprebendendo
que a morto por submersão era uma

«gOg '-J--' •.•«••-¦¦*". ^_Mjrr»*-*-,c.-f*r^^

horrível morto, dizia comsigo que
valia cem vezes mais acabar com a vida
danda om si umu punhalada no coração
ou mettenrio na cabeça uma bala rio
pistola.

Uniu voz resolvido u guardar o sou
suicídio para outra oceasião o a doei-
riil-o do maneira diversa, Raul sus-
pondou-so no seu leito humido o lati-
çou em torno de si um olhar espnu-
lado.

Elle achava-se então no meio tio
Seua. bastante largo nosso logar.

A claridade vacillanto «Ias cstrollas
rellcclia-se na água negra, o a distam
cia dobrava-se pela escuridão.

— Chegarei eu?... perguntava a si
mesmo Raul, cuja respiração tornara-
so arquejante.

E nadou pura a margem direita.
Um entorpecimento progressivo

sc apoderou ri'cllc.
Dores agudas o intormitlenlcs lbo

atravessavam ns articulações, amsa-
çando-o dc umu caimbra.

Accrosccnle-so a isso «nio o moço os-
tava todo vestido o que sua roupa, em-
bebida de água, pesava cada vez
mais.

Comtudo clle nadava sompre, mas
cada vez mais vagarosamente.

Seus olhos perturbavam-se.
Faíscas do fogo passavam diante

rie si.
Parecia-lho que elle não se movia o

que a margem recuava.
Sentio-se perdido e então, por um

singular phenomono da natureza hu-

muna, sentio-se cheio «In amor por
essa existência quo tinha necessidade
de deixar.

Nesse momento uma «.'Slrclla paro-
cou-lbc destacar-se do -.'Oo, cahir no rio
o fiuctuar na superfície d'agua, cami-
nhando na direcção em (pio elle estava.

Essa estrella, fracamente luminosa,
mostrava-lho a terra a tuna distancia
tle «[iiinze ou vinte braças.

— Chegarei eu?... perguntou eile a
si próprio pela segunda vez.

lí fez um novo csíorço.
Mas as suas pernas rasgidas não

obedeceram mais á sua vontade.
Suas mãos bateram n'agiia em vez

dc córlal-a.
Não pôde senão levantar-se uma

ultima vez.
-- Ainini !

rouca e agonizante,
corro I...

E tornou a cahir.
As águas abriram-se paru rocebol-o

o sou corpo dosapparocetl no sulco que
havia feito.

I • . t 0 • t

Quasi no mesmo instante Raul sen-
tio uma dor aguda.

Dir-se-liia que umu ponta de ferra
perfurava o sou liombro esquerdo.

Esta sensação curta e terrivoi foi a
ultima que sentio.

Seus lábios, involuntariamente abor-
tos, aspiraram uma porção tle água
quo encheu-lhe o peito.

Pensou morrer e perdeu os sentidos.

(Continua)

CORREIO OA AMERICA
Acba-so em via de organização, em

nossa praça, uma companhia com o
capital do 100000$, dividido em cem
quinhões de 1:000$, nara a publicação
da uma folha diária com o titulo
acima.

A' sitntlhança, ao Co//'íiío da Eu-
ropct, do Lisboa, o novo órgão do pu-
blícidado dará uma edição nuinzenal.'Ilustrada, destinaria ao estrangeiro
ondo fará conhecidas as notabiliaados
brazileiras, como os nossos principaes
monumentos i faal03 mais impor-
tantes.

B' meorporador da companuia que,
segundo uos consta.lem tido bom aco-
Ihimcnlo. o nosso collega José Je
Vasconcellos. «s,

Consta nos -"iiedontro de poucos dias
apparecerão algumas demissões * no
meações ua secretaria «In instrucção
publica, correios e telegraphos

lia quom afirmo que nm empregado
d'alli será removido para a repartição
ilocslíilisUca.-.le onde sahirá o seu sub-
stituto.

., —üiSt-t*-¦—  —•

FALLECIMENTO
Falleceu hontem a exma. sra. d.

Cora Pompeia rio Vasconcellos. es-
posa rio sr Eduardo Brandão de Vas-
concellos.

A infeliz senhora loi arrebatada aos
carinhos tia (amilia por uma «jnfermi-
dado tão cruel quanto inesperada

Honlem mosmo, ús -t 1/2 horas da
tardo, foi dado á sepultura, no comi
terio dc S. João Baptista, o corpo de
d. Cora Pompeia.

Ao seu digno irmão, o nosso dis
tinetoe prezado collega llaul Pompeia,
bem como a todaa familia da finada,
osnossossinciros pezames.

Foi nomeado o coronel Hermogones
Ferreira de Carvalho para o logar de
pagador da commissão de melhora
mentos «Io Rio Parnahyba, percebendo
os vencimentos que Ibe competirem

Foi declarada sem effeito a portaria
de 23 «Io fevereiro ultimo, que nomeou
o maior Ologario Orliz ria Silva Rios
para o loerir de pagador da commis-
são do melhoramentos «lo rio Parna-
hyba. visto não ter o mesmo major ac-
céitado a nomeação.

Foram concedidos 30 dias do licen«:a
com vencimentos, na fôrma da lei, ao
cidadão C.vpriano Carvalho do Oli-
veira, oncarregado «ias caixas de
água no Andarahy Grande, para
tratai* de sua saude ondo lhe convier

g» Cíy

gritou
a

alia com voz
nin* i ... Soe

Este excellente preparado, que vae
annunciado na secção com potente,con-
quista dia a dia mais o mais trium-
phos nas varias enfermidades dapolle
e em outras, que não lòm sido tão va-
lentomento combatidas por medica-
mentos congêneres.

E' um preparado tão útil o i-elaiiva-
mento»tão barato, que u ninguém é
licito, máximo a quem tiver família
dolxniTdc possuil-o.

Foram nomeados:
o iáescripturario da thesouraria do

fazenda do Estado do Amazonas, ba-
chnrefBelmiro Milanez de Lo.yola,
para idêntico logar na thesouraria do
fazenda do Rio Orando riu Norte; eo
Ia oscripturario (Vesla thesouraria,
Joaquim Monteiro Filho, pára idêntico
logar naquella repartição.

O S° escripturario ria alfândega do
Estado do Pará.João iiuptjsta de Mello,
para idêntico logar na de Uruguayana,
Estado do Rio Ohmde do Sul.

Encerrou-se ro dia 70 «Jo passado o
parlamento portuguez, expressamente
".onvocado para vota.- o empréstimo
que Javia ser contraindo pelo govarno
com um grupo de banqueiros dc
Paris, a quem so devo essa sessão
extraordinária.

Desconfiados com üjDmiamonto pouco
lisonjeiro das "ousaspublicas, aquttlle;
senhores, para quem foi *slf: um
nogoclo da China, não ió quizeram
segurar-se com a saneção das «ama-
ras áquolla Iransacção, como oxtgt-
ram para garantia «1'olla n renda dos
tabacos., uma das mais importantes
fontes de receita portugueza» e qu»
agora lhos fica alienada.

Por seu iado, as câmaras, um
vista das promessas que os partidos
contrários fizeram ao governo, de não
oppor-lho embaraços, tanto mais
agora, que se achava ollo com a
corda na garganta, não fizeram gran-
des abjecçõos ao omprcstlmo, limi
tando so alguns dos seus membros a
taxarem-no de onorosissimo .a vergo
nhoso, sem, entretanto, combatol-o
om vista das necessidades quo d'eiie
tinha a nação o dc- ascasseiarem
ouiros quasquer recursos.

Havia letras voncidas e outros
compromissos a satisfazer; a situação
cada vez so tornava mais difficil, os
credores podiam do um momento para
outro bater As portas do thesouro
oxhausto; portanto, a solução a dar
a tudo isso não podia ser outra senão
a quo lho deram as câmaras, que
approvaram o que o governo quiz
qtio (osso approvado.

E assim fechou o parlamento, con
victo de ler feito uma acção patriótica,
què, íó dc momento desanuvia os
horizontes negros das finanças por-
tuguezas, podo para o futuro crear-lhe
uma situação ainda mais difficil,
quando todo aquello dinheiro sehou
ver gasto cm satisfazer as necessidu
des caria vez mais crescentes do
velho reino, privado então do sou
bello negocio dos tabacos, a monos
quo não queira sobrecarregar o povo
do novos impostos para o ocorrer ás
suas despezas

Isto, poróm, não ó muito provável,
porque a população não so mostra
muito contento com a sua sorte, que
não ó muito de invejar o com certeza
não «upportará encargo que não
possa satisfazer. Tudo lho corre mal
o tudo sc volta contra si : (alta dc
trabalho, o por conseguinte (alta de
recursos, uugmonto do preço das
.habitações,.toma o mesmo miséria.

E.jj&raquo se não diga que exage-
ramos) tomamos da bella (olha por-
luguoza O Scculo as seguintes linhas,
quo narram fielmente o que se está
passando em Lisboa com as classes
menos protegidas da fortuna:

« Estendo-so, alastra-so, dizimando
uma população rachltica e debilitada,
a miséria publica. O exercito d03 la-
mintos engrossa as suas fileiras.

São já muilos os milhares dò fami-
Ilas que vasquojam no meio das ago-
nias mais dolorosas-

Homens inválidos, viuvas recatadas,
crianças anêmicas, victimas da (atali-
dado do acaso, mendigos que podem
pão, no meio cio eslonteamenlo sinistro
da fome. andrajosos sem roupas, sem
casas, sem camas... tudo isso aqui vem
á nossa rodicção, diariamente pedin-
•io-nos, entre soluços o gemidos, que
digamos ao publico, ásooiedade, que
aquelles mlsoros não podem viver
assim, no moio do tão horrorosos pa-••ores t

A vida è cada vez mais difficil para
todos Os genoros do primeira e da
absoluta necessidade são cada tez
mais (raros ; as habitações, essas re-
pellentcs espeluncas, subterrâneos o
pateos, por onde vao decorrendo uma
geração do famintos, são, apezar de
tudo, caríssimas... ea miséria con-
tinüa a alastrar-se, a alastrar-se, amett-
çando tudo e todos. »

E não sò em Lisboa como oni cli-
versas provincias rio romo os mesmos
factos se estão passando.espccialmentc
em fraz-os-Montes. onde as difücnl-
dades são as mesmas, como o diz o
trecho do uma carta de um correspon-
dente ri'al!i para tira jornal de Lisboa '.

i> A nossa província está através
sando uma horrorosa crise de miséria
Por toda a parte so vôm vesligios som-
brios do uma desolação profunda, as
ruinas do uma onormo catastrophe!
Velhos, inválidos, mulheres desvall-
das, criancinhas quasi nuas, sanem
aos caminhos, supplicando, com voz
dolorida, uma esmola por caridade ->

As rainhas porluguezas, d. Maria Pia
o d. Amélia, por seu lado, concorriam
como podiam para mitigar a fome de
muitos desgraçados; entretanto, isto
não ora bastante, em vista do grando
numero d'ellas, do modo a causar
medo ao governo, que não 9abia de
que meios lançar mão para levar aoc-
corro a tantos infelizes.

Oulro assumpto, que não menos
receio lho sstá levando é o despovoa
mento do território pelo emigração,
quo se '.'.onte por milhares, chegando
alguns pontos a ficar quasi completa
mente desertos, de modo a |á fazer-se
sentir a falta de braços para a lavoura

Os agentes dc. emigração, que por
alli tèm andado, arrebanhavam tudo
quanto podiam, homens, mulheres e
crianças, deixando apenas os inva-
lidos nas povoações onde não po«!ia
checar a mão ia justiça, arranjando
para isso passaportes falsos o servin-
do-se -lo ouiros meios ilusórios para
convencer aquella pobre gente a om-
barcar com destino a este paiz.

Para mostrar ató onde chega a in-
fluencia d'esses agentes, basta dizer
que desde 1 do mez passado até o dia
13 embarcaram em Li 5boa, nos vapores
Curytiba o Araucaiiia, 2.025 emi-
grantes o no porto de Leixões 4S1, o
que «lá o total «in 3.110, om o numero
dos quaos 165crianças,desde o rocem-
nascido alé ao de 14 annos de edade.

A. C.
<&»

A brilhante lesta que a atrootoriti do
«rando ll.de! da Republica (ox-Freltas
Hotel) realizou Ante hontem, a nollo.
om homenagem A imprensa eao com-
mercio lesta capital, dovsrft certa-
monto por muito lompo perdurar na
memória das pessoas que, distlnguldas
por um .-onvito, nella tomaram parte

No vasto saião do grande botei, pro-
lusamente lliuminaçfo e ricamente
adornado, foi servido o banquete, no
qual tomaram parto, além doa repre
sentantos do toda a Imprensa, conhs-
oidos capitalistas de nossa praça, que.nccoitando o delicado convito, alli fo
ram manifestar com suas presenças o
applauso devido ii constituição da Com
panhia Grand* Hotel da Ropublica.

A's 8 1/2 horas da noite o presi-dente da companhia, om umeloqueuto
discurso, mostrando os fins a que so
destina a nova companhia, saudou ,i
.mprens* e o commercio.

Dou se principio ao banquete, que.verão oe nossos loltoros polo menu
que abaixo publicamos, toi do mais
apurado gosto, atlestando a exoellen-
cia da cozinha do Orando Hotel da
Republica .

MENU
Hors d'oeuvra3 d offlce-Thon ma-

rlnà, Sauclsson Beurr* frais,Conserve,
Olive.

Potages.— Crôme de Crives à 1'elle-
manda, Consommé 4 Ia Orléuns.

Hors d'ajuvre de cmslna.- - Petlts
patos á lu Mazarln. Aitoreaux d'eoro-
vlsses.

Releve.- Pois6on á Ia Ravigotte.
Filot pique 4 ia Chausseur.

Entróe - Cbartrouso do giblor á Ia
Conti, Caneton a Ia marechale.

Pièco íroirio.— Mayonnaisedhultro?
!i Ia Solfo. Oalantino do faisan en
Bith-Virlno.

Coup de millou— Punch á ia Car
.Itnal

Rotls. ... Paon tarei aux tráflos
Langue escarlato, Asperges à Ia Ro-
innlno, Cremo ri'Abaenchi, Ilavnroise
Ct PEscossaiso. Plombieres á Ia The-
i-eso-Christine.

Dessort. -• Pióco montóo allego
riquo Assielto tle potits gateaux fins.
Assiettes do (ruils Crystaliséos, Ela-
geres garnies de bombons fins,
Assiettes do marrons glacós, Assietlos
rio fromageriivors, Paniers de fcuits
de ia safson.

Víns.—Madeira, xorez, Ilocheimcr,
Saulcrne, Chateau Bolair Margaux,
Chateou Lafflte, Pomar, Rum, Chani-
pagno, Porto, Liqtieur, Calo.

Duas bandas do musica fizeram-se
ouvir durante a lesta, que realmente
esteve sumpluosa.

Aosorvir so o champagnn, foram le-
"antados diversos brindes, d'onlro os
quaes destacamos os seguintes :

Oosr. Bandeira dn Mello ao sr. Al-
berlo Pedroso, cu-o elogio fez oni
phrase oloquonlo ; do Ia tenente M.
Carlos Accioll á direetoria da Compa-
nhia ; do sr. Paulo Ramos á imprensa.
Este brindo loi correspondido por nos
sos collegas Podro Rabello o dr Pe-
(lornotros, quo saudaram a companhia

A maneira afia vel por quo so houve
para com os convidados a direciona
do Grande Hotel da Republica, a ri-
queza, o luxo. a elegância quo podo-
mos observar não sò na sala do ban-
queto como em todas as dopondencias
do vasto odillcio. deixaram-nos a mais
grata impressão da festa,d.e-a,nto--lÍon-
tem. a todos os respeitos, brilhante.-w

O Grande Hotel da Republica .((**•
honra a uma grando o civilizada cii-
pitai.

classo o 8» cadote da 10' batalhão
do Infanlerla Júlio Gustavo Corria
Borges.

Conceilcu-so licença, para 1*r ao Es»
tado do Paraná buscar sua familia au
tenente coronel do artilhoria Norborto
do Amorim Bezerra, dandoso-lhe pas-sagem de ida o volta, o de cuja impor-
tancia so lho fará carga.

Concedcu-so troca do corpos entra
si aos tenentes de Infanteria João Cae-
tano de Faria Albuquerque o Anlonio
Velloso, e3to do 10' batalhão o aquella
do 8a da mesma arma.

Concoderam-se ao capitão do corpo
de estado maior de t'ciasse, Anlonio
Pinto tio Almeida, tros mezes tle li-
cença para tratar de negócios do sóu
interesso.

Foi dispensado do cargo do ajudante
de ordens do commando geral do ar-
tilheria o major do corpo de enge-
nheiros Felippe Ferreira Alves, e no-
meado para esso logar o Ia tohontg da
artilheria Francisco Xavier Aleneastro
da Araujo.

AFílSrJATDA.
Foi concedida exoneração dosorviço

da armada ao fiel doS1 classo, André
Seíxas Pereira Guimarães.

A caridade tove o sou logar tambom
na (esta do antohontom ; cerca de
9 1/2 horas, o Asylo D Bernardina
Azeredo, tondo á sua frente o sou
direetor, o dr Bilac, e diversos sócios
do Club dos Fenianos, fez a sua entrada
no salão do banqueta. O dr. Biluc.
módico rio asylo, em ligeira o commo-
vente aliociujão, pedio uma esmola
para a benemérita Instituição O sr.
Freitas, digno gerente do Grande Hotel,
offereceu immediatamente 100$, no
quo foi secundado por sous amigos e
convidados, que entregaram mnls
125$, importando todo o dinheiro arre-
cadado om 225$000.

Muito bom.

Foram nomeados :
O 1 escripturario da alfândega do

Porto Alegre, Raul Cavalcante Vo
reza, para Idêntico locar na cidado tio
Santos. Estado dè S. Paulo.

O dr Hyppohlo Pacheco Alves «le
Araujo, para o cargo de flsoal do go-
verno junlo ao Banco Mobllizador.
com sóde nosta capital.

:po:r/i?
HIPPODROMO NACIONAL

Amanhã, no Hippodromo Nacional,
realiza-se a 7' corrida da nova tom-
porada

O programma não podo ser mais
convidativo.

JOCKBYCLUB
GnANDF. PREMIO CRUZEIRO DO SU!.

A segunda prestação para este gran-
de premio, que devo realizar-so no
próximo moz do junho, tem do sor
paga até o dia 30 do corrente.

Os srs. proprietários quo não paga
rem esta segunda prostação perdem o
dirollo á primeira.

Publicou-se hontom, com data de
bojo, O Sportsman,a Semana Sporliva
e O Borcas, trazendo bons palpites o
artigos com relação aos últimos acom
tecimentos do turf.

Declararam forfait para o. corrida os
seguintes animaes;

Boulanger Diactor e Xanlhos,
A égua liada declarou forfait só-

mente no 5' paroo.

Embarcoaram: na Ntotherog, o cirur-
gião do 3' classe, dr.Satufhlno de Car-
valho, no Lima Duarte o carpinteira
Francisco do Paula Lopes Coelho, fib
yaeítr/ioescrevonto Álvaro da Câmara
Pinheiro o no Solimõcs o escrevente
Manuol Dias Brandão da Silva.

Dosombarcaran): do Madeira, o ma-
chinista do 3a classo Hçnrique Devi»
quehen, que vae sor nomeado paraenubarcar no rebocador £o/n&«v, ao ser*
viço rio arsenal do Rio Grande do Sul,
e da Guanabara destacou para o Purús,
o praticante Alberto tle Freitas Souza.

Devom comparecer no dia 13, na
quartol do batalhão naval, o clpitãô-
tenente José Carlos tia Cosia Barros,
1" tonentes Allnio de Metllna Cceli e
Nieoláo Possollo, para servirem no
conselho do guorra a quo vao ros*-
ponder osoldado Antônio Trajano doa
Santrfs

Mandou-se abonar ao Ia tenente Je-
ronymo Rebello Dolamaro, nomeado
para a escola do Rio Grando do Nor(p'
a ajuda do custo rio que trata a lei.

Foi nomeado o enfermeiro naval
Amabile Mirater Freiropara servir na
Marajó, na llotilha rio Rio Grando do
Sul.

Mandou-se rescindir o contraio "ce-
lebrado com Fabrició de Allbuquorqü*
Sorijo.

Mandou-se apresentar com a m
ma urgência o orçamento dás Ob
necessárias noalojainonto que toldes-
linado para rouparia o enfermaria dòà
alumnos da. escola naval.

Corai)} concedidos tros mezes do Ij»
conça, ua.lórma da lei, para tratai* ,
sua saude, ao dr. Affonso Octaviai]
Pinto Guimarães, lonle substituto
esço.la naval. . AJ>,f

V ;Mandou-se declarar ter o chefe
divisão reformado, Joaquim Leal Fer
reira, communicado que fora eleito
senador pelo Estado da Bahia.

a

FOTXDa
Espectaculo» «Io hoje :

Variedapks — O vaudtxille Mimi
Bilohtra.

Phenix Dramática— A opera-bulfa
O pato da tres bicos. .•' Y.

Sáí*t'Anna—A opereta A Rainha Çri-
nolino c a comédia A fijta dp diabo,

Polytheama — A zarzuòla Catulind.
Apollo—A revista Viagúm ao Par-

naso.
Recreio Dramático — O drama O

Coatít! dc Monta-Cristo.
Ei.oorapo - Espectaculo variado.

Arlas, cançonetas, ole

NO ESTRANGEIRO
Continua em França amterdicção üo

jogo nas corridas Os hippodromos vão.
não obstanto, realizando as suas corri
das,quo já constavam dos boletins offl-
ciaos em circulação

O desanimo ó enorme o todos espe-
ram a cada momento ""er revogada u
lei que de um golpe anniquilou o mais
interessanto dos divertimentos cam
pestres.

Diversas reuniões entre as princi-
paos sociedades têm havido,no «wtuilo
do tomar providencias, precavendo os
interesses das mesmas.

Pessoas altamente collocados acham •
so ii frente dos que trabalham no son-
tido do fazer pasmar novamente nn
câmara a loi -.-,tis ha'd» rmtituLc o pari-
mutual.

O governo está meio resolvido a
tolerar o jogo unicamente em certo?
hippodromos.

O PATO DE TRES BICOS
Cada representação, cada enchente 1
O Mattos anda radiante, è o Lovrerçi

não cabe om si de contento, com d
esplendido suceesso Uo Pato de Tres
Bico?'.

A Phenix docididamonto arranjou
novo Siircouf.

-Hoià o Paio em 11' representação

MIMI BILONTRA
Reapparecc hoje no Variedades o

teaio|atíissimo uftKciauiíie Mimi Biloi),-
Ira. . , „

O papel dc protogonisía será feito
pela aetriz Julia Piá. o ó do ninie. Dli-
frisou peln aetriz Gabrielia Monlani.

São novos altraolivos com quo contjj
a célebre peça, já prestes a fazer cen-
tenario.

A RAINHA CRINOLINE
Felizmente para a empreza do .Santa

Anna, pode olla hoje recomeçar a
bella serie de espccluciil03da opereta
A rainha Crinoline, que tanto tenl
agradado.

E' uma poça muito alegre e ornada
do boa musitía.

Com a Rainha Crinoline vae tam-
bem à sconn a applaudida comedia
A hora do diabo.

ELDORADO
Para'iustiBcai' a enchente que mais

uma ve'z vao ter hojo o Eldorado, bas-
taria dizer que haverá alli nova exbi»
bicão do curiosissimo homemsalaman*
dra, Satamií". .,

Outros artistas, bom acecitos o ja
queridos do publico, abrilhantam a
funcção: Chemin, Lucy Andi, Arltas
Djelmu. etc. , , „Tudo isto quer dizer noite cheia.

PIFI PAF1
annunciada jiara quarta-feira
representação ria mágica Pif\

Está
15a I
Paf no Recreio Dramático.

O romance tio Zola, agora om pre»
panteão, e que dentro do um anno es-
tnrá com certeza concluído—(amanha
ó a regularidade do trabalho do grande
artista— ohamar-se-ha LaGiterrce des-
creveríi a batalha de sé«lan.

Para Sérian dove. pois, ter partido
Zoia no dia 1 do corrente, afim «le os-
tudar o terreno e conhecer o campo
onde se ferio o grande batalhn.

ò poderoso escriptor rounioiú muitos
documentos, e trata de adquirir muitos
outros, em ordem a poder reconstruir
no seu espirito o trasladar depois para
o românce_'T)S mais pequenos porme-
noras do combate.

Zoin não Irá sósiuhoa Sédan. Vários
olllciaes do exercito irãoom sua com-
panhia. como auxiliares.

.. No gabinete rio autor do Germinal
amcmtoam-se já os mappas topogra-
phicos. militares o estratégicos, sobro
os cjuaes começaram já as pr
vigílias ío mestre.

...¦•¦

Foi exonerado, a pedido, o cidadão
Francisco Geraldo de Ltínnea, dó cargo
de pharmaceutico dó ias.ylo de mendi-
cidacui dò, capital foderal.

EXERCITO
E' hojo superior do dia o capitão

Francisco do Paula Ouriquo.

O 10' de infanteria dará a guarnição
e a }.' brigada de eavallaria os oíficiaes
para a ronda dô visita.

Foi nomeado amanuense ria repar-
tição do corpo do eslado-maior de 1"

nmolras

Annuncia-se para o mez de agosto a
chegada dc um novo viajante pedestre
a Paris.

E' um official dn 6" batalhão --de
caçadores siberianos, da guarnição de
Vladivostok, que atravessa presflü-
temente a Sibéria em direcção a S. Pe?
tersburgo.para d'aqui se dirigir a Para»
Já passou por Tomsli. Durante o seU
trajecto ns únicas aventuras que lh$
aconteceram foram matar dois ursos
brancos 8 5 lobos e o terorn-lhe gelado
os dedos ds mão esquerda completa-
mente. Supportou frio do -12 graoe*
abaixo tle zero.

^^^^^^
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O DIA DE HOJE
PARABÉNS

Fazem annos hoje as exmas. sras :
D. Amélia Reroira Martins.
D. Julia Guimarães Graça.
D. Thereza de Alencar Sampaio.
D. Ainollu Durão Ferreira.

R os cidadãos:
Dr. Luiz Podro Barboza.
Dr, Podro Vioirados Santos.
Josó Augusto Ferreira Braga.

Complota hojo 29 annos do cdado o
Br. Olandin Eugênio, ostimado cava-
Ilioiro de $., Paulo, quo so acha actual»
monto nesta capital.

15' hoje o anniversario da gentiiisslma
melle. Laura Walson, prezada irmã
do nosso amável visinlio sr. Arthur
'vVatson.

f.nviamos-lho os nossos cumprimen-
t03 respeitosos, jú nue lhe não po-
domou mandar todas as llorc-s d'est i
bello outomno quo anda a cantar peles
campos afora. . ¦

Casa-se hojo, ús 5 horas da tardo, na
matriz de S. Christovão,o sr. João Mog-

fossi 
do Castro Pereira com d» Anal a

laria Leal da Cunha, (ilha dilema do
sr. coronol Capitolino da Cunha.

i São padrinhos, por parto da noiva,
o sr. coronel Capitolino Cunha o a
sra. d. Honriqueta üubiam ; c pur
farto do noivo, o sr. José Antônio do
Amaral. _____ J

faz annos hoje o sr. dr. Antônio.
Francisco Martins.

Faz. annos hoje o jovom João da
Motta Machado Junior, illho primo-
gonilo do sr. dr. João da Malta Ma»
chado.

Faz annos hoje o sr. Josó Ignaeio
de Novaes, antigo o zeloso tucciouario
da alfauduga da capital.

Baptizasehoje, ás 5 horas da tarde,
na matriz da Candolaria. a innocente
Oscarina, filha do sr. lidmundo Ro-
drigues Chaves, digno funecionario da
alfândega, O do d. Eliza Rodrigues
Çhavos. sondo padrinhos osr. Matluar,
Josó Pereira o d. Maria Isabel dc Hu-
lliões Dias, , ..

A' galante menina dosojames feiiz
Ulill'0.

RUA DO 
"OUVIDOR

Chamamos a atleir ão drs nossos loi-
tores para o bem montado ostabol-u»
mento do cliapóos, A rua do Ouvidor
n. 103, Chapelaria Universal de Ja-
cjptho Lopes, o primeiro cliapoleiro do
íiltindo! 1! .,.,.,,„

• Onde encontrarão as especialidade»,
o que lia de niais tino e modernisslmo
em chapéos francozeS o inglezesI Lindo
íôítlmeiilo do guai das-çlutva do pura
eôdu I u do chapéos dc mola para
bailes o casamentos 111

Apezar de augniontorom as chape»
na rua do Ouvidor, cada ve/.
itam mais as vendas nn Chape-

.„, ... . liiversal 111 Não se enganem I
Kio tenho mais casas fl.iacs**e no
n. 103 da rua do Ouvidor, junto ti con-
Icitaria do Ponto 1 A Chapelaria Uni-
versai sustentando sempre a ponta.
i*'lBto ó quo móe a canalha miúda,o
08 infames, invejosos e crapnlnsos I!

tjMçammfaatamamm*aarmmMi.i uiycwwg-j^gll"ÃVISSOS

Professor <1«: eaprlma.— Holtor
Paniz-za, grando atirador do arma
branca. Da lições no domicilio do?
discípulos.

Recados, rua Seto dc Setembro 83,
8a andar. .<-,-%.-¦,

O advogado Ruy Bar-
laoza tem o seu escripto-
rio á rua do Rosário
n. T74.
! lilpi.lio ilelUcsqtilta, advogado,
escriptorio, Rosário, 33. )
¦Dr. Souza «ins. homroopallia.-

Consullas : rua da Quitanda n. IS, rio
1 ás 3 horas, Caixa do Soccorros p,
Podro V dos 11 ás IS. (Grátis aos pp»
bres ). Residência — rua do Barão d-
Mesquita n. 19.

mnnuel Carlos deseja fallar com
com o sr. Benig.io Infesta, no Hotel
Victoria, rua do uavtcto.

t.osn de pensão para famílias,
rua do Lavradio n. 67. Bons comum
dos arejados o claros, almoço o jantar
por preços módicos.

QUADROS IME IIOKTF.M li
I>li HOJE, por Luiz de Andrade
Um volume do 300 paginas, tratando
cl as prinçipaes auestões daaotualtdade.
Preço 2-iiOUO. A' venda no escriptorio
do Diário.

Asylo Provisório I>. líernai*
«lina* Az.crcilo. — O director (Vosle
asvlo, A run do Lavradio n. 173, aclian»
do-se desdo o dia 10 dc janoiro roce
bondo crianças.desde o recém-nascido
ató ao infante do 10 annos, os quaos alli
esperam o destino conveniente,faz um
Hppello As possoas cujo coração cst-i
sempre aberto para proteger os info»
lizés, pedindo-lhes um pequeno dona-
liVô de roupinhas, embora já com uso,
calcado, camas, colchões, lonçóos, bor»
oos". mamadeiras e tudo quanto possa
sor' utilizado pelas criancinhas, que
«ara o mesmo as.ylo forem remettidas.

Os donativos podem ser dirigidos A
rua do Lavradio n. 178, sóde do asylo.
ou A rua do Ouvidor u. 118, redacção
do Diário dc Noticias.

' O AGENTE, «las com-
panSiia Chapelaria lira-
zileira e Sapa taria Ame-
ricaiia, «o Eslado d*'
Malto-Grosso, Corumbá,
é o sr. JoséTeiscira Car-
neiro dc Campos, «pae v
tambem representante
alli do «Diário ile J\To5i-
cias ».

¦ Malas — O correio expedirá hojo.
malas pelos seguintes vapores:

Sanlos. Curiíijba, recebendo impres
sos ató ús 9 horas da manhã, cartas
para o interior da Republica aló us
ü 1/2, diias idom com porte duplo ató' 
As 10.' Imbetiba, Barão de S. Diogo, rece»
bendo impressos o objectos jiara rc-
gist-.-ar aló A 1 hora da tardo, cai Lis
para o interior da Republica, Mó á' í..1/2, ditas idem com porlo duplo a'.C-

. *S 2.•.Montevidóo, Buenos-Aires, Matto
Grosso o Paragua.v, Et/tintem: roce»
bondo impressos u objectos para ro
gistrar ato A 1 hora da tarde, carta.»;
para o interior da llopublica ate ;'i t'1/2.
ditas idem com porlo duplo o cl'tas
para o exterior da Republica ate ás 2.

A PEPIDO-B"7
Ao sr, taiiiiKnngcl I»e

IV
Rcsignando-se a roprcsonlar no seio

da commissão encarregada do orga»
nizar o projecto do Constituição um
papel quasi nullo. quando a responsa-
bilidado do sou passado impunha-lho
lima acção aetiva c preponderante, o
81*. R. Pestana tove por conveniente do-
clarar na imprensa que a minha in-
torvonção nos trabalhos da mesma
commissão linlia sido maléfica o im»
perlincnte. Foi oste um dos pontos
que elle so pronoz desenvolver o pro-
var, <• ido poi i toimalintimaçãoquo
lho i. Mas o publico vae ver om
quo consistem as censuras levantadas
pelo velho jornalista sobre um as-
sumpto que, por sua alia importância,
merecia bom ser tratada com a maior
oircumspocçuo,

O sr. R. Pestana queixa-se, autos do
tudo. do terem os ministros paulistas
pedido, ús vozes, com urgência, que a
coniniissão apressasse o seu trabalho,
não se esquecendo do accontuar quc a
minha intervenção, principalmente,
tocou á impertinencia.
.Dovo dizer, de passagem, que nunca

mo entendi com o sr. R. Pestana sobre
tal assumpto. riu bem sabia quo cVclle
mo dependia cousa alguma, fosso para

apressar ou demorar a conclusão do
trabalho. li' corto, entretanto, quo a
outros membros da coinmístsão mo di»
rigi para solicitar quo apresentassem
o mais cedo quo fosso possível o pro»
jeclo de Constituição, particularmente
ao dr. Santos Wornoclí, com quom
convivia na mais estreita iiitimi-
dado.

O procedimento quo ao espirito su3-
peitoso o superficial do mou censor pa-
recou uma simplos impertinencia, ora
no omlanto aconselhado por motivos
dc ordom'superior.

A situação om quc nos achávamos no
regimen da dictadura não era lão esla-
vel o garantidora, que podasse trau-
quililzar os espíritos quo sincera c pro»
fundamento se interessavam pela sorto
daRopublica. Não so tratava somente
de fundal-a, mas do dar-lha em seus
fundamontos as instituições genuína-
monte republicanas.

Os quo conheciam a vida intima do
governo provisório, continuamente os-
posto a abalos imprevistos o cm estado
do uma criso quasi permanente, ti-
nliam sobejos motivos para não confia-
rem muito na sua estabilidade, ou na
sua permanência, tal como se achava
constituído, ató o desempenho com-
ploto da alta missão quo lhe confiara a
revolução. Todos, ainda os monos pre
videntes, sontiain-so sob a imniiiiencia
dn uma criso politica do consequen-
cias mais profundas.

Nunca duvidei, o o digo bem alto,
da posição om que agora me acho,
nunca duvidei do patriotismo o da
lealdade do marechal Deodoro. Nutri
sempre a convicção de quo ollo jamais
seria capaz do Irahir a revolução, tra»
limitou Republica. Mas assoberbava-
me o receio do (pio influencias perni
ciosas, apòdcrando-so do sou espirito,
infelizmente sempre dcsaeaulelado c
accessivel ús altracções'engendradas
pela habilidade do cálculos perversos,
pudessem compromcltor os destinos
da Republica, imprimindo nova diroc»
ção o lançando sobro moldes menos
garantidoros os planos du reorganiza»
ção nacional. Confesso que, apreciam
do as relações pessoaes do marechal
Deodoro o sobretudo as suas antigas
ligações políticas, acreditei dosde logo
que, na hypolheso de uma substitui-
ção dos membros do ministério de ir>
de novembro, a obra da reconstruo-
ção seria entregue necessariamente u
homens que, polo seu passado, pela
sua educação política o pelos vicios
adquiridos no antigo regimen, não
podiam oITcrecer garantia alguma,
quanto á eílicaeia do pensamento rc
publicano.

Esta prov. ão so me afigurava dn
maior gravumuo, principalmente cm
(pianlo não tivessem sido lançadas as
bases orgânicas do novo regimen.

Infelizmente os acontecimentos tío
dia eslão demonstrando qne razão de
sobra tinham todos aquelles quo sei:
liam sobresaltado o seu patriotismo
por estes receios. O ministério da
legalidade, subjugado ao critério do
sr. Lucena, amigo inlimo e dopo^i-
tario da confiança absoluta do ma-
rechal Deodoro, tomou audaciosa»
mento o caminho da reacção, atton-
laudo criminosamente contra a obra
da Conslitnilito, c arremessando-:-:-
sobro os listados para fundar ahi, em
lotrimcnto da sua soborania, a politica,

•i um tempo mesquinha c perversa,
das desforras pessoaes, das violências
o das arbitrariedades. Basla o quo s>-
estú passando aelualnionto om alguns
listados, sobretudo cm S. Paulo, Pu
•anú Espirito Santo o Cearú, para s>*

dar a triste convicção dc quc o paiz
airavessa umn situação perfeitamon'e
o ;iial ús crises violentas do regimen
uionarchico.

lira por isso quc cu considerava que
o primeiro dever dos republicanos.que
faziam parlo do governo provisório,
consistia eni apressar a terminação d;i
lidariam, decretando quanto antes a

Constituição da Republica.Recordo-mo
de tor desenvolvido esle pensamento
anto o sr. Américo Braziliense, em
uma conversação reservada que tive
mos na secretaria dos estrangeiro*!
om presença do sr. Quintino Hocayuva

lin entendia que o processo mais
rápido o mais elllcaz para chegar-se
ú legalização do paiz era a docrelaçã"
pura e simples da Constiuição. O qm-
so quer., ou polo monos, o que se dev:
querer, dizia cu, ú dar aos listados, ik>
mais breve prazo possivel, o-, meios dò
•o constituirom, não perdendo do vista

¦ iue ó pola Constituição federal que
oiles lião-do modelar a organização
.ins sous poderes, regulando o seu re-
giuien administrativo,econômico o po
htico.

Aos quo objeclavam nuo oste pro
¦esso attonlava contra os princípios
democráticos, cu respondia que antes
do tudo collocava a necessidade do sal»
var uma solida organização rcpubli-
.•aua, não me importando muito a na»
ttiroza uos appai-olbos empregado*
para chegar ú realização do grandioso
intuito. A terminação do estado provi-
orio, qualquer quc fosso o processo.

se ine apresentava como uma garantiu
poderosa o cllicaz de Irauquillidado uo
interior, e ao mesmo tempo, como o
primeiro passo paia o restabeleci.
mento da confiança c dn credito pu-
blico no exterior, condições indispen-
¦aveis para a installação definitiva Ac
uma republica solida o imporecivol.

iv>ue este plano seria bom acolhido
pelos listados, davam d'isso completo
testemunho as manifestações da sua
imprensa e do todos os órgãos da
opinião.

Não se poz em execução este plano.
porquo a maioria -los mous eollegas
do governo 0 recusaram. Acredito que
muitos d'olles hão-do estar dando-mo
razão em presença dos actos criiui-
uosos do actual governo.

So os listados estivessem consti-
tuidos, com certeza uão se leria cons»
pirado tanto contra a Constituição no
palácio llamaraty, o a Republica não
estaria correndo perigo.

Foi no empenho de preparara roa»
lização d'este plano, alé certo tempo
recebido com algum pavor por parte
dos meus eollegas, dadas algumas
modificações, quo ou empreguei ostor-
ços rio sentido de obter da commissão
que ella apresentasse quanto antes o
sou trabalho.

Mas o sr. II. Pestana, mais alterno
a is mexericos próprios do campana-
r.o, do que :'is alias razões de listado,
não vio, não podia mosmo ver no meu
procedimento senão uma iinperlincn-
cia '.

Alii estú como ollo próprio revela a
sua manifesta incapacidade para as
posições superiores, pelo menos em-
quanto não conseguir libertar o seu
espirito ..restas puorilidades que o
turbam, li zanga-se quando deslnle»
rossadunienlo lhe aconselho que mo-
lliore a sua bibliotheca para preparar
a sua íntolligoncia nas lições dos
mestres.

Depois d'isloosr. R. Pestana propõe-
SC tt indicar os pontos sobro os quaes

dou-se a minha maléfica o impertinente
intervenção. Londò lodo o seu artigo,
o com o cuidado qhc oxigena ns obscu-
ridades da sua linguagem o as hesita-
ções do sou espirito, ahi encontrei dois
pontos, sõmonto dois ponlos, om quo
so deu a minha intervenção, (pio alóm
do maléfica, locava ú impertinencia.
São olles :

1.° A questão do legislação separada;
2." A abolição dos privilegies acade-

micos,
Tratando d'csto ein primoiro togai*,

mesmo por ser assumplo de somenos
importância, direi pura o simples-
monto qno a cousa não passa do uma
extravagante invenção do sr. R. Pes»
tana. Não me recordo absolutamente
dó rae haver interessado, nem do levo,
por essa questão do abolição tios pri-
vilegios acadêmicos. Pola primeira
vez ouço fallar-se cm tal.

Os membros da commissão com
quem eu ine entendia sabom que cu
só mo interessava pelas questões fun-
damonlaos, que altectavam o orga-
nismo da Republica. Modiocrc alton-
cão morociam-ine os assumptos do
outra ordem. Admira mesmo que o
sr, R. Pestana julgue tão maléfica, ao
ponto do provo&r severíssima con»
sura, a intervenção que contribuísse
para dar uma solução constitucional
ao problema quc so encerra nos pri-
vilegios acadêmicos I

O publico ostá vendo como o grave
jornalista só esforça 'para rebaixar o
nível dos debates.

Deixoo ahi, c passo adiante.
No que respeita á maioria de logis-

lação, diz o sr. Pestana :
« Surpreliondou-me,poróm, o ogual

menlo a oulros collogas sabormoii
quo o ox-iniiifstro da justiça insisti:.
para quo accoilassomos a opinião dn
dr, Américo Braziliense sobre a com
potência exclusiva da União em ina»
teria do legislação, a qual não tinha n
seu favor a maioria da commissão,
q o opinava contrariamente. »

Mais adianto osr. Pestana diz qu
admirou-SC d'isto, principalmente por
quo cm uma reunião publica ou La .'In
sustentado o principio da logislaçã
separada, facto osso quo grangaou-ni.
grandes lou vou ros dos jornaes c cen
suras rosei va a. dos col!c..-as.

lislú iua( 'Informado. Não foi en-
rjimião publica que enunciei a minlr-
opinião s b i a questão; foi no acto,
expedido nos primeiros dias do mor
ministério, pelo qual nilgiiol conve
iitcntcdissolvcr a commissão nomeai!.-
p do governo monurchieo para orga
nizar um projecto do código civil.

Mas o que tambom não ó exaclo ¦
que-eu tivesse insistido pnra que c
ntitfps membros da comn.issão aecei
lassem a o/iiiiiãoclo dr. Américo Bra
siliense,.' inteiramento contraria :'
ininlio.

Os membros da commissãocora que;.
mo entendia mais freqnonteinente,

om conseqüência da intimidado da
nossas relações pess-oies, sabem c
podem altoslar que o miu empenho.
¦•orno adiante mostrarei,era quo o pro
jecto não consagrasse principio algun
que pudesse contrariar os intuitos d
una organização amplamente demo
^ralica o federativa. Nesto empenh
ou ponderava, quo sondo a commissfí
ompasta do antigos republicanos, •

prestíg o das suas opiniões lornari
mnitidinicil.no seio do govorno, i
liminação de preceitos quo contives

«ra princípios offensivos do uni regi
mem adiantariumente do .locralioi.

lira eslo o mou ponti do vista, e po
oiiscquencia vóm todos que não pCub

ser vordado quo eu iitsstisse para qu-•i commissão so affastasso do um prin•ipio que adoptoi desde o lempo d
propaganda, como consla dos meu
íiscursos parlamentares o (pie eonti
miei a manter no governo, como s
vio do um dos primeiros actos qu
pratiquei.

Nem se comprehonde a necossidad'-
Possa insistência, quando se sabe qu,
i projecto da commissão linha de sei

-sujeito ao exame do govorno. podendo
iln ser livremente modificado, coim-
i foi.

Seria para evitar o choque do opi
oiões com os meus eollegas ? Mas ou
sustentei o principio da legislação se
parada ein eonforonoia de ministros
quando se estudava o projecto d-
Constituição, e o sustentei ainda osten
livamonte, em presença do paiz inteir.
•om a palavra c com o voto no seio da
Constituinte.

Na intimidado dos amigos (pio fa
•iam parle da commissão, eu dizia qui
não tinha esperança dn fazer ti-ium
tdioro principio que elle viesse consa
.•¦rado no projecto, porque os mous col
legas de governo se pronunciavam vo-
homentomonlo em sentido contrario.
Koi (planto bastou para quo o sr. R.

estima achasse ahi pó de inlriga

preceitos, quando o projecto fosso re-
vislo polo governo. Foi por Uso quo
tratei desdo logo' do empregar O ma-
ximo esforço iiara impedir quo laes
idóas fossuín ívçceitaè pola commissão.

Nesto sentido, confesso, procurei in-
tervir junto aos membros da com-
missão, o junto ao próprio sr. Amo»
rico lirazilionso, combatendo tranca»
mento o seu projecto o procurandocon-
vencel-o dos gravíssimos dofoltos uno
eu nello encontrava.

Na organização dos poderes dos Es-
tados ora supprimido totalmente o
poder judiciário, o a organização da
justiça, francamente unitária, ora mo-
dotada polo programma Imporitillsla
do gabinoio Ouro Preto.

Quanto aos podoros fodoraes, era
consagrada a respoiisabilidado minis-
lerial o autorizada, a entrada dos mi-
nistros nas câmaras.

Nestas duas theses oslú consubstan»
ciada a negação eomplofu do systema.
Todos os mais graves vicios do ro-
gimon inonaroliioo: alii 

'estavam 
ros-

ta tirados. /..".'
li o sr. Pestana, com o mais cruel

desamor aos seus créditos do homem
criterioso c circumspeoto, vem asse-
verar em publico quo eu aconselhava
accordo com as idóas do sr. Américo
Braziliense!

O vice-presidente da commissão devo
possuir cai-las minhas,tratando destes
i.-jsmuptos, om quo ou procurava con-
vencel-o da necessidade do abandonar
-.ssiuis idóas, quo me pareciam con-
rarias a uma boa organização repu-

Mieana.
Recordo-mo do uma coiifercuciaque

'.ivo com o sr.- Américo lirazilionso nos
aposentos quo cu necupava no Hotol
lo listrangeiros, nos primeiros dias
lo mez de maio do anno passado. Ahi
conversámos amplamente sobro os
pontos do divergência, o é provável
pio ollo ainda conservo a carteira om
pio loniou algumas notas no sentido
las idóas quo eu sustentava.

Nus conferências posteriores, os
iicmbros da commissão puderam fa-
•ilincnto unltormlsiir o seu pensa-
iienlo, o o projecto appareceu expur-
tado das idóas nnti-denioeraticas do
sr. Amorico Braziliense.

Alli estú como so operou a minha
ulorvençttO e por que modo procurei
xercer nos trabalhos da commissão a
niluoncia maléfica de que falia o sr.

it, Peslana.

Pui aceusado, defendi-mo. Penso
pie o publico está habilitado para jul-
ar-mc.

Ii' possivel (pio cu tenha errado
..mito ; lia, poróm, uma falta que júinais
oniineltorcl: nunca mo viram o nunca
ie lião-do vor fugindo ú responsabi-

Pilado das minhas acçõos, e muito
tonos, lançando ú conla dc outrositis
ulpasquosüo minhas.
Os adversários me tóin vislo sempre

I: frente, c apraz-me cm ser esco»
oido para alvo dos sous ataques, ü'
-sa uma distincção quc me desvanece

o que mo honra.
Ao sr. R. Pestana agradeço o ter-me

proporcionado meios do destruir o mal
ue cllo próprio tentou fazer-me,

Cam ros Salles.

»°<<;llioi»anioiitos ilo Marimliüo

Pi
•outra mim, na impotente tarefa d-
lestruiresso pouco quo valho na poli-

lieu do meu paiz.
Tenho mostrado quc estú perde, d

o seu tempo. Proci r i outro oilicio. ou
trate de servira política som pátrio
Usino c ineptadosr. Lueona po ¦.'¦u os
meios.

Accrcsecntao sr. Pestana:
d Sabíamos que os ministros paulis-

ms aconselhavam que procurássemos
lodo o accordo com o dr. Américo
lirazilionso, o que, entretanto, jú ora
causa assentada por delicadeza para
com o illuslre collega e por attenção
devida ao estima lo chefe.»

Se eu tivesse do repu lar» me pelos
mesmos inoveis que dirigem a' condu-
ela do meu adversário, poderia aqui
denunciar ao delegado do sr. Lueona a
malícia com quo o sr. Ii. Pestana pro-
cura envolvei-o, u elle delegado luce-
nisla, nesta discussão, sabendo pró-
viamonto (pie não llio podo caber boa
parto na resposta a que mo obriga.

A nenhum dos membros da com-
missão aconselhei quo procurasse
todo o accordo com o sr. Américo
Braziliense. Ao contrario, desdo que
conheci as idéas do vico-presldento dn
commissão, pelo seu projecto indi-
vidual, tratoi por iodos os modos de
impedir que ollas prevalecessem o
fossem consagradas no projecto com-
muni, tão atrazadas, tão conserva-
doras, e sobretudo tão ar.ti-fcdoralistas
me parecem ellas. lCnunciei esle
juizo com a maior franqueza.

Bosta recordar que o projecto do
sr. Américo Braziliense. aquollo que
éa sua obra exclusiva, q ic traz o
cunho da sua individualidalo. excluo
do lislado o poder judiciário o con-
sagra o parlamentarismo ; basla isto
para que, sem mais exame, se o deva
conilcninar como o produeto de um
espirito sistematicamente refi-actario
ii boa escola republicana.

Receie ipie o sou prestigio do velho
republicano o a sua presumível com-
potência, como professor do sciencias
sociaes o jurídicas, pudessem Influir
para fazer triumphar as suas opiniões
no moio da commissão: receie iam»
bem, como jú o disseque a autoridade
moral da commissão pudesse dilllcul»
lar a eliminação dc tão perniciosos 1 Orando do Sul.

Com a assignatura do sr. ministro
a agricultura o dos srs. drs. Am:-
ilio de ViiBconcellos, presidenta du'mpreza Industrial do Melhoramentos
ni Urazil, o Aarão lieis, presidonto
a Companhia Geral do Molhoramon-
is no Maranhão, furam jú lavrados,

iu respecliva secrolaria do lislado.
is termos de transferencia, óm vir»
iidc dos quaes tornou-se a iiiturosa'oinpanhia Geral de Melhoramentos

i j Maranhão cessionária o proprie
iria dos conlratos firmados com o
overno federal para a realização dos
eguinles importantíssimos melhora-
iiontps materiaes no listado do Ma-¦ mimo:

l." Estrada de ferro de Caxias a
¦'. José dasCaJasairas, medindo cerca
11 80 kilomotros, com" privilegio por' i aunos, isenção do direitos do nu»
i irtação para ós materiaes do cons-
.ittcçuo e custeio, o garantia de juros
.obro o capital correspondente n
W:üOO.t;000 por Itilometro.

i." Estrada de,/'erro de Caxias «o¦io Aragttaya, medindo cerca do 700
iilomotros 

'de 
extensão,com privilegio

ioi*60 annos, sem reversão, isenção do
;ireitos do importação para os mato-
:-iaes do construeção. custeio, con-•essão dus torras devolutas, existentes
•a zona privilegiada, o garantia dc

•tiros sobro o capital correspondente a'.0.000$ porUilomelro :
;í.° òlwas do melltoia "<nto do porto

In capital tio Eslud \ com Iodos
is favores das luis dc 186!) e ISSO, o
uo imporia jiara o porto cm questão

ui-os gorantidossuporioros a G°,'„ para• capital que fòr empregado nas obras :
¦1." Dois engenhos centraes para o

íabrico de -assucar do canna, com ga»•antia de juros sobro o capital do
1,500:000$, necessários para o estabe»
ecimento (Possas fabricas;

5.° Quatro saladeiros centraes para
i preparo do xarqtto o mais produetos-similares e congêneres, com privilegio
nor 10 annos. para todo o t-.slado do
Mm-anhão.o isenção dos direitos do im»•lortação para os materiaes destinados'i construeção do laes estabelecimentos
! fabricas nnnoxas o dos direitos dc
lixportação para os produetos manufac-
tiiríldos quo tiverem do sahir para os
mercados estrangeiros:

ü." Localização de .1,000 famílias de
inimigrantcs, eom todos os favores do
lecrelo n. .<iü do 2íi do junho do lSUü,

O conjuneto d'ustas vaiiosissimas
concessões exigirá a applicação do um
capital superior a 30:00ti:000$, cohi rjo-
ranlia do furos pelo governo federal,
e o rápido desenvolvimento (pio vae
adquirindo felizmente o Urazil, quo
naturalmente melhor se ha-do acecn-
luar nas regiões tortots e sadias,como
oóoallo sorlão do listado do Maranhão
issegura pnra esso,-apitai rendimentos
muito e muito superiores ú importância
da carant-ia,

A Companhia Geral do Melhora,
mentos do Maranhão preferiu, todavia,
ncorporar-so com o capital apenas do
25.000:000$. na certeza Ao que, quando
o desenvolvimento do seus trabalhos
exigir augmonto, jú o crodito nacional
no estrangeiro lho permitlini ir alli
buscar os capitães indispensáveis ú
conclusão do seu grandioso plano de
melhoramentos materiaes para o lis-
tado do Maranhão.

Sabemos que a Companhia jú adqui-
rio no Maranhão as melhores terras
nlh existentes, para o estabelecimento
dos sous dois engenhos centraes, cuja
montagem trata do contratar com fa»
brica quo jú lenha obtido no Brazil
suecesso em análogo emprehcndi-
monto.

Os estudos definitivo.-} para a estrada
dc ferro do Caxias a S. José dus Ca-
/asciras jú pendem de approvação do
governo federal, lendo aceusado um
desenvolvimento para a estrada do
quasi 73 kilometros o preço médio lii-
lometrico inferior a 31:000$ por kilo-
metro, com condições technicas quo
uno poderão onerai- o trafego.

Os estudos definitivos para as obras
o porlo devem ser inaugurados qual-

querd'oslos dias, sob a direcção do dr.
Fábio lloslilio. distintíssimo enge-
nheiro que, por mais de 5 annos, di-
rlgio as obras do conservação ri'esso
mesmo porto eomo funecionario do
lislado. que então era.

A construeção da estrada do ferro
do Caxias a -í. Josó das Cajaseiras
sorú encetada logo que o governo te»
nha approvado os estatutos; o quo,
polo conteúdo, doverá roalisar-so
dentro (Postos 30 dias; o na mesma ne-
casião, serão inaugurados os esludos
definitivos da outra estrada de ferro
que demanda o Aragua.ya.

A companhia estuda tambom jú os
plano.»» para os saladoiros, atim do
montar uo norte estabelecimentos quo
om nada fiquem inferiores aos mais
itamados do Kio dá Prata c do Rio

Com lão preciosos elementos, esta
companhia ha de ser forçosamente
uma dos do maior o mais seguro tu-
lurodo quantas tom sido organizadas
ultimamente 11'osia praça.

( Da Giticta do t\'utius. )

listado ilo ICspirito-Waulo
aos i:si'iuito-s.\nti:nsi:s

Venho declarar-vos quo sou inteira-
monto solidário com mous collogas dc
roprosonlação nos protestos, que (l/.o-
ram; contra a indébita intervenção do
governo federal, nomeando novos
governadores para o nosso o oulros
listados, quando pelo espirito o lettra
da nova Constituição nenhuma rompo»
tencia tem cllo pura isso, o nem ao
monos a jusllllcam, quanto ao nosso
listado, queixas contra a bonosla o
mo.lerada administração do cidadão
Henrique Coutinho o o parlido con»
Btructor, cuja polilica do conciliação
o escrupiilosa logalidado dava surti-
ciontos garantias a todos os direitos, o
a liberdade de voto na próxima eleição,
em quo se organizaria livramento "
listado, sem intervenção do govorno
gorai o liem pressão do local, so nao
fosso ent-ogue, como foi agora, a po-
lilicos apaixonados, quo. talvez, ató
realizem suas antigas ameaças do do-
portaçãoo fuzilamento, alóm do outras
perseguições, para triumpliarein.

No futuro, quando os acontecimentos
da actnaiidarie forem julgados impar-
cialmenlo, so reconhecem, como ver»
(ladeira justificação ria nossa revolução,
c a principal causa por quo foi geral-
monte bem acceita a necessidade, quo
levo a nação, depois da grande reforma
social o econômica do elemento servi),
do estabelecer um governo mais activo
e descentralizado, quc melhor Ihoga-
rantisso 11 unidade e rápido dcsonvol»
vimento, augmentando para isso as
autonomias locaes, a ponto do trans-
formar as antigas proviiieia* em ver
dudelros Estados (oderaes, ou antes
quasi confederados, como de facto os
oslabolcceu n nova constituição, o que
não so realizaria facilmente sob amo-
narchia, mesmo constitucional, pa-
trlotica o benotlca, como foi a nossa,
por sor olla naturalmente menos sus-
ceptivol do lã . prolunda descenlriili-
zação.

A Constituição federal, procurando
realizar lão grande intuito, consagrou
priiir.ipiosquo, so forem respeitados,
elevarão nossa pátria ao apogéo da
grandeza o prosperidade a que parece
destinada, os nuaos não autorizam 11
interpretação do art. 3' das suas dis-
posições transitórias, com quo deseui
pam'o governo, tanto mais quo osso
artigo acautela simplcsmenlo.na parte
econômica, a continuação dos sor-
viços jú crondos o quo passaram a
cargo dos listados, mas cujo custeio.'
emquanto estes uão tiverem sido do-
llnilivamonto organizados o obtidos
para elles os rendimentos necessários,
continuará a ser feito pela União,
apenas provisoriamente, sem quo o
presidento da RCpllbíica por isso se
arrogue, com violação d'aquellosprin»
cipios, a faculdade do intervir na or-
ganizaçúo dos lisludos, constituindo
novos governadores, provisórios c do
curta durara), pois quo terão de ser
eleitos brevemente outros pelos lisla-
dos.

Ainda quando,por falia de clareza do
roferldoartigoconstituclona1, --.governo
entendesse quc lhe ora perniillido fazer
taes nomoaçocs.só as deveriaoIToctuar
provocado por grande conveniência dc
curador geral, ou salvação púbica, por
manifestações serias do povo dos lista-,
d.is, ou so' os ex-goveruadores o sous
supplentes (aliás quasi Iodos nomeados
por indicação dos legítimos reprosen-
tantos dos mesmos listados no Con-
gresso Nacional) resignassem seus car-
gos, dcsapparecesseiii ou praticassem
arbitrariedades o tyrannias (em cujo
caso os deveria lambem fazer responsa-
bilizar) porque elles já não são simples
órgãos uo pensamento político do poder-.rcral.o sim autoridades provisórias lo-
caos de listados quasi confederados.

Musa intervenção não podia ter 1 >
gar porque, felizmente, os dignos go-
vernadoros deniittidos cumpriam bom
seus devores o nãohavia queixa alguma
contra elles ; entretanto, o governo,
quc, assim, som causa nem compeli n
cia, os demittio. conserva aclntosn-
monto o governador (lo Riodo Janeiro
.-oulra o qual se levanta a mais sória
opposii-ã 1 de muitos o res; Oitavols ci-

latinos do i-ece.nliocidn, merecida o
grande iiitluoncia naquollo lislado, pa
recendo, portanto, approvar os abusos
o esbanjamentos, com (pie o necusam
do arruinar aquelle rico lislado, assim
como as violências o falsificações ciei»
toraos, (pio lho attribuoni, ao menos,
com os maiores indícios da vordado '.
Sendo domiltidos governadores, jusla-
mente do listados, cuja representação
ao Congresso Constituinte não votou
110 general Deodoro para presidente

Ia Republica, verifica-se oom indigna-
cão. por não liaver de lodo outro mo-
tivo, quo foi por uma baixa vingança
pessoal, contra congressistas quo llio
negaram sons votos, que elle demittio
os innocentos governadores, quc, tal
vez se interessassem nor sua eleí-
i'ão,acroditando. erra a noiilo, quc ora
éll.-i 1 mais natural u eviivenionte.

li'd'o;la forma quc so inaugura o
novo r g mon, tão apregoado como
melhor do que o anterior, regenorador
Io»; múos: costumes dos anligos pur

tidos, e restam a !.,r da moralidade ad-
ininishaltva? Koi para isto que so ele»
gen o illustre general Deodoro. o ó
assim quo elle. (pior provar o seu cri»
lerio o capacidade para o oxorcicio do
nilo cargo, que generosamente lho con-
liaram os representantes da nação?

O governo deve sempro lembrar-se
de que a Republica so estabeleceu entro
nós, primitivamente, por uma insur-
r lição militar, que teria sidoum grando
crime, se não fosse alóm dn victoi iosa.
approvada pola nação, o naturalmente
intimidou o pacifico povo brazileiro, e
sobrosaltou os credores da divida
publica, nacionaes e estrangeires, os
quaos do corto estudam ainda o modo
como cllo procede sob o novo regiinoii
legal, aponas inaugurado, allm do ve-
i-ili'-ar se as bellas theorias ropubli»
cimas são de facto realizadas, ou so
não passam, como nas oulras ropubli-
¦ ¦as sul-americanas, dc 11111 disfarce,
mais ou monos ridículo, com quo so
submettou o povo ao peior dos despo-
tismos, o quo ó disfarçado com appa-
rencins Ac- legalidade.

C m os meus companheiros do re-
prosenlaeão resolvi não votar no ii-
lustre marechal Deodoro para presi-
denteda Republica, não por desconho»
cer seus nicrecimcnt >s o serviços, mas
por me parecer mais habilitado <lo que
eilo o cidadão dr. Prudente do Moraes,
que, além do reconhecida illustraçãoo
energia, o ser ropublicano histórico

insuspeito, deu as mais brilhantes
provas de capocidoda na sim adminis-
tração do S. Paulo, (louvada ató por
sous adversários) o n 1 presidência do
Congresso Nacional.

Alóm (Vislo, paroíou-mo que, acima
das próprias conveniências políticas o
mesmo dos mous amigos, como rc-
prosontanto da nação, mo cumpria
collo -ar o dever do evitar quo so en-
trogasse o nosso paiz oo predomínio

In, classe mi li lar, que aquollo illustro
g nora! tanto conlribuio paru indisoi-
p inar e tornar ambiciosa, a ponto dc
querer dirigir a polilica o administra-
.-ão do paiz, como provou nnles o Ae-

Ia revolução, com vários factos.

o illuslraçilo nos altos cargos (pie tem
oecupado, conseguindo utó 11 estima
geral do seus camaradas, som coutrl*
buir para sua indisciplina.

Não houve, poróm, da minha parto
n de meus eollegas a menor intenção
de dosacalar o sr. marechal Deodoro,
ou do fazer opposição systuinalica ao
sou novo ministério, BOllriO tio com-
trario nosso propósito prestar-lhe ioda
a coiidjuvação, no caso do ser aqnello
oleilo, oiuqiianto se inanllvossein dou-
tro da legalidade traçada pela Consti»
luiçã) que acabávamos do votar; o
estávamos longo do suppor quo, som
razão pluusivcl, ellos provocassom

Mi:ici:\n<> s>c 1-,u.\»oí*
BOLSA

nossa opposição, quo, uiiula assim, ao
monos do minha parto, o croio mesmo
que dos mous companheiros, nunca
scrú systenialica o movida por inter-
esses ou ambições pessoaes, so ton-
cioiüinlo opp'11'iuo com energia aos
abusos, sim deixar do approvar tudo
quanto lór justo o do inlerosso publico,
porque entendo quo devemos acabar'¦(mi os uiáos hábitos dos anligos par»
tidos, tão prejudiciaes A nação o des-
moralizadoros das suns Instituições
(dos quaes pároco (.-slar Imbuído o
actual goveruoi do so .legladiaiom por
odiosidades [icssoaes, e mais pola mera
posso do podor do nue para a realiza-
ção do princípios uieis 110 nosso rios»
envolvimento social o político.

Poderão ol.jootar-uio que devíamos
votar 110 sr. marechal Deodoro por
gratidão nacional, 011 para evitar uma
guerra civil, quo 11 ppareceria se ollo
não fosse eloito. Creio quc até muitos
dos meus eollegas do Congresso vo
laram nello por ambas ossas consi»
ileraçõos, o que eu não censuro, res-
peitando a noa intenção delles, mas
oiiicudi, com outros, que a gratidão
nacional linha muitos meios dignos
de so manifestar, sem sujeitar o paiz
a 11111 mão governo; o a ter de osta»
boleoro despotismo disfarçado, ora
preterirei o.< representantes da nação
itiu-al-o logo, nilo o deixando onrai
zar-so com a posse do podor, embora
•1'isso proviesse guerra civil, cuja res-
ponsauihdade recaluria corlamonlo
nos quo, por causa do um homem,
desrespeitassem a escolha dos ropro-
senlanles da nação», alíni de que,
essa calamidade tiraria o povo de sou
habitual IndilTerentisiiio, que tão fu
ueslo lho tem sido, submettondo o
liunuldoiiionte a iniios governos
quando, por meio do volo, do qual
110111 sempre toui sabido usar, olle
poderá crital-os.

Demais, o sr. marechal Deodoio
bom patriota o desinteressado, como
muitos o julgam, deveria tor querido
limiar ús suas glorias militares, de
defensor dc sua classe e fundador da
Republica, um exemplo sompre vivo
du patriotismo, trabalhando pela cloi-
ção dodr. Prudente do Moraes, ou de
outro cidadão, egualmente digno, a
quem entrogai-so o poder por elle
obtido, a principio, revolucionaria-
monto, indisciplinando o oxorclto o in-
traduzindo em nossa pátria os pro-nimcinmontos militares, esligmufisa-
dos como quusi sempre falaos ti li-
bordada civil e politica das nações :
enão ou e Iodos os mous conipanliei-
ros do icpresen tação, o Congresso
iiiii.iiiiuie, o proclamaríamos com a
maior justiça o ontliuslasmo o novo
\Y. sliingloii, ogonoralissimo defensor
das liberdades publicas, lho decreta,
riamos honras oxcopcionaes, dotação,
00 acataríamos como o cidadão mais
distincto do Brazil.

Qual será, porém, a vossaaUi-ud •
dianto da má vontade do governo
para com os vossos representantes 110
- sso Nacional 1

ConsonUreis que pu-oçam oxautora»
d •. pela derrota de seus amigos nu
próxima eleição do Congresso do nosso
Lislado, o que esto liquo entregue aos
abusos do adversários rancorosos, cu
jas perseguições o arbitrariedades p'i
começaram, mesmo quanto ás eleições,
dcstiiuindoso em alguns municípios
mesas oleitoraes, organizadas com im-
parcialidade garantidora da legitinu
dado da eleição, para serem nomeadas
outras, delibcrailamcnlo destinadas 11
vicial-a. dando como eleitos os i-andi-
riatos ollieiaes, quandona do Congresso
Nacional ilósles tão boa prova do iú
não ser o lispirito Santo um burgo
podre? 1

Alóm das demissões sem conla, Io»
lerareis quo produzam seus offeiios as
dos juizes do pnz, arbitrariamente im
poslas para quc a eleição corra som
fiscalização ?

Acreditando quo estacs dispostos a
garantir nossas autonomias, croando
um bom govorno nos listados o nos mu»
incipios, peço-vos quo sustenteis a
chapa do partido constructor e llscali
zeis a eleição, evitando as projccladas
fraudes, o honrando assim, mais umn
voz, 03 vossos representantes geraes,
que cumpriram sous devores no Con»
grosso Constituinte, com patriotismo c
consciência, embora arriscando seus
mlorossos políticos.

Imitemos outros povos regidos pelo
nosso systema do governo, mostrando
t r como ellos as'mesmas virtudes;
t momos para nosso exemplo a Suis
sa, a França o a America do Norte,
onde, como em todos os paizes, os go»
vornos praticam ús vezes grandes atiu
sos, mas são logo reprimidos pelo voto
do cidadãos, qiio conhecem o fazem
respeitar sous direitos, cumprindo tam-
bem seus devores.

Jost': Cesario de Miranda Mon-
TlUIlO DE D.VKROS.

S, Pedro do Itabapoana,31 de março
do 1891.

ITranscriplo da Gaieta dcNolicias.)

/VsüiniH !

E DRONCIIITE ASTIIMATICA
O xarope anti-.-islhmatico Godillho

(vegetal) contra taes moléstias ó o
unico medicamento quo garante cura
radical ! PrivikÇiado com a patente
de invenção sob n. "H.t e nnalysado no
laboratório de hygiene. Contra factos
não se argumenta.

I-'. Paulo ro»: Freitas,
Unico depositário.

ARTIGOS DE PR1VSI0A QÜALIOAOS
«le qne faz ospccinlitlndc

n CBiapelnria ÍHgieza
íllcia-»! <lo lio <Ie eseossia su-

perioi' ijualitlntle.
1'i-nvalas ile todos os feilios,

linissiniam.
Coilnfinhos c punhos <Ie D

nho, <-:»,>t-,.»!»i»!!(i:i(l<?
lisiíoias parn roupa e parn

eliapéos.
lüspueinliilailccm 111 ilo <jite ha

ilemellior <u)i eliapéos ii)gI(;zos
c franeezes e tambem para eliu»
vae para sol.

Uniea ajfisneia ilo melhoi* Ta-
liricnnte ile ohapéos inglczcia
(I.iiieolii, ESeuiiut « ti.j, 1 ÜO
rua do Ocvíiloi*.

CIIAPRLARIA INGLEZA

l.üOO Soboranos  13$53Ü
1 Apolico Geral do

liüOO*, -1 •/.  OSUiüOO
» Diias idom  D8ÜS000
!' Dllas i.lem, fia/  Ü72$000

Sü Dilns Idom 'i
8 Acções 11. Brazil .. :!7J$uuo

'.M Ditas idom  HilrfOüO
líü Ditas Idem  375$OO0
100 Ditus idom i>

fui Diias idem  877*000
20 Diias Cõmmercial 3W$O0ü

U'0 Dilui Crodito Univor-
sai  -MOtiO

ÍUD Ditas idem 11
SO Ditas idem »

• 10' Ditas idom »
80 Diias idem »
d") D:tas Coiiimorcio.... S05$000

SOO Diias Caução o Des-
contos  59,»l;üiiJ'.QO Ditas Credito o Oa-
rautla Uoal  s-iaooü

i.00 Ditas Impulsor, ag.. 52$000
SOO Ditas Lav e Com»

mercio  181*000
100 Duas Parts o Rio,

(iara 30, agi  "io$00o
500 Ditas ulem v/c ato 30

iu maio. aglo .... 58$000
500 Ditas idom i>
100 D.las Ropubllca  211*000
500 Diias ltio o listados. 80$000
500 Diias idom p. maio,

ágio  10$000
500 Ditas U. Iboro Amo-

rlcano, para junho,
ágio  93$000

1.000 Ditas C. Geral de Es»
Iradas do Ferro. . 39ái500

50 Ditas td-im  41*000
100 Ditas Idem »
100 Ditas Viação I' Sa-

pucatiy  -lO-fcOOu
100 Ditas Idom  38*000
125 Ditas E.F. Quilombo 80*000
100 Dluis Chopim'.  30$000
100 Ditas Lloyd Brazi»

lílrn  230*000
100 Dlias União Industr.

dos listados, ágio. 70$000
200 Ditas idom »
100 Ditas Idem »
100 Dltas.Melhorainontos

no Urazil  128$000
25 Ditas Metropolitana

Paulista  53*000
200 Ditas livoneas l-*lit-

iniiionso  B0$00'i
200 Duas Iniciadora do

Melhoramentos.... P0$000
UK) Ditas Obras llydrau-

licas '.  42*500
100 Ditas idom  42$0.)i)
100 Duas lilem d
100 Ditas idem  -llSOOi

1.000 Dllas idom  40|000
7.'0 Ditas Promotora do

Melhor. Sul-Hah... 43$50O
100 Debs. C.Geral de Es»

tradas de Ferro... GB-tOM
20 Ditas idom  6S$mi"
50 Ditas Lloyd llrazi-

loiro.  S0S$0U0
luO Ditas idom »"5 Ditas idein »
200 Letras hypothecarias

II Credito Real do
Urazil. ouro.  llíjor.l»

0') Ditas idom papei ... 00$00'
¦¦•»

ÜKI-ERTAS DA BOLSA

Irada do 10 0/o ou 20*, por aeção d.i í
omissão; ã rua do üoiiurul Oniiiara
11. 10, ató 11.

Uanco da Industria Nacional, a P
onlrada du 10 0/n ou 20-j!, tio llillico
Central Mineiro, do 10 n 10. ,Uanco do Rio e Estadoá, A s* entrada
de li) 0 o un Mij;, de. a a 11.

Uiiiico Continental do ilrazil, A ;!•
onlrada do 20 O/o, á rua du Alfaiuluan
11.3-i, utó .-.•.'..

HillicO da Credito Movol. A l1 en»
trada do 10 0 u ou 20$, por acção da a»
emissão, da 1.1:1 20,

C. Mineira Induslrial oConstruciorn,
a Pctitradii do ;ioo,ooti üo* noracção,
uo Bfliiío da ibiisu

C. 1'i-oiiiolora dô Divorlimenlos. A
1" entrada do 20 0/o ou 20$, no
Han-o do Crodito Rínvol, desde pi.

C. Fabrica de Papel Outonborg. A
'Ia ontrada do 10 0/0 ou 20$, do 2 a II.

C Nacional do Salinas Mossoró»
Assú. A 5a entrada do 10 O/o ou 20$,
do ü a 11.

C. Soguros Bancaria Integridade. A
3'onlruda uo 100,0 ou 20$, nos dias 13,
ii e. 15.

C. União industrial do Fumos. A 3a
entrada do 10 o/o ou 20$, do o a 12,

C. Navegação Carioca. A 2' ontrada
do 80 o,ii eu .10$, atô o dia 11.

C. Melhoramentos du santa Thereza,A ii" enlradii do lüu.o ou 20$,no UancoUrazileiro, ato 15.
C. Pedra Plástica. A 2' enlrada do

lt) 0/o ou 20$, atô 15.
C do Mármores o Ladrilhos. A !1<

entrada de 20 o/n ou »U)$, de 15 a üo.
C. Transporte do Cafú o Mercadoria-t,

A i* ontrada do 10 0/o ou 10$, no Uanco
Luso.Bi-a/.ilolro, do 10 a 20,

C. do Lacticinios. A 4" onlrada .!••>
20 0/0 ou »lil$. no Uanco Fiscal, de u
a 18.

C. Nacional do Mercadorias o Con.
strucçõos. A 4' entrada de io O/o ou 20$,
uo escriptorio da companhia, do 10
a 25.

c. Melhoramentos da Cidade do Uio
do Janeiro. A 4a ontrada do lu 0,0, na
Companhia de Materiaes e Sernu-ia a
Vapor, atô 15.

C. Cultura do Fumo do Cabo-Fi-io, A
2a ontrada do 10 O/o ou 10$, na rua d..;
Ourives 11. 21, de 15 a 25.

C. Typographica do Brazil. A 2' on-
trada do 10 0/o ou 20$, na rua do Ouvi-
dor n. 00, do 10 a 20.

C. Iüppica Sportiva Nocionul. A Ia
enlrada do 10 0,'n ou 5$, na Compa-
nina Industrial o Mercantil de Olaria,
dosdo jA.

C. A-jro-Criadoi-a. A 2' onlrada do
10 0/p, até 30, com u multa do 10 0/q.

C. Lavandeirns a Vapor o Uanhoi-
ros. A 0* ontrada do 10 0/o ou 20$. ua
rua Thoopliilo Ottoni n, 4, ató 20.

ropi
101

Apólices :
•teraes de 5 a
Diias 4 <*/,

Moedas:

soberono3...
D.t.'S para 30

975$000

Vend.
13$510
13$400

Acçõos do bancos:
Agricola
Urazil
Dins 2'/s
R. N. Americ. ag.
Bolsa
Commorcial
Dito i'a/s ... 
Commorcio
Oito. 2a/s
li. II. Urazil
0. Universal
C. Industrias ....
C. Commissões...
C. Garantido
C. o üoscoiitos...
Central
Coiislrucior
('. Laboriosas...
F, Urazileiro....
Industrial
Impulsor. ag....
Internacional....
Mineiro
ParisQ Rio.ag....
Port. e Brazil....
lt. de Minas
Itural Intornac...
Kio e listados, ag.
Itoiiubilca 
Sul-Americano...
8. Paulo o B.10 ...
IJ. I. Americ. ag.
Viação 

1G5$000
378S000
180J00O

5*500
GOftOOO

802$Ú00

ü6$l)00
205$00O

•IJSiWII
110*000
60*000
GOlllOO
50*000

1.40$00ü
2:i»i$ooo
40$000

200$000
51$5U0
80$0:)0

Par
4fi$5UO
4'l$00'l
41*000
70*000
2*000

214$000
111*000
04*000
¦10$000
0(5*000

Companhias do estradas da
Soroc. prolong..Sapucaliy........
Therozopolis....
M. S. Jeronymo.
Quilombo
chopim
'leral
Bio Doce
Paiv do Alferes.
v. Sapucahy....

9I!.$000
175*lil)il

G-i-ÍUUl)
39,$000

120*000
:i;i$iiíi(i
4i*5üíi
43$000

072.-ÍOO.
987-so •

Comp.-
13*521.
lSjílH)

l(iO$0U-
875ÍUUII
135$0Hi

208*00
205$!)':

40$l.i;.

:i:.$(!!i p

75$00,-

50$0C„

4C$0Ci

G0$0')i»

SlSSflH»'
107$0H'J

30$00-»

/'on\'
y-i$o'i-'

e: ti- - os quaes nã 1 deixam do ler gra-
vidiule o vergonhoso altentado contra
a Tribuna e à intenção que '¦•-' atlribu o
A parlo iPell.-i. nu aos amis s irsos do
sr. marechal Deodoro, ao iiin«illar-so o
Cnnsresso, o fazor-so a eleição presi-
ãcnclal, do o proclamarem dictàdor
por oito ou dez aunos. dissolvondo a
representação nacional e InuUlisaiido
a nova Constituição.

Oro,quem sabe quo ha mus do oi-
lenta annos as republicas hospanholns
visinhas, com as quaos temo.»; multas
altlnidades de raça, alrazo o outros
defoitos, procuram dobaldo loriiar
elloctivas as garantias constilucionaes,
quasi sempre desrespeitadas, lia do
concordar que aqui, ao inaugurar-sc o
novo rogimon, não convinha, nem
era a melhor resolução, entregar-se
a alta administração áo chefo militar
mais poderoso o cheio ilo prestigio,
com exclusão do olqinonlo civil, o Isto
quando precisamos provar pratica-
monte, mosmo pnra a consolidação
das novas instituições, que a nossa
revolução veio realmente.lar aquellas
garantias o progresso moral o ir ale-
rial :'i nação.

Entretanto, não querendo quo o
exercito Acasso desgosto.» o tivesse
pretextos pira dosrospePar a eleição
de um outro presidente, que nao fosse
o sr. marechal Deodoro, com meus
companheiros votei no sr. marechal
Florlano Peixoto, que tom dado
provas do patriotismo, do abnegação,
o, principalmente, de rara habilidade

a UJiWtU-WJii»-»! nui-m zac •

PARTE C0MM£RCI

40*000
Companhias de seguros

Alliança  30*000
C0111j1a.il/tius tle bonds.

.1. Botânico  —
S. Christovão,... —

Companhias da na
Lloyd
Sot-v. Marítimo

Mii-oiH
100*00
30*00
4OÍ50:'
40*5l)ii
36*00.1
38*001'

Conirnissões. A 2a onlrada do 10 0/n 011¦.'i)i;, na rua do Visconde do Inhaúma
n. 52, do 15 a 20. *

C. Manufaçtora do Carvão Vegetal o
Lenha. A 5' entrada de 10 ü/o ou 20$,
le 7 a 20.

C. Typographica Cõmmercial. A 2'
ontrada du 10 0/0 ou 10$, á rua da (jiu-•anda 11. 34, até 21.

C. Empreza União das Industrias
Urazilelras. A i* ontrada do 20 o o 011
10$, â rua Sete do Setembro 11. 27, do
10 a 15.

llipnodromo Nacional. A 2a onlradi
• iu O/o 011 20$, á rua da Uruguaviin 1

1.55, atô 30.
C. Nacional de Calçado para Criim-•as. Uma onlrada de II) 0/o 011 10$, i\

rua do Barão de S. Folix 11. 1, de 10
a 20.

('. Geral de Melhoramentos no Ma»
.ánlião. A 2' entrada de 10 0/o ou 20$,
itú 13

C!. Cremerio Fluminense. A D' en-
irada de io 0/0 on 10$, á rua da Cru-
.¦navana n.30, alô 23.

c' Cooperativa do Pnniflcarão do-.'ainnça. A Ia entrada do 10 0/0 ou
1 >S,no Banco ItulioBi-iizil, de 10 a SO.

C. Avicultura. a 3a entrado do 10 0/0
ni 5$, á rua do Rosário n. Ul, atô 14.

O Sportiva Brazileira. A 5" ontrada
ie 20 u o ou 10$, 110 Uanco Cõmmercial

Constructor, do 10 a 15.
C. Potropolis Fabril. Uma onlrada de

10 O/o ou 2()$. na Companhia Melropo-'dana. alô II.
C. lioediflcadora. A Ia entrada do

IDO 0. no Banco da Bolsa, até 25.
C. Nacional de Produetos du Argila

: Cal, A p entrada do 20 0/0 ou 20$, no
Banco do Credite. Garantido, ató II.

C. Pyrotechnica. A 5a entrada do
Odooii 20$,á rna Primeiro do Março

'1.85. dc 10 a 15.
C. Perfumaria Ilaller. A 4a enlrada

Io lu 0 n ou 20$, á rua da Alfandoga
-.. 110, do 15 a 20.

C. Toclinico-Consiruclora. A 3a on-
.rada dc 10 Om on 20$,a rua da Qui-
•inda 11. 100 A, atô II.

('. l.iquidadora e Ilvnolliccaria. A Ia
mirada do 10 0/o ou 5;j;'iiü Banco Con-
rai Mineiro, desdo já.

('.. Carros Sul-Americana Taliorsal
vioreaux. A 3" ontrada de 10 0/o ou
01$, á rua Club Cymiiastico n. lo, do
;3 a 29.

C. Navegação do Porlo. A 1'entrada
Io "o O/o ou 10$. 110 Banco do Credito

Conirnissões, ut•'¦ 20.
C. Tlioatrul do Brazil. A 1" entrada

le 10 0 o ou 20$, ú rua do Ouvidor u.31,
,té 20.

C. Manufaclora de Produetos do Pa-
polão. A 0* enlrada do 10 O/o ou 20.$,

1 rua do Carmo n. 18, do 20 a 25.

2l5$00ti
287*1100

egaçao
250*000

40*000
Companhias de tecidos:

Brazi! Ind —
Companhias diversas

!.. C. do.S. P.ag.
L. Immigrat»...
M. II. Grande do
Sul

lins. de Cafó
Ob. Ilydraul
U. dos Est.. ag..
F. e EsUiloiros..
B. Territorial,...
Iniciadora 
Colou. Ind
Norte Oeste
Ob. Publicas ...
livoneas
C. H. Grande
A. Mercantil. ..
Paranananomn .
Bane. More. ag.
Mel. no Drazil ..
iiervaMftllo.....
M, Maranhão ...
M. do Rio
Sul Buhiiina
I, Com. Ind
Nova Era
M. Paraná c/cons
C. Nacional 
M. Paulista
Assuearoirã
Conls. Civis

200*000
32*000

47*000
35*003
¦11 $5110
70:V,01D
:;o*oüo
35*000
00*000
45ÃO0O
'111*0.10

360*000
50*000
.10*001)
35Í.DOO
55Ã000
24*000

110*000
40*WID
30*000
73*000

05*000

55*000

50*0(10
Su*000
40*000

213*000

.'I3*00li
4l*00:i

'I l*00ü

.10$001

127*000

43*000

30*000

3fl*50ll
53*000

Rio, II dc abril de IH01.

rtUit\v.i\no && CAiiinio

O mercado abrio'o so conservou som
movimento digno de nota í.s taxas uo
17 3,4 o 17 5/8 d. sobro Londres o cor-
respondemos sobro as outras praças,
vigorando a primeira somente 110 Sul-
A nerlcano.

Foram estes, portanto, os preços of-
liciaes do dia:
Londros, 90 d/v 17 3/4 a 17 5/3 d.
Paris, 00 d/v. 530 a 542.
Hamburgo, 90 A/v 003 a 071.
Itália, 3 d/v 512 a 550.
Portugal, 3 d/v 301 a 307.
Nova-York, 3 d/v 2-y'OO a t'$8"IO.

Foram limitadas as operações efíe-
chiadas sobro Londres, as quaos con-
staram do letras bancarias a 17 3/4
o 17 13,10 d. o particulares do 17 7/8
a 18 d.

Itepassou-sc papel bancário a 17 3/4
o 17 13/16 d.

Debentures du esteadas de /erro:
Leopoldina,ouro 72*000
Sorocabana  !.4*()U0
Geral  ü7*0O0

Debentures divcrsal
.0*000

1111*000
07*000

Cantareira lb.S0
O. Publicas... .
Lloyd

150*000
205*000

Letras hypothecarias ¦¦

Transferencias ile ai?ç5em
Ficam suspensas as seguintes :
C. Industrial o Commorcio dc Papal.

Vtó quando annunciar.
C. Alvenaria, Cantaria o Construo»

,-ões. Aié annunciar a distribuição do
1' dividendo.

li. dos limprogados do Commercio
Io Brazil. Ató quando se annunciar.

C. União Marítima do Transportei
.- Lastros. Ató que soja annunciado o
pagamento do dividendo o bônus.

B União do Credito. Ató começar o
pagamento do n° dividendo.

C. Toehnico-Constructora. Alóquan»
•!o annunciar o pagamento do divi-
lopdo,

B. Construclor do Brazil. Ató quando
»e annunciar o pagamento do trimos-
tro passado.

C. Industrial do Construcçòes l\y-
dranlicas. Alô que se realizo a as--.omblóa geral.

(',.' Importadora e Intormodiaria.
\ir» quando começar o pagamento do
dividendo.

II. Economia Popular. Aló 15.
c. Promotora do lnduslrias o Molho»

i-amonlos» Ató quando se. annunciar o
pag iinonlo do dividendo.

(.'. Manufaclora de Conservas Ali-
monlicios. Ató quando realizar so a us-
semblóa geral.

C. livoneas Fluminense. Aló roali»
zir-so a assoinblóti geral, convocada
nara o dia 30.

n. da Bolsa. Desde o dia 12 aló
quando annunciar o pagamento do
dividendo trimestral e boiins.

B. de Crodito Mercantil. Ató realizar-
so a assoniblóli gerai.

C. F. Carril J. Botânico. Do dia 10,
aló começar o pagamento do divi-
.lendo relativo ao trimestre findo

C.Lavoura c Commercio do lli.v/.ii.
Desde n dia 13 ató quando so oITucliiai'
a assembléa geral, convocada para o
dia :;í.

li. li» Unidos «Io Brazil. Do 10 o 15.
C. Mclropolihma Paulista Alóquan»

• io anniiiiciar.
C. .-.'...'iiros Lealdade. Mó 15.
11 de Credito Comiiiorciai, Aló S4.

B te uni .">('.« coaviicailm
Viação Flumi-

jrrarla a Vapor,

li U. B. ou ro.
Ii. U. B. papel
15, U. Drazil »

02*000
92*000

116*000
89*000

-«ii-

Eiiiti-ndaa de c-apltaefl

Banco Fluminense. A S1 o ultima
onlrada, do 10 0/o ou 2o*. do to a 30.

Banco Fiscal. A :!' onlrada do 10 O/o
ou 10*. no Bauco do Urazil, de 13 a 1G.

Banco do Catogliazos. A 3a enlrada
de l'.'0'fi ou 20$, 110 Banco do Credito
Popular do Urazil. de 0 a 15.

Banco Cancionador o Mercantil. A
21 entrada do 10 0/o ou 10$, á rua Pri-
meiro do Março 11.39, dc 10 a 15.

Banco de Credito Universal. A 3' en-
Irada do to 0 o ou 20*. aló 15.

Banco das Classes Laboriosas. A 3„
entrada de 10 u/o ou 5$, do 8 a 20.

Banco Edificador o Hypolhocario
Suburbano. A 5a cnlrada de 10 0/0 ou
5*. ató 15.'Banco Regional do Minas. A 3' on-
Irada do 10 O/o ou 20$, A rua Primeiro
dc Março n. 57. do 10 a IS.

Banco de Credito Mercantil, A 1" çu»

c. Cantareira
nonso, 1 h.

C. Maloriaes o
12 hs. . .

C. Imprensa Familiar. 2 lis, . .
c. Molboi-Amotilos dos Subúrbios,

12 hs
C. lim preza Carruagens Flumi»

nenso, 1,2 hs. . .'
C. Seguros Providoiiiu, '-• hs. .
0. F Carril Porlo-Alegrenso, 12 hs.
C. Tecidos S. Pedro do Alcântara,

12 hs
C. Eionomia Popular » ...
(,'. Seguros Lealdade, 1 h. . . .
B. Central do Urazil
C. i»'-:t'-í7»i o Tecidos Carioca, 12 hs.
B. Rio' o lisludos, 1 li. ...
c. Fluminonso do Mc lho ramo 11 tos,
2bs

f. li F. do Cai.o Frio. 12 lis. . .
C. Madeira e Muteriaes de Oori-;»

trucção, l li
C. Phenix Mercantil ......
c. Locloa Fluminense, l li.
F.mpr. Bancaria e Mercantil, 12
C. Manufaclora do Consoi"

menlicias, 2 hs. ....
B. (.'rédito Comniercial, 12 Us .
B. Uio dc .Ianeiro, 12 hs
B. Lavoura c Commercio do lira-

zil, l 
B. Cõmmercial, 1 li ,
C. Brazileira do Phospliato do Cal,

12 hs *.
..c. Uvoaeas Fluminense. . > , ,

Ali»

13
II
14

14
15
15
15
15
15

15
13

10
13
2'J
21

23
2-1

23
28

Be

w

1



'———— \smrn: ,H-».--r v ¦¦•_.#-,wm.—-. ,*. 4-.

-A

DIÁRIO DE N0TIC1AS--Sabbadp 11 de Abr.lde 18 _1
_¦ ui

wniniinT'"''"1''

lianco ila Republica «los Estados Unidos do Biw.ll
DA—SOKTB EM 'JI DE MARÇO OE 1891

ACTÍV.0

ACCionlilas i
Cai.— :

Existente em notasda 1-omissão do lianco
Nacional

Idom em mooda corronto
Idem om ouro (garantia do ohequos)

2:i. 877:803*570

10!*.mi_ K)0
10.8_82ü$577
8.315:390,. JO

Ouro nmoedado
Fundos públicos

SixçXo da emissXo:

Nolas cm cadeira a-omlllir
Dilas recebidas pelos bancos Nacional e

listados Unidos  158.Í87i770*M»
Ditus a receber para emiltlr om sub—tui-

rüoúsdo Banco do Urazil  S0.000:000$009

13.1— 9 —*307
1.5_8O0$0OO

84,9110; 100$ 100

2!í.oo__jí_i

-— 200.707 70*000

Acçõos o dobenturos do bancos o com-
panlilos ••¦••

Letras li.ypotbecarias
Tilulos descontados
'Jontiis correntes caiicionudas
Valoros depositados
Loiras a receber
Bancos o companhias diversas
Agencias o caixas ílliaos
Cauções a prazo lixo

Thesouro Nacional c/ omissão ouro:

Pelos depósitos dos bancos Nacional e lis-
lados Unidos, garantia da emissão

Pelo dito do Banco do Brazil, conforme
contrato de transferencia

aiicsotiro Nacional c/ emissão p/ apólices.
Doposilo da directoria
Diversas contas
Juros a receber
Thesouro Nacional, c/ juros dc apólices..
Intogralização du capital

19.855:817$000
79:i:U6ri$000

13.7—:4—$1 —
91.921:110. 7
0_i7iJ:577$-J?.'J

0.831:30»$410
89.797:9ri:t$i.Ti3

4.501:87:1. 13
4.9_808íi0Ü0

PASSIVO

Capilal
Coula corronte especial.

a-l .750:891.. 1*2

83.000;000$000
t0.750:394$048
SO.OOOtOÜOífcOOO

-lüOiOOOijiOOO

23.743:951$ 108
851:6C3$344
129:063$919

SO.000:000*090

Cheques em ouito

Pelos omiti idos
Pelos roíiiollidos pura dl vossos listados..

Commissão do cheques om ouro
Conlus correntes com juros
Ditasidem com pravo lixo..;
Dilas idem som juros -
Loiras por dinhoiro a premio
Nolas entregues pela Caixa da Amortiza-

r.MissÃo:
Nolas em circulação do Banco Nacional
(!')

Ditas idom idom (2*)
Dilas idom do Banco dos Estados Unidos.
Ditas idom do Banco do Brazil, a con-

verter 

0,0-1—Q9$393
9_803$900

2_O0O:'J0O$000
10.0;i'J;ü'5$37O

7,872::i33$70E
17:8b7$7-*10

7.-7:4070520
18,813:820$150

1.1_:179$8—
Sl.557:120$870

179.207:9t0$000

oi miam
(EM SEUS SALÕES)

HEOJHI

150:ü:)0$000
49.703:8004000

100.847:310$000

50.000:000$000

Contraio com o Banco do Urazil.
Diversas garantias ¦
Letras a pagar ,
Dividendos: saldos a pagar
Garantia da administração
Agoncias diversas
Diversas contas

20Ei;7l_770$00O
25.000:OUO$000
5'.i.57:J:577$259
11.33-1:5184850

122:640$470
*1_000_J0

1.9B4:882$000
_0__i$35U

w
Inauguração da grande

ES

fav Zoaland Sliippinj Company
LIMITED

SAHIDA PARA LONDRES
Hinuitaka  » dc mal.»

O PAQUETE INOL1—

MARITIMESCÜMPACHIE DES mm
A(i_CI<\

9 Rua do Visconde de llaboraliy 9

rr.uiD* jantrot.
Os distinetos oli-

nicos d'esta capilal prescrevem, (:oin
vantagem, esto Importante módico,-,
mento para combater as d.yspepsias, o
moléstias inlestlnaos. vidro i$; na
ÜHOGAKIA JANVROT, ruu da Qui-
lauda n. 35.

S# _**8% mmpff rf [V 6 &íâRtnill SE
om bonetlcio do

ASYLO D. BERNARDINA AZEREDO
divertimentos va

Ui:suiiVAS:

Lucros suspensos
neconslituiçãodo capilal
Garantias de letras liypolhocarias

Bônus do Banco Nacional
Dividondosupplcnieiilardoliaiicodos Es-

siados Unidos

1,893:458 S570
814:358$923

1.175:588^793
5.233:400*387
S.131:193$000

10.000:0005000

Rio do Janeiro, 9 do abril do 1-391. — Barão dc Oliocira

770.000:902*017
Cusli-o, vice-presidente. — Anlonio Teimo', chefo da contabilidade,

70.0'—:_2$017

entrado da Nova'/.olaailla
sahirá para

LONDRES
com escala por PLYMOUTH, depoia

da Indisponsavel domora.

Bilbstesde ida O volla, na 1' classo,
válidos por 13 menos, libras -35.0.0.

PÜIMIIIItO ANDAR

O VAPOR
1H

MFnnr

isto paquete lem excollontos accom-
idaçoos para passageiros do P, 2' oliste

moii
3' classes,

Jonit-atos -comnicrciaes

Oo 7 ii 19 do marí;o (oram anlii-
vndos na .Uiiiia Commorcial os se-
Kiiiutos contratos, alterações o dislratos
dc sociedades comnicrcíucs:• Contralos-ÜO Joaquim Jorge Alvos,
Francisco Josó Rodrigues do Carvalho
c Manuel l-Yuncisco de Oliveira para
uma oinpro/.a do illuminaçuo cleclnca
na cidade de Campos, capital 90:Ç00$ ;
(lrnili dc Alves, Carvalho & Oliveira.

Louronco da Cruz Cardozo, Antônio
da Cruz Cardozo o dois coininandi-
tarios, commeroio do descontos o
Commissõis, nesta praea, capital
200:000*000 sendo 100:0_J. 0 dos com-
íimnditarios, llrma de Cardozo Irmão
¦S C.

Anlonio Lcõii Roddo o o comman-
dihirio Colestiu llenri Clique Dpliorge,
commercio de artigos pura oloctnel-
dade, nesla praça, capilal 25:000$0(H),
roito pelo coinniiindilario, llrma de
l.oon Uoddo &• C.

Manuol Uaptista da Cosia o Antônio
Joaquim Soares, comniercio do cha-
peos do sol, capilal il; 112*702, nesla
firaça.llrma do Baptista da Costas
Soares.

Luiza Leonor Garcia Patto c lviu-
ardo Antunes Pereira, commorcio de

'lotai em saceas:
OiaO 2.257
Desde o dia :iti.554
Kguul periodo de 1390 03.172

COTAÇÕES OFFICIAES
Qualidades Por 10 kilos
1" ordinária  9A200 a 9*390
2' boa  8^920 >. 9.Í120
2'ordinária  7*909 » 8.W

São nominaes as qualidados lavado o
superior lino, 1' boa e 1' regular.

i:iiil>ai(|uc «le
Fm io

cair

Levoring & C. Baltimore. .
Kd. .tolinslon &C. Hamburgo
Andrevv Muir íi C„ N. York .
Okoll Wilson &C, idom . .
Karl Vaiais & C, Bordeaux .

1.505
1.100

710
ti 10
150

4.105

i<_x»a»a nv. «f.ívekos
no _\iz

E. F. C. DO BltA7.IL
Dia 8 Desdo 1

louça :'i rua de S. Clemente u. _ ca-

Êilal 
5:759*010, llrma de Viuva Patto

Aiilunes. .
José do Ávila Gomes o Josó Mana do

Oliveira Goulart, commorcio do moveis
ii rua da Assomblóa n. 03. capilal
30:000*. llrma do Oliveira Ooularl S
Gomes.

Josó ('.ornes Rodrliriios da Silva o
Felizardo Vilíola Rodriguos Morgado
comniercio do aves nesta praça, capi-
tal 12:000$, llrma do Gomes & Villela.
- Joaquim Bento da Costa Mourão o
Manuel Joaquim Ferroira Uraga.cpm-
ínorciodo commissões o consignações,
nesla praea, capital 00:000$, Urina de
Costa Mourão & Braga.

Berna—ino Rodrigues Cardozo o
Josó Cardozo de Menezes, commor-
cio do armarinho e modas, na cidade
de S. Paulo, capilal 300:000*, llrma dc
Cardozo ¦•*¦ Filho.

Antônio Josó Alexandrino de Castro
d João Jorgo Garto Junior, commorcio
rio seccos o molhados, nesta praça,
capilal 1.1:210. lO.Urniadc Alexandrino
de Castro & C.

llenri Martin Laporto Eugono Emilo
Tialfard, commercio do anuas, & rua
ila Alfândega n. 75, capilal 250:000$,
llrma do llenri Laport& C.

Angolo Ramin o Josó Albino Bar-
lioza," commorcio de armarinho, as
ruas do Senhor dos Passos n. H2 o
Conceição n. 19, capilal 10:000*, llrma
«le Barboza & Ângelo.

Auguslo Simões Nunes de .Souza,
Armando Rosa Pereira, Quintino Bo-
cavuvii Junior o os coinnianditarios
Francisco do Paula Mayrink, dr.Thoo-
ilurcto Curiós de Faria Souto, Luiz de
1'íiro Oliveira o Luiz Braga Junior,
commercio do operações bancarias,
capital 1.000:000*, sondo 500:000$ dos
commandilarios, nesta praça, llrma
ile Bandeira & C.

Domingos de .Souza Marques o Ma-
nuel Anlonio Alves, commorcio de
ferragens, na cidade de Nlclhoro.y, ca-¦pilai 4S:('>25$355, llrma do Souza Mar-
quês &, Alves.

Julio Anlonio da Cusla e Josó Fer-
reira Pinto, coiumercio do molhados,
nn cidade do S. Paulo, capilal 15:000$,•firma do Julio da Costa & Pinto.

Manuel Vieira Martins e o com-
l_ndÍlat'io Manuel Vieira Blttonconrl.
comniercio de (orrauens o armarinho,
na cidade do S. Paulo, capital 150:000$.
sendo 40:000$ do commandilario,llrma
de Vieira Marlins & C.

A llcraçòes—Vorcuii alteradas as so-
ciodades commerciaes sob as firmas
tle Adolpho, Veiga & c. pela retirada
do sócio Anlonio do Castra Brown: o
Pereira, \raiijn S C, ]>elo fnlloclinonto
dosocio Julio Frederico iln Costa, o*rodu-.*ção do capilal a 130:000$, sendo
a primeiro d'osla praça o ii ultima na
sidado do Sorocaba (S. Paulo).

Dislratos—Foram dissolvidas as so-
ciedadesquegyravam «oli as llrmasdo:
Sebastião \nloniodo Paiva A C, Nelto
R Ribeiro, Soares X Cunha, Moreira .';
Pinto, linstos & Rocha, Albano du
Souza ,v C. iVcsla praça; Fernandes
Freitas & Carvalho, da estação da Pa-
ciência (F.slado úo Rio do Janeiro):
Carvalho \ Filhos e Ribeiro & Pariu,
do Estado de s. Paulo.

S5í-_S>IS!ia^"__ FÍSC—EM
Alfândega :

horas

Aguardente "'>¦
Arroz —
Assuear —
Algodão —- —
Cafó 41.519 593.117
Carvão vegetal.... sr>.9io 305.775
Couros .•.'¦.'2 331
Fnriulia —
Feijão 360
Fumo 10.(03 5.1.709
Madeiras -.210 1I3.243
Milho 10.0211 92.JI54
Polvilho K4.1SD
(Jtioijos 8.920 71.720
Tapioca —¦ —
Toucinho 3.0S:i 29.05:i
Diversos 41.721 455.200

E. F. LEOPOLDINA
Dia Desde 1

Aguardente jSO
Arroz 720 770
Assuear —
Algodão —
Bngadémamona. —
Batatas —
Café 15.917 310.514
Carvão vegetal.... 2.345
Couros 4.9,5
Farinha 70.530
Feijão 00
Fubá 149 5.470
Fumo 10.890
Madeiras 9.031 I7.9U)
Milho 32.500 860.455
Polvilho —
Queijos —
Tapioca —
Telhas e tijolos... 40.000
Toucinho 501
Diversos 1.715 35.520

A'. B.— Na relação acima liao eslão
contempladas as expedições om tra-
fogo ínuluo pelas vias Porlo-Novo e
Serraria, recebidas pela E. V. Contrai.

*&,
Embarcações despachadas ¦

Em to
Pernambuco—Vapor inglez E. S. Lan-

custei', de 294 tons., consig. Compa-
nhia Norto-Sul: c vários gêneros.

Gênova—Vapor italiano Washington.
de 1,845 tons..consigs. .1. N. Vincenzi*i Filho: não fechou o manifesto.

Bordeaux—Vapor francez Líí PlultiAc
3.572 tons., consig. Monteiro: não
fechou o manifesto.

Rio da Prata—Vapor francoz Equatcnr,
de 2.484 tons., consig. Monteiro : não
fechou o manifesto.

Ballimore—Barca americana Bnlti-
more. de 095 lons., consigs. Levoring
A C.: c. 9.559 suecas de café.

Valparaizo—Vapor inglez Polosi, de
2.515 lons., consigs. NViIsnn Sous &
C,: não fechou o manifesto.

Turks Islaud—Barca amoricana C'«/)i-
petncro, de 257 lons., consigs. Leve-
ring fi C.: em lastro.

5><"S]iaclios dc exportação
Em 10

Hamburgo—Vapor
(.¦¦•.>: C. Trinks &

Dia 10 aló us
Do dia 1 a 9..

Egual periodo de 1390.
Rcccbedoria:

150 PI9$
.057.814*

1,501:339*524

•aio
50 s

1.905*120

allemão
C, :m

Montcc
n va.-

Phipps Irmãos & C,
arcas de ca fó, :)9.090$000.

Nova Vork— Vapor mgloz Sluart
princc Okoll : Wilson &'C. 2.000 sac-
ias de café. 105*840$ Faria Cunha ,-i
C, 5 000 saceas de 

"caie, 
264,Ü00$0Ú0.

Dia to.•Oo dia l a o..
117:879
903:823 _»5

.021:70:U472
023:898*814Egual periodo de 1390.

Termmii no lim do corrente mez a
coliraiu;a, sem multa, dos impostos
predial e pennas iVugun, relativa ao Iosonicslro do exorcicio do 1691.

mrsRCAitn w. café
Stock em i' mão

Dia 9: saceas
Existiam 53,020
Euiraram 2.257

1 Total 55.277
Embarcaram-se 8.259
Ficara:): cm deposito 47.018

ENTRADASGERAES
E. . C. do Brasil :

Dia . 40 7,',9
pes Mn 499.900
Egu ío de Ism 1.800.084

¦ Ci. . •11;

Dia _
JDosdc o dia S29.091
Egual periodo de l.-.j 083.530

Barro, dentro:
gi«? 91.095Desdeo dia 731 337
E§rilfti 'leriodo do 1390 1 ,'W1 J?9

R3o\ imento do p(»i'lo
ENTRAI _ NO DIA 11

Liverpool e escs. 22 ds. (3 1/2 ds, da
liahia)— Paq. ingiez Potosi, com.
II. W. Ilaves, passags.: dc. Machado
Moura, capitão J, Francisco de Mc-
nozes e sua mulhor, dr. .Antônio dc
Brito Travassos. Deoclecio li. Bor-
ges. Francisco Agutra, João Maxado
Aguira, Mario Silva, Anlonio Martins.
d. Philomena do Lucas. João Fran-
cisco Menezes, Victor dc Oliveira.
Josuilio lt. Vieira UiogO Alves, d.
Bernarda Macia; os portuguezes d.
Maria do Carmo Curvelio, d. Anna
Ferreira e 2 Ii!tios; Francisco Vn-
lente de Almeida. Francisco do
Campos,Álvaro de Castro; os inglezes
l):ivid Fondla.v. 583 dc 3S classe o 94
em transito, festo paqueto não com-
municou com a (erra).

Antuérpia por Fulmoutb, (05 ds. do ul-
limo). — Pat. norueg. Finniii, 253
lons.. ni. A. Soronson, equip. 0 :
c-. vários gêneros á ordem.

Boulogno. i.s dias. — Barca n.inieg.
Flora, 107 tons .oi. G.vertson,oquip.
10: c. cimento ;i ordein.

Montovidóo o escs,, 10 ds. (21 lis. de
mios). — Piiiuielo nacional Porlo

i.ar-

Capilão PcdroB.de Cerqueira Lima,
8 lilhos o unia criada, dr. Carlos M.
Sobrinho, Anlonio R. Marinho, sua
mulher, d. Maria Josó, Autonio João
G. Braulio, Alfredo B. dos Santos,
JosóAntonio Pereira Filho.JosóS.Ro-
drigues, João Junqueira, lta.vmundo
Roxo c sua familia, Joaquim Josó•Palhares Sobrinho, dr. Mario Galvão,
José Vasconeellos, Manuel P, Goulart
o sua [ainilia, J. ll. Forrolra Guima-
rães. Francisco Josó do Almeida o
sua familia, Samuel Josó Marques,
David de Sanson : os portllgU07.es
Anlonio Moreira Campos, Manuel
Teixeira do Faria, Augusto Avelino
de Olivoira, Francisco José do Oli-
veira, João Marques Loureiro, Ma-
nuel Gonçalves de Macedo, Joaquim
A. Coutinho do Freitas, Damião
Joaquim Franco o sua mulher, An-
tonio E. Pereira, Antônio Dias Car-
valho, Marcos A. da Silva, Joaquim
de Oliveira, Manuel R. Alves, Anto-
nio José de Almeida, Antônio F. da
Costa, Manuel da S. Mendes, Josó
L. dn Cruz. Francisco M. da Silva,
sua mulher o i lllho, Sebastião José
Corroa o sua família. Seiallin P. da
Silva e sua mulher, João Luiz Mo-
reira Fauses, Josó C. Oliveira o sua
mulher, Anlonio Josó Alves, Anlonio
da Silva Gaggeiro, Domingos do
Souza Marques, Anlonio L. For-
reira; as francozas inllo. Jeanne Dol-
vor, mlio. Mario Barrier. nv. Bar-
rier o 1 (Ulio, mlle. GabricUe Aliberl,
Vaientin'—lande, Dc/.eré Kahn, Al-
bert Andrielc, mlle. Atuelie Boimel
o 1 criado, Acliillo Nicieró, Alaphi-
lippet e sua mulher, d. I.iic.v Andi:
osiiisso A. Petit; o allomão Waltor
Rictinune; os portuguezes Josó B. da
Cosia, Josó Ferreira Delgal Junior,
Firinino 11. do Araújo, Joao Baptista
Paes, l.iiciano N. Pereira, Joaquim
M. Pinionlel, Pedro Brandão e sua
familia, Anlonio dos Reis o sua fa-
miliu, Josó Antônio Dias da Silva
Souza, d. Julia Carvalho Pereira,
João Francisco do Carvalho. Joa-
quim R. do Almeida ; o inglez A.
Jacobson ; o 85 de 3' classe.

Marselha coses. -• Paq, france/. Aqui-
laine, com. Bonnot, passags..* nal-
leiuã d. Louise Kraut; os franco-
zes J. Lieux 0 Bartholemy Bollon; o
hespanhol Manuel Sova, 95 do 3'
classe o 519 cm transito.

Falnioulh-Pttlaehonoruoguetiso Wats
810 tons., ni. P. A. Uehncrs, eqiiip.7;
c. couros salgados.

Barbadas— Barca ingljza James L,
Pcndernast, 558 lons. m. G, l.owery,
equip. 7; ein lastro de pedra.

Cabo-Frio— Hiato nacional Vencedor,
32 tons., in. João S. Ilixirão, cquip.il;
c. vários gêneros ; passags.: Joaquim
dos Santos Malaquins.

Gonova eeses.—Pii(|iiele ilaliano Was-
hingloii, com. D. Zanelli, passagrs.:

. os' hespanhoes d. Anita Iglesias,
Christovao Wallares, d. Thereza Co-
mas 2 lilhas e 1 criada *, a italiana
Giislone C. Di Cliiaravalle, 85 do 3a
classe.

Cabo Frio.—Hiate nacional, Ar. S. da
Assttmpção 2*. 32 tons. ni. João R.
Christovao, equip. 3: em lastro do
pedra.Santa Lúcia — Vap. ingloz Cilji of
BcIlUsl, 1.437 tons., coin S. Com-
pbélle: oquip.20: om laslro de carvão,

Paranaguá — Barca nôruog. Alai,
2!19 tons., ni. II. E. Ans, equip. 3: cm
lastro de pedra.

Pernambuco pela Bahia— Paq. iu-
glez Gulhdce, com \V. M. Campbell.

Porto Alegro o escs. — Paq. nacional
Itabira. com. II. Kiimodes ; passag.:
T. L. Cragas.

Mandos o oscs. — Paq. nacional Es-
pirito Santo, com. Francisco, A. do
Almeida, passags, : Albino F, de
Aguiar, Francisco Pires do Castro,
dr. Manuel Almeida, Luiz Manuel
Scrodio, Joaquim Rodrigues da
Silva Mandini, desembargador Josó
Maria M. da N. Pessoa o sua mu-
lhor, Horário Fernandes do Ma-
iralhãos, Abilio N. II. Neves. José
D, de Brito Ingloz, dr. Pedro C. do
A. Maranhão. Anlonio Pinto Cabral,
José F. d03 santos Miranda, An-
tonio Campos, e sua mulher. Bal-
1 ino F. de Mendonça, dr. F.niilio J.
yvulran, tonento Hilário F. Dias o

criado. Aristides O. do Queiroz,
tenente coronel Cláudio A. Sa-
vauot e sua familia, tonento Felix
do N. Menezes o sua familia,
Adolpho Duarte, d. Maria das Dores
Fernandes e I criada. Arnaldo Sal-
gado, d. \malia Maria do oliveira e

lilhos, llenicio Gonçalves, dr. Ho-
legario 11. da S. Pinto e sua familia,
alteres Joaquim C. Cordeiro o sua fa-
milia, dr. Américo Paiva, Arthur
Arieira, Carlos Reovor, Joaquim do
ll. Parcos. Rufino R. do Campos,
9 cadetes ; o francez Nicolas lí. RO-
núuld : os allemães F. llaiten, Sa-
lomão L. Gimburg : os ))oriuguezesJosó Ribeiro F. Coelho, d. Maria P,
dc Andrade, Ü0 do 3" classe.

Jabo Frio— Vap. nac. Cé-cs. 170 lons.
com. D. Ií. Guimarães.equip.. 10 : c.
vários goneros, passags.: Josó Jorgo
do Souza, Deocleciano da Cunha
Duarte, Henrique da Cosia Machado,
Ernostoda C. Macedo 09 de ;>' classe.

tnguezos d. Anna Gonçalves, Josó
Garcia, 14 de i!1 classe e 103 em tran-
silo.

riuilissinios
Espectaculos, concertos,

sortes o leilão de mimosas prendas

Grande passeiata
O club sahirá ás 7 horas, incorporado

com os asvladbse banda
dc musica, percorrendo as ruas Sete

dc Setembro, Ouvidor o casa,

sso srasioo
Aviso.— Reservamos o direito do

vedar o ingresso ás pessoas que jul-
gariuos conveniente.

A commissão.

V.\l»OIS!_ I';_»1:_AI>4»S

Nova /.elaudia, Aorangi 11
Hamburgo, por Lisboa, Peruam-

buco o Bahia, Patagônia 11
Rio da Prata, Clttti di Napoli 12
Rio da Praia, Monteoidio 12
Portos do Sul, Victoria 12
Portos do Norlo, Maiiáos 12
Rio da Praia, Médoc 13
Nova York, por Pernambuco
Capita 14

Santos, Adria 14
Southampton, por Lisboa, Peruam-

buco o Bahia, Tagus 15
Southampton, por Lisboa,Pernam-

buco e Bahia, Tamar 10
Hamburgo, por Lisboa, Peruam-

bucoe Bahia, Bahia 17
Santos, Curityba 18
Valparaizo, por Montovidóo, Aeon-
cagtta IS

Porlos do Sul, Alagoas 18
Rio da Praia, Thames 19
Rio da Praia. Bearn. 20
Bordóos, por Lisboa, Pernambuco

e Bahia, Brésil 8:i
Liverpool, por Bordóos, Lisboa o

Bahia, Galicia 2:1

Monte «le Soeeo_*o do
115o í!e Juneivo

garantido rr.i.ooovr.axo nos cstauos
UNIDOS HO IIIlA/.ll.

Tendo do proceder-se íi venda cm
leilão, 110 dia tá do abri) próximo fu-
turo, dos penhores eom prazo vencido,
previno-so aos possuidores do cautelas
nestas condições para resgatarem os
respectivos penhores ou renovarem os
cotilratos, antes do dia lixado para o
leiião.

Rio, 30 de março de 1891.—O gerente,
./ V. do Couto Soares.

Todos 03 paquetes d'osta linha são
illuminados a luz electrica.

Na agancia offeetuam-se seguros so-
bre mercadorias, bagagens o valores
embarcados nestes vapores.

Para cargas truta-so com

W. O. FSCK

A Rua de S. Pedro 1 A
(P audar)

Para passagens o outras informa-
ções, cornos

AGENTES

WILSON, SONS ÃC.,Uí-_D
Praça das Marinhas 2

comiiiundanlo DliVAUHlilX
esperado dc

l,

ató o din 13 do correnlo,

sahirá paru

depois da indispensável demora
Para freios o passagens truta-so na

agencia, o para cargas com o sr. II.
David. corretor da companhia, ruu
do Viscondo do Itaborahy n. 9, fundar.

O AGENTE
MONTOUX

j

F.ncarreiiase do todo o qualquer tra;
bullio pertencente á sua arte,

Alteiide a qualquer chamado paracasas do (ainilia, não sò na capital,
como nos arrabaldes,

PREÇOS UARATISSIMOS

65 Rua de Santa Luzia 65

S. PAULO
Acha-so á venda om nosso os-

crlptorlo

v/iponrcs x S-inis
Londres, por Plymouth, Aorangi.
Santos, Curityba
Imbetibu, Barão de S. Diogo (4 hs.)
Porlos do Sul, Enrique Barroso..
Bahia o Pernambuco, Planeta

ra lis.)
Hamburgo o oscalas, Monteoidio.
Gênova o Nápoles,.C.itlti di Napoli
Ilapeinirim ató Aymorós, Arrctii,
Sanlos, Patagônia

(S hs.)
Porlos do Sul, aló Montevidéo,

Porto-A legro  
Bordóos, pelu Bahia, Pernambuco

c Lisboa, Mcdor...
Portos do Sul, lluttna (4 hs.|
Gonova o Nápoles, por Barcelona,
Adria

Rioda Prata, _ry-is
Pernambuco o Macáo, Mossoró...
Saiilos, Tomar
Santos, Bahia
Liverpool, pelu Bahia, Pernam-

bucoe Lisboa, Aconcagtta
Hamburgo, poia Bahia, Peruam-

buco o Lisboa, Curityba
Southainplon o escalas. Thames.
Marselha, Barcelona, Gênova c

Nápoles, Bcam
Rio da Praia. Brésil
Santos, Galicia

GUARDA HAC!0HAL
1 l" batalhão dc infanteria

(ANTIGO 7" BATALHÃO)
Faço saber aos ofttciaos, inferiores,

cometas, tambores c guardas do an-
tigo 7' batalhão, hoje. H°, que o quar-
toi do mesmo oslá fiinceionando á rua
do Senador Euzebio n. :t08, o quo do-
voni todos comparecer das I horas da
tardo em diante, para os exercícios o
fardamento. Os (jue sc quizercin alis
lar, para preencher algumas vagas
existentes aprcsentem-so no mesmo
quartel á hora determinada,

Rio, 6 do abril do 1891.—Joso Fran-
cisco Gonç.alccs, major commandanto
interino.

o. s. i ia in s, s. t
LINHA BIMENSAI.

.•Sabidas para IVova-Yorlc

O PAQUETE

-^^.''Íq-#OL

CompagaiQ dcsMcssagories MaríCimes
AGENCIA

9' RUA HO VISCONDE HE ITABORAHY 9
rilIMUKO ANOAll

O VAPOU

Guarda nacional
./.p BRIGADA DU INFANTFRIA

Faço sabor aos corpos pertencentes
a esta brigada quu o quartel da mesma
ó ú rua do Senador huzobio n. 302.

Hio, ti de abril da 1391. — Fernando
Mendes de Almeida, tenente-coronel
cominandaiitc interino.

i»ii.Ti nni^fiTi ¦i,^iiT**,**^M,*i**™','''*J""TffTtitpriwtT-r^^w-^r^*'»itrir*ii

DECLARAÇÕES
I_ik.'o d» B —;>Ml>lica dos JCsta-

(los S iiidos <lo Urazil

Do ordem do sr. presidente comum-
nico aos srs. aecionistas do extineto
Banco dos listados Unidos do Brazil
(pie, do dia 15 de abril próximo fuluro
om. dituile, so fará o pagamento do
dividendo suppleniontar do 20s por
accão, como saldo de lucros, devendo
ser annunciada, com a precisa ante-
cadência, a suspensão das Iransferon-
cias de acções, para legalizar a sub-
síituição dás cautelas do Banco dos
listados Unidos pelas do Banco da
Republica, quo será íciiu conjunta-
mente ao dividendo supplementar.

Rio de Janoiro, 13 de março do 1891.
Manuel Cottu, secretario. (.

Clul) Familiar 1 dc Abril
A 35' partida terá logar hoje, Aos

sócios darão [ingresso os recibos do
corrente moz, o aos convidados os car-
toes expedidos, não sendo pormittido
oggregados.

A P secretaria, Adelia de Mello.

Eas&co

n

Coas-Ut-Os.'
Erazil

iMVim_s»o

dc

capilão — 1LI.ING
sairá pira

NOVA-YORK
com escalas por

líaliia,
I>L>i'iin:iiltu<"o,

I»ari**,
Alaranliâu,

Karltailas,
v S. Tlioniax

no dia 2j do corrente

Na agencia eflectuam-so seguros
sobre mercadorias, bagagous o valores
onibarcados nestes vapores,

Para carga trata-se com

W. C. PECK
IA RM DES. PEDRO i A, Io ANDAR

Para passagens o outras informa-
ções, trala-so com os agentes

WILSON, S0MS & C, LIMITED

2 Praça das Marinhas 2

comuiaiidaiile ROSSIGNOL,

esperado da EUROPA no dia 21 do
corrente, sahirá para o

RIO DA PR_TA
depois da indispensável demora

Para freios o passagens trala-so na
agencia, e para cargas com o sr. II.
Diivid, corretor da companhia, rua do
Visconde do Itaborahy u.O A, Blindar.

O AGENTE

S. MONTOUX

'ompunliia Comnicrcio de Conti

passai.Alegre, com. Bilhon,
SO-ha amanhã.

[lha do Sal. 35 dias.— Barca uorucir.
Sttbra, 562 tons., ni. .1. Iludsen.
equip. IU, c. sal á ordem.

SAHIDAS NO DIA 10
Bordeaux-a escs.—Pat.francez La Plata

in. ü.uile, passags.: i\v. Antônio
Maria Üc O. Bulhões, dr. Carlos Sam-
paio c sua familia, dr. Bruno Chaves,
capitão Luiz Liberal, Belarmino de
Almeida Regadas, S. Dias Cardozo J.
x Tinto, Antônio li. Monte Alegro,

Ralação dos passageiros entrados do
Rio da Prata, no paqueto francez
/.a Plata, om D do corrente :
Scraio do Oliveira. João Posseira,

d. Alice Neves de Moura o 1 lllho, d.
Ricardo Victoria, Attguslo Pereira das
Noves e 1 lilho, d. Gloria Monteiro de
Meira, Manuel Pinto de Menezes;
a luread. Lilo Russo: as russas d. Hmina
Segol, d. Funny Kromor, d. Maria
stin. cl. Ailcia Blaugul; as austríacas
d. Anna Gcrber, d. Olga Sheimbluni,
il carolina Mrocrok : a hospanhola d.
líleonor Rigol, Alexandre Seharnilzki,
Manuel Carlos, dr. Leopoldo Arnaud,
Juan Junjera, Manuol Roínero; os fran-
cezes in1"'. Claudia Suarcz.Alphonsede
cteve, F.duardo Gommez e sua mulhor,
Frangtiy Auguslo e sua mulher, Al-
phonso naseloiiXj llenri Cazabum;
os nrgenlinos Joao Baplisla Arbonol,
dr. Suulo.ro Fabiez, .1 >í'J Marliuez o
sua mullier, LuizMurlel; os amo-¦I Rhinislrom, PM-

os allemães Carlos
Cilia Teclcr; a polaca d.
crmtni; o inglez OolitTi-io

ia e lonimissocs
CHAMADA DE CAPITAL

Convido os srs. aecionistas (1'estn
companhlaareallzarom,nos dias 15a 2ü
do corrente o no respectivo escriptorio,
á rua Visconde do Inhaúma n. 52, 1"
andar, a 2' entrada do capilal na razão
de 10 "/o ou 20$ por acção,

Na mesma oceasião se trocarão pe-Ias cautelas os recibos da 1" entrada.
Rio dc Janeiro, 4 de abril do 1S01. —

Antônio Luiz de Sou:a Mello, prosi-
dento.

De 22 do corrente em diante pa-
gar sc-ha na thesouraria d'esto banco,
ó ti'' dividendo do 8°,', ou 4$ por acção

Aos srs. aecionistas quo ainda não
substituíram suas cautelas primitivas,
pede-so quo o focam, allm dosere-
giilarisar esso serviço.' 

Rio de Janeiro, 11 do abril de 1S91.

MílSl):
f— MARÍTIMO!

lÉMfi___l___i
Pacific Stoam Navigation Company

SAHIDAS PARA A EUROPA

Moral:» a ti do maio
Btrilaiinia

Mi** i'e*^«afiS3^__^ww^s_Sra_i
__^__^-l_____3

AHNUHCIOS

__

COMPANHIA

INdER
DE

NOVA-YORK
TUIW ItECKUIUU

PARA AS SUAS AFAMADAS

MACHINAS PARA COSER'
IM medalhas do ouro de Pelasse,
lüü medalhas de prata dc P classe,
diplomas honrosos o outros tropliúos

A Companhia Singer
:)-i'il>iie esta i>-t'aude

coitfínuça ás seguintes
razões: '

SUMIDADE NA CONSTRUCÇÃO
GRANDE SOLIDEZ

UTILIOADR
DURAIIILIIÍADE

SUAV1DADB

•v4 2 m3_?3fW_>m > ST

£ S #*» •* h»

PRKCISA-SR 
do uni liom caixeiro do

hotel ; na rua do Senador Euzebio
n. 13(i.

PI— 
CISA-S15 do um empresado

niuilo habilitado para correspon-
dencia, coin muito boa leltrn. Quom
estiver nas condições exigidas o dor
boas referencias, podo deixar caria
nesla redacção com as iniciaes A. 15.

REAL COMPANHIA
1>L

Paquc-les aYapor de SSoulbampton
1—RUA DE S. PEDRO—1

SOBRADO

I»HS-:ÇO H6E0UZIDO
PARA TODOS OS VAPORHS

Passagens de .'!' classe para Lisboa
— 70.';, o Las Palmas— 0(1$, incluindo
medico o vinho.

AS Mi
I B ro recoir
v/ mon cu

S MÉDICOS _-Ei:
nmondam a Creme f^i-
outra todas as ulTecções

liííoiras da pelle. A sua acção é um
effeito maravilhoso conlra os ardores
do sol, as mordoduras do vento ou as
picadas de mosquitos. Dcsconflar-se
das falsificações, Exigir a marca du
fabrica J. SIMON, Ruo do Provenee
ii. :t(j, Pariz. Vonde-so em Iodas as
pharmacias, drogarias o perfumarias.

mm mm i automãtíco
Não ha despezas cm concertos.

Inslrucções grátis a todos'.!
Garantem-se as mactmias por sei

nnnos.
VENDAS

por

Linha,

atacado o a varojn

retroz,
latas,

oleo om vidros
agulhas, etc.

ron ranços da i-adriga
Deposito principal para estnslegilunai

c afauiiidas machinas na capital ó

53 _ua dos Ourives 53
e em Niclheroy

35 il (rtPft

P. A. C. M_'!_sn_e.

Passagens de 31
dos Açores, via LI:

•lasso para a
boa, OüSOUü.

Ilha

SAHIDAS PARA A EUROPA
 a 20 do corrente
 )> Ü7 » »
 » 0 d maio
 » 13 i) »

íísS
BCgpra m&rtti

Tliamos.
Ta ni ar. •a " TaiíiisC)

tr.iv-.ic-
Trent  » "ã » »

O PAQUETE INGLEZ

i«Alllrt 8 _[ I ° PAQUETE A VAP0R

*¦¦

Banco de Credito Kiov
Tendo o sr. Pompcil Palha allcgado

o extravio do recibo n. 1.733 do -lüo
acçõps d'esle banco, com a primeiraenlrada realizada, faz-se publico (pie,
se no prazo do 30 dias, contados d'csta
data. nenhuma reclamação fòr apro-
sentada a respoito, sor-lhe-ha exiio-
dido novo recibo das referidas J00 ac-
ções.

Rio de .laneiro, 31 de marco do 1891.—Pelo lianco de Credito Movei—A. ü.
Comes de Castro, diroctor-sccrelario.

arlic-
Avího

Geral te Tclegraplios
ao puM ico

Acha-se aberta a estação urbana do
largo dos Leões, siia á;rua Volunta-
rios da Pátria n. 170.

As taxas são as mesmas ipio so co-
bram pela tarifa em vigor.

Capital federal. 9 de abril delS9L—
O director geral, João Ncpoinuceno
Baptista.

_{anco união do

rícanos !:
lippe Mor.
Sandi
Sofia Ce
a italiana d. Rosa Gazzuingd; a chi-
lena d. Amélia R. Gonzalez; os por-

Dn dia 1") do correnlo en
thesouraria desle banco, ;
11» dividendo, a saber :

Por acção iiitegralizuda.
» » coin l.'0 V> • ¦••

Credito
i diante, na
e pagara o

irijs-OQO
3§0i)Ü

Rio de Janeiro, 9 do abril do 1891.—
Pelo Banco União do Crodito, A. A. da
Silca Pinto, adminislrador-gerento.

capilão WADDILOVE

esperado do Rio da Prata no dia 13
sahirá para Pernambuco

iialiia,
Lisboa,

I . 1'ilóos,
(viala Rocbello ou Patiillac)

1'Iymontli
c Liverpool,

depois da indispensável demora

Passagens de '!' classe para Lisboa
- 7ü$, incluindo nieilieo o vinho.

Os paquetes (Vosla linha são illumi-
nados a luz elccirica.

Na agencia cffcctuam-so seguros
sobre mercadorias, bagagens o valo-
res embarcados nestes vapores.

Para cargas trata-se com

W. O. PEÍS&

1A Üua de S. Pedro 1 A

capilão L. R. DICK1NSON
esperado da Kuropa no dia 15 do cor-

rente, sahirá depois
da indispensável demora para

Montevidéu e Buenos-Aires
Este pSciUOte nada receberá para os

porlos acima o .não conimunicará com
a teria, trazendo aumento passageiros
e mulas.

O PAQUETE A VAP(_

TAMAR
capilão T. K. KXIIAM

esperado da Europa no dia 1G do cor-
rente, sahirá depois

da indispensável demora para"TT-í '»

(*) Este pariu otc ú
recta.

o da linha dl-

1" ANDAR
Para passagenscoes. trata-se com

c outras informa-

O S A G li N T Ií S

„1MET__

2 PRAÇA DfiS MARINHAS 2

Todos os vapores d
são illuminados a luz electrica o
zom as viagens mais rápidas e r
lares.

a companhia
fa-
ru-

N, B. —Na agencia tomam-se sc-
guros sobre as"mercadorias embar-
cadas por csies vaporos.

Para carga trata-se com o corretor
sr. Numa R. Macedo.

Para passagens e outras informa-
ções, no escriptorio da agencia da Mala
Real Ingleza, com o superintendente

Gk O. __-_EBOH
Ruo de S. Pedro n, 1, sobrado.

Cura eíficaz ein poucos dias com o
novo remédio LUGOLINA, appro-
vado pela inspectoria de hygiene. Este
remédio, que tem tido grande acceita-
ção dos médicos e doentes, é um liquido
transparente, sem gordura, sem chei-
ro, não suj ando o corpo nem as roupas;
não sendo, portanto, de uso pouco as-
selado e incommodo, como acontece
com as pornadas e unguentos, que
devem ser abolidos. Para curar as
«f rieiras», molha-se um pincel na LU-
GOLINA pura e passa-se entre os
dedos, 2 ou 3 vezes por dia; no pri-
méi-O dia sente-se algum ardor, que
passa .logo, não se sentindo mais nada
nos outf9s dias, e em pouco tempo
desapparetí„ na as comichões e as es-
coriações. Pa_& se obter uma cura ra-
dical, e não volt- V mais, é preciso usar
o remédio durantt? ^ ou 20 dias-

Únicos depositários*: Araújo Frei-
tas êc C, droguistas, ru*
ves n. 118, e encontra-s
boas pharmacias e
Pharmacia Au:
dio n. 116.

_,'¦'-

a ei_
dos Ouri-

todas as

ixmar.
drogaria.? Q na
rua do L_yíft'
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0 JQ__L±N \j \j BEíjIONAL
POR DELEGAÇÃO DE TERCEIROS INCORPORA A

(Colonização, industrias, agricultura e commercio)
:_»0©'-

:m&:

I B
PI

Dividido em 50.000 acções do valor nominal de 200g cada uma. A primeira entrada será de IO por cento no acto da subscripção e as outras
a juizo da directoria. nunca superiores a 10 por cento com intervallo minimo de 30 dias.

-¦fiODS-

FINS DA
I

Explorai* o serviço da colonização, para o que já (cm ajustadas varias concessões do
overno iederal para estabelecimentos de núcleos coloniaes no norte dos estados de Minas
erács e Espirito Santo o sul da Bahia, coiü todos os favores dos decretos dc 28 de junhoC7 dc novembro «lê 1SÍ.O.

Desenvolver a viação férrea na zona «Ias concessões c municípios visinhos, contando
com garantia tle juros de 6 por cento durante Í2G annos.

. Explorar cm larga escala o corte e a exportação dc madeiras, e todos os produetosdo reino vegetal c de mineração, de reconhecida vantagem para a empreza.
Adquirir c explorar concessões dos governos federal c dos estados c das intendencia-*,

bem como cuectuar quaesquer contratos tendentes á prosperidade da empreza.
Explorar a industria pastoril, não só para o aperfeiçoamento «las raças, como para o

bcncficiamcnto e exportação «Ios seus produetos.Estabelecer a navegação a vapor entre a capital fc«lcral c os portos «las concessões c
outros, «fuando haja conveniência.

\ .quirir fazendas «lc eaeáo, cafó, canna c «le outros produclos, estabelecentío ríeU_$
iiuctaoM .olonlaos «* íng-enhos eentraes eom os favores «los governos federal c «tos Êstatlos.

f-.'11'lft. «nu» »o_çSo bancaria, hera como deposito dc todos os generos dc consuinmò, pn_.**<
facilitar o desenvolvimento «__,. colônias.

Além das concessões, e*_...o tambem ajustadas:*
Diversas fazendas de eaeáo bem desenvolvidas;
Estabelecimento «le um engenho central com garantia «lc juros dc ií por cento sobre ój

capital de ¦-'50:000$ (seteceutos e cincoenta contos) pelo governo federal. '?.'
Um corte «ic jacaramiã c outras madeiras, montado, com estradas dc rodagem c caiui*»

nhos dc communieação, pastos, etc., etc.
Uma fazenda de criar com casas, «lepositos, pastos, etc, trapiches para atracar vapores

com depósitos, casas para escriptorio e pnra hospedarias dc immigrantes, etc., etc., (uti<.
prompto; bem como o pessoal technico preciso para iniciar desde já todos òs trabalhos
da Companhia.

Presidente, visconde de Lima Duarte.
Director-secretario,Francisco Corrêa da Conceição
Director-gerente, dr. Estanisláo Przewodowski.

Conselheiro dr. João da Matta Machado.
Dr. Virgilio Ramos Gordilho.
Commendador José Manuel Navarro.

Dr. Collatino Marques de Souza Filho.
Andrellíno Leite de Barcellos.
Dr. Manuel Ricardo de Souza Dias.

A subscripção das reslaiiícs accOes acha-se aberta no banqueiro e ieccr|»ora.loi* da companhia, 0 BANCO REGIONAL DO BRAZIL, e será encerrada iie
dia 17 do correnle, á rua da Alfândega n. 18, provisoriamente n. 23, sobrado, onde se acliam á disposição dos interessados os docunienlos exigidos por lei.

_. JL L--B

_r.,«gii£*ir.T3g|-ci-,g«T_irr»r,--d.ca •*¦**¦*•______¦

Alfredo Montanha Martís_§ de Pinho, presidente..

COM ÜLE0 DE RICIN0

%^^&_*¦*-_?- --'i-'*.í*_><'j -.''•^•**^--

APt. R-OVADAS PELA INSPECTORIA DE HYGIENE

Eslas capsuias elásticas, j;'t basíanlo conhecidas o bom acoilas no Brazilsão pr.êferiveis i.s cie outras origens não so poi- serem mais vantajosas em
Êreçt), como principalmente por conso.varem-so molhor, tlovldo ao sou bom
preparo: .

Vendo por erosso: .». I>. imíina-x, Borlim
AOK.NCIA NO líIO DK JANEIRO

RUA DE S. PEDRO N. 30, SOBRADO

_R_3-

amente
_ - _.... ,„.--.,._-.  ao
toucador -Ias senhoras, pacoto 500 róis;
DKOüaKIa JANVROT, rua da Qui-
landa n. 35.

PO' DE ARROZ BST

___~________£__-3S_-___j&!l
P0BRESA 1

sEIASICIiui.mj
¦FEBRES, DOENÇAS IIETSOSAS

m

_^_rT_:*rt_-W_t_rij_f_. ___-__•

DE
(Quina o Columbo)

K.<lo VlNHO (ortifiomtc, tnnltr. te-
Lriii.,-ro, autlDOiro.-*, cum ai AííocçQct.'eaorolulosaa. Fobros, Nüvroata,,
Coroa pálidas, Irrogutaridatiea u f-y
Erapobrcoltütonto úo Sanguo, otc. |T|
RocomraQ.uU.lo nCreaüçcui.Senl.ornt* Li
debelo, Pensoua irtoaao ou Eníra- l,»'
qU-ciiEu pc: Doof;c;n3 ío Excesso» fe

[vl íslglfímoroí. íi-ji». . •>"*•.'_ v-.riTiir.r, *{
.'.-i.C0.lfl 0 . íJtTtli ¦! FAifAfíô. ú

S_ -.«lb. I1BTHAN ».•-- -r- PAiK* JiH* .«,_-<*-.-..«..,».¦,—  .-%v;.•.\_<i____'_.í >.•.-¦ .-..x :..,.¦.••,;¦-¦.:*.'.'¦.«"

AGENCIA CONSTRUCTORA

IIJJ ( José Mairael Navarro, director-gerente.
n_____i__^'___;__i_r'í-»^*»^i»*.-rrm BTrr.[1T.Tatas\m%%WaWtm$M¦-rrJ!--—rfty-'-r7T!¦-+-. rtT.Tir*'*r*m».-igT-*rT-i*Ta^^ ..¦.-¦¦.^¦•^¦«-r-r-^-iy»*

Extracção Depois de amanha Extracção
ds qualcmer traba

i _3 09 .1 -_t_ \0 __ _-•?__ I
74 RUA DO LAVRADIO 74

.rega-se
lho de cos_stra_-§ão nesta cidade e
nos Estados.

A agencia dispõe de pessoal e
meios necessários para executar os
serviços que lhe forem confiados,, ©o
a máxima celeridade e e__actidãe.

.013 UL .7 OiUMM

INTRAN.SFERIVEL, fV I HORA
Os bilhetes acham-se íi venda. Remottom-so j)ara fora, livres do despeza, pedidos maiores do SO.-fcOW.

___* S.
OS T_ES0U_E!_0S. ALMEIDA & NAZAEETU. .Estas loterias são estraladas todas ás segundas e sextas-

feiras, á 1 hora da tarde.
-BStunom-am ._-_i_eni-nf.i ____—M-Pm———————— — -- - — — - ¦ • — —-. - -¦ ..———_*.— ¦»——-_.—»-._—¦ ¦ ...,....— ¦ i^ — ii 7;——'—: ',' »-—»„¦¦ ¦—»r*^^**—¦———-¦'¦.¦^¦——»—^—^_*»«* aip^a—--«-—uiwi—i i'rr 11 i~'iiB'S''*t|. ' ¦'¦•' J^^y-afflr_r~*^,ryiT^^^rwr'^-tWtTíarms.^.——u_ i .¦¦¦¦ jii_i_j_!niai j_ _mi

LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL—282^ÇTPapte)—Lista geral dos prêmios da 1a parte da 38a loteria extraordinária para o montepio dos servidores do Estado, extrahida em 10 de abril de 1891

Frcuiios «lc I«(*<io«>$ a 5oo$ooo
4052..
7852 ..
_i_..
48215..

10:000.4.0-*-)
8:000$0ü0
1:00OSÜ0O

büOiüOO

Prcinios «le 1 uoj;ood
550 |
800 I

107-3 |
2211 |

3530 |
3550 |

4461 I
4842 |

5990
<*Jõ-J

Prêmios «le Oo£ooo
261 3165 3S5S 5250
860 3557 4006 5372
1338 3501 4125 5596
2006 376S 4961 l 6201

7261
7261
7565
7S38

Prêmios «le 1 o$ooo
_3 828 1432 2312 3265 4658 543:', 5986
137 879 1519 2524 3275 4791 5473 6032
168 910 1606 2605 3429 4792 5623 6107
174 918 16S9 2606 3444 1809 5625 6150
220 1010 1822 2696 3651 4824 5634 6282
292 1075 1842 2708 3653 4809 560S 6422
368 1089 1939 2778 3926 4971 5691 6425
383 1160 2100 2907 4044 5008 5701 6509
446 1295 2172 2910 4402 5083 5737 6542•.46 1371 2232 3003 4561 5220 5813 6721
8S 1387 2240 3184 4606 5403 5947 6740i

6753
6882
6932
6868
7040
7097
7272
7397
7553
7645
7672
7969

12 205 319 485 004 758 S67 1936 U00 1365 1535 1730 1800 2004
20 20 87 15 61 72 42 1213 75 40 50 93 73
35 26 89 17 62 78 48 32 79 48 52 1901 74
36 17 35 98 20 63 98 50 39 93 54 55 75
i>'J 20 37 99 25 65 800 56 41 DO 73 05 12 76
46 23 38 500 i'.l 68 60 44 97 74 66 15 77
'" -í*l ¦»' 32 70 05 45 1402 82 75 21 83
85 28 52 47 71 12 68 52 St 80 23 84
90 -II 73 10 50 78 13 71 OS 12 85 92 24 94
9» 34 78 12 55 81 16 72 74 14 87 94 32 2102
99 37 81 16 62 82 20 85 75 15 97 90 41 3
10? 43 93 25 03 S5 22 94 76 18 1620 1806 46 10

44 97 30 07 93 24 90 S0 24 24 43 11
48 404 31 70 95 34 98 82 25 20 10 59 14

12 49 34 75 806 35 1110 S4 81 28 17 64 17:
85 42 78 II 46 16 85 36 31 18 73 24
31 58 14 44 79 10 47 32 86 47 32 23 74 05
39 262 16 48 99 13 57 33 93 60 42 31 80 29
*1; 65 22 54 700 27 61 34 94 63 54 37 82 41

f*1 •>' 80 56 30 05 40 98 64 59 38 88 46
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REINADO DAS MULHERES
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R. SATAMU

IkadaAjmlal). THEATRO PHENIX Sj.iiAWlATICA Hua da Ajudai). THEATRO VARIEDADES
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Sendo o Io acto devido áhábil penir.-"""i, c os oiili-r.,-
SA'

do PP-pular artista VASQUES c os ouli'^ádous da diatinct'a lm^ía a vKlva-lloiM.KUiNiri a. musicado festejado -"¦•-pranteado maestro
BACH.

'-*..
distinetó actor brazileiro o

vt
maestro OFFEN-

DEISTOMIIV.Íí.çsAO IDOS ACTOS
'Mto.WSfcABÃYT/^ AS M-JLHBRBS HOMENS,

m*££í.'en-scène do artista heller
Dan* prln^pio^ fo espeCtaculo com a comedia om 2actos de A. Ditriai a«-, CMoot, traducçâo do DU. MQRE1RA SAMPAIO

_?qiíi« parte toda a cuiupanbia¦?_eço£) e Ixoraa âo costume.

1
DAS FOLIES BER GE RE DE PARIS

Esta curiosidade artística como uma única vez ao dia, o menti nuo lheu servido jior elle muito apreciado, o que consisto em um bom prato desn-azfth ai-ii. níos. seis pílulas ou croquettos do estoiia cmbehfda« em
puro Uerozeno, meia garrafa do dito liquido em chammas, dopois ascumot-iaseis «rijjai-í-os, fumando o sétimo-, as toebas, os charutos, o lacro fazem
parte do sem egual trabalho d'estO i>lt<»nom.c_o.N. 13. — Salanus desafia o chimiço ou medico algum do encontrarem
qualquer composição nn. sua bocea,

l_-C.__tt«
Nas suas inimitáveis

_ _ m 8 B Ba. _ Ivuii mg _^*;S
O DESLOCADOR

lllles. Lncie Audy e Davigny, mme. Djalma, mlles. Fleury, Dràois,
dlstrigny e Aieha

A's S iiS l.opas.

cançone l.-is

Ultimo suecesso da onera cômica cm .. aetos, traduzida culdadosamonto
para osta companhia por F. COI74J355í.-%.

EE.1E5HUC0.S i -tÉM-MitUy.-iS
°_. I.

¦___§ __!__ l__ê._J 1____3 ^t^|P^
DE

BICOS

Eniprcza— ISi._E._IA DOS SAI\7TOS

3 GRANDE 8ÜCCESSI
Primeira em reprise do esprendido vattdceilla em 5 actos, traducçâodo festejado comodlograplao *

Dr. Moreira Sampaio

TRES
TOMfl PARTE TOOfl _ COfflPASIHIA

MISE-EJV-SÇÈNE D© ACTOR MATTOS*J__.
J_a

Desempenhando o papol dc M1MI, a notável primeira actriz cantora
•JULSâ FLá

Tomam parte o popular o primeiro actor cômico "_"-«*ix«ít«} o os distinclo9
artistas Elvira, Coneetta, Gabi-lella AEoutani, illaria ."líaia, alfpi«(««¦Há, I_iiza Rouss-óti, It. í>i_lsoa, AlToiiso, Kot-Iià, I*oi'to.«i
{ISotta o outros -

-Secebem-se eiico-ume-.da.K', seado ellas respeí.
tadas até ao meio-dia. Teleplioiae 7® 2 
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