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O SR. D. PEDRO 11 
DEMONSTRAÇÕES DE PEZAR 

S. A. a Sra. Condena d'Eu dirigio á commissão 
los colonos de Petropolis o seguinte telegJamma: 
• Saudoaamente agradecida.-llabel. " 

O nosso collcga do Rio News, que é sempre tão 
vero na aprêcinyão de nossas cousas e que não póde 
r suspeito ús idéas republicanas de que é infatiga-
1 collaborador, raferindo-se á morte do Sr. D. Pc-

.ro li, diz, em ~ numero de 8 do cort·eutc, o 
e : 
uorte do '\"elho Imperador, D. Pedro li não 

ra sorpreza pal'l\ ninguem ; entretanto cahio sobre 
ste paiz como um gmnde golpe, profundament e 

$ido e abertamente manifestado. 
Desterrado da terra do ee·u nascimento, que amava 
m dedicada al,negação, velho, com a anude ar
inada, nada mais lhe re,;tava do que o descnnço, o 
:pouso que a morte e só ella lhe podia dar. 
A vida devia ter-se tornado para o Imperador um 
elo de anhelos não satisfeitos e de desejos sem 

!speranças,-um anciar pelo pniz em que passára a 
a meninice, virili'dad( e velhice, paiz para elle tão 

rato por tantas associações de familia e de amizade, 
repleto da memoria de sua fiel mulher, que tinha 

~do tiio dedicada companheira por q uasi meio 

1eculo : dót· pela ingratidão, pela deserção daquelles 
11n quem confiara c por quem tanto tinha feito . 

D. Pedro II póde não ter sido um soberano ideal e 
óde ser que nem sempre tivesse governado sabia
ente; mas ningnem porá em questão o seu patrio-

ismo c t'ectns intenções. Seu primeiro e unico pensa
coto era pelo progresso do seu paiz c felicidade do 
U povo. Consngt·ou toda a sua vida ao serviço da 
atria. 
De bens deste mundo não tinha guardado nada, 

ois morreu no desterro e em pobreza . . Tivesse elle 
enos abnegação, fosse menos patriota, menos de

~icado ao bem-estar do seu paiz, e teria economi
·ado alguma cous& para o dia da adversidade, como 
,ntros soberanos tém feito ; más tndo que elle tinha 

aera ao seu pom. 
Ninguem poderá. dizer quanto espalhou, pois as 

smolas erão innumer>Lveis e intenninaveis. Muil11s 
·ezes dava com }touca. prudencia, mas espóntanea
ente. 
Muiti:isbrazHciros-devêm-a- snã ed.üca?io ã gcnero- . 

,idade de D. Pedro II e muitos mais devem a sua 
osição e bom cxito na vida á sua protecção. 
A lista de JlCnsões particulares era longa e pesada, 

1nas elle sempre soube satisfaze-las sem nunca ter 
ppellado para o Thesouro Publico ; e entretanto, a 
eapeito de toda a sua carida.qe, dos sens sacrificios 

:e dos seus sonhos para. o en~~:rnndecimento do seu pniz, 
. Pedro II morreu no desterro, c snns cinzas irão 

gora repousar em sólo estrangeiro. 
O Brnzil do& seus sonhos nunca foi realizado tnlvez; 
as I\ O mesmo tempo o qn~ este ganhou em dcsen-

1volviinento material foi obtido debaixo do seu governo. 

1Todos os grandes serviços da sna civilisação moderna 
tórão iniciaclos sob o seu patrocínio e e\le procurou 
sempre dar ao seu povo tudo que contribuísse para o 
seu progresso e felicidade. 

Alguns desses esforços podem não ter sido sempre 
coroados de bom exito, mas o seu fito foi sempre 
ecto e deve ser honrado, mesmo por aquelles cuja 
hostilidade política degenemvão em injustificavel ma
lícia pesS'Oal. 

O tempo e a histeria, podemos estar certos, farão 
~nstiça ~o morto e aio da 4<~e exaltem-o como um chefe 
de bomens, certamente o honraraõ como homem e 
Jlalriota; e votaráõ que com a. sua morte o Brazil 
Jlerdeu o seu servo mais dedicado, mais cheio de abne· 
gnçiio e seu ami~o. mais caloroso e desinteressado·" 

Em a sessão de bontem do Con·selho Supremo Mi
Jit.u, sobre proposta do Sr. general Mitanda Reis, foi 
lançado em neta um voto de pczm· pela morte do Sr. 
D. Pedro de Alcantara, ex-Imperador do Brnzil, sendo 
em seguida sus1,ensa. a sessão. 

Por nlma do Sr. D. Pedro de Alcantnra, o Sr. Bispo 
diooesnno e o Illm. C! 'dido fazem celebrar hoje, na 
Igreja Cathedral, solemnes exeqnias. 

A's 10 horas da manhií. principiará n missn com 
assistencia do Sr. Conde de Santo Agostinlw, o Cabido 
e todo o clero, santificando c rr,onsenhor Joüo Pit·es 
de .Amorim, vigario gera!, que será acolytado pelos 
couegos Accacio, Gouvêa e Rosa. 

.A11iatiráõ ao sólio, como presbítero, o monseohor 
Pedro Peixoto de Abreu Limn, e diaconos, conegos 
· aviér Pinheiro c Diniz. 

'fermin11da a missa, o Itlm. Cabido tomará os pa
·amentos para as absolviçõe6, sendo as qnatt·o pri
eims feitas pelos monsenhores Peixoto, Amorim, 
ias o }o',·eil'll o a ultima pelo Exm. Sr. 13isbo 
~1\~. 

A. o•chn..'n, sob a· direcçüo do maestro Ccrroni, 
!JO_ 4a Ca~edral. executará. os responsorios e a. 

rande do padre José Mauricio c Libera-me de 
buco. 

greja eat.l coberta de luto. 
altat·-mór, debaixo de um docel de \'clludo 

, destaca-se uma graude Imagem du Crucifi

o, a. cujos pé.s levanta-se a banqueta, composta de 

s castiçaes de j ncarandtl.. 

O Sólio Ettiscopal acha-se coberto ele rOxo e as 

t!eiras dos Capitulares forradas de preto. 
Nn nave pt·incipal do Templo ergue-se sobre umn 

ase de 1•,20 de altura, 9 reetros de comprimento e 
metros de largo, um Catnfalco de 10 metros de 

lto . 
Preso no tect'> 'ela Igt·eja vé-se uma cupola. cnci
ada com a corOa im~rial envolta em crépe. 
Da oupola pendem quatro longas e largas sanefas 

tle velludo preto que, descan;ando na cimalha prin

ipnl da Igreja, cahem pelas respectivas columnas até 
'ao chão. 

No'alto do Clltafalco repara-se com a antiga bandeira 
imperial atimda. sobre o ataúde, que se aeha coberto 
com um 1·ioo pRnno de dama!co preto bord~do a 

A Directoria do Instituto Fluminense de Agricul
tura convidou por telegrammn o Sr. Visconde de 
Cavalcanti para representa -la. nos fuce ~·aes do ex
Imperador. 

A directoria da Caixa de Soccorros de D. Pedro V, 
t·eunida em sessão extrnordinarin, no dia 7 do cor
rente, resoh·eu lavrar em acta uma manifestação de 
pezar pelo fallecimeuto do Sr. D. Pedro II, mandar 
cerrar as portas do seu edifício, hastear a bandeira 
em funeral até ao 7• dia e mandar rezar uma '' 
missn. 

A 'S. U. B. Protectorn dos \.<JCh~iros, 80\ re
união do conselho, a 9 do corrent e, em aignal ele 
profundo pczar pelo fallecimento do Sr. D. Pedro de 
Alcantara, resolveu ccllocar a !ftta bandeira a meio 
páo até ao 7• dia, mandar snffmgnr a sua ah::a no 
30• dia do seu passamento e em seguida sn~penden a 
sessão. 

f 
O conselho administratiYo da Associação de Soc-

corros Familiar Homenagem a Serpa Pinto, em 
sessão de 9 do corrente, resolveu por unanimidade 
de votos, em signal de profundo sentimento pelo 
passamento do Sr. D. Pedro li, consignar em neta. 
um voto de profundo pezar, conservar em funeral 
o seu pnvilhü.o social e em seguida levantou a 
sessão. 

Rezarão-se hontem na cape lia do Asylo das ()r
phãs, mantido pela Sociedade Amante da Instrucçi\o, 
as missas com libera-me, acompanhadas pelas or
phlis, que a mesma Sociedade e a Associação Pro
motora da Instrncção mandúriío celebrar pelo eterno 
repouso do ex-Imperador, protector do Asylo, e pri- • 
meiro socio benemerito daqnella. Associação. 

Assistirão á solemniclade as dignas snperinteu
dentes, a administração e numeroso concurso de st· 
cias e socios. 

O conselho da Associação de Auxílios Medicos 
resolveu encerrar a sua sessão, e consigna1· em neta. 
um voto de profundo e sincero pezar pelo infausto 
passamento de S. M. o Sr. D. Pedro de Alcan
tara. 

A A. de S. !li. á M. de D. Maria II, em sessão de 
9, resolveu : 

Conservar em funeral por oito dias o pa"'liihio 
cial e inset·ir em acta um voto de immenso · pezar 
pelo passamento de D. Pedro de Alcantara; no
mear uma commissão, oomposta dos Srs. José Mar
ques da Silva, Jose A . Gonçalns Cardoso e Luiz 
Antonio Barroso, para assistir á missa que manda 
celebrar hoje a A. B. II. a D. Pedro de Alcantara 
e suspendeu em seguida a sessão. 

O Congresso Opemrio reunio-se em assembléa 
geral a 9 do corrente e por proposta do socio secre
tario da classe de fundadores Luiz Gonza!!a de Me· 
nezes, Ramos foi opprovndo unanimemente para que 
se conser1·e o pavilhão social em funeral durante quinze 
dias, a contar daquP.Jla data, e fosse nomeada uma 
commissão de tres membros para representar o Con~ 
gresso em todos os netos funebres, e hem assim 
lançar em neta um voto de pezar pela morte de D. 
Pedro de Alcantara. 

O conselho administrativo da S. S. Mutuos Cen
tenario do Mat·quez de Pombal, reunido em sessão 
ordinaria de 9 do conente, resolveu que fos;;e sus
pensa 11 sessão e que fosse lançado na acta um voto 
de profundo pezat· pela sentida morte do St·. D. Pe
dro II ex-Imperador do Brazil, conservar o pavilhiío 
social hasteado em funeral durante sete dias ; sendo 
nomeada uma commiss1ío para assistir ás exequias 
que se realizat·em nesta capital, em memoria A'> 
grande Brnzjleiro. .... 

Na Academia Nacional de 1\redicinn, em sessão 
ordinaria celebrada hontêm, esta academia resolveu 
transmittir á princeza D. Isabel, nma mensagem de 
profundo pezar pelo infausto passamento <lo seu 
augusto pai Sr. D. Pedro de Alcantnra. 

Hesolveu maia que seja coberto de crepe o retrato 
que como primeiro benemerito da academia, acha-se 
na sala das ses2ões, seja celebrada nma missa no 
trigesimo dia, e se reserve ns primeiras paginas dos 
Annaes para ser publicada uma nolicill biographica 
do Sr. D. Pedt·o de Alcnntara. 

A tnensagem é a seguinte : 
Senhora.-E' com pczar que a Academia Nacional 

de .Mediciull do Rio de Janeiro lamenta a per.J.a do 
vosso excelso pni, primeiro benemerito desta acn
demia, que foi um modelo de virtudes, e amante de 
seu paiz. Dignai-vos Senhora., receber ns sinceras 
condolencias desta academia por moti1·o de tão in
fausto acontecimento.- Dt·. J. IJ. de Lace1·da, Jlre
sidentc.- Dr. Pinto Portella. 

A Legac;iio e Consulado de Portugal receberão do 
seu Gowmo, instrucções para; em manifestaçlo le 
pezar pala morte do ex-lmperaàor, pór a bandeira 
em funeral por trez dias seguidos, e, no dia em que 
se effectunrem as exequins solenmes em LisbOa. e 
tomar hüo por 1·intc dias, cobrindo de luto as res
pectivas armas. 

O nosso collegn d' O Bmzí! publica hoje o se
guinte: 

"A Commissüo Central, nomeada para promonr 
as demonstrações de luto publico pelo f_allecimcnto 
do Sr. D: Pedro II, realisou a sun primeira l'etmião 
!•ontem, na residencia do Sr. lllat·quez de Tamandaré, 
e resolveu abrir uma enbscripção nacional para 
fazer celebrar exequias solemncs e perpetuar a. me
moria do íallecido Imperador. 

Para esse fim a Commissão 1·ai dirig ir por estes 
dias um nppcllo á Nação Brasileira e nomear com
missões especiaes, encarregadas de grangem· dona
tivos. 

A Commissão convidou pnra auxilia-la no~ seus 
trabalhos gcraes os Srs. Carlos de Lnet, Visconde 
ue Taunay, conselheiro Rodolpho Dantas, conse
lheiro Eduardo de Andrade, Dr. Affonso Celso c 
Dt·. Joaquif , Nabttco. • 
~---".....!....,--!1~---_...._.._ .... _ _.._.,_~_n_f._ ~.!'1..-LH:.\ro ... 
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ami~o maiscaloroso e desinteressado.» 

Em a sessão de bontem do Con·selho Supremo 1\Ii
l,itar, sobre proposta do Sr. general 1\Iitanda Reis, foi 
,ançauo em acta. um voto de pczar pela morte do Sr. 
O. Pedro de Alcnntara, ex-Imperador do Brazil, sendo 

seguida &USJ•ensa a sessão. 

9 

Por nlma do Sr. D. Pedro de Alcantnra, o Sr. Bispo 
iocesnno e o Illm. Ct llido fazem celebrar hoje, na 

lgreja Cathedral, solemnes exequias. 
A's 10 horas da manhit principiará a missa com 

saistencia do Sr. Conde de Santo Agostinhc>, o Cabido 
todo o clero, santificando o rr,onsenhor João Pires 

e Amorim, vigario geral, que será acolytado pelos 
,negos Accacio, Gouvêa e Rosa. 
.Assi&tiráõ ao sólio, como presbitero, o monsenhor 

edro Peixoto de Abreu Lima, e diaconos, conegos 
.~avier Pinheiro e Diniz. 

Terminada a missa, o Illm. Cabido tomará os pa
:amentos para as absolvições, sendo as quatro pri

eirns feitaG pelos monsenhores Peixoto, Amorim, 
ias c ~·reirll c a ultima pelo Exm. Sr. Bisbo 

!1111~. 

A. ol.IChestra, sob a direC\'ÜO do maestro Cerroni, 
's!Jc,.. <}ll Catbedral. execnhuá os responsMius e a 

. rande do padre José :Mauricio e Libera-me de 
buco. 

greja está coberta de luto. 
alt:u-mór, debaixo de um doce! de \'elludo 

, destaca-se uma grande Imagem do Cl'Ucifi-
'do, a cujos pés levanta-se a banqueta, composta do 
s castiçaes de jacarandá. 

O Sólio Etliscopal ncha-se coberto ile rôxo e as 

deiras elos Capitulares forradas d~ preto. 
Na nave principal do Templo m·gue-se sobre uma 

ase de 110,2.0 de altura, 9 reetros de comprimento e 

metros de largo, um Catafalco de 10 metros de 
I to. 

Preso no tect'l 'da Igreja ve-se uma cupola cnci
ada com a corOa im~rial envolta em crépe. 
Da oupola pendem quatro longas e largas sanefas 

e velludo preto que, descanoando na cimalha pl'in

ipal ·da Igreja, cahem pelas respectivas columnas até 
o chão. 
No'alto do C)ltafalco repara-se com a antiga bandeira. 

mperial atirada sobre o ataúde, que se acha coberto 

om um rico panno de damaEco preto hord~do a 
uro, destacando-se o 11ceptro e o &mblcma ela 

"ustiça. 

Cento e vinte . castiçnes de prata In deão o mnges
toso catafalco, veado-se, na parte que olha para a 

ortt. principal, n" centro de uma corOa de goi vos e 
a.udades, o retrato do e<f-Im[Jerador, collcrto de finis
imo crepe. 
Tocla a cêm ilo catafalco e bem assim os elos al

ares, é amarella, conforme o ceremonial dos Bispos. 
Logo abaixo do retrato lê-se a seguinte insct·ipç ão: 

" Petro Seeundo. Brasilire. lmperator. Patriro. 
~rnamento. Et Civium. Honon. Circiter. Dimidium. 
~roculi. Sa11ienter. Gubernanti Artium. Scientia•·um
~uc. .Assiduo. Propagator. Ad. Externs. Ejccto. 
,Sodalibua. Relictis. In. Exilio. lllultns .Arumnas. 

atientet·. Perpesso Parisüs. Kuper Pii. Obicnti. In. 
!Domino Capitulum. Sanct{ Snbastiuni. Fluminis. 
I.Jaunarii Fratum. Suorum. Justi. In. Nomino l'lo
~ans. Justa. Solvit. 

Tiex Snpims Stabilimentum populi est. 
( Lib. Sap. Cap. 6- V. 26.) • 

" Timeoti Dominum bene erit in extremis, et in u:c 
~efunctiouis snre benedicitur. 

( Lib. Eccl. Cal'. t. V. 13.) 

" Cnm orphanis et vi<luis Thesanros suos cxpcn
dibnt ct indigentire populi nunctuam oblitus est. • 

Um pedestal sobre o qual foi collocado umn alrno
~ada com a CorOa Imperial envolvicla em crepe est{t 
bogo abaixo do t·etrato do illustrc morto. 

Muitos tocheiros de prata postos sobre a base 
~guamecem o catafalco. 

O monsenhor Pires de Amorim, viga rio geral deste 
ibispado, expedio portaria para <pe hoje em todas as 
grejas acompai1hem os sinos os dobres Íllllebrcs da 

:cathedral. 

O Club Scicncia e Cariclado, iustiluida nesta \'illa 
!de S. Sebastião do Parahybn, celebrou hontcm uma 
sessão funebre em signal de profnnclo peznr pelo fal· 
lecimento do ex-Imperador D. Pedro II. 

Depois de proferidas ili \'er•as allocuçõcs, rcpn s
•adas de profunda dôr, por parte ile muitos socios, 
1resolveu-se cclebrnr exeqnias solcmncs por alma do 
mesmo inonarcba. 

'() conscllio administrativo da Sociedade llfaritima 
tic Ben~ficcncia, reunit.'i em sessão extraordinat·ia de 
9 do corrente, resolveu qne fosse lançada na neta nrn 
l'Oto de profundo pezar pela morte do Sr. D.l'edro II. 
ex-Imperadot· do Brazil, e conservar o paviliii'tO em 
funeral duraute 7 dias, nomcánclo uma commissi"to 
:para assiatir ás exequias ·que se realizarem nesta ca
pital em memorin ao grande Bmziléil'O. 

A directoria e professores elo Lycêo de .Artes e 
Officios, contl'iatndos pelo fallecimcnto do Protector e 
Bemfeitor dessa Instituição, o Sr. D. Pcdm li, 
mandão celebrar, amanhã, ás 9 horas, na matriz do 
Sacramento, uma m~sa pot· alma. desse illnstre Bra
llileiio. 

que se realizarem nesta capital, em memoria no 
grande Braz~eil'O. 

Na .A.caclemia Nacional de 1\Iedicina, em sessão 
ordinarin celebrada hontem, esta academia resolveu 
transmittir á pl'inceza D. Isabel, uma mensagem de 
proftmdo pezar pelo infausto passamento elo seu 
augusto pai Sr. D . Pedt·o de Alcantara . 

Hesolveu mni1 que seja coberto de crepe o retrato 
que como primeiro benemerito da academia, acha-se 
na sala das ses~ões, seja celebrada uma missa no 
trigesimo dia, e se reserve as primeiras paginas dos 
Annaes para ser publicada uma noticia biographica 
do Sr. D. Pedro de .Alcantara. 

A mensagem é a seguinte : 
Senhorn.-E' com pezar que a .Academia Nacional 

ele Medicina do Rio de Janeiro lamenta a per<ia do 
vosso excelso pai, primeiro benemerito desta aca
demia, que foi um moclelo ile virtudes, e amante de 
seu paiz. Dignai-vos Senhora, receber ns sinceras 
condolencias desfa academia pot· moti1·o de tão in
fausto acontecimento.- Dr. J. /J. de Lace1·da, pre
sidente.- Dt·. Pinto Portella. 

A Legaçiio c Consulado de Portugal receberii.o do 
seu Gowmo, instnteções pura, em manifestaç.lo la ' 
pezar peln morte do ex-Imperaàor, pOr a bandeira 
em funeral por trez dias seguidos, e, no dia em que 
se effectuarem as exequias solemncs em Lisbôa. e 
tomar luto por ,·inte dias, cobrindo de luto as res
pectivas armas. 

O nosso co !lega d' O BmziL publica hoje o se
guinte: 

ccA Commissüo Central, nomeada para promonr 
as demonstmções de luto publico pelo fallecimento 
do St·. D: Pedro li, realisou a sua primeira reunião 
ltontem, na. residencia do Sr. 1\larquez de Tamandaré, 
e resolveu abrir uma eubscripção nacional para 
fazer celebrar exequias solemnes e perpetuar a rne
moria do fallecido Imperador. 

Para esse fim a Commissão ' ·ai dirigir por estes 
dias um appello á Nação Brasileira e nomear com· 
tnissões espccincs, encarregadas de gr::mgeur dona
tivos. 

A Commissão convitlon para auxilia-la no~ seus 
trabalhos geraes os Srs. Carlos de LQet, Yisconde 
ile Taunay, conselheiro Hodolpho Dantas, conse
lheiro Eduardo de Andrade, Dr. Affonso Celso c 
Dt·. Joaqui l"''' Nabuco. • 

Forão recebidas atlhesões no pensamento da com
missão por parte dos Srs. Yiscondc de Yaldctaro, 
I.> r. Leandro Ratisbona, senadot· Castro Caneira. 
Marquez de l\iuritiba e Dr. Francisco Tosta. 

Para se encarregat· de effcctuar as exequins no 

30• dia do passmncuto foi organisada a se
guinte commissão : Dt·. Yisconde de Iuitnruna, 
Barão do Cattete, Visconde de S . Francisco, l3ariio 
de S. Francisco de Paula, Barão de Itacurnssú, 

conselheiro Soares Brandão, commenc1ador João An
tonio Guimarães Pinto, Dr . Carlos ele Laet, conse
lheiro Antonio FetTeira Yianna, Dt·. Lopo Diniz 
Cordeiro. conselheiro Ignacio da Cunha Galvão, 
commendaclor 1\fnnoel Antonio Pimenta Bueno, Dr. 
.Antonio de Paula Hum os e Dr. Firmo ele Albu
querqne Diniz. 

A commissão resoh·en assis!it· hoje {t missa elo 
setimo dia que manda rezm· a t·edacr,:[to d'O ll!·azil, 
nn mRtriz do Sautissimo Sacrameato e depois ao 
otl1cio mandado celebrar pot· S. E". Rvmn. o Sr. 
bispo elo Rio ele Janeiro, na igreja Catheclrnl. 

A commisslo reune-se novamente amanhã, sah
bado, tts 3 horas da tanle, no mesmo local, á rua do 
Rezende n. 20; e são convicJados a comparecer á 
reunião os auxiliares nomeados. 

Associacrio Profecfom da In(<mch Dcsampam.da
Em scssã~ de hont cm, a que comparecerão os Sn c
conscl!Jciros Correia..._ Yisconde de Ibiturunn, Dr. 
Paula Freitas, Dr. Lopo Cordeiro, commendador 
Gross, Ilar<io de Pereira Franco, D . .Anna Penna, 
D. Emitia Netto Machaclo, D. Dolores Paula Freitas, 
D. Mnria Guilhcrmina Hraythe, conselheiro Duarte 
Sih·a, Visconde de S. Francisco, Barão de Quartin, 
Dr. J\Iene7.CS Prndo, Candido Gnffree, commendador 
Manoel Mattos Gonçah·es, conselheiro Soares Brandão, 
commcndador Tobias Figueira de 1\Ic!lo, commen
dador AITonso, conselhcirt> Adolpho Lisboa, Barão 
de Menezes, Jcanne Dnnlop, Julio Dunlop, Raut 
Dunlop, Dr. Heitor Cordeiro, Yisconde de Benurepaire 
Roban, Bar1ío de Werneck c commcndador I:nythe, 
o St· . conselheiro Correia, presidente, diz: 

" Senhores. Um dos traços salientes do elevado 
· caracter do Augusto presic1ente honorario da Asso

ciação, o Sr. D. Pedro II, era o interesse nunca 
tlesmentido, que manifestava pelo me!horamP.nto 
d11 sorte da infancia desfavorecida da fortuna; 
tra<;o nobilissimo pelo qual se póclc nferir o merito 
moral. 

Tivemos repelidas occasiões de apreciar em nossa 
associação quanto se empcnbnYa o Imperaclor em 
prol dos meninos sem arrimo, que acolhemos · em 
o Asylo Agrícola Santa Isabel. Estes seus protegido

1 
ouvirttõ pelo eterno repouso do finado bemfeitor uma 
missa, que I.Ht de ser rezada na cape! la elo asylo . 

Nós de\·emos tambe1n ao egregio varão, cujo pas
samento t1m sido tão nniYcrsalmeule sentido, es;Je
cial reconhecimento pelos \' aliosos sen·iços que pre
stou a esta bumanita"ria nssocia~iio, dos quaes con
sen·nre~nos sempre a tr1ais agradecida. lcmbrnn~n. >> 

Itesolven-se constgnar na acta desta sessiic' ex
traordin!lria um voto de profundo pezar pela doloros~ 
perda que a associação ac:~ba de soffrer : mandar 
dizer uma missa, no dia H , its !J l1 oras, no Carr1.0, 
peio eterno reponso do excelso Presidente honornrio ; 

O presidente da . socidade FrntemicJade Filhos ila dar pezames em nome da ass .,ciaçiio i augusta fa-
Lusitania, no abrir a sessã.o ordinaria do consrlho, em n:ilia do finado ; nomear n'\"' câmm is;iio para rc· 
9 do corrente, declarou que, em virtude da iufanstis- prcsen tar a associaç>•o n:~ > cxc 1 u i:~s <]UC se d u cc-
'•ima noticia <f·o passatnento do Sr. D. Pedro ele AI- ebrar na cntlcedral, c Jc,·:mtar a scssiio. 
cantara, se erg.uesse em funeral o pavilhão social A commissiio ficou corn posta do; Srs. : D. Anna 
durante 7 Ci&ll. e que se suspendesse a. sessão por tão Penna, D. limilh\ K eit•J ~fnch a tl o . D. Dolorc> r.:"!" 

1ntida perda. O 1° secretal'io accresccntou que se Freitas, Vi>concle ele ILitumn", Dr. Paala Freitll3. 
nomeM&e tambet\l uma commiss[.o para representar Dr. L0po Uor•lciro , commendnd or Uro>s, commetúla-
a mellllla sodedade ·em ' todo11 os o dos funeur~s c dot• JYiatl.os Gonçnl rcs, Ba1·ii.:. (le Pereira Franco. 
q"?e , se .inscri&Sll em acta._ mn voto de profundíssimo conselheiro S_oares ~rand :io, J ulio Dunlop, Raul I 
pezar. partl retlte!mJr«r tt\O rmugente e doloroso acon- Dtmlop e lhrao de \\ en.eck. . . . . . \ 

1ttP.t».flflto. ~.:~'membros prcsente3 resoh·i:ri"\ 1 tomat· luto fOI", 8 : l 

· ~. 

.; 
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~.========~~~~~~!"!"'!"!"'!!!!!~~~=====rc:;~i~d-:SiJ;;.~~has;arlu), Francisco Teixeira· 

Os pezames forão dados no seguinte officio, as- rl~ Carvalho Junior (2• chamada), Julio de Lemol • 
. . . S!lva (2• chamada). 

s•gnado por todos os so01os e soc1as presentes. Tttrma sunplementar. - RoJolpho Ma.urell de 
"Sereoissimo Príncipe Sr. Conde d'Eu. C~m ex- Silva, Luiz Tenorio Ca.Yalcanti de klbuqu~rqv.e; 

tremo pezar recelleu a Associação Protectora da Alipio Vianna, Pedro Olesio Paes Leme. 
. . · · d f 11 · _ Desenho, geomel>·ico e elementar (ás 10 1/2 horas)_ 

InfanCia Desamparada a mfattsta notlcta o a ect -Ernesto Alfredo Peixoto, Egyard Josê Ferreira 
mento de S. M. o Imperado f.~ Sr. D · Pedro li, seu llfurtins, Dttrval Braga, !'edro Fernaudos Vianna da 
eO'ren-io Presidente honomrio. Silva. 

0 
E; sessão de 10 do corrente a directoria e o ('OU- Turma st~pplementar.-Marcilio Dias F~ntes. Le~-
1 I - · 'd d de votos suspen- poldo Adelmo de Carvalho. Manoel Ferretra Correa 

se ho reso vcrao, por unanum a e. . ' e José Eu'~'enio de Paiva. Azevedo. 
der os trabalhos, em consequenma do tn~te aconte- Cunso :ERAL-1• cadeira elo 1• anno (calculo)-
cimento, e dirigir á Vossa Alteza Real, a sua ex- Alvaro Pinto Ribeiro, Albe.rto Moreira. da P.ocha. 
celsa esposa e á toda a augusta familia sinceras con- Fr~nc}sco Jo_sé Diniz, J_orge V,:tldetm·o _de Loss1o e 
d olcncias pelo golpe, que sofTrerão. Setl nlttz . Joao de ArauJO e Joao Frankhn de Almeve 

A . - p ot t da !maneia Des:unpa- Nogueira. 
A s,ocuu;ao r ec ora · . _ Tunna supplementar-José A\ ,tonio ~fartins P.ou-

rada, cumprindo sagrados deveres de grattdao, man- ven. Alberto FlOres, Thomaz Abelardo Vieim de 
dott t:~.mbem dizer uma missa pelo eterno repouso A~uino Leite, João .Timotheo Pereira da Rosa e Go-
do Au usto finado. dof1·cclo F;·ancise<> Leai. . . 

g · ' R 1 Rio de Janeiro 2• cadell'a do I• anno (physiCa exper•mcntal)-An... 
D~tts guarde a '\assa Alteza ca · . ' ' tonio Carneiro Monteiro, Dally Pe1'eira. Martins e An-

12 de Dezembro de 1891. · (Segttem-se as asstgnaturas. tonio Felisberto ele Oliveira. 
Tnrmn supplementar-~hnoel Antonio de Moraes 

Rego, José Dias Carneiro, Heraclito de Moura Ribeiro 
e Julio .Alberto 1\feineke. 

O conselho da Sociedade Beneficente 1 Protectora 
das Colonias Memoria ao Poeta Victor Hugo, resol
veu em demonstração de pezar pelo fallecimento do 
Sr. D. Pedro de Alcantura, suspender a sua sessão e 

consignar na acta um voto de pezar e hastear a ban-
deira em funeral, por oito dias. · 

Aula de tmbalho3 grapllico.ç do I • anno-::\Ianoel 
GnUtlencio Anorio Braga, Antonio Luiz Fernandes 

11 Pinheiro, Affonso !Uarianno Ah·ares. Heitor da Silva 
Maia, João . Pinto da Costa e Sizinio ela Rocha 
Dias. 

A Sociedade Beneficente Pedt·o Alvares Cabral, em 
signal de sentimento pela morte do illustre brazileirp 
D. Pedro de Alcantara, ex-Imperador do Brazil, has
teou em funeral o seu pavilhão e far-se-ha represen
tar üas exequias que forem celebradas. 

C uns o DE ENGEIIUARJA CIYn-Anla de frctb 'I l/101 gt•a,. 
pllicos rlo I • amw : Deocleciaf.'o da Costq Do ria Fi
lho, José Augu5to de .Araujo Junior . Joaquim de 
Souza Leão, Manoel Pacheco Leão e Propcrcio Fer
nandes Baleeiro. 

Noções 1le phys·ioa pam os cand-illato3 ao titulo c'
ag>·imensor: Lni7. Gambeta Sarnocnlo. 

NoTA- A's 11 h oras continnnní a 2• parte da 
prova grapliica da aula de constrncçíio. 

- EscoL.l NonMAL - Portug1tez da 1• &erie- Hoje Rece~emos um retrato do exc-lmpcrador, bom tra
hr<l ho do 11rofessor B. I. de Vasconcellos. I serii.o chamados: Elisa Augnsta Proença Mnreira, 

Iracema Francioni de Padua, Joanna Francisca Ri• 

I 
beiro, Laurintla Corrêa. 

Tlteresina, 9 de Dezemb!'O (telegramma) -O com• 
mercio techou as portas ao ter conhecimento dt\ 
morte do Sr. D. Pedro II. No setimo dia haverá 

miosa solemoe. 

Turma supplementar - Lucin•h Moreira Baptista, 

I 
Mar i:~. Albertina de Mello, !\Jari a ria Gloria Femandes, 
Maria Emilia dos SaN os, l\Tario. Luiza Varei!~ 
Quadros, Oscar Lopes d'e .A ze,·eclo, Hodolpho Lace 
Brandão e Roman" Barradns :IInn iz. 

Al'ilhmetica e algebra -Devem comnarecer hoje 
para prova oral : Acacia Sensitiva tle Caldas, Aimée 
Bokel, Alexandrina Anacleta de Azevedo c .Aizira. de 
Almeida. 

S. João d' E l-Rei, 10 de De%embro de 1891 (tele
gran·.ma)-Na sessão do jury de hoje, o promotor 
publico requereu que se consignasse um voto de pro
fundo pesar, em nome deste município, pela morte 
do primeiro hrazileiro e primeiro patriota D. Pedro li, 
sendo unanimemente apoiado.-0 promotor publico, 

Vicente 7'eixeim. 

Estação de S. Sebastião, 8 de De~embro de \891 (te
legrannna) --A SocieJade Club Sciencia e Caridade, 
desta Villa, em sessão funebre de hoje, resolveu ce
lebrar exequins solemnes por alma do nosso immor
tal ex-imperador D. Pedro II. Constemnção geraL
O presidente, G. F. da Souza. 

Valen;.a, 10 de Dezembro (telegr.amma) -Os Va
lencianos mnndiio celebrar e:X:equias solemnes por 
alma ele D. Pedro li, no dia 19. Aqui os sentimentos 
têm siuo de geral consternnç1ío.-A Actualidade. 

Pimlty, lO de Dezembt·o- Celebrou-se hoje missa, 
pot· alma de D. Peuro II, a qun.l fÕi muito concorrida. 
Iteuniclos oa devotos, sem cór política ott social, ou
virão as sentidas palavras proferidas pelo proprio ce
lebrante, Revtl. conego Paschal d e S. Martinho, to
ca,ndo harmonium o professor publico desta cidade. 

TELEGRA~I~iAS 
LON'DRES 

10 ele Dezembro 
Os titnlos Lrnzileiros de 1889 tivcr1í.o l:(oje a co

tação de 59 • f 0 • 

YICTORIA, 10 ele Dezembro 
A tranquilliuacle do Estado dcpencl( em gmnde 

parte do 32• bataliliio ele infttntaria. A população 
indaga o que significa ter sido chamado alü o actual 
commandante, que tem procedido correctamente. 

JUIZ DE FÓRA, 10 ele Dezembro 
Oo republicanos desta cidt\de congt·atulão-se com 

os co-rcligionarios fluminenses pela hombridacle e 
patriotismo com qttc pl'Ocurão restabelecer a legalidade 
e autonomia e desnffrontar os brios ultrajados pelo 
delegado da dictadurn. 0> governadores qtte adhcri
rlo á dictadura 1·asgárão a Constituição c ferirão a. I 
autonomia. E' edilicantc o exemplo de bt·io e h e· 
roismo. Viva a caus~ ela revoluçiio! - D . Lobo.
L!liZ Detsi. 

(Jomal do Comllw>·cio) . 

PAr:IS, 10 de Dezembro (manl•ã) 
Nas minas de carvão em Saint Etienne den-se uma 

,1 horrível explosão de fogo grisolt; varias galerias 
abaterão-se; o numc•·o de victimas, até hoje conhe
ciJo, é de 80; os estragos materines são avultados. 

LOKDRES, 10 de Dezembro 

Está decidido o enlace nupcial do Duque ele Cla
rence, filho mais velho do príncipe de Galles, com a. 
princeza Yictoria de Tcclc O casamento r ealisar
~c-ha proxim.amente. 

. I 

Turma supplementar - Amelia Clothilrle Tei
xeira de Mugalhiies, Amelia Gandino, Angelica de 
Athayde J oruão. Anna. Pereira, Augusto Pinto da 
Costa, Canncn 1\hrroig, Carnli•1a Leopoldina Itibeiro 
e Clara Azuram Alves ela Fr•nseca. 

Fra ncez- Hoje serão chamadas: Alice ~oemia 
Navurro, Alti1:a Pulche1·ia Soares, Amelia Luiza 
Vianna e Am,.liu Rosa Dias da Crnz. 

'lúrma Snpp!f'mentai·: A1ner1cã Ue Liina Gvnfinõ.O 
R01·ges , Ann<t Pereira. A1·nLelh de N <• ronha Ft!it~o.l. 
ArLhnr Lins de Campos, .Augusta 1\Iericia Braga. 
e Augusto Piuto da Costa. 
T<• l e~•·nmmus - Achiio-se retidos na esta9ão 

centml elo" telegraphos os seguintes: 
Porto-Alegre, para Mathon; Palmerim, para Zita; 

Recife, para Laranja e deputado Umhelino; Santos, 
para Manoel F erreira. Rocha e Salinas; S. Paulo; 
para o coronel Theophilo Gomes c Mnzoni Puritino 
Cnritybn, pam o deputado Serzedello Correia e Em
preza. Industrial; Rio-Grande, para 1\fendes ; llfonte
vidéo, para A<lo lpho B'ãrroso e liiinnroir; Buenos
Aires, para. A s~urt ; Livrnn1 ento, lJarn Frederico 
Villeroy ; Ouro-Preto, para o Diario do nrazil, B. 
Aquino Friton e Blumenau Caetano Decke ; Para
naguá, para Braga, B. S. 11Ialheos e Luiz: Bahia, 
para o Dr. <ialdino Travassos; Santo Amaro, para 
Teriam h; Bomjardim, para Salvador Boseili ; Fri
hurgo, para Ern•sto Artez e Dr. Bemvindo Ricardo; 
Campos, para Luiz Vieira. 

Na estação de Villa-lsabel, um de Recife, para o 
Dr. Carlos ; Campinas, pam Augnsto Corri. 

- Achão-•e retidos na f:í ' ar;:co centml da estrada 
de Feno Centro! do Brazil "0s segnintes: • 

Appa·,. cida, para José Horlr igues ; Casa Branca~ 
pnra P. Carl <'S Lindeig; Caxamhú, para Irinêo Brito; 
Caldas, para Vasconcellos; Muriano. para o arma
zem Bagn~m ; Pinheiro, para o Dr. Bnndeira; Gua
ratin p:netú, . pnra o Dr. Homero; Tiio Novo, para 
Antonio Lnrleim ; Tres Corações, pnra o Dr. Carln 
Jor<liio; Commercio, para Ncvolando e Antonio Ro
cha; Pnrahyba, para João d' America e PedJO 
Si lva; S. Paulo, para Senna Lu;z Jndir, Dr. Ant~ 
nio Coelho, Dr. Luiz Miranda e João Luiz de Andra
de; Pinhei•·o. para Fiori ta; Divisa, para Leopoldo 
Figueira; Ypirnngn, para F exrei rn. Guimariíes . 

~~2'iii!',.~ ~~ .. =------· 
l't\UTE JUDICIAIUA 

Rio, 10 de Dezembro de 1891·. 
t::ôa•le cl•• .o\ppcllaeüo-SEssA.o DA CAJUIIA Cnu. 

sou A PJtEST "ENOJA DO. Ss. nEzB,.B.utGADoa Fuu. 
LEuos-Secrela•·io o Sr. Dr. l':spozet. 

Present es os Srs. dezemhargndores: Uarros ~ 
111entcl, FcnHlucles Pinhei•·o, ·Bento LishoR, Gu 
lherme C1ntra, l\Iacedo Soares e Souza :IIartiv 
:foi nlJcrta a se ss~o. l 

Não !oi julgado o processo desiguauo, por 11 
íaltaJo o Sr. dezcmbargador Hodrigucs. ! 

'V'I'ibamal ('1\'11 e Ca:hu.loai-SEss'j,o )).i C 
Gnu, sou A l'RRSJDENCIA DOSa . DR. Dus Ln1 

11 e>·et ario o Sr. D,., Ramo• llfot>Cl!nlo. . _ ' 
Presentes os Srs. Drs- Costa. Fro.nça, e Lin.a. 

tos, foi aberta a sessão. 

d. 

JuLGA:UE~Tos-Inventariol- Fa.Jiccido;: Cleme 
Francisco rh Silva. Juiz relator o Dr. Costa l'rnn 
Julgado o culcnlo. Firmina. Rita da Costa Guimar~ 
Juiz relator o Sr. Dr. Lima Santos. J~tl ).!;a<lo o 
enio c ex ti neto o uso frncto. Rosa Dias de .Tes 
Juiz relutor o Sr. Dr. Costa França. Julgailv o c 
culo. · 

Pnc .. Hçlo DE aoNTAs-Supplicante-José llny1Úu 
do de Miranda Machado, tutor da menor ~fari:\ do 
Jesus Augusta. Juiz relator o Sr. Dr. Lima ::ian~or, 
Julg:lllns c npprovadas as contaa. 

('~Jma••a commerelal - AuDIENGU. 
Sn. Dn. SILVA MuaA.-E&crivfio Silva Jforeira. 
Liqu.i:lcwin -Snpplicantes Veiga Pinto & C. e Jnm 
Lom J.aw, on. Supplicad.a a Companhia CooJ'erativ, 
Popular . ~ellados e preparados, voltem os autos. 

NoTIFIOAÇÃo-Notificante RÇsa Margarida de Somr: 
e Silva, viuva de Joaquim Ovidio Sarai\'a de Carv_ .. 
]h o. ne"pnudido o aggravo. ~ 

ExcussÃo DE PENHOR-Autor o 1\auco Re gional 
Brazil. ltecebiua a appellayi\0 no efl'eito de\'olutiW: 
sóm ente. 

EscurvÃo CosTA LEJTE-Accão ele dez dias-Autor 
o Banco Commercio e IndusÍria do Brnzil. necubida 
a appelil<91ío no elfeito dcvolutiv<1 

Aru:Xo OliDt~ARI.!.=A utores_L . 

. ~ -
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JUIZ DE FÓRA, 10 de Dezembro 
0> republicanos desta cid,\de congt·atuliio-se com 

oa co-religionarios fluminenses pela hombridade c 
patriotismo com que procuriio restabtlecor a legalidade 
e autonomia e desaffrontar os brios ultrajados pelo 
delegado da dictadura . Oo govemn.dores que n•lheri
ri\o á dictndura ra>gát·ão a Constilttição c ferirão a 
autonomia. E' cdificantc o exemplo de brio e he
roismo. Yiv:Jo a caus~ da rcvoluçi\o! - D . Loha.
Luiz Detsi . 

(Jamal do Comme1·cio). 

LISBOA, 10 de Dezembro 

S. M. o Rei D . Carlos I, sua real cOrte c toda a 
colonia brazileira residente nesta capital, csperão 
sabbado proximo na gar·e de Lisboa o cortejo funebre. , I 
que traz o corpo do Sr. D. Pedro II. Este serà em 
se~uida tevado c depositado no jazigo da familia 

real em S. Vicente.... de l"ôrí11 IIP.IlA g Gl"'llGII ~l:l· 1 

trinrcha de Lisboa, que a! li reside, Yirá esperar o ( 
cortejo á porta do templo. 

Parte da colonia brazileim residente no Porto as
sistirá á missa em sufft·agio da alma. do illustrc 
rr.orto. 

BUCHATIEST, 9 de Dezembro 

O ministerio romaico, sob a prcsidenci<l do Sr. gc· 
nem! Horesco, apresentou sua demissão collectiva. 

PARIS, 10 de Dezembro (manl•ii) 
Nas minas de car\'Õ.O em Saint Etienne den-sc uma 

11 ltorrivel explosão de fogo grisou; varias galerias 
abaterão-se; o numct·o de victimas, até hoje conhe
ciJo, é de 80; os estragos ma ter ines são avultados. 

LOXDRES, 10 de Dezcmb t·o 

Está decidido o enlace nupcial do Duque de Cla
rence, filho mais velho do principe de Galles, com a 1 
princcza Yictoria de Tcck . O casamento realisar
sc -ha proximamente. 

1\rüXTEVIDEU, 10 de Dezembro 
A maioria do Congresso parece hvoravel aos pro

jcctos fin anceiros do Governo sobre a creaçiío do 
D:u.co do lJ rug~a.Y. 

!:O:I!A, 10 de Dezembro 

O Sr. Imbriani pronunciou um violento discurso na 
Camam dos Deputados, decbranr!o que o; aetos da 
direita da mesma camarn siio vergonhosos. 

Por esse motivo foi chamado á ordem pelo pr~si
t!cnte dn mesa, qtte, niio podendo acahum· os nnimos, 
vio -se forçado a suspender a seoslio. 

PAim!:, 10 de Dczºmbt·o 

O Sr. J. Carlos Alphand, engeuheit·o chef>! das 
obra s e emuellezamcnto da cidade de Pariz, acaba 
de fa!lecer, na idade de 74 annos. Foi creador do 
Bosque de Yinccnnes , do Trocad.ero, e concorreu lar· 
gamente para o bom cxito dns exposiçües universaes 
de Pariz. 

- O Governo fm ncez foi interpellado no Senado a 
respeito do~ direitos do Estado em relação {L igreja. 
A discussão de intcrpcllação terminou-se pela \'O

tnção de uma ordem do dia de confiança ao Go
,·erno. Essa ordem foi adoplacln por 211 votos 
contm 57 c no mesmo tempo convidaclo o Governo 11 
su~tentar com energia os direitos do Estado para 
com n ig•·eja. 

BERXA, 10 de Dezembro. 
Foriio conclttidas tH oe.~ociações entre o Go\'Cmo 

helvctico e os Governos da Allemnnha e Austria, no 
sentido da conclusão de um tratado de co:nmercio. 

BUCHAREST, 10 de Dezembro 

!3ob a presidencia do St·. Catat'O foi orgnnisndo 
um novo ministerio romaico ; o presidente encarrc· 
gou-se da pasta dos negocios do interior. 

BlJEXOS-AIRES, 10 de Dezembro 

Cotação da libra tB.G9 pesos. 

Taxa do ouro 371 •j •. 
O estado sanitnrio desta capital continúa a ser 

excellentc. 
-O General Julio A . Roca pedio ao General Br.r; 

tholomeu Mitre para sustentar a sua candidatura ú 
Presi,lencia da Republica. 

- Uma grande invasã_o de gafanhotos devasta as 
campanha~ de Buenos-Aires. 

0fJff}ie pela colheita elo milho. 

~rtQ1::~Hu-·uu "O'lf\J:S'Jr 
I se -ú veneta nesm •ypographtd, dih 061. afiíM'iõ.,J 

~8000. 

Hell·osJJCClos dos 'lnnos anteriores 1850~. 

F.snmPs - HCULDADE DE nEDICI:-IA - Hoje , 11 
do corrente, serão chamados a exame, os alumnos 
segnintcs : 

PnovA onAL- 1• série meclica (tis 11 horas)
Augusto Ribeiro de Souza, Ernani Ca rlos de l\Ien~zes 
Pinto, Francisco R ibeiro Ilfarconclcs l\Iachado e Lniz 
Felippe Baéta Neves. 

Ttll'ma snpplementnr- Norberto Pereira da Fon
seca e Pnulino de Andrade Werneck. 

2• sél'ie tnerlicll (ás 10 1/2 huras) - ..!Hthm· Josri 
de Anrlrade Bastos Fntnklin ua Cunha Mm·eira, Ar
thnr Lobo dn Silra, Bernardino José Alves Maia, 
Eduardo de Gusmão Lobo e J o só de Freitas Saldnnh11 
Sobrinho. 

Turma supplementar - José Thomaz Nabuco de 
Gouvêa, João Jacintho de Paula Mendonça. Joiio 
Manoel da Stlva Tavares, Boaventura Francisco La
meira de Andrade, Hemique Constancio Benassi e 
Arthur Pires de Amorim. 

5a aérie (ás 11 horas) -Eduardo da Costa Vellez, 
Sylvio l\Iuni1. de Souza, José Octavio de Freitas e 
Joaquim Ferreira Coutinho Junior. 

Turma supplementar - João Paulino de Barros 
Leal Filho, João Moreira do Couto Junior, Diogo 
Teixeira de Faria e Joíio Pedroso Barreto de .Albu
querque Filho. 

6• •érie (áa 10 l/2)- Oa moamo• chamados para 
llontem. 

Anto nio Lnrlcim ; Tres Corações, para o Dr. CarlN 
Joruiio ; Comntercio, para Nevolaudo e Antonio Ro
cha; Pnra]Jyba, para João d' America e PediU 
Silva; S. Paulo, para Sr.nna Ln;z Jndit·, Dr. Anto;
nio Coelho, Dr. Luiz Miranda e João Luiz de Andra
de: Pinheiro. para Fiori!a; Dil'isa, para Leopoldo 
Figueira; Ypir::mga , para Fe:o:eira. Guitna.r:ies. 

~~~-~~~~~~~=a~~~!!!!!!!!!!!!, 

l'i\UTE JUDICIARI.~ 
Rio, 10 de nezemln·o de 189lo. 

t:ôa•te d•• .olppellaeiio-SxssXo DA C.tilfAJIA ei'fllo 
soa A PRESI "~NCJA oo· Ss. nEzB~BUGADoa lr.tolll& 
Lcuos-Secrcla•·io o Sr. Dr. T>spo zet. 

Presentes ns Srs. dezembarg-ndnrcs: Barros 
tuentel , Fcrnnncles Pinheiro, Bento Lishoa , Qu 
lherme Ctntm, :Macedo Soares e Souza Mariú: 
foi aberta a sess:io. 

Não íoi jul~: .. .lo o processo clcsigoado, 
:Caltauo o Sr. dez~mbargador Hodrigucs. 

POJ: 1J 
l 

ci. 
'l'a•ilumal t'lvll e Vll!hlliDni-SEssi,o ~A C 

CniL soa A l'nBSIDBNOIA DOSa. Da. Du.s Lix.'
11 CJ'elario 9 Sr. Dr. Bamoa Moro110n10. .._ • 

Presentes os Sra. Dr& .. Coata l'll&Dfllo, e Lin.a. 
tos, foi abertl\ a sessão. 

JuLGA>IEN1'os-Jnventariol - Follccido&: Cleme: 
Francisco ,]a Silva. Jniz relator o llr. Costa I<nm 
Julgado o C>Licnlo. Firmino Rita da COAtn Gnimar~ 
,Juiz relator o Sr. Dr. Lima Santos. Jul~atlo o 
enio c ex ti neto o uso fructo. Rosa Dias de ,Tcs 
Juiz relator o Sr. Dr. Costa França. Julgauv o c 
c:ulo. · 

Pnc•·uçlo I>E OONTAs-Supplicante-José Unymu 
do rle Mirnmln Machado, tutor da menor Mnri'\ dr 
Jesus Augnsta. Juiz relator o Sr. Dr. Lima :Santo 
Julgadas c llpprovadas as contas. 

('IUUftl'll COIUWerelal - ÂUDIBNOU. 
Sn. Dn . SJLVA MAvaA.-Esr,rivüo .Silva Jloreira. 
Liquirlrw/n -Supplicantes Veiga Pinto & C. e Jnm 
Lorn Lâw,on. Supplicada a Companhhl Cooj•erativ: 
Popular. :' ellados e preparados, voltem os autos. 

NoTIFIOA ÇÃO-Notificante h.'Cita Margarida ue Sou 
e Silva, viuvn de Joaquim Ovidio Saraiva de Carvo.· 
1bo. Re~poudido o Rg'f,'1'8VO. ' 

ExcussÃo DE PENHOR-Autor o nanco Re,((iono.J 
Bmzil. Itccebiua a appellay~o no ef!'eito dc\'OllltÍ' 
sónJ ente. 

EscunÃo CosTA LEITB-.Ac~ão de dez dias-Au 
o Banco Commercio e Indnsiria do Brazil. I!ecllllida 
a nppcllt,~i'to no effeito devolutiv•• sõmcn1e. 

AcriÃo ORilt,;"ni.I.-Autores L. & H. Shiffmann. Jtll
ga<l•' ·o ' ~n·;amento do réo para que incorra na pena 
de confesso. 

EsCtuv,\ o Luzary - Acpõe& o•·dhlll1'irt .< - Antor 
Alfreúo An~usLo Ferreira Braga. Ao juiz Dr. Salva
dor i\foniz. 

A•Jclo de dez dias-Autores Brandii.o Gama & O. 
Ao jtliz Dr. Affonso de l\J if"1 nd11. 

Anelo DI< uEcoNUEci>~>:NTo-Autora Lnizn de Avel 
lar Lcmgruher. Ao Dr. presidente da cam .. ra pa · 
designar relator. 

J USTIFIC\clo DE F.U.LENOIA-Justific:lnfe o Dr. 
cnraclor fi s<:a.l das mnssas fallidas. Justilicndos G. 
Potey, 1\nbert & C. Cumpra-se o accordão elo con~r 
seli:o. 

E:~.couçÃo-Exequentes o Barão de Castro Lima 
seu filho. ltecebida a appellação sómcnte no cll'ei. 
devolutivo. 

Escmvlo Lopes Domingues-Juslifi•:u,,io-Jnsti 
ficante Angela Rosa. Di~a o advogadu do Banco cJ, 
Brnzil, sobre a petição da justificante llOl' Enha no 
nuLos. · 

E:ullAnGos DE TEROEiaJ"- Embargante 1\Ianoel cl: 
Rosa Lopes. Ao presidente ua camara para cle , igna 
relator. • 

FJA:IÇA- Supplicante o corretor de fundo' ]•nblicos 
~Ianoel Ah·ares ele Souzo. A ccrticliin de il. ii:l, não 
satisfaz ao preceito do art. 15 do r!ecrcio n. 81)6 d 
1851; jnn !e certidão de t:Üo ter lmvido no tiCmcstre· 
leg<ll l'cc!nmação contra si . 

AuDmNt:IA DO JUiz o Sll. Dr.. AsPoN;o D.ll ~ha.\liDI. 
- Bscril'tio Silva 6/0!'eira.- Execução- Exeljuentes 
Zenh~' 1\cvcs & C: Recebidos os cmbarp;os '' li. 33. 
para seren• discutidos ; conteate-os ou conftJsse os 
cn• barp;;t<loa. IJ uerendo. 

F uNe' DE counE1'oB- Supplicante Guilherme Phi~ 
lipus. Pro,·c 'lue a publica<;áo da vaga foi feita ha 
mais d .: li m ezcs. 

Egcn•vlo Lu:•Es Do:n:INGUE3 - Accüo de 10 dias
Aut•)l' Jiomcio Augusto 1\';,huco Caldas. Ao Dr. pre
sidente ela caumm JMlra num cu•· relator. 

AccÃo ouot~Ar.JA - Autore; C!m·:es & C. Conce
ui<lo3ns cinco dias da lei. 

Esca •vi.o Cosn LEITE - Jcr,io de 10 dias-Autor 
o Bvnco tlc Credito Movei. Julgnda deserta e uii.o 
seguida n H]•pellação interposta. 

.A twn:~., L\ no JllJZ SA.L1'ADOB l\Io~lZ- HscJ·h·iêo Siltx~ 
Morei'''"- J'u.í lr·ncin - Fallido Domingos Josê Pe
reim Meire.l les. Hcctifiqué-:se a nomenc·:i o. 

L!Q!l"'·'\:Ão ,--Da firma Arantes & Úcbello. Ao juiz 
Dr. tdvu l\latra. 

A"c:io nc m:z DIAS- Autor Dr. Aufrmio I'iaheiro 
Lobo 'uc Menezes Jurumenha. Ao juiz Dr. All'ouso de 
l\Iirand.a. 

L!Qt:!nHÃo- Da firma Carneiro & ·,rmt ins. Jnl 
""'h dis;~lvi . !o r•. socieuacle soL a firn~:1 suum e su· 
feita n lit]llid a~!\0 ; foi nomeado litplidantc" o socio 
sohrev iven!c F r~oJcisco Laurindo l\Iartins. 

Esomv:i.o 1 .u u:y - AcpDes ordinal· ias - Autores 
Ptntlo Cnn•licl v Carlo> Gnrcia. Ao juiz D1·. Alfonso de 
Miranda . .lti\':ndu F os ter Yidal. Hefomwilu a úccisão 
agg.ravad u : ~~~n siga n. Bjlpellação interposta, por 
ser a cath t · r. ,L·ada. 0 

Euc t '."o-- . .-:' •l'tente o Dan;:o do Brazi!. Em 
pnn-a. 

E soR!I · .. , t\. , ,. , LEtTE -E.raote de litTos-Autor 
João i' :n e' .u '' " ~l c llo. Diga :l pat·te. 

Aoc:i. o onu<''·""'- Autores Vi uva Gabe] & C. 
CumJ;ra-se o n.·ú rd õto: assigne-se nu1·o termo para a 
contestatn"~·'' · 

ExECU\;Ã~- Lc:•• tnente Luiz da Itocl.u1 Coelho. E~ 
prova. 

Escnnlo J. '•P' ;; DomNGUES - Acciies de rle::: J.ias
Autores o ], " ·.• do Brazil. Ao j'uiz Dr. Afl.onso de 
.1\JirnnJa. A. : c•, o:I, Frere & C., em J:quiuação. 
Idem. 

'J' •• :JJu n:~" 
A ÜHllf (ll':\ 

10 horn s, I ·' , ·· 
pre111 0 . 

O Cou::-.- 1
: 

horas ; 
A<'nlll.I l'::(· 

o.o meio di • 

. F:o nccioniio hoje: 
· nl tia C~•·te <le Appellação, ú 

opois sessão do Conselho S.. 

, .i !Jl\nal Civil c Criminal, ás 11 

<:J do Tribunal Civil e Crimin~, 

Aauii(' n t.' l;; • - llt> j uiz da Camnm Civil, Dr. Lima 
Santo$, ils 11 ! ~. · : 

Do juiz dn (':, r . . • Criminal, Dr .. :Miranda RibeirO. 
ás 11 1/'llw r.< c. 

..Jan•y- A z, , ·" :.ontem foi aberta com a~ 
sença de 4/i jm:rd, .. 

Compareccntlo n i•r'gamento o réo Francisco clt 
Costa Gadelha, oc•~nõndo do crime de roulrê, e o 
tendo defensor foi nom•ado e!ll-olficio o S:r. Jllr. B 
fonso de Castilho Lisboa, que requereu e obteve • 
mento do julgamento l'ara hoje ; para ler o prO( 
tw~ 

·~. 

.; 

.. .. ..... ~ ..... 





O SR. D. PEDRO 11 
TELEGRAMMAS 

PAniZ, 8 de Dezembr·o 
meia-noite 

li<•: c, ú noite, ú.s 9 horas, ji• a multidão das vi
a.ta~ ~oão podia mais c:rcular no salão c nos corre
ilores dCJ hotel Becllord, npiuLndos de gente, qL\e se 
encoutrtt\'3 , no retirar-se, com os portadores de 
nonu corôas c grinaldas remeHidns e1e toc1os os 

pontos lfa Frnoçn e do estrangeiro. 
Então os mestres de ceremooia pedirão aos cir

cumstantcs que tivessem a bondade de se retirar. 
Fechou-se o salão, e logo os empregados das Pom

pas F•mcbrcs peaetrárão na capclla ardente, onde 

os p~nnos pretos dcsapparecião litt.ernlmente en

cobertos por grinaldas de flóres. 
Os empregados tiníri'.o os grandes candelabros de 

prata, apagárão as tochai de cêra, e descêrão, do 

alto da éça, o caixão tríplice em que estão encerra

dos os restos mortaes do antigo monarcha. Atn:nés 

da tampa• de crystal, enxerga-se o semblante do 

augusto finaclo. 
Ha dOL\S dias que o corpo foi embalsamado, e tem 

agora um aspecto de mllrmore branco com expressão 

commo~ente de serena magestade. A tampa de car

valho está. recoberta com vellt1do de prata, c é se• 

gura por grandes parafusos tamhem ele prata. 

O caix5.o sahio elo salão, carregado pelos empre

gados elas Pompas Funcbres, e passoll diante de 

toda a família alli reunida, atravessando a ante-sala, 

apinhada de Bmzileiros. Desceu pela escadaria c foi 

levado ao JlU!eo do Hotel que dá para a n1a Pas· 

quier. 
Defronte da porta do Hotel j:í estavão paro.das seis 

carruagcu; colossaes, com a~;ranjos em fórma de altas 

:pyramides, deitinadas a carregar as corOas para a 

igl'eja da ~Iagdalena. 
O corpo sahio pelo portão do Hotel que dá para a 

da Arcade. 
O caixêio foi co!locado em riquíssimo carro. funebre 

adornado com estofos pretos, tendo penachos pretos 
·desses carros, cujas lantemas, veladas de 

estadia acêsas. A antiga bandeim com corOa 

ria! ~volvia o caixão. . 
u 1.restito encaminhou-se na ordem scgumte : logo 

depois do carco funebre que levava os restos mortacs 

do ex-Impendor, precedidos do mestre de ceremonias, 
vinhão.) Conde d'Eu e oous filhos, Príncipe Griio-Par:í, 

D. Luiz e D. Antonio~ o Príncipe D. Pedro Saxc, 

os c~maristas do velho~nonarcha, o Conde de Motta 

Maia, os representantes do. colonia. brazileira. e da co

lonia portL\gueza e multidão enorme de amigos e 

elo finado. • 
que a hora do sahimento não tivesse sido 

annunciada, era grande a multidão naquellas vizi

nhanças. 
O prestit() fuuebre depois de percorrer breve trecho 

da rl\a da Arcade, penetrot\ 110 Boulevard Males

herues, cheio de gente de cabeça descoberta, e 

chcgotL it esq ui na da praça cll\. Magdulena, seguindo 

par& a igreja elo mesmo nome. A l.uz electrica dos 

.:andclahros daquella praça e . dos da rua Royalc, 

illumiuando a massa ne,.ro. de povo, dava em cheio 
• o . 

no cn rro e fazia sobresahit· os matizes da banderra 

O cano funebre foi parar diante das grades la

teraes, no pé de uma porta q ne cH entrada pnm a 

crypta da igreja. Alli estava, rodeado do clero da 

:parochia, o padre Lereboms, cura da Magdalenb, 

que recebeu o corpo. 

O caixiio foi transportado para a crypta, acampa
Ilhado pelo. família, a que se unirão o Duque ele 
Chat·tres , irmão do Cotlde de Pariz, e o príncipe úe 
Joinville, cunhado do Imperador. 

Antes'!le se retirarem, todos os circmnstantes dei-

tlrão agua benta ao caixiio e fechou-se a pta. 

Segue, depois o ntaúde, precedido nor mu.:Jicas 
tocando a grande marcha funebre de Chopin. 

A faruilia imperial e príncipes vão em doze grandes 

carros cobertos de luto. 

Kos cordões segurárão os Srs. Gaspar da Sih eim 

Martins, Yiscondc de Camlcante, B:uãt' da Est t·ella, 

Conde de Aljczur, Conselheiro Silva CoEta, Barão de 

lllmitiba, Conde de 1\Iotta 1\Iaia, General José Yicira 

do Couto 1\Iagaluães, Conde de Nova Friburrro 
Conde de Yillenetwe, Cunr!e de Xioac c Yiscoudc 

0

d~ 
Penha. 

Pol' orderu da Princeza, depois da Uua Real, potli:i.o 

os brazilciros que n10nif3"tassem desejo, segumr os 
cordões, até :1 estação de Orleaus. 

Depois dos empre;sados das Pompas Funcbtcs se
guia grande nmnero ele personagens. 

Dos dons lados do cortejo descuvohiiio-sc duas 

extensas alas de tropas, com as armas em funeral, 

c formadas por oito regimcn tos de infantaria e dous 
de artilharia. 

Era enorme a mt1ltidão que enchia as mas. 

Não se via uma só juneJ:a que não estivesse api
nhada de gente. 

A multidão, l'espcitosa, descobria-se perante o 
prestito. 

? sol, que se occultára quasi toda a mauhã,raeliou, 
bnlhante, ao passar o cortejo pela Praça da Concor
dia, derramando ondlls de htz. 

Foi um espectaculo que não poder{• jamais ser es· 
!!Uecido pot' quem o vio. 

Nos Campos Elyseos, no Jardim d,ts Tnlherias, 
nos c<tes do l'Ío Scna é enorme a multi,lão de pessoas, 

de sexos difi'erentcs , em nttitnde respeitosa, á espera 
da passagem do prestito fuuebre. 

Depois da Ponte da Conconlia, passando o prestito 
em frente á Camara Legislativa, grandr. numero uc 

deputados, descendo a escatlaria do palacio, veio á 

ma e inclinou-se respeitosamente diante do cadn,·er. 

Nessa occasiii.o são apresentadas e collocudas no 

coche ftuacbrc duas palmas verdes de palmeiras bra

zileiras, como hon:~enagam respeitosa do l\Iusêo de 
llistoria ll'atm·al ao finado ex-monarcha : em viela 

D. Pedro li enriquccêra o jardim do l\Iusêo das be!
lissimas plant• s brnilcir,ls, qt\e crescidas hoje , for
necerão as palmas Íuncrarias. Essa ltHtnU:cstação 

sincera e espontanea do l\Iusêo de Hlstoria 1\lotural 

abalou profLLui<\mente os que acompauhavão o prc· 
stito ; em mais de um rosto roluriio nessa occasião 
l.tgdmas de ~anda<IP. I 

No Boulemrd Saiut Germain extraordinal'ia mttl

tidão <l(t •s ::aais significr>.tivas demonstm~õc; de re
vet~.,,e sympathia. 

Em frente da Faculdade ele Medicina, tod<ls os 

estudantes em alas descobrem-se respeitosamente 

diante do morto. 

Atravessa-se então os quarteirões mais populares, 

e os operarias parizi~uscs siio tão respeitosos como 
os lmrguezes. Todos se descobrem. ' 

As numerosas coróas excit:io murnmrios de admi

ração, as córes vh·as da bandeira cobrindo o caixã 

fazem o po\·o dizer : " Como é bonita ! " 
Chega-se á estação da estmda de ferro, situada no 

cács de Austerlitz: pára o ac0mpanhamento. Os 

coches de estado c do. família cntriio no pateo da 

estação c collocão-se ao lado do esquife . 

As tropa3 começüo então a desfilar perante o coche 
fLtnebre, as continencias sendo feitas pelos generaes ; 

e ao passar cacla. regimento abate su:l bamleira pe
rante o ataúde. 

O desfilar das tropas durou perto de nma hora. 

Depois ela infantaria Yicrii.o a cavallaria e a artilhat·ia. 
e por ultimo o estado-maior do commttndantc em 
chefe, o general de Saint l\Lu·c. 

Este vem em ultimo lugar, c, depois de ter feito a 

contincncia ao ataúde, fez outru á Princeza. 

Fincla esta ceremonia, o caixão é depostQ em uma 

pequena Capella, que se crigio no c.\es cln estação, 
onde ficar·á ate as 8 horas da noite quando se L·:l 

conduzido para Lisboa nCJ comboio qtte se preparou 
P-J::on~einh:tiP-llt.ê ê_._nPl Clll!'ll tnmhtun n{u-i;,.~.;. C! n..n 

ue ~5 dias ti,· crcm aYisudo a mesa deste seLt desejo . 
. X. A • sca3üo nuni,·ers:uia que dcYla ter lugar no 

dta 15 do concnte se realizat·á em meindo do mez de 
Janeiro prox.imo futuro; quanto á scssiio de eleieões 
gcraeseff~ctuar-se-ha no dia marcado pelos estatutos. 

XL O Instituto deferirá um premio, que consistirá 
em uma medalha de ouro, a quem apresentar, dentro 

do JlL'azo de oito mezes, a contm· de 5 de Janeiro, o 
m elhor tmbalho historico c biographico do augusto 
fal!ecido, deYendo a mesa prommciar-se sobre a prc
fercucia que hoLn·er de ser cheia aos trabalhos apre
sentados. O prefc:·iuo será. publicado pele• Instituto. 

XII • Os secretarias da mesa licão encarregados 
de fazer em nm livro espcci::.l a compilação de todos 
os arti;;os que houverem siclo publicados com relaçiio 
á pessoa de Seta l\Iagestadc o Sr. D. Pedl'O li desde 
o dia 5 do cotTente mcz. 

XIII. Consigne-se ua neta o voto arc!ente que faz 
o Instituto para q uc, o muis bt·eve possÍ\'el, os restos 
mortae5 dQ grande cirladão brazileiro scjão tras
latindus para a terra da patria que tanto amava. 

XI\"· 0 presidente fica aLttorisaclo a providenciar, 
como tiver por melhor, a respeito da exccuç1io das 
deliberações ton,adas. 

O 1° secretario, Sr·. Henrique Qaffard, obtendo a 
palavra, participa ter recebido cartas dos sacias com
mcndador Luiz Ct·ols annunciando que não 11óde 
assi,6tir á presente sessão, tendo de se aL\sentar hoje 
do. Capital por motivo de serviço pul-lico, e capitão 
de fmgata José Egydio Garcez Palha declarando 
deixar de vit· á sessão desse dia por iucommoelos 
de saucle e ponderando que, seja qual fór a ma
nifestaçiLo que o Instituto q ucit·n patentear pelo 
fallccimcnto do grande pütriota que se chamou no 
Brazil e nu mundo - Pedro li -, o. ella se associa 
e de corayúo a oubscrcvc. 

Levant.n.-se a sessão. 
Dr. Feliciano Pi11heiro da llil/c;tcom·t, serviuclo de 

2• secretario. 

Monte-Pio Geral de Economia dos Scrviclores elo 
E>taclo- Em sessão extmonlinaria reunia-se h ontem 
a directoria deõte catabelccim~nto, sob a presiclenciu 
<lo Sr. l\Iarqtlez do Paranaguá, achando-se presentes 
os Srs. cousclhciros Hibeiro da Luz, l\Ieit'll Yuscon
cellos, Ewerton de Almeida, Lima· c Silm, Nascen tes 
rinto e Fernandes <la Cunha c Commendaclot· Carlos 
Augusto de Sá. 

O Sr. presirleute disse com movido ' 
" O protedot· constante das insLitui\:Ões benc!l-

centes do 13razd, nquellc que no abnoso e inderesso 
lidar pelo Lcm publleo, dma:tte quasie ncio sccolo do 
SCLt glorioso rciuad.o, scrl'io de aGtemural nos scr 
vido:·cs ~o Estado contra as injustiças e as ;_:1aixõce 

....ruu~ . .:u·l~\0 e de nmparo a suas fnmilin.s, Jivra.ndo~as 
d~ uuscnu., acnba do- t.rtk-uer cx.tl<nhr, i.o-6.lg ~L pa
Lnr. que tanto amou. 

Ma1or, se é po>s ivel, no infortunio pela resignação 
evangel ica c pela mngt1animidade dos sentimentos 
pn.triuticos e hu:uanitarios que n1aoifestou. sen1pre, o 
Imperador philosopho c liberal elevaL\-sc. aiurla 
mais, na admiração de todos os povos cirilisados, 
da Europa e da America, os quacs, neste momento 
solcmne, cun·ãc- se respeitosos diante do fcrctro do 
mais illustre dos biazileiros. 

A generosa Franr;a, ccrcbl'o do mundo, deu o 

cxemp'o, proclamando nohremcnte ns virtudes elo 
illustre morto, c decretando-lhe as maiores honrns, no 
seLt ftmeral e no seu sahimer.to. 

Desta arte aquclla poderosa Nação, ao mem1 
tempo q uc exalton ·SC a si propria, penhorou a gra
graliJiio dos 13:·azilciros que extrcmcci1io o Sr. 
D. Pedro li. 

E. pois, tomnnclo a mais Yi,·a · par·te na dor 11ue 
affigc e opprimr. a desolada família do finado Impc
rauor, a directoria do Monte-Pio Geral dos Serridores 
do Es tado res0l ''c : 

1.• Em·i.u· a Suas Alteza>. a Sra. D. Isabel, Con
dessa cl'Eu, e sen augusto esposo, o St·. Conde el'Eu 
os mais sentidos pezame3 pelo inf.msto nconte~e 
cuncnto. 

2. 0 üons ign::u: na acla dcstn sessão extraorc.linuri3 

um voto do mesmo prof,wdo pezar. 
'6.• Uandar cclcbmr uma n•issa no setimo dia, por 

alma do iilustrc finado, comparccect· ás excquias r1ue 
se celebrarem na Cnt hcch·nl. 

4. 0 Tomar lucto. com os emprcga<los dt• Secre
taria do Mootc-Pio, por 15 dias. 

nrn:n\·n.dn_s unanim.cmcnl.e csli. m.:_ou .. osLas. c~.::~ n-

nsaús pranteado Ex-Im)lemclor do Drazil o Sr. 
Pedro li. 

)1. 

Hontem por· occasiiio de rcunit··se o TribLmal "('or·
reccional da 13·' Pretoria, o rc;;pecti\'O juiz Dr. 
Ataulfo Paim ntaudou lanat· na acta o se
guinte: 

" Este juizo saudosa e pl'Oftmdamente commovi<lu 
pela pt·nnteada perda do grande patriota o immor
tal barazileiro D. Pcdl'O de Alcaotara, consigur•. nu 
voto de eterno respeito e ho:ncnagcm ;, sua - i1.o· 
11101'Ít: 

~· · 
Reunido o Conselho Atlministrati,·o da S;;iedade 

Auxiliadora dos Artistas Alfaiates em sessão no dia 

7 do corrente, resoh·co por Lmonimidade seguinte 
manifestação de pezar : 

1.• Suspender a sessão e inscrit· em nela um 
,·ato de saL\doso pezar pelo doloroso passamento do 

• meritiss1mo brazileiro t>x .. Imp~radot· D. Pedro li. 
2,• Hastear em fnneral e em·o]to em crcp2 o pC\

vilhão social ate o 7• dia t1o seu passamento e as
sistir is excquias que em seu stlffragio forem reali
zaebs nesta capital. 

3.• Consagrur uma elas pa~inas elo relatado an
nual á SU!l iclo]atmda lll<lmorio. co;no e ributo do 
muito que fez pelas artes c pelo. sciencia. 

A directoria ela Liga de S. Sebastião, em sessüo 
de 8 do corrente, maudoL\ lavrat· em neta um voto 
de pl'Ofuudo pezar pelo passamento de S. M. D. 
Pedro li e resolYcu mandar celcLrar uma fmissa de 
t'eq11iem no triges·,irno dia do S2l\ fallcci
mento elll su!l'mgio eh alma Jo mesmo senhor. 

Em demonst.ração ele pczar pelo fallccin,ento c1e 
D. l'eclro de Alcantam, resoh·en a directori:t da As
sociação B. I saucl a Ilcdcmptora, tomar luto p0r 
sete dias, hasteat· em funeral o seLt puvil!J;io c fazer 
celebrar exequias por sua alma. 

A Associação de SoccotTOS Mntuos l\1emoria á 
Uestaurnção de Portugal suspendeu a sess1í.o em 7 do 
cotTente em signal de pezm· pelo fallecimcnto de 
D. Pedro li. conserva a bamlcira social a meio-páo. 
vai maudar clizet· uma missa pela alma do me•rno e 
l<Lnçou em a c ta mn Yoto de profunclo pezar. 

• 
O conselho d:t S. U. B. das Famílias IIuncstas re-

solren c!ICcrrnr os seus trabalhos e coU"-isuar em 
neta urc voto de sincero c profnndo pezar pelo P""
sumento do imminente cidaclão o Sr. D• Pedro ele 
Alcantara. 

.À ~eu!l 11 ('& "n. rlo PanOri:tna. cn1 signal de rc· ~ito 
pela lltCtuoria elo Sr. D. Pc'lro Li re-so:·...: · 41'l:.lti l· 
aos Jl"hrcs a in•portancic> de 13R~. lli'Oclucto deis en
tradas de hontcm, di:t das cxcqnias .. preclaro mo
narcha. Noaso col!cga do Paiz cncruTegou-se (la 
clistribui~ii.o. 

A administra~ão !to Congresso do Sagrado Coração 
de Jesus e Saulo Autouio, crecta na m&tdz de Santa 
Hita, reunida em sessão: rcsolYcu lançar um YOto 
de pezar pela morte de D. Pedro de Alcantnra, ex:
Imperador do Brazil, c mandar celebrar urna missa 
por sua alma no trigesimo dia ele sen pass11mcnto. 

O conselho aclministratiro eltt Sociedade J.otcrica 
Beneficente Unitlo Flmninr.nc;c reun io -sc no di~ 8 do 
corrente en1 sessão exlt•:t.cnlinnriu, c, rcsoh·ett inserir 

em neta um voto de pezar pelo fallecimento elo Sr. 

D. Pedro de Alcantara c:,-Impcrador, e CJUC suspen-
desse a sessão. • 

A diN!ctoria da CompanliÍlt Tllchnico-Couscm
ctora, logo que te,·e not icia do fallccimento do Sr. 
D. Pedro, resoh·ct\ mandat· cet'l'Ul' as portus dos es
tauelecimeatos, lançar em acta um voto de profundo 
pcz~r. por tão infuLtsto passamento, c tomar luto por 
oito dias. 

Ka s~ssüo de !;ontem do Instituto Polytcchnico 
Bi·nzileiro sob a prcsidcncin do Sr. conselheiro Epi
f.,nio Pitanga. c achando-se presantes mnitos so
cios , clepnis da leitura e approvução da neta dn 
scssito antecedente, o Sr. prcsic1entc diz: • 

"O Inatitut.o Po1ytcchnico llrnzileiro tem con. 
.. __ : ___ : _ :\ 11 ,. ,.: 

d' () Sr. Dr .. lonquim Kubuc>, toman<lo a pala\'l'll 
tssc f[l:c, tcQdo >ido um dos iniciadores ela idéa da 

r.~uui,io o red.\ctor prinC'Ípúl d'O nrasil, talrez hou-
\essc c t cl · í c e propôi' '} t:al<tuer plano paro. a mam-
e;tn~ão ptujectnúa ; mas, achando-se formadl< a 

tncsa por <:.Lmlheiros clistinctissimos e da plena con 
f~an~a de totl,•< o• presentes, A contmi!s!io por elles 
composta se deveriüo nltribuir poderes para delibe
rar c~mo entendesse melhor. 

O Sr. prefessor Silva S:lntos, que já se achava 
c 1in u pala\ ra. leu a seguinte proposta : 

w c· r. PredJentr.- Parecen do -nos que S~l·ia. tnlla 
. .,~gt·u.tiltã~ ,.le nuss:t parte, se no <.lia. etn que nos reu· 
nimCJs p~• mani{e;tar o alto apreço em que era 
li<ln o G1·nnde Cidad:lO que, na opinião elo canse- . 
l~eii'O raulino de Souza, governou este paiz por mais 
de cincoenta nnnos CO!U honestidade, desinteresse e 
jlatriotisu10, não procurassemos estende-la to.mbem ti 
l!.xcelsa Itupcratri z, qae por suas virtudes passará {t 
liinorio. com o sublime nome de hl5.i dos 13razilci•·os, 
propomos por isso, ntim ele perpetuar contl ignamente 
a memoria desses dons vcnúrandos vultos de nossa 
jlatria, a fnn:lnção de um asylo que se denominará 
l'edm li . e Tbcrcsa Christinn, devendo sct· umo. 
pu, te dos bene!iciados por essa instituic,'lto consti
tuída de natnraes repat·tidamcnte de cadu um dos 
Estados de l~núl, symbolisando assim a · unidade 
e coníratcruisação da Patria Bt•azileira, e a ontra de 
estrangeiios de toclns as nacionalidades, o que si
gnificaní a nossa hospitalidade e ao mesmo tempo 
tun tributo do nosso reconhecimento ás diversas 
nn~õe3 que se têm disputado a honra de prestar ao 
ex-Imperador as homenagens de sua considernç,úo c 
respeito, dcrcntlo haver nesse nsy lo um mausoleo em 

.que scjiio reco lhidos n1ais tarde os despojos mortaes 
d.ts~tlous nugnsttJs soberanos. 

Tendo siclo a Q.nint11. da Boa-Yista o scenarió 
l{l$)ndc mais rct;pl::tndccl-rào as virtncles dos uugnsto 
f:uaLlo~, pror)(otuos mai:; r1nc se solicite, cn1 occasião 
oppurtuna, do• potlew> 1•ublicos, a <lon çiio de ter
renos situa.]qs na mesma Quinta pam o. fttndaçii.o do 
referido nsylo. n 

O Sr. Dr. Cnrlos de Lnct declarou que, obscuro 
cidadão, em asscmbléa onde fignrávão cavalheiros 

l
..<l' a maior respcitabi lidode pelas snas posiç·õcs e pelos 
seus grandes scrviç.os ao paiz, nada teria que dizer 
se não tiYera sido n01ninahnente designado por seu 
,~ustre au,igo Dr. Jonqnim Nabuco. . 
~e c.•OJleroL\ para qnc esta rcnniúo se effcctuljsse 

pelo desejo de ex purg:u da pecha. de ingr.ltidão 
J\'O btazileiro, que_, pelo retrahimento do~ra JO 

udnl, 1,ão ~e"f'e""i}cl"aet o attarto ne ---ptffêíltciar os 
·ccts~ntimeni()S !•am com o ga.mcle homem cujos 
(.>~os mortaes estão s~ndo honro.dos em paiz estran-

1
:_;ciro -, 

"iü-SC \'~ cvncettos 
r ol'l> :. • ~ _,.""""_.....:.. ....... :~ ~"' r.nrumis~:i 

• ~· r 'W> _.r lu 1~!:i a~ f~u..:ttitLtdc5 p::tra ~" opres-
~ v tto ue!Jf..imento pvpulttr. 

Um cavalheiro, cujo nome não pnclemos tornnr , 
-propoz cuti"l.o que entre as mnuifcs~ayõe3 não se e3-
qucccsse mn{t, C\, França, n. gloriosa n::t):ão que tnnto 
S9 tem esmerado em tributar ltom!s . pablicas aos 
~stos iuanimarlos do lmpcrado t·. 

Seguia-se com a pnlan·a o Sr. Yisconclc de Ibitu
ru.na e commovUissimo, lon a seguinte rn·oposla: 

« A nlaioria do povo Lrazilei<'o tem duas grandes 
-Jiddr.s n pagar. 

.~ primeira c a do seu eterno reconhecimento it ge
ncl'o~a Frauç~a c n.o SC't\ g:o\·cl·no pelas provas da tu o.is 
elevacla consideração c cstinm que estão dispe nsando 
:lO nosso inoln:mdo Iru pernclOL' Sr. D. Pedro n. que 
tcrminc.n seLt exilio no dia ;) do corrente, cxhulan:lo 

.o ultimo suspiro em Pariz, uo cor~ção dessa !teroica 
uaçiio, q ne cllee sempre apreciou dcYidamentc, e a 
todas as outras nn~.oes da l!:L\ropa c da .Amcrica, 
q11e t1í.o dignamente sottbcriio honrar o illustre morto, 
honrando tnmuem a term do set\ berço, que ello en
grandeceu, iilt\Strott e feliciLolt durante meio seonlo! 

A essas gcnero>as nações protestamo> indelcYel 
graLiclii.o l 

A segunda di\'id1t refere-se no procctlimento que 
de< c:aos ter p~L·a f]UC se realizem os ardentes desejos 
que scmp1·c manifesto<t o prccl.lro urazileiro, de 
que seu corpo rcponsas;c ctcrmunenle na terra cn1 
f[L\e tove a felicidade rle nascer. 

l'r·oponho que en\'iclemoa tu(lus os esforços para 
cri~ir em nn4t <.lo ::. cehtitcri('s das Ordens Terceiras 
desta cupital, em tcLTeno que trataremos de atleplirir, 

rir-me ao triste acontecimento que desde o clia 5 
corrente mcz traz ulcerado o coração Brazileiro. 

O príncipe illustre cujo funeral a França 
cana solemnisa hoje com tanto lustre. mó 

quanto uma grande nar;ão sabe honrar um 
homem foi em todo o seu longo e feliz reinado 
tector assidtw e des velatla bemfeitor da Santa 
ele l\lisericorclia. Foi elle quem ainda na actol<lsccn ~ 
c ia lauçou a 2 de Julho de 1840 a pedra funda 
deste grandioso hospital e tomou sob seus 
valiosissimos a execução do pavimento que 
Clemente Pereira coacel!era de levantar o monun:1errtci 
de t oelos o mais 
brozileiro. 

Foi dia de sua sagmçüo que para 
com um grande neto de caridade chrislã 
por decreto de 18 de Julho de 1841 a Santo. 
da .Miscricordia a fundar o Hospício onde se 
a mais cruel elas desgraças humanas e o. que 
o se L\ augusto nome. O Recolhimento elas · 

' Casa dos Exposto;, todos os estabelecimentos 
1\Iisericorclia receberão das suas mãos bcnificcn 
rcpetielas esmolas e protecção constante. 

As duas esta tua• q L\2 a!! i vedes, hoje na 
desta sala pela primeira vez em frente uma 
outra (D. Peclro li e José Clemente Fereira) 
primem o mesmo sentimento ÍtTadiado do O 
tente rcflectindo a bondade Divin!'. nos 
dos dons hot11ens que no nosso seculo fizer·ão 
nasta casa pelos enfermos, pelas orphãs, pelos 
e pelos infelizes-

Considet·anclo o Sr. D. Pedro !I um dos 
hcmfcitores da Misericordia, ordenei, no 
infausta noticin elo sen passamento 11ue se 
em todos os nossos estabelecimentos as 
ções de pczar qne a r~lisericordin. l1a prin1cirn 
da Yiuvez costun1a dar pela perda do Chefe ela 
tuiçlo c qne são os maiores nas tradições do. 
D~tenninci q uc se rezem missas do 7• dia em 
os nossos hospícios e as,,·los e que se celebre 
dia 14 elo cori'cnte, tís 10 horas da manhlí, 
ollicio solemne, para o qual convido os membros 
administra\:Úo, os irmãos e os fuuccionarios ela 
sericordio. e no qt1al serão representauas as 
lhielas e asyladas da Misericordia. 

Acredito it1!e•·pretar fielmente os sentimentos 
todos os membros presentes da administrdç.ão 
clant.ndo para se escrever, na ucta, anc a 
passamento de .S..:':'II. o Sr. D. l?eth; II foi 
.... v ....... v ~"'u.:, protnn 
sempre querida e 'venet'ada na Santa C~sa. 

O acontccimcnttfi que deploramos trouxe a 
dada de resolver sobre um ponto, a que tomei 
liberdúdc de pt·ovet· desde lo!!o de accOrclo com 
rninba llritueirn. iuspirac;üo . 1~~dos os annos 
Sua !11agestade visita\·a os enfermos deste 
1nandava entregar pnra ser distrlbuida 
.u-. ... ~~ .·~ -- - - ·· -~ .. ~ .... '""~ ""''"'''' .rln n 

dctcnnmau:t quantia qttc na cscri ""'e~'"H,a,a.os;, 
Casa se insere\'ia sob o titulo-Esmola do Impe 

Fallcccndo agom o bemfeitor e não se clevcn 
extinguir o benclicio jil por o em elos fa rorecidos, 

em honra de quem o fez dlll'ante tão largos nn 
nem Clll<rcndo cn oneL·ar com essa despeza o cofre 
Hospital Geral, peço á Mesa c Junto. qt1e me 
sintii.o tomar a mim pessoalmente esse encargo, 
11uanto viver, continuando a figurm· nos livros 
Santa Casa sempre com a mbrica - Esmola 
Impe?'ado1· . 

Entrego neste acto ao it·mão thesoureiro a 
triiHtÍ\:ito até o fim do anno compromissal, 
mcttcndo-rne a t·enova·la todos os anuas. 

Foi minha primeira intenção entender-me, 
damentc com o nosso prezado irmão sobre a 
duele do intuito, comcrvando o silencio e 
actos clest., ordem. Resol\'Í, porém, preterir· 
licac1eza tlos meus sentimentos não só pot·!lue 
reconhecimento da. Santa Casa exigia de mim 
confissão do beneficio {eitv aos infelizes que 
aurigão sob a suo. sombra; sem mais 'ferir· 
ce,tibilidade do uemfeitor, como porc1ue me ho 
de, seguindo o exemplo por elle deixado, 
assim public:• testemunho de affecto e elo mais 
fundo respeito á me.moria elo Frincipe virtuoso, 
a ausencia dos esplendores da realeza tornou 
maior aos olhos do mnndo deixando-o vêr fórn 
sombras iahcrentcs ús grandezas sociaes, na el 
da sua gmn~.e estatL\ra moral, na plenitude 
caractet· Misel'icordia o 



era 

nhanças. 1 
O prcatito íunebt·e depois de percorrer breve trec lO 

da rua da Arcade, penetrou no Boulevnrd l\1nles

herbes, cheio de gente de cal>eç!\ descoberta, e 

chegou á csquin!\ dll praça da Magdnlena, seguindo 

para a igreja do mesmo nome. A l_uz electrica dos 

tandcla!Jrus daquella. prnçn e . dos d!\ nm Royulc, 

illumiuanclo a massa negm de povo, da v!\ em cheio 

no carro e , azia sobresahir os matizes da bandeira 

auri-vcrde. 
O carro fuuebre foi parar diante das grades la-

teraes, no pé de uma porta Cll\e M• entrada. pnm a 

cryptlt da igreja. Ali i estava, rodeado do clero da 

parochia, o padre Lerebours, cura da 1\Ingdalenb, 

que recebe\\ o corpo. 
O caixiío foi transportado para a crypta, acompa

nhado pela família, a que se uniriío o Duque de 

Cuartres, irmão do Conde de Pariz, e o príncipe de 

Joinville, cunhado do Imperador-
Antcs4!le se 1·otirarem, todos os circumstr.ntes dci

tárão agua bento. no cai~iio e fechou-se a cryptn. 

Fóra, ainda permanecia compacta mnltidiio respei

toso., cp;e só se dispersou lentamente. 

Dotts sacerdotes passàriio e. noite, em preces, junto 

do corpo. 
A Sra. Cont1essa d'Ett tinhn ido á igreja em 

landan c roi a ultim.a pessott que dalli se retirou, vol

tando 1\o Hotel, dc!.mthncln em lagrimas. 

No interior do. igreja, tent-se trabalhado e tra

bnlhar-sc-lta todo o resto desta noite, em prepara

tivos para a ceremonia de amanhã. As paretles 

do te1nplo cstiio forradas de preto ; ns columuas co

bertas de panno preto com estrellas de prata c com 

as armas imperiaes suspensas ús paredes. 

No !llcio da nave ergue-se immensa eça formnnJo 
1 

zim11orio, do qual pende um crepe preto oruado cont 

1·etalhos ].>rateados, estando as sanefas e cortina~ 

rcergnidas para a abobada.• 
No cimo do zimbori~, magnificamente adorn,ulo, 

erguem-se enormes penachos de plumas pretas. 

lloje, ás 11 horas de. manhã, o caixão que contem 

0 corpo eeri• co!locado na cça, sobre a qtml se des

tncll uma rica bandeira, bordr.da a ouro e adornada 

com pedras. 
Ao meio-dia, ser:'> celcbmdo o officio funebre, com 

missa solemue, dmante n qual tocarúõ todos os gr.m

des orgt"~s da igreja, cantando toda a mactrise, com

poota de ufnmaclos artistas. 

P .A.RIZ, 9 de Dezembro 

, 11 horas da manhã 

O corpo é transpor&tdo da crypta paro. o catah'c1, 

de onde pende a nnti~ bandeira imperial , lindamente 

bordado a ouro e adornado de pedraria. 

A igre.:a começa a encher-se de tributos floraes 

das famiiias rcnes. 
Chcg~o cedo a Rainha D. Isabel II, da Ilespunha 

a il!fantn D . Eu!alia, s!la filha; n tunilia dos Orléanl, 

a do re.i lle » npoles. 
J.\Iais adiante já tomtirão ~•ento os di\·crsos 

meutl.oros do corpo diplomatico, todos trajados com 

seus uniformes de grande go.la, forma.ndo tult grapo 
com suas dragonns e bordados e conde-

do cntaflllco dístrioucm -se personaci~n; 

importantes da colonia bmzileira, dentre elles desta. 

c:.ndo-sc o nt!to solido e mnssiço de Gasplr da 

De l'ermcio com estes, YCjo qnasi todos os llt~m

bros do Itt>tituto de Frl\nçtt, tr.tzcndo o seu uniforme 

elassico com pahmu vcr<lei. 

Dnhi a tttn instante chega o Cótudo-maior militar 

do I're>i.Jente Carnot,-~ general <lc dil·ieão Brug-ere, 

o Yi-;condc de Mai~n,t, o coronel de CLamoin, o 

chefe <le csrtltadra Pistot· e outros. 

Ao rocemo tempo npparece na secção rcspcctint o 

grande chanceller da Legião de Iloura, e, successi

l'<lllteutc, ~n~dot·es, deputados, a I'rinceza D. Izabel 

com seu filho o Príncipe do Griio Par:., o Conde 

de 

As nl!merosas coroas exeitão murmurios de admi-

ração, as córes vi\·as da bandeira cobrindo o caixã 

fazem o po\'o dizer: " Como é bonita ! » 

Chega-se :i. estação da estm<la de ferro, situada no 

cács de Austerlitz: púra o ac0mpanhamento. Os 

coches de catado c da família entrii.o no pateo da 

estação e collocão-se no lado do esquife. 

As tropa3 comcção então a dc3fih•r pet·ante o coche 

funcbre, as coatineneias sendo feitas pelos genernes ; 

e ao passar cada regintento abate sul bandeira pe

rante o ataúde. 

O clcsfilar das tropas durou perto de uma hora. 

Depois da inCantarin vicriio a caval!aria e u artilharia. 

e por ultimo o estado-maior do commandautc em 

chefe. o general de Saint ~íarc. 

Este vem em ultimo lugar, c, depois de tet· feito a 

coutinencia ao utaúJc, fez outru ú Princeza. 

Finda e>ta ceremonia, o caixão é dcpost') em uma 

r.cquen!\ Capella, que se crigio no cács da. estação, 
onJc ficat·á até as 8 horas da noite quando sed 

conJuzido para Lisboa no coml>oio qtte se preparou 

especialmente c pelo qual lambem pnrtiráõ a Con

dessa cl'l::u c sua Üt"iliu, seus cama~·istas e o Dr. 

G:tspar :lbrtitB. 

r AI:lz, 9 de Dezembro 
8,3:> da noite. 

U comboi~ funcbrc partio ás 8 Loras da csta<:ão. 
A lcgaç}o de l'ortugJl e as famílias e memb!"os d" 

colonia urazileira l[UC prcléndião acJntpaubar o corpo 
a Li;l>oa, furão no ll!Csmo trem. 

r ..\.I:IZ, D de Dezembro 

6. ftj da tarde 
Acho de com·cniencin dnt· nma Cl\.p!U!açiio 

dns !louras prestada;- ao corpJ do Sr. D. l'cd>·o 
Uu,·crno da Hcpnulicu l'ranceza. 

Esl,ls hottrao sjo, contO j:c te!egraphei hontem, 
igunco tt3 qlle Cole (ioHt·no conccdett no Rei do Ih
non•·, que hnria ,:Jo di!posto pela Allemanha, que 
conrtuistara o Ibno\'er c q nc, pot· esse procedi
mento da Fra"l""· wo;t,·ou se tàQ irritada. 

O l'reoiJcntc da Hcpuulica entendctt qtte, ltaYendo 
lll"e,tarlo aquc!las honras no rei deposto, de\·ia da-las 
lambem no ex-tuonarcha do Br~zil. 

E' ]>Ol" isso qnc se fez rdprcs~ntar nas exerruias c 
que o> u<ctubru; dv ministerio tn!lluem ahi estircrão 
presentes. 

Quanto no facto de se te1· feito ocompanhar a 
corv.l imperial :. u antiga b;uuleira bmzilcira, pelo 
cxerctto íranccz, de,·e ser clle attriuuido ao immenso 
J>rcstigio pessoal do Sr. D. Pedro e :i estima em que 
era tido aqui c em todt1 a Europa . 

Üu\·i dizer que a lega,ão urazileira, que não eo
le\·~ presente ao Ítn:eral, iusistio c empenhott-sc 
mmto com o Go,·erno aa Itepttblica para a suppt·cs 3ão 
de nl;;uma~ das honras por este propostas,- mas 
sem o nnntmo reoultudo. 

. Est:L claro que ministros que !ta dias esta vão ser
nndo a um dtctador despotico " , f 11 .. 
muito de f.epublica. nao pouem a a. 

DEMONSTRAÇÕES DE PEZAR 
Ilont~m. U'> ~upremo Tri!mnal Federal deno is de 

nuert~ a sc;;ao, ~ presidente conselhet;·o 'Freitas 
I!ennrr•.tcs l'ronuttcwu umn b··e li _ d . ~ . ' ve a ocunao, scn o 
em scgutua uuauuucmeute 0l'Pfot·a.da ~ mor:ão J. ... 
pez.tr nprescnt~da. na. ulürna scs::.:io )elo S' -
conJ" de Sabaw c re;olvcntl ·-: I r. Vis
hi. . .Lr nmn mi :a 1 •. ' o se mats n:nn ~.li.lr ce!e-
. •-· ue se,tmo di.t d ~ - !I ' . ' 
cx·btpcra.lor. o .t .ecnneuto o.o 

In .~ituto lii;torico c c . 
S - E . . cographico Brazilciro.-

css.to xtrnordmana e•u 7 ,, D 
I ' .d . d S '" ezembro de ISUl.-res> enc•a o r. conselb~iro o· . 

· C . , •egano licrculano de 
Arrumo 0 ·nsho.-_\ 8 7 horas da noite aohanclo-se 
presentes os soctos Srs. consel " ·>. 

0
, . II 

• 
1 

ut:u o 1e3arto - ercn-
l~no de Arru:no e Castro, geucral Dr. João Sove-
nano da l ou seca, Hcnriq·tc H , d 1 . 
T · t- d Al A . • auar , consc hetro 

ns ao c enc_ar ranpe, cornrnendador José Luiz 
Ah"es, couselheHo Manoel Fran . C . D 

CISCO orrem, l', 

Ccsur Augusto l\Iarques, Darão de Capauema, Dr. 
llbximiano Marqttos de Carvalh~, major J. José 
Gomes da Sil··a Netto J\Luqu"z de p 

r ' "' aranaguá, 
Dr "G nrp o n.tur[ •n,,, . .,,;· .. ~ 

A generosa Ft·aw/a. ccrcbro do 1nundo, deu o 

cxentp 1o, proclamando nobremente as virtudes do 
illustt·c morto, e decretando-lhe as maiores ltonrns, no 
seu Íllnerul e no seu sahimer.to. 

Desta arte nqttella poderosa Nação, no 1nem1 
tempo que exaltou-se a si propria, penhorou a gm
gratidiio dos B:·az ilcit·os qtte cxtrcmccião o Sr. 
D. Pedro li. 

E. pois, tomando n mais ,·iva.purte na dor que 
affigc e oppnmr. a desolada fatuilia do finado Impe
raJu<·, a directoria do Mo nte-Pio Geral dos Scrl"idores 
do Estado res0hrc : 

[.o Enviar a Suas Alteza1. n Sra. D . Isabel, Con
dcs,.;a. d'Eu, e seu augusLo esposo, o St·. Cvnde d•Eu, 
os ntais sentidos pezames pelo inf.lUsto 
cim.cnto. 

2.o Consigna{ na aeta desta sessão extraordinari~ 
um voto do lllCSlllO protmdo pezat·. 

~-· Mandar cclcbnu uma n1issa no setimo clia, po1· 
alma do iilustre finado, compat·cccer ás cxcrtttias que 
se celebrarem na Cnlucclrnl. 

ft.o Tomat· lucto. com os entpre;puos dr Secre
taria do l\1ootc-Pio, por l.'i dias. 

Appro,·adas unanimemente estas propostas, le\·an
iou-sc ünnletliatameut~ n sessão. 

-o';;:l:,;,·u:v. n.:tH.n\ Cll nrnçaT tll'""\'ID"i't"".--""'J';ltT~o:t'\: v-u, p tiCl""TlC:Ii " .::n . ' •~vo,:, ·u-..,. 

de pezar pela morte de D. Pedm de Alenntara, ex- runa e commovi.lissimo, leu a seguinte proposta: 
Imperadot· tlo Brnzil, c nHuHlnr celebrar uma missa « A maioria do povo l>razileico tem dttns grandes 
por sua alma no trigcsimo t!in de sett pass.nmcnto. 'llH·idr.s n pag-ar. 

O conselho administrati,·o cltt Sociedade Lotcrica 
Bcne!lccntc Uni>io Flmninr.n~c reunio ·-sc no dia 8 do 
cori.'ente ctn sessão cx.lr.'l.orclinarin, c, rcsoh·eu iuserir 

em acta lll!l voto de pezar pelo fnlleciu1cnto uo Sr. 
D. Pedro de Alcautam ex-Imperador, c 
desse a scssüo. • '1 uc su>pcn-

A dir~ctot·ia da Companltitt Techuico-Consmt·
ctora, logo que te,·e not icia do fallecimento do Sr. 
D. Pedro, resoivctt mandat· cetTat· as portus elos cs
tabe!eciment_os .. lançnt· em neta um voto ele profundo 
peznr, por lllo tni..tttsto passamento, c tomar luto por 
oito dias. 

_lj, pri:nC'-ira c a do sctt etemo reconhecimento á ge
ncl'03a França c u.o S(·Lt go\·crno pclns provas da. n1ais 
e!cvada consideraç·ito c estima que estão d ispensando 
rro nosso irloln~rado Itllperndot· Sr. D. Pedro li, que 
tenninc•n seu exílio no dia ;:, do corrente, cxlutlnn<hl 
o ultimo suspiro em Pat"Íz, no cot·~çflo dessa heroica 
uaçãn, que elle--- scntprc nprcciou dcYidamentc, e a 
todnG as out.ras nnç.ões da Em·opa e da .A.mcrica, 
qtte tl"w dignamente sonbcrfto hourut· o illustre morto, 

honrando tumuem a terra do seu berço, C[Ue olle eu
grandeccu, iilnstrott e felicito li durante meio secnlo! 

.A e;sns generosas nações protestamo> indelcvcl 
grutitlão l 

A segunda divida refere-se no procctlimento que 
<lc, e: aos ter para que se realizem os unleutes desejos 

Ka sessão de bontem do Instituto Pohtechnico que semp•·c manifestou o prccl.tro Lrnzileiro, de 
Brazileiro sob a presiclcncin do Sr. consellt~iro Epi- que sett corpo rcpou6as>e eternamente nu terra em 
faniG l'itanga. c achando-se presantcs muitos so- rtue teve a felicidade r]c nascer. 
cios, depnis ela leitura e approvoção da neta dn l'roponbo CJ.UC cnvidemos toc1os os esforços para 
sessão nntcccdcnte. o Sr. presidente diz: ""' erigil· em nn'i tlo:; e.:m itcriQS das Onleas Terceiras 

" O Iustitut.o Pol~·technico Brazilei•·o te~1 co11 • -' 1 · · 
•1 ' " desta capital, em terreno que trataremos uc at rpu nr, 

sciencitl da profunda magoa, com que tem sido ro- "';_,:1a l•tod~sta capclln morttt:nü para onde, em 
~ebida em todos os nn 0<rn los Ua !trancle U 11 i·;o ]',1·o, _ 1 ' 

......, ..... u t.:u11,o oppottuno, possiio ser b·aslat auu; seus re stos 
O " zileirn n coutpungcnte notietn do ]>assantent.o do 1 · I · d 

"~"· Dr. C.uio; rcrdigi1o escreve-nos 0 que iC mot·taez. C>b c n sua vtrtllosa esposa, a mpcratnz o 
sen-ue stl'"YC · 1 1 d l prcclarissimo Sr. D. Pecha de A!cantarn, <listir.c- llrnúl c '"''i dos braúlciros, c ~em assim os de sua 

b 1 • ,.!.!-._ '"".' 
0

• 
0 

'
11 0 o l c tomar pennaueute tissimo socio c presidente Lonom•·io elo Instituto 

no3!fa gratLt!u.o :1 I' r~u1 ç.~ : Ullgustn. m~i, de sua inn:L n princcza D. Paula e 
Polytcclnüco. · 

" O di~::; de Dezembro de lf'"! de sett neto, Q primogenito ch ptinccza ha\,cl, que 
"~ Esta noticia não pótlo c1eixar 

santa entre os hraz.ilciros tla nossa usscciacÕ.J 
0 

se acJ1ão na <'apclb. de NNisa Senhora cl:\S Dóres, no 

" • · t :~~;~:':~~;z~::~~::io~';ffu~~;:;~·~;;~·~"'t~:t;;~~~~~~~~;~:;_j~n-:cnto ela AJ·,,dacle•ta cnr.'itai. 
HtOUüXCUlS 3.3 C-

lJ.}lllCO::lg"~lll e re3pcito á dôr, ante a mansão do justa nwgoa. por tão Cc .. ,fwndo na generosidade, no cspirito de jus~ 
luto c v.io att·nz da bandcim da ct·uz offereccr a gando bem interprctat· os sentimentos dos socios e nos scnt,mentos de gr.<ticlfto ilos brazileiroa, 
Dctl3 o iucenao da ora<;>cco por essa alma catholicn e Instituto, proponho, que : P'JDl!o qnc se nhm nma su~scripç~o popttlar para, 
eminente, honra do seculo,qucse chamoll D. Pedro ?o, t.o se insira na actn um Yoto de profundo pczar 0 seu producto,lcmntar-se um monumento se-

I " 11 · 1 S D I> d d Al ·•·a! que, ás. !!eraç,ões futums, de prcclarissima me:uoria c que, scndú nosso Imre- po o ra ccnncnto c.o r. . c ro e ennlnrn · __ ~ 

rador por cincoenta nnnos, tornou rnnis singulnt·cs 2. 0 Se er: ... ·ic mn tclcgt·a1nma apresentando con -
que a magestacle os dote s raros ele sã Yirtude c do tlolcncias ~~ Sua Alteza Itcal o Sr. Conclc cl'En c it 
mais nourc coração; e assim, tocado. pela mão ela Sua Augusta Esposa. 
morte, po:.tde olhar sereno para o céo, sem que 0 3. 0 Se nJmeic uma connnissão p.:m assistir ús 
fizessem tt·emct· S0!l presente, nem setl passado, cn- exeqnias qne se celebrarem nesta cupital por tão 
trcg:t nJo a Deus stta alm:t sem remorsos. lutttoSJ ncoutcciutento. 

« Dobrão todos os b1·azileiros, portanto, hoje 0 4. 0 Se conserve a primeira pagina elo primeiro 
joelho c prcst1io a esse morto a oblur:>o sincera ante a muncro da revista, que se publicar, uo Sr. D. Pedro 
religiü.o, 0 que ni.ío podiam sem duviJa alguus re- de Alcantara, como prcsidcute honorario do lnsti· 
puulicanos render ao tbrono. tuto, juutanJo-se o seu retrato. 

" Morreu o eminente Imperador a quem, em sua 
nlhice, a desventura Jc,·ou aos labios a ta(•a de todas 
os amarguras da. vida para que a esgotasse nté ús 
fcze ;, pobre, mas ltonrüdo e nobre, nas pingas do 
exílio. 

Mas, não é Lastante· esse preito ao morto. 
A França é nossa credOra pot· sua magnauimidade . 

E' preciso c1uc os orazileit·os vão até alli perpetuar a 
vi\·eza e o tributo de sua grnlidão. 

O culto J.a gratidão e piacido : nf•o é como o das 
disputüa tmnnltqosas das sciencias vãs e das investi
gações tcmcmrias : é, como diz S. Paulo ( Ep. 2o aos 
Corinl, Cap. X, v. !Jo ), fallando rlaquelle que croou 
Jesus C!n·isto, o culto da obediencia do comçl.o, da 
submissão da intclligencia, sujeitl\ ao jugo da fé, e 
que, na profnudaa de seus desígnios, rompe com as 
exigcncias org:olbosas da razão, para suumctter-sc 
lnunilrle it simplicid>lde da fé, pelo sentimento c pela 
religião. 

A Franya nessa adversidade foi eminente ! Snbsti
tnio os brazilciros. com seu nobre e luminoso espírito, 
remontando-se até iiS regiões em que só habita 11 

grandeza. 

5.o Se suspcnlliío os trabalhos da pr~scnte scs-
s[o . )) 

Est:. proposta é unanimemente app t·o,·ada, tendo 
tantbctn fallado sobre o assumpto os Srs. Drs . Mos
coso, Diniz c Paula Freitas. 

En1 seguida sti.o nornenJ.os para. ~ con1missü.o supra 
mencionada os Srs. conselheiro Nascentes Pinto, 
Dr. Paula Freitas , Dr. Diniz, Dr. l\1oscoso e Dr. Fre

derico Draenert. 
Levauta-se a sessão ás 8 horas da noite. 

A Irmandade da Santa Cmz dos Militat·es, em 
sessiio cxtraorclinal"ia ele mesa plena, de hontcm, 
tomou conhecimento de ter o provedor mandado içar 
a bandeira da Irmandade n meio púo, quando soube
se da morte do Sr. D. Pedro de Alcnntarn, protcctor 
perpetuo da mesma Imwntlade, e bem assim de se 
ter executado a ordem d9.bispado, par~uo os sinos 

tocassem !\ finados. 

rc.tlizaç.ão deste empent1o de nont·a den

contar com o auxilio da maioria dos nossos 

compatriotas clcsta copital e tlos Estudos, de todas 

·as classes de nossa socicdndc c mesmo dos estran

geiros que aempre se mostriu·ão prodigos de louvo

res aos altos merecimentos do St·. D. P edro II, cujo 

pussamcuto aeul>u de cnlutat· o Uui,·erso inteiro! , 

O Sr. Dr . .Alves Liuhares suggerio tambem a icléa 
expedição immediata de um telcgrumma á Sra. 

D. Isabel. \. 

YierfLO mais á mesa a& seguintes propostas : 

" Proponho que se responda de mo-lo condigno ao 
tclcgratnma que á Nayão Bntzilcira dirigia a Sere

nisslmn Princeza,por intcnnccl.io do general Las:snncc, 

uouuncinndo o fallecimcuto de seu prezaclo l'ai, certa 

de que 0 po,·o se associaria '' su:. d0r. - C. ela F1·anca 

AUla!'(([. " 

" Proponho CtUe se convide o po,·o a dirigir uma 
mensagcn1. cxpt·imindo o sett lH"ofttudo reconàcci

mento ao povo c go\'crno francez, pclns h01ucnagens 

tributadas ao i llustrc morto, ao distincto Brazilciro 

uc em si pcr~onificou todas as ~lorias e grandezas 

~c sua patria.-C. ela Fra11ca Amand. ,, 

" l't·oponlto que se obra uma suuscripç:io nacional 
..... com 0 se'.t produc~o, erigir-se um tnonnmcnto patu, , 

que perpetue, não o. t n~t~vlla . do grande Impcradúr, 

sintüo tomar a mim pessoalmente esse encargo, 
quanto viver, continuando 
Santa Casa sempre com 
Im;m·ador. 

Entrego neste acto ao it·mõ.o thesoureiro 
tribui\:cto até o fim do anno compromissal, 
mcttcodo-me a renova-In todos os annos. 

Foi minha primeira intenção entender-me, 
datnente com o nosso pr.ezado inuão sol.n·e a 
daelc do intuito, comervando o silencio 
netos clcst.1 ordem. Rcsoll"i, porém, preterir 
li catleza tios meus sentimentos não só porque 
recouuecimcnto da Santa Casa exigia de mim 
conli ssiio do beneficio íeitv a~s infelizes que 
ubrigão sob a sua sombt·n; sem mais "fcl"ir s 
ce,tib ilidacle do bcmfeitor, como porque me 
de, seguindo o exemplo por clle deixado, 
assim public:> tcstcmunlw d~ afl'ecto e do mais 
fundo respe ito á m~morla do Frincipe virtuoso, 
n o.usencia dos esplendores da realeza tornou ai 
maior nos olhos do mundo deixando-o vêr fóra 
sombras inherentes tis grandezas sociacs, na 
da. sua gruntle estattu·a moral, na plenitude de 
camcter pmissimo, como a ll'Iiser icordia o conte 
plari sempre nas expansões d:l sua alma ,.,,~<autu,,u ,.o 

bcmfazoja . 
Depois destas palnvrns vi,·amcnte npplauuidas 

todos os irm1i•Js presentes,o Sr. Conselheiro 
Machado peJe no illtutre f'ro.-cdor qt~c consinta 
memlJros da alta administraçl"w d:. Santa Casa, 
cbrctn-se·lhe o::> encargo de conservarcnt a-Esmo1n 
Imperador-não deve ella continuar sómcnte dura 
a r ida de S. Ex. mas perpetuar-se com a l\lise 
cordia a cargo de sua administração scjão quaes 
rem os irmãos qtte de !la fação parte . 

Espct·o que aceita por todos como é sua 
não llte negue o dignissimo ProYCdor, aindo. 

thesourciro a sua contribuiç.ü.o: pertence ella jú 
pobres da Santa Casa, não póde mais recebe-la nc 
ella lh'a poderia rcstitnit·. 

O Sr. Cousclueiro Theodoro insiste 
respeit.n o facto con3ttmado e limita a 
nos annos posteriores , 

Aceita 1\ proposta por toclfl a mesa declam o 
l'ro1·edor que concor,la tambem pot· sua parte e 
razão q uc não tenclo o dit·eito ele passar com n 
vcdo1·ia no seu successor urn encargo que se 
pela e :.;:pontuneitl:d.e c tendo a mesa a 
perpetua-lo como condição de posse da auunrm;cr:tçu:OJ 
deve deixar o alvitre q~te asseg•tm a pet·dmação 
finida da-Esmola do Impemdor-a beueficio dos 
bres da Santa Casa. 

O Sr. Conselheiro Thomaz Alves propõe c é appro 
vndo c1 ue se remetta cópia da neta desta sessão 
Sr . Princeza D. Isabcl,com as condolenoias da 
nistraçii.o da Santa Casa. 

Em seguida o irmão prorcdor communica. que 
c«igno socio do Clttb Guanabarense remetteu-lhe 
quantia de i:OOOS para set· dada á educanda 
Snuta Casa qttc mais se distingtlÍl" por stta appl 
caçcco e adiantamento moral, sendo este premio inst 
tni<lo sob a denominação-D. Pedro de Alcanta 
rcnunu.lo annn!\1mentc pelo instituidor. Sendo o 
deste prestar o culto de adntiraçcw no illustre 
Cijle, "não p.Jtlo declinar o nome do bemfciter que 
es•1tti,·a ú publici<laJe . 

.. O Sr. conselheiro Ban-os Barreto diz que 
1 lustre tn·ovcdor ordenado todas as demc>m;tr:aeile~ 
de pez,u· quo a Santa Casa podia dar nesta 

Foi essa unção pr~vilc.;iacln, que eXerce nsccn
dentc, em todas ns tpocns, ao mundo dos factos c 
das idéas, pela incont.esta,·el saperioridulle de sn:. 
civilisaçüo . das leis qnc presi<lcm ao desenvolvi
mento de !',en puder, ú C3tabiliLln.clc de sua. grandeza, 
quem, alH·avando-sc c0m a Igreja catholica, quiz hon
rar os bntzileiros naqttclla penla immensn do primeiro 
cidndiio dclles e della venerado bos;oetlc pclu Yirtude 

A mesa resolve : 1°, que se expeclissem para Li-boa 
dous telegranunas, tun de pezames á plincezn 
D. Isabel e outro á escolha do provedor it pessoa 
idonca para representar a Imtandade nos funcraes e 
em nome dell:. depositar uma corôa. 

2 o Que se mandasse ci!lcbrar um o meio funebre. 
3. o Que se lau<;assc em acta um voto ele profundo 

pezar pela morte ele seu protcctor perpetuo. 

que esta já se nehn tUSCrtp:a n!ls 11agm3s :nni> 

. toriosas da histo-ri}L dc~te sc-cu,o, ..... --.~-::-;::lr•~~~=~~=-:~::=::~~~;_:l..,~~~~iiiit'ii 
<• para com o sett Lemf~itor, sen P•" e seu pas-

e pelo infortuuio ! 
Pois hem, passemos em cont.ineucia diante dessa 

magnanimidade c Yamos, uós brazilr.iros, 'se1n dis
tinc1:ii.o de crenças, alli, junto ou proximo ú casa 
em que fallecctt o grande ex-Imperaclor, naqnellc 
terreno ~benyoado da cttlt.a e radiosa França, dentro 
chquella cidade tão jltstame nte chamach a Capital 
do Utundo,criglr tnouumento singelo,1nas que perpetue 
c mostre aos vindouros q ttal nossa g-ratidão, tcnt!o 
sómcnte este dístico : \ 

4.o Que se mnnilassc talhar cn1 lllU~'lllOrC 11n1 busto 
do Sr. D. Pedro de Alcnntara. 

O conselho admit!istrntivo da Sociedade ele Soc
conos l\Iutuos Luiz do Camões, reuni•lo hontcm em 
sessão, resolveu adiar seus trabalhos, inserindo em 
neta mn voto de profundo pezar pelo passamentO de 
D. Pe,lro de .A.lcantara. ex-Imperador do Brazil, e em 
seguida suspendctt a sessão. nomeando um; .. Cúm

missc~o para assistir as cxcc1uias que se realizarcu1 
nesta capital. 

Em nome do Lycco de Artes e Ofllcios t,oi deposta 
uma coróa de suullades, sobre o corpo do Impe

rador. 

J·OYO • . • 

d t l~eio seculo de projpenJade c engran-tor, nran c . .~.. 
decimento do Druzii.-C. da I'nwca At~taml. " -

Todos os oradores que em couct>~S alloeuçocs 

occupúrito a attcnção da asscmbka,_ merec:'rão de
Ulonstra~õc5 de acquiesccncta; e fot acolhtda. com 
um:> su\ra de .palmas a rcclac~ão d' O Br~zll.. na 
pessoa do redacLor Ctl\C allt se ergtteU pat:> dtzcr 

nlgm.un.s palavras. . _ 
Tendo-se vencido que a comnnssao !lcuria autOL·i-

sada para. proceder cumo n1ais conYeniente julgus~c, 
não for3.o submettidas ic ,·otaçfw as propost.ts enna
dns '' mcso., uavcnllo, porém, de ser tomadas nn de-

1 vida consicleraç.éto. 
\1 O Sr. Man1ucz tle Tamnnd.u·G 

(fue -t("~rnou 



tn~, c tn:n:: a-uns a -rugon. u • 

coraç·õcs. 
Ao redor do catafalco dístdbucm-se personagem 

importantes d~ colouia brazileira, dentre elles des ta. 

cnndo-sc o \'u!to solido e massiç.o de Gaspar da 
Silveira l\fal'lins. 

De permeio com estes, vejo qnasi todos os m em· 

bros do Instituto de França, trazendo o seu uniforme 

c1assico com palma11 verdes. 

Dn!ti a um instante chega o estudo-maior militar 

do rresi:lcute Camot,-o general de divisao Brugcre, 

o Yi:;coodc de Mnign~t, o coronel de Chamoin, o 

chefe de esquadra Pistor e outros. 

Ao mesmo tempo npparece na secção respecti,·a o 

grunele ch:mceUer da Legiõ.o de Honra, e, successi
vameute, ~nadorcs, deputados, a Princeza D. Izauel 

..cnm seu filho o Princil'e do Grão Pan\ o Conde 
~à.'Eu a os .r'd Clpe~ Ltu.t.. e Alu. , ~ , 0 Du.q 
ll ~ , .,enro do Imp~rndcr, o Principe D. Pc;dro. 

Mai3 um minnto e chega o Cardeal Arcebispo 

Richard, acompun!o~do do sctt capitulo, que occupa 

o seu lug:u, no tht·ono no lado do nltar-mór. 

O mngnilico tcut(llo acho,-sc mr.is imponente c1ne 

nuuca com milhares de velas nccesas, e seus enormes 

P latnpadarios donde se projectiio chammns verd ~s . 

o • -Um:~ hom da tarde. 

c O sen·iço funérco começou no meio-dia ex:~cta

mente. 
Tem-se cu1•ido salvas de artilharia de um parqtte 

collocado perto do Hotel dcs In,·nlides. 

l O c~ro c sólos da Magdalenn, que sl\o dos mais 

celebres ua Europa, levanta mysticos cantos que 

lt prepáriio <' espírito do nuditorio para n elcmda 

iunc~ão, ú que veio o.ssistir. 

Depois da missa solemne, cantndn por Msgt·. 

:I Lerebours, cm·a da Magdalena, o Cardeal Arcebispo 

,1 c e se c do altar }!aro. dar absolvíÇãG depois do que 
Yoltn ao nltar. •I 

' ) Termi!!91'!1,.R~fora o serviço funebrc. 

. j A tnmilio. vem lançar nguo, bento. no catafalco e 

' 1 icpois del111 o corpo diplomatico e os outros pcrso-

lbagerrs. O ataúde, sempre coberto com a antiga ban· 
deira imperial, é tirado d& eçn. 

~ Neste momento, o embaixnelor ínglel o Conde de-

1 Lytten, em nome da Rainha Victoria, deposita sobre 

v o caixão uma corôa enviada por Sua Mngestadc. 

y O caixão é entiio levado IÍ. grande porta da fa

~l chada principal do templo, que abre para a rua 

1 Roynlc e pmç.a. da Concordia, e onde se acha v a o 

h. 

carro f~~;~~ebre. 

O cano é puchado por 'oito cavallos, levados lt. 
ntâo por criados a l.'é ;· nos quatro cantos do ataude 

anjos de prat& sustentjo a corôa imperial. 

O C!U't'o fuuebre s~ scrvio para os funeraes do 

cardeal Morla~. Duque de Morny e Thiers. 

As twpus, distribu.idns nos bouleYards Malcsherbes 

c de !lla.gdalena, aão commcmdadas pelo general de 

Snint J\oiarc; oure-sc o sotn de gn1nde numero de 
clarins. 

Os conmockos cltegã.o n· gnlojié · peln Rua Real e 

di.rigem..:se pd:t·a · o;Pra~ra da· Goncai·(Jia, ábriudo 
cortejo. 

· -~-----~--- ·""1 ·-,~-., \U v• ;=-uo g~f:-------

t d I . Foi essn. nação pri\'i le;_;inila, o,uc exerce nscen-peznt· npresen o a nu. u lima scssü.o pelo Sr. Vis-
conde de Sabartt c res olvendo se mais mandar ce!e- dente, CIH todas as ~\'oca s , oo mu ndo dos factos c 
IJiar uma mis la de scti mo dia do (allecimento do dna id éa s , pela inco nt.es t:i\'el sapcrioridade de sua 
cx-I tupcrador. civilis3ção, das leis qnc presidem no desenvolvi· 

manto de >ett poder, á cstabili,laclc de sua grandeza, 

Inst ituto Historico c Geogm plt ico 13razil eiro.
Sessio Extraordinaria ctu 7 ([ ,;Dezembro de !8Ul.
Prcsidencia do Sr. conselhc it·o O!e.,.a t·io Herculano de 
Aquino o Castro. - A's 7 uoras d~ 1 n o i te Mhnndo-se 
presentes os socios Srs. conselheiro Ole;prio H crcn
l!mo de Aqnino c Castro, gene ral Dr . João Seve· 
riano dn F onseca, Hc m ictae Hafrard, conselheiro 
Tristão d e Alencar Arari pe, commeudai!or J osé Luiz 
Al\·es, conselheiro IIInnoel Francisco Correia, Dr. 
Cesat· Augusto Mat·qucs, Bal'iio de Capauema, Dr. 
Ma,.imiano l\Jarq ttcs de Car valho, maj or J. Jose 
Gomes da Si~a Netto, l\Iarquez de Pa1·ana~uil, 

quem, ahrnç:antlo- sc com a Ig rej a catholica, quiz hon
rnr os bt·azil eiros nnquclln pe rda imntensa do primeiro 
cidadão dcl lcs e della venerado hos;lede pelu Yirtude 
e pelo infort unio ! 

Pois bem, passemos em cont incucia diante dessa 
magnanimidade c vamos, uós brazileiros, sem dis 
tincçii.o de crença s, a ll i, junlo ou proximo li. casa 
em que falleccu o grande ex-Impet·ador, naquelle 
tetTen o aben ,.ondo da culta e r,1diosn França, d enft·o 
claqudln cic1,~de t:io j ttstamente cham ada a Capita l 
do munelo,crigir m oumnento singelo,mas que perpetue 
c mostre a os vindouros C[ ual nossa gratidão, tendo 
sómcnlc este dístico : 

.-.--------,----
2 • Que se mant.lassc c~lcbrar um o111cio funcbre. 
3.• Que se lan~a sse em acta um ' ·oto ele profundo 

pezat· pela morte de seu protcctor peq>ctuo. 
4.• Que se mandasse tulltar em ma•morc 11111 busto 

do Sr. D. Pedro de .Aicantara . 

O conselho ndnti1iislrati,·o da. Sociedade de Soc
cot-ros hlutuos Luiz ele Camõea, reuni,Jo hootcm em 
scs3iio, rcsoh·e1t adint· seus trnbnlbos , inse!'iudo em 
neta um voto de profundo pezar pelo passamento de 
D. Pe,lro de Alcantara. ex-Imperador elo 13rnzil, e em 
seguidn suSl)etHlctt a sessão. nomeando um:-. com
missão pura nssislir as cxequias que se realizarem 
nes ta capital. 

Ern nome do Lycco de Artes e Officios wi deposta 
uma coróa de saudades, sobre o corpo do Intpc· 
rnd or. r '6 u~p o u.tud E=ol ututú•oros'ôrnsc- t.l\u Veliaiff1 "'5~ 

~rt-~.;.;.:_;...;....;....;..;.o.;.;;;,;;,;j~;;_;:.;,;.:;.;:,~..:.:;.br;;;~~~~..S:·-:;----~·---.~n~rn~~:z!.!~~-_;,;;i;;~--jr-cn'lfti'!!!'!T.,(o adminislrati,·o da Socieda~e Concor 
se a sessão. 

O Sr. presiJente communica o lamentavel fnlleci. 
mento d·J immcàiato protector t!o ins tituto; diz que 
já remettetl um telcgram ma de p ezames a S . A. a 
Sra. Condessa d 'Eu , mando u que iicasscm cct·ratlas 
as por tas da casa. d ttr antc sele dias e fez con,·ocar a 
presen te sessão ext m ordinaria pam tratat· de resol
ver como pod em ser manifestados os scu~imentos 
de profunda magoa ele que se ach:> possuído pelo in
{nnsto passamento de S. 1\'I. o Sr. D. Pedro li; nc· 
crescenta parecer-lhe que dct•e mandar suffragn 1• a 
alma do illustrc finai!o e qne os consocios ponhão 
Jttto pelo espaço de tempo que entenderem com·e 
niente. 

Us5.o da pa.lana diversos socios, e di,·ersas oro· 
postas apresentadas, depois de resumidns pelo ·Sr. 
presidente, são neloptaehs nos tertUos seguint~s : 

I. Ficão npprovadtts as providencias já tomadas. 
Il. Os Srs. socios tomaráõ luto pelo tempo que 

julgarem connniente. 

IH. O Instituto mandará celebrar uma missa ele 
setimo dia, pelo eterno descanso d<.l pranteado morto, 
sendo convidado para o neto o distincto consocio Sr. 
Bispo de Olinda . 

IV. A tr:esa fica constituída em commissão pum 
n;;sistit· ús solemnes exequ ia:; mandadas celebrar pelo 
Sr. 13.ispo diocesano. 

V. Cobrir-se-ha de crepe, dttraute um anno, a 
cadeira em que se sentava Sna Magcstade para pre
sidi·· as se>sões do Instituto. 

YI. Corôas de louro serão collocadas sobre o busto 
do Sr. D . !:'edro li e o respectivo pedestal ficará co
berto de luto. 

VII. Os socios Conde de Motta Mnia, 13ariio do 
Penedo e Barão do Hio Branco são nomeados para 
assistirem t\s excquias em Pariz e depositar corOas 
em nome do Instituto. 

VIII. Os socios Manoel Pinheiro Chagas, major 
Serpa Pinto e Pedro \Yencesl:'to de Brito Aranha são 
nomeados para assistirem ãs exequias em Lisboa e 
depositarem corOas em uome do Instituto. 

IX. Realizcr-se-ha no dia 5 eTc Janeiro proximo 
vindouro, trigesitno dia do fnllecimenlo, uma sessão 
commemoratira, na qual, dcpnis de nbertn pelo 
Yice-presideote, qtte em breve allocttçiio eleclarani. o 
fim especial ~t\ mesma. set·á dada a palavra no 

· orador para fazer elogio do \'entrado finado, depois. 
do · qtte serão igualmente com•idados .qttn'l!5quer 
outros membros do Iastittlto1 qlie com antecedeucia· 
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rnra cl1 egnr n esse rcsnlt tldo , obr;r.íõ os jurnaes 
listas nas quaes Yenh H.o dar o qtnult.o lhe3 fót· uossi,•el 
cada um dos brazilciros, que ass im honrão a .memo
rirt augusta de sctl ex-Imperador, o no mesmo tempo 
pag~~o pela gratidão o tanto que nesse doloroso 
!r:tnoe devem lÍ F(an-çá.n 

.AI d.irectoria. e pt'<>fcssores do Lycêo de Artes e 
Ollicios, contristados pelo passamento do protector e 
bemfeitor deste estahc!ecimento, o Sr. D. Pedro II, 
ex-Imperador, mandiio celebmr sal>batlo, 12 do cor
rente, ás 9 horas, nn mat.t·iz do Sacramento, 
uma missa por alma de sse il!ttstre e pranteado bm
zileiro. 

A directoria da Associação Prom otora da Edtwa
ç:io da Infaucin Desvalida de rartuet:í, convocada 
extraorditmriaruentc, resolven, pot· deliberaÇ'ão ttn!l
nime, que se consignasse un acta utn voto de prow 
fuudissi1t:0 pezar pelo fallcci11tento do Sr. D. Pedro II, 
ex-ltnperador do Brazil, que os membros da directo
ria !.ornassem luto até o dia das exee1nin.s solemues 
realisadns na Cathcdral, e uma mensagem de pezn
mes fosse dit'igidll a S. A. a Sra. Condessa d 'Eu . 

Rctlnido o conselho a<lministrat. iYo do Congresso 
BeLlcficcntc Homenagem a Cnpello e I vens em sessão 
no dia 7 do andante, deliber0u por unanimid:ulc a 
seguinte manifestação de pezar: 

t.• Inserir em neta um voto de consternaç-ão e 
sincera m11gua e suspem1er O> tmbalhos soci!les em 
signal de profnnda dOr pelo infr,usto passamento do 
integro brazileiro ex-Imperador D. Pe,Jro li. 

2.• Hastear em ftmerul e cobrir de crepe o pavi
lhii.o social até o sctimo dia do seu passamento. 

3.• Assistir a todos os Mtos ftmcl>res c religio
sos que se realizarem nesln capital em seu snf
írngio. 

A lnn~ndatle do SS. Sacramento de S. Christo
vão mand t• cclcbrat· uma missa pot· alma do Sr. D. 
Pedro li, sexta·Ícira 1l elo corrente, ás 8 horas, na 
igreja matriz. 

Os Religiosos Benedictioos maudiio cÍeJ~u~~r no 
eu m.osteit·o, sexta-feira ti do corrente, á's il hoi·as, 

um'!Huia&<\ com l.iúer!1.·me. por alnta. do nvsso ·nunca 

dia FIU.uiuense, em sessão de O do corr~nle e por 
proposta do Sr. vice-pre sidente, mando11 inserir em 
acla um voto ele profundo pezar pelo f a l!ecimento 
do Sr. D. Pedro de .b.lcnntam, nomeando-se uma 
Cútmnissii.o para assistir ás exe;pids que devem set· 
effectttadas na catltcdral e susp~mlcu os sens traun
lhos até ao sctimo dia do fallccimento daqnelle se
nhor . 

A irmandade de S.José e Nossa Senhot·n das Dores, 
no Amlamhy Grande, manda celcbntt· uma n•iss :> na 
sua Igreja no di!l I i do corrente >Ís 7 1/2 horas da 
man h>i pelo dcscnnço do cspirito elo Sr. O, Pedrc '2•, 
ex: -Iml>erador do llr<tzil. 

A empreza, os artistas e toelo o pessoal do thc.>tro 
Variedades, pretendem realil.at· por estes dias exe· 
qttiaa na ig1·ej•t de S. l!'rancisco de Paula, afim de 
_ccmmemorarem por esse neto religioso o passamento 
do ex-Imperador do Brazil. 

Para esse fim foi nomcala uma commissão com
posta dos ncto t·es Peixoto e Porto e do mnchinistn 
Yclloso Bmga. 

O nosso collega do lltazi! publica hoje a segtlintc 
noticia da reuni,io popular qtte se cffectuou hontem 
no Asylo da Concei\·i'io: 

u O grnnJc saliio dCl Asylo de Nossa Senboi'O. da 
Conceição, á nm do General Camara, foi demasiado 

(IJC<tneno para con ter todas as pessoas qnc acudirão 
ao conYite. O veslibulo c as escadas encltêrão -sc 
tambcm. A maioria dos assitc ntes, não obstante o 
Crescido numero de Cadeiras, teve d~ COnSCl'VQI'·Se 
de pé. Mnitns erfw as senhoras e dt1 nossa mcluor 
sociedaele. 

No fundo do snliío ha um qtta<~ ro que representa 
memoravel successo dtt nossa historia: a a~si~natum 
dn lei de 28 de Setembro de 1871, pela então Prin

cezn Regente a Sra. D. Isabel. Achão-se t·ept•esen· 

tados na téla os ministros, illustt·es collnboradores 
dcs!?-e acto glorioso. 

Foi acclnmado pre sidente da nssombléa o l'cue
rando Sr. Marqucz de Tamantlnrc, que no tomar as
sento na mesa, reccbca estrondosa manifcstac;ão de 
nprcço . A mesn, por indicaçii.o do Sr. D1·. Joaquiut 
Nubuc.o, tambcm aceita com 11ppluusos calorosos, 
ficou .constituida com os St·s. Viscondes de Si
nimbti e de Ouro Preto, Conselheiro Jol\o Alfredo 

· e Barã!) do ~a·dario, todos presentes e qtte iguD.!
. mente pussáríio a OCCllJ.lar os seus .lognres. 

~;~ ..... ~-"' ......... ..,. .,. . ..__;_ ~ ...... .. ,_ ~, 

6 tcrrtmns c:h hi,.roritl o tec accuio, mas a gratidão do 0 ;,0 se tratar hoje de out1·o assumpto. 

1,0 , ·0 pnra com o seu bcmfcitor, scn pai e seu pus - Assim propóz e é approl'ado. 

tor, dttrautc meio scculo de prosperidade e engrnn- Ba.ltia, 9 de Dezembro (telcgramma)- A noticia d< 

decin>ento do Urnzii.-C. da fi'nwca Amaml. " fullccimento do cx-monal'Cha produzio gct·al conster. 
Todos os oradores que Nu concisas allocuçõcs nação. Granuc numero de casas particulares e d• 

occupúrilO :;, attenção da asscmbltia, merec<\rüo de- estrtbcl ecimentos conune rciues cerrou as portas. l 
monstrações de ncquiesccucia; e foi acolhida com imprensa r efere-se ao illustrc morto fazendo justiçc 
uma salva de ,palmas n reduc~ão d'O Bmzil, na ao sen patriotismo e e~ e,,ado merito. O JornaL d. 
pessoa do rcdncLot· e1ue alii se ergueu pam dizer Noticias dedicou a sna edição de hoje ao fallccidc 
algumas palavras. sohemno cujo retr,:to estampou na primcirn p~ginn 

Tenclo-se ' 'encido qne a commissão ficaria an tori- S. Paulo. 9 de Dezemlwo (leleg rnnunn)-Xo ~etim< 
snda para proceder como n1nis conYCnicntc julgasse, dia do f:tllccimento do Sr. D. Pe!lro de Alcnntan 
não fo rão submettiehs '' Yotaçiio as propost,1s el1\·ia- serão celebm!las muitas missas nesta capital. 
das á mes:1, havendo, po rem, de ser tomadas na de - Ouro-Prelo, 9 de Dezemó1·o (~elegmmmu) - Cele 

viela coosiclcrn c,:iio. ~~}: OioaÇ'lo 0 moo· ouinita.t llliu <ii - '~j1í\~a~"J8jlll.~\\' · JS IUlf(a+oapoJOIJ-ta f l · 
O Sr. lllarrjUCZ de Tamaudar" enc""" ' O)UUS 08clt 0'pà ~o f! ~ · ll ) [Ull l a opoj opulloAa.t O}all 

, Nau ,,h rases em n no "no u p ,~,·~·;;:o;-!~Ui'To,;.pã,•ii. o ... ~w~; s~o1i.q~tTwcfes'iutêt~a.!!iur:2rrarcqno~· at· ~.;.~ '~· ·~,~·: g;,;or.;vL· ·';,ngd~a*n~ú~·'~"~q~tt~ta~~ar~>~o~l·~' o~d~~o · .1.' '1 Hgl. 0.(.1 (} a) SU IU.I Sa SU ad .IU IS (] U.J O 
pela unani mc escolha de 'l"e timue já se es e gran oso osp1 a e omott so s us 
prcsittit· a rellnEio: c convi<lotl todas ;,. • valiosissimos a execução do pavimento q 11c José 

-:;!em ente Pere.ira concebera ele levantar 0 monumento sentes n nssignnretu os SC!tts non:~es. 

A commiJ.ão, entr:tndo n ftmcciouor logo em se
guida, dclibec·on enviar os seguintes telegrammas : 

cc A' Sra. D. Izabel, Partz. 
Untn grnt1de re união de Brazilcir<1s, cont•ocatla 

hoje, eleg eu a com missão abaix:o assignaeln e lhe 
cor.ferio illimitado poder para dar publicas c so
lemncs demonstrações de pezar pela dc>graçn qnc 
acaba de cnlntnr o I\razil e o mundo culto. 

A commtsôao CO I!!cça a - dcsempenlmt· a sua 
honrosissima f.nrofa beijando a attg~sta míio de 
\'ossn Altczn Imperitll, n quem apresenta sentidissi
UHlG conllolcncins, no que é g craimc'utc ;.compnnhnda 
por toda u l:\:t\'ão llt·•tzileira .--J/arq•tez ele Taman
tlani.- Visconde de Sútimbú.--Jo<io Alfredo Gorrr!a 
de Oli~eim . -Barão do Lada1'ío.-l' isconde . de Ouro 
Prelo. t 

r 
todos o mais honroso aos sentimentos do povo 

ozileiro. 

Foi dia de sua sagração que para assignula-lo 
m um gmnde neto de caridade curist:i autorisou 
r decreto de 18 de Julho de 184[ C\ Santa Casa 

!a l'r~isericordia a fundar o Hospicio onde se abriga 
mats cmcl das desgraças humanas e a que deu 

, seu augusto nome. O Hecolhimento dus · orphãs 
. Casa dos Expo>tos, todos os estabelecimentos d~ 
liscricorclia receberão das suas mãos beuificentes 
[petidas eslnolas e protecção constante. 

JA• duas cstntua• ~u~. alli vedes, hoje na entrada 
tstn sala pela pnmetra vez em frente uma da 

itra (D. Pedro li e José Clemente Fereira) ex
imem o m:smo sentimento irradiado do Omnipo
lte rellectmdo 11 bontlade Divin1'. nos cot·açõcs 

>s dotts hon1ens que no nosso secul,> fizer:io maia 
stn casa pelos enfermos, pelas orphãs, pelos pobres 
1elos infelizes-

" A' S. Ex. Sr. Ministt·o da Republicn Franc~za no Considerando o Sr. D. Pedro II um dos maiores 

llraúl, Pet"'tlpolis . · ~ •mleitores da lllisericordin, ordenei, no recebe 1· a 
A reuoi~o celebrada hoje em ilolll'a á. memoria nustn notici11. do sen pnssnmento que se ·dessem 

de Sua 1\fngestade o Sr. D. Pedro II enCniTega-nos todos os nossos estabelecimentos as rlemonstrn· 
de expt·cssar a V. Ex., como mttito digno rcpresen- s .de pezar que a Miseriuordia nn primeira alllil:iío 
t~n:~ tln França, ~s _sentimentos da profunda gr~ - Yturez costun1a dnr peln perda do Chefe ela Insti-
ttdao do povo IJI-aztlctro pelo modo -como essa nobt· lçiio c qnc são os m" iot·cs t 1' - 1 . . _ . . _ · • " nas rac 1çocs e a cctsn. 
hssm>a un\'<LO, e o s.cu tllt~ strado governo proatvrocmttcnninci que se rezem missas do i• din em todos 
ao august.o ltospede as nltunas homenagens. n ossos hos11 icios e "s,·lo 1 b 

. " .. s e q ne se cc e re no 
.Apressamo-nos a cumprn· este grato dever, l 14 do 001 .. ·cnte ·is 10 " . d ,,-

r E f d . . '" , ' uolaS a tnanun., un1 
rogamlo a'. 'x. o :l\'Or e transm•tl.tr ao mest~o )cio solemuc, pam 0 qual convido os membros da 
g~veroo o testemunho ~o rcconh.cctm~nto dos 13razt- fni uistral:fto, os irmãos e 05 funccionarios ela Mi-
lctros.-Af((rquez de 1wnallc!m·c.-l'tsOO>tde de Si- :icot·dia e no qnal serão . t t1 

. • - 1p,: l , . . . _ tept·esen a as as reco-
mmhu.-Joew A 11 et o Co1rea de Olwctra.-Ba!·cw do cl&s c asyladas da Misericorclin. 

ladal'f~>.-l'ieco>ldc de Otwo P1·cto." Acredito interpretar fie lmente os sentimentos de 

A commíssão reune-se hoje, para proscguit· em 
seus tt·nbalhos, á I bora da tarde, na casa da resi
dencin el~ Sr. I\larquez de Tamandaré, na raa do 
Rc,endc n. 20. 

ESMOLA DO IMPERADOR 

os os membros presentes da administrdç.Õ.o de
ando para se escrever, na acta q nc a noticia do 
samcuto ~c .S. \L o Sr. D. l?ctlr; li íoi reeebid.a 
_.. v UH.\i.ol pl O!Ull ~ l .. uoJ.- .oxnW 

tpre querida e 'venerada na Santa Casa. 
ncontecimcntq que d.epiornmos trouxe a necessi

le de resolver sobre um ponto, a que tomei n 
t·dude de pt·o,·cr desde lo1ro de acconlo com n 

Hot1tem na Sul)ta Casa o,o começar u sess.'to da l · · · " 
1a pruuetra m. s.piraçõ.o. Todos os annos quando 

mesa C! jun~a. o Sr. conselheiro P11ulino Jnse Soctt·es J\1 t d 
ages n e \'!Sita,·n os enfermos deste hos11itnl 

de So .•za., procur.ador da Misericordia proferio ns se- 1 t 

l 
< ava cn regar pnra sct· distrilmi<la em presta-

guinte& palavras: . ..-:- - -- -- r~ ·· ~o··•~ '"'"'" ''o ,de necessitados nma 
ccAntes de tratnnnos dos assumptos ·que nwtirút·ão <:mnmaua quantta que na cscdpturo1.;,o da 1>llntti 

a presente convocayão da mesa e junta devo ~ele· m se inscreria sob o titulo- Esmola do Impcmelor. 

r,tllecendo agora o bemfeitor e não se devendo 

os quaes, neste momento 
~- r"f"""._' --."'""~• uu•1. ~1.-V lll['C t 'UDTU 

A odministra~::to llo Congresso do Sagrado Coração ~e tem csmct·aclo em tr ibuta•· holll'th pab!icas nos 
rlo .lo~u_s c Sanfn A t)ff'\toio f't•Pr.f·n. , , , " ''HÜJ'i?' ''" ~"l!nf<'l .. n•l:;fbf;- Ü-l.!ln;n'\!lt11'\jl rlo lm nP.rnrllll" . 

__ inguir o beneficio jit. por hem elos fm·orccidos, ji• J 
em honra de quem o fez dumnt~ tão largos !lnnos, 
nem ouuendo eu onerar com essa desDeza o cofre do 



Dilll!IOIIIliiCIR O(tpOI'hlllll 

Transcrevemos de 'tlm respeituvel 01·g:io dn im
pl·ensa brazileir,,, a prnposito das manifestações (le 
IPezal' pela morte ele D. Pedro ile Alcantarn: 

<< Em primeiro logar, essns demonstrações sii 
nn ;cidas ilo nosso sentimentalismo doente , d o nos~o 
coração incharlo d e p ovn que tem o costume de des
courir nm Leróe em cada vencido. 

Nós temos eternamente um viclo·o de augmento 
para vêr os r1ne cniJcm e outro ele eliminniçlio para: 
vêr os qnc sobc.m. Nt'LO ha n1ediocritlatlo que, rnor
rendo, niio t'me ns proporções de um grande Yúlto 

nas sec<;ões de necrologia c no cereLI'o elo 1mblico 
que lê. 

D. Pedro de Alcantaro. n1i.o em, ó certo, um 
qnalquer Jo;.o i\Ianuel ele Souza, fnnccionario publico 
<rgeralmen tc cstimaJ '' ; -mas n;,o era absoluta 
mc••tc esse grande homem .c esse grand e rei que os 
cn ropêos imagitÍn\'iio c em que muitos brnzileiros 
acredit.n~o. Er:"L um YCllto intelligent<:, e erq un 

·elho honc;to. • 

1\Jas ser l•0ncst" c ser io.tclligcnte c pouco. Pas
sanrlo em revjs ta os sc~1s cincocnta ('(nnos de .rci oado 

lilGi> silo para en~on trnr os prcjnizos do <]Ue os be 
nr.licios que el!e trútt.·c o. este pGiz que amo.\·a, é 

cerlo, - no rJHC, uliús, não' f,1r.ia 1:wis <lo 'lUe t.odos 
nús br.1zileiros . 

Em scgmvlo lngnr, es;as manifestações de pe;tl.l'; 
igann-lo S•Jm nmhngcs tem um caracter nccentua-

1hmcntc p ~litic;. O .con;merclo a \' a rej o, estrangeiro 
tnnsi ein sua tot.-JiJncle, n;,o perde occas iüo de exhibir 

o seu mu:larc!ti;mo toJa vez <JUC isso ni'io lhe cus tã 
corn gcm uc•n lhe ctlsta. dinheiro: E' o comn1~1·ciu- mn.
nltooo que fe"ha as pur!as nos dia• snnc lilicaclos para. 

s CS·'.!nnr:nar n u~ dias de fe.;;ta n~tcional tia ltepub lica, 
- e que faz C•lllõpi:·ayões ponC •J arrisca·hs de e: lenll' 
de mais don3 on t7-c3 tosl~o o rrc'(:J dn gencro na
c ional , pelo qnal n::i.o pa.gn. du·eito:; na nlr:.tndeg.i. 
Es~a gente flUe manifeste como qnizct· n sna Üõr; 
l}:tC se Yisln. de preto, que nnl Ul':'e cr~pc aw I.Jrat;'O, 

0 ue culJ ra o chapéo -com :Cmno ; -mas não teuJ o 
'ctireito <1e pOt· o. meio- pilo a bandei:'a ele um paiz que 
hc nã.o per tence c que é causa ntuito mais sérin c.lo 

sociedade mpsical a 

E como manifestaçii.o politica, essa manifestação de 

pezar qu e por ahi se vê tem npenns o defeito ela co· 
vuroiu, q ne c arac lc n sa os adversos da instituição 
republicaua. Incapazes da coragem elementar de assu-

mir a responsabilidade de uma opinião, elles que 

i\·em a se occnltar, e•condem-se azora atr!lil do 
ca(laver de D . Pedro . " 

JJmzilcito. 



,. 

<==--

o. i• edro de A l aan&aa•a 

A I:epub!ica não p6de ser fe li z : n sua base é o 
martyrio, ê a m orte de dons entes que tlerão ao 

Brnzil longos a.nnoo do paz , de liuerdaile, de aisndez 
C IJem e>lat· . 

A Santa Impc'í:Ur iz fallecendo no exilio, sob os 

rigores de um inve rno a que já não podia mais do 
brar o se u organ:smo L1cpa uperado e sobretudo habi 
tuado ao nosso clima trop ical ; succumbindo prinei
palmente ú dor e ú m~gun, no desconlurto b nnnl de 
uns quartos de botei. priYada nté, na sua ag•Jn ia, 
dos comnrodos mute riae> a qn e t inlriio d ireilo a sua 

posiçiio e a sua idade i o nosso Ycne rntu1o Irn.::0-
rnd~)r CXI)iraudo a .~oru, victima tn!~'jb(! Jn aos fdúS 
européos que desfecb úrüo o gulpe final i• sua natu 
reza m inada pela ll\Olest:a e pe los amllrgos iics
gos tos - - ah ! que tr iste, q ue hoiTi\'C I pe<1estal para 
n nova instituição ! 

Nenhum brnzil eiro ig nora . f elizmente, no seu in
timo , quem fui es;e que ac.lba de n•orre r em l'ãriz, 
banido, cercado apenf~S do m eia dnzia de fieis, longe 
de sua patria e d o povo a o qnal dedicou todo o scLt 
a!DOJ' , to da a sua Yida de homem Llc bem, justo, si n
cero , h ones to c c1esint ercssad o . l\;io ! nmp;ucm o 
ignora, ~ a l)l'OVa dt sto cs tit no cont)n oçã o com qttc 
fo_i recebida a falai n oticia, no luto q~:e, apezn r de 
t odas as ingmtidõcs e pcrfidias, e twoll•e muita g ente, 
e nas lagrimas, em fim , qu e escorrem pelas fu ces ,de 
qu antos evociio aquclle granel~ vuito cnc::u:_ecido que 
nunca nmis n vist~rcn1 o s fn tre nC.s . cl es,1ppnrccido 
pn rn sctn pre, comu a \i:>s ll largo l'erioclo de suaves 
nlcg ri as q ue a qui representou e de q_ne era ainda na 
EL:ro pa u imngem viva. · 

Clwrem os bra zil eiros ! cetTellJ. se as portas ! cuhm
se de crepe a bandeira n ncioual ! D. P edro li d eix ou 
de existir. F cc!1o u os ol l10s no desterro qnem íoi 
nosso pa.i, no:;so nn1igo, n .... sso dcfcnsur dnrnnte (tQ 
nu nos. 

E as proprias ho nra s imperiaes q ue tributão n a 
Europa ub scn corpo, se por um Indo nos cngrantle ... 
CC lu, cLm tlo -nr~s n cxnct a medida do enorme n.p reço 
em que era ti do , por ontro nos d ü VCln encher de in · 
Ycja e tlc c~ nf u s<t o . Ern a nós, seus sub rl ito s , seus 
li lh ·J s , q ue coru pe ti a faze r g "nn1a a o sett"illu strc 
carl::l.rcr , O c ija r~lh e a tnagnanima clcx.trn in::min1a da, 
cobri r de fl ores (o seu ntn ü rk c formar -lhe. á sua 
ult ima pnssn::;n pelas ruas, um· cortejo de lagrim as, 
d.c so lnc;oJ e ~Jud .ld c s . 
- D e rcôto , rjucrn sabe 9 t nl \'l'z qtte possa11lOS al ;:rnm 
di a cu mprir cst ::t snp re llla b01ncnagcm, que divida 
cunsiclc ram os para o 'Bra zil intei ro . Ka pole<•o I vol
tou ú Fnul\' a e ncll a repousa, Lnsendo, cm fim, rece
Lido o se lt cor·po as lt onrJI S r1 ue ])J ()' er[io deYiLl as . ~ [as 

ah! c1n.e dolorosa esperatH;a! que trislc e incerto 
consolo 1 D e fjlle serre? ... A ve rdade é est'l : D. Pc
<lro II não existe mais . A sua belltt e Yenera,·el 
cnLcl'a branca jaz ine rt e em" t erra estranh a ... Knuca 
mais o veremos entre nós - figura venlaJ.eiram ente 
nwgestosa, ~ymuolico vu'to q ne nos acompanhou 
t ,lll t" s annos como anjo protect or d a n ossa p nt ria 
n10!Ten , en1fi m o nutior do5 hrnzilciros, e estas l iohns 
üo rlietndas pelo n.nis pungente d e.,g osto , pela mais 
vira saudade. 

7 de Dezem bro de !Sfl' l. 
lJm fiel . 

~ 

~c 11-_1 ~91 

.&ittJs t oDnd o 'l""Osi tit'i!tllt d o D l·a~il 

h !UOl\.Tk: DO EX · U I PED ADOU 

Tieproduzindo- 3e n as folhas dia ri as , com geral in
si~tencia, a afrlrmaçilo de q ue a m orte do ex-impe
rador determinou po r parte de t o•los os bmzileiros, 
sem d iscrepancia de credo pol itico, as manifestações 
do mais profundo pezar, a ttentos os a ltos dotes pes 
S()ae• e os grandes serviç()s d o fallecido. julgamos 
rlo nosso dever rlecl a rnr pnbli.,amente que não pat·ti
l~amos de semelhant e mod o de ver c de sentir . 

Hcspeitando sinceramente a d ór qu e hoje uffiige 
a fnmil ia e os amigos d o finad o, como a respeitaria
m os se se tratasse da m orte do mais hu milde dos 
nossos concidadãos, não podemos comtudo concorrer 
com a cumpl icidade do nosso silencio para que tal 
nffirmação p asse em j ul gad o, nem mesmo tempora
rinmen lc. 

Coheren t es com tudo quant o t emos pensa rlo c pu
hliclldo dcsd<C'one existe a nos sa propaganda , apar
t a :no-nos con'?ictamente da immerecida apot hcose 
com que se quer giurificur o nosso ultimo impe
ran te . 

Estmn os certos de que a H istori a o ha de julgar 

severamente q uando proceder ao exame im parcia l de 
sua pessoa e de seu r einar1o. Ante o tribunal incor
rupt íve l da Posteridad e de n ada Yalem os depoi
m entos di ctad os pela phil a ueia de UtlS, pela paix ão 
part ià al'ia de outros, ou m esmo pela boa fê ill ud ida 
<la maioria i e não r aro os lo uvores unan imes d os 

contempomncos t rnnsfonnão-se então em tmivet·sal 
conden•nnção, 

A nosstt p ropria histo1·ia nacional seria a liás uma 
cousa inexpl icavel, absu rda , se os elogios tributados 

agora á memoria de Pedro II fossem a expressão da 
: ealidade. 

Por ,·m·ias vezes, ainda em su a vida e sob o seu 
go\·erno, tiYcm os ensejo de 111anifestnr sc1n rcbnços, 
em nossos escriptos , a opin ião que del le formnvttmosi 

e esse >n esmo juizo fo i h a pouco t empo de novo 
sy n theti snrlo nos considerandos d o protesto que pu
blicámos nest.a folha contra nm project o de lei , apre
sentado á Cama ra d os D eputados por u m d os sens 
membros, propondo a revogação do banimento do 
ex · irnperadoJ;,. 

Esta declaração é, p ot·tan to , ociosa para os que 
convivem espiritualmente comnosco, ou que acom
pnnhão o n osso desenv ol~·iment o i ell a , porém , t orntt
se necessaria para a maior·ia d o publico, que , de 
f.tc to , poderia acredi t ar, á vista dos artigos dos jor
naes e das noticias t eleg raphictts, em uma u nanim i
dade de pensar e de sentir que n fio existe renl n:ente, 
pelo menos, na pa1·te que t oca aos p ositivistas br·azi
Jeir·õs. 

Apro1·eitamos a opportun irhde p ara louvar a atti 
t nde con ecta qu e na presente conjuncturn t em sabido 
gn artbr o Governo da RepnlJl ica, mantendo -se intei
rame nt e ne uti'O, sem deixar- se arrastar pel a onda 
s entim ~ ntal i sta que ncs está invadindo. 

E spemmos que o Congresso Nacional saberá imitar 
tão cligno p r~imento. _ 

Pelo Apusloln clo Positivista do Braz il: 
liii GUE J, LEMos, di rector. 

R ua Benjamin Constant n . 38. 
Tiio de J anei ro , G de Bichat d e 103 (8 de Dezemb ro 

de 1891). 

--
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'cA.PiTAL FEDERA-L E NITHEROUY 
POR ANNO ••••••• ,,,, •• ,,. 
POR NOVE MEZES ..... ,,, 
POR SEIS MElES ....... .. 
POR TUES l\'IEZES •• , , ••••• 

30SOOO 
22S500 
15$00() 
8SOOO 

. A a~~iqnatura paga-se adianta<ta; póde começar em qnalqtter dia, 
mas acaba sempre em fim d.e :'I:Iarço, Junho , Setembt·o ou Dezembro. 

Nào se recebe .n a.;signJ.tm·as por 1nenos de tres tnczes. 

Esca•it>toa•lo, a•ua tlo Onl·itloa• n. Gl 
Uio de Jnawia·o 

O SRs D. PEDRO 11 
TELEGRAMMAS 

P.ARIZ, 7 de Dezembro 

!O h. da manhã, 
E' improficuo e impossível resumir todos os tes~

numhos de reverencia da imprensa franceza :1 vida 
do Imperador. 

Ha sú nma nota, unisona, de elogio ~ sua memo
a imprensa mostrando-se especialmente grata á 

vnrtiettlat· estima que o Sr. D. Pedro tinha pela 

frança. 
Hom·c, entre os 60 jomacs de Pariz, trcs sons 

discordantes neste côro, ·- os dos nnarehistas 11ltran
Jigeant, Bat!ille e ltadical. 

Sómente por amor de curiosidade mcncióno suas 
bpiniões que consti tttem, por o.ssim dizer, o lado 
comico desta solcmne e imponente manifestação. 

O Intmnsigea>tt diz que Dom Pcdt·o était un sou
tJemin passable. " 

O Bataille ensina a seus leitores que " l' Empereur 
etait Wl vieil at•m·e, enfui du Bt•ésil a·vec ww bonnc 
parlie cltt r.·~sor· 1\'ationat. " 

O Radical, depois de mostt·at· que os serviços alie
gados do Sr. D. Pedro são muit~ exagerados, cita a 
emancipação, para a qual se affirma que elle coope
rãra efficazmente. 

Negando isto, diz a folha citada, que " Dom Pcdt·o 
n'a l'icn fait pom· !'abotition de l'csclavag~, qui {ut 
l're!!\'J'C des deux grands Bn!siliens, José do Patt·o
·cinio el Angelo Agostini. " 

NOVA-YORK, 6 de Dezembro, 
meio-dia (t•efardado) 

':A noticia da morte do Imperador tem causado aqui 
a mais profunda sensação. D. Pedro era geralmente 
respeitado e admirado, sua visita de 1876 tendo 
deixado r.s dküs gratas recordações. 

.A noticia da morte chegou aqui ante-hontem muito 
ele modo que só hoje se pôde a imprensll ma

nifestal' ácel'ca do. vida e serviços elo finado. 
O N~w York Iieralc! diz que « em outl'O seculo os 

ieus antigos snbditos terião glorificado a D. Pedro 
rendendo-lhe as maiores honras. Seria conhecido na 
historia sob a denominação de Pedro o Botn. 

Em todo o caso, a boa memoria do seu nome nio 
póde deixar de ser perpetuada no pniz que por tan1o 
tempo govern'lu, e com tanta benignidade e doçura, 
tsndo commettido tão poucos erros, e fazendo e es
p 'tjlando o bem. D. Pedro era de certo um dos maio
res vultos da actualidade. Era melancolico e impo
llente o espectaculo que nos apresentava este ,·elho, 
carregado de serviços á sua patria, recebendo desta 
como recompensa dos esforços de sua vida inteira, o 
isolamento e o exilio ! " 

O ll'ew- J'01·k Tt·ibune faz uma longa revista do seu 
reinado, e mostra como foi feliz, pacifico e mode
rado. Por muito tempo a memoria de D. Pedro será 
cara aos Brazileiros, ~os quaes lembrará, entre outros 
serYiços immensos, a sua cooperação para a libertação 
dos escravos do seu paiz. 

O Sun diz que o Sr. D. Pedro lega no mundo um 
11ome e uma memoria para sempre , ·encravei. Ao 

passo que outros monarchas occupão-se em guet·ras, 

em conquistas, em intrigas, em má ·vida particular, 
dedicou sun longa vida de soberano ás obras de 

i>az e de progresso, e a uma condttcta que era o 
exemplo do setl povll. 

O l\fail f Exp1·css falia euternecidamente ·la gran
deza d'alma com que o Imperadot· no ' seu exilio se 
houve para com !lquellcs mesmos que o banirão. 

O Pttbli~ Ledger de Philadelphia (principa\ pc-

nizado e, o de íórn, de can·albo coherto d~ vellttdo 
preto. 

O caixão de chumbo tem a parte superior de 
crystal. 

· P .ARIZ, 7 de Dezembro 

7 horas da noite. 
.A seguinte inscripção Yai ser graYada na placa de 

prata do principal caixão : 

J 

D. O. :M. 
ll1c R~Ql'IESCA.T IN 

PA.cE lETBrrN,l 
I\!JmOU! ,l Pll,ECOJ.ENDU! 
Au&usnssmus Dom~t:s 

PETRUS SECUKDUS 
BnASILI<E hiPEltA.TOil 

PETlll PllTMI, IMPEIUI Brr,tsll.IENSIS FUND.tTOUIS 
ET LEOPOLDlli:E nLI.'E Fu-~.~ctSCl GEll'IIA~l.'E 

PosTEA AcsTUI :E hn•ERATOrrisf' 
FILIUS 

J usT!l'IA. ·CLEMENTIA. LtnEUAU'fA.TE HuMAl'ill'ATE, 
PoPULI Sux PA.TEn, 

SEnvonuM A.D LIDE{\TATEM CoNDUCTOR 
Lll'TEn.\RU>r ARTmiQUE LumNIS 

PER VASTISSI~Iunr lnrPEn!UM PaoPAGATOil 
Al'ilm l\1AGNITUDINE INGEN!l 

Acunlll'iE 'MEMO:.UJE IlllMENSITATB 
SciCl'iTI~ YALEl'i1'E 

INCOJ!PAR.~BIL!S 

NATUS ANTEDIEOl QUAUTUM NONAUUII 
DECE~IBRIS A, D. MDOGOXXV 

IN CtYITA'l'E FLU!UlNE~Sl 

REG~U~l NCGNON ACOESSIT 
A. D. MDCCQXL 

ÜPTI:\IE SE!UPER PLR 

REGNUOI SEI\IISEOULA.UE 

DE PA Tll!A DIEUn'US UI:RUDl ILLIUS 
A. D. l!IDGOCLXXXlX 

Co~VERSIONIS Tunntr<E GESSIT UT hr.usTniSSHIUM S!lnE· 
NlSSl~I!E J3E,.IG!\11'.l'l'lS 

Co1íSTAl'i1'L'E SAPIENTI.I:, ExE>IPLAI\ 
SINCERO A•montTM Orrnxuu 

PuNOTU LuaTUQUE DEPI.onATUS, 
FORTITER AO 1•1i::, 

01HIT PARISIIS 
N ONIS DECEMBUIS MDCGCXOI 

Debaixo desta inscripção latina le-se outm, de 

Camões: 
Ditosa Patria que tal filho teve, 

J\1as antes Pae ; 
Emquanto o Sol roclêa 
Este globo de Céres e Neptuuo, 
Sempre sllSpirnrá por tal Altunno. 

P .ARIZ, 7 ele .Dezemhro 
11 h. da manhã 

Procede-se neste momento '' distribuição de lugn
res para as exequias solemnes na quarta-feira, na 
igreja da Magdalena. Este trabalho que se tOL:na 
muito arduo em conseqnencia t1os innumeros e m
stantes pedidos que ha, está sendo executado por 

um representante do llfinisterio dos negocias Est.·an

geiros, que se installou no .Hotel Bcdford, oncle cvn

sulta o Conde d'Eu. 
Entre os 1wesentes estarão os ministros de Es

tado, o corpo diplolllatico, os j uizes, os membros 

do Instituto, do Conselho de Estaclo, commissões 
do Senajo e ua unmara. 

- A Princeza exprimia o desejo que nüo haja 
oração funebre. 

- Go\·erno da Republica coutinúa a fazer gran
des preparativos para o sabimento. 

Já está determinado quaes sejão os carros que 

Ka Camara Ci,·il da Córte de Appellnção fol apre
sentach a seguinte moção pelo Sr. desembargador 
Esperidiiio Eloy de Barros Pimentel ; 

" Proponho que se inscreva na acta da pt·esente 
sessH.o, a primeira que se realiza depois de recehida 
a infausta noticia do fallecimento do· Sr. D. Pedro li, 
ex-imperador do Brazil, a ex pressão de profundo pe 
znr de que se acltüo possuído; os membros deste 
Tribunal pelo golpe mais dolor030 que p odia ferir o 
coraç·õ.o da Patria Brnzilcira. ,, 

Approyacla para se t· lançada na ucta, contm o voto 
do Sr. desembargador l\Iacedo Soar~s. com a decla
ração que vota\·a contm a moção, não por discorclar 
elos conceitos do seu aút·or (tcet·cn ela memoria \'Cne
mncla elo finado impct·ador, mas por entender que o 
Tribunal não tem no seu Regimento attribuição para 
mol·ões ou qnacsquer propostas, que não tenhão rela
ção com a administra\'ão dl\. justiça. 

Os juizes elo Tribunal Civil e Criminal, Dt·s. Gon
çalves ele Carvalho, Silva l\Iafm e Sah·ador l\Ioniz 
dirigirão á princeza Sra. D. Isabel telegrar:una de 
pezames pelo fallecimcnto do Sr. D. Peclro de .AI
cantam. 

O ~t·. Dr. Silva l\Iakt, juiz do Tribunal Ci,-il e 
Criminal, ao dat· hontem auclieneia mnndou que fosse 
consigna•io no protocollo um YOto de profundo pezar 
pelo fallecimento do Sr. D. Peelt·o de .Alcantara ex-
impet·ador do Brazil. ' 

Ko dia 5 do corrente, reunida a mesa administra
tim do Asylo de Santa Leopoldina, em sessiio ordi
naria, resolveu, por proposto. do seu proYcdor o Sr.Dt·, 
Liberato de Castro Corrêa, consignar na acta da scs
siio um Yoto de pmfunclo pezar pelo infausto passa
mento do Sr. D. Pedro de Alcantara, ex-impernelor 
do Brazil, e bem assim tomat· luto por oito dias c fa
zm· sufl'ragar 11 alma do mesmo finado, fazencio cele
bmr uma missa de 7° dia a 1l do col'rente, ás 8 I f'!. 
boras ela manhã, na eapclla do referido asylo, do 
q na I o i Ilustre finado foi grá'i1cle protector. 

Igualmente resolveu a mesa admmistmtiva, por 
pt·oposta do Sr. Elisiario José Riodades, suspender a 
sessão em signal de profundo sentimento. 

Na sessão ele 7 do corrente, d~ Socieclade de Gco
gmphia do Rio de J nneiro, sob n presidencia do St·. 
l\Iarquez ele Paranaguá c achando-se presentes mui
tos socios, o Sr. pr·esidente faz a seguinte proposta : 

« Caros consocios.- O infausto acontecimento 
que nos constemo e que o Br.tzil, hoje, lamenta, 
acompanhado das Nações ct1ltas da Elll·opa e da 
Ame~·ica, vem causar na Socieclade de Geogr;phia 
elo RLO de Janeiro a mais profunda e dolorosa im
pressão. 

No Sr. D. Pedro . 2°, esta Sociedctde coi1templ:i 
além das virtudes civica~ e privadas que lhe realção 
o merito, elos inolvidavcis • sen·iço·s prestados n 
Pntria durante-quasi meio seculo de um dos ;cinados 
mni~ illu.straclos, mais proficnos e mais lconl "\os que 
a lustorw tem de registmr, no St·. D. , edro 2°, 
r~pito, a Sociedacle de Geograpbia do Rio de Ja
neiro contempla o seu Presidente Honornrio, que 
acaba de fallecer no exilio, o protector clesvelado das 
lctms, das sciencias, dai! artes, da industria, do 
commercio ; em uma palavra, de todos os elementos 
de prosperidade, de civilisa\'iio, de progresso e de 
grandeza da nossa Patria. 

Quantas vezes aqui o vimos honrar com sua au. 
g;usta presença as sessões da nossa Sociedade de 
Cicop;raphia, o que fol~ava de a"'ist.ir, animann" r,~ 
c$mmettimentos scienttficos c ouvindo com o 1/ta:s 
vivo interesse as conferencias impOL·tnntes que ti
verão lugar neste vasto recinto, que mnl podia caber 
os espectadores ! .. . 

Não ha muito escrevett-me elle de Yichy (em 19 
ele 

Propriedad-e de Rodrigues & C. 
encerra, os seus traualhos ,inserir em neta um \·oto ;!~ 

immenso r•ezal' pelo infausto passamento do pran
teado príncipe D. Pedro de Alcantara e hastear em 
funeral o pavilhl\o durante tres dias. 

I Magestade. Em todas as localidades circumvisiuhas 

I 
são geraes os sentimentos ele pezllr. 

Cantagallo, 7 de Dezembt·o (telcgrammn)- A no· 
tic!a do íallecimento do Sr. D. Pedro li causou 

• ~ neW' cidade profundo pezllr . 
.A S. Uniiio Commerciul dos Yaregistas, reunlúa n "'""""'!!"!~~~~~~~~~~~~"!'!"~~~~~~~~ 

~~~:c~;·i;~~'e'~·ib:t~~~~n~~;,~::rtr~~~~~~~a~Ol~~r~:c~a~l: ~r l~'LE (_tRAl\lfl\fA~ 
i1zer celebrar ttmn tut~sa . I ~ ___ ~U_,_-~ lH.ll D 

.A de S. l\I. l\I.:mot·ia a EI-Rei D. Sebastiã, Bl'E:\OS-.AirrES, 7 de Dezembro 
1
1 

Os par~idos mitrista e radical vcncérão as eleir,ões 
mandou inserir na uctn um voto de pezar c dcliherc!t 
consel'\'ar por oito dias a bandeira em funeral. j P~~·a. 1~1 e mbros_ d~ camara el~ Mencl~za e na capital 

'e.lC<'> ao os nlltnstas na el .. cr,ao muntct pal. 

Em reunião do Congresso da Dcmo~rncia Drazi!eire\ 
foi proposto que se c·msign:lSsc um \'Oto de pezaqwl0 
fallecimento do ex-Imperador c que se su;pen:l.~s>c ;t 

scssJ.o. • 
.A de S. M. M. ~ D. AfY.onso Henriqncs resoh·c~ 

adiar os trabalhvs da sessfto elo dia 5, nomear um'\ 
com missão pnrn assistir ás cxcquias, conservar a ba!.l-· 
de ira em funeral e mandar um tclegmmma ele pezu · 
mes á Sm. Condessa cl'F.u. 

Os moradores da freguezia do Espirito-Sonto iazel'l 
celebrar uma missa con1 Libera-me na ip;!·eja rnatriz, 
em suffragio ela alma de D. Pedro de Alcantara, C" X· 

Imperador do Brazil. 

.A mes:t da administração da It·mamladc do San
tíssimo Sact·amento da Cande\aria manda, no salA· 
bado proximo, celebrar exequios solcmncs por (1.1.\LJ.:
do Sr. D. Pedro de Alcantara. 

.A mesa aclministrativa da InnnnehC.c ele ~ossa Se
nhora da Conceição da Gnvea manda celebrar, n1 

sabbaclo, ás U !toras, missas cem Li/Jera- me eTC1 
sufl'ragio da ~.!ma ele S. l\L o e>:-Imperador d•, 
Brazil, que sempre protegeu a mesma innur.
datle. t • 

Amanhã, o Collegio .Americano manda celcbrr,t· 
uma missa po1· alma do Sr. D. Pedro li, na igre;.' 
ele S. Francisco Xavier (Engenho Yelho), ás U horas. 

-O ministro da justi1·a fez distribuição de premias 
a os alnmnos da uni\·ersiJade. 

- Foi clescoherto um grande cont rnlmndo feito 
pela emprez~ de estrac!n de ferro garantitla. 

.1\IO:\TE-,·mE'O, 7 de Dezembro 

Os credores da ltepuh:ica Oriental convocCtrüo 
renniiio pnra ú dia 17 do corrente em L ondres, 
prol~~,_lr noi·o arrnn.~o. 

RIO-Gr:A::\DE. G de Dczet~tbt·o . 

O major IIIontene,);rO, do 3° bcltnlhiio cie artilharia, 

acnúa de receher i1u;>nnentc nl<111ifcsta\~0. ""'""' - '·""l 
ofl'ereciclo um mim ; Je alt o valor pello bel! o se 
pelos scrdços prest3.doa á rcro:uçüo.-Francisco 
Lima l"a!erio . 

POXT.A-Gf:OSSA, 6 de Dezeml,ro. 

O J·artido rQputJlicano desta l ocaliduclc clét lo tlo 
apoio '' Junta do Govcmo Pro \· isorio do Para.n:l 
protesta contr·a as falsas noticias dadas pela gent 
do Governo tlcrosto.-Ciawlio Gu•'" ·1m·r..e.< -

f'il/cla.-Mmwel /Jilfcn coul'l . 

SA:\TO A::\TONIO DE DIBITUB.ã, 
zer,lbro. 

Os ::.uni~ nss!gnndos, commerciantcs destll pr 
á ex'lepç~o de dous, rendem-vos homenag"m l'e 
appro,·açao da Junta Gove rnamental do Parané1, 
qnnl prostüo deelicaclo apo io, considerando-a 
salvdora deste Estado.-Francisco f'enteatlo .-F•·a 
cisco f lnnão.-Francisco 1\lacedo.-Cwtha lt'lilci 

Seguem~sc n1ais 8 assignaturas. 
l\Iuito tocante tem sido a manifestação de pezar 

entre os Allemãcs mais pobres e antigos ela colonia 
da antiga fazenda que hoje constitue !etropolis. , 

.fteunirão -se no domingo c resohêrao C·)r:·er tu~" GUARAPl:A YA, 6 de Dezembro. 

subscrirção para umn manifestação que ameia naJ O partido repuhlicano deste município, 

ficou decidida . t r do pot· seus cLefcs abaixo ass:gnados, una 
Entrelonto ll\U!ld' I·a- o á Princeza D. Isabel ll1!l j't·es' I t . " " • . ca comp c o apo1o :i Junta I'rovisoria rle 

longo tel.egrammn de pczames. e: · ';~· que representa n Icg·alidadc, em \'i;ta do 
__ .. cr:.·~~~nto do Dr. Generoso ~poiaudo o o-0 ] 

Sabemos que hont,lln e ante-hont em forüo telcgl'a-
1 

_.;fnr- r.·ederico Ernesto l'innond .-Pedro" 

P
hadas desta cidade á mesma Senhora mais de c~ . I · ~-: Si· :t. - Zacan·as elo Amar·a[. --. mensagens de pezar, · I · 

Muitas pessoas to;nárão luto. De certo que_ 
nhã, dia das exequias, é muito nattual e pt·opno n 
to elos os Brazileiros, sem distincção de idens pol • 
ticas, tomem luto pelo grande compatriota que 10 

finou. 

A administmção do Grcmio B. á l\Iemorin °' 
Camillo Co.stello Branco, ao ter noticia do fallec ·· 
mento do Sr. D. Pedro de Alcantara, resolveu ha,. 
tear o pavillriio social por 8 dias, lançar um vot~ U\! 
pezar em acta e nomear uma co.mmissão para. asslst -r 
ãs exeqnnrs qne s-e renuzutclu U\.<1:1\.01 ou13lt.ul.. 

O conselho aclministrativo da Sociednclc Je Bene · 
ficeucia Bons Amigos União do Bomthn, cn1 sessfw 
ele 7 do corrente mez , resolveu inserir em acta um 
voto de pezar pelo fallecimcnto do sett socio pro-

n~--~0-PRETO, G de Dezcntbro 

· · · iiJCta a a"<lru.ação do Mi11a1 Lit·r~. 
,.,. . .. .. -narbaceua um p!ano de drposiçJ.o 

r tJIJüer~ . 
Houve unanicnc indignaçeio moti,·ada pela 

do plano de deposiç5o do Prcsitlente do 
Tendo-se propalado que os Drs . Caldas e 
Ferre~ra fazião parte do gntpo que planeja ,.a a 
posrçao, procurei estes anrigos e observei-lhes 
qualquer tentativa nesse sentido seria immeclia 
mente repellidn pela popu!a ão c auc ncose c!lso a 
•• "'"~ yJt1.H-<:t ~~um rrr.u~~ - ~--. 

Os Drs. Calclns c Comillo Ferrcirn as>c~u 
que absolutamente não cogitn,-:io ela do 

Presidente e autorisáriio-me a fazer esta ele 
aos Drs. Bias Fortea, Afl'unso Penna, Antonio 
e mais membros do Congresso, pedindo que, 
teste a nffinuação, trnnquillisussemos a po;oul,tção. 

dos factos, cnj 



IICf\'iços nnmensos, a sua cooperaçao para a lillcrtaçiio 
os escravos do seu paiz. 
O Swt diz que o Sr. D. Pedro lega 110 mundo um 

_ome e uma memoria para se.npre Yeneravel. Ao 
passo que outros monarchas occnpiio-se em guerras, 

m conquistas, em intrigas, em má vida ptu-ticular, 
ste dedicou sua. longa vida de soberano ãs obras de 
az 11 de progresso, e a uma condttcta que era o 
xcmplo do seu povo. 
O Mail f Express falia enternccidamente ·la gran-

1_eza d'alma com que o Imperador no •seu exilio se 
houve para com aquelles mesmos que o banirão. 

O Publi~ Ledger· de Philadelphia (principa{ pe
riodico desta cidade) occupa-se extensamente da 
Forte d'l Impet·ador que, diz, será pranteada em seu 
r~iz para o qual foi sempre tão bom. Nunca exerceu 
. elle o poder imperial senão para felicidade de seus 
.abdi.to1. 

l' ARIZ, 7 de Dezembro 
l L h. da manhii. 

Esperna-se excellente trabalho do talento de 
adame André Jacquemart, que, como telegraphei, 

~o~i incumbida de fazet· o retrato do Imperador no 
eu Leito de morte. 

A eximia artista, porém, excedeu todas as expe
~tati\·as. .Seu desenho tem arrebatado õ.e admira
~o a quantos visitantes ao Hotel Bedford o tê~1 

isto. Não só é admiravel a semelhança do perfil em 
~uc se vê estampada n calma, cheia de bondade e 

agestade, mas o proprio desenho está traçado com 
·erdndeiros rasgos artísticos. 
O Duque de Aum&le, notave\ conhecedor, compri
.entou s. &rtista e lembrou quo esta ol>ra prima de

!:!. ser confiada. a algum dos grandes gravadores em 
o desta car_:,tal, para reproduzi-la. 

i'ARIZ, 7 de De-zembro 
q .30 da tarde 

'A cidade de Cannes re1olveu mudar o nome do seu 
!:Principal Boulevard para o de Boulem!'Cl de Dom 

'fdro. 

PARIZ, 7 de Dezembro 
9 l/'1. h. da manltã 

'Acaba de ter rezada uma missa na Capella 
ardente. 

PARIZ, 7 de Dezembro 
lO h. da manhii. 

Não lm BrazileJro em Pariz que não sinta-se grato 
ela liberalidade e attenções do Go\'erno francez á 
emoria do nosso grande compatriota. 
Mais que todos, está a Pcinceza captiva da nobresa 

o procedimento deste povo e Governo, e em sign a 
'de reconhecimento mandou que o peito do defunto 
laeja ornado da placa da Legião de Honra. 

Ao mesmo tempo mandou que lambem se lhe 
puzesse o collar de Santiago, de Portugal. 

PAniZ, 7 de Dezembro 
10 1/'l h . da manhã 

O Governo bespanhol annuncia que, quando o 
~omboio funebre do Sr. D. Pedro II passar pelo 
territorio de sua jurisdicção, dar-lhe-ha honras 
I. • rpermes. 

Representantes do Governo Real irão á fronteira 
~anceza para acompanharem o caclaYer. 

i PARIZ, 7 de Dezembro 
5 h. da tat·dc 

I \)cabo de saber que a colonia pot·tugucza em 
~'l'ariz resolveu enviar ã Lisboa uma commiss[to acom
•panhando o com boi'> funereo. 
1 -E' enorme o J1restito que tem desfilado diante 
do corpo. 
I Mais admiravel ainda é ver o respeito e emoção 
desta multidito ao passar p.elo cada ver. 
I Ainda ha muita gente que deseja cntmr, mas neste 
li!Omento fechou-se a porta . 
I Officiaes da Gat·de Républicaine entrão para montar 
guarda na capella ardente, por ordem do Governo da 
:Republica. 

PARIZ, 7 de Dezembro 
5.40 da tarde. 

Chegárão ao Hotel tres caixões, um ele chumbo, 
·revestido de setim branco, outro de can·alho em·er-

~t- - -a1·a:o·s..-lllll!...,... n.t.~C"::.~.~...-u-u.-., __ ..... a-~··-~-·~-~.-.:ru.-u-o-.a.-u.-n'"'uc·•---•·•·tP""t::X&·rru;-u-pl·m;e·ctor-a·c·sve-ra·a-o-cnrs-stan es pe • • . . . . 
um representante do lliinistet·io dos negocios Eslran letras, d~s sctenctas, dai artes, da mdnstrta, do 
«eiros que se installou no Hotel Bedford, onde c.>n- commet·cto.; em uma_ ~a.lavr~, de todos os elementos 
" ' C d d'E de pt·ospertdade, de ctvthsaçao, de progresso e de 
sulta 

0 
on e u. _ . . grandeza da nossa Patria. 

Entre os lll'esentcs cstarao os mmtstros de Es.- . . . . _ 
d. 1 . . . b 08 Quantas vezes aqut o vtmos honrar com sua nu• tado o corpo 1p omattco, os JUIZes, os meru r _ . 

' d C Ih d E d · - gusta presença as sessocs da nossa Soctednde de 
do Instituto, o onse 0 e sta 0

• comm_tssoes . (1eogl'llpbia, o que folgava de a•sistit·, nniman~ o ,. 
do Senado c d<l Cnmara · . _ . cemmcttimentos scientificos e ouvindo com o •.:a:s 

--A Pdnceza exprimio 0 deseJo que nao haJa vivo interesse as conferencias importantes que ti-
oraçao funebre. . . . \'Crão lugar neste vasto recinto, que mal podia caLer 

_ Governo da Repuhhca contmua a fazer gran- 08 espectadores !. .. 

des preparativos p~ra o sahimeoto. ·- Não ha muito cscreveLI-me elle de Yich~· ( em 19 
Já está detennmado quaes SeJaO os carros qtle de Agosto ) ,uma carta que nqui tenho presente 

devem compOr o trem funebt·e . accusando o recebimento da nossa Re\·ista e o \'Ohi-
A estação da estrada de fet·ro est{t sendo ornada llle sobre a exposiçiio geogmphica SLil-americaua. 

de crepe preto. Então, dizia-me Sua l\lagestade que a nossa Socie-
- Grande numero de pessoas pretende acompa- dade de Geographia continuasse a viver e a pro-

nhnr o cot·po até Lisboa. gredir c que o fizesse viver da sua viola. 
O embaixadot· de Portugal , por ordem do Rei, E' qne o snbio Imperador bem comprehendia que 

irá representa-lo no prestito. proteger a~ let~as e as sciencins, como ellc sabia 
proteger, tdenttficando-se com os estabelecimentos e 
associações que as cultivão é seguir com segurança P ARIZ, 7 de Dezembro 

2 h. da tarde 

Veio apt·esentar seus pezames t\ Princeza uma com
missão da Escola Polytechnica de Pariz. 

Tambem vierão comprimenta-la todo o estado
maior da marinha, e o commandante militar da 
praça de P.1riz, o general Saussier com os seus co
roneis. 

PARIZ, 7 de Dezembro 
7 .~o da noite 

Está resolvido que o c:,da\·er repousará em um 
pouco de terra trazida do Brazil. 

- Os professores do 1\fllsêo offertárão hoje grande 
numero de f!õres do Brazil. 

- Continuão a chegar muitos tributos flot·acs, 
alguns mandados trazer por ordem telegraphica do 
Brazil. 

- Chegou uma corOa mandaÕ.'l pela Associação 
Commcrcinl do Rio de Janeiro. 

- Forão tambem recebidos dous galhos de cafeeiro 
e de fumo. 

PARIZ, 7 de Dezembro 
8 horas da. noite. 

Ha pouco foi o corpo transportado para o grande 
salão de recepção do hotel. Ahi foi o caixão fe

chado. 
Os medicas collocárão o corpo do Sr. D. Pedro II 

em um pouco de terra do Brazil que o Imperador 
havia mandado buscar , h a alguns mezes, dizendo 
que seria para quando morresse podet· descansar em 
um pouco de terra da sua cara patria. 

Este facto que, apezar de sabido de alguns amigos, 
era ignorado de muitos outros, causou a mais pro
unda impressão em Brnzileiros e Francezes. 

- Todos se retirão do salão, excepto a Pdnceza, 
seu esposo e filhos, que orão fervorosamente . 

Depois- entrão muitas pessoas, que nttendem no 
Memento recitado pelo Abbé cl'Angely, com nssisten
cia dos presentes. 

- Rctiriio-sc todos, excepto a fnmilia. 
De fóra, ouvem-se os ndeuses lacerantes da 

Princeza. 
- Procede· se agora á soldagcm do caixão de 

chumbo. 
A tampa de chrystal cobre o corpo inteiro. 
- Yolta o esquife ao salão. 

MANIFESTAÇÕES DE PEZAR 
Asscgurão-nos que, devendo reunir-se muito bre

vemente o Congresso Nacional, o Poder Executivo 
prefet·e deiKar-lhc a iniciativa do tributo nacional de 
respeito que se den dar á memoria elo St·. Dom 
Pedro II. 

Entretanto pouco nbalão aos Brnzileiros estas con
veniencias ela administração, sendo apenas de las
timar qLtC, ao passo que todo o mundo ci,·ilisodo 
rende á memoria do ex-Imperador todas as honras 
possi,·e is, o Gonrno daquelle paiz onde nasceu, que 
amou cstremccidamente e em cojo serviço encaneceu, 
se veja inbihido, por considct·ações politicas, de dnr 
corpo ao genuino pezar de qne cst :í possuída toda 
a popnlação. 

o caminho da immortalidade. 
Sim, o e'tremecido protector c Presidente Hono

rario desta Sociedade, o Sr. D. Pedt·o 2•, deixou de 
existir, mas continuará a viver na saudosa lem
brança não só desta Sociedade, mas na de toõ.o 
o Brazil, que elle tanto amou e que um dia não 
muito distante disputerá a antiga l\1ài Pntria a 
honra insigne de posstlir os restos mortaes do mais 
illustrc dos Brazilciros. 

E. pois, tomando Yiva parte na dôr que aftlige a 
desolada familia do i !lustre morto, neste transe cruel, 
julgo bem intet·pretar os sentimentos da Sociedade 
de Geographia do Rio de Janeiro, da qual era elle 
Presidente Honorario propondo como manifestação de 
pezat· o seguinte : 

1.• Que se mande depositar uma grinalda de sau. 
dades sobre o feretro de Sua 1\fagestade, por parte 
da Sociedade de Geographia. 

2.• Que a. mesma Sociedade se faça representar 
nas exequias por uma commiasão nomeada para esse 
fim . 

3.• Que mande, por telegramma, sentidos peza
mes a Suas Altezas, a Sra. Condessa d'Eu e ao seu 
augusto esposo, tambem noeso Presidente Honora
rio . 

4.• Que se mande rezar uma missa no 7• dia l'eio 
repouso eterno do illustre morto. 

5.• Que se nomeie uma commissão de sete mem
bro• para representai' a Sociedade no funeral que 
aqui mandão celebrar os amigos do Sr. D. Pedro 
II. 

6. • Que se consigne na a c ta uma manifestação do 
mais profundo pezar que sente a Sociedade de Geo
graphin do Rio de Janeiro pelo infausto aconteci
mento. 

7 .• Que em demonstra~ão do mesmo pezar leYanta
se a sessão. » 

Tern1inado a leitura, no meio de profundo silencio, 
o Sr. Dr. Paula Freitas propoz para representar a 
Sociedade de Geographin do Rio de Janeiro nas exe
quias ú celebrar em Pnriz, o socio Dr. José Parn
naguã. 

Submettida esta proposta c a do Sr. presidente a 
votos forão unnnimente approvadas. 

Em seguida forão nomeados para representar a 
Sociedade nas exeqtJins que se tem de celebrar nesta 
capital os socios Dr. Paula Freitas, Dr. Torquatv 
Tapajós, conselheiro Faria Lemos, commcndador 
Catrnmby, Dr. Portugal, commcnclndor Hermida 
Pazos, conselheiro Dr. Nascente Pinto. 

O Sr. tbesoureiro commuuica que vai passar os 
telegrnmmas para Pariz com urgencia. 

Levantou-se o. sessão ás 7 horas aa ... ,tarde. 

Um socio do Club Guanabarense, desejando asso
ciar esta sociedade a uma demonstração de peza.t 
pelo inCausto passamento do venerando e aclnrado 
ex-imperador do Brazil, resolveu instituir, em nome 
do Club e sob a denominação de D. Pedro de Alcan-

. tara, um premio annual de 1:000/1, em beneficio da 
orphã do asylo de educaçfto da Santa Casa de 
!llisericordia, que mais se distinguit· annuaimentc por 
sua applicaçiio e aproveitamento moral, a juizo da 
administru?io daq uelle estabelecimento. 

A assembléa geral da A. B. H. ao Escriptor Por
tuguez Hamalho Ortigão, realizada no dia 5,_rcsolveu 

nv...,.., -., ..., .~ ... ..., .................... -.. ---1#~-~c "' .-... -~....-UQI:ITUIUe4m:tTgQ·a-ç·::ro ll10(tvaàft pela 00ticia 1 

finoll. ' do plano de deposição do Presiden te do Estado 

A ndminiatt·ação do Grcmio B. á 1\!emoria à~ 
Camillo Castcllo Branco, ao ter noticia do fallce:
mento do Sr. D. Pedro de Alcantara, resol\'eLl ha,
tear o pavilhão social por 8 dias, lançar um \'oto de 
pe'tar em acta e uontear uma comn1issõ.o pura aaeiet!r 
ás cxequias que se renliznrcm nesta Capital. · 

O conselho administrativo da Sociedade J.e Bene· 
ficencia Bons Amigos União do Bomfim, em sess., 
ele 7 do conentP. mez, resolveu inserit· em acta. ui1 
voto de pezar pelo fallecimento do seu socio prO
teçtor o Sr. D. Pedro de Alcnntara, mandar celebrar 
uma missa no trigesimo dia do fallecimento , no
mear uma commissão para assistir á$ ex~quias, 
serrar as suas portas dttrante sete dias e tomar luto 
por esse mesmo tempo. 

A Sociedade Brazileira de Bcneficencia, reunida 
hontem em sessão, approvou o tclcgrammn que o Sr. 
Vice-presidente enviou a Pnriz, depositando uma co
rôa, com a inscripção «A' sen protector D. Pedt·o Il 
a Sociedade Brazileira de Beneficencia do Hio C e 
Janeiro»; l•ashar seu pavilhão em funeral, mandar 
rezar uma missa e enviar uma mensagem de pe?.a
IUPS a Sua Alteza a Sra. Condessa d'Eu~ pela morto 
de seu augusto pai, suspendendo em seguida a scssiio 
como demonstração de sincero pezar. 

Tendo-se propalado que os Drs . Caldas e Camillo 
Ferreira fazião parte do gmpo que planeja,·a a de
posição, pruc Ut·ei estes n111igos e obscrvci-ILcs que 
qualqL1er tentntiva nesse sentido seria immecliata
mente repellida pela população c que ncasc caso até 
as suas v.iJa.s Jlodi."io. -LtA•·•sn•. -

Os Drs. Caldas c Comillo Ferreira assegurúrão-me 
que absolutamente niio cogitn,•ão da deposição elo 
!'residente c autorisárão -me a fa ze r esta declamção 
nos Drs. Bins Forte a, Affonso Pcnna, Antonio Carlos 
e mais membros do Congresso, pedindo que, con
teste a nffinnação, tranquilli snsscmos a JlO!•lllação. 

E' esta a eKpressão nrdadeira dos fa ctos, cujas 
proYas publicarei se a isto fõr compcllido.- Dr . 
Moura Costa . 

(Jo!'nal do Commer·~ro., 

PARIZ, 7 de Dezembro 

Continua o ser enorme a afilueucia de pessoas ao 
Hotel Bcclford, desejosas de verem o corpo ele D. Pe
dro li na cnmara :u·dente. 

A Princeza D. Isabel acccdcn ao desejo do Sr. t:iadi 
Camot, Presidente da Tiepuhlica Fran~eza, de prestat· 
as honras funebres, que serão feitas com grande 
pompa depois <.lc amanhã, ao meio-dia, sendo conclu
zido o feretro á igreja d~ Hagclalena. 

Depois da cerimonia o corpo ser:'t depositado na 
cl·,,·ptn da mesma igreja e dahi lcn1do á estação da 
estrada de ferro de Orleans, seguindo parn Lisboa, 
onde scr{t sepnllado na igreja de S. Yicente de Fóra, 
ao lado da Imperatriz . 

Belém, G de Dez:embro - (t el~gramma) -A 1!0-

ticia do fallecimento do Sr. D . Pedro li foi rece
bida nesta Capital com profundo pczar. 

O commcrcio c os estabelecilll~ntos bancarios fe- 1-ll:;~:::======~=~=~(=A~g=c>~lC~i~a~U~a~va~s~-~) ;:;;~ 
chárão as r•ortas. Os consulados e navios mcrcadlh, h . 
surtos no porto tém a ~~eira em fu~ral. - - ~ b ~ ·' --

Belém, 7 de Detembro - (telegrmnma) -A com
missão da. Praça do Commercio, em um boletinl. 
ccnvida o commercio a cerrar suas porta~ nos 
dias 7, 8 e 9, em signal de sentimento pelo falleci
menb do Sr. D. Pedro de Alcantarn. 

Otcro-Pt·eto, 7 de Dezembro (tclegramma) - Ilon

tem, á. n~ite, foi recebida a.::Jui a noticia da morte ao 
ex-Imperador, causando geralmente grande pezar. To
das as ihrejas dobrárão a finados e o commercio em 
geral cerrou as portas . Na Escola de 1\Iinas, que elle. 
fundou, foi.hasteada a bandeira coberta de crepe e 
suspensas as aulas. 

O Prado Oaro-Pretano, que de\·eria set· iaaua 
raclo amanhi'i, tt·ansfel'io a inaugut·açiio pam o pro
ximo domingo. 

O Presidente do Estado, interpretando os scn~
mentos get·nes, ordenára que fossem suspensos todos 
os tmbalhos nas repartições publicas, dizendo que a 
Republica honra-se honrando a memoria do . gmnde 
brazileiro. 

Promovem· se suffragios. 

Oum P1·eto , 7 de Dezemb1·o (tclegmmma) -.b fal
lccimento do venerando ex-Imperador causou geral 
consternação. As matrizes e capellas desta cnpilal 

dobrárão a finados. 
As repartições publicas náo funccionárão, senJo 

esta homenagem ordenada pelo Presidente do Es
tado. gemlmente louvada. Diversas casas hasteár:io 
b.[lldeiras em funeral. Prepárão-se exe'luins ao
lemnes. - Rcdacção da Ordem. 

Ouro Preto 7 de Dezembro (telegramma) - Lc1~s 

e alumnos da Escola de 1\Iinas resoh'erão, como 1\m• 
manifestação de seu pczar pelo fall ecimento do l>r. 
D. Pedro de Alcantura. conservar a Escola f:;J ir 
durante tres dias, ter o pav;lhão desta em ftt ;;.... ,Je 
coberta de crepe e mandar dizer uma missa .le_,e
timo dia . E ' geral o scntimanto pelo fnllecimento do 
protector da Escola. - Dr. Sena, Bello; Ri wes. 

Om·o-Preto, 7 de Dezembro (telegrammo)-Hontc'm, 
ás 8 horas da noite, todas as igrejas da cidade dob:·á
rão os sinos a finados pelo ex-Imperador. Tem }r.;
vido demonstrações gernes de pezar. Vão ser celebra
das exeq_uias e haverá missas mandadas rezarem va
rhts igt·ejas pelos operarias, Escola de 1\Iinas e Irm~u
dades. As repartições forão fechadas por ordem do 
Presidente. Projccta-se erigir nest11 gloriosa cidade 
um uíonumcnto para. perpetLtar a memoria de t-ua 

~ 

f. 
"' t 



deucin. Povo da comarca nttende-vos, recouhendo 
sómente vosso governo e poderes constituídos. Fica· 
mos a pestos.-Juiz de direito. Cavalcante.-.lJello, 
delegado. - Presidente 'da Intendencia. . . . 

Angra, 6-Cidade em paz. Povo sattsfetto.-Jmz 
de direito, Hollauda Cunha Junior.-Luiz Soares, in
tendente geral. 

1\Jacuco- Tranqnillisai vosso espírito sobre esta 
comarca. completa paz. Vossos amigos promptos 
para fazer respettat· a lei.-13. Velloso. 

i\facuco-Reina tranqui\lidade. O povo presta franco 
apoio no regimen da legalidade. Autoridades em seu~ 
postr•s .-Delegado. 
~lacuco-T. da a população de Macuco vos accl~

ma . Não ha receio de tentativas contra as auton
thcl és legaes. Garantimos ordem.-Presidente da Iu
te nJ Gncta . 

j[l·ibu,.go-Scícmte do vosso telegrnmma. Serão 
ól!iiiipridas vossas orclens. - Presi<.!ente da Inten
dencia. 

Fribtt1'go - Citlade em paz. No caso contrari~a 
ordem publica será mnntiua o tod~ o transe.ao vo.sso 
lado se1npre estarao os vossos anJigos coreltgmanos, 
a guarda cívica e a força public<t.-Delegado de po
licia. 
~io·Bonito- A's 10,58 minutos. Cidade em com

pleta paz.-Inte,Hieute geral. 
Sumidouro- Compietan•ente falsos telegrammas 

dos cont.rarios. P equena opposição est{, desmorah
sada orJen~ complct<t . -Intendente g eral. 

Ilaoca1·a- Aqui completa tirmeza e ordem em 
toda con1arca o mesmo acontece em S. Fi(lelis e 
Campos.- Juiz de direito . . 

CanJJo- Ne; te município tem haYido compte.ta 
paz. Ncnhutu facto anonnal.-He1ueterio Guim,uãcs 
Junior. e 

Natividade- Município em paz todas l(q classes 
npoi~o o Governador Portella. Indignnç:io coutm os 
anarchiatas.-Pres!Jente da Intendcncia. 

Macallé- Reina aqtti cotupleta paz ua comarca . 
Del ··gndo DonlÍngo" Dantas. 

Swtt ' An1w de Macucti- Podeis estar seguros tle 
que a Intendeucia e o po,·o prestão o m.ais lc·d e 
dedicado apoio ao vosso Governo. - Prestdent.J da 
I nieudencia . 

Ma cuco- Todas as providenciae tómuc1ns, po.vo 
dis pusto a auxiliar a força em qualqner cmergcnt:!w, 
sempre o non1e de V. Ex. ncclamado com eutlm
siasmo. -Dclegnt1o . 

Ccmtagallo- .\qui completa paz,-Dele::;ado. 
llio lionito.- Tudo em ordem. - Jutz de Di

reito. 9 1(1 da noite. 
Antntama .- Eu e amigo daqui ao Indo dns 

anctoridodes constitttidus em def· sa dos vossos tli
reitos.- Intendente Geral, Gencasio. 

S. João <la Ba1Ta.-Nllo lia alteração na oruem 
publica Jesta cidade .- :\Iaia Penha, suhuelc,sado 
em exercício . 

!'<! lll pos.- Reina completa paz.- Affonso Ozorio, 
D el egado, . 

ltapentna.- Reina paz estamos prevemd~s ~n;a 
defender o governo .- Intendente Geral, Cnp1t:w 
Carneiro. 

Campos .-- Reina completa paz na cidade em tdo 
município.- l\lanoel t:ieabra, P.·es1dent\ da Inlen-

da Ban·a.- Reina llfJUi completa pnz, 
re:;olvidus repellir com energia. rjltrtlcr,-e:r 

couspirnção.- Tl.tomaz ele A']ttino, Indendeute üc
ral. 

Nnlividade. - No município e cJmar~a rciniio 
orden1. Nenhum incidente ; aqui nno me.drno bon~t 3 

contra vossa populariUade, contaes ~empre entlin_
siast.ico apoio . Pedimos sustente ener~1a ~l·ntra ~~!rd
chia garantindo legalidade. - I:-~~encLenc_m •. Pollcm .1! 

Povo ; José Ferrmra Habello_, .Jmz ~!e Dtretto; ,r~~~ 
snu~tnto ; Delegado de Poltcu1, l< rnnctsco de ~u 
Tinoco ; Bazdio Lannes. . . ~ . 

Arrtruwnct.- Aoui trtmqmlltdaue, or"~m pnbhca 
ení mantida colll · dedicn(;ão minha, IntenUen_cu1 ~ 

nmigos.- Juiz de Dücito, Autunio I~otlngtlt~ 

Clta,·es. . l · · t' 
111·anwma- In~enrlcncia npota voss~ nc m·n" .. n-. A . . z x ·'d"-e se fará respettnr. qut re1na f:" . · . 

as e todos acompanhao· vos ,f, • 
de S. Hezende, vice-presidente d· · uteu\: 

cia. . . I unz 
Campn:.::- Actni e n~ C~111H\.l"Cas nztn la~ em~ •. -

Aheu Lima, jmz de d!rc1to . . t;t,n 
1 Rio-iJonito - ~~ ... Usulutn. p::~; garanto h.nn 1 ld 

sem temer rcnc•;oo>. - ~ItHclite de JI. Sun 
u:.~Jo de policia em exel'<.'lC10, 1 t n.n
" ,<;. Fi<lel!s _ A']tti, tudo na melh01: on em. ~. 

11 ~uillidade completa; toJas :" ant~r.ulau~s :tc~.~~
V. Ex. de pre5tigio. - AutonlO F. nltteucou ' 
deleg ltlO . • . 1 YO 

PI!/J'opolis- Fehmt? "{. Ex: p~J·~ ~tt~~~ e . po 
1 flmuiul•,.se . Jntendenc:a e nnto~rrtln..tL-s h11!1l::.. C •'-'* ;c 

tntntpti11a ntt} H~urn . 1 l/:! da noutc -l·I~lllChCV uC 
Ahnctdõl. snUJeksado. 

- - --
lNIINTlAf'A,) D.B TQ~l:.DO E t;!..MEll~~ 

Snsc:ipcion Jtl".Hl1 · •\"l,n\ p~ ra-;:11'1.1\Jlfr\.: ~~·n 
la :'otJieLiaLl EspaLola t1c Denehccncm. cu fa\'ur tte J:1s 
,·ie.timas Je la innnJ,tciun de Tuledo c .á:mJ-
ria. 
Qu:mtia p1tblicada .. 
D. Daniel Duran 
,, Anselu1o J osé Barbedo 

-0 7• batalhão 
cidade e o ~3• da 
din<trio. 

dá gnurnic:~no d.., 
me::;ma arma. o serviço extraor-

U 9• regimento de oavalhuia dtí o official para 
ronda da visit~. 

-Apresentarão-se h ontem a repartição do ajudante 
general cnpitii.u do corpv de estado-maior de. artt lha
ria Francisco Castilho Jae.ques por ter de1xado o 
cargo de ajudante de ordens do quartel-mestre ~e ne
ral e ter sido nomeado onlcial technico da me<ma. 

-Capitão .ágnello Piuto de Sá Hibas, ':indu do 
Par:tnít por t~•· deixado u commando da p0ltcw. 

-?llandott-se i :speccionar de saude no Estado ~e 
PernamlJuco o coronel comm:ondmlte do 19" batalhao 
de brantnria, Bento Lniz da Gama. 
~lt:!nção dos o fticiaes que npresentárão a esta re

parhçao as d eclarações de que trata o decreto n. 471 
de I de Agosto do corrente anno. 

Tenente-coronel Dr. Cesario Gomes Je Araujo, 
mt<jures Clarindo Adolpho de Oliveira Chaves, Dr. 
Diogtt Fernandes Alvares Fortuna, Bel!o Augusto 
B1andão, ~fanoel da Silva Bueno Filho, Dr. Euty-

'

'io !:íoled~de, João Alcindo de Farias, Anto.nio 
aquim Guedes de Miranda e José Fansttno 

a Silva, <·spi túes João Alvares de Castro: Dr. 
Graciano Fcliciano de Casti lho, Dr. BenJamin 
Targiny 1\Ioss, Dr. Apri~io José Chavant•·s, 
Francisco Emílio Paes Barreto. Dr. Alvaro Telle> de 
1\lenezes, Garibaldino de Faria Correa. ilfanoel Pinto 
d{l. Sil\'a, Antonio Augusto S<lntiugo, Olegario 1-Ier
culnno da Silveira Pinto, Pedro 1\lanoel Gomes Car
nei•·o, Alfredo àe Souza ~Jendes . Trajano Alipio de 
de C'urmlho J]eodonça, lo'rancisco de Borba de Al
meio:.y Córte ltenl, Or. Joii.o Alexandre de Seixas, 
L::ciano Affunsu '<odrigues, Joaquim Gomes da 
~ilva, Igu.tci~ Pereira Burua, Be njcomin Ltbera~o 
Barroso, Joao Baptista Pinto, Dr. Frnncis~o Lutz 
Vbnnn. 

":-Concedeu· se licença para no nnoo proximo vin
douro matricularem-se nas Esco!as do E x ercitO, se 
-hün\'eT vagas e satisfizerem n.s e:·ogencias regt~ln.
melH;u·e;, ao ofticin.l, pntc,·as e paisanos abmxo 
mencit•nados : 

Na J:scola Alililal' da Capila!-Ao caho Orpheu da 
~'ilql. HiL<:iro, do to batnlhúo de artilh:nia, 2° cadete 
z;, saq.;eut<J Serafim Jose Ferre iro Jnn ior, do lO{) 
rcgi:uento ue ca,allaria; sol ·laclo> EJuardo da Costa 
}'~nheiro, do ~ ·Í0 batnlhiío ; 2o c~ldete tiorge Garcez 
Ah·es de Li1na e soldtl<lo Jolíio Chrispiniorio da 3ilva, 
do · :1/o lJ"tttlhiiu de iufnn!ar ia e pa i>ano Autonio Leal 
::i<•brinho. 

1\'tt Eseoln :.Iilitar do Cem·á-Solihilo ~liguei Fran
cisco Carneiro Jlunteiro,do 4n lmta !llào de engenharia; 
al~eres Joiio Ytuco Caura, Netto, do 2o batall~>io ; 
_ ' , a<lete Joc'o de Castro Lin!ft e Alo10eida Sobrinho, 
Jo 3,-)0 de infantaria ; 2o cadete to sargento, Luiz 1le 
:'\Icndonça Hego B<trro~; 2o cad'3te 2c sargento i\lanoel 
d~ \Iendonc·a Herro Barros e 2,o cadete Abrohatn 
Ept;i.!!etllo f{odrig:;~es Glm\-eR, do 4_o Lntnlhã.o ; 2) cn
dt·IC Anto:lirJ :)izcn·wUo ~atyro de Snuza. do 5° re
gi;uputo de n.t·tdllarin ; '2° Clttlete r.?. o sargento :\1;1-
r i.:tnn Dcn~.cYal Prreira li'rcitas. do !)o rcgimv-nto de 
c~tva!i.t!ia e ptic:nnn .lutt'l Gon~~nhcs da Jnsta Aranjo. 
• - \hlndu·t-!')e dar Ltlixa. J•Or incap tcidudc physiea 
nl.; nn . ..::pt••:n~i<~ AU.~iin., Ferreira lJunrtc e Seviano 
Lu.z de .. ~illlüTtln; su],1ruh.s c:ni<:;{QvJiO (Tosé de .An
d~a·le, ~lanoel Cl'lino Je j[c<leiros, lgnacio Pinto da 
H ··l:a e E~tunisláo úo Si:vPira. Uo 3-LolHllaPlã •: DPo
e ;·, ·ano FnllH'O de AJ.rniar e ~i/v~\, do ';!;)o e Vicente 
l'mto de !)aJros. do ·~O·\ t·1d\lS de infanta ria; Salns
tir:.uo tlo~· Anjo-5, tl1) !Jo regin1ento dr cava la ria e nos 
te:·.nos du art. 3:3 rio reg-nhHncnto disdplinnr o '! 0 Pa
Jeie do 15• lm!ulltiio de inf.wtnJÜ J uií.u Feruand• s 
de . .:\ r~tujo Yi:uma. 

_ ~~Inndo:1-.sc Unr hni:ta do serviço, por isPnç:l.o 
Jt:•i:nl, ao so, atln tio 24° kll;.d:.iio li c infantaria Ol~·nw 
pi·) Luiz c de t·onformicl:Hlt" C•"1.11 o art "2n!J do n)~'l
l,uneuto d11c; E sé .. ts .\Jtht tn.~'i. ao J•fl~tiealnr tlo 
i(; bntal' •'o de !.JÍantaria )bnuel Alltuuw J,t :Otl\a 
lU.; f,ilw. 

•• :.!!NISTSRIO nA MARY HA 
. oi nome ;,, o \'Íce-aa11i~.u:te .JO. UJUilU Frnr.eisco 

_\lJrP:l p.t .1 ir eu1 ('Q!J<tlU.,.,ow a Enw:t•p:l e t .ctar os 
q ·'- .lar. ruente c ot ero.o no dne~ Oi 
a hu n.,traçào .Ja marmlll& do p 1 es 

.\ l. n ... d c t·.w•i r g d_,. furça n vai que poa ao ler 
n ;,.i. \Cij n, 1w u r :uz. 
'- Fc·i uom ndo o I• teDI'Ide • a..&illao 

i. pnra n m•p hnr á E ropa o ~e 
otiw J:<rauci c:o de AI> eu. 

» Da"icl Dur~n:;ninJjccLLd...~~Ca·~~la..·L:._:_: ____ JlJJJi;U:.JJ •• L.!:2:.::!~:.:...--·~-··----------.... _. .... _ ..... ..__ 

Considerando n•a:s que a mesma ~anl ela, n.". con
clil,'à(J s.J gunda prcscreYe que a a1 'osta ~Pra frtla a 
todo o ·riNCO e só no cuso de não se realu.c:.r ~ ! lt:nlwm 
dos pnreos da corrirla é ella, cop;;idçntJa nulia e res
titui-la a sua imporlancia · 
, Consio~erauuo 'JUC sou e~sas conrlições estipuladas 
e que fot vendida pelo réo ao antor a ccwtellct ele 
poule de combinação cot~>tante dos presentes autos 
a fi. 15; 

Conaicleran tb conforme a certitliio de fls. 20 e 20 v. 
da socie~nde s1;orti"a Derby-Clnh, que pm· n ·u · ter 
stdo conhrmada 11 snhida do pnreo-IJeTby-Clltb-da 
conida de 13 de Setembro ultimo não hon1·e vence
dor no mesmo pareo e que por esse motivo.não. houve 
rateio de poule, seudo restituida a respecttm tmpor-
tnncJa ; . 

Consirleranclo que sendo essfl a decisiio da alluthda 
soctednde sportiva, 0 animal Hercules do pareo 
Derbj-Clnb não púde se1· considerado venceuor, det
xando assim de prevalecer a cotubinnção em sua tú-
talidade ; . 

Cousiderando que as testemunhas em s~us depoi
mentos de fls. á fls., ,ti legando que o .am!Tlnl Her
c':les chegou no poste vencedor e~ pnmen·o lu~ar, 
nao oft1rmiio ter sicio valida e perfe1tamente regnl,:tr 
a conida ou o pareo Derby-Club. sem o que nao 
se póde considera-lo como vencedor ; 

Considenmdo que a Sociedade Derby-Club com 
au;orirtade annulJon o pareo en1 questfl_o; . 

.ue mais co~stderando que a posta f01 fetta a todo 
risco; 

Considerando, finalmente, pelas pTovas dos autos 
qne. de n enhuma fraude on dólo se rec~nte a aposta 
em quest~r.o, julgo unprocecl.·nte a acy5.o, pag.,s ns 
custas pelo autor em que condemno. llio, 4 ele De
zembro de 18!J !.-Pedro ele Alcantctnt Nabtwo tle 
Abreu. 

MULHERES ESPANCADAS 
O suhdele.,ado do l• districto do Engenho-Novo 

mandon houtem apresentar no Dr. chefe de policia, 
a fim U.e serem exnminaJa.s pelos medico:; <.les;;a re
partiçao, duas nntllte1·es: Hita Al ice Ui beiro e Anua 
da Cruz, as f'"]Haes estão feriJac; e cuntnndi,Jas. 

Auua Ja Cn1z é cas ~,du cmn José àlaria de Car
valho, que 'e aclot1 preso por ser accn>ado de tt'-1:1 
barbnran~ente eo;pancr:tclo; a ontrn. é casaLla cmn )Ia
noel José ·de Audnhle Re~o Faria. f]Ue é accnsndo 
ele ter mnn (l::vlo e:.borJonr S11a mnlhcr por seus en1-
pregados .\hnoe_l du; Santos e João Alves Batalha, 
os I]_ Unes se nclwo presos. 

DESASTRE 
IIontem, no meio-dia nm r.nn-1) pertencente a Em

preza Fnneraria atropellou na r•1a do ~enndo o. me
nor !Jnniel Barbosa, ttue ticuu couLU!Hlldo em diver-
sas partes do corpo. . 

l\Innod .Nasei111~ntu <le Jcsn:;, cocheiro do velucnlo 
foi presv em ila~ran'.e, it ordem do Dr. Din" da llo
cha. 3• de le:!·ado, e mais tard c posto em iibenln<le, 
por ter prc,tad • liança pro1·úoria. 

O menor D.miel fui recolhido ao hospital de l\Iise
riconlia. 

A's 2 1;2 hot·as rla tarde de hDntem, o menor An
tonio H.oclri~'l C S cahio~ do '.2° andar tio subruJo en1 
constrnc<;ã", i< rua da Quitl'uda n. 39. 

Foi tua .da .: o meJicar pelo inspector Rnns e en
Yin 'o (l<ll'tL " huopiLl da Santa Casa da ~Iiseri
cort~ i a. 

E' gra\·e o seu estnJo. 

PAROCHU~ DA LAGOA 
A' vista da ordem do Dr. Iu,pector Gernl de IT.v

giene atJS seu;; clclegaduii para que intimassem as 
e-;tal:lgens c <.'asas que suUloú:io CtJllllllOdos a proce
tlcrrtn c .... m ur~encia a. pintura, cn.ia\·ão geral, }impe
za de eo..:;goto-s e pateus de In\ ault:!ri;:s, o Dr. B.tr ~ 
ce:h•s delP:..!'Hlr) de hygiene na parc,chin. da I..~ag~,a, 
reeorn:-:u a uat,JriUatle policial d'aquella circumrcrip
{'~h, c c·m n~··ui:i" para es-;e fim eftect.un.tla, o Sr. Dr . 
há:o ...;ilva. subuele~n.Uo, o os in.:;pcetores de qnar
ll'ir:w, eonlpr~~nu:ttcrZi.o-se n Cllndjnnu a nntor1dadc 
s.~ :inuia. fi~cnli ... ando nd cil'Ciunscnp,,·oes n. scn cnrgo 
e p;·, mettcn In tudo o seu coucur,;u a bem Ja salu
~riol:tJe J•ni.Jirn. 

U ex .. i'J,., u llc tão di~nas autoridades é din-no da 
ler iuu)a~o o :J 0 • MEniDAS 

q ~:e a tnorte f.o i ch>io!a a hemorrhagia con-
secutiva n ru!•tura do b:u;o. . . • 

A aut.uridade loca) ~~tá procedendo a dthgenetas 
para elucidar o caso. 

-----
FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

Na irmand,,de de S .. José e Nossa Senhora da9 
Dores do Audarahy Grnn<le. hoje, ás 9 horas. da 
manilã, esta irmandnde manda celebr~r ':ma nnssa 
"cun 1panharla de cantos re ligios?s. por . trmns e devo
tas, e assis1encia da mesa ad~umstratlva, en1 louvor 
de Nossa Sen .. ora da Concetçao. . 

- Na matriz do Engenho Velho, hoje, as 8 !•oras 
da mnnilã celebra-se com noi <;sa cantada, e senr:ao ao 
emngelho a festa da l n ll >~ :tculaua .conceoçao ~e 
Nossa Senhora, Jnl!'<t M,ss!l.m hav~ra communh~o 
crera], havendo igualmente a pnmetra commnnbtw 
de muitos tieis devtdameute preparauos para esse 
acto. 

A's 7 horas da noite cnntar-se-ha solemne Te-Deum 
da festividade do padroeiro da frcguezia. O templo 
está annado com esmero. 

SEM HERDEIROS CONHECIDOS 
Falleceu ante-bontem, stm berileiros presentes 

nem deixou testamento, Manoel Hamus Dias, ~stabe
lecido com loja ue louça ua rua do 13omprtlun 
n. 313. . 

O subdelegado da freguezia do Espinto Santo 
mandou lacrar as r,ortas ao e stabele~t!llento , cujas 
chaves remettett no Dr. j11iz da pretuna respectiva. 

OCCURR ENCIAS DIVERSAS 
Justino Constantino du Silva foi preso por ser en

contrado apedrejando os lnm peões da illuminacllo pu
blica, tendo 'lf'ebr.1do os viclros do de n. 4203 na 
pmça das Ma.-inllas. . . 

- Benedicto Caetano de Souza espa':cou um .tndt: 
viduo na rua de HadJock Lobo. Fot remettttlo a 
prisão. . . , 

- O subde!e,ado do ~o dtstncto do Sacramento 
remetten para "o hospital d.a i\I•sericordia ~o.anna 
~]:o ria ola Conceição. que fot espancada e íencla na 
caueça pnr Joa•Jnim de tal, que evautO-;se. O Dr. 
A ranjo Lima procedeu a ~orpo de del!Cto na aí
fendida. 

- C~mtra. Lourenço Finczl' Crespo n1nndcu o sub~ 
delegtt ,Jo do t• districto do Sacramento lavr~r anto 
de ilo1grante por ter, un. e!'.ta lagem da rua do h.egen~e 
n. 48, olfe nJJdo phy Jicnuoen le José Carron Hodt'l
"'ues, e a quem fui feito o co rpo de delicto. 
" - Raphael Fino, passaud .. por baixo d? sobrado 
n. I do hecco dn Carioca, recebeu um fernnento na 
rahcr;a., produzitlo por Ull· n.ori,:p:ue qne lhe foi ~r
remessado por mão occultn. O oil'endido d e tl quetxa 
ao suh(lelegado do 1 • districto do Sacramento. 

ESTA TIS TI CA MOR TUA RIA 
Nesta capital sepult>trúo-sc no dia 6 do cor

rente 3ü pebuas. sendo de.;Las 4 indigentes, ~uj~s 
enterros hriío feitos pela Santa Casa da ~ltsen
corJia 

PANORAMA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Esta expo.i<;'io foi houtem visitada pot· 104 pes

soas. 

L1CENCAS 
Forão concedidas : Por '•0 dias nos termos do 

art. 304 do regulamento n . 95ll de 6 de Novembro de 
18\JO, ao alferes du regimento de cavallaria da bri
gada policial, Virgílio dos Heis Araujo Góes, para 
tratar de sua sallde. 

- Concedêrào-se as seguintes : 
De duns mezes. para trata•· de sua sande onde lhe 

convier, ao '!o c odete elo :Jo batalhão de infantaria 
:\eutel Araripe Cavalcnnti rle Albu')nerqtte, á vista 
do termo da inspéc<;ào a <]Ué fot submettiJo em I !J 
de Novembro ultimo. 

De tres mezes, par>' identico fim, no fi:stallo da 
Bahia, ao aln111no Ja escola militar do Cear(• Al
fredo Pires, iu,;peccionaJo em 13 de Outubro an
terior . 

De tres mezes, se1n vencimento aos alnmnos da 
mesma escola ](odolpho l'in.o de Almeida e José de 
SonLa \,..az par;t., dt•pois do~ ex::unes finaes, irem o 
pritueiro a l 1

erua.,nl.Juco e o segundo ao ~IaranLão, 
trat.tr ele negoc,os particiJhres . 

De duus 1111~ze-:. sem v~·ncnuento no '.2. 0 cadete 2• 
snr;.\ento elo l• batallotJO de artill.aria Luiz Cúrrca de 
Meuezes }lUra. vi:::.it.tl' 5ua 111Úi nu Lstado Uus Ala
gt>aa. 

Jl, ra'•t~río do lnteriur-lloitor C<>n1ovillo, TI r• 
I.Cdua do José de Sutu .• L Proent;l\ e 

··~~t~~.,.:•;t~ rec:orrendu tla de.iher l
~. I.Het tl""ncia ~fuuic.,.aJ, 

17 ~le ~c:''"' •o nltiuw, qnc declarou 
o pro:cl.!tu tJ, !i tut:::,llhJ~ p~1ra lllll plano 

de tn ... Jh,Jrathc .. tl• ... e l'luiJc,',~z<tn,ento d:t zona com
merci ti da C.li•Í:.d FcJe al.-1tHlefcriJo, por u:lo 
ser c.tso de recurso . 

.o\nt•Jilio F1•rtunato do • • n:;cimentll.-ln•lefo•riolo. 
Cumpanbia de Saneutlll·llto do nin de Jaoeiru 

d i n~lo nuglllento do ' · 

reira, Francisco Rego Barros Figueiredo! At1gusto 
Tasso Frago~o. Commendador Matheus Alves de 
Souzu, major Antonio Hodrigues de França Leite e 
Evaristo Rodrigues da Costa. 

O ::ir. Mnrechal Floriano disse que, depois de ouvir 
n varias pessoa_s, ,tinha-os couviundo para se e':'carre

. garem da missao patnottca de genr os negocws da 
mnnicip::lidade. 

O Sr. Commenclador Alves 1\Iatheus, agrndecev.do a 
distincção, declarou a S. Ex. q·•e o seu visível máD 
estado de saude o' impossiuilitava de aceitar tãD 
ho10rusa como difficil incumbencia . 

Depois de vnrias considera'(õe:;, ficou ~ssentadD 
que o Sr. Dr . Nicotl'lo Moreira. losse o prestdente da. 
Intendencia Municipal provtsona e membros da. 
mesll!a os Srs Drs. Francisco de Rego Barros de 
Fi"OJ eiredo, Augusto Tasso Fragos0, major AntoniD 
]{~drigues .França Leite e Evaristo llodrigues da 
Costa. 

Informão nos que, além destes, foi convidado p~ID 
telegmphQ o Sr, capitão. de mar. e gnerra Freder!liíl 
Lon·na e que o Sr. 'itce-Pre<tdente da Republt~ 
couviú a rá um capitalista ou negociante que se enr 
carrego. ri dos negucios da con1missào de F nzenda. 

i<ll'reu bontem que o Governo pensa em nomear 
urna commissllo de inquerito para descobrir as causa>! 
que det.enuiuií.o constantes desastres na Estrada dJJ 
Ferro Central do Brazil. 

As andiencias do Sr. 1\Iinistro da Fazenda serãtJ 
ás sextas-feiras, das 12 horas ús 2 da tarde. 

For1ío nomeados o engenheiro Bernardo Ribeiro de 
Freitas e o mnunuense da Secretaria de Interior, To
iita Frederico Unzel, pam inventariar os objectos 
pertencentes á União e que se achão nW Quinta da 
Boa-Vista. 

Foi nomeaclo nuxilim· de gabinete do Sr. MinistrD 
da Fazemla o Sr. i\Iario Barbosa Je 1\Iagalhã"' 
Castro. 

Chegou hontem do Rio Grande, no paquete PorttJ 
Alegre, o capitilo de fragata Rodrigo José da Rocha, 
que tão activa parte ali i tomott no movimento coutu· 
o golpe de Estado de 4 do passado. 

c;abemos <Jne o Sr. Joaquim Navarro de Am1rade, 
presic1e nte da junta de correctores, acha·se 
tanto doente. 

O pessoal do Banco da Republica offerece hoje ao 
Sr F, P · .l\lnyrink, por ser dia ele seu aoniversario. 
um granrl~ quanro contendo os retratos de todos os 
ew pregallos dcs::;e estabelecimento, Ao centro da 
t ela destaca-se nn1a allegoria ti Yerdndc, artistica• 
ment e pintado pelo artista Hilarião. 

Vai ser incluido no Asylo u 0s InvaliJos da Pntria 
o tenente honorario Jo exercito J oiio de Souza 
Malta. 

A Iaspectoria Geral de IIygiene mnda-se proviso
ria111ente para uma. das satas do Lycêe de Artes. e 
Oiücios, ai1m de desoccnpur-se quanto antes o edt
ficio onde se acha e que tem de servir para a reuni•ia 
do Congresso. 

O major João Jnstiniano da Rocha irá exercer in
teirinamentc o lugar de instructor de cavallarin d8 
Escola 1\lilitar desta Capital. 

Chegou de Berlim o engenheiro Eduardo von 
Sydott. um dos representantes da introdução dQ8 
tu , s :\Ia.nnesmam uo Braúl. 

Seguem hoje pam a Hospedaria de Pinheiros 651) 
in1D11grnntcs, e amnnhZ'L out1·os tantoa:. 

P~ra chefe do serviço sanitario do exercito nD 
Rio Grande do Sul irá o coronel medico de 1• elasse 
Antonio Carlos Pinto de Carvalho e Albuquerque. O 
major medi c•• de 3• classe Hnymundo · Caetano da 
Cunha servirá na guarnição do mesmo Estado. 

Tendo obtido licença o Sr. capitão de frn~rata 
Fernando de Castro, as,;umio o commando do 0 ba• 
talhão navaL o capitiio-tenente Artlmr Lisboa. 

Ouvimos fallar na nomeado do capitão-tenente 
Serra. P:nto para. o cargo de inspector do arsenul .de 
lUariubn. do Ptn·U. o 

Yão ser inspeccionnd0s de suudc : o 2• official da. 
t1irectorin. geral dos correios José ITeoriqne l.1.llerne, 
flUI.! l'l:'l'H~.rcn prun1gaç<i.o de licenc;a; o alumno da. 
C::i(~IJhl. 1111lttar da. Cai•i.tnl Antonio ~laria MorE:irn. Gui
lllolri"i..cs; o C8cri1•turado do hospital ulilit ar ele 3a. 
c·Ja ... u do E t.ttlo 11e Sergtpe. J\•Sé Druunuoncl de 
.\r,w;o c o ex-:.'o cadr•te do :lO• batalllt•o de infnutaria,. 
He'm'pte Claudto Soido. 

Pnrcce-nos qne iri'to scnir no r• bute.lhão de Cn<re
nL_oria os seg ui?lcs olliciaes: I• tenente do 4• bata
lhao ele arttll.tma .Je púsi•,:'<n, .Io s~ lilorencio de Car
valho, alfe1·es do n• batnlh~o ds infantaria Arthnr 
Camciro da Itochn .Jicuezes e o alferes do 10• d~ 
111e.sma. arma. .... l.lfrcLlo 



.-·!!.1-x-:-:rue 
delega tiO. 

-~--~.,...,-~---;;-----:-"7:""":::-;"::;::::;:-T'Circi:i'Tã~je,;T:;7c ...... -.n..-u·a-n~,-,__..L'UUtr(rn..._-n\'J15"tli-et' 
__ . - Circular desta reparti<;ão, Je ~2 de ~-etembro ultim?• ... I Lrcruo mnnc a os passar: do encour~çado Rw~huelo sob n, 8t>e8, para que o cociJeiro de qualqncr velu-

F 1ttencourt, sub- pam o cruzadot· Almi?·an!e Tr:ma~•tlM~ <? captt:w de culc qne transitar pela cidarle. niío o f:tzend<l a trote 
Petropolis- Felicito \'. Ex . pela altitude po,·o 

nmine,.se. Intendencia e nlltor iclaties firmes. Ci<la•le 
ltranquilla até agora. 1 1;2 da noute- Fmucisco de 

lmeidu, subJe!cgado. 

INIIl<IDACAO DE TOLEDO E ALMERIA 
Snscripcion ·1Jl'Omovi,Ja poJ' Ia .Junta Directiva de 'a f'ocicda<l EspaLola de Benelicencia eu fa,·ot· de las 

~·.ie.timas Je la innndacion de Toledo c A !me
na. 
~Luantia nublicatltl .. 
D. Daniêl Duran . . . . 
', .AnsclltlO José Barbedo . . . . 
I» Dal'id Duran . . . . • 
êocicdad lmp•Hc:ialidnd e Carid~ <l. 

. Cassiano Feman<lez y .Aiv:ucz 
'' Francisco Bru.nduroz. 
:amilo Gomi>z Couto 
~ ndrez Perez . . . . 
Ianoel Antonio Amando. 
~uiz Suarcz Figueira~ .. 
Janoel Amoedo Jlninos .• 
lanoel ~I. l\folendet·. . • 
)e--cri no Sobral Perez .• 
ngd Bcubisto.. . • • . • . 
0111in~:os .c\lrnrcz y Estevez . 
elieinno Lopez y Luis.. . . 

rgnzo Fcrnantlez.. . • 
~~an Hcnito P.H;.tm é.; •• 
:mnel Barbeito (; ril!e •• 
1a1J :üaronots Quintous . • 
fnnplCZ • • , , 

. ~~ Siutões. . . • 
H!Has A. de C.tsfro, .. 
1l1mio Pinto rte Lemos. 
tlgencio :.rua y (iaerra. 
·anch.co J,, rguue~.. . . 
~é manco :\lttrtincz 

~ 
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2l:u:O)L~O 

fra~ata ,José Ant<•lliO de Olt veJra F rettas. do cru- curt.o dos animaes. e a passo nas es']tunas da~ rnas 
zu-!ur Cen/aw·o para _o i'a-nw!lyl"t o l • tenente G1l- qnc atraves,ar, seja inun:ctiatament_e preso, al~m de 

. REQUERIMENTOS 
Ti verão clespacho : 

,-,oato de "/.!o~>r:t ; <lo l?ur~huelo para chefe de ma- lhe ser tom!\da a cartetrn é pumdo correcCJoual-
cltinas da cunlwncira Lcunego o mac!Jillts!a de 2• mente nus tennos do Hcgnlamento de 13 de l\Iurr;o 

Pe'o Jfinistn·io do Interi01·-IIeitor Cordoville, H or• 
tendo Cordoville .U:tluardu José de Souza Proença e 
Julio Cesnr do Lago Hcis. rc col't'enJo tla de :iueru
~..aJuptada. palu L•onsclho de Intt!ullencin !tlunicipa1, 

ciw~se José Germnn? ~on-.es ~'crcira e desta pnr~ o ae 18t.l.. art . 24 c ou1rnsu. 
.~nuidaban o muchJnlsta rle tgnal classe Carlos \.'O· 
·~,~· d<>• Aroj~• 1 .. 19 Aqwidabun -parn CI!e!c tle ma
t:ltinas do l'ctl'llah!JbC! o de ~· classe ,João José de 
Stlnt'Anna e deste cntzndur para a corveta Amaz;o,Hts 
o macLini:;ttl de 1• classe· .\Iarcellino Ferreira da 
Costa. 

- 7\fan<l•.lu-se desetubarcar do Almimnte Ban-ozo 
o I• tenente Carlos Ctt>ti!ho Midns i e do cruzador 
l'anutltybct o capitão-tenente A.texandre Bapti;;ta 
Franco . 

- Foi desligado do corpo de marinheiros nncio- · 
nncs o comJUis:;ario de 4• classe Jvr~o <la Costa 
Bastos. 

IMPRENSA 
Primei1·as t'imas é o titulo ~ne á sua collccçiio de 

poe>ias d ' tt o !:ir. Luiz Ros:~ ('Sylvio Freire), ins pi
patlo poeta que a!!;orn se aprcsc'ltn ao publico, tra
zendo como creclenctacs umn. mnltichlo de versos 
scPHJrosos e flllcntcs qne mnito o reeomn1CtJdüo. 

(-4_cnlre as bcllas poesia; ilo lino do novo poeta 
d{Mn.c;·~mos este 80ncto, brilhaute pela íúnna e pe!o 
rl1.) luw : · 

UJ.Tl.UA LAG:u:u.\. 

« Fni betn. r.qm, s.oh os fron,1osos rnwtll 
Dc6ta froudo~:w c trc;unla palmetra, 
C..!:te nos soaimo~ pela YC.!Z primeiro. ~ 
~ 11ela. ycz primeira nos :.nnan:us . . . A 

Dir:'" to1Yct ... c tn<lo o fJUe faJ:á:llOS 
I~t:petiJús ~ então, l1o tal m:ln l!ir<l, 
0nc hns 1lc sorrir lcn.b; nn<lo a decrn<lcir~ 
~·JHuse de anwr ']tte pallttlos troeámos. 

E descer(\s no il!l,do da tn'nlma, 
E !ias de "tro(•ar es.;a paixrL,, primei1·r:. 
I>or outra rid::t. lllais fvrmo.sa e calm~. 

Calma e form0sa e mais Ieliz, no em!anto, 
.~o vêr fugir-te a. n1~1gua derradeira 
Na dernHleira perola do pranto. 

SECRETARIA DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
O Sr. Visconde de Cabo Frio, restace!eci•!o da 

enfermidade que o Je,·ou ao leito, reasstunio hontem 
o exet·cicio do seu c3rgo de dircctor geral desta rc
parti•;:.o. 

CARNES VERDES 
'PC1a primeira vez vem ho.Je do ~Iatadouro por 

orrlcm do Sr. Conde de Leopold ina, came de boa 
uucliidnde !lam ser vendith á p<>Lrezn, na estaçiío de 

J..)iugv, á rnzão de 300 rs. o kilo:,.,.nmnta. 

IMMIGRA NTES 
N~s pn'Jnetes : Stmios clleg:irr,o lSO immigrantes, 

no 'l'f'liluiue 1, 'ZGO e no l'ictol'icl G70. 
Seguem para Pinheiros 6/0. 

·----
RECLAMAÇÃO 

iscrevcm-nos nma rcspeilavel casa commercial 
delta praça : 

• :' .-. lte•lactor - Permittn-nr.s que mais uma vez 
n~coupem';s das irregu laridades da E. F. Central. 

Raro é o tlia en1 qne os no::;sos freguezes se não 
queixem da errnda applica<;1i.·J das tarifas ou com 
u.nis !rcqnencia aind!t de erros nos calculos. 

]5e ignnl'pruccsso presidisse it liquidaçiio das dif· 
ferençus pro e contra a estrada vn, mas o peior é 
q~:e sn se p(iga Uc menos é-se intimado para entrar 
incontinenti com a difi'ercnç·a e se se paga de 1nais 
re~·,be-se ... um boleiim d~ 1·eclnmaçti'J 'lue na 'iu
sn~ra elas iofvrmações qna•i sempre se extravia, on 
na melhor hypot!Jese só fica processado seis ou oit-o 
nt•zes depois para ser pago. """ 

~las. a raúto por 'JUC nos dirigimos hoje n V. é 
para indi~ar-llte uma nova sorpreza no sen•iço da 
estrada. Jit niio ~ueremos fallar do extrnvio das 
li Os de despachu que acumpanlli\o 03 volumes e que 
tem dado lugar a mllitos prejuízos pela falta ile 
urdem que hn em qualquer das eE'ações da capital 
u~· 'tr tbalho de recebim ento dus volumes. O facto a 
; ••:n<>J referimos é o seguinte: 

- ~.-~as des]•nchamvs para Jniz de Fóra seis vo
lumes pelos qqaes pagamos de frete 118040 conforme 
.ie~fnm o respectivo conhecimento; quando, porém, 
o Je·:tinatario se apresen tou para rEtirar os volume~, 
fui-lha mostrado um telegramma da Eatnç~o úentral 
c.11, qae se onlena\·a ao :1!2,-ente não entregar sen1 
pr.~:ar novo frete. Em vista de tal insistencia foi-nos 
dewlrido o co .· her·ime~to com o qual nos apresen
tumvs h•·je na Central p:ira provar 'JUC o frute es
t n:a pa;;ço, Respohdêr:lo-nvs que eft'ectivameote o 
fn·te estú pago. !JOrém, COlHO uúo fosse dada. n cn
t.tath do ilinheit·o nos livros da estrada, só pagallllo 
no\'O fr~te é ']tte serão entregues os volumes, ficando 
com o direito Je enchermos o tal bo.elim de 7'ec/a
mar,üesl 1 •• • 

!Jeve avaliar o quanto isto é embaraçoso e pre
jnliJial no commerc;o: e contrista ,.e1· a m:\. von
tade com qne se é recebido sempre qne se dirige 

I ''''aJt'!JCI' . I'echlw.a.u!i.~o..2.L ... .a..L. " ~ 

. em sessão de 17 de Sete1uuro ultimo, que declaron 
, EXAMES r inace•tavel o projecto d .. s mesmos para uu1 plano 

FACDT-ll.\DE DE :u~DICI~.• -O resttltado dos exnmes de mP.llwmme .. tos e ernbe!lczalllento da zona com-
eiTccruados hontcm ? do conente, na fGcnlclncle de mercial da Capita l Fcderal.-Intleferiuo, por niio 
mcdtctna . fot o s~gmnte : · ser caso de recurso. 

4" $elie (anatomia nw.Jica-cirnrgicn e comparada, Antonio Fortunato do Nascimento.-Iudefo•riclo. 
opcnl\'Ões c nppatellws)- .Approva<los .Arthur Ja Companhia tle Saneamento do nio de Janeiro pe-
énniln l':;i;'''• ,Jnc Antonio Lnttesbnck e :IIatbias din~o nugmento ilo pes:;o;ll Clllpregado nos ser'viços 
Lobnto I c<ito !--opes, s~mples1~1e~te. . . rle hmpeza e c mervaçii.o da Ja~óa de Itorlrigo de 

ta $erre me<ltca (p!Jystca, c. mncu morgun1ca, bo-• Freitns. - Intlefcrido. lJe<t-se conbecitllCntu ao in
anic." e zeolog•a)_- ~ppro\:••<los i\I_igue t da Silva · spector geral de hygiene, ao qtial se declarou, para o 

Perctru, com dtslmcpo, Lutz Pedretra do Amaral f,,zer constar no i·resit!ente dnr1nella contpanhia, que 
C!urgel, plenamente e Angnsto do Amaral Peixoto, cllc s<l pódc dirigir-se ao :\finiRtcrio do Intcriot· por 
Simplesmente. Houve um reprovado. intennerlit< da inspect01·ia ou Jo eng~onheiro incum-

- Escou PoLYTECll:\ICA-0 resultado dos exame 8 Lido de fiscalisar a consernt•;iiu do material perten-
<le hontern foi o seguinte : cente ao Estado ~ entreg..ue á n;esllla compaullio. 

Dese11 hu qe?melric9 e elemea/ar-Approvnclos sim- puru set· emprcg:_u.o nos dttos servi\'OS . . 
plesmente: uusú B,;zerra Cavalcanti c En""nio :\.Ta- · Armando Fluvmno Je Soe1za St!va.- Reqneua ao 
chutlú dos Santos Werneck. Houve dt7us repro - llliniste:·io tia Fazeuda. 
vudos . O!ympia Senna _".ranjo Lima.-A rer1nerentc de-

1• cadeira elo 1• anno rlo cw·so geml (calculo)- ve;A habilitar~se, pelos meios legues, . perante o 
: Appro\'auos p~enanwute: J0ão Bnrreto Costa Rodri- nwll!>tcno da ftizcnda, afim de recelwr a m1portanc;:t 

gnes, /:(·ferino Velloso da Sil,·eira Puntnal, Carlos tie . vencimentos de seu fallec:do lllarido. 
U!i,·cim Ca,;tro Brandão (menos ueometria unalytica) l'elu da }l(sli;u :-Jua itlillt Lopes d;t ~It,ita Gllima-
e Edgar•\ Fra:lcisCOJii Gordilbo . "' rií~s.-.Jnnte o furmal tle partilha. 

~."cadeira elo t• wuw do cw·so geml (phy,ica es- . 1'('/o drt Jluzeudn:-Co~ll fJ:tnhia Cct".-eja Bmzil, P·': 
penmental) - ApprovaJos: ,,Jennmcnte ~Inno~l ~ln.· dllldo carta de approvac;:w dos seus est.~tutos. - j),. 
citnflo Nunes Pcnnn.: simple~Incnte ,Julio B0rues da rija-se ao Jlinisterjo Ua .AgricHltnra.. 
Cunha, á.i\'aro Finto l~ihciro e Antonio «.1e fi~u·ros .Anp;clo Bithencourt, pe ,lifldo licença pnra transic-
Vicirn. Ca\'n]c.mti. rir ú Compnnhia Uniúu Jfnritimn. de Trausportes e 

2·' cadci•·a do t• an11o do curso rle enge11hw·ia civil T.a;;tros o domínio util do terreno de mC~rillha da 
(mach~nns)--;-Appt·ova.dos plenamente Jo'áo BleyFi!ho, l'l'a:a .Jnp,nrnu:'t .n .• 113, fronteiro no sitio Jo «:\I,ll·-
Bencdtcto l•açanila ::í1t!on e Carlos Frncim <leAl- ccg•'"·-Conceclula, nos tennos tlos pareceres. 
meitla; simplestucnte ":dfonso Luiz Fernandes Ja "lntonio Francisco Gonl:ll't, fazendo itlentico pe•li-
Cunlw. do, 'luanto aos terrenos de madnha e nccresci ~lo.-. 

Auia de t•·aballt'l's f)t'ap!tícos do 2• anno elo cur&o onde se achõo edificados os prcdios ns. 5~. 57 c f{) 
de engenhm·ict civil-Apnrorados: plenamente CloJo- da praia <lo Cnjü, f·O r ellc vcnrlidos ao \'iscondc da 
miro i>Cl.eir~ da Silva,' Annibnl Bevilla']ua, Joiio Leopo1dinn.-C~mcedida, nos terntos dos pa_recer_es. 
Dnnrte Jumor, Lucas Soares Ne1va e Julio Cezar ,José Bemarchno Dws ~Iedronho, fazendo tdenttco 
Carneiro Yitlul; simplesmente Aurelio Lopes Do- pedido para tm,sferir a ;\[anoel Antonio i\Iontciro a 
mit gues. poRse e bcmfeitorias do prazo de terras n. 85 pertcn-

h<'l•,;mu·ro no GYmusto NACIO~A.L - Do exame de cente [~ Fabrica de l'olvom dt\ Estrella . - DeferiJo 
littct~atura nacional p_re;taJo hontem, pelos almnnos no' te_rmos dos parecere~. . .. . 
ilo o• nono deste Jnternato, houve o Se<Yninte re- SoCiedade Anonynta Companhia Umno Falll'll Pas-
sultndo : " t(!ril, pedindo confirmação elo de;pacilo de t8 Je 

Distincçtio - Alvaro de Anclt-ade, Custodio de Ao-osto ultimo, r1ue manteve o de 12 de Novelllbro 
Almeida Lnstosa, Eclunrdo 1\Iu!!.nO da Silva, Fer- de"' 1890, declarando-a sociedllde commanditaria por 
nnndo de Freitas Filho, Franklin de Toledo Do- acções Reingantz & C., tle que é successorn are-
dsworth, Jof•o Hibeiro, Jor"e Jlat·conrlcs i\Ltchndo querent~, isenta das reg1·ns estabelecidas no decreto 
José Florimnutlo de Paula e "Silva, José Bernardin~ de 13 tle Uutnht·o do mes11to anno. - Deferido. 
Par:mhos dt. Silvn, Jo>e ~lm·i" ~I01·eim Senm e Luiz •~MI do Nascimento Moreira, ex-2• escri!)turario 
Marcolino Frilgoso. da alfandega (ta cidade ilú Hio Grande, pedindo per-

-!,;xTE.l\NA~ DO GYli .USIO N.\CIO~u.-Din .. ~.-:-6• mis~ii.o pnn1. continuar :" eont~·ibuit· para o montepio 
Rlllll1 (lltstorla Nllt<:r,tl), Gastii.o Rn'Cl1, Carlos Leo- dos empregnclos deste mull ste no . -Defendo. 
poldo Snllnberry, RobeJtJ Haddock Lobo. c\istincç~o; Carolina Teixeira ~uarte Nun_es. pedindo r1ue se 
H nu! Paranhos Pederneiras, J "nacio Pites Leme, lhe mande passar os tttulus de metO soldo e de mon-
João !\Iarinbo de Aze\'edo Jn~ior, Henr:quc Dias tepio a que tem direito cotno vi11va do tencnte-
Duf]ue Estrada, ~Iario Silva Dias, Abel de Oliveira coronel Leopoldo Pinheiro ;\;unes.- Passem-se, nos 
Porto, plen:nnente; Leonel Va1·gas Dantas, Antenor termos dos Jl'lleceres. 
O. J~eilly de Souza, approvqdos. Oflic iaes de descarga extinctos da Alfandcp;il do 

Dia 7-3• anno (I<rancez), Z:lcarins Carvalho, Uio de J,tneiro, em exercirio na mesma repartic;ão, 
Ilenriqne Costa c Heitor Lyta ela Stlva, diotincção; pedindo que se Ih~ mande contemplar nu distribuição 
Fnbio de Cnt·va !Lo Reis, AU'reclo de Brito, plena- da porcentagem que percebem os empref(ndos da 
n:ente; Vital do .U:spirito-Snnto, Haul Costn, Antonio ..lita nlfanclei'::l, pela nrrecu<luçãn dos imposto3 de 
.U:ulalio Monteiro Junior, Regulo Ran1<1lho, Luiz Bur- exportaçiío rle pruductos do Estado de .:llinns-Geraes. 
bozn da Sil,·a, approvados; inhabilJtaJos 7 n1i.o com- -Deferido. 1 
pnrccernm 1~. ' Luiz Antonio Yieira de nnrros e Vascc.ncello•, tutor 

9• rmno (Geometria ctrigonometria rectilinea), tlos menores Ernesto e Hrynato de Barros c ~'nscon -
Fre<ierico de Gouvêa Coutinho, distincção; Alvaro los, pedindo . 1 agamc·t:to du nlllntepto que detxou. de 
Lessa, Carlos de Souza Ferre.il'll, plenamente; Flavio receber a finada m:.t dos clttos menores, Caroltna 
de ~Iouru, Al<·uro Fnusto. Scbastiao Sahlanha da Candida de Queir•· Z e Vasconcellos.- l'rove a qna-
Gama, approvtldos; inhabilitados 1, retirou-se da lidaJe hcrcrlitaria dos menores . 
pr11 Va escripta I, não c r1mparecen 1. Itomen llarbosa de Ol :vcirn, servente da sec(;ão 

5. 0 anno- 1'01'/II'JIIC;Z - Antonio Ano-t·a de Oli- de estatística commercinl tia Capital Federal, pedindo 
veira, rlistincção; Cesat· de Sá Habcllo, "'Fernando de pagamento do seu veucÍJuento do \l!ez de Novembro 
~fn.~alhiies, Luiz Cantanhede e Almeitla, Gustiio utimo. -Pague-se. . 
Ycij<l, plenamente; Lniz de Brito Pas;os, Tbeoc1oro Pelo ela Insll'UGÇão-C:llhanna li:Iattoso Forte da 
de :\Ia:jnlhões, !Icrminio Lyra da Silva, Augusto Silva.-Defericlo . 
.!\fot eira Guimarães, Antouio Bento Je Faria, Alberto Constante Garuone Ramos.-::\ão h a q nc defe-
l'ercim <la Cunhe\, Luiz Cnrvnlho de Souza, .àrtlmr rir. 
Kaylor, José A"ila e Silva, Honorio Xetto i!Iachndo, Estudantes de prepnratorios.-.Attendida a t• pttrte; 
Carlos de Brito Coimbra, approvatlos. intlderi<ia r1uanto no mnis. 

:\iio compareceu 1. b:lpidio llarualho Uchóa CaYalcnnti.-Intleferido. 
l:scoL., DE S. CuntsTovlo - J\Ierecerão premios Dr. Domingos José Fréire -Deferido. 

ne•tn escol" _""jlnntitla pe!a benementa Associação A.ugn>to Beroacchi c outros cstuJantes da Escoln 
Promotora d?'lofn, tr.:ct;1i.o : Pt•lytec~i tlica. -Indefericl o. 

No cur.<o diunto - 5• classe : Maria Fro..,oso, J>e!IJ da Guerra- DD. ~Iaria Luiza de Abreu e 
Laura Garcia, Giomnr Franco da Cruz. 

0 
Anna Cantlirla de Abreu, - Ao Congresso ::\aciona! 

4• classe- Argentina Ribeiro Nunes, Emilia compete resolver sobre concessiio <le pensões . 
Vieim, Maria Luiza Bot·ges. Alexnnrlre José de Ahneit!,t Garret. - Xada lm 

3• classe - Adelaitle da !tocha, Ambrosina da Tio- que resolver. 
ch a , Olga Luiza Borges. :.'lhnoel Joaquim de i\Icdeiros. -X fio ha que de-

/'l'eJttio cspcciat de trabalhos de agulf•a - Idalina ferir, em vista do parecer do medico militat· da escola 
de Fi.,ueiredo Le1tc. de aprent!izes artilheiros. 

No ~urso no/uma- 4• classe: José Bernadino Sa- Alferes Cecilinno José de )Jello.- Por decreto 
raiva, Juvenal Lopes da Cunha Lisboa, Yirnilio !la- n. üS3 de 21 Je Noveml;ro ultimo furão resolvidas 
ptcs ta de Antimde Ler.!. 

0 
ns Juvi !as apresentadas pelo supp!icantc . 

3' classe -José Dias, José .Au"'ttsto Adrien, Po- C1pi1iio J o<io Itahello da l1ocl1a - Jú forão ex-
lycarpo Vicente de .\lnr,les. "' petlidas as o1·tlens solieitnrlns pelo supplicante. 

2• classe - Scmiii.o ela Costa Macedo, Raul Gon- Tenente honorario João <le Souza J!attos. - Xií.o 
çnh·es Arruda, Ensta'Juio Ju;ú dos Santos. tem lugat· o peiliclo de pa~amento de vencimeuto'l, 

NA 2• EscoL.\ PunL!c., n10 ~[c~J:'iOS- Fre~ruczia da >em vistt1. d11 informação do comlllandante do As.xlo 
Lagoa. Exames de suftlciencia c ""' · .......Ui.J.o._...._u ...... ,. 

'i fHOI"fiTl"WO 

marinha do PanL 

V5.o ser inspecciouados de samlc : o 2• official da. 
tlirectoria geral dos correios José Henrique Aderne, 
que reqn erc n prorogação de licença; o nlumno da. 
escola militar da Capital Antonio :Maria Moreira Gui
mar!tes; o escriptumrio do hospital militar rle 3& 
cla,se do Estado Je Sergipe, José Drummond da 
Araujo e o ex-2• cn<lcte do 30• bBtnlhi\o de infantari~~o
Henriqne Claudio !:ioülo . 

Parece-nos que irii.o senir no 'f1 bat~.lhão de enge
nharia os segninte:; onici,ies: l• tenente do 4• bata
thfto de artilktria tle posi<;iio, .Jose Florencio de Car
valho, alferes do n• bat,tlhão ds infantaria Arthnr 
Carneiro ela ftochn :IIcnezes e o alfures do 10• d~ 
mesma arma Alfredo .-\.rthur Oscar Marinho. 

O coronel Joiio da Silv;, Barhos"• commandante do 
7• regimento de caYallaria, irit cuwmandar o ü• da. 
Jne611Hl. anua. 

Ouvimos dizer que foi convidado para o lugar ele 
secretario e ajndnnte de ordens elo contra-almirante 
cit el'e Jo estado-maior ~eneral da armada o capitão
tenente José Hamos da l'onseca. 

Os trallalha<lores do jardim da Pmça a Accla
ma<;ú•J c da horta da Qtüntu ela Bo:~· Yista, dizelll•no,s 
que desde Outubro niio rccchelll os •eus sa!nrios e 
<JUe estão lulam\o com gnit>dcs tlillicnltlat!cs, 

Ouvimos tli zer qne esti• nomeado o capi•iio do 
es t).tlu-tnaior de :atilharia, Antonio J\IeJeiros Germa-. 
no, pnm o C<trgo de 2• ajudante da Escoh\ l'ralicllo 
dv Ectaclo elo l:io Gmndc do !-iul . 

Hoje, :\s 2 horas da tarde, realiz:t-se a abertura 
do Asylo Isabel, na rua 1\Inriz e Bi!nos n . 2~. 

O Sr. Bispo Diocesano assistirá í• 5ulemniJotlc. 
Em uma Ua:i sa las do :uylo scri'tr1 inaugnn1 1los os 

retratos tio Conde de Alto ;\[cnrim, c ''"clltelros }!ay
rink e ~Ia(t" }!:tcllado, ftm,hr.lorcs do asylo. que S<:t:_:í 
dirigido pcia:s ~~ ~rrrr~~-Nosr:::r · se. 
nhvm do J.mpnro, «C l eLropults. 

On.,.imos dizer que fonio nomcu<los: o Dr. Joã{) 
Pedro Muniz Fiu;a, tuetlico adjunto do exercito no 
Estaclo do Amazonas; e o D,, ~cHor Nin;l ltosa, 
pur~t igu~l c:ugo no Pará. 

E' provnvcl que o capitão-tenente Alexandre Ba
ptiata Franco seja nomeado 11ara comntandar a 
c~lnlioncira. Carioca,. 

Foi aposentado o contador dos correics do Ceará, 
Ermelindo Suhrall\1acahybas. 

Disseram-nos que foi mandado firnr :i disposiç~o 
ela rep:lrti•;ão rlos pbaróe•, • V:lpor JJadei1·a, sendo 
por isso tltspensado desse commando o capitão do 
ÚU;,(<~ta Thompson. 

Onvimvs dizet· que foriio transferidos na nrma de 
cavallariti: para o 6• re~imento o major Jo !Jo, Al
fredo Barbosa; para o \!0 regimento o major do ü•, 
João ,lustiniuno ela Rocha e para o 3° rcgi1nento , o 
coroucl-cuul <ll lllltlaute do 7• José Procopiu Tavares. 

Dizem-nos que revertem i I• classe do exercito. 
o capitão nggrcg·ado á arma de cavn1laria, Uarlos 
Fontoura Ba reto, visto ter sido jnlgodo prompto 
para o serviçu em nova inspecção de saude a que 
foi submettitlo; e no quadro effectivo,ndo mesmo 
exercito, o capitão do quadro extranunierario da re
ferida nrma lienti! l!:loy de Figuei redo, por ter ~ido 
dispensado do lugar de major fiscal do 3• batalhii.o 
de iní:tntaria da brigaJa policial desta capital. 

Reunem-se hoje, ás 11 horas; no saliio centml d" 
Ewola Senauo r Corre ia a directoria e o conselho Sll· 
perivr du Associação Promotora da Instrucçiio. 

Escreve-nos um afamarlo decifrador deenigmas e 
c~radaõ: 

" i'rlatar o tempo, matando charadas, é realizar o 
imposs i,·el dos dous p1·oveitos num sacco, que é asshn 
como fJ nem de wnu cajatlada mala dous coei !tos, 

E ett matei-as, as ditas charadas, bem se ve fl...a 
prova eil-a: 

Sclolit?·o, 1·olume, peccll'i e Necocia. 
.>\gora f\~uente lú e;tas estopadas : 
2-:~- D' .. ']ui a pouco em uma typographili quev 

b rar:'ts a cabeça. 
2-l-1- Assim no latim como no lino a lettra. 

faz parte do uJuntlo civilisado. 
t-1-2- A primeira com a quarta pelo pé, 6 o 

que ha de mais commum no Brazil. 

Sabe;nos <tnc a divisão navrrl bollan<1cza, sob o 
comn•nnclo do commotloro Stokman Bos•e, cou.posta 
das frr.!';atas Johans ll'i/lem Triso e Koni119i11, L'lnu•u 
der .\'e<lerLintlen e da con·eta 11011 Galens, saltitla da. 
Ilollt~ntla a 15 de Outubro com dest ino ao nosso 
portv, achando se no tlia 12 do ntez passado no 
Porto Gran<ie (:S. Yicente), receb eu onlem ile s~gnir 
para o Cabo da Boa Esperan1:a sem tocar no Hio 
de Janeiro. 

ElliiF.:UEUHlr::"i .- lG~2.- Toma posse; Uo sen cargo 
n__,_r~ __ ---....._..r_l.3oo.·-'----:-•• ----~:_,. ..... ~ .. .-..~ 
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1 
t· .. uudadc,, porque ellas nlo deixam de 
iD<teressar a sJtuaQão do paiz. 

O silenci'O, dea.nte deste tumulo\ se· 
ria uma. indignidade no povo branlei
ro, pol'que o &<lu dever é sagrar, <"-<>m 
O v61'bO augusto da nbma.de, ll roemo
ria., que deve ser honrada, sinl!.o.fil>e n-
90&da. » 

O .4postolo : 
«Confiando muito em &&u po'PO, e 

DAo querendo ver a ill.gl"S.tidào ~ue · g{ 
-====~~~~~!!!!'!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!F~\ ocoultava sob a bypocrisia, gtl l'an .tn~ 
;:--- todas as liberdades, foi apanha.do sni· 

9Qeiramente na rede da sedição miltía. 
de 15 de novembro de 1889, foi de cho
fre tl'&Osportado para Europa, depor-

PELA IMPRENSA 
. . I~ COD1 toda família. Embarcou aa 

Todos os JOrnaeg de hontem ~; znadrugada do dia 17. 
jetidamente e em longos aJ·tigos c.W I En1 Portugal solfreu o golpe t~rrivel 
•1 n · p d d Ál . 1 da morte da lmperatl'iz, e ·os te golpe, 
~~ ec1mento de D. e ro e Cll!l- corno outros aoffrimentos, desgoS1oo l!i 
tara. as noticias que iam do fkazil,com cer 

Transcrevemos os seguintes trechos1 ..teza .:.pressa_ram a mo:to que, com ra-
. zto, pre5um1mos fosse de um monar .. 

Jornal do Commerc10. rena catholico. » 
fi Longe da terra que o viu uascer o I 

'~que elle sempre goube amar, com" Of' 0 Bra ·z· 
que mais a amaram, longe dos olht>S 1- .n · 
,e11Lernecidos de uma popula(io i.otci..rtl « StoicaJ na desgraça como souber::~ 
'que lamenta hoje, com a irreparav&l Sl'r magnanimo no poder, D. Pedro I!' 
i:erda, o infortunio de não poder aw· nunca sEI queixou. Da sua longanitnl 
~.,,. o seu derradei•·o sus piro, <:<>1"\a.· daJe no apreciar os hom~n<t ~ at; C.)U 

monte exhalado para a sm1 pall'ia, qnr. sas do levante, dão testemunho os Q'l 
~ a no!'lsa. finou-se hootem em le.rra es· 110 lhe acercaram na Europ'l. Pa1·a <l. 
itrangeira, o brazileiro iÍlusil'tl, ._. ho· iujustiças, n grande homem I') \is::h 
mem probo. a coosciencia. illiba.dA. o volta!Lt uma face da sua be!la. a!.ma , 
Eoração amant1ssimo,o earacter ilurua· era a do pt;rdão. 
eulado. o patriota puri ~simo, que do A morte, que pareflv~ hesitar em dar~ 
bote quasi meio secnJo gustentou n~' lhe o golpe derradeiro. a,ccom:nl\tteu-o 

~
1 as n!Aoo o pesado ea~go da jtOVeP- pos· fim a gol(Jeou-o úÚalm!'nte. A "'•L<.\ 

c~o suprema de nm po"o, e qu" :> de scienci:>. e della cuHor em vro.t'lltd·a~ 
ndo tom ao.! o em um perioJo aind11 ramos, o Imperador nunca se divorcio 

~nfuso, cheio de per!urbaçóe:~, Hn• da relif;ião. Quaesqner que h:tja1:1 ~id < 

l
uma aecantuaçllo clara e determin:Mts. · oa seu.< ert•os no tocante á com preh-en 
.aoube atravé~ de mil escóUlo> torna.L-o I mto do padroado,demasiado ?P.; •!'2Js:a.rw 
,uma naclio forte e respeitada, ancam, ~ Y'erdade par:~. nlí.o r.om o~h -.~n rlr,;· qu 
'nbando-a, com o gozo de todas u li- ella nl.o se póde :u~hfr t'oda noa livro 
ll~1·dade.~. parll. destinos gl<>riOiiOS. ,.. nos laboratorioo, onde a penal! oc p-<r 

A l,atria brazileira ajodba-so nest~ oebem as leis do mnn<lo ~hysioo -desd 
omento compungida e Iacl'im-o.sa ·ii- mundo qne, na bella pbrase do Eccl" 

~ate de um tumulo que se abre inoJ>o siastPs; Deus ent1•egou ás ui .' ;:JUta~ do~ 
aacia,.nenie para receôer os despOJ•H 1\t homens. 
~m homem, cuja memoria nlio acJl.:!n B a divina religião do Ct·uciíica.Jo lfl 
iuizes assáb severos que lhe n!í.o ll'•bu· ~ieve junto ao leito do Imperador mo-• 
~em o preito da mais sincera e da m&is nbundo, dando·lhe. na tlo~tia Sac•·a-
uate admiração. • O 1tlÍll tadiL o COl'J?U do me~mo Deus para 

__._ ;segura::Jça da Vld<t et<~rna ... 
Quinze Braziieil'os, augustia.úo~ con

empladores <lesse lramlt•l .:onfortadc. 
•. Caila anno que passou, üesde ~~~~ela purez'l. dn. c.onsr.ienc~tt c pelo.; soc· 
biu ao ihrono, marcou uma iclenüA· corroa da fé, ali ta.mbeal t'llpra:;onta ram 
çAo maior delle c.om o povo, UJlla e Patria, que ho;e se C<l.I'V;J. r ~.; peit ()S:.\ 

l"'pproximaçlío mais intima Jo po.,o P!lte o leito mortuario do seo.J primeiro 
para elle. Houve momentos em qu~ lcldadllo. » 
i:oocenlron a consciencia nac-10nal, 1 
reemo O~ houve em que todo um pOVO I . . • . 

rrojectou a consciencia imperial. O ' A admmtstraçll.o d:. ll•maudauo do 
Começada no meio de turnultos •lu· l~· flJvino Espírito Santo <ia Lapa do Deci 

mesticos, continuada entre as n, .. ,, rr ·d " , · l 
Fruentas dissensões intestinas, foi sut.Jf e 0 reuni a em sess .. o e~pe ... m hon·' 
!llisHilO eAtabelecer a paz e estabrJ,.. ~m, resolveu mandar· suffragnr a alm: 
!'~u-a. Em !lorpo ~m?rpho r-a:no o Br'll - de D. Pedro de Alcantara no sa.bbadô 
jl:il ele H!.!& wranc1a, mtrodu:r.1u a cry;;- l ' 1 
talis~o. Onde todos os elemen\ 1 ~ t· do corrente, às 8 1]2 horas da '" ""' 
lfi.,ergiam, organisou a convergencu .. . 1 11hll, inserindo em acta um voto d 
p.,ixou a patria inteira e unida ~omr. I 
Cortuitamente a encontrara, e impLu .- _rrofundo pezar por trio lutuoso acon-
,tou a unillo e integridade com tal co~ - rtecimento. 
ça l.'rn todos os coraçõe~. que :pv..-.. i 
,aftirmal-as mais de uma vez. e a1nd~ ·~---~-·-· 
h.e poucos dias, correu o sangue hra-
~lelro. A .revoluçl!.o do Rio Grande, 
que salvou-nos o brio e a honra, é o 
1Unico epitaphlo digno daquelle diante 

e quem capitulou Urugua,yan&. • 

-Pai:: 
"O tele~rapho acaba de trnnsnlittlr · 

iaos a nottcia do ralle~,;un t, nto •lo :~r. d . 
!Pedro de Alcantara, ex-impe!·ador d" 
IBraT.il. 

O desenlace funesto dos lr>ngos pa 
eeimentos do illustre braziw:ro Ql16 

'regeu os destinog desta nação, estavt, 
lna previslio de todos os espíritos, maE 
Dem por isso será m!lnos sincero o sen 
liroento do pezar despertado pela suo~. 
morte. 

O simples facto de haver estado hon
'"'DI a bandeira da Repub!Jca a meia 
&ute em tantos ediflcio• e o de se ha 
~m cerrado as portas de quasi todo 
~ commercio, prova que o ex-soberano 
lto Brazil era. como homem, justa
lnente estimado pelas suas nobres qua
lidades pessoas. 

Diante do sarcophago que vai rece-
·81' o despojo mortal ·daquelle que foi 

·o Imperador do Brazil, um só senti · 
'"-enio podemos nutrir e manifestar-o 
Ja maiH respeitosa homenagem áa vir
tudes privadas que ornaram o caracte" 
llo h'hmem que acaba de desapparecer 
llentre o& vivos.» 

«Não ha duvida alguma que o H • 
• Pedro de Alcantara, como cidadão e 

como brazileiro-soube fazer-se amado. 
lattrabindo para si, pela delicadeza de 
~utrato e pureza dos seus sentimentos. 
a todos quantos não se envolviam nos 

andros da política partidaria e não 
podiam sentir os effeitos de sua habili
dade macJ1ia velica . 

Possuidor de um talento previlegiado 
e de uma illlustraçã.o, pouco dJmmum, 
entre os príncipes, o ex-imperado r! 
eoubefazer-se respeitado no estrangei
lro, onde um grande numero de seus 
'admiradores- o proclamaram sn.bio. , 

abi essa aureola, em grande parte 
'erecidll, que cerca ·o seu nome hon

rado, como homem e como rei. » 

Jcwnal do Brazil : 
«Fechou os olhos d. Pedro 11. A 

longa agonia do desterro acabou na 
[paz intermina da morte e o fim dessa . 
luta, que o Brazil e .o mundo constar- I 
·nados acomp tnhavam ha mezes, abre 1 
~efinitivamente para o augusto varll.o o 
~izo sereno e inflexível da..historm 

~c: .... ~ .... 
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DJzes assá~ ae~er~~vq';;Th";··~~"L;ib~~~~~j~~~~-;~·l~ta:~o~r.::~r mo-' 
~em o preit" da mais sincera e da. mais nbundo, dando-lhe na tlo~tin. Sacra
Juete admiração. • O 1m? ntada o CO!' pu do me-imo Deus para 

sei)"nra::~çu da vid:t ett~rna .. . ---. . . Quinze Braziieil•os, au~ustiaúos eoo-
6a.;eta de Nohctas: l eu1pladores uesse tranut•J ..;onfo~tadv 
• ~at'la anno que passou, üe~do ~~ ~ela purez'l. da. conscienc.:\ c '!>elod suc

inbiu ao throno, marcou uma 1clen.ti4- corroa da fé, ali ta.mbeu: l'll_!)r .l!lcntu.r" rn 
~o ma;or delle com o povo, u.wa e Patria, que ho;e se C<U'U. r c$peitos:.t 

• ~ppro:ximaçl'ío mais intima Jo po•u P!lte o leito mortuario do se.J primeiro 
~:a elle. Houve momentos e.m 'fUP. je~dadl!.o. » 
~centrou a consciencia nac1on~~ol. 1 
cemo os houve em que todo um povo 1 • • • 
IProjedou a consciencia impP.rial. • A r.dmm1straçr.o da ll'lltau<lauc doi 
f Começada no meio de tumullos •19- 1 ~o?vino Espírito Santo à.a Lapa dv De~ 
~esl•cos •. contu:uada_ entre as ?" ... ' erro reunida em sessã.o e pe'· l h _, 
Fruentas dissensões mtestmas, fo1 su:• ~ um on I 
pliSHilo a..tRbelecer a paz e e~tabr.J,. ! wem, resolveu mandar suffragar a alm~ 
~~m-a. Em ~orpo ~m?rpho r..o_rno o Br-:> · rde D. Pedro de Alcantara no sabbadJ 
í:il de H!la lllfanCia, mtrodur.JU a r.ry;;-lt ' 1 
r'!li~aç~o. Onde _todos os elemen\ 1 ~ f 2 do corrente, às 8 1y2 horas da t:::t~·' 
iJ
0
1"P.rg1am, orgamsou a convergenc u.. r. h!!., inserindo em acta um voto d 

. P-iJtou a patria inteira e unida r.omr. ·1... • 
Cortuitamente a encontrara, e imphu .- r rofund') pezar pOr tli.O lUtUOSO 3.C0D· 

1
tou a uni !lo e integridade com tal for- 1 tE:Icimento. 
~a em todos os coraçõe~. que pa.~· .. 1 
,aftirmal-as mais de uma vez. e al!ld :. 
~ poucos dias. correu o sangue bra. -
fle •ro. A !'evoluçllo do Rio Grande, 
que salvou-nos o brio e a honra, é o 
j'lnico epitaphio digno daquelle diante 
,cie quem capitulou Urugua_yana. li 

Pai; : 
"'O tele~rapho acaba rle trnnsmiHir -

l

aos a no ~ 1cia uo fa.llecun ento <lo ~r. d . 

t
p:!~tde Alca ntara, ex-impc:·ador dt-

O d"Renlace funesto dos ln~Jgos pa 
' ecimentos do illustre brazir.i :ro qt16 
'regeu os destinos desta nação, estavr, 
\na previsl!o de todos os espíritos, mas 
oem por isso será m•mos sincero o sen 
~ento do pezar despertado pela su& 
morte . 
I O simples facto de haver estado h on
tem a bandeira da Repub!lca a meia 
~ute em tantos ediflcio• e o de se ha 
~rem cerrado as portas de quasi todo 
D commercio, prova que o ex-soberano 
lto Brazil era. como homem, justa
lnente estimado pelas suas nobres qua
lidades pessoas. 
I Diante do sarcophago que vai rec.e
Jber o despojo mortal daquelle que foi 
'o lmpe1·ador do Brazil, um só sentl 
" ento podemos nutrir e manifestar-o 
ta mais respeitosa homenagem ás vir
tudes privadas que ornaram o caracta" 
~o homem que acaba de desapparecer 
Clenl.re os vivos.» 

Diario de Noticias : 
«Não ha duvida alguma que o H. 

IJ. Pedro de Alcantara, como cidadão e 
~mo brazileiro-soube fazer-se amado. 
aUrabindo para si, pela delicadeza de 
~\Jtrato e pureza dos seus sentimentos. 
1• todos quantos não se envolviam nos 
,IJHiandros da política partidaria e não 
podiam sentir os effeitos de sua habili-
dade machiavelica. , 
I Possuidor de um talento previlegiado 
e de uma illlustração, pouco é~mmum, 
ieutre os príncipes, o ex-imperador 
soube fazer-se respeitado no estrangei
ro, onde um grande numero de seus 

!admiradores- o proclamaram sabio. 
!Dahi essa aureola, em grande part11 
tmerecida, que cerca." o seu nome hon
'rado, como homem e como rei. » 

Jo1-nal do Bra:.il : 
«Fechou os olhos d. Pedro li. A 

tonga agonia do dt~sterro acabou na 11 

iP&Z intermina da morte e o fim dessa 
luta, que o Brazil e o mundo cons tar-

. nados acomp tnhavam ha mezes, abre 
:definitivamente para o augusto varllo o 
iuizo sereno e inflexível da historw. 
!Sua memo.ri 11, aliás, nllo pe1·tence uni
:eamentc á nação de que elle foi guia e 

ai; pertence tambem ao seculo de que 
i lustre e honra, ao No v l MUI: do de 

i!IUe foi no seu tempo o m~is re~pnitailõ 
irepresentante, á bumamdade 1nte1rá 
lna qual ficará sendo uma das personi· 
l:ftcações m'lis gloriosas, mais dignifi
icadoras e mais comprehensivas da v_;,._ 
i:lnfiA 't'nt\1"-::ll ». -O Tempo: 

• E' assim que desa.pparecem os ho
ens que dom• nam uma época e rerson-

IDificam um povo. D. Pedro I , foi o 
Brazilindependente e monarchico con
stitucional e se n!l.o po<tia dizer legal
menie cómo Luiz XIV-o estado sou 
'en-de facto era o a.lpha e o omega dn 
'Dação brazileira . Si não fo i propO\ 
mente um monarcha do molde do legi
,timismo eu•·opeu, foi. o imperator da 
fórrna r omana 

Era tudo e foi tudo e lle tamanho po
der e de tantas cortezanias de subditns 
avidos do seu favnr, n11 o teve, nn. hora 
suprema do perigo, nem dedicações 
nem sacrificios. O aban dono e o iso
;Jamento foram a !lua sorte. 

Nl\o o amesquinharam por isso, flle 
aram-!ID: tal despl'e nd•mento prn\"ou 
~s .grandezas e da autol'idade que vio
lentamente lhe arran car am . Tn.lvel: 
fosse o profúndo conhecimento dru; hc-
)mens do seu tempo e do seu sequill' 
p desprezo é tambem uma consola
tão.» 

Diario do Oommercio: 
« Nll.o é um homem que, nesta lliO · 

~ento, cahe nas t enebrosas profunc!e
;aa.~ do tumulo. 
I E' uma grandeza soberana do paS-'!a· 
do, que se abysma, lançando sobre a 
IJousa o uU_imo elarão duma ('-J!peran~a, 
•oe se extmgue .•. 
· Póde uma fevflluçllo triumphante 

lpplantal', ou destruir as instituiçõell, 
;gne elJe tepresen1a-va: póde pulverilSAr 
'cep,ros e 001'~, mas ua.o lhe é dado 
apagar-nas paginas da historia, obl-i-..: 
;térar nas reminisoencias vivas e ~11-
lu doa CODt'emporaneos-um nome que 
~ehe e illusb'a um longo cyotieo ·d& 

j~da dum po-vo. 
Jla presente c~aD'c\úN fnui'tas eo..o:
~-poderiam fuer, • ~ 
l&tor6m, ....._. .. P*• 10elbtr OPP«Jr· 

~ .. """"~ ...... 
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D. PEDRO DE ALGANTARA 
-Treguas ás pai:x(les politicas 1 ••• 

Quando se abre o tumulo para receber 
corpo de um homem da estatm·amoral 

d. Pedro de Alcantara, brazileiro 
I lustre que deixa atraz de si cinco
anta. annos de reinado, atra v assados 
vela mais exemplar honestidade, é 
f,iosto que os seus concidadãos se cur
'Yem respeitosos ante a sua memoria. 

O povo desta capital, e, convencidos 
.estamos, de toda a Repu blica Brazileira, 
icomprehendeu perfeitamente este de. 
l"'e''• po1•que, logo que a corrente ele
etrica do telegrapho nos transmittiu a 
1noticia do seu passamento, e que às 

1

portas dos jornaes foram afflxados 
boletins noticiando a triste nova, for
~aram-se grupos compactos à frente 
'das respectivas redacções e na phisio-
1aomia do povo ~rcebia-se a conster
~çã.o da alma n~nál. 

E' que d. Pedro de) Alcantara, a 
iiuem o acaso do nascimento fez prin-
1cipe, guardava em si todas as grandes 
'YÍI'tudes do homem particular ; a pru
'clencia e a tolerancia excessivas de pti· 
'meh·o magistrado da nação e o g1·ande 
'amol' patt·iotico que o acompanhou 
~travéz do exílio. 
I 

E~:~tas altas qualidades mot•aes fo-
'ram, sem duvida, os pt'inctpaes ele
~entos que o sustentaram no throno 
~orante o largo período de 50 annos e 
~travez de muitas revoluções, e que, 

r rlm, na occasião da quêtla do re
rimen que representava, quando as 
foôdições excepcionaes do paiz o for
çaram a ausentar-se da patria, fizeram 
I 
ainda que o seu nome fosse acompa-
'nhado das sympatbias e do respeito 
~os seus concidadãos, sem distincção 

:e creJos. 
No isolamento da politica não ba 
·azileiro que negue as :lUas grandes 

irtudes; qus úesconbeça o seu espi· 
rito justiceiJ·o ; a simplicidade de sua 

1
1exiateocia;. o grande amor ao traba· 

( ) 
. lho e, sobretudo, o seu g1·ande cora-
tão, sempre aberto para receber os 
tneixumes das desgraças alheias. 

Commetteu erros e nem podia dei
xar de commettel-os, o homem que 
durante meio seculo toi senhor abso
luto dos destinos de uma nação, e que, 
aegundo elle mesmo affi1·mou no mo
mento cruel de deixar a Patria, reinou 
cmcoenta annos e consumiu-os em car
regar mãos go-oernos. 

O seu reinado c'lmeçou por uma re
'Yoloção que deu em resultado o bani
mento de seu pai, em 7 de abril de 
18C1. 

c Com este acontecimento diz um es-
eriptor notavel,o paiz entrou em um pe
riotlo regencial de nove annos, epocba 
de lutas sem treguas, encarniçadas e 
ininterrompidas, porque o partido mo
narchico, que jà vinha divisiouado do 
primeiro reinado, ext1·emou-se em duas 
facções irreconciliaveis, das quas a 
principio, uma pretendia a restauraç<'io 
élq-jmperador rleportado e a outra sus
tentava a regencia e-depois, uma pro
curava espaçar o domiuio . regenc1al e 
a outra reunia todos os esforços para 
entregar o governo da naç<'ío ao her
deiro presumptivo da corôa.~ 

O resultado disto foram os movi
mentos revolucionarias que se des:lo
braram de j831 a j833, levando a 
-~-t!f.o.....a--LUo.O.a.C!L\.Yn.hn.oÃ.~_.._ .. _:_~ •• ~ • 

aurcam de umc multidao applaudi.- 'tmor e dedicação, durante quasi meio 
dora.» teculo em que desempenhei o cargo 

Bstes appareceram mais tarde e a seus ~e chefe do Estado. 
esforços deve-se em parte a oorrente .' «Ausentando-me, pois, eu com todas 

de antipathias populares oontra os go- ~ pessoas da minha familia, conser· 
vernos do lmperio, qne ao envéz de at•ei do Bt·azil a maia saudosa lem
kem ao encontro das necessidades pai- rança, fazendo arden\es votos por 
pit.antes da nação, pareoe que se com- ua grandeza e prosperidade. 
pr&ziam em desgostar os elementos ; « Rio de Janeiro, 16 de novembro 
com que ainda podia contar a mgnar· de 1889.-D. Pedro de Alcantara.» 
ohia. 

O movimento repablicano que se 
desenvolveu prodigiosamente nesta ca
pital, de f.879 a 1883, foi enfraquecido 
peia bem organisada propaganda abo
licionista, em que se confundiram ho
mens politioos de todos os matizes. 

Glorificado o principio da abolição 
pela conquista das suas idéas e subdi· 
vididos e totalmente desorpniaados os 
partidos monarchicos, deram occasião 
a que o partido republicano se recon
struísse, chamando para o seu seio 
parte do elemento militar, que vinha 
de longa jornada batido pelas injus
tiças do governo do ,tmperio . 

A enfermidade do "PeiDo monarcha 
e os erros dos seus governos que ao 
envez de estabelecerem medidas com
patíveis com a aspiração nacioriah 
procuravam antepór-se á oon'ente 
vertiginosa do elemento democratico, 
que enveredava pelos caminhos am
plos das liberdades publicas, enfraque.' 
ceram ainda mais o prestigio do regi
meu monarchico . 

A Republica entrou francamente no 
domínio de todas as consciencias, e 
aquelles que ainda resistiam. á influen
cia de suas idéas, não era porque de
fe· \dessem a monarchia, mas sim por 
que não a desejavam senão depois da 
morte do velho soberano. 

E com eft'eito, todos aqnelles que 
nhecem de perto a existencia na 

uropa, do velho monarcha deposto, 
:ó podem tecer louvores ao seu pa· 
riotico procedimento. 

Descobrindo-nos respeitoaos diante 
a sua memoria, fazemos votos para 

que as magnas que no exilio feriram 
o coração do virtuoso brazileiro, trans
ormem-se na felicidade da Patria, 

por quem sotfreu e que tanto amou. 

Reunidos no salão do edificio do 
anoo Mineiro, os accionistas do mes· 
o banco, !'apresentando 2698 accões, 
presidente sr. dr. Malta Machado 

aclarou que por falta de numero não , 
ia funccionar a assembléa geral, 

ue seria novamente convocada nos 
rmos dos estatutos. Em seguida o ac

'cionistn. sr. commendador Manoel 
Marques Leitão pediu a palavra e pro
poz que fosse exarada ·na acta da reu
nião um voto de profundo pezar pelo 
allecimento do illostre brazileii•o D. 

l»edt•o de Alcantara, ex-imperador do 
·Brazil, sendo esta proposta unanime
mente apoiada. 

A noticia da morte do ex-imperador 
do Brazil, comquanto não fosse uma 
sorpreza, entretanto impressionou do
l'>rosamente o publico, que desde logo 
pQr todos os modos deixou transpa
recoJ• o seu justo sentimento.1 

Esta prova de respeito e veneração 
ao imperador, transparecia constante
mente, isolando-o da responsabilidade 
governamental que impellia o Brazil 
para a ruína. I As redacções dos jornaes hast~ram 

D . d I a bandeira nacional a meio pao, o a pt•opna mensagem o g(IVeJ'no I . . 
. . commerc10 os bancos e mmtas casas provJsm•to, que transcrevemos e bem ' 

assim a resposta dada n'aquella occa- de famílias cerrar~ as portas. 

sião, pelo illustre morto, vê-se o que A sociedade spo1·tiva. Jockey-Club, 
avançamos: como demonstraçiio de sentimento, 

c Senhor:-Os sentimentos demo. transferi u as suas corl'idas qne deviam1 

craticos da nação ha muito tempo realisar-se hoje. 
pt•eparad'õs, n•as despertados agora . 

I · b - .• 1 A directoria do Gabmete Portuguz pe a mats no re J'eacçao uo carac e1· 
· 1 t te d . 1 I de Leitura renniu -se bontem em ses-nacwna con ra o sys ma e v1o a-

- ti - d b - d são exh·aordinaria e como demonstra-cao, e corrupçao, e so versao e . . 
t d I · 'd . . · ~o de pozar pelo fallectmeuto do sr . o as as e1s, exerc1 o em um grao m- . 

I I · · te . 7 d J D. Pedro de Alcantara, presidente comparava pe o mm1s 1'10 e u- . 
. . . honorario desta associação, deliberou 

nho; a poht1ca systemallca de attenta- d. t ba.lb 
encerrar por tres 1as os ra os, tios do governo imperial n'estes ultimos 

tempos, contra o dX.ercito e a armada 
política odiosa á. nação! e profunda~ 
mente repeli ida por ella, o esbulho dos 
direitos d'essas duM classes qua, em 
todas as épocas, têm sid~tre nós a 
defeza da ordem, da constituição, da 
liberdade e da honra da parria, a in
tenção manifestada nos actos dos VOB.ios 
ministros e confessad~ na sua impren
sa, de diasolvel-as e aniquilai-as, sub· 
stituindo-as por elementos de compres· 
são o1Hcial, qne foram ll6lllpl·e ent1·e 
nós objecto de horror pal'a a democra· 
cia liberal, determinaram os aconteci
mentos de hontem, cu,ias circumstan
cias conheceis e cujo ca1·acter decisivo 
ce1·tamente podereis a v aliar. 

c Em face desta situação, pesa-nos 
~ i zer-vol-o, e não o fazemos senão em 
cumprimento do mais custoso dos de
veres, a presença da familia impet•ial 
no paiz, ante a nova situação que lhe 
creou a revolução irrevogavel do dia 
H>, seria absurda, impossível e pro
vocadora de desgostos que a salvação 
publica nos impõe a necessidade de 
evitar. • 

c Obedecendo, pois, ás exigencias do 
voto nacional, com todo o respeito de
vido á tlígnitlade das funcções pu-
llicasLoua.a.cabaes...de- AI""""""---"""'" 

fazer rezar uma missa no setimo dia 
do passamento e officiar á familia do 
ex-imperante, apresentando-lhe suas 
condolencias por tão infausta perda . 

As sociedades, Tenentes do Diabo, 
le clubs Fenianos e Democraticos, 
por igual motivo, tambem transferi 

bailes, annunciado. 

MERCADO DA BOLSÃ 

Recebida a noticia do infausto pas 
·~manto de S. M. o Sr. D. Pedro de' 
Jcantara,a Praça do Commercio cer· 

·ou as portas, sendo aftlxado o 
uinte boletim que justifica o facto de 
ão ter havido Bolsa: 
c"Por ordem do sr. presidente da 

tunta dos corretores deixa de haver' 
p3o1sa hoje. ,. · ·' 

Rio, 5 de dezembro de f891. _, 
Juiz de Fora, 5. 

A noticia do falleoimento de d. Pe
dro de Alcantara causou aqui a mais 
~t·ofunda impressão. Todo o commer
cio C6l'rOU as portas, fazendo O mesmo 
as redacções dos jornaes. 

Organizam-se exequias em home
nagem á sua memoria . 

. 

"' 
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nião um voto de profundo pezar pelo 
fallecimento do illustre brazileiro D. 
Pedro de Alcantara, ex-imperador do 
Brazil, sendo esta proposta unanime
mente apoiada. 

E' que d. Peili.--;-o deJ Alcanfara, a 
'fluem o acaso do nascimento fez prin
lcipe, guardava em si tortas as grandes 

~~1·tut.les do homem_ particu~ar ; a pr~
Ciencia e a toleranCia excesstvas de p11· 
1meiro magistmtlo da nação e o g1·ande 
1am01' patriotíco que o acompanhou 
.tt·avéz do exilio. 

E!!tas altas qualidades moraes fo
m, sem duvida, os prine1paes ele

mentos que o sustentaram no throno 
a orante o largo período de 50 ao nos e 
Ltravez de muitas revoluções, e que, 
~r llm, na occasião da quêL!a do re
~men que representava, quando as 
~co8dições excepcionaes do paiz o for
~ram a ausentar-se da patria, fizeram 
I . 
ainda que o seu nome fosse acompa-
~hado das sympathias e do respeito 
~~os seus concidadãos, sem distincção 

'e creJos. 
No isolamento da política não ha 
azileiro que negue as suas grandes 

irtudes; que uesconheça. o seu espi· 
rito justiceiro ; a simplicidade de sua 
1existencia;. o grande amor ao traba· 
lo 
Jbo e, sobretudo, o seu granlle cora-
:-o, sempre aberto para receber os 
tneixumes das desgraças alheias. 

Commetteu erros e nem podia dei
:iar de commettel-os, o homem que 
durante meio seculo loi senhor abso
luto dos destinos de uma nação, e que, 
let."11DdO elle mesmo altirmou no mo
mento cruel de deixar a Patria, reinou 

cincoenta annos e consumiu-os em car

regar mdos gouert~os. 

O seu reinado começou por uma re
'Yoloção que deu em resultado o bani
ID8nto de sim pai, em 7 de abril de 
18C1. 

c Com este acontecimento diz um es-
criptor notavel,o paiz entrou em um pe
riodo regencial de nove annos, epocha 
de lutas sem treguas, encarniçadas e 

ininterrompidas, porque o partido mo
Darchico, que jà vinha divisionado elo 
primeiro reinado, extJ·emou-se em duas 
facções irreconciliaveis, das quas a 
principio, uma pretendia a restauraçii.o 
dClj mperador deportado e a outra sus
tentava a regencia e-depois, uma pro
curava espaçar o domínio . regene1al e 
a outra ràonia todos os esforços para 
entregar o governo da naçiio ao her· 
deiro presumptivo da coróa.» 

O resultado disto foram os movi
mentos revolucionarios que se des::lo
braram de 1831 a 1833, levando a 
morte e o assombt•o às antigas provín
cias de Pernambuco, do Pará, do Ma
ranhão e outras, e bem assim, de J835 
a 1838, ás p1·ovincias do Para, Rio 
Grande· do Sul, Bahia e ainda ac Ma· 
mnbão. 

O espírito republicano que em 1710 
BUrgira pela primeir·a vez no Brazil, 
em Pe1•nambuco, na occa.sião da guer
ra dos mascates e que chegou mesmo 
depois da victoria dos naturaes, a ser 
proposta aquella fórma de governo 
pelo patriota Bernardo Vieira de Mello, 
passou depois a organizar a inconfi

llencia minei•·a, estendendo-se ainda 
pela província da Bahia e de PeJ·nam
buco em 1793 e depois em 1817, até 
que, finalmente, veiu disciplinat·-se na 
capital do antigo impet•io, atravez 
ainda de alguns pequenos movimen
tos, construindo as W\ses políticas con
tidas no manifesto de 1870, e, bem 
assim, no orgão olficial do partido A 
ReJ11.:!.blica, que principiou a ser publi
ead§lno mesmo anno. 

Dessa epocha em deante é que come
çaram a desenvolver-se regularmente 
as forças do pa1•tido t-epublicano,tendo 
i sua frente a responsabilidade imme
diata deiflustres homens políticos que 
118 entregavam' de COI'po e alma á pro
paganda daqueUas idéas. 

Comtodo, o movimento democratico 
&zia-se apenas por meio da impt•ensa 
•, timMamente, nos olubs. 

NAo baviam apparecido &inda os tri· 
bunos populares, e, tanto isto é ver
fade qae, a_.~ em 88Q artigo 
de apl'81e....,, di888 :-N«o tllmo1 
.,._. ~ rui .... ., u Pt1f1J ,..-

... ... .. ... ,.,. ... clll'o " 

ce1•am ainda mais o prestigio do regi
meu monarchico. 

A Republica entrou francamente no 
domínio de todas as consciencias, e 
aquelles que ainda resistiam. á influen
cia de suas idéas, não era porque de
fe· \dessem a monarchia, mas sim por 
que não a desejavam senão depois da 
morte do velho soberano. 

A noticia da morte t.lo ex-imperador 
do Brazil, comquanto não fosse uma 
sorp1•eza, entretanto impressionou do
l'>rosamente o publico, que desde logo 
pQr todos os mollos deixou transpa· 
recor o seu justo sentimento.' 

Esta prova de l'espeito e veneração 
ao imperador, transparecia conl!tante
mente, isolando-o da responsabilidade 
goveJ•namental que impellia o Brazil · I As redacções dos jornaes hastearam para a ruma. . 

. a bandeira nacional a meio pao o Da p1•oprJa mensagem do govel'Do I . . ' 
. . commei'CIO os bancos e mUltas casas provJsm•Jo, que tt·anscrevemos e bem . . ' 

ass. ~- d d , 11 da fam1has cerraram as portas. 1m a resp.,.a a a n aque a occa- _ 

sião, pelo illustre morto, vê-se o que A sociedalle sportiva. Jockey-Ciub, 
avançamos: como demonstraçiio de sentimento, 

c Senbor:-Os sentimentos demo- transferiu as suas corl'idas qne deviam 
craticos da nação ha muito tempo realisar-se hoje. 
preparados, n•as despertados agora 

1 

_ 
pela mais nobre 1·eacção do caractel' A direcloria do Gabinete Portuguz 
nacional contra 0 systema de viola· I' de Leitura renniu-se bontem em ses
cão, de corrupção, de subversão de . são exh'1Wrdinaria e como demonstra
todas as leis, exercido em um grào in- ç:ío de pezar pelo fallecimento do sr. 
comparavel pelo ministerio 7 de Ju- D. Pedro de Alcantara., presidente 
nho; a politica systematica de attenta· honorario desta associação, deliberou 

dos do governo imperial n'estes ultimos 
tempos, contra o dx.ercito e a armada, 
politica odiosa á. nação, e profunda
mente repeli ida por ella, o esbulho dos 
direitos d'essas duas classes que, em 
todas as épocas, têm sid~~-;Jh'e nós a 
defeza da ordem, da constituição, da 
liberdade e da honra da parria, a in· 
tenção manifestada nos actos dos vossos 
ministros e confessad~ na sua impren
sa, de dissolvel-as e aniquilai-as, sub
stituindo-as por elementos de compres· 
são o1Hcial, que foram 116mp1·e entre 
nós objecto de horror para a democra
cia liberal, determinaram os aconteci
mentos de hontem, cujas circumstan
cias conheceis e cujo caracter decisivo 
ce1•tamente podereis a v aliar. 

c Em face desta situação, pesa-nos 
p izer-vol-o, e não o fazemos senão em 
cumprimento do mais custoso dos de
veJ'es, a presença da familia imperial 
uo paiz, ante a nova situação que lhe 
creon a revolução irrevogavel do dia. 
jf>, seria absurda, impossível e pro
vocadora de desgostos que a salvação 
publica nos .impõe a necessidade de 
evitar. • 

c Obedecendo, pois, às exigencias do 
voto nncional, com todo o respeito de
vido á dignidade das funcções pu
blicas que acabaes de exercer, somos 
forçados a notificar-vos que o governo .. 
pl'OVÍSOI'ÍO espe1•a do vosso patriotismo I. 
o sacriftcmo de deixardes o te1·ritorio 
brazilei1'o, com a vossa familia 1 !lO 

mais breve termo possivel. 
c Para esse fim se vos estabelece o 

prazo maximo de 24 horas que con
tamos não tentareis exceder. 

c O t1·ansporte vosso e dos vossos 
para um porto da Europa correra por 
conta do Estado, propot·cionando-vos 
para isso o governo provisorio um 
navio com a guarnição militar pre· 
cisa, efl'ectuando o emba1•que com a 
mais absoluta segurança, de vossa 
pessoa e do toda a vossa família, cuja 
commodidade e saude serão zelados 
com o maior desvello na travessia, 
continuando-se ~' contar-vos a dotaçi"io 
que a lei vos assegura, até que sobre 
esse ponto se pronuncie a proxima 
Assembléa Constituinte. 

cEstão dadas todas as o1·dens afim de 
que se cumpra esta 1leliberaç..óio. 

«0 paiz conta que sabereis imitar na 
stnmissão aos seus tlesejos o. exemplo 1: 

do t• imperador em 7 de abril de · 
1831.-Rio de Janeiro, 16 de novem-

1 

bro de 1889.-MlU'Ioel Deodoro àa 

encerrar por tres dias os trabalhos, 
fazer rezar uma missa no setimo dia 
do passamento e officiar á familia do 
ex-imperante, apresentando-lhe suas 
condolencias por tão infausta perda. 

AB sociedades, Tenentes do Diabo, 
'6 clubs Fenianos e Democraticos, 
por igual motivo, tambem transferi 
1ram os seus bailes, annunciados 
para hontem. 

MERCADO DA BOLSA. 

Recebida a notícia do infausto pas-
1 

~amento de S. M. o Sr. D. Pedro de 
jAlcantara,a Praça do Commercio cer
·ou as portas, sendo afflxado o se
~uinte boletim que justifica o facto de 
~ão ter havido Bolsa: 

c Por ordem do sr. presidente da 
junta dos corretores deixa de haver 
t3olsa hoje. » 

Rio, 5 de dezembro de 1891. _, 
Juiz de Fora, 5. 

A noticia do fallecimento de d. Pe· 
di'O tle Alcantara causou aqui a mais 
l:ll'ofunda impressão. Todo o commer
cio cei·rou as portas, fazendo o mesmo 
as redacções dos jornaes. 

Organizam-se exequias em home-
llagem a sua memoria. 

. ~·· 

Fomeca.» 
~ ...... ~~ 

Foi esta a resposta do monarcha 
deposto: 

c A' vieta. da representação escripta 11 

que me foi entregue hoje ás tres horas 
da tarde, resolvo, cedendo ao impe1·io 
<11\1 eiJ•CUilllltanoias, p&l'Ur, eom toda 
a minha famflia, para a Europa ama- li 
nhi, deixanclo esta patria, de nós es- . 
tremecida, à. ~p~al me esforcei por dar 1: 
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PRESIDENTF, DR. IURTINB6 GARCEZ 
• El'1:P]:JEZ.A. JC>R.N' .A.LXSrrXCA. 

DIRECTf)R·TBESOUREIRO, J. F. SERPA J 

CAPITAL FEDBRAL.-A.nno .. . ........ . 

ANNO VI 
• Semestre) ...................... .. 

REDACÇÃO E TTPOGRAPHIA. 

,. 4 Rua do Ouvidor 

tado~amente, prejudi0ando de modo 
.•graVISSimo a tranquillidade publicá,_ 
· conseguia hontem os seu~ intentos,não 
no Estado do Rio~ mas nesta capital 

~ onde elle era forjado com immenso · 
· gau?io de politicos ante-portellistas. 

O homem illustre que na madru- Diziamos, e o affirmámos imparcial-
g ada de lwje cer·rou para todo o sem- , meate, que encheu-se-nos a alma do· 
pre as palpebras á Vida devei·ia tQI' desal.ento diante do que observamns · 

' d'3 rnsu. 
nesse monwnto a imagem sagt•ada EmqiJanto na capital 0 movimento, 
da patria diante da pupilla em que a ·er·a gt·ahde e parecia açcusar um facto · 
luz rareava, bruxoleante e baça, por- c:o~su'llmado,em Nictheroy reinava o' 

. . . ma1s~·ofuuda calma que sempre, no extlw, de seus labtos 1 A. · d. · 1 . ., p as, para HU!Je 11' qua quer mo-
cah11·am pa•avras de amor pela terra . tim, vido á socapa pelos contrarias 
em que nasceu. • .;,.ao ~~verno do Sr. Portella, o corl'J'5 · 

.i' · t R bl' . · .. pohetal esLava de promptdão.Mas nem 
JUS o que a epu !Ca VeJa nesse , por isso havia ostentação de forçeJ 

que tão longa morreu, um cidadão es- .' pelas ruas. -; 
timado errando como político mas O movimento reaccionar10 Tevan·. 

' . ' tado e~ivet'sas localidades do Es-, 
ama~do a sua ter:a .com to~o o e~- . tado.fo ebellado, em parte, com u 
thus1asmo de brazde1ro; ass1m, p01s, ', maxu ruden<:ia, e só em Sa~ucaia 
em hom•a da possa "Onerosidade em .. tem•se a lamenta,• mortes e fenmen
honra mesmo <lo no:so brio esse' cor- 'tos. _Dispertado~ pelos t~l~g~amma ~ 

. • tdos de mmtos mumetp!Os um. 
po mammado pertence-uos • de .Políticos delegou a o~· 

Mandemol-o buscar. rs. Ntlo Peçanha e Aristide~ · 
Que a sua alma ao menos tenha a sua representação perante o.:· 

aconselhando-o a qu•J i 
recompensa. Respeitemos a sua mais asse o seu posto, o q:JO era' 
ardente vontade: dormir o somno m ?Pinião do Sr. general Flo-

t t 
. 1 . Pe1xoto. 

e erno na erra em que v10 a c ar1· -lhes 0 St·. Portella nfl· 
da de do primeiro dia. tomar o aij•itre aconselhada 

Oh I O Brazil é tão generoso só recebia ordens do pt·esi-
grande que não lhe póde negar da Republica passadas por es-

minguados palmos ·de um pedaço de depois compareceram 
terra nem a memoria de uma lousa. o vice-governador Dr. 

Honra ao Vencido lio das Neves e os sen-adores· 
e ndo Pilta, Castro Paes Leme, 

ao Bom. s Almeida Fortuna, Ladisláo 

D. Pedt•o de 

menta do ex-monat·cha grande foi o 
sentimento do povo. 

Etn signal de pezar 
os bancos e companhias cerraram as 
suas pol'las e algumas casas com 
ciaes. 

Muitas igrejas têm dado 
funebt•c. 

Na rua d'Alfande;;a,onde 
o Ensilhamf!nto foram afixados 
alguns moços boletins convidando 

seus collegas a retir·arem-se, 

prova de sentimento por esta noticia 

, João Piragiba e Mastos Tra·
que, em commissão, se enten ... 
com o St·. presiden~e da Repu

' trazendo a noticia de qut3 
Ex., á vista das ponderações da 
commissão e do ''ice-gevet·nador, 

•r11s.sHt'" que agirá sempre n•s limites 
n:ztituição e da legalidade, que 

força publica só entrará no Estado i 
o ~io .quando requisitada pot• quem 

du·eilo; que é seu pensamento não· 
e afastar da Co~stituição e conservar j 

toda a autonomia dos e~tados. . ~~ 
Em palac10, onde estivemos, um-~-
mente lev.ados pelo de'e:'? da nossn 

, t1vemos occastão de ver• 
numet•o de senadores, depu-

dos e inlendenl"'s que fot·am leva ~ 
o Sr. governador a se~rança ._ · 
ua~ eslímas e affirmação do sct 1 

os ainda que os congt·essis-, 

Os clubs carnavalescos Democrati 

cose Tenentes do Diabo transfel'ÍI'am 

<JS hailes aununciados para hoje. 

1 reunidos e representando a., 
a das duas camar·as, l1·atavau1 -~ 
manifesto assegurando a paz r; 

nlindo a 01·dem e -pleno apoio ao i 
dor, manifesto que hoje set·ia 

ado á publicidade. ~ 
A' noite uma numet•osa massa de 

dirigia-se a palacio. Pr·mn1n 
m d1scur·sos nesta occasião ~ 
descmbHt'gador OLtoni, OJayo 

Em div<'t·sos bancos e.stá a bandei 
.c.. • • ••·•• a rl!CIO pan. 

Palaeio Duqe , da Impr,.nsa e ~... Mur· 

REDACTOR·CHEFE, JOSÉ DO PATROCINIO 

CAPITAL FEDERAL • 
• 

SABBADO 5 DE DEZEMBRO DE 1891 

• 

...... 

• 

• D. Pedro de A.leantara 

••• -
Falleceu hoje, em Pat·iz, âs 12 horas e 4.) minutos da manbã,na 

idade de 6G annos, o illuslt•e e venerando brazileiro, que por mais 
de meio seculo dtrigio os destinos da nossa p<ttt·ia. 

· Inclinamo-nos com a~ miios cheias de saudades diante do seu 

lumulo, pot•que menos grande pela sua eminente hicrat·chia social 

e pela escolha do destino, que por suas virtudes ciTicas e particula

!'es, seu patriotismo, seu amor aoesludo, seo culto ao dever, sua pu
I'czu immaculada de cat·acter e de vida,elle foi não só um dos mais il
tu~Lt·..,s fiÍI~s do ·Brazil, como um dos mais impol'lantes vultos da 
~e~unda metade deste seculo. 

Sllgl'ado no seu exílio pela venet•acão do mundo inteiro porque 
' I . ' em nen.JUm outro chefe àeposlo re"'istra a historia tantos exemplos 
de subltme t·esi"tla••·'o a') - do · h ·d d . . o >" , 1 nega<;ao, esmteresse, onest' a e, e amor 
a palrta, a sua morte não pôde deixar de ser peanteada por· lodos os 
brazileit·os setn d l' -•s tncçao de ct·enças políticas. 

Dul'athe o seu ..,. - · t -1~ oOVet·no nllrtlas vezes o atacat·am pe os Ct'!'OS ur< 

sut1 J>Oiiti<.:& c a sua queda 101 v cor·otlarw natul'o:tl da falta de exparl
sã~ ãs libet·dades publicas e sobretudo da 
pr·ovincias ao circulo 

\ 

EsTADos.--Anno •••••••••••••••• 15$000 
Semestre. • • • • • • • • • • • • 8$000 
• 

TELEPHONE................. N. 53 
A. VULt!§O 40 'RÉIS 

Consta que o go\·erno vai ouvir ~s Y O homem gallo 
co~gregações das faculdades de d1- 1 Toda "ente ficou hontem pasmada, 
t'etto sobr~ a questão dos bens dotaes ·olhos be"m abertos, ouvido alerta len 
das ex-prtncezas. :do e sabendo de mais (;j le caso fim 

-- l abracadabrante e estupe 
Tivemos hontem occasião de vct• um homem "alio. 

deti?ados lrabalho.s em cal'tões abee- peincipio os" sebaslianistas fiz.e-
los a ponta de camvele pelo Sr. \~tlly conjecturas e muitos prophetas 

que se acha nesta cap!lal. no caso um presagio de grandes 
alhos J'ealmente bem feitos c 

nalissimos· que muito 
a perícia c o bom gosto 

ta. 

Teria vindo ellc. o tert•ivol proga
itol' da prole ~allinacea, dar o ao-co

có annunetando a restauração ou 
ssico ga!lo da noite do natal 

O .Sr. pt•esidente da Repuhlica fez mysterios ! diziam 
no palacio llamaruty, á l hora 'u''""'u" boatos. 

tarde, a r·ecep~llo otlicial do corpo este .Tosé da Costa o tal 
plomaLico. rat>r~•m•~r.leu de~robrir o t'ncan.lo 

F:•tl .. ad• de Ferro 
Cent,ral 

Consta que o governo vai annul
o deci·eto de aercnda.mento desta 

O ministet•io esteve reunido em 
hontem, no pala0io lta-
1 ás () hot·as da tarde, 

o Se. ministro da 

· do Lagarto e tJue agora em 
d .;ul.lo •em cumpnr a sua 

· sa ~ • 
assim um homem que quiz 
as br~·arias das feiticeiras de 
s ten s, transformando-se em 

teve s honras do dia. 
gente deixou de parte a poli

' o sebastianismo, as depos1ções 
voltou-se para • homem gallo. 
Que esporão não terá objectavam 
mtos. 
E assim andava. andou e andará 

Furt,o muito tempo, de bocca em .bocea, 
que veio confirmar mats uma 

subdeleg'ldo do 2· disl.eiclo que estamos no seculo das mara-
~·•::;acr·amento mandou apt•esenlar ao as e que neste paiz tem appat:e-

fe de policia Julio Marinho, factos que attestam ser aqu1 o 
honlem na rua do Sacramento, dos mundos. • 

ser accusado de haver penetrado .. uu"'"'J' descobt·io-se afinal que o ho-
casa n. 291 da rua do General simplesmente um amigo da 

, de pt·opriedade de Berta A~- por syslem.a n•wo. o que 
da Silva, onde tentou furtar d1 admirar aqm onde wven-

•~.ho""' de· uma gaveta, aproveitando- todos os dias novidades c com 
da distracção do caixeiro. 

R.ot,8ehild e So:n!!!l . . . 
O Se. Dr. Rodrigues Alves, m1ms 

da fazenda, expedio hontem o se 
nte telegramma aos Ses. N. J · 

hild & Sons: •~·nri'•P.r 

« Rio, 4.- Acabo recebei' vosso t . 
mma ao tomar posse cargo m 1 

ro. 
Agradeço felicitações pessoaes 

a mlllha nomeacão. 
<<Vosso juir.o a ·respeito bom 
moderação nosso povo e bem m<>~·n-•rt 
do, e poss• assegurar-vos gove~no 
rá tudo para confirmar alto ct·edtt.o 

•rmuiH.:'"''ro do paiz pat•a eJ qual conl1 
amos confiar nos vossos esforços 

que rlcvidumenle apre 

O St·. nünistro rla marinha 
r o seguinte aviso: 

sido exonCI·ado, a seu pc
do Jogar· de chefe do estado· 

general du ar·mada, o contra
. r ante Car·los Bullltazar da Si l

e muito !;t'alo ao governo da 
lica rccemmenda1' que esle offi

Slja elogiado Clll 01·dern do dw 
inexcedível ~.:elo, intelligencia ""'."""''-''uu 
ade com que scrvio no referi 

como tambem pelo muito 



to do ex-monal'cha grande foi o e do v(ce-gevel>nador, • D. Pedro dQ Aleant-ara 

l
uus:sera que agirá sempre nes limites 

E 1n signal de pezar quasi todos da Conf7tituição ~ da le~a lidade, qu: .- . . . . 
bancos e companhias cet·earam as a força publica so ent:B:ra no Estado .~ Falleceu hoJe, e~ Par1z, as 12 horas e 45 mmulos damanhã,na 

, 
1 

do Rw quando requ1s1tada pot· quern i idade de 6G annos o J!lustee e venerando brazileiro que por mais 
as por .as e a guinas casas commer- de di1·sito · que é seu pensamento não . . · ' · · · . ' 

f t d
' C ,.

1 
· - a de mew seculo dlrigJO os destmos da nossa p'lti'Ia. 

a as ar a ons•J m<;ao e conserv r . . . · 
toda a autonomia dos estados. ~ lnchllamo-nos com as mãos cheias de saudades diante do seu 

Em palacio, onde estivemos, uni- ~~. lumulo, po1•que menos grande pela sua eminente hicrai·chia social 
nte levados pelo de,er da nossa · . 

dado o 

P
rofissão tivemos occasião de ver' e pela es colha do destmo, que por suas virtudes ciTicas e particula-

' , ·I Na rua d 'Aifande;:;a,onde funcciona grande ~ume1·o de senadores, depu- \ 1·es, seu patr·iotismo, seu amot• aoestudo, seo culto ao dever, sua pu-
Ensilhamen to foram afixados por Lados e Intendentes que fo1·am leva/: • •·e:w immaculada de cat·acter e do vida,elle foi não só um dos ma is i!-

. . ao Sr . governador a sep;urança cl, •. ,, · - . · . . . . 
alguns moços boletms conv1dando os suas esti-mas e affirmação do se•\' lusti'0S filhos a o Braztl, como um dos ma1s Importantes vultos da 
s eus collegas a reti1·arem-se, como apoio· · ~cgu nda metade des te seculo. 

. . . Soubemos ainda quo os cong1·essis < . . . . . 
1wova de scntunento por esla nottcta . t ... ~ allt reunidos e representando a , Sàf; l'B.do no seu exdw pela vene1·ação do wundo mletro, porque 

·a das duas carnar·as, tt·atavaln :; Clll nenhum outro chefe iil e poslo registra a hislO!'ia tantos exemplos 

Os clubs carnavalescos Democrati 

c os e T enentes do Diabo lransfet•it·am 

() S bailes aununciados para hoje. 
Em dive t·sos bancos está a bandei =- ., r.., .. <r in élo ·p:iõ. 

_manifesto assegurando a paz r: de sublime 1·esigna<;üo,almegac;ão,desintel'esse, honest;dade, e amor 
ntJnddo a Ol'd~fm et plere10h0a.Pe01s0e 1~1- 18 ~ á palria, a sua morte não póde deixar de ser pl'anteada por lodos os 
rna or. mam es o qu J , . . . . . 
á publicidade. a brazJICLI'OS sem dJstmcc;ãu de Ct•en<_;aS po!ttJCaS. 
noite urna numei'?Sa massa de Du!'alhú o seu o-ovel'nO muitas yezes o alacat·am pelos et' L'OS d~ 
.dU,~c-.a.....oaJB..ClO. _Pi'Ol!Ull . . _ 0 

. _ . 
m discursos nes ta occasiiio 0';; , s u11 polil1ca c a sua queda 101 0 cor·odarw natUJ·a l da fal ta de expan-
desembal·gador Oltoni, Ola,·o f· são ás liberdades publicas e sobretudo da esc1·avisação uas anti"'as 

Pala cio Duqe de Saxe, Guerra da lmpr,.n.~a e P> t•. Mario • . . . . _ . . . " 
- . Vianna'crue fallou em om d · ten- PI'OVtnc1as ao ctrculo de [CI' ro da centrahsa <; ao adm1mslratlva. Os 

L ê-se no .Jornal do Commercw de . . n e a ll1 . . . 
hoje; denCJa da N1ctheroy e entregou eo seus erros foram g1·andes, porem mawres foram as suas VJL'tudes. 

« Sabemos que maudou-s.e fica 1· goveJ•nador um lei' mo_ que fôra la- Investido do poder pessoal, pela condescendencia ou fraqueza 
sem efft'i to a Ol'dum pw·a aquarrelar VJ•ado naquella corpol'.l '<êHt e qu e con- d . . . . I - . l 

.n b 11 - d · f. · 
1 

linha muitas ass i"'nat11 ras Ne~se do- (I)S pohl!COS do Hnpel'JO c pe a sort·upçao e~1tora , tendo em suas o ;:,;,::· at:; 1ao e m anlana no pa a- . o . · ., _ _ · . 
cele do Duque de Saxe. » cumer:to oss1gnatarws prestam f1·ancn ;. maos lodos os poderes da Naçao e sendo ellc o seu arbtLJ'O surpt·emo 

Muito bem 1 Come<; a a justa repa- adhesao ao govel'!1o ~o D1· .. Pot·tella e~ nunca abusou da sua força pal'a vingat•-se dos seus inimigos ou paPa 
r ar·ão no peo-imen da legalidade . r,edem que S. Ex. nao restgne G seu fa1· tar a ooanancia dos seus bajuladores enrir1uecendo-os do dia pa1·a 

' 
0 

· ~~ar, porque o occupa ~m nome rla . 0 
' _ . . 

1 e representa a maim·ia de Estarlo. a umte-li'ansfOI'mando o pode1• em bal cao de negocws mercenanos 
SeJ·iamente enfe1'rna gua1'dé\ o leito 

h a quatro dias a Exma. SJ•a. D. Ma 
t•ia Adelaide da Fouseca, [>l'esada fi 
lha do nosso colleg-a da Gazeta d, . 
Noticias, DL'. Deme1·val da Fonseca 

Fazemos votos pelo seu pt·omplo 
restabelecimento. 

O Dr. Portella, ao J'ecebc1· o termo , e lraficancias inconfcssa\·cis. 
nn •mciou as seguintes palavr·as: o ;, . ' 

ordena que e~que. Fico . Fot ~m chefe de Estado hon~s lo c puro . 
que fica dito e que escre,·e- . :\. monarclua ii'D planta cxolica n_o sólo a1·denle da America e 

mos com a maior imparcialidade é a hav1a de fenecer como fen eceu, estorrJCada pe lo caloe da alma po-
ade pura. Nenhum interesse, a pula1· . 
ser o de archivar factos prescn.. c ·a d - · · · · 

. os, nos leva a tt·a çal' essas linhas omo CL a ao o ex-lmpe t·ador do Brazd C!'a estnnado c quer1do, 
O engenhe11·_o fiscal das compa- a que reunimos a nossa justificawd como tuona1·clra era apenas tol erado pelas suas vil'tudes , pOl'C[Uii) o 

uh1as de Cart•ts Urbat:os e subut·- ~e!lsura contra o abuso de certos po- • go,·erno monal'chico e ra incompalivcl com as as pil'ad ies do nosso 
banas, remelteu ao general comman- ht1cos que não temem em lancu mão ' 
danle da brigada polici?l. um officio de mexericos ala!'mantes os quaes futui'O e da nossa gl·andeza_. . . 
d:~;arando que os ~ffimaes de_ssa apenas con~eguem prejudica1• a calma D~sthronando-o et mndo-e o Braztl ced. eu ao tmpulso do seu 
b t 1t-oada terão passa0 em gratuita - da po:iaçao e os affazet•es do com- patnotJsmo ras o·ou ao utu1'0 nov"Js e o-randes ho!' Ísontcs 
mente, quando armados_ e fardados, merci Para taes aclos é que p1·eci- .- ' 

0 
"' ' . 

0
, . • . _ 

nas companhias de Cart'IS Urbanos e samos uma repressão immed iala. Na_o fomos lllol a_ s ao nosso J!lust! e e benemer!lo Cl)nCJdadao, 
Vdla-lzabel. Eis os telegrammas que 0 Sr. go,- , fomos JUStos , curnpnmos um sag r•ado dever. Dtante do seu tumulo 

As companhtas, po1·ém, até esta vernadot' recebeu e o decreto lavl'ado illuminado pelos g r·andes clai·õcs da c:r!oria e da immorlalidade que 
data, consta t ue fingem não couhecer hontem: ft -""' ~ · : • . • • :' • • t ' 
semelhante avi~o , que aliás é mui lo « A's 2 horas da tarde .-Pedro T - JU em vtda o cercavmn, o Brazilwchna -~e chmo de pesai', pol'C[ue 
r azoavel. vares, Galvão, Hemete1•io, Candido ne lle pet·deu um filho t]Ue estt·emecia de enthusiasrno e de or""ulho 

"Jndi.,, """"' d• 5tl;ndi- 0 " " mlo enobcool çao . 
0 

:~retenderam assaltar a intcn-
FoJ•am repellidos P. bate1·am 

. . . u- ndada.--0 delegado de poli- - A • 
E•t-ado do R.lo 

principalmente agora cwe gal
.e-•nnnas e ft·angos estão pot• preço bem 

Jto o que pareceu um. ct·ime 
da Sra . Vil·ginia é simples

um aclo de benemercncia. 
rece o Sr. Gal lo um titulo hono

pois Ye m concorrer tambem 
dill!inuir acat•estia dcum ge· 
mUJ lo pr·ocurado . 

• um na sua espl!e r·a 1lc acção c 
nn~hmtn a sua, delle, está traçada. 

é a~or á polycultura, as 
nhas e a nos todos, salvo seia. 
' um patriota este Sr. que não 

O St·. ministro da m a t·inha fez pu- rv~ ~e tempo_ em e;-:cegitat;•íes 0 1 oz 
JCar o seg uinte av is o: 0oO em prattcaaqUJ!lo que empre liún-
. «Tendo sido exonCJ·ado, a seu pe- de o .s~u espirito. 
1do, do Jogll!' de chefe do estado• Deixem-o trabalha!' e vet·iio como 

iot' gene1·al da 81'mada , o contra- de n_lr•o em b1'CYe os galliuheii'O~ es
rantc Car·los Ba llhazar da Si!- tar·ao chews . 
, é muito g r·a lo ao governo da O SJ•, Gallo uão e um homem c! um 

uLii ca recem rnendar que este offi- · lhe~ouro. 
SLj a elog iado em o1•dem do dw Em_ fjualquer· outro paiz já te ria 
inexcedivel zelo, intelligencia c Pcce,htdo g1·andes rn'ln ifesla <_: ões . 
ade com que servia no refe rido E um novo Adão na família dos 

como tambcm pelo muito pa- gallmaceos. • 
no e almega.,;ão de que deu Elle nos pt·o_me l~c ç:randes causas c 

ntes 1n·ovas no período dif- VOJ?,tade esporao nao lhe faltam . 
por que acaba do att1·avessa1• 0 Em vez ~o xadrez mcttam-o IIUlll 

0 
pait.. _ c. J. de .1fello. so;-t1do galhnhe li'O e vejam que p1·oc-

• sas. Todos os gallos juntos nüo lhe 
farão concurrencia. 

&ba8te~hnent-ede cat~ne . Qu~m sabe &e d 'ahi destas expc-
a Capit-al etenc1as Itãa v1rão grandes dcsco-

Ao S1·. pt·es idcnte do Estado de hertas , invcsliga r·ões uteis á humaui-
:Vlinns fi eeacs , rli1 ·ig io o Se·. Mini s tro dade ~ ' 
o lnl e1·iol' o scguinle Lcleg1'a mma : Não se deve pe1·der, deixar assim 
cc Em additamenlo ao me u tele- ir á gat·ra um l10mem que é hcmcm 

YI!!rarnma ele honle 'n e antes da res- c gallo . 
Lte aguat:do, rogo promovais E diziam que dois peoveiLos uüo 
os os mew~ o vosso alcance cabtam num sacco. Está desrnol'a 

a de g11do em quantidAde suffi- lisado o adagio. 
, . que cons la-mc have1' , para Ot·ganizern um a empl'eza, explorem 
c1mento des ta capital. Por sua o homem ~ ve r ão que luCI'o dcnl1' 0 
o_ governo e11virla esfO!' ;;os pa 1·a em pou co tempo. 

t' ~nf~u~tiferos quaesque l' mane- As acr:õcs terão um agia cspan\oso 
pi'CJUdJCtaes, dos que sem patrio- e dent1·o em br·eve será a ultima pa

pt·ocurarn o bstm· plena libet·- lavra do seculo , esta manifeslaeão de 
em tal cspecic de commercio quanto pódc a mentalidade humana. 

tão de perto interessa ao bem es~ O homem gallo não é um homem, 
r das populaçõc~ . não é um "'alio é o maior prodigio 
Quanto aos pontos de embarque deste seculo'khega see um ente fan

T I'CS Co1·ações e Bemfica haver~ ta:stico! 
fiscalisac;ão, de modo a 'col'l' i"'Í 

b 
. o 

~~:.!~-~ us 1va de tomat·em os ct·ia 
.J "'tlUtNlm " o r e-Hes , os despa- Lixo huiJ;lano 

y 

transpol'te do gado na es lrada . 
com muita antecedencia , C! ?r. D1•. _Sant.wgo, l· del ~gado de 

. mesmo da chagada das boiadas. poli Cia, offic~ou honte~ ao mspector 
H'~ que só' sejam despachadas as ~era! de tc1•r s e colomsação no sen

esl!verem já no lo"'ar 1-e cebendo t1do ~e ser 1 dadas promptas proYi
chos por m•de~ de chegada. denmas p_a, ~remoção de grande nu

O d1a de hentem fo1 agttado pelos cia A lronso Osorio » v - d • • -
I b d I _ ' .u• . · . aee1na o a-ea-ano 

a ar!'l'antes oatos e uma revo uçao « MACAHE, 4--Intendenma empos- _, . . . 
no v1zmho Estado, _alarma, em parte, sada, autOJ•idades em exercício, tele- . Os m ~In vos Ilaltanos, referem _cu- 1 

dev1do a um ne~oCJanle de charutos, "'rapho desimpedido . __ De!ecrado d rwsa~ e xpertenc1as bwlogJCas fmtas· 
da t'ua do Ouvidor, que foi o primei policia, Domingos Dantas.>> 0 e em. Bololllia f:>elos _ pt·ofessores_ T1z-: 
r·o o pregar caPlazes á po"ta da sua «BARRA. •E s. Joio, 4.·- Posso zom c Gattam sob1·e a 1mmumdade1 
casa de negoc1o . Al g_uf!S ~ollegas da afiançar que aqui nada haverá, a or- que confere o sepmn dos ammaes

1 

tarde com u.na p1'eC!p1taçao que não dem e legalidade serão mantirlas refracta1'IOS contra o _le tano. , 
esti de. a cc·~ ~·~o. com a ?eces~ar·ia custe 0 que custar.--Jui.: de direito . ~ · Os do1 s physt~logtslas opeeat•am 

rata· se de r eduzi1• tarifas de t1·ans- met·o de 1mmigranles que dormem ao 

. Hontem p1·etenderam fazer parede ~pune. r elen.Lo no _ I~rgo do Paço, offenden~o 
tmpedmdo _o t

1
·ansito dos bonds, al~ No matadour·o, al ém de (iberdali.e amo1 ai publica, com romette?~o.assim 

gunseoche1ros da Companhia Viação de COI' le. que se •·á garantida, estabe- os nos_sos cl'edJto~ d':l povo civJhsado. 
Pauhsta. lecendo-se. ~penas precedencias aos MuLto bem pms amda honl~m tt·a

... - --- SUJeltat•em ao preço maximo tamos de~te fa_cto que mostra sJmples
l'éis em S. Diogo e de 500 réis men~e a H.J~ur1a_ dos encarregados do 

S. Paul• 

ca lma e Imparctahdade de Jornalistas «Nós, os habita l4tes deste muni· do s~glllnte ~d<t. _ 
deram curso . aos boatos, lançado o eipio, prestamos decidido apoio á lnJec turarn em caes e e m pombos 
te r1·or no _esptrJto dos morador~>-s de admmislração de v. Ex. ; este ·a pequenas doses de v1rus te taneos, 
a lé m-balna, que têm empregcs n'esta tranquillo quanto ã Barra de S. Joã~. torr~audo-os t•efractarws em J' efor· c; o 
ca p!lal. -João Fonseca. » da 11!imumdade n~. t'JJ'al. . 

Grande numm•o de chefes de fami- lnJeclando o ser·um des tes ammaes 
lia que a'qui estava ter·minado o set•· ..... reft·n c ta!"ios em outl'OS se i'CS, con fe re-
v iço de repartições, _ foi obri~ado a o governadot· do Estado do l\io ele se-lhes lambem a immuni~ade, _ mes
ubandonal-f' para c01·re1' em defes'i Janeiro, considerando a impo!•La·~cio mo Lfuando o serum_ d<? ~ao pl' Jmltl
do !ai' entre~ue _5. fraqu_e.s de senho · das municipalidades no governo do()- varnente Infectado fm InJ ectado em 
ras e á natUJ•al InconscJencla de cr1- mocratico, e a n~ces~idade de cessa t· pequ_en.as deses • , . . _ 
a nças. . 0 reg1men provtsorw em que e lias InJeclan~o-se em 1 a tos mew cenlt 

Bem S'l comrrehende o pamco ; lOm estado, collocando-se á frente de. mett'O cub!Co. ~e~tc s_erurn. toma-se
q ue_ tal oc~urreucw _causou ao d~spre- ~t· sua administração por elei çlio popu• os. :ebeJdes a J_nJ ec c;ao wtam c_a: mas 
vemdo esp1r1to d~ ctdad_ã...,s pamficos, lar os hom ens bons do munfcipio CO! a tnJe~ao p1'eV1a elo se •· um , n ao con 
hom~ns qu 'l hav1am dmxado suas ca- . • voca a asscmbl éa geral legisi'ati,) J . egue pc r·seve1·ar as consecru cn mas 
s as se m a menor suspetta do q lw se~pa ra um a sessão de 15 di11 s que - ~1 -"do telan o. 
1a passa r . ~meçará no di a 20 do corrente 

P a1·a a lfuilatar do valor dos bo~ tos~r;o fim es peci a l de vota1· a lei rru~ 
fomos e rn pessoa ao E~ tado do H.to er t·c~ula!' o pt·ocesso e leilOI'ai , e 
o qu P. v1 mos Li'O UX P. -nos a a lma o mawr~der-se em a c to success ivo a e 
desR i e t~ to . · ,das mes ma s mun icipa licl acl es.--

A eXJl:o l'a•;ão do "Lloato que ~e h a tem- ílí cio do Goveruo, 4 de Dezembro 
po a esta pal'lc lem p r·ogred1do ass us-i1~1n . --Dr . Fr1mci.s~;o P urtclla. 

O S1·. mini s tro da fazenda visitou 
honlem dive1·sas r epa1·lit<ões pe r ten

t ç alll~centes ao seu ministe1·io. 

lloj e talvez haja despacho colleclivo 
minisle1·io 11 0 pa lacio llamm'lilY .~· 

Está estabelecida, em Santos, 
chacal'a do Macuco, uma enfe rma 
para doentes de feb!'e amarella ; 
uma pliamJacia , quarenta le itos 
dous me.dicos. 

aç ougu ~s, fDr- se-lia reducção de serv1 ço da Iffimlg l'a<;ão. 
·r. nos 1mpostos municipaes do -: ~ = 
lo a conta1· do dia 13, e quanto ao DELLI!IJCAN DO 
t•cado a retalho da r -se-ha tambem ') 
ção d e impos tos municip~es aos -l -: 

A infermaria tem todas as eonm-Pl"' '< 
<;ões hyg ienicas, e j á conta em l 

gue!r·os_ q ue se obl'igat•em perante 1\ 
III Cipa l!d ad_c a v~ndcl' came pelo A Lodos vence a polí tica , 

ele 500 r c1s o_ kdogra mm_a .. Em seus YOos sang uinar ios; 
o-vos qu e de1s toda pubhc1dadc Artes não ha não ha cri tica mento v inte enfermos. 

H a rec~maçõe~ contra o se t·viç , 
cm·reJO que é fcllo pot' um n 
muitP li mit ado de:\empt·ega dos 
p1·ati ca alguma . 

A Associar·ão Commereia l 
los r eso lvou ·reclama r con tt•a o 
s ilo de cargos nas J'UaS proxima s 
ponte de dcsCóll'gas . 

Consta qu e por dcC!'C lo do 
fo i cxoner arl() do _ca r go de maJor· 
3· ba ta lli ã~ da lJr1gad,a polici al o ca• 
pitüo Gent il ElO\' de b ;;uet t'edo . -

tc leg1' amma. - .Vfinistr o elo I n- Ha sómenle pat·tida rios. ' 
f' . • Longe della a v ida é apalhica, 

Joeke-y-Club 
Em s igna t de peza1· pelo fallec i 

fl ele S1·. D - Ped r o de Al can
' a d iJ·ecto l·ia l'eS)l\•eu não r eah

ha quem n ()s contente : 
a Del~trme sympa th ica 

' ass im lã o absorventil . . . 

' seu porte lão arlis lieo, • 
raros são seus a tlJ' ilos, 

SOI'l' ÍSO lã O 171 !f lÍCO, 

_l!ie iDana Illu8trada guue em paz não deixa os mosquiios .. . 
T1vemos bon le m o segundo numero~ 

r a COI"I' io a de a m anhã. 

a sa!Lilanlc revis ta que va i f ar,e nclo~·Su as pa tranhas s ~·mbol ica s 
brilh ant e fig uJ'a. Calam sempre em nosso ouYido ..• 

, Os ultimas aeo nteci menlos são t1·a - Pa1·a h vraJ•- rne de có li cas, 
ta dos com g r a nde ve rve e o t<ixlo é Aqui me dou por vencido . . . 
muito Ya 1·iarlo c hem esCI'i plo . .lolo :\fosQlTrn . 



ESPECTACULOS DE NOJE 

Eldorado- Espectaculo varia de. 
RecreiQ-Afilha do mar. 
Variedades-O Rei que damnou. 
PoiJ•theama- Funcção Variada. 

• Sanl'Anna- Surcouf o Corsarío. 
Apollo-0 Fantasma bmnco. 
Lucinda-Os tr.es h•mens Verme-

lhos. ~ 

Frontoa--Jogos. 

ELDORADO 
Rept·esenta-se hoje nesle elegante 

thealro a mimosa zarzuela Marina, 
ouvida sempt·e com um immenso 
agrado pelo nosso publico. Além de 
outros arlis~s t.Jmam parte no desem 
penho a gentil contora Pepita e o te
nor Varella, aos quaes estão reset·
vadas todas as honras da noite pelo 
cxcellenle e invejavel desempenho que 
hão de dar aos seus difficeis papeis. 

Outt·a novidade tambemestá annun
ciada para esla noile: a estréa do 
bat·ytono Sr. Pansa, que ha de ser um 
successo. 

Termina o especlaculo, om os To
r·os de Punta. 

Ao Eldorado! 

RECREIO 
Em recita ex.traordinaria annun

cia-se pàra esta noite 'o excellente 
dr·ama A.filha do meu·. 

A peça é conhecida o nosso pu
blico pelas beiJas scena ue ;·possue, 
por iss~ não nos pa de causar admi
ração s1 o RecreiO encher-se- bOJO a 
valer. 

POLYTHEAMA 

A em preza Carlacci & C. realisa 
hoje a~::sua primeira festa de gala, 
lendo para isso escOlhido um pro
!!t·amma digno da attenção do pu
JJ!ico. 

~RONTON 
O Fron ton Fluminense esln 

aberto lwje desd~ ás 3 horas da 
tarde. 

Mais uma excellenle festa para os 
amadores da péla. 

TENENTES 
Estes ht·avos foliões abrem hoje as 

portas da sua cavema para um baile 
de suecesso e para o qual foram con
vidadas as mais bellas peccadot•as e 
os mais alegees carnavalescos. 

Coflho a festa de hoje é em home
nagem ao ganeral Vatapá estamos cer
tos que e !la ha de soe apimentada •.. 
apimentada até mais não poder. 

Lá estaremos. 

DEMOCRATICOS 
9s Democr·atic?s não quizeram 

detxar passar ass1m sem mais nem 
~uenos este esplendido sabbado, e por 
1sso annunctaram um extraordinario 
baile em seus salües. 

Um baile nos Democraticos ... não 
preciso pôr mais na Cdl'ta. 

FE:NIAKOS 
Os Fenianos t•ecebem hoje no seu 

palacio illuminado as mais bellas 
mulhet·es c os mais s~·mpat!Jicos ele
gantes. 

Uma he11a festa oriental ó o que 
vai ser a de hoJe. 

Flores, risos, alegr·ia e ••• cltam
pagne não hão de fallar·. 

E' o que diz o sylllpalhico sct:l'C
tat·io~o Club. 

r· o 
commendador Antonio de Barros fa
zendo-lhe ver a gravidade da situ~çáo 
~a qual podem rPsullar grandes pre~ 
,lu1zos ao eam:nercio. 

A todas estas commissões respondeu 
o genet·al Mout·a que se empenhava 
pela ordem e pela legalidade, aguar
dand.o as ordens do presidente da Re
pubhca. 

De todos os pontos do Estado che
gam n•ticias de exaltação de animos 
po1• causa d'arJuelle aconlecimeato~ 
Popula~ão na expectativa aguarda 

pt·ovldenCtas do governo federal. 
Dep~dos á ·assembléa do Estado 

per~anecem aqui e protestam pro
segUtl' nos trabalhos de ordem a 
po.det• funccionar. Ne;te sentido pu
blicaram energico manifesto. 

As malas do correio continuam a 
ser. abertas na presen<;a da força.
C/nc/.or,·o Junior, 1· secretariO do 
Congeesso. 

E' bastante interessante o seguinte 
telegramma de S. Paulo: 

<<Tem pPoduzJdo aqui enormesen
sação o &eguinte telegr·amma,dirigido 
pelo Sr. Dr. Americo Braziliense ao 
mat•echplFloriano Peixoto : << Acabo 
saber q'ue deputados rio-"'randenses 
~omet·o Baptista, Pereit·a "'costa, que 
tmham par.tido daquelle Estado, vol
tat·am· cammho aqui, estão combina
ção meus adversarios pat'a pt'Oclama
rem ~eparaç.ão S. Paulo, que deverá 
reumr-se Rw Grande e Estados in
termediarias formando Republica Sal 
sendo proclamadA..k.>varnado conh~~ 
c.tdo separatisía lartim rancisco. 
Estão torpadas todas providencis. 
Julguei meu dever fazer esta decla
ração. Tambem entram combinação 
deputados federaes aqui. » 

Esse despacho foi publicado em co
lumnas editoriaes dos jornaes daqui. 
Co.n'\"~rsei sobre o assumpto com os 
pemmpaes chefes do partido republi
cano, os quaes asseguram ser tudo 
isso absolutamente falso. Todos elles 
repeli em tãoestravagante idéa.Aquelle 
despacho foi uma intriga rnvollante.» 

GR.A.NDE F'A.DRIC~ 
de luvas 

~3 GONÇALVES DIAS 53 

A' finada ••. 
Hontem de manhã appat·eceu na 

rua Gonçalves Dias, proximo á do 
Ouvidor, onde existe um Jagedo do 
calçamüjto leV'anlado, pregada na pa
rede uma pequerta: mão · de cêra 
apontaudo para uma cruz de madeira, 
onde se ha : 

«0 tumulo do José Felix.» 
Na parede achavam-se dous carta

zes; no primeiro lid-se: 
. «Naufragou hoje, arJui, a inlenden-

Cla. 
Quem havia de dizer!!!)) 
E no segundo : 
«0 cntcr·ro é arnanltã ao meio-dia. 

Não ba convites. 
A commissão.ll 

São as exequias da finada inton
dencia que pat·a bem de todos foi 
en tenadu ' 

Está l1ojc d'} dia nn poli cia o Sd 
Dt·. Santiago, 1· d .:h•:;acto. 1 

Do Congnsso dc1 DcmoL:t'ncin Br·a
zilaü·a, nesla capital, recebemos hon
tem o seguinlc: 

« Capilal Federal, 3 de DcwmLt•J 
de 18()1. 

Cidadão-Tenho a hom·a ele com
municar-vos que no dia 5 ela co,·renlc 
terá logar a reuniu o t!e~te Collg"f'uss r· 
par·a as scguint<ls dclihel'a<;õcs :· 

1·. Nomeat· a col:llniss;\o que deYe 
mcntat· par·le cte~!e Con-

. m exte 
o ministre do Brazil em Londt·es, fo
ram trocados os seguintes t9legram
mas: 

Ministro de exterior.-Londl'es, 28 
d~ Novembro.-Times publica o ma
mfesto do genet•a1 Peixoto, segundo 
telegrammas dos jornaes. Rio Grande 
de~contente recusa desarmar.-Cor
reta. 

Ministro bra:lileit•o em Londr.es.--
Rio, 30 de Novembro.--Rio Gt·ande 
dej)OII as armas l~o quo foi restabe
lectda a legalidade, t•ecebida com 
contentamt::nto--Fe,.n~do Lobo. 

Ministro do exterior--Londt•es 3. 
--Vosso telegramma pubhcado !Íon
tem contestou utilmrnte noticias alar
mantes do Rio Grande. Fundos bra
zileiros subil·am.--Correia. --Por portarias de 4 do corrente: 

Foram declaradas caducas por fal
ta de cumprimento da clausuia 4· dos 
re.spectivos contracVJs, as concessões 
fetlas: 

A Julio Ignacio da Rocha e outro 
pal'a estabelecimento de nucleos co: 
loniaes no Estado de Santa Catha
rina; 

A Antonio Archanjo Dias Baptista, 
para o mesmo fim no Estado de S. 
Paulo; 

A João de Azevedo, pat·a o mesmo 
fim, no Estado de S. Paulo; 

A \Valter Hahbth e outros, para o 
mesmo fim, no Estado de Minas Ge
raes; 

A Eduar..f.12. Wright, para o mesmo 
fim, no E~jc-{1 _ Paulo. 

-:Foi exonerado, a pedido o enge· 
nhe1re Candido Ribeit•o Filho dú 
cargo de fiscal de medição de t~rras 
para a fundação de nucleos agrico· 
las no mumctp!O de Manhuassú e de 
que é cessionaria a Companhia Geral 
de Estradas de Fcrl'O no Braztl. 

A~ chefe de policia da capital, com
m~mcou. o delegado da cidade de 
D1amantma ter tomado as pt·oviden
Ctas recommendadas pelo mesmo 
sobre a emissão illegal de títulos fei~ 
tos alli pela Companhia Beribery. 

O Congresso encenou-se no dia 21 
de passado, reabrindo-se no dia 21 
de Março vindouro. 

No dia 17 do passado, ás 8 hot·as 
da manhã, no logar denominado 
Serra, da freguezia das Aguas Vir· 
tuosas, Jolljmm Lino de Freitas deu 
com uma encbada um g~nde golpe 
na cabeça de Antonio Viceute da 
Silva, que se acha em estado 
gt·ave. 

Antonio Vicente é homem traba
lhador e tem familia numerosa. 

O subdelegado das Aguas fez pro
ceder-se ao auto de col·po de delicto 
e prosegue no inquerito policial po1• 
ter-se evadido o crtminoso. 

Foi inaugurada, no dia 3 do cor
rente, em Ouro-·Pt·eto a fabrica de 
Lecidos da Companhi; Industrial de 
Ouro-Pt·eto. 

A ceremonia constou da bcneão da 
fabt•ica pelos vigarios da> ft·cg'uezius 
de Ouro-Ppeto e Antonio Dias, uco
lytados por oulro8 Sé!Cct·dolcs. 

Em seguida foi se1·vido aos con,•i· 
dados um copo d 'agua, lrocandu·se 
por essa occnsião muit.os brindes. 

A concurrencia foi enorme. 

PEDIR 
O excellenle e puro cognac do 

B!SQUIT DUBOUCIIE' & C. 

Do · Pat·an~ reccLcmos o seguinte 
lelegrammn: 

«Defendam a causa do Paraná e 

Por haver dado h ontem uma 
tada, P?~' engano, na respeitavel 
~lOf!Otma de uma mulher, foi proso o 
1tal1ano Dote José, na rua du Senhor 
dos Passvs. 

O mawr deposito de machinas de U01 palacio de 

A mesma s?rte teve o pol'tugu~zJoão 
Cgelho Mo~tra, que mimoseou igual
mente com tgual bo.feLada, no mesmo 
Jogar, á Sr·a. Franctsca da Costa. 

Este ultimo valentãu • foi preso na 
da Conceição. 

costura na America do Sui. 
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Hontem, ao meio -dia, na occasião 
e~ que passava pola estação de S. 
Dwgo o trem nocturno N. P. 2, com 
d~stmo ~ estação-central, o limpa 
tr1lhos da machina arremessou com 
tal violencia sobre José Manuel de 
Azevedo uma pedra que se achava na 
vta-ferrea, que fracturou·1be a pema 
dtretta. 

. Azevedo é portuguez, ven-'edor de 
b1Ihetes de loteria, e estava parado 
em S. Diogo á espera de um trem 
para ir ao Engenho de Dentro. 

Da rsta•;ão central, para onde viet·a 
fo1 tt·ansportHdo em parliola pat·a o 
hospital de Nossa Senhot·a do Carmo. 

Em um dos castellos do Re~ 
Sião ha um pavilhão de estio, que 
1'ece obra de magia. 

E' todo inteiro de crystal ; tem 
comprim~nto vinte e oilo pés e 
sete de largura. 

As paredes, os teclos, as mesas, 
cadeiras, os vasos são de crystal. 

O ctmenlo que une as difl'e 
partes do edificio é lambem tra 
rente. Uma só porta dâ entrada 
pavilhão; quando está fechada e 
etemamenl. pelo cimento 
nem o a~· nem a a.,.ua podem 
no rnlerwr. 

. Tem uma janella redonda no i 
rwt·, uo meio do zi mbm·io. 

0t·a este pavilhão está cons 

O Diario Official publica hoje os 
de·cretos : 687 de 2 de Dezembro de 
1b91 revo.gando os que suspenderam, 
tempot·artamente, as .baixas das pra
ças do cot·po de marmhetros nacio
naes e batalhão naval, e o n. 688 de 4 
de DezJmbt·o de 1891 annullando o 
deet·e.to n. 667 de 14 de Novembt·o 
antet·wr que declarou de utilidade 
publica tounicipal a desapropri~>ção 
do pt·edio n . 99 dae JWaça da Accle
ma.,.ão e teerono contíguo. 

PtiDIR. 
O excellente e puro cognac 

BISeUIT DUBOUCHE' & C. 

no fundo de urn lanlJUe Jadt·il 
or·nado de marmores de dive•sa 
póde-se enche!' de agua I"S' e t 
em m~nos de um quat·to i e hora, 

de despeJai-o no mesmo tem po. 
Quanda os caloees do estio são i 

tetramento msuppo1·tdveis, 0 roi 
as vezes fechar-se com uma pat·te 
sua côt·te nn pavilhão. 

Po1· deCt·eto de 3 do corrente: 
Foi. lt·ansfeeido para a 2• classe do 

exet•ctto, ficando aggPegado á arma a O Sr. mat·echal Floriano f'eixolo 
que pet'lence, o alferes do 8· re"'Í· mandou pôr á disposição dos repot·· 
mento de cavallaria F 1·ancisco E'"u ters das ~iversas folhas un)a sala do 
~hdes de Moura, visto ter sido julgado seu palac10, owl~ a~uar·darão a che
mcapaz para o serviço do exerc1to gada dos Srs. mtmslros. 
em i~pecção de saude a que fo;. i 
suLm tido. Foi nomeado secretaPio d Sr. ge-

t•al Ourtque Jacques o 1· te nte Do-
Concedeu-se exoneração do log~· 1., m.ingos Alves Leile. 

de commandante do 2· disteicto mi- - -·----
JitaJ' ao [enP.t·al de brigada Conrado O MAIOR DEPOSITO de ma-
Jocoll de Nu~meyer, s11ndo nomea pinas de costura na America do Su-
para o refet•Jdo Jogar o general da -
brigada Joaquim Mendes Ourique 68 RUA DO OUVIDOR 85 

Jacquesi.. ' 
. • Dibliothec 

Fot nomeado o general de brigada Recebemos : 
Com·&do J~cob de Niemeyet· para o -0 seculo n. 2, folha litteraria e 
Jogar de dtrecLor get·al das obras mi- collegial. Agradecemos a amavel vi-
litares. sita. 

E01preza Telegrapho 
CoDlDlercial 

Nova-Yoek, 4 de Dezembro de 1891 
CAFE' N. R 7 

Cononle mez............... 12.45 
J:meiro ............. I! ....... 11.85 
Fe,ereiro........... . ...... 11.70 

- Reoista da Soci~dade tle Geo
graphia do .Rio de Janeiro, tomo 
VII, 3· bolet1m. Repleta de bons ar
ligas sobre difl'erentes assumptos, 
ta11s come: correntes do Amazonas e 
o phenemeno da pororéca. Terreno 
contestado entre a França e o Brazil 
e a missão C~dreau-Consulado em 
Cayenna, etc., etc. 

Enclte-so o tamrue de agua, 
sobe raptdamente, I'Odeia as 
e pára no zinbot·:·io. algumas 
da~ ~baixo da abet•tur·a que o ter 

E factl· tmagmat· que del.ci 
ft'e§CU1'a deve-se gozar neste hum 
e profundo retit·o, emLlUanto o sol 
ve.ra 8.ll campmas e abraza com 
ratos a s uperficie dos rios 11 d 
fontos. 

----·-Â
M.ACHINAS DE COSTURA 

odos os mais afamados auclore• 
treços baratíssimos --- a din/tei:· 
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GRANDE FA.DRIC:A. 
de luvas 
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Maehlnas de 
-Vende-se sómente a dinheiro. 
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Mareio... . • • .. . . • .. . . .. .. • • 11.70 
Abri....................... 11.45 

-Il Brasile, t•evista mensal. 
-Estatutos da Companhia Mine-

0 

ralurgica Brazileira. 

PEDIR 
excellente e puro cognac 

BISQUJT DUBOUCHE' & C, 
Maio....................... 11.45 

Rua 13 5}8-Embarcado 131[4 
Opções e trua estaveis 
Ent1·egas dos At·mazens de Nova 

Yot·k, Baltimore e Nova Ot•leans. 
.. 17.000 saccas.O Supprimen'o 

vJstvel em fodos os mercados de café 
segundo . todas as spparencias terá 
uma d1mmu1ção sobre o mez ante-
t•ioe de 160.000 snccas • 

Havt·e, 4 de Dezembro de 1891 
francos por 50 kilos 

Cort·ente mez............... 83.50 
Janeiro..................... 79.50 
Fevereit•o. . . . . . . . .. . .. . .. .. . 78.75 

Londr·es, 4 de Dezembro do 1891 
Shillings por CWT 

Cot'I'et1l9 mez........ .... . . . . . 59 r g 
Janeiro .......... . ........... 57[9 
Fevet·eieo............ ... .. .. 57 r 6 

-A Vo;: do Caixeiro n. 92. Or
gão dos emJlregados do commercio 
do Estado do Pará. 

-Geographic Adeertiser n. 135 
anno 37. ' 

-Visilou-nes o n. 38 da Ga:::eta 
Postal de Belém, que ha muito tem-
pn nos fazia sentir a sua falta. 

Esperainos vel-a agora regular
mllnle. 

Por portaria de 2 do corrente con
cedeu-se ao 1· tenente Francisco 
Thomaz Alves Nogueit·a, um mez de 
lrcença para tratar de "ua saude onde 
lho convier. 

Por outra de 3 do mesmo mez foi 
nomeado com•nandante interino da 2· 
divisão da esquadt·a o capitão de mar 
e guet-ra Jos6 Pinto da Luz. . 

Hambut·~o •. ~ de Oez.em~t·o d .. 1801.1' Não t.em rival 
Pji!n!lt{JS porl]2 k!ln ' A CHAPELARIA AMERICANA 

Con~nte mcz... . ........... 6tl3ri O primctro cstabelrcimento de cha 
Janmro:.................... 63 1]4 péus da Amerwa do Sul. 
Feveren·o. ·• • • ·. · ... ,....... H2 112 CJ1a11é 1 h . us pat·a 1omens, sen oras e 

,-- memnos. . 

I 
Não confunda : é em frente: ao 

Tnbella de Ca1nbio PascbGal 
Banco Snl Atncl'icann !)() rl. v. . ' lU I OJ ·:llJ i: n.,, •'. 

Não tena rival 

A CHAPELARIA AMERICANA 

C primeiro t stabelecimento de 
Não confunda: é em frente 

Paschoai 
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AVISOS 
Guilher01e da.__., •• ,., •. ,., 

Cout.o, Corretor de Fundos 
da Alfandega n ·, 17 (Sobrado.) ' 

Dr.A. • .Jobi01. -
}lremiado pela facu ldade de Par 
Esp. molestia do esloma"o. - Rua 
Hospício u. 95 das 11 as 3 horas. 

Dr . .João Francisco 
Reis. -- Jl.,1edico IJOmlepatil 
Consulta todos os dias ulcis do m 
dia ás 2 horas da tarde á rua 
Quitanrla n. 18. 

Advogado.- O Dr·. Honori 
Pinl!eit·o Teixeirq Co11nbra abriu 
escriplorio á t•ua do Rosar1~ n. ví 
brado, sendo enc0ntr·ad9 das 11 ás 

Londl'es 12 1[4-Pat·is 778- Hnmb 111·n·o 
!-J l)U-li.uliu í!JO-;Vista Londt·e~ 1~:_ 
P ll l'is 784 - HarnllUl'<JO 9G5-!tniia 78C 

Por portarias de ~~ do cor!·enle: da lm·de. 
Fci exunen11lo Fnrnvtsco Lar·tos 1 ... _ .. ,..,.._ ..... ~!"'!11~~-,...,. 

-P01·lugal 385 
Banco dct N.P 

Pereir·a Caldas do logat· de arlminis-1 
tt·adot· doe cot'l'eios do estado do Rio A P~DIDO 



a resta ae noJe e em Home
nagem ao ganeral Vatapá estamos cer
tos que e lia h a de sei' apimentada •.. 
apimentada até mais não poder. 

zes; no pi'Ünciro lid-se: 
<<Naufragou hoje, ar1ui. a intonden-

cia. 
Quem havia elo dizer!!!ll 
E no segundo : 

a numerosa. 
O subdelegado das Aguas fez ~ro

ceder-se ao auto de cot·po de debelo 
e prosegue no inquerito policial po1· 
te1·-se evadido o cr1minoso. 

Hav1·e, 4 de Dezembro de 1891 
francos por 50 Ailos 

Cot' t'ente mez............... 83.50 
Janeiro..................... 79.5() 

Po1' portaria de 2 do corrente con
cedeu-se ao I· tenente Francisco 
Thomaz Alves Noguei1·a, um mez de 
licença pa1·a tratar de ;>ua saude onde 
lhe convier. 

Lá estaremos. 

DEMOCRATICOS 
Os Democr·aticos não quizeram 

deixar passar assim sem mais nem 
menos este esplcndido sabbado, e por 
isso annunciaram um extraordinario 
baile em seus salões. 

Um baile nos Democraticos ... niío 
j)rcciso pôr mais na Cdl'la. 

FENIAKOS 
Os Fenianos recebem hoje no sou 

palacio illuminado as mais bell as 
mulheres c os mais sympatlticos ele
gantes. 

Uma bel~a festa oriental é o que 
vai ser a de ltoJC-

Fiores, risos, alegt·ia e ••• cham
pagne não hão de faltar·. 

E' o que diz o s~· ulpallt\.co sCC1'C
tat' ioefo Cluh. 

PROGRESSISTAS 

Os Progt·essistas y;Jo possa1· a noilc 
de hoje em ruidosa alegria. 

Annunciam um baile rrue e unica
ménl.e o que pode tit•at· as cidade-no
venses da ... apalhia em qu e cslam. 

Um IJI'avo aos Pt·og1·cssistas. 

O sympathico Macl1ado, uo Santa 
Anna fez beneficio ante-lwnlem. 

Casa esplt ndida e muitos applausos 
ê o que podemos dizer da excellente 
Jesta. 

O Surcouj sobe hoje á scena no 
SanL'Anna. 

O bàt•ylouo Til'clli faz o J'llpel de 
nisla. 

Montevidéo 
Consta que o gover·no acceitou pal'a 
novo banco a pe;:,ost~asscl , 

Foi votada definitivamente, pela 
dos dcpntados, a dnninui ção 

direitos ~sobre o porto e pl.a-

Dueno!§-A~I·e• 

Pot· lct' fallecido de fe~c amarella 
m italiano, a junta de I gieno 01' 

u que fosse queimad a estala~ 
m <'ndc olle os leve. 

Foi nomeado encan·egaclo dos de
. ciacs o Banco da Na<_:ão e 

nhr·,,.ado o Banco Nacional a en
'as garantias pedidas. 

Carlos RW1d foi nomeado cons ui 
Republica Argentina em New

Ol'k. 

telc;ot•aphara m o se-

<< Ao gcner·al Moura, commandanto 
dislr'iclo mililat·, chegado !ton
a esta capital , dir·ig ir·am-sc hoj e 

~ommissóos da atscmbléa legislativa 
Estado, da Lig a po.lilica de es -

ngeiros pa c-ionalisados Ordem " 
IProatcsso, do Club Italiano, do com

dor estrangeí1·o, da 
eficen te Alle1l' li , afin 

reoresentar contra o uttc n L9.do de 

aná . 

pt•es id<'nle Jo Estado c• 
lo da dicladm·a no Pa-

Dirigiram-se-lhe lambem o J.-1'csi
. ,,Le e o sccro lat·io elo Associa<:5o 

<<O cnte!'ro é arnanhii ao meio-dia. 
Náo ha conviles. 

A commissiiO.ll 
São as exequias ela tinarla intcn

dencia que pat·a bem de todos foi 
enterrada ' 

Está !tojo cl':l dia na poli c ia () S1·+ 
D1' . Santi ago, I· d -: lcgado. ' 

Do Congnsso dn D emocracia Bra
zilai!' a, nesta capital, recebemos hon
lern o seguinte : 

<( Cafital Feder·al, :3 de Dezembro 
de I89 . -

Cidadão-Tenho u honr·a de com
municar-vos que no dia 5 dn cotTcnlc 
terú Ioga !' a r e uniü o deste Cou ":t'ilES<• 
par·a as seguin tus dclibet·ar;õts :'· 

I·. No1neat· a cor;Hnissüo qu e dc,·e 
compPimenlat· por par·te de~re Con
f!Tesso ao seu tlluslre chefe e pt·csi
rlente honot'ar·io o co ns e i!Jeir·o Salda
nha Ma1·inbo. 

~·. Oe~neto de I< 'VGI' á effc·ilo a pr·o
paganda de educn(; ;Jo civicü do povo. 

3·. Escolltct· qua c•s dc \ c1·•io s1~ 1· 
seus rep1·esenlaul l'' no Con~1·e ~ o i'la · 
cioc.al. ' 

Até ás pr·imc it·a~ c lr. i<;ür • . 
Saude e fral et•ni <l .Hie -0 I· sect·e

tario,Lenente j\.fanoel S.SchJ'WilCtllll. n 

A LINHA CLARK, mal'Ca ar; •·ora (• 
referida po1' lodos. 

Foi inaugurada, no dia 3 d? cor
rente, em Ouro .. Pt·eto, a fabnca de 
tecidos da Companhia Industrial de 
Ouro-Pret6. 

A ceremonia constou da bcnção da 
fabt•ica pelos vigarius da~ ft'eguezias 
de Ouro- ]:lt·eto e Antonio Dias, aco
lytados por outro~ soce.-dotcs. 

Em sc;;uida foi se1·vido aos convi· 
dados um copo d 'aguo, I roca ndu-se 
por essa occasião muitos bt•inrles. 

A concurrencia foi enorme. 

PEDIR 
O excellenle e puro cognac do 

BTSQU!T DUBOUCIJE' & C. 

Do .Paraná rE'eeLemo~ o seguinte 
lelegramm~: 

<<Defendam a causa do Paraná e 
ltvt'em-no da Huarchia. 

O povo da Villa Tihagy conlinúa a 
reconhecei' o g"llVCt'llO lr!-!al, pt'Psidcn
le do Estado, Dt'. Gcn C'rO''O Marquc•s 
e p1·otesl.o contra o allenta!o fci lo pelo 
coronel Robel'lO Ferr<'i 1·a comman
dante 17· batalh,~o d« infanta1·ia dis
postos a 1·esistir sejam quaf's fo
t'em a: r:onsequcncias.- Ma1·tiniano 
Borba.>l 

GRANDE F_~DRICA 
de luvas 
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Fever·eit'O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.75 
Londt·es, 4 de Dezembro do 1891 

Shiltings por CWT 
CMrente mez.... . ........... 59 r 9 
Janeiro...................... 57 r 9 
Fevereiro................... 57 r 6 

HambUI·go, 4 do Dezembt•o de 189I 
Pf!!n.in,i]s porlJ2 /:i lo 

Cor1·ente mcz ... . .......... . 
Janeiro •..•.......•......... 
Fevereü·o .••...........•.... 

Gti 3r't-
63 I]4 
G2 ri2 

Por outra de 3 do mesmo mez foi 
nomeado com·nandante interino da 2· 
divisão da esquadt'a o capitão de ma1• 
c guerra Jos• Pinto da Luz. . 

Não tem rival 
A CHAPELARIA AMERICANA 

O primeiro estabelecimento de cha 
péus da America do Sul. 

Cl~rapéus pat·a homens, senhoras e 

GuiiberDle da Costa 
Couto, Corretor de Fundos, Rua 
da Alfandega n· . n (Sobrado.) 

Dr. A~ JobiDl. - Formadofl 
premiado pela faculdade da Pariz 
Esp. molestia do estomago. -Rua d t 
Hospício u . 95 das 11 as 3 horas. 

Dr . .João Francisco do~ 
Reis. -- rl'iedico homtepalli dasc 
Consulta todos os dias uleis do meto
dia ás 2 horas da tarde á rua d, 
Qui I anda n. 18. 

• L memnos. 
· I N<iO confunda : é em fronte" ao _Advogado.- O D1·. Honori 

Tabella de Cambio Pascltaa l • Ptnl_teu·o T~1xe1r·• Couubra,abriu se' 

S l . ., .,1 ·" ·" t • • • escriptor·to a r·ua do Ro . -Banco n Anwncann DO d. v. I ·-' •v • v ··· •'I· ··~ ' h d sarw n. '"" su 
Londl'es '12 1r4-Pa1'IS 778- I·hmbm·go /a,. 0,dsendo enc0 JJI.r·ad9 das 11 á>' · 
\WU-ltaha 780-Vis ta L c ndl'es ti- ~Por portarias de 4 do cort·ente: a aJ e. 
P~ 1·is 784-HornÍlut•go 9GCi-!talia 78!' Fc~ exunen11lo - Pr·rn<rt~-co ·1-trM.o~ -u·- -~-.-'!"""'~--..,., 
-Pol'ttl''al3S5 · Pe1en·aCaldas do logat·dearlmnlls-1 A P~Dr00 
Bane~ ela 1-lPpr•blica 90 rJ.e.,' . Lon- l1·arlo1· doecoJ•t·eios do estado do Rio iJ .i . 

dr,;s U 1t4 ·- Vtsta Londre~ 11 718. Gt·ande do Su!; . 
Bank Lonclon DO d. v. Lonrh·e~ Fm nomcHdo pnra o ln,(!ar rll" ~.-!mt· 

121t4 ~- P aris 7'í8 -- Hnmbur!!·n niglJ·~rlor rios cot't'ein~ do Rio Gt•anrlr 
9éi0 -- Vistn L on<l1·0s I2 -- p~ 1 · is ~ ·1)4 rio Sul o conindo1· da m0sn:a r·epar
-- Harnbu1·go \180 -lta :ia 7!10 __ Po:·- tir,ão Augusto To!IR. 
tugal 390 -- i'lova York 4 090 

Banco Franco Braâ[,.í,·n 90r!. v. Não te•n rii"al 
Londr·es 12 Ir4 -- PaPis 'í78 -- Vist(J A cnAPF.LAlliA AMERICANA 
L"ndre~ 11 ~18 --Paris 802 O pr1mciro estabelccim~nto de cl.a-

Bra.:~ltantsche Bani! 90 d. v péu~ da America do Sul. 
Londt'P" I~ Ir ·':·-- Pat·,s 718-- Ham- Chapéus para homens senhoras e 
burgo!)()] --Vista Londt'<'S 12 -- Pa- meninas. 
t'is 791-- Hambnt·go \l~l -- !:alia 'íb)) I Niío confund~ é em frente ae> 
-- Portugal 420-- -- ~ova Yol'k .Pasc11oal . 

O rnajo1· N ovaes 

Por d; versos modos t•eferi r o 111 

jnt·naes de *:Jjc o i ncidentc <JU<' ;o 
den ltoulem commigo ao dcselllh8t'Cat' 
da E~tt•arla de Fen·o Ccncral. 

Venho expôt' ao publico e aos meus 
qmigos a verdade dos faclos. 

Em viagem de min!ta fazenda pal'a 
esta capital fui avisado ltü Volta Re
donda que a desembarcai' aqui sel'iil 
recebido com vaias, e apupadas. 

Comprehendi logo que isso ~c pren
dia ao 'aclo de eu te1' auxiltado a au -

l'-"-' n U.ti. UV .......... ·-- . -- \.UI"IUd.Ut:: ljUOIJUU Uli::l~ tllllt!:S Se RZt:•ralll 

m ~~~"' i!! -••"" -~~~~ ........,.., &tll&!C&% -=rc•......_.. .~. Dli.~.ll!lk!"12.1.~!!.~«~ est1·agos na estrada e no lelegt·ap!to, 
FOL r...::r i 1 : ~ ' i \r 4 viet: escu~aram rle pé, de~ois não se como P"''a junlat•-se ás primas: ante~, aventm·ei1·os ao mesmo tempo, foran. prestando· me a acomLpan!tar os en-

.L.::.L '-.. - ~ r". • • 3~ ouv10 mats do <JU!! um J'U:do de p1·a- po1·ém, deteve-~e em frent e n Xav10r, talvez atlrahidos a Argonne pela for- carregados de reslabe.ect'r o trafego 
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·-------... _., ___ tos e talheres. e di:,sc-lhe: tuna r1ue então offerecia a induslria. da estrada. . . 
AND Ri7 rvri u·l'J l: i o janl81' 01'8 ahundanie e isso fazia .- '.>t·ecis<1 fallat·-tc; quero <jUO es- At·eia havia-a com fartUI'D e boa; o . Desembarc~ndo na eslar;ão d1ri-

,,1J 
1
1 ' '-' · nolat· que as suas cconomws n<io se leJaS amanhã mmlo cedo, no atcl~er. ca 1·vão pela mesma fôrma. g1-m~ lranqutllamenlé pa1·a o hotel 

.• esleudiam aos alimentos. 1 1. to 1 a ·a c·s tam quando enfr·entei com duas alas ri C' ((' ."' . 1! Quan o a a nnen s 1 VI - • - · · d 1 'd d d · 
-u "'--"""' "- Um pastel de lcbt·c uma fen1na, ~ . b L e eÜes fir tndiVI uos con 'CC! os pot• esor ~n-

uma pema de pOI'CO assada, salada e ,Jem e Isso . a_s ava pa:sa qu st com- ros empregados na est1•ada--posta-

s~GRE1DO ut· b'1 'i~1 '" ~ "' ~ .. d t 1 massem mais e ma1 e - d 1 H li I i d! I! j '( queiJO a et'1'a co~llpun ~am o. menu. Com ell lo Gel'lrudes et'U ti lha d~ 1' . os ~ma as. . . • . 
D ~i.L l f\, ,i i!/; Gaspa~ e sna f!lHe beb1am vmho de um falwicante de Yidt·o. me CIO. Nao me de1_por aperceb1do, . ~ontl-

- · t Ver_dun01s ; Xavtet' o _as tres mo9as Tinha a csptJntaneidade, a altivez A floresta agradava-lhes. nue1 meu camt!Jho-quando ou~1 grt-.. 1 behiam_agu~. Torlos lmham appettle, as violentas co leras dessa nH·a éll'den~ Prosperaram. tos e successiva0ente recebi duas 
EHli\iEJB..-t~ com excepr,ao j e_ GE'r·trudes, que a te e cavalheiresca cujos t.yp.os eslt·a- l Já-êm153ü, Nic_olau Volcyr, histo- pancadas d~ pedra, um f na cabeça c 

1 mu1to custo eng?ha o que lhe punham nbos tanto irnpt·ensionavam. ria dor de Saowame, elog1aya • as outra no.hel!O. _ 
. . no_ prato. Perec1a presa de dolorosos Vindos, digamos, da Nor·mandia os bellas fabricas de vid 1-0 nos bosques Engat1 he1 e~lao ? rewólver que 

-Ali! d1sse Honorma, to1·nando-sc sctsmas. o-entisbom ns vidraceiros estabelece- de Argonne.ll traz1a e d1sp_aret um ttro ao ~!to, e gr1-
vcrmelha de _ desespei'O, SI o _tiO não Gaspar com. as costas volladas pa~a ~am-se e~:A.r"onne. A idade de ou1-0 foi no sec~ dez- let ; s1 coutmuam a _ag~:red~r-me faço 
nos que1' ma1s ve1·, e Isso umcarnen- a lareira com1a como quatra e beh1a No rei' ado ~c Luiz Felippc já el- esete. . fogo em ponte certo e fo1 preso o 
Le_por vo~sa causa, Gaspar c a Sra. como 01~lros L~ntos. _ les ahi s achavam, pode-se até dizer Colbert augmentou-lhes os p enle- aggr·essor. 
mmha mae! Em :cz de se abotTecc- . Parecta !llats contente ag01·a que 4 ue desde 1314. gios e asseguraram-lhes 0 monopo- Como é na!ural_ agglomerou-se o 
rem com e.lle :enam an~es lmmllhar- L1_nha ench1do o estoma~o e escl?re- 0 rwivilegio foi-lhes cenfel'ido mais li o. P?:Vo, c_onsegm entao ~nt~ar no es-
se. ~m ~ez de tratai~? l~o tnal antes c1d.o o cerebro. C?meç?u. a falla1, e tarde por Henrique III e quanto a E clles foram enchendo <}'e garra· c_11ptor~o do a~en~e e d1zet-lh; que ~u 
vosse Gaspa: . lhe tnessc levado de P?~ d1fferentes ;.e,~es as c1rc~mstanl~s HenrHJUC _IV esse não fez caso delles. fas a Lorraine, a Champagne e 

8 
tmha_ s!do pre\emdo dessa a,gressao 

duando em , ez uma lebra. As co usas ruam-se ao 6lU\1t lhe os pht ases pt~ A 111 bneu·a pela nua] elles lhes f o- B 
1 

d b s mmas e em vta,.em . 
d - · · - 1 . , 1 ., , ouraogne, gan 1an o oas o S " · d · h d , esse mo _o nao 11'1am tao on;,;c. cantes e a egres• ram apl'esenlados merece ser confes- "' t 0 d _ t b 

01
,q andavam _e,.ut epo1s acompan a o p01 

Gaspat' IPdignou-se . A conve1·sa vet·sava s_olll'e ~cena~ do sada. ,.as a~ 0 as. am em P. ~e am1gos em _um bend--no qual no v~ ;: 
Eu, dal'-llte de quando em vez uma passado e sob1·e as fanuilas d~R vJUra-. _ E, , . . d l\f· '" d dc0a, ~~he Lmha~n e~t/:pa,..e.m .. diam pedra~a~ al1ráram, para a secretari a 

lebre! :A. esse tolo! Pl'cfiro cem vezes ce1ros com os quaes l\Iaupt•té entre.. 18 no pr~nctpto e ' '11 ,o I" s os mats H' . 10~: ucce f de poliCia. 
dai o a Phanor! ... Tu niio me co- linha relaçoes. I 603 .• e 0 ret ~m~IO-~ee a ~1.~ 1 'l. com a~~ paes como ~opr~elartOs das ~: Não encontrando o chefe expuz os 
nlteces minha irrnii. Enliío cuidas Gaspar contou as U\'C[Iluras das ca- i\Iarw de ;}fed1cts, como deseessem a 1 '~ 1 cas, os ma 1s moços eram obrt factos ao 3• delegado, que satisfeito 
que um MaupJ·ié CUI'VC-se ass im sem çadas que linha feito. col~1na de Chalatdes, B? sah1I'!'m de p-ados a ser se_us empregados, e nlío disse que podia recolhet·-me a meu 
mais nem menos poJ· ca usa de uma El"a tanl e jú quJJ.ndo ell es lf'xan.UI- Samt-.Menehauld, mu1los geulisho- ~ravam. por Isso.; .algu_ns dclles fo- domicilio, e que se quizesse voltasse 
herança'? ... Tu con lieces o Jl t' OYerLio jlram-_ se ; Hon01' ina c Gct' trudes,levan- mens salllram dos b_os~ues e fot·arn t'am ~nals larde disli_ngmdos com or- hoje pa"a proceder a coPpo de delicto. 
«ultivo como um ta l.Jt•icat tte rle vidt'O. 'l taram a mesa 0 cada qual procu1·ou 0 ao encontr~ da ear1 ua,.,em · <<Quem dens, um ?elles, NIC~Iau de Conde, . 
Meu pac 0 e ra ta!llbom e pot· dcvc1• seu aposento. . são es te~ 11Id!v1,duos » pet·guntou .o p:rlence_u a Con'!panh

0

ta de Je~us e . MANOEL. DE FREITAS NoVAE S. 
àe familia c u cl cwo sel-o. P1·e fet'Cl'l il As moças for•am be1jm• a Sra. de r~ 1 · - ~enhot' 1 espondeu o r.ocheu o P1 on~l'lcwu um chscur .. o funeb1 e do l't1o de Janeiro, 3 de Dezembro 
morPet' nn flor·e& lu , 11 'um fosso qual- Maup1·ié; Gasra r_beijou 1' ui_dos~mcnte suo fnbt:lc,antes.~~ g~1Tafas.~. ~ B~r= 1·e\ .... utz. xr~I. As fill_I.as casavam de I89l. . 
quer do éllle calnt' nas b9ns g ra o;a .• as faces de suas H' má s e <h a gmdo-se ~u ~s- poz ~e ·l ru " • dize"'m a. ~10~ hn °0J -~ Vl~J a cetros. d.a"'. v1zmhança, ou (Do Joraat"do Commercw4-U-9l. ) 
desse pera H;~, tju e sô sabe de penai' a Gertaurles: . . . ,... uus ~ ~J ~' cll o lhe~ t.ltrt 0 10 uma chufa ee~tao faz1am-se 1 elt

0
tosas. . I @!!!! _ 

os pob1·es campouezes se us llHJIIIIIDo> -Vamos, prumn!Ja, rltssc c lle es- bem , al "'ad a . Desdenhados pela nobreza te1'1'1lo- Õ 
e rruc po r um tt'Pgt:i lo qualque t• sc t•t a le_ndendo-llto a lmio, nad a, de zanga - A e,n' t'Uél (:(Cl11 uli o pa1:ou, porque na!, que fallava ll!l~l da sua oc9upa- DECLARAÇ ES 
capa z de descobt'l l' cabe! lo n u m~ <;ao ! · .. Façamos as paz-:-s_ : . cotru' ça,·a i.l ~~!. o v~~- e 11 nhal]. F~r- 1 r,ão .e eh~ayam-n os de rnocttthns 
casca de ovo ... B11s la. náo fil llcmos Gt:t' lrndes, fit ou-o p01' ·: um Ill" ' nn 'e d:rJ, ~, , , ·, '0 npo , 1a o u\· n L1 'l'í• rito- drl orrlro, s~h1am pa l!ar c·1m o d<J~ -
lll iiJ~so br-- e sl "'t r. 'l"'· \·:,n: <· J lll'•: ··. 1 e re~t·o u <1 Pi t•d Lr; 1. ,., ,', .. :c· -<o ''0 ... . ,,_ ., J,. ,. ,. 'L· "li :nlia d~·at t <>rw:í,lefJ< < l~>·~p•·P- 1 JO JKE-.:T (j,..JUB 

\.) _;utlL!t l'~la ...... : .. ' 'd é. t\ ;-;r pi.1 de -- ~ 1 ritntJ G .a ~ pur , ··n 1t fiJh ;, f1 • 11u : :t I{ ·lil'l~'ll \"l [''ll"ltf rnnr do1 I L t - tL-,4 fatn; : : d ~ tl(dH · ~· ~ ,lt) :o6t11'. .. 4
' · 

laile fume,y1vu nn '11113 áupci:·a fabt ·1ca :Jie d,· Yi dr n l:n uL;:o••,: f>l : • L1 
•i 'L" ,. ,,r.- •h•,'P]l. ;,1'1 r,r ,.,,,,,...n•o • . 'I 1'0Yo]u, fi o d·• I : ~·C). pon::m, rl.-u - Em YirtndP da in fa ns ln nof:'t5 1!, 

Scnlat·am- se Lorio> a mesa co lxwli1 SC1tltrnent o ... L• ., .. L i·.•·' .,, ... , ; •. em, .. ,. • ··. ; "'' IH ' ~<:n !!O·l'<' let· 1 ,,· .~l ,. 1 •I on-lbc~ o rnot'l" :1·• Sr . D I'<'rlr,) :; · F>x-'•" 
de Ulll oleado. Boa noite . . : ;, (' :" .. , .L ,•i('- ··w '•·],.· . .. •c ' ..!. i. e •.u de n:ouOiJ'.Jlicl. _l·arl •r rl .. n,.,_,l ', a n ·r·r·<:•or· in ' I 

A Sra. de M~ I,' ]JI' ié, <:lisse em Y0 1. G-aspar·,ficou pe tn i;cad o. . , ga1-rato> . . . j , . , 1 s?cwdade resol~eu transferir ss , cor-
& lia O Benf'd~CH(', que Ga ~ par· c X a- El!n pa~s ou rap1da me nlc d1anlc dell c E ss ns genlls-ltomem, ;ll'l1slns r \ Contr.nn11, .) 1 r1das de amanha • 

;.J 
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tad01:amente, pt·ejudiGando de modo 
gravtsstmo a tranquillidade publica. 
conse:J;uio hontem os seu,intentos,nãn 
no Estado do Rio~ mas nesta capital 
onde elle c1·a forjado com immenso 

I 

A.., nepublica 
gaudio de polil1cos ante-portellistas. 

O homem illustre que na madru- Dizíamos, c o affirmámos impa1·cial-
me~;~te, que encheu-se-nos a alma do · 
desalento diante do c1ue obset·vamos · 
d'3 ni.m. 

gada de iJOje ce1•rou pa1·a todo o sem
pre as palpebrll.s á Vida, deveria l&t• 

ne~sc mornl•nto a imagem sagrada Emquanto na capital o movimento 
da palria diante da pupilla em que a ct•a grande e parecia aç:cusar um facto,· 
luz rareava, bruxolPante c bac;a, por- oonsu'Jlmado,em Niclheroy reinava a, 

que sernpre, no exilio, do seus labios Ap as, para im!Jedit· qualquer mo-
mai~·ofunda calma . 

cahiram pa avras de amor pela torra tim, vi do á socapa pelos contra rios· 
em que auceu. • . ao governo do Sr. Portella, o cor~rr.r· 

policial estava de promptdão.Mas nem 
que e Repubiica veja nesse .por is~o havia ostentação de forç!I 

lo Ol'reu. um cidad4o es- pelas rue~. . _ ., 
ümado errando como polit1co mas O monmento reacc.wnarw Tevan-

' ' tado .d,veJ•sas locahdades do Es- •" 
amando á sua terra com todo o en- . tado fo ebellado, em parte, com a 
thu iasmo cie br.ndeiro; assim, pois, · maxir rudenc:ia, e só em Sa~ucaia 
em honra da rossa generosidade, em .tem•se ~ lamenta,• mortes e ferrmen-

b . tos. Dtspei·tados pelos telegrammn . 
hon.ra mesmo no nosso r10• esse cor- . recebidos de muitos municípios um~. 
po malllmado pet·Lence-uos • grupo de . ])Oiiticos delegou a 

0 
~. 

1\fandemol-o buscar. Srs. Drs. Ntlo Peçanha e Aristide~ · 
Que a sua alma ao menos tenha essa Lobo 8 sua representação perante o.·· 

S1· .. governado1•, aconselhando-o a que ;·l 
recompensa. Respeitemos a sua mais rl;lsignasse o seu posto, o q'le era J 
ardente vontade: do1•mir o somno tambem opinião do Sr. general Fio-· 

riano Peixoto. 
eterno na terra em que vio a clari- Respondeu-lhes o St·. Portella ne-
dade do primeiro dia· gando-se tomar o aij•itre aconselhad:> 

Oh I O Brazil é tão generoso e porfJue só J'ccebia ordens do pt·esi
grande que não lhe póde negar os dente da Republica passadas por es

cripto. 
minguados palmos ·de um pedaço de Mementos depois compareceram 
terra nem a me;noria de uma lousa. em palacio o vice-governador Dr. 

Honra ao Vencido e Getulio das Neves e os sen1ldores. 
recompensa Laurindo Pilta, Castro Paes Leme, 

ao Bom, deputados Almeida Fortuna, Ladislão 
----..., • .- Acrisie, João Piragiba e Mastos Tra .. 

D. Pedt•o de A.lcant.ara vassos que, em commissão, se enten··· 

Ao espalhar-se a noticia do falleci

mento do ex-monat·cha grande foi o 
sentimento do povo. 

Em signal de pezar quasi todos 
os bancos e companhias cet•t•aram as 
suas portas e algumas casas commer-
ciacs. 

Mui tas igrejas têm dado o signal 
funebre. 

Na rua d'Alfandeé:a,onde funcciona 
o Ensilhamento foram afixados por 
alguns moços boletins convidando os 

seus collegas a retirarem-se, como 

prova de sentimento por esta noticia. 

deram com o St·. presidente da Repu
blica, trazendo a noticia de qutl 
S. Ex., á vista das ponderações dq', 
d~ commissão e do vice-t>'vemador, ~ 
dtssera que agirá sempre nes limites' 
da Con;:tituição e da legalidade, que: 
a força publica só entrará no Estadõ~· 
do Rio quando requisitada pot· quem· 
de dit·eilo; que é seu pensamento não' 
se afastar da Constituição e conservar J 
toda a autonomia dos estados. i.,j 

Em palacio, onde estivemos, uni·~·· 
camente levados pelo dever da nossa 
profis:;ão, tivemos occasião de veJ• .' 
grande numer·o de senadores, depu-. 
lados e intendentes que for·am lev~r ~. 
ao Sr. ~overnador a segurança ri"""~ 
suas eslanas e affirmação do seu ~ 
apoio. 

Soubemos ainda que os cong,·ossis -: 
tas alil reunidos e rept·csentando a 
maioria das duas camar·as, tt•atavam~ 

Os clubs carnavalescos Democrati- de Uitr manifesto assegurando a paz c f 
garantindo a 01·dem e pleno apoio aa'i 

cose Tenentes do Diabo tt·ansfe1·i1·am gove1·nador, manifesto que hoje se1·ia. 
os bailes annunciados para hoje. dado á publicidade. ~ 

Em divrt·sos bancos c;;táa bandeirL A' noite uma numet•osa massa de I 
w. '· ••. ;• a mcw pan. novo rliJ•if:'io•sn a palacio. ?l'ouun ·· · 

Palaeio Duqe de Saxe 
Lê-se no .Jo,:nal o 1 1P 

cia1·am d1scur·sos nesta occasiiio o< 
St·s. descmbat·gador OLloni, Olayo · 
Guerra, da lmpr,.nsa e tlt•. Mario ' 
Vianna c ue fallou em o 10 -

• 

...... 

• 

• D. Pedro da A.leantara 

Falleceu hoje, em Pariz, ás 12 horas e 45 minutos da man!Jã,na 
idade de 66 annos, o illustre e venerando brazileiro, que por mais 
de meio seculo dirigio os destinos da nossa p'ltt•ia. 

. Inclinamo-nos com a& mãos cheias de saudades diante do seu 

lumulo, po1·que menos grande pela sua eminente hicra1·chia sQcial 

e pela escolha do destino, que por suas virtudes ciTicas e particula
r·es, seu patriotismo, seu amor aoestudo, seo culto ao dever, sua pu

rczu immaculada de cat•acter e de vida,elle foi não só um dos mais il
lustJ·~s fiiJ;;;s cio ·Brazi l, como um dos mais- importantes vultos da 
~cgunda metade deste seculo. 

Sâgrado no seu cxilio pela venel'ação do mundo inteiro, porque 
em nenhum outro chefe àeposlo registra a hisloria tantos exemplos 
ele sublime resigna<;ão,abnegac;ão,desinter·esse, honest'dade, e amor 
á pat1·ia, a sua morte não póde deixar de ser p1·anteada por lodos os 
brazileir·os sem dtslincção de Cl'enças politicas. 

Dur•anlc o seu governo muitas vezes o alacat·am pelos et't'os ciç 
su" politica e a sua queda ror 0 cor·otlarw natut'rAl da falta de expan\. 

sã~ ás liberdades publicas e sobretudo da esct·avisac;ão uas anti o-as 
pt•ovincias ao circulo de fc!'ro da central isa r- 11 1 · iQ , 1;" c 

Consta que o go,·e1·no vat ouvtr ~s ~ O homem gallo 
co!lgrcgações das faculdades de dt- ~ Toda "'ente ficou hontem pasmada, 
I'etlo sob r~ a questão dos bens dotacs ·• oJJ1os be"'m abertos, .ouvido alerta len• 
das ex-pr1ncezas. .'doe sabendo de mars ~to caso fim de 

. ---.-- seculo, abracadabrante e estupefaci-
. ~I vemos hontem occastao de vm· um ~ente-o hom6m "'alio. 
deh?ados trabalho.s em cartões aber- : A pr·incipio os"' sebas.tianislas fize
los a nta de camvcte pelo Sr. ~IIIy ' ram conjecturas e mUtt?s prophetas 

que se acha nesta capttal. viram nn caso um presagw de grandes 
.tra~al~os t·calmentc bem fetlos e acontecimentos. 
mahsstmos·. Cjlle mUlto recom- Teria vindo e!le, o tcrl'ivol prog'l
dam a pertcia o o hom gosto do nitot• da prole ~allinacea, dar o eo-co-

arttsta. ro-có anniJnClando a restauração ou, 
seria oc~sicoga!loda noite do natal'? 

O .Sr. pt·esidente da Rcpuhlica fez P 1·ofu os mysterios ! diziam os 
e no palacio Ilamaratv, á 1 hora inventare de boalos. 

a r·ecept;iio official do corpo Era este .José da Costa o tal que 
plomatico. prometten desl'obrir o f!ncanto do 

~etrad.t de Ferro 
Cenb•al 

O minislet•io esteve reunido em 
ferencia hontem, no palacio lta

, de 1 ás 6 h01·as da lat·de, 
compareceu o St·. ministro da 
nba. 

Furt.o 
O subdeleg'ldo do 2· dist.riclo do 

~la:;a<~ra.m mandou apresentar ao 
chefe de policia Julio Marinho, 
o honlem na rua do Sacramento, 
ser accusado de haver penetrado 

casa n. 291 da rua do General Ca
ra, de propriedade de Berto A~
. da Sih·a, onde tentou furtar dt-
ro de uma gaveta, aproveitando

da distracção do caixeiro. 

Rot!!lchild e Son!!l . . . 
O Sr. Dr. Rodrigues Alves, mtms· 

da fazenda, expedia hontem o se
telegramma aos St·s. N. J. 

.... "'""'"ild & Sons: 

chafari1. do Lagarto c que a~01·a em 
fót·ma de ,.,al~o >em cur».}ll'H' a sua 
pron.~sa i • · · . · 

E assim um homem que qutz lem
brar as bJ' ~>arias das feiticeiras de 
outPos te s, transformando-se em 
gallo, leve s honras do dia. 

Toda gente deixou de parle a polí
tica, o sebastianismo, as deposi\:ôes 
e voltou-se pat·a e homem gallo. 

Que esporão não terá objectavam 
mUitOS. 

E assim andava. andou e andará 
por muito tempo, de bocca em.bocca, 
o caso que veio confirmar mats uma 
vez que estamos no seculo das mara
vilhas e que neste paiz tem appar:e
cido factos que attestam ser aqm o 
melhor dos mundos. • 

Mas descobt~io-se afinal que o ho
mem é simplesmente um amigo da 
procreação por system.a nrwo. o que 
não é de admirar aqm onde mven
tam-se todos os dias novidades c com
pa nhias. 

Elle leu, estudou, meditou sobre a 
polycullura e ficou convencido ·de que 
assim como se podem fazer, e chocar 
ovos artificiaes que geram pintos elle 
podia por processo mais positivo con
coner para o augmento da raça galli
nacea, principalmente agora ciie gal-

« Rio, 4.- Acabo reccbet· vosso te- linhas e ft·angos estão por preço bem 
mma ao tomar posse cargo mi- elevado. 

Agradeço felicitações pessoaes 
mlllha nomeação. 

cc Vosso juizo a respeito bom senso 
moderação nosso povo é bem mE)rc
do, e posse assegurar-vos governo 
rá tudo para confirmar alto c1·edit.o 

nceiro do paiz para rY qual contt
mos confiar nos vossos esforços 

que devidamente apre-

Portanto o que pareceu um. crime 
aos olhos da Sra. Virgínia é simples
mente um a c to de benemerencia. 

Merece o Sr. Gallo um titulo hono
rifico pois vem concorrer lambem 
para diminuir a cat•cstia de um ge • 
nero muito pl'ocurado. 

Cada um na sua esphera de acção c 
portanto a sua, delle, está traçada. 

Aquill.., é amor á polycultur:a, as 
ga llinhas e a nós lodos, salvo se1a. 

O Sr·. ministro da marinha 
·caro seguinte aviso: 

E' um patriota este Sr. qu9 não 
perde tempo em excegitar;ôes r roz 

fez pu- logo em p1·aticaaquillo '!UC emp1•ellcn
de o seu espírito. cc Tendo sido exonet•atlo, a seu pe

. do, do Joga1· de clrefe do estado· 
ior• genera l da ar·mada, o cont1·a
irantc Cat·los Ba!Lhazar da Sil
~. é muito ftJ•ato ao governo do 

publica recemmcndat• que este offi-
1 stja elogiado ctn 01·dem do dw 

incxcedtvel zelo, intelligencia c 
Idade com que servio no refe1•iclo 

l'g'O, como tambem pelo muito pa-

Deixem-o trabalhar e Yerão como 
denlPO em hJ'e\·e os ga llinlteil'os es
ta r·ão cheios. 

O St·. Gallo não e um !Jomem é um 
thesouro. 

Em ljualque1' outro paiz já teria 
t•ecebido grandes m'lnifeslaçõ~s. 

E' um uovo Adão na famd1a dos 
gall i naceos. 

"' 



mento do ex-monar·cha grande foi o 
entimento do povo. 

Ern signal de pezar quasi lodos 
os bancos e companhias cet•t•aram as 

uas portas e algumas casas comrner-

c iaes . 
Muitas igrejas têm dado o signal 

funebt·e. 

Na rua d'Alfande;:;a,onde funcciona 

"· .-x: ., a nr~a rra onaeraçm:::";";:;-;\f'--'7------:IJ:-lt-i~~O"ffi~:ll:l(i~iilt:nr!:ã-------~.-----------------·---~~~~ dacommissão e do vice-~ver·nador, . • nac , -cTJnnmo:; .-r•=u~· ---_.-,~·---
dissera que agirá sempr•e nes limiteg · «Rio, 4.- Acabo receber vosso t e- linhas e ft•angos estão pot· preço bem 
da Con~tituição e da legalidade, que, legramma ao tomar posse cargo mi- elevado. . 
a força publica só entrará no Estado ~ Falleceu hoje, em Pa1·iz, ás 12 horas e 45 minutos da manhã,na nistro. Portanto o que parece~ um: ce1

1

me 
do Rio quando requisitada pot· nuern ; ·a d d 66 ·

11 
<< Agradeço fc l1'cilaç!Jes pessoaes aos olhos da Sra . Vir•gima é s1mp es-

., • 1 a e e annos, o 1 uslre e venerando brazileiro, que por mais ~ · de dir·eito; que é seu pensamento não . pela m!llha nomeação. mente um a c to de benemerenCla · 
se afastar da Constituição e conservar . de meio seculo dirigia os destinos da nossa p<~tr•ia. <<Vosso juiíiO a respeito bom senso Merece o Sr. Gallo um titulo hono-
toda a autonomia dos estados. . ~~ . Inc linamo-nos com as mãos cheias de saudades diante do seu e moderação nosso povo é bem mero- ri fico peis vem conco.rrer lambem 

Em palacio, onde estivemos, um- ·~· Lu 
1 

d 
1 

. t 1 · 1 · . 1 cido, e posse asseg.urar-vos a:over.no para diminuir a ca••cst1a de um ge • 
• mu o, pot·que menos gran e jJe a sua emmen e ucrar·c 11a socra •· ~ d cam~n~e lev.ados pelo deve~_ da nossa . fará tudo para co_nf1rmar alto cr·edrt.o nero muito pr·ocura o. _ 

profisj;ao, t
1
vemos occasrao de ver· e pela escolha do destino, que por suas virtudes ciTicas e particula- financeiro do pa1z par·a a qual contt- Cada um na sua esplrera de acçao c 

grande numer·o de senadores, depu- r·es, ~eu patriotismo, seu amot· aoestudo, seo culto ao dever, sua pu- nuamos confiar nos vossos esfot·ços portanto a sua, delle , está traçada. 
lados e intendentes que fol'am leva " reza immaculada de cat•acter e de vida,elle foi não só um dos mais i!- poderosos que devidamente apre- Aquillv é amor á polycul tu~a , as 
ao Sr. governador a segurança rlb. -;iamoS.l> gallinhas e a nós todos, salvo se.1a.. 
suas estimas e affirmação do se• ·~ Ju sL r·c~s fiil1Õs cio -Brazil, como um dos mais- impodantes vultos da E' um patriota este .sr. que não 
apoio. ~egu n da metade deste seculo. per·de tempo em excegJtar;ões C' r oz 

Soubemos ainda que os congr·cssis ·, O St·. ministro da ma r·inha fez pu- logo em p1·at~c~ aquillo que empr·ehún-

o Ensilhamento foram afixados por 
alguns moços boletins convidando os 
seus collegas a retir·arem-se, como 
prova de sentimento por esta noticia. tas allt reunidos e representando a Sllgr·ado no seu cxilio pela vetrel'ação do mundo inteiro, porque blicar o seg uinte avi so : de 0 seu esplrJlo. 

maioria das duas camar·as, tratavarn :. em nenhum outro chefe lieposto registra a histOl"ia tantos exemplos <<Tendo sido exoncr·ado, 
8 

seu pe- Deixem-o trabalha•· c verão como 

Os Clubs Carlla
···aJascos Democratt· - de ur.r manifesto assea:urando a 1Jaz ~ .· 1, bl' · - • - d · l h L'd d dido, do logat· de chefe do estado• denlr•o e r11 br•eve os ga llinlJeii·os cs-• ., ,. (e su r me r esrgna <_; ao,aDnega çao, esm et·essc, ones ' a e, e amor 1 d d -garantindo a 01·dcm e pleno apoio ao ~ maior• genera a ar·ma a, o contra- lar·ão clJeios. 

c ose T enentes do Diabo transfe r·il·am governador. manifesto que hoj e ser·ia á palria, a sua morte não póde dei xar de ser p1·auteada por todüs os almirante Car·los Ballhazar da Sil- 0 Sr•. Gallo uão e um !JOmem é um 

os hailes aununciados para hoje. 
Em divc r·sos ban cos está a bandeirL 
_ ~r-:ríllCI O p:iõ.'"" 

dado á publicidade. : l.Jrazileit·os sem drslincção de ct·enças políticas. vcir·a, é muito g t•a to ao governo du !besouro. . .. . 
A' noite uma num er·osa massa de" Dul·arhe o seu govcPno muitas vezes o atacar·am pelos m•r•os df). RepuL!ica ree:emme nuat' que este ol'fi- Em qualquer· outro patz J8 terra 

.nll.lLQ..rl j •i.ci.Q,.s:.e Palacio. Pt·onuu cwl SLJ a elop:u~do em ot•dem do . dw J'ecehido gr·andes m'l.mfesta<; õ~s. 
ciar·am di scu rsos nes ta occas iii o u<

1 
s ua poliLica c a sua qu eda iot 0 cot·oilarw natul'al da fal la de expan~ pelo inexcedível zelo , mtelllgencta c E • um uovo Adão na famrha dos 

Sr·s. descmb~ r·gador Olloni, Ola,·o
1
· sã~ ás liber·dades publicas e sobretudo da escra visa~ão uas antigas lealdade com que servio 

110 
l'eferido gallinaceos. · • 

Palaeio Duqe de Saxe G~erra, da Imprmsa e ur·. Mar·io · . . . 
1 

cargo, como tambem pelo muiLo pa- Elle 110s 1wom cttc a:eandes causas c 

V f 11 
pr·ovmcras ao crrcu o de fcr·ro da centralisa,..ão administl'ali va. Os · · J - d d · · 

L ê-se no .Jo,:nal do Comme1·cio de 1anna que a ou em nome da inten- " trJOttsrno e a megat;ao e qne eu vontade Qsporão não lhe faltam . 
hoje ; dencia da Nicthero-y e enlre~ou uo seus er·ros foram gr·andes, porém maiores foram as suas vil·tudes. exhube!'antes pt'O'i~-as no peeiodo dif- Em ''ez do xadr·ez mellam-o nuul 

<<Sabemo~ que mandou-se ficar· govel'Dador um lermo tjue fôra la- Investido do poder pessoal, pela condescendencia ou fraque za fiei! por que acal•a de attr·avcssar· 
0 

sor tido gallinheiro e vejam que pPoc-
sem cff,.ito a ot·dum P"'' a aq 

1 1 
vr·ado naquella corpol'.l ~ã~ e <1ue con- nosso }Jair..- C· J. de 1\lelto. sas . 'fodos 0~ gallos J·untos não lhe 

· ... · uar e ar tinha muitas assignatur.as. Ne~se do- d~s políticos do imperio e pela ~ort·upção etllitoral, tendo em suas • far~o concurre~n"'c1·~. 
o ~2· batalhão de infantar·ia no pala- " - " " cole do Duque de Saxe. )) cumento ossignalarios prestam fr·anca mãos todos os poderes da Nação e sendo elle o seu arbiLr·o surp1·emo &basteehnent.ede cat•ne Quem sabe ~e d 'ahi destas cxpc-

Muito bem 1 Come <;a a justa repa- adhesão ao governo do Dr·. Po1·Lella e~ nunca abusou da sua for ça pal'a vinga!'-se dos seus inimigos ou par·a á Capital eiencias uãe virão gr·aodes dcsco-
r ac·ão no r'e"'irnen da Je al ·d d pedem que S. Ex . não resigne Q seu ' f L · d 1 · 1 d · be1·tas 1·n,·estr'c:ar·u· cs ii'teis a· bumani-• o g 1 a e. lo~ar, porque 

0 
occupa em-nome rla ar• ar a gananeta os seus 1aJu a oees, em•r1uecendo-os do dia para Ao Sr·. peesid.c r.lle do Estado . de dade~ ' ~ • 

le1 e representa a maior·ia de Estado. ~ a 110ile-t1·ansfor·mando o poder em balcão de ncgocios mcrcenarios Minas Gc1·aes, drr·1g lD o Se·. Mnu slro Não se deve pet·der, deixa!' assim 

Seriamente enferma guar·d<\ o leito 
h a tJuatro dias a Ex ma. St•a. D. Ma
t•ia Ade laide da Fonseca, rn·esada fi
lha do nosso colle~ra da Garrcta de. 
Noticias, Dr. Demer·val da Fonseca. 

O Dr Portella ao e b t O t f
. · · f · rlo !ntc t•ior· o sc-.•' uinle tcle!!eamma: 1 · · , r· ce cr· o crm , e ra teanctas mcon essavcrs . ·~ ~ 1'1• a' o"'at•ra um lromem CJUe é tomem · 1 c << Em addiLamenLo ao me u telc-

pr•onuncrou as segumt.cs pa avt·as: J1. F · '· f d E d l 1 e gallo . . . _ 
P

ano orde q " R F ' ot um cu e e e ' s ta o .wneslo c pu r· o . grarnma de h ontem e antes r a r es.- <' 
v na ue e._; .que. tco. • ~ E diziam que r!Ots peoveJlos uao 
O que fica dito e CJUe escrel'c- A rnonarchia ~ ra planta cxotica no sólo ar·dente da Amer-ica e posta que aguar·do, rogo promovars cabiam num sacco. Eslá desrnor'a -~ · d f por todos os meimr a vo~so alcance 

Fazemos votos pelo seu pt·ompto 
restabelecimento. 

mos com a maior imparcialidade é a 1avra e eneccr como feneceu, eslorricada pelo calor da alma po- vinda de !!!Ido em quanttdade suffi- lisado o adagio. 
verdade pura. Nenhum interesse, a pular•. ~ 1 Or• 0<>anizcm um a empt•eza, explorem 

d 
ciente,. IJllC cons ta -me . 1aver, para 1 d t 

n~o ser o e ar·cllivar factos presen -· d 1 p o homem ~ vet'úO que ucr·o cn r·o 
C lados, nos leva a ll·a çar· essas linha~ Como cidadão o ex-impc!'ador do Brazil e t·aestimado e querido, abastecrmenlo c~ ta .cdapJlaf . o r sua em pouco temiJO. . · 1 parte o governo env1 a es or· .;os para , 
a que reummos a nossa J·us.LificaYel como htonar·c ra era apenas toler·ado pelas suas vit ·Ludcs , 11or·r1uo 0 ·f As acrõcs terão um ag10 es pan.oso ~ tornat• infru ct1 er·os quaesquer· mar:e- - 1 · 
c.en. sura contra o abuso de certos po- 1 · · · 1 · 1 1 t c dentro em br·e\'e ser â a u trma pa-O engenheiro fiscal das compa

nhias de Canis Urbauos e subur
banos, remetteu ao general comman
dante da brigada policial um officio 
declarando quo os officiaes dessa 
brigada terão passagem gratuita 
mente, quando armados e fardados 
nas companhias de Cart•is U1·banos ~ 
Villa-Izabel. 

I 
• governo monarc 11 co er·a mcompattvc <.;Om as aspira,:õcs do nosso ]·os pt' eJuC iciaes, c os que sem pa. rw- ·r d 

1t1cos que não temem em lançar• mão • b 1 1 b lavra do seculo , esta manr estação e d · 
1 

futur·o e da nossa gl'andeza . tis mo r•·ocuram o stm• pena • er·- l'd d h 
c mexeriCOS a armantes os quaes da de em tal es pccie de commercio, quanto pódc a menta 1 a e uma na· 

apenas conseguem prejudicar• a calma Desthronando-o tb nindo-& o Brazii cedeu ao impulso do seu b O homem gallo não é um homem, 
da po~ação e os affazeres do com- que tão de perto interessa ao em es- na-0 é um O'allo é o maior pt·odi!!:io 

. p pntr·iotismo, rasgou ao uturo nov')s e grandes horisontcs . tar das populações . ' f~ 
merCJ ara taes actos é que pr·eci- N- f . Quanto aos pontos de embarque deste seculo hega see um ente an-
samos uma repressão immediafa. ao omos mgt·a s ao no~so illustr·e e benemerito Ct)ncidadão, em Tres Cor·ações e Bemfica, haverá ta:stico! y 

As companhtas, pOl'ém, até esta 
data, consta t ue fingem não conhecer 
semelhante avi~o , que aliás é muito 
r azoavel. 

Eatado do R.lo 

Eis os telegrammas que o Sr.~- · fomos justos, cumprimos um sagrado dever. D1ante do s·eu tumulo lo d d · · 
ver·nador· recebeu e 

0 
dect·eto lavi'a 

0 
· 11 · d da fiscalisa<,;ão, e mo o a cmTrgll' hontem: _ 1 unnna o pelos g r·andes elar·õcs da gloria e da immortalidade , que ratica abusiva de tomat'em os cria· 

« A 's 2 horas da tarde .-Pedro TaL já em vida o cer·cavam, o Brazil inclina ·3e cheio de pe! at·, por·que or , cro olltí·em '-'m' eHes, os despa-
var·es, Galvão, Hemeter•io Candido nPile perdeu um filho que estremecia de cnthusiasrno e de or•guJho !lhos de lranspol'le d.o gado na eds lra.da 
Martins e Judice, á fr·ente de 

50 1·ndJ·~ ~ de fen·o com mUlta antece enCJa , 

-

o seu vasto e nobt·e cx:·ação. il antes mesmo da cha0o-ada das boiadas. 
viduofj retender·am assaltar a inlcn- d denci For·am repellidos P. bater·arn Convir·á que só' S<!! jam despacha as as 
em d andada.--0 delegado de poli- 'JUC esti verem já no logar, •·ecebendo 

O dia de hentem foi agitado pelos cia, A.""onso Osorio.n • os despachos por 01·dem de chegada . 

I t b t d I 
11 ' Vaeeina do t.etano '"". Paul• Trata-se de reduzit• tarifas de tr·ans-

a arrran es oa os e uma revo ução << MACAHÉ, 4--Intendencia empos- ""' 
n o vizmho Estado, alarma, em parte, sada , autm·idades em exer·cicio tele- Os ar·cltivos italianos, refer·em cu- . Hon.tem pl'etenderam fazer parede, pol'le. 
de vido a um ne~ociante de charutos grapho desimpedido. __ Delegado de riosa~ experiencias biolog icas feitas tmpedmdo 0 tr·ansilo dos bonds ai- No matadouro , alé m de , liherdade 
da r·ua do Ouvidor·, que foi o primei' policia, Domingos Dantas.)) em Bolouba pelos professores Tiz- guns cocheiros da Companhia Vi~ção de Cól'te . que se1·á garantida, estabe-
r o o pregar car· tazes á po•·ta da sua u BARRA •E S. Jolo, 4 .• - Posso wni e Gallani sobr·e a immunidade Paulista. lecendo-se apenas precedencias .aos 
casa de negocio. Al guns collegas da afiançar que aqui nada haverá a or- t[ue confere o set·urn dos anirnaes que se sujcital'em ~o preço max1m.o 
tarde com uma pr·ecipitação que não dem e legalidade serão ma~lirlas refraelar·ios contra o te ta no. de 4o00 r•éis em S · D10go e de 500 rérs 
está de accOr·do com a necessar·ia custe 

0 
que custar.--Jui.: de direito.~ Os dois physwlogistas operar·am Está estabelecida, e m Sant,os, na nos açougues, faP-se -lla r edu cção de 

ca lma e imparcialidade de jornalistas <<Nós, os habitat• es deste muni· do seguinte ~da: chacara do Macuco, uma enfermaria 50 ·r . nos impostos municipaes do 
der am curso aos boatos, lançado o cipio, _presta_mos decidido apoio á lnjecta ram em cães e e m pombos para doentes de fe bre amarella; tem 0órle a conta r· do rlia 13, e qu anto ao 
te rr·or no espírito dos moradorP,g de admrmstraçao de v. Ex. ; es teja pequenas doses de virus tetaneos, uma phar·macia , quarenta leitos e rnel·cad o a re talho dar·- se -ha tam bem 
a lém-hah ia, que têm empregGs n'cs ta tranquillo quanto á Barr·a de S. João . tornando-os 1·efractarios em r·efo r·ço dous medicos. isenção de i mpos tos muni cipf!es aos 
ca pi ta l. -João Fonseca . )) ; da immunidade mt·Jr•al. A enfermaria tem todas as condi- açouguei t•os que se obrigarem perante 

G1·ande numer•o de chefes de fami- , lnjeclando o ser·um destes animaes ,.oes hygienicas, e já conta em trata- a muni cipalidade a ve nder· came pelo 
lia que a'qui estava tet·minado o set·· refr·actar·ios e m outros se r·es , confere- mento vinte enfermos. preco de 500 réis o ki logr amma. 
viço de repartições, foi obri~ado a 0 governador do Estado do 

1 
io de se-llrcs lambem a immuni~ade •. me~- P'e,:o- vos que deis toda pu blicidade 

abandonai-f' par~ col·ret• em defes':l Janeiro, considerando a impor·ta cia mo quando o serum. d~ c.ao pr·rmttt- a es te tclegr·a mma.-Jfi nistr o elo In-
do lar_ entregue .a fraque., de senho- das municipalidades 

110 
governo • varnente rnfecLado fot mJectado em H a rec~mações contra o se t•viç '1 do te rio r. • 

Joekey-Ciub 

Lixo huntano 
O Sr. Dr·. Santiago, l· delegado de 

poli cia , ol'ficiou honlem ao inspector 
geral de tel:·r s e colonisação no se•~
tido de ser r dadas promptas pron
dencias pa a remoção de {:!;randc nu
mero de irhmigeantes que dormem ao 
relento no largo do Pa P-o, offendendo 
a mot·al publica,corpprOineLtendoassim 
os nossos Cl'editos de povo civilisado. 

Muito bem pois ainda hontem tra
tamos deste facto que mostra simples
mente a i1',lcuria dos encarregados do 
serviço da immigt•a c;ão. 
--=::-:>-~ <t== 

BELLI8C~NDO 

-O-
IV 

A todos vence a polilica, 
Em seus Yôos sanguinar ios; 
Artes não ha, não ha cri tica , 
Ha sómcnle pat·tidat·ios. 

Longe della a vida é apathi ca, 
E não ha c1uem nGs conten te: 

r as e a natur•al mconsc1eucra de cr•- mocratico, e a necessidade de cessa ,, pequ.enas deses • . . COI'reio que é foilo pm' um numero 
anças. 

0 
re.,.imen provisorio em quo 11 InJectan~o-se em Pa tos meta cenll- mu i~P limitado dc:\empr·egados ~sQm 

Be m S'l eomrrehende o panico tôm :Stado, collocando-se á fr•en~e df metr·o cubJCo. de~le set•um. torna-se- pl·atrca alguma. 

Nem a Del~rme sy mpa thi ca 
Em s i ~nal de pezar· pelo falleci- · E'ass im tão absorvente ... 

menlo de Sr . D. Ped ro do Al can
tara , a dir·ector ia resJ lveu não r ea li
zar a cor· r' id a de a manh ã . 

• que . tal occurreDcra .causou ao d~spt·e- . sua administração por elei ção 10 u~ os. : eLeJdes a IDJ ec~,;ão tc tamc_a: mas 
venrdo es prrrto d~ Cldad.ávs pamficos,~lar os homens bons do munfcipiJ,c~r 1a tnJe~ao pr·evta do ser· um, nao con
hom~ns que ha v.ta_m derxado suas ca- e voca a asscmbléa ger·al legislatil·egue persever·ar as consef1u cnmas 
~ a s se rn a menor ~us pelta do quo s e~pa ra uma sessão de 15 diR s qu e co do lclano . 

A Associa f·ã o Commereial de San
tos resol vou 'reclamar contt·a o depo
sito de ca r·gos nas ruas proximas da 
pon te de dcscõilegas . 

E' seu porte lã o al'lis tieo, 
Tão raros são seus a ttr· itos, 

· O seu sort·iso tã o my tíco, 
~!te mana Illustrada Que em paz não deixa os mosquiios .... 

ra passar· . . ~Jmeçará no di a 20 do corrente pa 
P ar·a aqur!al ar do val_or• dos boatost,o fim es pecial de votar·. a lei rru~ tl e \· ,; o Sr·. ministro da fazen da visitou 

fornos em pt-ssoa. ao E ~ La do do Rro e regular o pr•ocesso elelloPal, e pr·oce hontcm diver·sas r·epal'li çOes pe r ten
o q ue vrmos tr·ouxe-nos a alma o matar i.l der-se em acto successivo a elerçã cenles ao seu minister·io . 
desa l e r~ t~ . _ ~~ das mes mas m unicipa lirlad es.--Pala 

AeX[l.O l' a•;ao do9oato que ~ehatem- il> cio do Governo, 4 de Dezembro d 
po a esla pal'lc tem pr·ogr edrdo ass us -~1~gL--Dr . Fn~ncisw P urtclla. 

lloj e talvez haja despacho collectivo 
do minis te rio uo palacio llama t•nty.fil 

Tivemos hontem o segundo numero 
da sallitante revis ta que vai fazendo ,S uas patranhas symboli cas . 

Consta qu e por dec t·c to de brilhant e fi g ut·a . Calam sempr·e em nosso ouvrdo ..• 
fo i exoner ado do ca rgo de maJor· do~·· Os ultimos aeo ntecimcnlos são t!'a- ·· APar~ livradr·-me de cóli ?da s , 
3· batalltão da IJri gada poli cial o c a- ta do$ com grand e verve e o l!ixto é qm me ou por• ' 'encr 

0 
• • • 

pitiio Gen til E lo ~· de F igueit·edo. ··' ~ muito va r·i ado e bem ~~sc riplo, J olo l\fosQmTo. 



Accreecentei,- teve v. ex.• a felicidade de v!r 
ao seu lado um imperador que o coadjuvou. E' 
verdade, reapondeu elle: o imperador mandou-me 
estudar a reforma na Europa, e quando che
guei ao Rio de Janeiro, disse-me: - agora ba 
ae rompletar-ae tudo o que 18 julgar preciso 
para uma reforma acabada. Vá escolher 01 lo
caes para oa edificios; fa,a organiaar os proje
ctos; ponha tudo iuo em ordem, e pu saremos 
immediatameute á execução. E usim foi, ac
creacentou o conde. O proprio imperador acom
panhava-me aos locaea; queria aaber todas as 
particularidades doa projectos, e depois vi1itava 
com frequencia oa trabalhos da conatrucção. Em
fim, concluiu elle, completou-se uma reforma 
que não nos envergonharia entre oa principae1 
estabelecimentos da Europa. Ficou tudo muito 
bem, e ainda accreacentou: oxal( qne eatea go
vernos de agora não vão estragar o que organi
sámoa com tanto trabalho. A este reapeito re· 
cordei-lhe o que em tempo ouvira a alguns doa 
nossos collegas de Coimbra,- que a ioveatiga
ção &cientifico. não era para portuguezes, não 
era para este paiz de calor; -que aquella pa
ciencia scientifica só se dava nos homens do 
norte, nos paize1 frios! Referindo-lhe isto, ac
crescentei que me julgava justificado contra 
aquelle argumento, com os frncto1 q.ue tinha 
dado a faculdade de medicina do Rto de Ja
neiro, depois que ae viu dotada com oa compe
tentes laboratorioa. 

N'eataa alturas, perguntou se me demorava 
em Vichy, e quando lhe disse que partiria no 
dia seguinte (eram oito raa da noite) mos
trou-se desgostoao, porque o imperador, di1se o 
conde, desejaria falar-me. A1aim me1mo (disse 
elle) vou vêr ae apesar de ser a eata hora, elle 
quererá falar-lhe. 

Respondi que acceitaria a entrevista com 
muito gosto, mas que não me atreveria a pe
di)- a, nem a lembrai-a. 

Voltou logo muito satisfeito, dizeod11 que o 
chamasse já. Disse: aO Costa Simõea'f Co
nheço-o muito bem . Assisti a uma lição 1ua de 
physiologia experimental. Quero vêl-o jb. 

d E~ vista d 'isto fui logo introduzido no quarto 
0 Imperador, com o camariata conde de Alje

zur e com o conde de Motta Maia. 0 imperador 
estava de cama, havia dias, por cauaa da gan 
gren~ que teve n'um pé, consequeocia da ex
tracçao de u~ cal_lo (por um da arte). O conde 
de Motta Mata tmha-me informado de que a 
~ang~ena se tinha limitado com um curativo 

aeu pae. aE do Silva Tullio 'f O que me diz 'r• 
Nada sei dizer a V. M. E ainto ter de confea

IBr-me leigo no aasumpto. V. M. poderá presu
mir o tempo que me terti ficado dtspooivel para 
ler poeaias. As hiatologiu, pbyaiologiaa, hoapi
taea, cataplasmas, e outras coisas pouco poeti
cas, como isto, teem-me abaorvido todo o tempo. 

«E' aaaim: mas, no meio de trabalhos d'easa 
ordem um bocadinho de poesia, não deixa de 
retemperar o eapirito». Assim é, repliquei eu, e 
não digo que de quando em quando me tenha sido 
iodiffereote a leitura de bons versos : mas d'abi 
a conhecedor doa bons poetas, e á conviveocla 
com oa bona litteratos, vae grande distancia. Se 
V. M. m'o _Permitte, pe90 que mudemos de aa
aumpto. De1xemoa a poesia aoa homena de bom 
goato, e á1 damaa dtacretaa aPoia vá lá ; dei
xemo• iBio• N'estaa altura• pedi deaculpa de 
estar convereando com tanta liberdade, mas elle 
acudiu logo:- aQual histeria I Deixe-se d'isao, 
Coata Simõu, aaaim é que eu o quero. Tenho 
gostado muito da noaaa conversa. V a moa adean
te. E a diplomacia como vae 'f Porque é que 
deslocaram de Roma o meu compadre Mathias '! 
E como vae o meu afilhado Pedro 'f» Eu não 
aabia fJUe o Pedrinho era afilhado de V. M. Vi-o 
em Cotmbra ba annos com o pae, e já era crea
cidinbo. Deve estar da altura do l?ae. O dr. Ma
thias de Carvalho é muiti11imo 1ntelligente, e 
tem muito bom serviço no Brasil e em Roma. 

•E' verdade. Eu era muito, muito seu amigo. 
Elle ia quasi todos os dias a S. Chriatovão. Jo
gava lá o bilhar. Mas porque é que o desloca
ro~.in 'f• Não sei . ..,.' certo que o Emygdio Na
varro não podia ser embaixador em Paris, sem 
que alguem fosae deslocado. Houve grandes 
mudanças na diplomacia ; maa de entradas e 
sabidas aó ae deu a sabida do dr. Mathiaa, e a 
entrada do Emygdio Nav .. rro. eMas porque se
ria l11o '! Seria só para dar entrada ao tal Na
varro y, Diz -se que sim, mas com certeza nada 
aei. Nem aei meamo ae o dr. Mathias requereu 
ou estimou a nova collocação fóra do exercício, 
ou ae o obrigaram por violencia. 

a Voltemo• á Polytechoica de Lisboa. 'fambem 

Albergaria-a-Velha._ s. Joio de ~oure 

~avia ttma celebridade em chimica. Não m 
-.embro,• e 
• . E!a o visconde de Villa Maior, disse eu ne 
~tctoa OI • primeiros trabalhos de chimic~ ~m 

or:ugal, tato _é, tr&balhoa de chimica, então _ 
mo erna. S~uta-ee-lhe o dr. Agostinho Lou
renço. Depots An~nio Au~uato d'Aguiar, e ulti~ 
mam~nte Joeé Juho Rodr1goes. Ahi tem v M 
a derJe doa_ p~ofe11erea illuatrea que teem ~nsi~ 
D~ o a chtmlca pratica na Efcola Polytech-
DJoa. t 

aquelles profeaaorea. Elles são vitaliatu, e eu 
goato do vitaliamo. O senhor é materialista, e 
eu quero 9-.ue se converta ao vitaliamo•. 

Reapond1: já eatou muito velho para conver· 
aõea. Mas V. M. não eatá bem informado. (G 
dr. Motta Maia ria-ae do caao). Não 1011 mate
rialista, na accepção em que V .. M. toma a palavra, 
e tambem não aou vitaliata. aOra eaaal Ha 
de ser uma du coisas.» Respondi : _POis fique 
V. M. sabendo que nem das minhas hçõea, nem 
doa meue livros, nin~em colligirá que tomo 
partido por qualquer destes doia extremo•: nem 
partido a favor, nem partido contra. Sempre 
tenho declarado e eacripto que a verdadeira phy
aiologia deve pOr de parte essas queatõea de aub
tileza e incomprehenaiveis, para se limitar á im
placavel ob1ervação doa factos e á sua interpre· 
tação acce11ivel ã noasa iatelligeocia e aoa no1101 
sentidos! Um hiographo que leve a bondade de 
se occnpar daa minhas doutrinaa perguntava a 
este respeito : é materialiata '! é eapiritualieta Y 
E respondia em seguida : é tudo isto, e não é 
uma coisa nem outra. E' o que deve ser. E' um 
physiologiata, e nada maia. Accrescentei: E goe
tei d'est preciação doa meue escriptoe. Sem~ 
pre diase, que e11as questões pertenciam maia 
aoa theologos e a vario• philosophoa, do que ao1 
phyaiologistas. Sempre declarei que não preten
dia eatorvu a ninguem quaeaquer devaneio• so
bre taes doutrioaa, mas que tambem não queda 

. que elles visarem estorvar os meus procaaaoa 
de estudo 

E' por eato.s consideraçõea que eu sempre pu
oba de parte aa questões sobre taea subtilesu, 
com que a verdadeira pbysiologia nada póde 
aproveitar. Citei exemplos, como a doutrina 
dosimetrica de Borgrave, que me tinha agradado 
muito pela do~agem doa principio• activoa du 
aubstanciaa medicamentosas ; mas que me tinha 
desagradado o accesaorio que lhe juntou, com 
o caracter de parte principal da sua doutrina, 
de extremo vitalismo, com iotranaigeociaa. No 
meu entender, teria andado muito melhor ae 
tivesse limitado a aua propaganda á parte phar
maceutica, iato é, á doaimetria propriamente 

dita, q_ue é 8 part-.: que a medicina aen1ata põde 
aproveitar •. Motta ~aia apoiou-me muito . 

•Bem sei: . a~um: é assim, acudiu o im e
radar : o. priDCI!!al fundamento da medicfna 
está, no mtcrosccpto e no eacalpello.• 

E verdade, lhe disse eu mas pedia 8 V M 
kara Ih~ juntar tambem o reagente ou a re~rta' 

_888 trindade, microacopio, escalpello e retorta · 
18'? aa basea de todas as investigaçõea prepara: 
to~las do _ver_dadeiro medico-clinico, Deixemos 
poJB os vttahatas e oa materialistas. Não noa 
fazem falta. 

e _Ltster,. o mais rigoroao, mas que a cicatri
saçao cammhava com muita morosidade como 
era de es~erar ~·um diabetil . Tambem ~ awr
t;nentQ a mco~tmencla de urinas . O que é oerto • 
e que eu o nao reconheceria se o vi81e na rua 
Está todo branco: nem um só cabello preto A · 
b~rbaa m_ais compridas, do que quando 0 tinh: 
v tato,- 18to n'um rosto emmagrecido e um 
tanto decahid~, dá idéa de uma grande mu
dança na an_t1ga robustez d'aquelle homem 1 
Quando entrei a porta do quarto, aentou-Nlogo 
na . cama, estendendo -me 81 mãoa e fazendo 
mntto espalhafato, mostrando-se muito contente 
de me vêr. 

«Já aei : ~ verdade. O visconde de Villa Maior 
só o ~onhect qu~ndo era reitor. Conheci muito o 
caoa~tm, dr. V1cente Lourenço E tambem co
d~ect o Ag~lat:,-» Este e o visconde já morreram, 
111~ e11. «Entao vae _morrendo tu~o 'tOra usa 'f 
E a ordem das cotsal, reapondt. De todoa oa 
~na profeuor~a, desde a inatrucção primaria, 

'- 801 que me J~lgaram para a entrada do pro
~orado, ~ó ext_!lte um, .de 91 annoe que me 

811100 log1oa. Nao me detxou dizer quem era 
t!!rque logo perguntou : «E um de phylica ; 
-~0 póde l~mhr~r-me o nome. Era parente de um 
tt~lar. Nao sei quantaa condecoraçiiea tinha .• 

O imperador tÔdo approvou, dando-me assim :S ente~dj~ que o que tinha dito de espiritualia
a! Vlta latas e_ materialiataa, era brincadeira. 

~DIZ q~e eu o mformaaae aobre a conservação 
a egreJa de Santa Crua de Coimbra e do mo

numento da Batalha 
Disae-lhe que par~ o monumento de Coimbra 

es~ava votada uma dotação aonual de 6001000 
réis ; mas que aó o anuo paaaado, ou o ou
tro anno, 18 come9ara a dar seria applica ão 8 e~ta verba; e q~e em quanto á Batalha a sua lota
~ mal podena com 8 enorme deal?eza do aca
bamento daa ch-._~daa capellas Imperfeitas· 
maa que 1~i:.,~rando o e1terior d~ 
Cintra, o que.a c:. tR'Pd1tftilao eatrã
gar a Pena 'f» Reapondi que a conservação da 
~ena es~ava aBiegufada com a compra q_ue d'ella 
t1nha fe1to o Estado para goao da famtlia real. 
Qu! !'Ctualmente (011 até ha bem pouco tempo) 
rea1d1a lá lU!- mag~tad~ el-rei, e que aaa ma
geatade a . rrunha mae tmha occupado o antigo 
pa9o de Cmtra. Mostrou-se muito aatiafeito com 
a iaformação. 

aCosta Si_m?es, conheço-o muito e de ba m)lito 
tempo_\ ~astst1 a u~a li9ão 108, lembr&·N'f• 

ff~B~t.Jel-lhe a mao, e elle para mostrar teaia 
a. ab1hdnde, apertou-me 8 mão entre 81 na 
dtzendo: «Sente-se, quero couveraar co~=· 
. aVamos á faculdade de medicina Eu e-

ct. . . e esfregava a mão na te1ta, - n me 
lembro .. ·.» 

Acudi eu: conheceu o dr. Lourenço. 
«E' verdade, o dr. Lourenço.• 
Dis~e-lhe _que ti!"ta morrido-ha ppuco, o que 

elle amda ~a.o sa~1a. •E maia'! eaie é que rege 
a~ora a _Phtstologta'!» E' o dr. Mirabeau. 

•Já ~et, ~o~heço ? dr. Mirabeau. E quem rel(e 
a c~de_ua d htatologta 'I» E' o dr. Philomeoo. E 
entao tsso vae bem lá na faculdade 'f» 

Poderia ter ido melhor, ae já se tiveaae alli ef
fectuado uma reforma como a que V. M. fez na 
faculdad~ de l!ledicioa do Rio de Janeiro. Sem 
laborator1oa. nao pód~ haver operarioa acienti
ficos . ~a ~mha ca~etra, da pude conaegair 
a orgam~11:çao ~01 do11 l_ahoratorioa de hiatologia 
e de phtatologta expenmental; o mais eatá em 
começo, maa o que conviria era uma reforma 
radtcal por uma vez, como a que V. M. fez exe
cutar no Braail. Deixei aquellea trabalh11s em 
1882, quando me jubilei uPoia não deveria 
ter-se jubilado; homeua qne trabalham, devem 
morrer .no seu posto. «E nas outras faculdadea't 
Conheci um mathematico distincto, não me lem
bra_ do nome». Para lhe ajudar a memoria, lem
bret-lhe alguns doa que ainda vivem maa aem
pre respon~ia: «não, não é isso». Qu~ndo depoi1 
lhe lembret o Thomaz d'Aquino, disse: cJá aei, 
é eeae mesmo; era homem ootavel. E da facul
dade de. philoaophia_'f Aq_uelle que regia uma 
d!'a cadeuas de phys1Ci.., oao me recordo, e diri
gta tambem o o.baervatorio meteoralogico'!» 
Er~ o dr. Jacmto de Souza, lhe disse ea. 
«E verdade, o dr. Jacinto de Souza. O im

pera~or não sabia que elle tinha morrido. •Tem 
momdo tanta gente I. . . Olhe lá e o outro 
lente de ~ysica '! Não me lembr~ do nome .• 

te as eitor da Universidade 

Nao me .recordo do nome d'elle, dlaae eu .11u 
a pl'Opoalto de condecorações, peço licen'IB 8 V. il: para ama lepbranqa. u .......,.... 
~~~ nlê . a. gca_ça. de me c?odeeorar, apela os 
11_1eo1 h~tadtaatmoa aervtços. aFoi bem msre
GI~a. Nao _falemos ma~• o'iaao. Vamoa a outra 
OOISa. Então ~m Berh~, quaes Pão hoje os 
profeaeoree ma11 ootave1a 'f» Respondi : bem co· 
~c:e V • .M. que a claaaificação é difficil. Per
mttttr-me -ha que eu trate de desviar a difficul
da~e, le~bran~o apenas na primeira plana, 01 
dota que a_10da Vl'!'em, d'aquell11s com quem ba 26 
aonoa. alh tomet conhecimento. São Virchow e 
Dubots-Reymond. •Oh, eim senhor. Já sei. Co
nh.eço muito bem o dr. Virchow •. Aqui inter
veto o conde de Motta Maia : •• Dubois-Rey
mond, ull!a ~lebridade phyaiologica em todo o 
mundo actenttfico.» 

E'. de notar qu~ o conde rarissimas vezes se 
mettia na conversa. Só me recordo de ter eu
trado. o'eate ~onto, ~ anteriormente, quando de
clarei que nao cult1vava a yoeaia. Então tam
bem elfe acudiu. que eu oao podia ter tempo 
para tal, em vtata doa trabalhos que tinha 
emprehendido. Tambem estava o conde de Alje
nr, que sempre ae conservou calado, excepto 
uma vez quando ae estava recordRndo o nome 
d~ um professor. Deu me isto a entender que 
Blnda conservavam o antigo cerimonial da cOr
te, perante o imperador.- Não aei. O que é 
oert,u é que ambos os condes, quando, de <{ll .. rto 
do Imperador paaeámos para a sala, já pareciam 
outros. O conde de Motta Maia pediu-me des
culpa ~e não me ter_ ainda apresentado o conde 
de AIJezur. Eate dtsa me logo que era primo 
de Lemos, de Coodeixa, perguntando-me por 
elle. e pelo filho do Pompeu Garrido, o dr. Ao
tonto de Meyrelles, tambem seu p~rente. Disse-
lhe que conhecia muito bem toda a familia e 
q~e. por muitos annos tinha sido medico da fa
mtha de Pompen Garrido. 

Pedin -mP. rnnit.n nno lh.a ~ .. ... ........ -t..-.-~- --

······················ ······················ 
N'eetaa alturaa letantei-me, pedindo desculpa 

de me ter demorado tanto. Ainda depois de fe
v:antado, me ~eguroa por butante tempo, rel?e
tmdo por muttaa vuea, IJ.Ue longe de ae ter m
commodado, pelo co11trarto tinha gostado muito 
da . nol8a converaa. Seguiu-se a despedida, re
petmdo el~e o aperto da minha mao entre u 
suas. No dta segumte áa 8 da manhã, quando eu 
estava na rua a metter-me no carro para me 
levar ao caminho de ferro, appareceu-me o 
con_de de Alj' eznr, por si e em nome ~ 
Mata, descu paodo este de não ter ido, por ter 
ficado áquella hora a fazer o curativo ao impe
rador. Agrade 1 e despedimo-ooa.• 

(Costa Simões, Apontmnento• particulare1 da 
minha vida. Vol. 57-1891-pag. 349 a 368). 



ultima visita de um portu
guez ao ultimo imperador 
do Brasil 

O artigo que se segue, e ·1ue foi cedido ao nosso 
·eaado collega Diario de Not icias, faz p!.rte de uma 
,ra postbuma do fa llecido lente da faculdade de 
.edicinada Unive rsidade de Coimbra, o sabio dr. Au
'nio Augusto da t.:osta Simões, quo doixou, alem 
e outros trabalhos , as memorias da sua vida partl
~lar, dia a dia annotada em setenta e dois volumes, 
esde 1851 até o anno passado, em que falleceu aos 
oitenta e seis annos. 

Por excepcionall oncessllo do dr. Eduardo d'Abreu, 
ordeiro d•estes preciosos manuscriptoa do dr. Costa 
imões, veiu agora a lume um longo extracto da no· 
lvel entrevista, que nunca foi conhecida, realisada 
m Vicby, em 18~ 1, entre .o mesmo insigne profes
or e o t Jmbem já falleddo imperador do Hrasil. 
E' a que segue: 
Wleby, l de agosto de 1891 .-Visita aoimpe

·ador do Bm&il.- Níi.o teve lognr por iniciativa 
minha. Ftti visitar o conde de Motta Maia, seu 
medico aaaistente , com quem em tempo tive 
correspondencia para o Rio de J.<neiro a pro
posito da minha com missão em 1865, e a d'elle 
de 1870. Ambas as commissões relativas ao en
sino medico, noa no88os paizes, e tinhamo!Mro
cado os nonos relatorioa de viagem. O conde 
mostrou-se muito satisfeito da minha visita, 
dizendo-me que, quando eati·:~era ultimamente 
em Coimbra com o imperador, li perg untAra 
por mim, o11vindo com desgosto, que eu habi
,tava fóra da cidade. Conversámos sobre histo
logia referindo-nos aos histologistas de agora e 
aos d'aquelle tempo. Tocou a vez a Robin . 
IDisse que os seus es~riptos eram em alg11ns 
:pontos faltos de clareza, e que isto mesmo. elle 
por v6Zes tinha notado aea seus discipuloa. Fez 
'notar a coincidencia das nossas idéas a tal res
peito. Disse-lhe que eu tinha feito eg11aes ob
servações aos meus discipulos, e que além d'isso 
no meu livro Hirtologia doa m!Uculos, de que 
lhe mandaria um exemplar, pondo em coafronto 
o que Hobin tinha escri~to sobre doutrina cel
lular em trea épocas dllferentea, mostrei qta 
níi.o podia conciliar-se o que umas vezes dizia, 
com o q_ue mais tarde tornava a expOr. Falimos 
da felicidade que elle teve em vêr postal em 
execu9ão as reformas q11e tinha proposto yara 
o enamo medico no Rio de Janeiro, e da mfe
licidade que eu tive de só ter podido conseguir 
la desejada reforma no que diz1a respeito i mi-

ha cadeira - histologia e physiologia geral. 

Albergaria-a-Velha.- S• Joio de ~oure 

E~ vista d'isto fui logo in~rod11zido no quarto 1. havia uma celebridade em chimica. Não me 
do Imperador, com o camnr1sta conde de Alje- ;- lembro • 
zur e com o conde d~ M?tta Maia. O imperador , . . ~!a ~ viaco!lde de Villa Maior, disse eu, qne 
estava de cama, h~VJa d1as, por causa. da gan l lniCIOU os _primeiros trabalhos de chimica em 
gren~ que teve n um pé, conseqnenCJa da ex-

1
\ Portugal, 11to é, trabalho• de chimica, então -

tracçao de UIJ! cal_lo (por u!D da arte) . O conde ·i moderna. Seguia-se-lhe o dr. Agoetinho Lou~ 
de Motta Mau~ tmh':' ·l!le mformado de qu~ a 1 renço. Depois Antonio Au~usto d'Aguiar, e ulti
gang~ena se t1n~a ~1m1tado com um cu_ratn:o , mam~nte Joeé Julio Rodr1guea. Ahi tem V. M. 
de _L1ster, _ o ma1s r1goro~o, mas q_ne a c1oatn- 1· a sene doa profeueres illuatrea que teem ensi
saçao cammhava com mu1ta morosidade, como 1 nado a chimica 11ratica na Eecola Polytech-
era de ea~erar ~·um diabetil'?. Tambem o ator- , ~ nioa. O 
menta a mco~tmencla de ~rmas. O _que é oerto í «Ji eei : é verdade. O visconde de Villa Maior 
é que eu o nao reconheceria se o VIsse na rua. só o conheci quando era reitor. Conheci muito 0 
Está todo ~ranco: ~em um só cabello preto: As oana!im, dr. Vicente Lourenço E tambem co-
b~rbas m_au compr1das, do que quando o tinha nheo1 o Aguiar ... Este e o visconde ji morreram 
v1sto,- 1sto. n'um r_osto emmagrecido e um di11e eu. «Então vae morrendo tudo 'f Ora essa; 
tanto decah1d~, da!. 1déa de uma grande mn- E' a ordem das coiaaa, respondi. De todo• os 
dança na a~t1ga robustez d'aquelle homem I .meus profeuores, desde a in1trucção primaria, 
Quando entre1 a porta do quarto,_aenton-telogo até aos que me julgaram para a entrada do pro-
na . cama, estendendo-me as mao1. e fazendo teasorado, só existe um, de 91 anno1 que me 
mUJto espalhafato, mostrando-se mntto conteote · sinou Jogioa. Não me deixou dizer quem era, 
de me vê r. :~_o_rque logo perguntou : aE um de phy1ica 'f 

«Costa Si_m~es, conh~ç~-o muito e de ha mpito . ,lpo póde lembrar-me o nome. Era parente de um 
te. mpo_\ ~ss1st1 a u~a h9ao sua, lembra-H!• • t1tular. Não sei quantas condecorações tinha.• 

«B~•.Jel-lhe a mao, e ell.e p~ra mostrar m&JI . Não me recordo do nome d'elle, disse eu • .111aa 
a~ab1hdade, apertou-me a mao entre. as ~·Á a p~poaito de condeooraçõee, peço licença· a 
d1zendo: «Sente-se, quero convenar co~·oll"~ V. •· para nma l,.ubrança. de .-..-... ~ 

•Vamos a!. faculdade de medicina Eu ~lla- . -taa-mi a gnça de me condecorar, apesar doa 
ci. . . e esfregava a mão na testa, - ni o me JDelll limitadissimos serviços. uFoi bem mera-
lembro •. ·.» · oida. Não falemos mai• n'isso. Vamos a outra 

Acudi eu: conheceu o dr. Lourenço. , · coisa. Então em Berlim, quaes são hoje os 
a E' verdade, o dr. Lourenço.• ~ profe11ores maia notaveis 'f» Respondi : bem co-
Diase-lhe que tinha morrido ha ppuco, o ,qae ilhece V. M. que a classificação é ditncil. Per-

elle ainda não sabia. o E mais 'f esll'e é que reJe mi,iir-me -ha que eu trate de desviar a ditnoul-
a~ora a yhisiologia'» E' o dr. Mirabeau. dade, lembrando apenas na primeira plana, 01 

oJá ae1, conheço o dr. Mirabeau. E quem ref'8 dois que ainda vivem, d'aquelles com quem ha 26 
a cadeira d'histologia 'I» E' o dr. Philomeno; E anuos alli tomei conhecimento. São Virchow e 
então isso vae bem li na faculdade 'f• Duhois-Reymond. oOh, 1im senhor. Ji sei. Co-

Poderia ter ido melhor, seja!. se tivesse alli ef. nheço muito bem o dr. Virchow•. Aqui inter-
fectuado uma reforma como a que V .. M. fez na . veiu o conde de .Motta Maia: •e Dubois-Rey-
faculdade de medicina do Rio de Janeiro. 81111 mond, uma celebridade physiologica em todo o 
laboratorios não póde haver operarios scien$i- mundo ecientilico.» 
ficos . Na minha cadeira, IÓJda puda consegair E' de notar qn!_lo conde raríssima• vezes se 
a organisaçíi.o dos doi• laboratorios de histologia mettia na conversa. Só me recordo de ter en-
e de phisiologia experimental; o mais esti em , trado n'este ponto, e anteriormente, quando de
começo, mas o que conviria era uma reforma , clarei que não cultivava a yoesia. Então tam
radical por uma vez, como a que V. M. fez exe- . bem elfe acudiu que eu nao podia ter tempo 
cutar no Bruil. Deixei aqnelles trabalhos em para tal, em viata dos trabalhos que tinha 
1882, quando me jubilei «Pois níi.o deveria emprehendido. Tambem estava o conde de Alje-
ter-ae jubilado; homens qne trabalham, devem zur, que sempre se conservou calado, excepto 
morrer no seu posto. «E nas outras faculdad .. Y uma vez quando se estava recordando o nome 
Conheci um mathematico diatincto, não melem- de um professor. Deu me isto a entender que 
bra do nome». Para lhe ajudar a memoria, lem- ainda conaervavam o antigo cerimonial da cOr-
brei-lhe alguns doe que ainda vivem, mas Hm- , te, perante o imperador.- Não sei. O que ~' 
pre respondia: anão, não é isso•. Quando depoia certo é que ambos os condes, quando, do '{u .. rto 
lhe lembrei o Thomaz d'Aquino, disse: a.Já lei, do imperador paasámos para a sala, ja!. pareciam 
é e11e mesmo; era homem notavel. E da facu,l- outroa. O conde de Motta Maia pediu-me dei-
dade de philosophia 'f Aq__uelle que regia uma culpa de não me ter ainda apresentado o conde 
das cadeiras de physicr.'! nao me recordo, e diri- de Aljezur. Este disÇ -me logo que era primo 
gia tambem o obaervatorio meteorologico'» de Lemoa, de Condeixa, perguntando-me por 

Era o dr. Jacinto de Souza, lhe disse en. elle e pelo filho do Pompeu Garrido, o dr. An-
uE ' verdade, o dr. Jacinto de Souza• O im- tonio de Meyrelles, tambem seu parente. Disse· 

perador não sabia que elle tinha motrido. cTe01 lhe que conhecia muito bem toda a familia e 
morrido tanta gente I. . . Olhe li,- e o outro que por muitos annos tinha sido medico da ta-
lente de physica 'f Não me lembro do nome.• milia de Pompen Garrido. 
E' o dr. Viegas, que é reitor da Univertidade Pediu-me muito que lhe fizeue chegar os 
vae para doia annos. «-Já sei; é verdade; é o aend recados. Amboa se mostraram muito dea-
dr. Viegas. Não sabia que estava nomeadp rei- gostosos da minha s.1hid .. , para tão b~eve, por-
for. E de Lisboa, como vae a sua Academia que desejavam visitar ·me, etc., etc. 
das Sciencias'l». . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . • , . . ..... . 

«V. M. chr\ma-lbe minha; eu não lhe tenho Tudo com a maior amabilidade e familiari-
prestado servi~oa . Sou apenas um simples soeio dade que era possível. Volto a!. conversa com o 
correspondente\ '-f agora eocio correspondàte imperador. aSao duas not.<bilit.-iades, não ha du-
d'aldela. aSi~'~sim, mas como vae aquillol• vida, (refetindo-se a Vircho-.1 e a Duboia-Rey-
oCreio que vae bem, como póde ir n'.tma oida e.- mond), Vamos li. E em Paris 'I» Respondi que 
pequena como Lisboa. «Não é tão peqnena como du minhas relações antigu, só encontrei vivos, 
ISSO» Digo pequena !elativamente a outros Cllll· Marey, Léon le Fort, Chauveau e Françoia Franc. 
tros •científicos. como Loodree, Paria e Berlim. · Tudo são notabilidade• e alg11ns d'elles 1ocios 
E' verdade, nraa as&im mesmo deverão traba- . de V. M. no Instituto ou na Academia das 
lhar». . Soiencias. CIBem sei: olhe lá -como vall a qne• -

Talvez devessem ter maia alguma aotivi~!IJ tão da tuberculose 'f O que me diz dos trabalhos 
diue eu, mas vão vivendo conforme 01 u~ ~ li e Kooh e doa de Lannelongue 'f 
terra. . . · .: ~- Respondi: Lannelongue moatrou-me, nohospi · 

cE' .... im, ê aubn, mas me' · • i tal, doia exemplares de tuberculose no joelho . 
..._ l-· 1~-"!..-"'::"'":"'llt.-l;lta Po . • ;g_ne tira bom resultado. 
via alguns profellores-:n~veii;-.JIIie'me ·- cTem-me parecido bem aquillo, dia1e o im· 
dos nomee». 1 ,. _;. , _· . perador. 

Um d'elles di11e .eu, er'a 'v · ar.~t'·ji _ _8.. E' certo qne um dos exemplare1, continuei 
funto. crO dr. Costa, é verdade: .-dr. ·aoeii., eu, mostrava dure&& noa tecidos injectados. Ha-
não sabia que tinha morrido~ DIIH"lhe: -:- via movimento do joelho, e nada eeg.n. dnl 
excellente servi9o na oommiai::." ologiõa · roso, e Lannelp;gu11, pa1a 9 q~oo, 
o Carlos Ribeiro e com o Del o. Oirlo• . no P,elho com '& palma da mão. 
beiro tambem ja!. não exiate. « ra eau-7 N - ~ . . Aqui tambem o conde interveio, gostando da 
bia da morte de Carloa Ribeiro. Oonh o .tranaformação do tecido tuberculoso em tecido 
muito bem. O Delgado é que eu não conh~•- fibroso inolfenaivo. 
Accrescentei que o bom servi90 d'aquella &ím- a Bem, já sei: mas qual doa methodos sera!. 
missão se tinh&:l transtomado com um COIIllicto · melhor'f» O 
que se dera entre o Carlos Ribeiro e o dr. Não sei, respondi eu. O de Lannelongue é 
Costa. ma1s simples, é mais accessivel a uma tal ou 

•E' quasi sempre a11im; .entre homens de 1 qual explicação. Parece, 1ó parece que ambos os 
merecimento, um quer que eeja, um qnaei aada, methodoa curam a tuberculose externa, se bem 
faz ia vezes levantar conflictos de ftr&nde pre- que antes d'elles, parece que ja!. era curavel, 
juizo». Tambem foi didincto na Polytechnioa, ainda que em muito menor numero de caaos, e 
o dr. Bocage. «E' verdade; ja!. sei; o dr. Boca- ordinariamente por meio de operações cirurgi-
ge, que depois foi ministro, conheço-o muito cas. Não era abi que eetava a dtfficuldade. Essa 
bem. Olhe la!., ainda esti na Universidade dizia, e esta!. dizendo, respeito i tuberculose pul-
aquelle botanico ... não me recordo do nome:,.. monar. Contra essa póde dizer-se que o methodo 
era .. . era .. . » Era o dr. Antonino. «E' verdade, ' de Koek cahiu, por emquanto, e foi sem duvida 
já sei, o dr. Antonino, conhe9o-o muito bem». o profeeaor Virchow, quem lhe deu o golpe de 
Quando lhe disse que ja!. tinha morrido : «Sim l misericordia. Emquanto a Lannelongue, quando 
sim, ja!. sei, ji tinha 5 orrido, quando eative ui- J lhe perguntei o que te~~~r\l(lnseguido contra a tu-
timamente em Coimlira. Mas o novo _profeaaor7 berculoae pulmonar, enõõlheu, oa h_ombroa, e eu 
Não me lembro do nome». E' Julio Henriquea, acudi logo; pode considerar-se ainda em via de 
muitissimo habil ; foi o creador do Muaen Bota'- estudo; ao 9-ue Lannelongue accreacentou: é 
nico e do excellente herbario que ja!. li tem. verdade, continúo trabalhando. 

<c E ' verdade, já sei, é o dr. Julio Henriquea; uE' aaaim, é assim; disse o imperador. E dos 
conheço-o muito bem. Vamos li. Pusemos a ' microbios7 Então tudo síi.o microbios7 Tudo 
outra coisa. O mausoléu de Alexandre B.erçu- microbioa 'f• Todas as molestias são de micro-
lano 'f" ioe 'f• 

V. M. conhece-o muito bem. E' um JDOBU· Respondi: nem todas; mas ja!. se sabe de mni-
mento digno de alto merecimento de Aluaadre a que são devidas a essa causa. No meu en-
Herculano. «E' verdade, está muito bem. Mu nder, tem havido exaggerações. Mas gostei im-
tratam delle com cuidado'l» De certo que aqp. enso de se ter aberto este caminho, que nos 
Todos respeitam aquellaa cinzas, e póde &IH- ra muito desconhecido. Víamos as molestias, 
verar-se ~ue não faltarão desvelo• J'&ra a lU& rta ordem d'ellas sem sabermos nada, com 
conservaçao no melhor estado possJvel. «1!: a . rteza, das causas que u produziam. Perdiamo-
viuva; o que me diz da tiuva 'f» Sei que viveu 01 em conjecturas o-,da qual com a sua theoria, 
em Valle de Lobos por muito tempo, depois 4à as tudo no ar. Andavamoa a!.s aranhas, como 
morte do marido. Tambem •onbe que depou~· stuma dizer-se. Tenho grande confiança no lu-
residir em Lisboa. Hoje não sei se eati em d'este gtnero de investigações. Tenho a creu-
boa, se em Valle de Lobos. «Sei sei,- V' a de que com maia 50 annos de estudos atura-
de-Lobos. Eu fui lát>. · 11 tara!. a medicina alcançado grandes victorias, 

Tambem eu sei que V. M. qniz honrar bre tantas que ja!. conta no• seus modernos 
lettraa de Portugal, com aquella visita a . . eaaos anti-microbianos, princiyalmente em 
xandre Herculano. Póde V. M. estar cerk •,. gia, e com especialidade na cunrgia viace-
que o yaiz soube avaliar, como devia, tãó h l I. . 
rosa v1sita. ·. O imperador, por excepção, deixou-me alon-

aBom : deixemos la!. isso. E dos poetas ~ n'eatas considerações; depois voltou á 1ua 
Bulhão Pato e o Castilho filho 'f• O Bulhio. I· . tude enthusiastica, dando grandes voltaa na 
coutinúa firmando cada vez mais 01 o · ) • a. oEsti bem, deixe la!. os microbioa. Volte-
adquiridos, e o Castilho esti eiCI'avendo. 1.- 1 ,_phy1iologia. Olhe la!., como vae a Montpel-
bem, honrando a11im as glorioeu lradilfõtl . t Mui~ e1t1marei que abra conviveucia com 

dita, que é a part; que a medicina seneata póde 
aproveitar. Motta Maia apoiou-me muito. 

•Bem sei: (Jauim: é assim, acudiu o impe
rador: o principal fundamento da medicina 
esta!. no microscopio e no escalpello.a 

E' verdade, lhe disse en mas pedia a V. M. 
para lhe juntar tambem o reagente ou a retorte. 
Eua trindade, microccopio, escalpello e retorta, 
aão aa bases de todas as investigações prepara
torias do verdadeiro medico-clinico, Deixemos 
pois os vitalista1 e os materialistas. Não nos 
fazem falta. . 

O imperador tudo approvou, dando-me assim 
a entender que o que tinha dito de eapirituali•· 
tas, vitali1taa e materialistas, era brincadeira. 
Qoiz que eu o informasse •obre a conservação 
da egreja de Santa Cruz de Coimbra é do mo
numento da Batalha. 

Di11e-lhe que para o monumento de Coimbra 
estava votada uma dotação annual de 6001000 
réis; mas que só o anno passado, ou o ou
'ro anuo, se comeqara a dar seria applicação a 
esta verba; e qae em quanto a!. Batalha a sua dota
ttão mal poderia com a enorme deseesa do aca
bamento das ch . das capellaa 1m perfeitas ; 
mas que ao me ' e ja repai:Aildo o xte_rior do 

Dfl • D "I 

Cintra o qne m eJXarao eana-
gar a 'Pena 'f» Respondi que a conserval(âo da 
Pena estava assegurada com a compra q_u~ d'ella 
tinha feito o Estado para goso da fam1ha real. 
Qne actualmente (011 até ha bem pouco tempo) 
reaidia li aua mageetade el-rei, e que sua ma
gestade a rainha mãe tinha oc_cupad? o. antigo 
paqo de Cintra. Molltrou-se mUlto satJafelto com 
a informação. 

N'estas altura• let antei-me, pedindo desculpa 
de me ter demorado tanto. Ainda depois de fe
vantado, me segurou por bastante tempo, reee
tindo por moitas vezes, q_ue longe de se te~ ID· 
commodado, pelo coutrar1o tinha gostado muito 
da no1sa conversa. Seguiu-se a des_pedida, re
petindo elle o aperto da minha mao entre a1 
suas. No dia segumte b 8 da manhã, quando eu 
estava na rua a wetter-me no carro para me 
levar ao caminho de ferro, appareceu-me o 
conde de Aljezur, por ai e em nome de Motta 
Maia, desculpando este de não ter ido, por ter 
ficado a!.quella,...ttora a fazer o curativo ao impe
rador. Agrade"• e despedimo-nos.• 

(Costa Simões, Apontamento• particulare1 da 
minha 11ida. Vol. 57-1891-pag. 3i9 a 36!1) . 

....... ~~ 
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DO Rio de Janeiro o ar. Arthur Guimariea, .,.. plenoe ~ret 
~ ~ 

na RUA. 1.• DE KA.RÇO, &, 2.•, aonde podea ser dlrlgldu u ualpatinru e auua., u proposto. ar. A.. L. COBBBU. DB 

prochaine visite de nos Souverains au Roi des gens sont indifférents aux luttes éle
et à la Reine d'Angleterre, ~a régence du ctorales; mais il n'est pas de même dans 
royaume sera exercée par la! Reine Douai- quelques villes et bourgs de province. Là 
riere, D. Maria Pia, comme il l'a été à il y a dans toutes les classes, même parmi 
d'autres occasions semblab!es. I e peuple, des politiciens enragés, qui tien· 

ces derniers temps la concurrence des au
tres pays producteurs du liege a affecté 
les intéréts de notre pays. 11 y en est ar· 
rivé comme pour les autres industries; on 
n'était pas préparé pour cette lutte. Un 
malaise s'est prononcé, qui dure enco
re; on espere quelque bénéfice des Trai
tés de commerce, mais on sait combien 
il est chaque jour plus difficile de négocier 

En continuation des renseignements que nent pour les idées et les avantages des 
nous avons déjà donné sur le voyage partis auxquels il appartiennent, et que, 
royal, nous devons ajouter que nos Sou- par conséquent, le moment des élections 
verains seront reçus, le 14, par le Prince arrivé, emploient tous les moyens pour 
de Galles, à Portsmouth, d1ou ils se ren- obtenir la réussite d~ leurs idées. Peut-être les Traités. '.õl 

dront au chateau de Windsor; le 15 un ces idées ne dépassent pas de beaucoup 
banquet de gala y sera donoé, suivi d'une les intérêts locaux ou les rivalités person· 

Or voilà qu'u~~~~P.,Il8~9\!VJe 

représentation p~e~~t leu u- nelles; mais par c~âr-
~, ..... M! .n _n'""' ... "--·.çoia --

COIJlJ):Le>=D .... ..._..... • d 1'... C' pays pour les affatres u toge. est 

DE HULL 
em Dogger~ a 200 milhas de Hull, uma esquadrilha de 'IJapores de j,uca:inglezu, 

<naanao ou avarian~ muitos d' elles. O c Orane• foi o primeir;n mettido a ~- A gravura é ('.opia 
Wilkson, feito segundo as narrativas de testemunhas presenciaes 

Reine seront reçus par la City de Lon· 
et à cette occasion ils recevront 
les hommages des avtres grandes 

LuivisJons administratives de~ la capita.le 
·itannique, dont les quartiers seront or

pementés avec splendeur; il y aura une 
pare de..Windsor, et orobahi.P.-

ci par-là on arrive jusqu'au coup de re- une bonne nouvelle, si l'on saura bien con· 
volver; bien entendu ceei est tres rare, duire les choses. 
mais pour une bonne volée de coups de • • • Une dépêche de la ville de Praya, 
bâton on ne se fait pas faute de l'appliquer, le chef-lieu de l'ile de Saint Thiago du 
si l'occasion se présente. Lorsque le cas , Cap Vert, communique l'arrivée dans le 
arrive, on comprend que ceux qui ont le port de huit vapeurs allemands avec du 
dessoul!f, pousseront les hauts cris, leurs 

1 
charbon destiné à l'escadre russe du Bal

mandataires teront retomber le sang des ~ tique. 
innocents sur les autorités, et de proche en , Or on sait que cette escadre, ou du 
proche c'est le Mini!l.•re de I'Intérieur que ! moins quelques·unso. de ses bâtiments, 
reçoit toute la mitraille des récrimina- l apres être relâché à Vigo, s'était dirigée 
tions. Les élections finies, on n'en entend à Tanger, ce qui faisait concevoir qu'elle 
plus parler. continuerait sa route par le Canal de Suez . 

• •. Parmi les produits agricoles de no- Si la dépêche de Praya n'est pas une in
tre pays on pourrait dire que le liege oc- vention, il parait que l'on aurait changé 
cupe peut·être la premiere place. On doit de projet. 
~~~r que la culture du chên~ie n;......._"~""~M~~~--

........... ~ ..... 



DE HULL 
encontrou em Dogge1) a 200 milhaa de Hull, uma uquadrilha de 'fJaporu de ~ca:inglezell, 

rundando ou avarian~ muitoa d' ellea. O c Crane» foi o primeire, mettido a ~· Â gravura é f'}pia 
Wükaon, feito aegundo aa narrati'fJaB de teatemunhaa preaenciaea 

la Reine seront reçus par la City de Lon· 
dres, et à cette occasion ils recevront 
aussi les hommages des a~res grandes 
divisions administratives de la capitale 
britannique, dont les quartiers seront or
nementés avec splendeur; il y aura une 
chasse au parc.de WindsQr::._eL or:obable-. 

"' 

ci par·là. on arrive jusqu'au coup de re
volver; bien entendu ceei est três rare, 
mais pour une bonne volée de coups de 
bâton on ne se fait pas faute de I'appliquer, 
si l"occasion se présente. Lorsque le cas 
arrive, on comprend que ceux qui ont le 
dessou11, pousseront les hauts cris, leurs 
mandataires teront retomber Ie sang des 
innocents sur les autorités, et de proche en 
proche c'est Ie Mini~re de l'Intérieur que 
reçoit toute la mitraille des récrimina
tions. Les élections finies, on n'en entend 
plus parler. 

• • • Parmi les produits agricoles de no
tre pays on pourrait dire que le Iiege oc
cupe peut-être Ia premiere place. On doit 
considérer que la culture du chêne-Iiege 
est des plus faciles, cet e~sence forestiere 

une bonne nouvelle, si I'on saura bien con· 
duire les choses. 

• • • Une dépêche de la ville de Praya, 
le chef-lieu de l'ile de Saint Thiago du 
Cap Vert, communique l'arrivée dans le 
port de huit vapeurs allemands avec du 
charbon destiné à I'escadre russe du Sal
tique. 

Or on sait que cette escadre, ou du 
moins quelques·unso. de ses bâtiments, 
apres être relâché à Vigo, s'était dirigée 
à Tanger, ce qui faisait concevoir qu'elle 
continuerait sa route par le Canal de Suez. 
Si la dépéche de Praya n'est pas une in
vention, il parait que l'on aurait changé 
de projet. 

'* * • Dimanche passé un monument a été 
inauguré à Villa Nova de Gaya, le gros 

Pará. - As festas do seu 60. 0i anniversario 

ento bydrotberaplco an~exo ao hospital Dt iLalJI I 

n'ayartt pas de grandes exigences ni pri 
la qualité des terrains ni pour l'entreti , 
C'est ainsi que de grandes étendues , . 
notre pays, surtout dans le Sud, sont at· 
pliquées à la production du Iie~e, et I'e;i· 
portation de ce produit se chiffre par dh 
sommes três importantes. 

Depuis une vingtaine d'années I'ind~ 
trie du Iiége s'est venue ajouter â la p-· 
duction de I'écorce. C'est industrie a 
organisée par des étrangers et des g 
ses fortunes y ont été réalisées. Mais 

bourg vis-à -vis Porto, en honneur de no
tre grand sculpteur Soares dos Reis. • MERCURIO- SEGUROS 

1. o de Março, 41 - Rio de Janeiro 
· Soares dos Reis dans la sculpture et 
Silva Porto dans la peinture sont les deux 
lloms glorieux de l'art national moderne. 
Leurs talents comme leurs âmes étaient !;&pital .... , ..... ... ....... . 
assez différents. Soares dos Reis étaít .... lieposito no Thesouro . . . ... . 
doué d'un modestie presque farouche, et Fu~dos accumulado~ . .... . . . 

r.. s oouvres reproduisent la tristesse de S!n!stros P!'-gos em .902 · · · · 
te r Smtstros dtto em 1903 . .... . 

au u · Sinistros dito em 1904 l • 
La cérémonie de I'inauguration s'ept semestre ........... , : . . :. 
alisée avec un grand éclat. A. E. 
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Assim como as differentcs J.'bases na histe
ria physica. da t el'l'a são caracterisadas e dis
tinctus pot• difl'erentt>s fúrmas de organi~mos 
proprias a cada uma. e que nas antec('deutAs 
m'io existiam e nas s~>guintes não tomaram a 
nppareccr, assim tambem na historio. moral 
da humanidade c nos estados snccessivos da 
sua civilisaçiio cada pri'iodo tAm por seu ca
racter fundam ental uma fúrma politi,•a pe-

,, culiar, que se vai gmduti1•amt•ntu dProudau
do até se convertet• nn qu11 pPrtPJlCii a um 
novo estadio no progrPsso iutcllectulll e nas 
muela;eis condicc;ÕP~ de um:1 nação. E b~>m 
como cada typo ot·ganico no mundo biologico 
é sempre tanto mais perfeito quanto a sua np
pnrição é mais moderna, assim tambem cada 
fórma política e social sobreleva em perfeição 
e conformidade com as exigencias Ce um povo 
chilisado Íts fúrmas <JU~ at!tecederam em 
cpochas de maior nulPza e menor complexi
dade na vida physica f' mPntal. 

Os organismos qnf' foram succ•didos por 
outros mais nuV(lS e 1wrfeitos t"hPgaram com 
mais on menos consideravel rapirlrz Ít sua 
complPtn decaclencia e Pxtincç;io. D tJ igual 

A1neira as instituiçfH·s govc' rnativa~, quau!lo 
jít em total e i rremediasfll tlesaccordo com o 
meio ou ambiente social. vieram a fazer-se 
nntit]nadas, obsoletas e a entrar de,fioitiva
mente, como rPliquins do passallo, no n<posi
torio vastis~imo d;t histeria. 

As mesmas leis de evoluç-ão e tt•a!J sformls
mo qn e imprimil·am o S PU rasto e a smr ffli· 
çilu na serie dos corpos orgnnisados, desde f•H 

'~ri :neiros e indeciso:; rudimento:< da vida nh; 
ao apparecimento do homem n1t scPna elo 
mundo como SPU domin ador, se continuaram 
sem crxcepçiio na Pxistr ncia, transformada 
continuamente das 'odPdades anciosns de 
prog ressos e melhoria. Nem apropria natu
reza, adstricta, como est:í, :í fatuliclude inexo
ravel de leis E>teruas e immntavPiR, podrria 
violaJ-as, evocando novamente os organismos 
qufl passaram e de que apenas restam os df's· 
pojos em monumentos natm·aes, nas camadas 
antigas do nosso globo. I<J trio pouco, e por 
mais forte raziio, podflr:Í dr parar-se poclPr 
humano, por maJs Pminente, audaz e org ulho
so da sua fot·ça, que intente, com espemnça 
de fructnoso resultado, ehamar de novo Íl 
antiga actiddade os moldes j>í. agom rotos E' 

dispersos, em qu<J se fundiram as iustitnições 
ele outras <'dades. 

Nem todas as forças cydopeas, infinitas, 
que Pstão pPrenu emento exercitando a sua 
acção no universo materin\, ainda que fos
sem consciPnt .. s e capuzl'S ele propria detPr
minação, aindaqul' todassecong rPgassem n"um 
só inttmto para r esonscitar destes simples e 
grosseiros organismos, que povoaram aH aguas 
nos primitivos t empos nebulo~o- , cuja chro
nologia se mede por milhões, veriam coroada 
a sua empre~.u. B de modo semelhante nem 
toclos os aut<'>erfltas da t At'l'a, nem todas 
dynastias que nella. t êm feito pesat· o seu do
minio ou a sua tyra.mllla, hoj~ as~oci:ul.as 
u ·um a nruzada re~oluta, desde os primeiros 
Cesares ele Roma até Carlos Magno, desde o 
~ndador do novo imperio do occidente atcí o 
guerreiro nxtruordinario, que em principies 
deste secu\o o pret eudeu ressuscitar, fa~en
do-o surgir, envolto em falsa glot•iu, do pro
prio seio ela grande Rl'volução, desde o ousa
do Bonaparte até Carlos X, com as suas op
pressivas e baldadas Ordenança•, para a ~;up
pressão dos foros cívicos, ou até Luiz F elippe, 
com sua austucia liberticida, maJdisfarçada 
na l!ypocri8ia do regirn\lll parlamentar, po
deriam sustar no eu em·so fatal, inevitavel, i 
a corrente da R evolução. Pot·que a R evolu
ção não é mais do que uma elas apparencias 
que reveste a lei supt·ema da e1·olução politica 
e social, da. metamorphose nec,.ssaria., natu
ral , segundo a qual as instituições sem pro
pon;iio com as neces&idades populares têm 
de ceder o passo a combinaçõPs governativas 
accommodadas a no;as e progr~ssivas aspi-
rações. 

{Y\A-''Ü Mél'f"" 1 V\. a "5 

estas !eiSde co:11tinna diiCãaenciã""etrans
formação nos dá frisante exemplo ·a monar
chiu. A monarchia é a fó rma política da 
guerra e ela conquista. Quando uma nação 
niio é mais do que um exercito, quando o seu 

'' propositc fundam11ntal é estPnder.,:~ domina
ção, a principio sobre os povo:; continantes, e 
a passos~ á seguros sobre d stantes l'egiõ~s, a 
unidade essencial ao com mando nos exercitos 
reflecte-se na ;ida política como unidade go- ' 
1\bl"...lut~ U! . A f0rwa-(!u~or as~:;f's-ara f8'ta. 
concentração ele todas as forças n>~s mãos do 
um homem, é a monarchia absoluta, indivisa, 
discricionaria. l'or isso os romanos, nas cri
ses mais perigosas, quando et·a urgente con
Yerter a naçfw em um só f\XE~rcito, decreta .• 
vam a dictadura, que é a remiuiscencia pas
sageira da p•.tebtade absoluta cifrada., na 
t•nergia omnipotentt' de um só homem. 

Quando os povos barbaros iu;adiram a Eu 
ropa meddion:~l, a monarehia era a fórma 
appropr •ada á ~UIL mis~ iio conquititadora. At
tihl. e Alarico _eram ao mesmo tt:mpo g !lnera
li ssimo~ e reis . As nações modernas européas 
fundna•n-se com a mouarchia. 

Mas o~ chefe~ ~nferiores quizeram mais 
tarde et.tuipar-se aos reis. A di;isiio das gran
des monarchias em pequenos estados foi en
tão representada na hierarchia. feudal. E 
este systema foi um élo necessario ua cadêa 
da evolução política e social. O feudalismo 
descahindo Pm tyramnia e opp5 esão dns 
cl11ssrs inferiores e parcellamlo e como que 
eshoroando as nacões em fragmentos apenas 
ligados por vi nculos quasi nominaes, wio a 
Ret· um obstaculo ao progresso e ÍL ci vilisaçiio 
e a estar em desoceordo profundíssima com 
a sociedade que tinha mudado inteiramente 
as conclicções do seu viver. A monarchia au
'{liada pelos grandes movimentos de E>man
cipação commuunl era então a ttuica força 
qua poderia oppôr-se ao completo desmembra
mento dos estados. 

A monarchhl conviveu então com o poder 
muni<Jipal. E quando, subjugada ou enfra
quecida a arrogancia dos grandes e dos bc
rões feudaes, se sentio robustecida, encami
nhou-se a passos precipitados pam o ideal do 
'seu syst"ma e, tornando-so absoluta, come
çou a desdenhar o concurso de qualquer ou
tra. intlnencia, communal ou arist.ocratica, 
na direcr;ão rlos nPgocios pnblic• s, até chegar 
em Françaáquelle devasso illustre,que srcha
mou Luiz Xl V, e em Inglaterra áquelle au
clacissimo Cm·los Stuart, qne proclamando 
como dogma imhscuti vel o direito divino dos 
reis, expiou com a sua vida a pertinacia na 
sua fé e na sua nega•;ão das immu&idades e 
franquezas elcmocraticas e estimulou ao povo, 
n 'um arranque d!l violenta insurreiçiio, a 
defendet· nos parlamentos. e nos campos de 
batalha, os tieus fúros e liberdades naturaes. 

A democracia principiou a erguer-se então 
em frentes dos thronos hereditarios. A glo
)·iosa revolur;iio de 89 oxalçou acima da rea
~P.za tradicional este no1·o monarclut som 
'dynastia, o povo, quo vinha finalmente n•i
;indicar a sun. sobel'ania. As mouarcbias co
me\·aram ent ão a cleclinar. Um org:mitiruo 
novo e melhor accomruodado a unH~ r pol'ade 
descreJJça on scPpticismo em poderes sobre
naturaes, annunciava o ~ eu advento. Desde 
aquella data, para :;empre meruora1·el, por
t entosa, tem durado o teuaci~simo duello en
tre as in~tituic;ôe~ do pns~udo, qua vão de~fal
lecendo, e ati do fui ;uro, yub se vão dia a dia 
a;igorando. O XIX s r~culo pcíde hem appc·l
lidar-se o sccnlo ela democracia militante ó 
Em'opa e da. democracia trinmph:lllte n~s 
rrg-if,es amerimmas. 

·.i'; que tnais conclmlenic dt•monstra c;iio do 
•1ne :L America. para persuadir que a pum 

mocraciu. é a f orma defiHitim do por;it· P 
O Novo Continente é a terra abençoada 

(lodo a hberdatle t em o seu ninho. o solar da 
pnmnna dig nidade o indl'peudenriu., a patria 
da egualdade. 

Uma só macula eut urY:\\·a :L claridarlr1 e rt 
ureza democratica á<:!_uelle só!tl ~>gualmHnte, 

lpJJer1•imo nas producçpes da natureza o nas, 

·~ gqo 

manifestações do espírito desopresso _de todos 
~s vPlhos preconceitos europ~us. 

Era o Bt·azil. hoje tão gloriosamente res
ituido Ít plenitude du seu direito e sobcra

inin. A dflmocracia pura fulg11 agora em todo 
b lWU esplendor na metade do nosso globo, 

ais juvAnil para a civilisaçiio. 
A filhn. renegou as abusões dn. mãe e como 

,qne a envergonha do seu lento caminhar. 
l\Ias a lei da evolução, o transformismosocial, 
'h a de cumprir-se fatalmente, e a Europa, a' 
}n·incipiat• pelas nações neo-latinas, sE>guin
do o nobre exemplo da nação-mestt·a, da 
IFranr;n, iniciadora de todn.s as salutarE'S in
'novações cosmopolitas, ha de responder um 
'dia á terra americana!: «A mãe não envergo-
1nha a sua pt·ole, nem desaprende as suas li
~ões. ~ 

LATINO COEJ,HO. 
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O EX~IMPERADOR 
A' inexcedível gentilesa do Sr. Visconde de 

Taunay <levemos as primícias da publicação do im
'portautissimo documento que o leitot· vai conhecer,. 

E' uma especie de testamento político, ou an'.es 
um memorial, em que são annotados com uma fór
ma por vezes bmsca, sempre concisa e são gravados 
em traços vigorosos e lapidares, todos os desígnios, 
todos os iJeaes, todas ns preoccupações que agitárão 
e fizérão a~ir o homem probo e patriota que durante 
mais de meio seculo dirigia os cle&tinos da. mnis be!la 
porç.ão desta America, que e!! e chama em uma phrase 
simples c tocante, da qual t.raussudn o mais entra
nhado amor-" o meu caro Brazil " · 

A fómu\ teatamentnria desse ilocumento não nos 
obriga entretanto a proferir o juizo que os contem
pornneos tenhão já formado elo papel político que 
D. Pedro II representou no Braz i!. Essa tarefa m
cumbe, no nosso entender, á posteridade, que tem 
a perspectiYa dos acontecimentos que nos fallece a 
nós, e que assim póde gravar o seu jllizo inexoraHl 
e infalliYel. 

O que queremos apenas testemunhar, o que quere· 
mos assignalar com o maior relevo é que, no decliuio 
da existencia, nessa melancolica paragem da vida hu
mana em que se arrefecem todas as aspir~õen e 
atnbições, e a vtda tnm·al não se inebria 1nais co1n a 
\"oluptuosidade alent.nclora elas esperanças, aquelle 
nncião respeitavel volve irresistivelmen te os seus 
olhos já cançados para a terra que lhe foi berço, que 
elle ama estremecidamente, e deixa Chtrever o desejo 
de que aquelles, á cuja commnnhão de destinos o 
acaso o fez presidir, julguem-n'o tambem pelas suas 
intenções, que forão limpichs, como o crystal, pelo 
amor infinito que dedicot\ e O.eclica a esta terra; e do 
mais iprofundo do coração lembra, com ns ]uses da 
sun. longa experiencia, o caminho da felicidade, no 
Cjual quer ver encarreirado o " seu caro Brazil. » 

Eis o documento a que nos referimos : 

FÉ DE OFFICIO 
Creio em Deus. 
Fez-me a re!lexüo sempre conciliar as suas quali

dades inG.nitas: Previdencia, Omnisciencia e Il1ise
ricordia. 

Possuo o sentimento religioso: innato ao homem, é 
despertado pela contemplaç.ão da natureza. 

Sempre tive fé e acreditei nos dogmas. 
O que sei, devo-o, sobretudo, á pertinacia. 
Reconheço que son muito somenos no que·é relativo 

nos dotes da itnaginaçõ.o, que posso bem ap1·eciar nos 
outros. 

Muito me preoccupúrão as leis sociaes ; e não sou 
o mais competente para di zer a parte que de continuo 
tomei em seu estudo e a1f1,lir.ação. 

Sobremaneira me interessei pelas questGes eco· 
aJmicas, estudando com todo o cuidado as pautas das 
alfandegas no sentido l de proteger industrias natu
raes atl) o pcrlodo J.o seu prospero de.senvo]Yimento. 

Invariavelmente prop((.Hli para a instrucção livre, 
havendo sómente inspccção do Estado quanto á mora 
e á hygiene, devendo pertencer a parte religiosa á 
familias e aos ministros <hs diversas religiões. 

Estudei com cuidado o que era relativ'l á moeda 
,1 corrente e se prendia á questão dos bancos. Quanto 

á legislação s ;bre privilegias, oppuz-me aos que se 
ligão á propriedade litteraria, sustentanclo assim as 
opiniões ele Alexandre Herculano, antes que clle as 

tivesse manifestado. 
Cautelosa e insistentemente estudei questões de 

immigração sobre a base da propt·ieclade e o apro
veitamento das terras, explorações para o conheci
mento das riquezas naturaes, navegação de rios e 
differentes vias de communicação. Pensava na instal
laçõ.o de um observatorio nstronomico, moldado nos 
mais modernos estabelecimentos desse genero. Se

gundo minhas previsões e estudosi poderia ser su
perior no de Nice. 

Cogitei sempre em todos os melhornmentos para o 
exercito e a marinha, afim de que estivessemos prepa
rados para qualquer eventnalidade. Embora contrario 
ás guerras, b uscavn assim evita-las. 

Preoccupavão-me seriamente os estudos de hy
gieue publica e particular, de modo a nos livrar das 
epidemias ; e isso sem gmnde vexame paro. as popu· 

!ações. 
Acompanhava-me sempre a idéa de ver o Brazil 

que me é tão caro, o meu Brazil, sem ignorancia, 
sem falsa religião, sem vicias e sem distancias. 

Para 1nim, o homcrn devia ser regenerado e não 
supprimido; e por isso muito estudava a penalidade, 
tomando grande parte no que se fez relativamente 
a prisões e pesando todas as questões modernas que 
tendião a seu melhoramento. 

Procurei abolir a pena capital, teudo~se encarre
gado o Visconde de Ouro-Preto ele apreseutar ús 
camaras um projecto vara a ab0lição legal da mesma 
peun. 

Pacientemente compulsP.\'a todos os processos para 
a commutação4\la pena ultima: quando não encon
h.JliVA- bo.so pnra isso, -guardavaaos, sendo a inccrtcz3 

F• uma pena gravíssima para os réos. 
Muito me esforcei pela liberdncle das eleições e 

como meclida provisoria pugnei pela representação 
obrigada do terço; preferindo a representa1'ão ~hi
nominal ele circulas bem divididos, pois o systema, 
ainda por ora imprnticavel, deve ser o da maioria 
de todos os votantes de uma nação. 

Conselho de Estado, orgnni&ado o mais possível 
como o da Fr~n~a, reformando a Constituição para 
que pudesse haver direito administ.rat i\'0 contencioso 

Pensei tambem no estabelecimento de duas univer 
sidndes, uma no norte e outi·a no snl, com as facnl 
dades e institutos necessarios c portanto apropria 
dos ás differentes rcgipes, sendo o provimento dasl 

Provimento de 1° lugar da magistratura por 
concurso perante tribunal judiciario para formar lista 
dos mais habilitados, onde o governo potlesse esco
lher; concurso tambem para os lugares de adminis
tração ; categorias de presidencias para que se pre
parassem os que deYião rege-las, conforme a impor
tancia de cada uma. 

Trabalhei muito para que só votasse quem sou
besse lêr e escrever, o que snppõe riqueza moral e 

intellectual, isto é:"'fl . ..;._m_e:...I.h_o_r_. ---~-------..J 

l cadeiras por meio do concurso. 
Igreja livre no Estado lcn·o ; m••• isso qunndo a 

instrucção do povo pudesse aproveitar de tacs insti 
tuições. 

Sen1pre -procurei n ao-s-nciTfic"~u a ulliUiõ istranii:o ú 
politica. ' 

Cogit~wa na coestrncção de palncios para os ramos 
legislatiYo e judiciario c para a actlinistração, para 
bibliotheca e exposições de diífercntes especies, 
conferencias publicas. 

Nunca me descuidei ela sorte physica do po,·o, so
bretuclo em relnção a habitações salubres e a pre~o 
cornmodo e á sua alimentação. Nunca deixei de 
estudar um só projccto, discutindo co•n os seus au
t.,res c procurando esclarecer-me. 

O meu clia era todo occupado no sen·iço publico, 
e jamais deixei de ouvir e fallar a quem 

fosse. 

Lia t oclas as folhas e jornaes da capital e alguns 
elas províncias para tu<lo conhecer por mim quanto 
possivel, e mn.nclava fazer c fazia extrn.ctos no;:, das 

provincias dos factos mais importantes que se liga,·ão 

á administração com a idéa constante de justiça a 
todos. 

Assistia a t.odos os actos publicas rara poder nr 
e julgar por rr.im mesmo . 

E!!! extremo gostei do theatro dramntico e lyrico, 
cogítando sem cessar na idéa de nm theatl"O nacionnl. 

Nunca me esqueci da Academia das Bellas Artes, 
pintura, esculptura, desenho e gravma e fiz o que 
pude pelo Lycêo de Ártes (J' üfficios. 

Desejava estnbelecer maior numero de dioceses 
conforme comportasse o territorio, assim como clift'e
rentes seminanos . 

Sempre me interessei pelas expedições scientifica", 
desde a do Ceará, que 1-.Lblicou trabalhos interes
santes, lembrando-me agora da de A:.:;assiz e de al
gumas q ne illnstrúrão nossos patrícios no continente 
europêo. I 

Presidia ultimamente a commissão encanegacla do 
Codigo Civil e esperava qne em pouco tempo apre· 
sentasse ella trabalho digno do Brnzil. 

Pensava na organisaçáu ele um instituto scientifico 
e litterario, como o da França, utilisando para isso 
alguns estabelecimentos de instmcção superior que 
já possuíamos; e para isso encarreguei o Dr. Silvo. 
Costa e outros de formarem projecto de esta
tutos. 

Sempre procmei animar palestras, sessões, confe
rencias scientificas e litternrias, interessando-me 
muito pelo desem·olvimento do Musêo Nacional. O 
que ahi fez o Dr. Couty tornou esse estabelecimento 
conhecido na Europa ; muitos dos trabalhos do 
Musêo são hoje citaclos e applaudiuos. 

Preoccupárão-me as escolas praticas de agt·icul

tura e zootech n ia. 
Dei toda a attenção ás vias de communicação de 

todas as especies no Bra.zil, tendo feito, além de 
outt·os. estudo especial dos trabalhos do celebre en
genheiro liaukshaw relativos aos melhoramentos da 
barra do Rio Grande do Sul. Do mer,mo modci, tudo 
quanto se referia a estabelecer a circulação do Brazil 
por agua descle o Amazonas até ao Prata e dahi ao 

S. Francisco, da fóz pam o interior, ligando-se por 

estradas de ferro a região dos Andes ás bacias elo 
Prata e Amazonas. 

Oxalá pudesse a navegação por balões aerosta· 
ticos tudo dispensar e, elevando-se bem alto as

sim como a St1bmarina aprofundando-se bastante, 
nos livrassem ambas das tempestades. 

São, porém, devaneios ... 
Nas preoccupações scientificas e no constante es

tuclo é que acho consolo e me preservo das tempes
tades moraes, .• 

D. PEDRO DE ALCANTARA. 

Cannes, 23 de Abril de 1891. 

Eis o que recebi de Sua Magestade o Senhor 
D. Pedro II e entrego á pnblícidade, como 11m <Íi>S 

documentos mais bellos, mais ~inceros e ho)lrmos 
da historia do Brazil. 

V;~co~nP. DE T.u;Nu. 
Rio de Janeiro, 27 d~ ~faio de ISO!. 

.~ 
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D. TJIEREZA. CBJliSTilfA 
EX-11\IPERATRIZ DO BRA.SL 

Llaboa. 2S (5 h. e 40 m.) 

Foi hoje accommetti'da de um .ataque cerebral, na cidade 
Porto, a ex-iruperatriz do. B•·asiJ, D. Thereza Cbristina • 

O seu estado- é -gt'avisstmv nio havendo já. esr-er~n~as 

salv11!-à. 
Foram-lke ministtados os ultimas saerantentos. 

Falleceu a ex-imperatriz do Brasil 
t assistida em sua agonia pelo abbnde de Santo Ildefonso. 

O ex-imperador D. Pedro de Aleantara estava ansente na 
siãfl da morte de sua. esposa. 

O cadaver vai· ser depositado na igreja. 
Lisboa. 

Por motivo do fallecimento- da ex-imperat•·iz do Brasil 
snspcnsos ~odos - os festejos da coroaçio de tl-R.l'i D. Carknl I. 

(Gazt~ta fi11 Noti~ías). 

'Ll•boa. 

Por telegramma que acaba de chegar do · Porto. annunciam 
D . . Th.ereza, ex-impm·atriz do Braeil, fallecaa ha p~ooam~w.j 
re pmtinainente. 

A noticia causa aqui viva im~& 

._...,...,. tiS (9 h. e- 41> m.) 
I . 

A ex-imperatriz falleceu snffocada · pela.aathma. . 
Já foram dadas providencia.'l na•·a. que o. cadli.ver seja tramwor~ 

tado para eslia capital. 

Chi'aa-nos da l!li.tropa a not:iei:l tio faHeeime~ • D~ 
Christin~· Maria, a terceü·a e ultima i1nperat'riJ: cb .Braslr~ 

lia annos, a · sua saude 0011 er. boa, 11' ltii1A 

Sr. i>. Pedro. H, a pt;nulti.ma, te\f c1Jrae umo d"es .ebi~.a.JJlu~ 
tratar doa. pa<lecimen•os da ~ugJlSUl· Sell.hora.. . 
seu · espo!RI ad'ot!c~u. pOr tal modo se lhe ded~, 

n~.t Sact·itlcto~ quà ningoem I'JlAis ~~ .... -~P~ . .. 
~SãitllOS de c.dsturn.-bi tastaram para amritpzllfm,... ·~ 
e e;'Wnguiu-ae DO POI·to, ·na mesma c.ida.de em qpe., ~ 
Alberto; o V'IÍu.cido de N"ovara, Q verdadeiro .~· -.. 
italiana: 

Originaria da Italia:, ella 
que lá: toroou celebre ·a sua f: 
executor o grande Oaribftldt. 

Tambem de qnantas. imperntrizes occuparam o solla à.e. 
será a tmica de quem a aoticill se perpetüará. A primeilla, a mii. 

. Pedro de Alcantara, · inftuiu serrid{!Vhlã-para." a D.ossa~ 
dencia, e um dos t~entos de Jo~é Bonifacio· fai. attrahiJ...a 6irausa. 
qne seu mM'ido dedicon·se; ma• não se estabeleceu CGI'II~J 

entre a filha do Nru·te e os lllhos do Snt; as suas d'esgraçatr 
ticas 1lze•·am-1a lastimada, não respeitada; só a sua morte 
e as circumstancias pungentes talvez acerbadas por 
fortuitas, que a acompanharam ao tumulÕ fixaram v~ 
torno de aeu ao me um nimbo de 911D1pathia-compasai.v,.. A.. ~wldal 
i~atriz, .a· ftmneaa D. A mel ia, ~ão ~-b~ -.~i 
cteds;ir'-se~ e- a sua longa resi<lenc~ em Porta~ • 
itne. mo;tron J!Ot tpdo . q.uanto e!"" 8JI8l!ililiro,tertiuam bem ctll!roiNHII 
nada a prerrdGu a esta terra. 

D. Thet>eza vciu para o Brasil acs 21 anne& e ligandO-se. 
Imperador póda dizer-se· que espilsotr e perfilhou: à pol'O brasiTlriro. 
Co.!Jio estas miis e vinvas amantlssimas, que não poàern sohre>~htÍtr l 

áquelle a quem -rota.ram o amor e a mt~ e lia. 11ãr& poude r811b41ir 
separação da patria ciB seu, cGraçfiO. 

o seu na•cin ento e o seu consorcio indicavam-lhe o· prime'-- 1 

logar e.m noS&a patria; mas para aesim dizer, Imteratriz ella. sct 
pela succesrio q.ue as~gurou a dynasti1l bragantina. Nunca 
ouviu dizer que tivesse politica; que favorecesse poli1icos ou 
arredasse·; que se empenhasse pela realisação de certas idt-IJS ou 
se lhes oppuzesse. As conegrações oHiciacs vinham-lhe espontaneus; 
=ini .. tPo• 'l'4e occupara m. aDenas pl)tlcos mezes o pode•· tem o nQJne 
mais repetido e mais consagrado. A -rida r•articular, pori'm. foi 
triumpho da mullH r. Mãe, e mãe dolorosa, tristemente pl"O\'a<la 
morte dos dois filhos primogenitos e de sua tllba mais moça, foi-o de 
modo exemplar. Esposa, acompanhou o imJ>Il1'"ado•· nos dias mais 
tristes como nos mais alegres, na úpoca em que, como nal-o descreve 
o príncipe Adalberto da Pr•lSsia, desenhao® retratos dbs g~refros 
mais fa.mGSOs elle afagava. os planos de vagos trinmphos militares, 
como na hora suprema em que interrompeu-se um reinado semi
secular, e abriu11e para a familia imperial a Çoca. do exílio c do 
ba.aimento, e rompeu.,.se a longa solidariedade entre a putrta e o 
im-pSJ~. · 

A. sua benef\cenela era verdad'lt.'J"mente ev:ml('el!cà: a mãG es.
c,u~rd& não sabia o que .fuia a mão tlireUa. Vittv.ae, orpbàs; . 
tui.ções pias, não lhe esoaptvam. Só o colltejel de lagcimas- e soluçoe 

que acompanharão a triste noticia poderi~ nos indicar até 
ponto a Mài dos Brasileiros Je,·ava a sua caritiO:de. 

Se a Augusta Seohora falkce91!e no meio das pompas da 11e--.,~ 

as d~monstrações alficiaes encob•iriam o pro~und'o peur que 
di1·ia as multidões. Agora as lagrimat1 correrão livres; e eorrer~&j 

abundantea. 
A morte ela ~-Ilnperatri:r., a Seabara D. Theraza Qhristina Mal'ia, 

importará uma centra.r'evoluçiW de lag#mas. 

TDBTBMU!fllO DE PEZ"Alt 

A directorla do Lyceu dt> Artes e Oficios, do Rio de Janeko, 
em testemunh0 de prof.undo pezar pelo fallecimento de sua R~péi
t~vel Bemfeitora, a éx-Imperatriz do Bmsil, resel'Yeu s11.;...;.,r seus 
exiUlles. 
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D. TBEREZA CBJI,ISTilf.A 
EX-IMPERA TRIZ no BRASIL 

LIMboa. 28 (5 b. e 40 m.) 

Foi hoje accommettida da um ataque cerebral, na citlade !! 
P01-to, a ex-imperatriz do Bt·asil, D. Thcreza Christin.a. 

O seu e•tado- é -gravisslmu n\io havendo ja e!tfH!r.an<:as d 
salvM1-a. 

Foram-U:c mi.nist• ados os ultimos sacramentos. 

Port-. 28 

Falleceu a ex-imperatriz do Brasil D. There-.1.a Christina. Fn 
assistida em sua agonia pelo abbade de Santo Ildefonso. 

O ex-imperador D. Pedro de Aleantara estava ausente na occa 
sião da morte de sua esposa. 

O cada ver vai· ser depositado na igreja. Dcpoi.s será levado.~ 
Lisboa. 

Lhii,OAI, ~ 

Por motivo do fallecimento- da ex-imperatt·iz do Brasil fora. 

suspensos todos-os fe6te;jos da coroação de .f:I·Rl'i D. Canos I. 
(Gazeta de Noticias) 

• Ll•boa,. ::8 {5 h. e 40 m. da· t.) 

. Por telegramma que acaba de chega.r do Porto. annnnciam -~~ 
D. Th.er~za, ex-impot'atriz do Bra~il. {Jt!lecsu h& pouc08 'mOOte;ato. 
rep~ntinamente. 

A noticia causa aqui viva imp~essã&. 

1..18hoa. :18 (9 h. e 40 m.) 

A ex-imperatriz falleecn su!Tocada pela asthma . . 
Já foram dada...<~ providencia...~ oat·a. que o cad&ver seja transpor, 

tado para estia capital. 
{A~ia Hava.) 

Ch ... ga-nos da F..,.ropa a not.ieia. do fa.llooimettt& de- D. Therez: 
Christina Maria, a t.erceit•a e ultima imperatriz do· 81-asU; 

lia annos, a · sua saude ooo era boa, tt uma das. viagll1la 
Sr. D. Pedro ll, a penultima, te\'e como um dos obje®óa ,,prioeipa' 
tratar dos pade-cimen•os da ~tugnsta Senhora. Mas. ~. ·~ 
seu esposo ad~cen, por tal modo se lhe dedicara, ~ · rejn 
~ra , 1111 sacritl.clo,. que ninguem mais sa.,preoi:c;u;eAr: 

est~ii. ~ Ma"*taus~ pailt .m-qua ~ .,..,.:'"'éritt"' .... 
-e--tres· ID•wos de c.dstendn; bastara m para anniqünltn'-~ .~ 
c ex.tinguiu-se no Po•·to, ·na masmll cidade em q_u~ m..,-reu 

Alberto; o vencido de Novara, o verdadeiro funlilftdor ·da tmi 
italiana: 

Originaria da. ltalia, ella nada trouxe p!\1'& a nosa ~rq,. 
que Já tornou celebre a. sua f~ilia . e a expoz a justiça de .que 
executor o grande Garibaldi. 

Tambem de quantas imperatrizes occuparam o solio ds .Brasi 
será a nnica de quem a noticia: se perpetu.'\rá. A primeit•a, a rnãi d· 

.. 
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D. THEREZl CHRISTINA 
C.\RTA DO NOSSO CORRESPONDENTE 

Como era de esperar occLt pa impor~ 

tante logar na carta, que nos enviou d 
nosso ~orreRpondente d• Lisboa, cha 
gada hontem, o passamento da virtuos~ 
prioceza ·D. Thereza Christina Maria 

Vamos transcreverdacorrespondencia 
os topicos que se ·referem a Qsse triste 
acontecimento. 

«Vou entrar na noticia qu<~ mais pro~ 
funda impressão causou em Portugal e 
de qu11 jl devem ter conhecimento pelo 
t~lA~rrnpho- ~morte da ex-imperatriz 
do ll,.a.:il. 

Ninguem melhor dú que uma das fo
lhas mais lidaa do Porto poderà contar 
e descrever o triste aconteciment''• e 
por isso lhe dou a p&lavra. 

Antes porém devo contar resumida
mente que quando D.Pedro de Alcantara 
tinha sabido no dia 28, do Grande Hotel 
do Porto, passava meia hora depois do 
m6io -dia, ia acompanhado do Sr. conde 
de Aljezur e (oi VIsitar a Academia Por
tuf.nse de BellaR Artes, passando ao ao
nexo Athenêu D. Pedro e por fim â Bi
bliothec:a Publica e Municipal,sen11o re· 
cebido nestes estabele~lmentos pelos in . 
dividuoa que nelles mais representaram. 

Qnando D. Pedro sahio da Bibllo
theca vinha ji no claustro do edificio 
ú Sr. Manuel José Rebello consul geral 
do Brazil, sahio-lhe ao encontro, bas
tante affiicto, pedindo a D. Pedro que 

lfo~se immediat~mente ao hotel, pois, 
que, Sua Aug11sta esposa est!tva cnm 

syncope. 
ex-imperador fi~<OU -dolorosamen~4 
rehendido com a nova_, como qu 

·inhando que maiór màl tinha o 
e foi immed&atatilente, mas a 
é qtte realmente a ex-impera·. 

iz D. Thereza Ohristiua Maria tit\ha 
á fa1lecido. » 

Segue- se notica detalhada da doença 
morte da augusta senhora que niio da 
os por serem jl conhecidas dos nossos 
i toros. 
O nosso correspondente manda-nos 

s seguintes epiwdios qui' são bas· 
tante interessantes. 

« A I'R!)!CEZA D. I SA llEL 

A's 11 horas e qu'lrenta minutos do 
dia 50, chegaram no Porto os Srs. condes 
d'Eu, sendo esperados na garo pelo in · 

mte D. Aff-mso . 
'Depois dos Cllmprimentoa seguiram 

para o Grande Hotel do Porw. No pri · 
meiro trem iam os co nd~ s d'Eu e don s 
filhos, no seguwio o filho mais v~ lh<>' 
dos condes, que chorava muito, o prin 
cipe D. Pedro Augu~to, bem como 
filho da baroneza de Japurá e Fritz, n 
terceiro, o Sr. infante D, Affonso. se 
guindo-sl3 outros com autori•lades. 

No hotel houve acenas commovedo 
r as, 

O imperador, soluçando, recebeu 
filha nos braços e ambos verteram ~o-· 
piosns lagrimas. 

O conde de Aljezur disse ao impera
dor: cTenha animo meu senhor:o; a 
que o imperador respondeu: 11Tenho, 
tenho, principalmente agora que tenho' 
aqui os meus filhos. 

Quando os condes d'E11 e lllh~s che
garam junto ao cadaver da imperatriz, 
a scena não podia ser mais com-mo · 
vente. 

A princeza imperial teve uma syn~ 
ccpe quando deparou com o cadaver 
de sua mãe, ' sendo precitio que a Sra. 
. boroneza de Japurã a retirastie, N'eata 

ccasião houve acena commovedor~, 
porque os pequenos príncipes chora• 
vam. Tambem foi scena commovente 

ndo a princeza entrou no hotel e 
se abraçou a chorar ao conde da Motta' 
Maia. 

A priMeza imperial, abraçando o ca· 
daver da mãe, cobrio -o de beijos, che· 
re.ndo muito, bern como os príncipes. 
Depois oraram fervorosamente. 

O ClD.lVER 

O quarto foi primeiramente armado 
em camara ardente e n'11m altar ahi 
exposto têm se dito missas por alma 
da illustre finada. 

HuJe, de man.ha, chegou do Pol·to o 
caixao destinado a receber o cadaver 
da ex-imperatriz, que f<~i embalsamado 
pelofl Srs. Drl!l. Azevedo Maia, Ricardo 
Jorge, Henrique Maia, M. R da Sllva 
Pinto, Joaqu1m Urbano . • Toaquim de 
Mattos, Antonio Ja Silva Alves, Forbell 
Costa e Oardoso Pereira. 

Amanhã, quinta f'!ir11, deve ser con• 
duzido o feratro para a eg-reja da Lapa, 
que foi ricameate armada, havendo 
nessa occasião uma ligeira enGOmmen· 
dação seguida de ·mian. ' · · · 

Na sexta-feira, á meia noite, o cada
ver é transportado para Lisboa, tendo 
os funoraes logu no sabbado, na egreja 
de S. V .. cente, onde fica 41epositad6 O( 

paatheon fios reis de Portugal, a pe 

l 
dido do Sr. D. Pedro de Alcantara e po· 
·concessao d'El-Rei D. Oarlos. 

l i'Y\ ?éí~ D 

F o \e Cli\IV\e.M.to D ,~e.. 7 a c~ ,;~tltt.a 
'3; . ~' 

O cadaver da ex-imperatriz tem sido 
. elado no Porto pelas irmãs hospita
~eiras do Bom Pasto1· e da Bandeirinha, 
~companhadas sempre por peKsoas da 
comitiva e da intimidade da ramilia im· 
perial brazileira. • 

D. l'I!:DRO AUUUS'f() 

O ex ·iMperador, g_11e nos primeiros 
momento~ succumllio dolorosamenta, 
tem -se conformado um pouco mais, 
entretendo-se com os netos a quem 
chama successivas vezes, conversando 
o beijando-os. ' 

O príncipe D . Pedro Augtlslo é que 
se conserva completumente desanimado, 
p~trecendo mergulhado em pensamentos 
.ntimos, fallando raras vezes. 

COROAS ~' UNEilRES 

O quarto da imperatrh: está cheio de 
.oroas funebres, e entre estas podemoi'
~ it P.. r as seguintes : 
, De azálaas, lngrimas, pensá e gly· 
cinias,-lirios, narcisos, dhalias e secias 
·~ta~; pretas moiréa ouro: A' nosra que 
ida avó: Pedro Augusto 11 August 
:.eopoldo; de boas noites, gruppes d 
ilaz, fitas pretas crépe, Família Stholl ,, 

\te rozas cb:á, azáleas, amores perfeitos~ 
1lnovelas, hiserons, narcisos, jacinthos,1 

dhalias, heliotropcs e glyciniaa, fitas· 
pretas 1 Bar1Jes elo Souto ; de seeias! 
brancas e rox .. s e respectiva folhagem: 
Barões ae 'Surftrtur: b.e cr'epe11, àe ·ro
zas chá, glycinias, lirios e orchídeas, 
fitai! . roxaR claro : Seus filhos, saudo• 
sissimos, Isabel, Gastt!o. A nossa que
hãissima mite; de crépes, glycinias 
filas moiré e ouro: Seus filhos sauàosis · 
simos Isabel e Gastâo ; de veronicns, 
acacias, cré'pe, fitas moi ré a : Da (a
milia Rebello ; de cinerarias, orchi
deas, narcisos, glycinias e madresllva, 
erepe, filas moirée. A' nossrt queriàis
sima avó, set's netos saudo.:issimos 
Pe,dro, Lui.;- e Antonio; de lagdmas, 
ehr~antemas. lilazPs, jaeinthos, açn
cenas, papoulas, violetas de Parma 
acacia, crepes, fitas moirêe azul e branco: 
A' memoria egregia da impm·atri.;-. Sau
dade e veneração dos portugue.:es que 
estiveram no B1•a.;-il; de amores per . 
feitos, 1 ilaze~J, ' azáleas. violetas de boa. 
que, guarnecida de fitas lilazes co 
fitaa pPnciAntE<s 11marel111s e verd11s, cre
pes: A S. M. a 'mperatri.;- do Bra.:ril . 
Respeito e fidelidade de Maria do Osr
mo Rodrigues Fortes e seus {!lhos. 

CI!.REMONU.L 

O Diario do GQvérno ainda não pu
lblicou consa alguma relativamente ao 
~eeremonial a seguir po~ eccasião do 
enterro de D. 'l'.tiereza Christlna e por 
~sso nada posso dizer a esse respeito, 
Fonsta, porém, que lhe serão prestadas 
/'11 honras funabres devidas á esposa 
,do Imperador no phmo exercício do sen 
car~o . 

.E esta UD}{'. atlençii.o merecida e que 
nmguem poderá censurar. 

'Eis tudo quanto consta a respeito tla 
morte da infeliz senhora. morte que a 
imprensa de Lisboa \em feito sentir ,em 
artigos cheios de elogios e restuiito 
pela$ vir'tudes e 'excellebtes quali<fa~es 
~:d-l.lustre finada.» 

.. 
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em lettras, pbil&sophia e lllatàe
matieas. 

As ferias desf;P. anDO Dão as de~pt'rdi· 

nos ~tonteantes des,·arios da eida
imprt>bendea com 5en Irmão, o 

do Grl!o Pará, uma aseenç:1o 
ao mais alto pieo dos Py
mctros de altura, o enme 

< . 

Lamentou o Sr . Jlp;taclo Pes 
soa. q.ue o Governo ainda sej• 
obrigado a cumpr: r o decreto de 
banlmtuto que jã. d via. estar re
vogado, por desne< ( <sa.rio, ou ser 
modillcado por con1· niencla, e ae
slm fcr:tJina o seu oto. 

Novamente usar< 1 • da. palavra 
os Srs. Luclo de M• ndon<;a ., Al· 
berto Torres para . u~teutar o 
seu• votos, avan~an · o o Sr. Luc~ 
de Mendon1,1a, na <I l'assão, para 
provar a bondade do Go,·ern& 
Provlsorio, a. affir r .tlva de que 
a Famllla Imperial "'v•n accelta
do a pensã, de 5. !ll , :000$ on:E>re
clda pelo Gover•1o Provlsorio -«! 
a desdenh&.n·lo rleJ:!OiJ :lP. ter esJ)f;
ran~as de continu.t'r ... receller peja 
!teta dj" Familla 

Esta afl!rn'&<:i'io hlslssima pro
duziu g"ra l hHlig • ~;to no audl 
torto, pois ê notu!'io que o ftna 
do Imperador D. Pt~dro II l'ujo 
desprendimento e gt·m•leza d'nlm 

enormes, tanl.o que arpLc&va. 
os Sf'UR ren'-tm~Pto~ ent 
de caridade " de lJen ll n 
na etilt•.?a.t·ão ct~ brasilei'"O" 

e d"eprotv · ioJoo, jámai 
(.;ta!.· a n . ·: ' ,1., nen~:ij, 

a di!K u:'!ão, foram 
"\\otos, t-: ando o .. ha

l.bea.s-c~,r~•us" dE'ne,;:od'l pelos vo 
Lucio <le Mendonça, 

C a ··doso de Cae
rl o, Gulmarâe 

•a, André O 
Almeida e 

rldlc!e, a~,~~~~~~~~~ se me f unolclur-Jte 
argumellto para negar o 
corpus", nada mais farht. 
appllcar 4 1'1!gra de noho 
a lnterpreta~l!.o que a. regra 
tica do direito 'ol.nglo-~~~Uonlo dA a 
jurisprudeRcla. norte-americana. 
A Lei que confere a qualquer a 
direito de requerer "habeas-cor
pus" eni f&VOT de terceiro f aln
d~ •a Unt~o e t.m al~ns Eetadol!l, 
o "h'\beal!'-eorpus" aet de Car
los 11" (1769).Ern outros Estados,oe 
eLtatutos reproduzem, qua•to 11.0 
&.sstnnpto, as mesmas e:xpn.sst'e" 
<1e'!ta lel. El' as,.lm que ella se ~'X
prime na sec.:ão TI: "It the "habeal!l
corpus'' shall rtnd may be Hl.wl1lll 
to nn<l for lhe person so oom-
• nitted, nr a.ny in "!s hflhalf"; e 
mais abaixo: "upon request, UKide 
in wrl' ing, by such persen, on 
any In his behali"'. 

E' o nosso mesmo principio : 
"O "habeas-corpus" será. reque
rido pela pessoa detida ou por al
guem m seu favor (In his be
half) e concedido a'> detido ou 
a alguem em s.'u favor~. 

Ao q·le se vê, são est~ termos 
tão amplos quanto os da nossa 
lei · eis, todavia, corr., ~ o prtn
c!pÍo applicado pela doutrina e 
jurtsprudencia : 

·• When<Jver a party ls retralne~ 
rf hls llbe•·ty, or ls unlawfully 
deta.ined or cont!ned, he may ma
ke an appli<'~ttit\n ter a wrlt o! 
• habea.s-co,.pus" be :ore the pro
nert court or J•Idg-e ; and tb1 
wbether the !ilegal detentirm or 
'mprlsonment be' und"r ~r•minai 
or civil proceo;s : lt the prlsoneT 
be oo J'etralned or coerced tba.l. 
lt IR lmno!'lsihle for hlm to act. 
tlle applicat.on nE>ed not procee<I 
'lirPctly por him. lt map he madc 
on his llebalf by some other per
sons li the oourt or judge la sa
tlstll'(l that the prisoner ls so 
coer< ed as to be unable to make 
itn (W. Chureh, "ou habeas-cor-
1ms". 2• edição paragrapho 89, 
papt. 141). Lii,An<>•i••ll., 

O que signlftca que a. faculdade, 
~Prnlmente conte1•id:J. pela Iet, só 
ê p<>rmlttlda pt>loa trlbunaee 
quando se lhe:; prova que o prl
qioniliro estA de tal fOrma eon
otrnngido que lhe ê impossível re
querer. IDm nota a est& para~
oho, documenta Churcb a. &um
ma que taz da jurlsprudeD la, 
cttando COJ11ot~a colleeçã.o a. ares
tos. 

N1111tes se estabelece que a lnt-
possJblndade do 1' quert~nto 

~0-~ecn-»"',éetiléG 
se dâ. o 

a 
ar 

maiq ri~ rosa a 
porém, R<>mpre In 
p() <tunlquer forma. se demons
• ._, no juiz a lmpoeslbllldn< c do 
1 equer\ en to pessoal. Se aaaha 
i•fil.tJC. .1 juriaprudt fl<!ia arnerl
camt ew caso de eonstraglmento 
actuali de prlsll.(l, que ..toutrlna.
ria el e. a respeito de casos de 
~imp1es anleat'a., Qna;.,do os pa~ 
ciP.ntes olvls Ilvr "· gozam de di
reitos dvls lill nrasll e alndllri.D 
pronunc'lnram sequer o proposlto 
t!e "VOI!.ar a.o paiz ? Naquella Re
nubliea <'U se confund9 " liber
dade com a licença ; uã.o se In
terpreta a lei, que dâ g.u antiiUI 
á liberdade pessoal, como con
se,r;llo a qualquer <le provocar o 
juizo dos trtbunnes sobre con
!!tra;Jgimento quo n§.o sabe detl
nlr, em favor rle conl!tra,.gidos 
que ainda se nilo deram por taes, 
P. contra acto Qile se LOtneca por 
dAI'lA.rar re"Vogado. Appllcando as 
mesmas razõe.; para chegar a 
concluaão menos severa. creio eu, 
nll.o e .. taria fõra do esplrlto d& 
nossa. lei, que 1!, na lettra, iden· 
t:ca A americ•ana. 

Luclo de Mendon1,1a. Não coehe
c:ido o peditlo. J.10r ser o "habea .. 
em·pus" mE>Io lnn.deqnado do etfPI
to quA nretende.n alcan<;ar os lm
Ot"t.-ante,., os quaes deveriam di
rig-Ir- e ao Congres~o Nar.ional e 
o~ão o Poder Juuiclarlo.-"M -
nnei Murtlnllo"-"Joãu Barhalho", 
vot"i que se nã<' tom.J.sse conh .. -
'!lnoento da p ~~~ão de fls. 2, pelo 
<e t'ulntE's motrvos : I, o qt...e naasa 
P<lti<:ã.o é requerido e volve a re
vognç!'l :.o do decreto n. 78 A, da 20 
•le Novembro de 1890, que baniu 

territor1o do Flrasll o Flr. D. Pe
ro li e mais membros da dy-

na~·tia que até 15 de bro 
lla.q uells a nno 
do 

eat4!•. nn rua, I'IO!'! h.,n<lf'. 
na familia. ln~tln<' iva

JOente tt>dofl se 111 lt>rpella vn.m : 

7
0 Principe dE"sembarear6. ou 

Foi o que um dos l'<'porters do 
"J r11al do BPn<tll" pl\de ohRerva,. 
f m um rapido p&,.,belo pela ci
' ade 

Aq ti vimo!', em u n café, tliR
• utlndo anlmnrlan•Pl.te um ·•uno. 

O Prlnc•ipe não rl<"s<>mharr.a. 
rorque o . Govern" entE'lHle 11 ne ,, 
l snlm nto da Familia Imperial 
st4 r1 e n(<. 
- A f'omctitui<:ilO, pori·m . na<l.t "z a re~p<>llo ; antes parece flll<' 

'ktunlmente extinguiu o b:.l.lll
r nto. 

Um dos mais exaltarloR, no evn
nto. a.ssim se exJJrimia : 
- Eu <' â, pez;so quo o G.~ver

no nll.o deve <.lclxal-o desembat·-
" r ... 

- Porque?! - interrogavam 
nutroe em côro. 

E era. em seQ'Ulda. uma enlla
"" de oplnllles. sensatas uuJ:u; , 
c ntra.,lctoria.'! outras. 

O Qlle. )'Jrém, pudemos colligir 
•h. !"rande ma!orla dos J.;areêe
r.lll do publico é f'Ue mal nn(lnva 
• Governo do Sr. Cnn'lclho it o A!
f nllO Penna, lmpedinl!o o del'
• bnrque de Sua Alteza lmp>·rial. 

Intenso era o lnterPsee <lo 
I<"O e n sa.ber ao certo c· ua.l o. 
ao do Governo en1 reÍof'ã o a o 

P R lpe D. Luiz. • 
N a. se sabia de Jf'liniti vo : c 

1 files se PJ,tl·ecru;;a\" m em 
curiosidade viva. 
11ova-se por toda a pa.rte 
araoterlstleu a tma~:~plHn· ::; de 

t!IIII..S 1• um a!_l'lblente 'P. du
. a mPTe d.O que . ,u Fta 

acGJJtecfmPntos de alta Tu l''l 
Póde H ha 

totl m''"'""';n. 

Pt!:r ira. 
pouco ma.l• de :r 11 

tarae quando 11os ctlrlgtmos 
o Jll'e:lio da. r:2a do Roearls, 
S. l:,.-. tem o ~eu es<Jrlptorto 
ll.dvoeacla. 

Uma vez 11.1\nunclados. 
lmnteàlatamentt\, reeebld<Gs 
veDeraJJdo br~U>llQlro. qu.e 
va de conferencia" eom um 
seus cliente~. 

Com a. bonhonlla 
tle fina educa~:ito, () 
Lafayette, que. :l.li415, 
ta.mcn te cons+ t ~ado, 
~ci~nti.ficar·se c 1 ntetiYO 
visita, o que rdat~mos em 
palavras . 

- Deseja então 
penso eobre a 
e quanto ao 
nesta Caoital ? 

- Exactamcnte ~. 
ro. Como V. Ex. l!la~. 
caeo hUelrament<' n&vo 
,urgem duvid&P 
•ão para o ·rl,~s,!nr~lr<~e 
Luiz, 
reputant 
pela Cons tui~ã' 

E' isto e xact· m 
"lespe rtou a lrl •a de 
opinião. dos horr..:ns ma!e 
tes da jurilrpru,ftmcla, 
o1e prestar com 1~ .10 
servi~o ao pnbl'c • . 

Sem nadtl re•ponder, o Come
lheiro Laf'lyett <.'()nservou-lfll !!l
lencloso por alguns segun.W., 
como que rPtlect Ido bem o lrn
nortante a..ssumpt que abordâra• 



, , scrren :runs , mro--e i 1 ça.o desta. let • é; ~ ..... ~--:in o ííCããõdlr;i~'::""~~it'io'"<t'à.'-'~ 
} Aostria, entrou para a Academia Mi- preh~ndo O!l netos e. referlndo..ee ,l pacto · posltlvo, que referem como jpri8PYUde•cla norte-amwtca.aa.. 
. - 1 .... o d~e.to de banimento ao 91'. b ~ 9 ~ og· uo em !!lo expretii!IA.o do pensamento e VO'l· "' Lei que confere a qua}quel' " ltar de Vienna, onde são dlp om""os D Pedro II e eU& f~tmllla n!Lo po- res. que. diz lame~a.r estar em a.no eve ' 11' a " ~ tade dos podPres ""UbHcoo no Bra direito de requerer "ha.beaa-eer-

• • - b - • -..... t ã ' 11 tlva desaecordo com o modo de venaa.r Pau.Joo. . Bl.l 1 · ... • g:s" 81111 tav de t _.... .. ... • olllctai'S de arttlbena e etl~en a na. dia . ..,..r a ,....,rpre ac: o amp a ~ do Sr. Luci o de l>Iendon•:a. mas Er especla:tme'ltk cl1pa 11e ab· • a respe lo ctos paoieates. Jil!'l t:l'ntll ClT er ... ,.yo .. -11'-
, ~ • e Slm res,rJ!Gtlva., por tratar-se em cumprimento .V>a devere• <.t:e ten<.:l.o a .nu~ti lt<'a~ 4o V'Oto • reJaell.o ILO dlrelt~ de llberda(le .•~ o e em"al~!UI Estado$. 

·IJ, durante o curso de tres onnos, restric~ odiosa de dlrettoa. lhe !oram creado" como lntcrvre- ~ln1stro Amerlco Lobo 1110 es11.do, c11m;>re d•stlnaulrL. can- 1~ h1;;~-..17 ,.-e)OE1'J)us a.et de Car· 
bo tod · · t h · •oi! tosa re!th'lngenda", e assim a4e ,. c tlt 1 ~..-· .. bl'l d , dann • n forme a uatureza da lesa.o, na os I , u9 . m outl'os Estados,oe :cmpaR O os os exerCICI0:5 ec DI- po ... • atttn•tr aos netos esse ba- ~~!_ .. a.d ons u """0 • Vc-~euh0 b ga- oEla.cor ;. f fn adversidade do sltua-"o da• "•• eetatutos reproduzem q\l.aato .,. 

• • · . u•~ "' ·' ..., a ar CJ P~u ~ -• lo no <> eas- ssas razves Ol·am as segu .. .,... a ..- ~- t • • s e topographicos e fpz uma· vta~rm mmPnto, tpla.ndo mc~mo puuesse c., rpus" pa•a que 0 GOYerno tes: soas offêBdldas. assmnp o, a~ mesma& e::a~ssves 
- · ~er e<mslderaodo vl g Pnte. t 1' f~ nó 0 me Quando a rutorl<lade publica <1esta lei. E asstm qae ella se liX-

e insti'IICçG.o até ao Adnat1co, regres- Ent .·egue 0 r : oceMo de •hn- P!es ~e ns:rg;~ · 1~8"'~~'!'~~e1' J"e s!; H VIstos, relatadoe e c!tsoatidGtr prende um lndlvtduo, a :retençlto prlmel},a seeo,:ão II: MJt the "habea.s-
ncloAI'la St:Tria tendo feito parte do "beas-rerpua" ao Sr. Mln_lstro l.u- ~o)rc~ado a um brn~i~lro 0 dlretto ~ fbre"e_ntes a'!.tos de pett~o1 d~ ê n> prolongamento oa coact;ll.., coyposcJ shall f!nd may be ISLw~l 

y - ' cic- de M:endon<;n. mamfet~tou- I!MJ quo a ConstitUi\;ãO <la Republiea a eas corpus • em que s m ln'R'!a,. ~unndo, po.-én>. 0 con- to. an for I.ae pereon so oom-
rajfcto a pé. de•dP logo, na physionomla. doll a:•><egurn de tivre entrada e sa- petrantes Olymp1o de Lime. e ou- • stranfftmento eonslste, nll.o etn 1D1tted, nr amy In h!s behalt": -e 

Aproveitando as ferias deliberou di- tliversos .Tulze!l do Trih:tnal sen- lllda. do terrltorl<j .=clona.l. f~~n:meo':J:rd'~u a:s:~lsdeme~: P
1
ris!l.o. m

1
as em uhm fado Impedi- ~·~~~i~f~!o: "Yup~~chre~est. -.d4o 

tlm<>ntrno de espal)to E' t l'rror. O banimento da J~amllla. Im- • • ti vo, Qua o na ypotbese qu'l s•• .,, " ..-~rs.n, D 
ersa! ascensões ao Monte Branco e D Convl<lado 0 Sr. Lucio de .»:en- perlal, diz 0 Sr. t .lbt::to Torres. broP d11. ex-dynastla brasilei:Ys. traduz, em ulthna ana.lyse, prJ.L an:r, In his bshalf». 

· Gl · don a a fazer o relatorio <lo "ha- to! um acto pohtic& olo G1>verlt0 .le Bragança. Pedem os lmpe- prohlbiQilo de entrar no terrltorlo E o nosso mesmo prlnefpfo: 
ulros pontos penp;oso~, como acter hea;-corpus•, S. Ex.._ pediu que !!e da revolução trtuJtlph<tnte qu'!' .ra.Dt?s que o Tribunal coaee4a. do paiz, nll.o llasta a permanen<:., "P "habeas-corpus" será. reqve-
o lardin e- Col do Géant. flzesse luz no 'l'rlbunal e as cortl-~ enfelxo.va em st.:~. s m :los todos em favor dos paeiP.ntee, q~ l!e <tos pacltmtes no estranl:{eir•> r1do Pll-,la pessoa iletlda ou por al-

. . nas da llU'ga ianella, que r...reja a os podere~. ncf'fl' :u • . naqvella tcha.~ na. Europ:t." .ama ordem para oaracterlsa.r a. perdura.IJ!i.O guem ..,m seu favor (In his be-
RPnnin a narratiYa dP!'oSeS arroJados la dn~~,.i\es, foram ,•orrlda" oeca.sill.o pa.ra segur;...o .O e aaran- le habea.s-eorpiMI P&r~ qge

1 
do constrangimento ; eumpre ex- half) e concedido ao detl<lo ou 

• • ~ ~DÇ-- • a to n<"r- tia da nova fórma. de Go\-~l'JOO. · ·~sse o constra.nglm9nto .llv(Ga term.lnar, tarnbem o acto pcsl- a a.lguem em So!U favor~. 
empl'ebendtmentos em um hvro volu- e B. E~ começfe.~t~~ ~an·, <"th:1le> mas um acto pol rtlco 'lU e tf'VP !UO softrem em Pua IlbeJ'.S.wle. E tlvo do pod•:r, pc?o qual é man- Ao q•Je se vê, sll.o estes termos 
1110~0 escriplo em estylo desprPtencio>O .-o;.~n~o a:e~efatorio 0 :MtniHtre o eeu paradei.ro nt~turul em fa<-e l~!1R.t11lcadm, em sybnth

1
de,.e, ~ P~k'lo1 tida e continuada a primitiva 

1
tã

1
o. a~plots·' qu

1
anto os da. nossa 

· . A ld ,., rP 11~ do reglmen lPgP.l, ,,uanilo cre&(lo " !'gan o. que, an os •ti • ..,rr - coaccli.o. Ora, a unica aeção P<ll'll - e { e1s, o~av a, como é o prtn-
e descriptivo a que den o tilolo de Ribeiro 8 lme a rf .ue. u 1 0 Governo Legal T't"Hnulgou-ee a : orlo naCJoJW.i 011 pacientes, 11<"10 Uva do poliu publico allega'-u ctp o appltcado pela doutrina e 

' qe lllolk!tas:>em em<· n r ecunen Of< Constituicão e neu ... nil.o se ma.n- iJ ecreto n. 78 A, de 21 de.Deaembro posterior ar. banimento ê a. rE: . jurtsprudenc!a: 
nDans les Alpes•. do at'!vogado i!pP~trantP.; tlverotm a>< mf?Cll •lnA 1e ex<HP';:l.:J .te 1889, foi este decreto,. raTo- voga<:Ao der-te; para qÚ·e só por "~henever a party 111 retl'B!ned 

Ttrminando o cnrso eom moita dis- O Ar. CoDst..be•ro Rtl •a tCI<lbf'ta. anteriormente <Jec r~t.l..la.s. ~ado pela Constltuil)ão Ji edera.L. decreto pude.;se ser posta sm pra- r. f ~1s llbe,•ty, or te unlawfully 
. . . to.mnTJdo coJloea<:ão r. a r un-. t A Cor.stltu l ~;:io d1 " o Sr. Al- tu e nlto sO rlelxou dG.,o .J(ppruvar t~ ~a não fl tambem da competPn- deta.med or eonftned, h e may m•· ~ocçllo, sel"''b iratutlamente, omca- fronteira ao semi-circu lo do Trl- berto 'forrt>s g-ar~~.nti :~ o dlreltfl -· ~o:pressamonte, para i,Ju4 pu9stul ela dos p--ode-. 8 publiCfls notlft- ke •1n appU<'atlon fc-r a wrtt of 

[ · • · m 2• Ten r:t~ l•unn1. em breves palavras de livre loeomo<;?lo c er_l nenhum ~· >:!J duzlr e!felto no reglmen eon- car aoe part•cuia.ret~, que contl- "babea.s-f'orpus" be!ore the p!'()
mente para ms.rmr-se, co 

0 
e· · 1mpliou o11 fundamentos da petl- 1!e ~eus artigo!! h "- o. r estrlc·Jão ...nt u <" ional, a cujos prlnclplos ~ nuam a gozar dos seus <llrPito~ r>ert eourt or J••dge; and thll!l ~o 3• rt~(imento de art1lhctia do corpo do ~lo de "habeas-corpus", fazen<lt~ deR~~" direito ft. Fa niJa Impe•·faJ. ·cundamentalmeJite oppnsto, como ou foram relntregados nt:llt.s vor whether the !Ilegal detentlon 01' 

· . - b'd G ' lb d ""ntl- que o Prin~ipe D. Luiz d .. , O decreto de ba t ; mento, contl - tambem explicitamente o revo- lei, não consta, ainda menos qu.. hnprtsonment be' under criminal 
xerclto.Arc I uque 01 erme, e gonr- P. rar.-:wr;a el'a segun<lo '!.eto •!" n11a n Sr. AlbN tu Torres, como !'!'OU. quando abol1u SI. pena de o• :Qaclentes tenham tentado· , ·oi- or civil proce.:s: lf the prleonllll' 
j .. a0 em Gratz na Stvria '.·inado Tmper>ulor. a elle nao cabon medi(la de alto. ,,oJicla, como ba nimento judicial. EDtretaDto, tar ao Brasil, encontrando oLsta - be oo retralned or coereed thal. 
' ' · · . q•1cceder o Monarcha QUando rNI-1 medllla poli t iea, o. :.o pôde contl- dl:.em os impetra ntes, os mem- culo material da parte do (Jq. lt is lmno~ihle for him to act. 
~:m J_onho de i900 resolveu vtajar ttwraúl. li. :r.Ion:trcltla Bra•liJ,~Ira. nuar em vigür er .. , f a ce da Con- broa da dynaetla desthronada. verno, não ti'TU, pois, na cspc••lc. the appllcat.on need not proceed 
la Afriea demorando-~n no Cabo da llt•<JUE>reu o Sr. Ministro Alberto s tltul~ão da Hevut, .lca. permanecem na Europa., .Jesvla- apJ.ollcat,:ll.o <l "habell.!l-cnr1,.,,.,. ·llr'!'ctly por IIIm. It map bemade 

' ·' . Torres que o Impetrante lnf<>r- De>Jde que uma 1 .,s:.na de toda. dos da commun'lã.o braaU~fra e emotivo. Serâ. ca.ro d e "ha.boa~- on his hehalf by eome other per-
oa Esperança. indo att\ Ladysmllh, m!l.Rse se o Príncipe D. Lui" dt' a respeitahlllclpde me afflrma, dia privados não sO d~ llh41rdade eorpus " p-reventivo contra possi- sons 11 the court or judge ls sa-

d it b -1 · h Orleans era brnsllefro. nascl<'lo ao o Br. Alberto .rorrf·'_l. que o pacl- physfl'a, de entrar e demorar no vel prohiblçll.o ae 41ntrada? Atn- tl!'fl<>õ that the prf!1oner ls ao 
qnan O O exerc O n dnmco oppun 

3 
nras:l. nióo naturali!<ado, nem !"' ente l\ braslleir<l. ~, ., o pe:,Icu por l:!ranil, quanto daa liberdades ci- da, para este, a simples resls t cn- co"erced as to be lUlable to make 

ltenaz resistencia á audacia ~errPira ocrdldo a qualidade de brasile1ro qualquer acto esta qual•d?;<le d
1
e vis que a Conatitui<:ll.o garante a ela do direito é lmmfllctente · lt (W. Church, uou habeas-ccw-

1 -~ · . . , . nnr qualquer acto prPYi!'to pela accordo com o nrt. 72 da - onst - b•·asllf!lroe e estr angeiros, e dos cumpre mais, diz a lei. que 
8

,: pus", 2• edlçll.o paragravho 89, 
{los transvalianos, seGmncto d ah1 para Con~titu;e:lo da Republica. tull:ão da Republ' " "-· <>U con•·•do ·lircltos pol!ticos de brasileiros . ctpresentem razõ~>s fundadas (d"- pa~. 141). 

'Luuren~o Marques em visita ao aeam o· Sr. ·Conselheiro Silva. f!osta, l a. ordet;t1~ !\e • ~fbea.~ '''l[P~" para !':ste é em summa o fundamento do ereto n. 848, de 1890, !J.rt. 46 let- O que slgnlflea que a facultlade, 
~ob palavra de honra, aftlrmou l •lUe o rtuun~ Cl<J JU. 0 . ove• no .. habet\!i-eorpus" pedido e a petlçll.o tra B). por temer a rmmln•mcir' Q.'Pr!l.lments conferhla pela let, aó 

pamPnto do Grocral Botha, em euja ,,1e 0 Princlpe D. Luiz de Orlenn~~ os necee:,yflos d c C!·yecJ~ent~s ' t.l occupa exclusivamente de de- do peri,.;o (Constltulçl.o art. 7 ~ é po!rmittlda pelos trlbuftiiAII!I 
C mpanhia tOMOD parte em diverSOS re- e ra. brasileiro nato, n!'lo natural!- • !<Obr: d~ 1m"p~~~il: O Vd~a"e~~rqu: rTI<lDStrar QUI! O decreto de bani- paragrapuo 23). quando se lheH prova ttUe O pl'i-
ll ·~do e no r:ozo de toõos os direitos t ~re n 1 r mento foi revoga.<!o pela Coneti- Quae as õ f d 

11 
. gioneiro estA de t&.l tórma eo~ 

w nheciment(IS arriscadissimos, sob . o ;uanti•los pela Constftuf~li.o dn 1 · 0 pn~ ente tulçã.o. Trata-se de um M"qQM-i- ue aTie~ram r: e,~"et~~n~C:~ ~trangido que lhe o imJ'l()S8i"81 re-
. "Ih · • Ht'>'Publtca. 11âo tendo j:..mals de-~ PediU então a J'llavra o Sr._ msnto de "imbcas-corpus," para 3 d ... ., · querer. Em nota a eet«> par~ 

ro,o contmuo da poderosa artt ena ID- qlstldo da sua nadonal!dade bra- Epltaclo Pessoa q 11•· contra a. es- ~ujo conhedmento originaria é· n e a a.me~t;a fW1~~nte · D I - oho, documenta Church & sum-

• . TE>rmlnailos assim os esela.reet- voto em poucas p&.hvras. · 1ue, I!Omquanto os tmpetra.ntel! 'í/'tl,,_ • · m cttando OOJ)losa eoll~eçl.o de 

trangetros. mas all.o tendo re
"'ldencla no Brasü, nl.o re111!1em 
11.8 oon4tlct411!1 n-ssartas par& se 
~UN~&r&rem sob aqouella pranua. 
e IIMlà&-lbell negada, n4.o ~<of!rem 
ett.& fl'tfeul'a em eeus iHrettoe, ~r 
ta.Jtar-lhe11 em doe requisitos qtre 
" c.nstitu1<:5o exlp;f'. A"eim q'Qe, 
oor mBis Q>tle os membro" da. ta
mina banidll pelo poder que para 
tsEto era compete11te, Pe ce nslde
~em J'O'I' seu nascimento, aftt.cto 
e sentimentos, como brao;il<! lros 
e estimem em alto apre<:o e11ta 
ttual!dade, revel8Jido nisso r;ra.nde 
nobreza de cora~lo, que os hon
ra e e:aalteee, é certo, todavia. 
que, perante a lei do palz e pe
.-ame a justl<:a deRte, por bra•· ileir&• nAo podem elles ser havidos ; 
e co:asideradõs na oondlt;:âo -'H es
:trangelroe, desde que niloo r.,lridem 
no Brasil, e !!te tr! bunnl não lhe« 
!Dôde conceder a ordem de "ba

eas--eorpW'l" pedida., porque entre 
" suas attrUmições não e!!t6 1t 

de dispensa•· na lei, nem do re
~P.Ll-a. 

Amerlf'.O Lobo",nf'go o •hahea!l
~rpus" ora requerido por não 
haver acto algum do Governn. 
oostêrlor ao dia 24 4e Fevereiro 
de 1891, Indicativo de que OR Po
iteres Pullli<'os do Bra~il prete n 
olam galva nizar o decreto n . 78 A 
<te lJl de Dezembro de 1RII9, de
roga.t,..rfo do df!f'rPt<> n. 2, <le 18 d" 
!ll'ovembro do mesmo anno, o pri
meiro dos quaes foi vlrtualment<' 
\ bolldo pf'la Constltulcão da Re
eubl!t's. no artigo 72. para.grapho 
•o e no artigo 7• da.• Di,.pnsl<:iiP" 
Pt-o"V'Isorlas. Multo, peln contrario. 
~epots de decorridos qua"i 12 an 
flos delld"' a prom,Jiga<:ll.o "" 
!:'onstltnief.o. nllo deu o Gnverllt' 
'Ja UniiLo providenc ia alQ.'uma ll< 
..nttdo de tornar eft'!'ctlva , 
t1epOBiciLo do artigo J• do decreto n. 'f8 A que proscreveu o PMUIII 

•'le UJJI b1ennlo p.lra. dt>ntro dell .. 
lquldarem o" membrruo <la ~aml -
13 de n Pedro de AJr11 n ta1":J, !>!' 
bft• de raiz por elJP!'l , ""Yidn 
IL(,- territort6 Jlacionltl --- ' tlerne · 
,IHno P'erreira"-•Joao l'•+dro•
•1\ndrf C&valeantl"-u H. do Espl

to llat!to .. _ 

O pe 11e .U.ta - eWtHie 

l"leza. ~ ilefra. fiectatlva. geral • <"-umlu o seu ~on.pP.tente este Tribunal, pois ~ que e~ to 0~~0 uprecls~~og;u ma que faz da jurlsprudeDef' 

De rew;ress.o á Europa, publicou om mentos exigidos do Impetrante. foi Disse .S. Ex. e:~ t.tr c..e pleno a.e-. Bl.o Indiquem positivamente a · '/.> ;_: ?;;íi)~que G~~e~~~eh~ll':: u tot1. -
ovo Hvro Intitulado Tour d' A{rique- ~'On;.ldado o relator do "ha'b9aa- ordo com o voto do Sr. Lueié :lu t oridade a quem attribuem o &o "'& 

0 
. OODc~uir es;,~ .. Neatea H -...ad btlee4-~ue a im· 

· ~'Orpus" a dar 0 seu voto. de Mendonça mas <:ue ·'CC-':'.!l- eo-trangiment&, esta sô p612fl ll •1 POU!bln81J.<'te o _ ... .Mquerlmenat F --- -·--»=-~~'2':"" - ..,..._ . ...., 
cholmp de 8<Jer1, que aleançou o sr Luelo t1e Mendonça co:nw- tarla que com o te, temuuno das a do PodeT l!Jzéeutf• o. eu P e• e~md.nen- pessoal eiP*--Mr.- em recra. com- , t&cto -~. ,..._ 

5 do Velho r. o'll déclarando que poderia d&>' nocloias dos jornae:'l que J!OOW e Pr ,=~loW ~ ~ Ql 11"" ~~líol' ma!Q .. pro · m í'"'wea; • 
___ .. nqto n e o cop hecen'jlo .... ld~n- 8 • ... dGell!IMmtos dlldo . o o . liiMlft . 80 11m renuerl- "-" 11;_ ... .. -o d I " ()d v VaJUdt'lltc - ==---.. IOl ... o~ .... t.·"NiM ~éila c- p~ l~u!lal Federal ~Oti- " 4-. .. •attJ : Mltre1&Jlte, IL' a v Jh•:!. e u m 

&bcas-eorpus", a tn rmava q~ Q' c·ommuns (l;,ei •.:a. .ZU, de 20· ~-Jgv~~~~o~~::Sp~lt~a:1 ~':,~~AV .. serlptor, eeta · prooeN.o e · . :' , · P -~-
paciente nll.o era. bra sUBh'e! ha ··~llre de h- út. u - • · · (>l!!fti\Clial.. --~~ QQoQ.O. llii:HaJ::Da,ioo.'l.,_ 
pe-rd~clo essa qnll.l ' dade qu&DdtJ- - ~.eu...-e.. ·J'ederal art. 5~ . de:'a.~tl~o , ., cc- ·~~ c • .. ~r·v·i . a :'!Uf' !'XII!'enéla poitêí'ti.í:êr-l·'lbtt..._ tl 
aooe1tou as honras D;lllitares ne A . ~llfl<lfi t> Pst.1 r ~gu!1lnm!nte fn.. 1 ,. f .. 0 n . '1• 0 ' ' tl!u L!Iar os dettmtores a.. torlljW' 
Fl:xerdto auetriaco, do qual er& 'Ot riffd t( CID1IJ C!! requisitos ~ ar-. L 1"s 0 con ~ssum 09 I";J''!tral'l - mai!'l ri~eroaa a eoa,-,çll.o'1' ~~endo1 otliclal, sem pedir ~.> utortzacão - o s•l c'Jo Codip;o do Processo f,~~~~~t~edJ~~ ~~r~6~0~·~.~0 n3~ por~m. B"lllllr• lndispellsaval (! U., 
Oover•o, Indo assl · 1 contra o dia- tmlna l, nft.o 11en<!o o caeo para t • t . ~-lb 

1 
po r qualquer fOrma. se demons-

pesto na C'onsUtuid.o da Repu- exll!. lr o donumento ou doc ' arll.çllo .:mr~g~~ee~t'~':na0 0~~suYflaa j,.~1~ •rt~ ao. juiz a hnpoeelblltdooe do 
bllca, estando P<~t' I!'!!O -privado. ,. que ee t afere o paragrapho z• llca, c?m que P --e tend" n ~ ;.j , re<tuerunento _pessoal. Se uaha 
dos tavoreo.; do seu art. 72, poi .. teoote nrtiJZ"o, p<l r não haver prlsll.o ' t d ,1 • • ·' , · 1 l•l"il.tlC .. ·• junsprudt.ncta amarl
que não póde ser c - • ·· ~IJerado bra.- e fundar-re o direito allcga<lo em ~0éoC:s?uur~':.r~~~·0;%_ t~c~~;· r~'r, <'anrJ. eta caso de eonetraglmento 
Bl.lelro nem ~ es lr:..ngelro r ·1-Cto,. pub lcos, quae!! -- o decreto de 1889 0 t~ue tambem n>io (. a.~tualí de prh<l.o. que doutrlna.-
dell.ts no ·Brasil. . 78 A, de 1889 e a Constltu!çll.o mister 'no~'<so. Assim · 09 · imp"- r!a el a a respeito de casos de 

S n •t 1 ...,_ ' Federal o "habeus-l'llrpua" ~ o . t 11 • • h ~nnples a meaiJa, quat.do os Pilo-Lamentou o r. · P• ac o ......... 1 1 • 1 1 . d' . ran es nao a • g a m 11 0 n u n, cl,.ntes civis llvJ·<'q goza.&n de di 
soa q-ue o Gove~no ainda sejl& ;:'~~~~ ~~:a u:r~e"':Jt0z ~~dvd~ Ê~:! ~onetrangimentç que ao 'l'ribu- reÍtoiÍ d.vls 110 nra'sll e alndn 

11
...; 

obrigado a cum_pr .r o decreto l!e li I é q d li nal cumpre vcr1ficar se é. ou nll <• pronun<'Jaram se•tuer 
0 

proposlto 
banlm E: .LJtQ que Jâ. <I·· vta. estar re- reto • am sulllma, o e vre legal. f>or <>iite funaam <' nto ae-

1 
· lt 

1 
? N 

11 
R 

vogado por desnee•·~sa.rio ou sv locomoçl.o, garantido expressa - corda o Sunremq 'l'ribunal Ff' - 'e V!> ar ao pa. z aque a e
modill~do por COO\;"OÍencfa, e as- men t<;>, ~a pnrte q •Je II'J refere 6. Jeral não conhec•·r da j)rii8f'nt , su~l:ea OU Bj. COnfU;ftd8lí.oA llbrr-
Rim t e rMina. o seu ·. oto. ,o ·, ... , .. .ruca ~lt o com o e: ~ r-angelro, petil;ão, paga" as eu , tas pE:Jo., ta e ctom al .JCençad, .._n se t.n-

N t d 1 no .. ,, 72 para!'rapho 10 d ... Con- 1 . t erpre a a e1, que .. ga.ran ~~ ovamen c usaru" a pa avra tlt il. • lmpll ltame te no Jmpe r .n es. á. liberdade pessoatl como oon-
os Sra. Luclo de Mt ·ndon<;<.t c AI· i u'dt o e, lt 1 ' n · , Supremo Tribunal Feder~•l, 1~ se<'cll.o a qualque " de provocar 

0 berto Torres para su~teutar os 'lUe z respe 0 · nermaneJit: a de Janeiro fi e l 9(1.1. - • P! ~a " Al ·· uizo dos tribuna'es sobre e • 
seu• votos. avanç;an •'o o Sr. Lue~ e deslocnção ~entro .,,, territor~o, melda", Vi<'P -Prl"'!l >l• -n te. - "--\.:- ;tr an imento ue nll.o sabe d~
de Mendonça, na tl i"cussão, parn, paragrapho 1 do mesmo artllfo . 1-t erto 'l'orres", vencido, quanto aos nl r , e~ favor q rle conl'ltra!'gldos 
provar !1- bondarl" olo Go,·ernG De ambos c.; termos do art. 82 termos d~ conel UHão. que ainda se nft.o deram por taee, 
Provisor•o, a affir rr-:.>.tlva de que par•<~rapho 22 da Constltulc:lto N!lo de. Ixe.i de conh ecer, m a s n e - ~e contra. acto q~e se 1..omeça por 
a. Famllla_Imperl:Ll -.,~v•n accelta- I~ederal. qu?. manda dar o u ha- gue1 ,~ ordem lmpet•·ada, por en- dA<'Inrar revogado. Appllcando 

1111 do a pensao de 5. 0( •:,.000$ o!f<'re- bea s-corpus sempre qu 111".o lnd!- tend -. q p,e o fund a me nto, baseado mesmas razões para chegar a 
otda pelo Gover•l<l l rovisor10 "!<! vl<l"o pnffre ou 10e achn. etn lmm1- no estud"tl daR allegaç;õe,., lmport ·' cunclusio menos severa creio eu 
a desdenh&.n•lo <lepoi ~ :il3 ter espe- nente peri&o dll sot!rtor vlolen- declslio "de merltJ I'!• sobre o pe- níl.o e~taria fóra do esplrlto dá 
ranr;:as de co ntinu.tr .a. l'llCel.Jer peJa ela ou coa-,:a.o, pot !!legalidade 11 !do. Em ft.ee de uma petlt:1!.o de I nossa ' lei que fi na lettra idell 
lista dp Familla. ou abuAo do poder, se deprehen - "ha.beas-cor~us" o J~,l~adot• o u t';ca A a.mPri••anà. ' . • 

Eeta afflrm&c;íl.o f-llslssima pro- de que Pste remedl? ~urldloo pôde rleii'
1
a de a c~nhecer, 1 o 1 .... !ndete · Luci o de Mendonga. Não coitM-

d 1 1 1 <l.' . a dl ~er ap.:.llcado á. plo.sc<:ão da 11- re n llmine , na J>r m e lra pb a s c •• ido 0 pediuo P.Or ee r 0 • babeas-
t~r~ou g;1~1 

é '~o't~1 .j; gu!'
0

0 a~na~ berdade Individual tomada em 011 concede a. O!'dem, pa ra ~xame ,;orpus" melo 'inadequado do effAI 
• ) uma exccpdl.o mais lata do que ulterior do pacJ t' n,e, com os e~- t t d 

1 1 do Impe':ador D. P todro II, , f'UjQ o simples dlr• :ti' de não ser preso r<tareclm.,ntos do OOTII'Itra ngedor. o quA nre en em a oan()S.r os m
düprend•mento e ~nl.n•leroa o e lm.,. c r<cnservaclo em p~l~ão. Nilo pro- Negà.r a ortle m é a fórma ha!Ji- '?~tl'&ntes, oa, quae~~ dev:•rl~m cH 
eram enorm es, tan . a , que arpl. c&v !l cedem c<Hlt ra esta ill a.<;ãn.nécesea- tual, C<'nsagra cla pelu prati ca para 1 '..I': Jr~e ao Cot.gre_._ 0 Nacw'!al 
todos os St'!-f S ren u lmer tO!l " em l"ia e irnmematamt n tE: deduzidu exprimir o iudeferim . !UO U o P ode ~.wi!cla.rio -- 111" 
o bras de car Hl<\d ll c de ben e il~n- ,10 concei to coa etitueiO<HU do •l;Jr:.- lüdt u vnaee: 0 rt UA.,l 116 dP.Ill:a nnel. u o - João Barhalho , 
l!ta e n ... e. .. ne.;r':~ o ~~ !' brasllet~. heas-eorpus~ . ns argumento~ fun- .J,. conhecer, a meu ver, quando : votei que 5e nl1r tom.J.Ss tõ oonluJ
pobres e. d"-ll1 0 ~ " '"-' JOOI, j á. ma• ~ dado!'! na eonstru<'<''l ~ jurídica " ) não é competente; b) a, petl<;il o cimento da pe_tif,!llo de lls. 2, pelo~ 
qui'll &C <' <" ta:· " r• : ~· .·1'1_ nen.,i\•) •ia.da a este Instituto p'ela tfoutrlmo. nil.o estA lnstrulda; c) o direito , -: pguiJJtPs mntJvo_s : I, o q t-a nMBa 

Encerradt'. a dwc .l!:S.J.O, foram lngle;~;a e aMericana. Fhrclualva- em thesê, não constitue C'dSO de p..tl.-:ã.o é requt>TJdo e .nvolve a re-

? 
•. ·tllt eat~•. n11. rua, nos bfln<ls. 

(f'efllf, D& famil ia . in llt ln<' t iva
mnte tttdos s e intt•l'velluva m : 

- O Prlncipe d~Re.QlbarcarA ou 
~ ' lJ'ol o gue um elos l'<'porte r1'l do 

•Jor»a l do Bra"Jil " J)lldA ohAPrva ,. 
m um rapido paso;eio Pt!ll\ ci

de 
Alf\11 vlmoP. em u .n ca fé, d iH-

' utlndo anlm:-tda a•P !o t f' u m P">UP"
- O Prfn<'ipe não I'I'!'SAmbA.r ca . 

erq u e o . Gov ern r" ente u<le que o 
anlmento da l:o'a m ilia I m perial 
s tA c1e 1>1'. 
- A Con!!titui<:llo. porf\m. n A.tl .t 
z a r esrelto ; antes parec<' 'J"" 

't.rtualmente extinguiu o bani
' 1ento. 

Urn doe mais eJtaltarl""• nn em 
.nto. assim !!e exprimia: 
- Eu eâ, penso ttue o Gover

no niLo devu deixai-o desemba•·- · 
e 'J.r ••• 

- Porq u e ? ! - i nterrogavam 
nutr"- em cOro. 

E er"- em seguida. uma. !'nlla
•h. de opiniões, sensatas Ulil:J.S, 
contrad letor la.'! outras. 

O que. p :.~rêm. p udem ns <·nlli g ir 
til\ (l'rande maioria. dos. .,a reN!
r <Jft do pu bllco é o ue mal a nua ,.u 
a Governo do S r . l~nn ~clh<it <J Af
f>lnso Penna, lmpet.l!ndo o de!'

ltbarque d e Sua Alt<ilza Imp.> r!u.l . 
Intenso era o lnter,.sse do pu'" 
lro illl-aa hm: q o cert o Q~ :J. d.,: 

o overno e n1 rela~a o no 
ipe n . Luiz. 
la '!O sabia de !ll'f!nitivo ; l' 
lullleR se et,trecrtlzavam em 
cur iosidade viva. 

S . ... E:x-. tem o seu escriptoí1o ft 
llodveeacia. · 

Uma vez aanuncladoe, fomoe 
lmme4fatamenw reeeb!dld Jllllllt 
ve:a.erAado JH-a.sll eil'o, que -~ 
va de conferenciar tom um ~ 
seus ctlen t e !l. . 

Com & bonhomlo. doi!J llomeu 
de fina educa<:ão, f) C.'fm!Mlhel:ro 
Lafayette, 'IUe. aJMoe, eflt6 perfei-
tamente cons~r vado, p!'OCUT"'l& 
"clelltillcar-se <l o rn•tlvo da ......, 
visita, o que rda.tâmos em duae 
pala vras. 

- Deeeja então- eavtr • 1111& 
penso sobre & viagem do PrfBéSJI& 
e quanto ao !leU 6eetrmhr_. 
nesta Capital ? · 

- Exactamente 9r. o.-J._. 
ro. Como V. Ex. sabe, f .ate u.. 
r:aso hltelrament<' ·ne-vo eAtr& J1o!111. 
~urgem duvfdall AO"re ~ pe~ 
~ll.o para o -,~semflllrqve ae "
Lufz, dePembar'}ue que al~ 
reputam perfelta :rneJPte :s?atillll 
pela Constltul.-:11. .~ hrastle . 

E' Isto exact&.mente f! e De. 
iles pe rtou a lf1 1<a d'e eol!tft' a 
'lpln! il. o. doR homens n1als emtnea.. 
tes da. jurii'JJ)ru<tel'l!eia, e~>nvlete. 
•le preRtar com 1sso m .. &T&llde 
~ervi<;o ao pnbl'c"' · 

Bem nadll. re~po'IW!er, o Cone .. 
'heiro Lat:lyett <> ~11servou'-ee si
lencioso por all\'l!Jtt!t seguft()oe, 
como que rf'nectiudo bem o lft't
nortaJite aSilumpt •• que abordl\ra• 

1}08. 

Em seguida tlisee-llol!l S. :9%.: 
- Olhe. meu a.mii!:O, como o 

•enhor õeve sar ~··· f tl l e conthnu 
.. se r monuchiR '" CMJheee eo-... 
n RAnhor, p<>la l"l tura do •.ro~ 
-~o Commer<'inw, a Jtoticla - _]M'e>o 
>rima el. ~P-1l.tla rl11 !?'11Del1'5 ~ 
Luiz. f 

Uma 4'Ju ~~; •• o lle temperamenee 
P de P•-~ito con l!eclmento«a~ 
Matlca, • o ~ ••u. •lfl eo.mnlate ~ 
•enhu f .. lto d o!• 'h llmeJI• e dM 
co usas clu nos~o ~a 'z e sobretude 
"- . rota que tra cei pa -ra a mtnh& 
··Jda publica e pPiv~da, afa eta•
'lo-me por com pl.-to da polltka e 
-los ord oa ~1l. opi nl5o pabll~ 
"•brtca-me a n iLo aaMdu.,. o IIEIG 
Pedi• e . 

A.lflll d'Mo, 
o I!Ud me lnt 
~~at..--. delk 
1llnp- eat~a 

~.~-·-- d';JW'l. ptm• .... ~h&. . . ' 
<:~r •a - J;reeiRo ~oph 11ser " " " 

le ttra da d..,.,tn q- ..,.. 
ma tmn11r1~1. • • --. 
ts iltt'nfTMs I11l• llfl lhl!lll -

n ram, a lg1ms .l ·l fl · qu a eA; -,.. nae 
nã o falh ll a IIICIUorle. fonm l1liL1II 
taPd• ro>YOf{llo<lOtr. 

! {fln q11e r u, t()dav.la. necu•lba 
nor l'<Jm,ula to a m tnha ~lnt&Q, 
Isto, por6m. m.._,., te.rde , clepets 
''" chegada ilo J ·t·intolpe e d• 
vermos a attitucí•t do Oover~ 
Por e&.a O<' t•a:; iil.·) me prom ptil'leo 
Pomo a.d vo~' otlo a. r esponder 
tnal~uPr f•Jrmulnrlf) da -,ergu.n
ras que t.lP:;P ia a t1•l r e HJ >e ito. 

R oje, J>or •m, 1 oi•Io qua nto devo 
d:zer-lh e I! q n<-: é•msl J \' ro lUJl:l. 
ve rlJ .... (l f'lrn. imnr1111êneia ... ssa. vla
gPm d n P .-in<' ipe. 

O !'r. Da·. Carlo" fie I.IU't - O 
crninJ:!lf•.! Nluc~.·] . , l' , <; onhachlD 
p fll:l !-Í1l!'f"l! .1Iade t!e 5 Uill;. c rctu;;a.s 
ntll n a,. · t •hiea~. q il 1 n:nf tl ~JHt. ur-
tlor lllamf'"ll ll <' Ql,' m< l"P..Cli i' ~I)S de 
~na vn~tn intel i- ·end,,. ole v~rla 
II!Pr O'J Yi d o n • <;; ,'- , p ~ llpPa,lte. ~· 
nã.n :toi emp,·pz 1 'a.-. tJ a o noRso 
r ttp1"es:entan tP ~" .. ~"'lntrul-o em 
InE'l n 1\R RUa ~ fllll l tl l'lfll' Of!C !11la.
':Õe3 ele n1est r~ ' · ' •• tl lt,, e I'MIJJMI· 
ta do a jorn.-'oi!fj . hl'! lh:> njeJI'l ool• 
lallOran~to n ~~ clu. r l Hnt~ ~tn •Titte .. 
r en tes o:r~ão.J , f t f 1! +1 n;;•·ada vel 
qe tn ~ll riU .iJt t er • 'l .t l - o s ot.,.. o 
n.~su rnnto QU ·"! 11 t: ~ lava..,.-=-. a eo
nhecer n 2ua p .>' ;, 1rn :lutnrit~a<.la, 

O ~r. Dr. rarJ ):· il l' L uet te''!! 
a e}s.t r f'm a l.10I.• J. P de c~~l"t-' " O.X. 
sua o;..,ü, ; o . <! vi tl:' n •lo 11ma ,... i• 
cü.n ao S t u P-3''s ... r.,ento e d;. . .~.Uo
iha assi m un• ful~or d e tó r .na a 
ft U-.. Ets tão ~ .... ld, 1a ' o"' os :''"" 1ril· 
dol'eil do hul>:"s•• m<> t'Ht· ··•, tor. 

E il,. . . 
" ~:'i o sou ju r 1SLí.\. •"'· nortan t o, 

a n1l :n1la <lpfr,~._·io :·· ohre o a·.·n ·m· 
pto n enln ;m <•· uro v'll<' r t ..., 
o.;en ão a t.lo~. OL ln l.h> .n d iv itl u"l !le 
un. le i!':'" na m " ~· ri a . 

~ 

colhidos os" votos, rendo o • h&.· m•cnte crec.do como rem.,Jio eape- -habeas-corpus". vogaçll ::. do decreto n. 78 A, de 39 
beae-corpus deneg~d'l p elos vo- cftJco cunt ra a deten <;!l.o !Ilegal. Ao t: -"tJOr 0 meu voto, perante 0 •le Nov_embro de 1890, que baniu 
toe dos Brs. LuCJo de Mendon<:a, no dlr.elto anglo-,.a.xonlco o •ba- Drlbu'l . apelei o fundamento de ilo terr1tor1o ~o Brasil o 1'!7. D. Pe
Manuel Elsplnola, Ca cdoso de Ca.s- beae-corpue" foi Jl•antldo eom neg&"':\o de "habeas-corpus" quP .dro II e ma•s m&mbros da dy
ltro, Manuel Aiurtlrt .o. Guimarães este caracter restrleto em varias con ,•tÍl do accordam, com o11 tr'lS na~tia que a té 15 ae Novembi!O 
Natal, Epttactll P•.l>lSva, André ea., leis prcftlessl!ae&, que regulam e reflexões que desejo consla-nar e daquelle unno reinar~ em vl..rtUdll 
Yalcanti, !Ubelrll dl3 Almeida e nenhuma. das quaes o deft11e em deaenvolver aqui. Como se vê do Jo artigo 4• da Conotltulçlto Im
Plndayba. d• Matto... •tbstraeto, J!Orque, ao lado deUe. aecord lm, us lmpetrantu deixa- periul. •r ;.] deereto foi aeto do Oo

(!enoederam a ordem 08 ers . ba a Comonn-Law e os estatutol!l ram de indicar na petlcil.o o facto verno Provlsorio, Que, aur~Ddo 11& 
Altlerto Torres e A-rn.aro cava~: estabeleceram ditterentes Wrtts positivo que constitue o eonetran- revo~Ao triumpl!ante, e~tet>ta.
oantt. que declarou concedtill * para a defesa da. outl'Otl direi- glmento, oo~lto -Det&l llllr& em 815&8 mJlos toda.8 ee Decievee 
o""- t1e •babeae-•·orpusM ~- ta. de llbeordad'e pewoal • eeliMI- ser ob1ida a ordem ~ "balt- ma•elrla.tlo~_ era. uma ao ... QUoMt
II"De o S.Ve"'o nllo podta. Jm r lllaatel!, apl)Üe&Jldo ~ate. 0ftP11• • Semelhante lacuna d- fria _a.._ e ta~ da ~~ 
9- _ .... mb~que .uorqge .nen Dia quaado Gutro •l.o houver erea- pertou-me duvidas ê.ouca da pro.- do ~ria. ....,_ ~eiNM• 

,va-se ~nr toda a parte 
ll'acterls tlca atma;;phcrr. de 

.il!IIUI • um a mbien te 'P. du
: a lmpre ·~· ii.o que .u..,am 

a l'eteeimento" <le a lta r .. <' 'lt 'l 
IP6de<oa<t afftrmnr ~ que h a mul 

tGIII &niiOS tncto algum impr~>~<Rio
l'\ll.ra tll.o v1vame11 lo! a ll <> JJI'I n '~I\ o 
oort~ -
ll Petl isso 1te11te111 ella eonJG 

Qtie iJe cutra •ousa liA& l!la ee-

J!lntenrio q •Je R"" Alt q:"- r- Prln• 
clpe D. Luiz, l.Je111 r omo q u,.Jq uer 
outro m11 mbr o ,h , F&.n~lll .!. Jmpe~ 
r ia !. es tA no ~en nlet•<l ollrmto 
o}P~ embal"<'an<J n E' l'l t err8.11 •lO Jll'll.• 
sil. e que eeo;e <: h ulto "PII0 '111 roóde 
ser pc•tu rbado ' 11r l"lole nekt, e. 
o ou~ m 11-lH f , eo .u man.$eaho doa 
~onstltuio;ll.o de l -t dA! Fu,·er~•o 

'" liU. 
• fol s4m.ente a cbam~d" ._,.a,.. CUJa ll4l muiteetou 

e. -.o. ~~a 0 ~v'a do. e a riolqflo c!o 41:.:•tto INU'UP cedeneta «e pecua., no ,...,.. a.e d6 JIIN d ..aa 41a :aettubilllla e . -~-............,., ..... s·-- -.e~~ ....................... ~-Hdi; ...__~~-k-k~ lillwulei .... ~a Wltt ., Mrz'na_. .& c1C11r petraúee, c1a. JR-. ..... • ..... ..._ ........ t_:'llft ~ r ta 
....,._ UAit •.,.... .......... _ .. ..,....,._ ._.,.. ... ._ ~-.:.teto _.,.. ...... - ~~ --

~ ll.a"fia " P&rl~ 

O acto ilo Oovt'Ht<t, bantndo • 
Sr. v. Pedl'a n • aue. antfiMhil 
f•.wllla, t.ve a.ru.et~--a 11rovwrf.e 11 (oi I~ ~ 8IP 
~-~flt4J, CQ ,. eoma~ j!:u..!'!~• ter,_ ~ .... -.u.-..en .,.. _,. MIS 



tarc;. ''"lll ml~~ \-~omlvllellrillá.,;:,~r.-aa:a-;;e~nOJD:rr:;;mõ'a!!'r;:r;a;";s;-,-;:p;ma:oo;r:;m~a.-;:cc.ia:;-:::e:-ii:::o.•-"-1111'1Emx.Eõ~mrrm:l'!!ll:!!lmlriUl" ·TTr-n·,_.-, . ..,d .. o_Sr.,....-co:·l"e_m_e_n_c_e~a~u-,__,d.,..e"'i->:wa.-n·-d.,..o--e-m_,_......_ 
, tod«> c c-.f<So, a min!J.a opinião ~~a1!0. rio do Hospital de Ma.- ,;eguida a. tribuna por se a.char a, 11 (11). - No rPln.to-
cMlniStro r. QUe 1:d.o pF,do des- _ A repartlç"o da. Carta ,,__ um pouco fatigado. qucstãe '\<lnicula· puhll-

1 i d 
"' ....... oje o g"vPrno <h·clara qu(· 

ban•·"· T" R a n a esta. em ritlma jâ. Iniciou os trabalhos RAOÃO DOS DF.\TvCflA- ATAQUEl A' POLITICA . sua adminiHlr.,c;ií.o em dl-
ío' o de, r. to que exilou a E'a- para. o levantamento da. carta s CONHTJ'rTJCJO~AES DO SR. CLEMENCEAU a, aflm rl.e alcd.n\0-tr o equl-
.ia lmper l. da bahla do Rio de Janeiro, jA. 11 1 o De t1l.d llbrl or<;amcntarlo. 
Reporter.- :u "OI '1'16 o Sr. estando prompto 0 esboço. com S. PrtnaburJto, 11 (E).--üs de- Pa.rbl, ( I) . - pu o 
asldenta 4..., ll.epu!Jiica. con.,ul- varios pontos da triangulação m tas constltucionaes rl.'soiv"- Ja•trés, no discu r so que hoje pro- DISSO .UÇÃO DA 
1 a respel•o as mais altas o:um- effectuada pela Carta Cadastral. ram separar-se dos ,;or· •altst:t~ nunciou na Camara, &tacou como AlviARA DOS DEPUTADOS 
<I1 aüMP.Isnl~'!-t1 ,c.l.c"!:!'.· ·e·x~·,to. E."La- E' provavel que este Importao- ~sqt~•~r8:.m~~mgr'!fe0s ~~lr~~~rl.'~~~ lmmoral a polltica do Sr. Clemen- Lh• or:a, 11 (JI).-Conjuntamell -

lh "' ·•- . ~~ te tra.balho ainda tique concluldo octubristas. aos nolacos e tlemai~ coou. te co o decreto sobrE' a qu .,Rtã.v 
s I'('()O 

1 
eT'-'n est.vl 

1 
opm o~'l, este anno, bem assim, 0 da carta gr 8 moderados. tenumdo ou e O or:>dor convidou o PresiJente ~~~~~o '!iafoldfs'~~Í~~~dd~ hi'jg<>~n~;~ 

;~.J;~~~~_:r a cy:,r:, cama. 6 e ~ft~'il. de todo o llttoral da Repu- 0 verno reF<olva dissolver a ~~~ e~?~ç.si!hpool~tl~:~~f:r~nJo :~: d ~ t d 

M..-..1<'0, 11 (H). 
~ulado o inc!dente <'!I'H:t a Cuate · 
ml\l;t , moi •v:ttll) pcl" pPdi,Jn cl<e cx
tr'l.di•, ilo tio t!ene ra l .lo' '\ Lima. 
feito pelo CoYt•rno me.<i c~n o. ( 
r-rfHl~'\ g.·! .1.1 que n.s rela ~ ~e c; .com 
<•qnella flqmblic.t ficarão lnt~
rvm]Jitlas. 

O DR 
ARA U.TO PINHO 

,..,..,.,,._ 11 (D).--Oltenta e 
vs jlí. adherlr>tm A 

<'an datu do Dr. Araujo Pinho 
O .on elho Municipal do t.1 ::~ 

pitPl votarlí. uma moç;ã.o de solld .t· 
rie,lade aos S•·s. Drs José Mar
<·<>llino e Araujo Pinho, talv;,z 
<->m 6 votos contta 6. 

VIAJANTES ~cporter. -A opiniã.o ):'Ubllca - JA. estão ·concluidos os tra- Dm\ltdru ... a.peemlo: 1ss\~cia1~1!~{!tug~ ac~~= em ce.so contrario os Srs. Brland oô v~~e;n~s. fixar!\ opportuna- BOUVIA ~ mnlto lntoressa•.'a .•• V. Ex. balhos referentes A. creacão do grl!aso celêhrll'do om l.onüres. e y;,·iani dcl•em deixar o Minis- f~!. ente! a data para as novas ele!- Sr.l'Vftdor, 1 l {n).-Partem 
a •tntervlt-w" do Dr. Fernan- Almirantado e em breves dias terio. ç<'eS. VIAG S',f D)Jl INSPECÇÃO hoj para ahl. a bordo (I,. paq uet • 

:Mendes :run:or com o Príncipe, deverá. ser sa.ncclonado pelo Sr. ALLEMANHA JTALIA r.a ·p8 ,,, 1l ("<:) . -· o :-nnistro "Danube" o Dr. Aristides Sr•lnol.< 
Paris ? Presidente da Repuhlica. O DISCURflO DO S~. JATJR:úS ol:;. Paz<· 1 la, <'llPf{'Ju ho11 t-:rn r ,.. 0 Deputado Domingos Guima-

1 Aflnls ~'0· -:-~1. Ahi E'Btá.: l se Apresentou-se hoje, âs ai- EN'I'RE PATRõES E OPERA RIOS Parfs, 11 (H).- O Sr. Ja.ur~->< 'ElXPOSI('ÃO PHOTOGll.APHICA \Iy uri at; onuc ioi em illspc"·çii.<• àes. 

Portl> AIP!frP, 11 (0).- Õ "TrP
ze de Janeiro", jornal que ~e pu
hlica. em S . Borja, orgam do par
tido da localidade. adherlu Cran 
r..l!nen tP Q. candidatura do Dr. 
F'ernn.ndo Abbott lí. preRidencla. do 
E-sts.do. 

A VIAGEM DO DR. ABBOTT 
Porto AJegn, 11 (D). - O Dr 

Fernando Abbott chegou hoje · 
Pelot'lR. sendo aiiJ festivamente 
recebido. 

CHUVAS TORRENCIAElS 
Porto AIPgre, 11 lD).- As ohu 

vas torrenclaes q t . ., ti'm cahld· 
preju1lcaram grane~emf'nte a ex 
posi~·à.o de f'l'l · 

EXERCITO ~ fn~~~; t~~~~~~m s,c~~_,{í!~c:~a~~ ~~~ ~~~~~~~]3':::ir~::-te M~'ft~~aca~ Jlerllm, 11 (H).-ctr patrõeb re- terminou o ~u discurso na C.'l- lloma, 11. (E).- No;; primeiros 2:aJ'~f~~"j , ;;:~)." :cs obras <la es- OBUA.S DO ARSENAL DE 
::;upreme 'rlbunal, o Governo d d 

1 
solveram declarar. a 18 do corren- mnra dos D!'putados criticando o dias •le Junho proximo scl'á. inau- MARINU.'I. 

larla, J~norando, r<r'LO ~·<;11do. ~larf, e r~gresso a comm ssão te, o "lo~k-out• contra os opf'lra- Ministro das Ob-ras PubliOW:J. por guradll., em Turim, uma grande PAR A f.\ UAY S. Snh·ndor, 11 (D).-Foram -
x.,I-o d~seruL,,rca.r, I"laa as»im, s~Jo. nspec.;:ao nos Estados do rios de construcçlo dP prcdlos. ter deixado a.creditar que os fun<'- exp~<;il.o photog,·aphica . · J :tberUts hoje ~s propostas do :- en O i:lr. Ministro da Guerra decla-

ho:!tlli""d' as novas inslil ui- S. Ex. foi acompanhado do E .<M rc,;olu.;ão i>· I\. prejudicar cem clonar·ios publicos tinharu o dl- PAikA OS NA TTFRAGOS DO r.AILlll NO CLUB PAR.\GUA YO ·..r• h e iros A rllndo Fr,.,goso, Al<•- z-ou ao Dr. Prefeito Municipal qu<' 
;st:péorltmerP.--ü"""ib,.rer_Ig. "di."~ L· mo, seu assistente Capitão-Tenente mil tt·abalh ·ui ores. rei to de ;;e constituir em syndi- "POI'l'OU" A•u•ump•;m•, li u,;). - O Clul . xurHlre Oóes c Leoncio Sane h e~ a nomeação do phu.rmaceuti ~o 
' .- ·~ ne~inn.ldü Teixeira e ...,,10 Capi- BELGICA caLu e ccnsur:1ndo os Sra. BriaJn<l P pata a conHtrucc:::o das docas do milito.~.r Oscar Pereira de Souz,, 

A~ •• llolu_.o do Governo Hí.o~'J'enente Pinto GaÍ~ão, seu e Viviani por não tc.ren1 mostr~.do Ronaa, U, (E).- 0 Gov ern o te- p~:~-;~~~.~y~nj;;{~:f~l;~~ ur 't•~J~·;\'n," \ rsen"-1 dt> J\Iat in h a. !Ja.ra chimico do La!Joratorio Mu-
-~ ~- ajudante de ordens. A QUESTA-0 DO CONGO ao Sr. Bart!wu o ert·o em que l.i:graylhou _ao Conqul ita lhmo, em •cão Argen.ina <JIJC' ""ui ~e acha INICIO IJAS OBRAS DO PORTO rudpal rle Analyses só poderá ser . . tont vldé autorizando-o a Ian- - • - ~ frita em cummi~sáo. 

) l'lr. P re~id ente da Republica, - Parece que dada a. vaga do nru'l<c-lln•. 11 (D).--~o 8Nrsdo mcorl'l:\. çar Juão elos fundos existentes CH 1 L- ~. ~r.h·nilnr, 11 (D).-Ao inicio - Ao Director do Ars,.nal do 
U<h•ndo a q l13stão, pediu pare- Chefe do Commissarlado Geral. continúa a Ror discutida a ques- Os debateR fica.rrum t\dlados para na ~!Jo.a do Commil'"ariado de i: '"-~ t>hrn .. do ""'to assisti r am o~ Guerra determinou o Sr. lllinistt·o 
es aos homens ct.Hnentes da serll. ella supprimida pois e tão do Congo. segund'a-felrn.. Eml acão, para acudi.- âs neces- A nrvr::-; .•o DEl TOP.PEI>ETRA" ·ngenheiro C..uellencc lí.. prospe- c.la Guena que indique um official 
pub11 a. Inclusive ao Sr. Ruy ' qu o Senador I.icnart pr:1tentou, H ESPANHA sldn "" dos naufrag-os Italianos !iiantln-•. ~. 1 • (~). _ De V'.t. l - 'a Companhia. o Car;itão do Porto. de a1 tllherla vara o.·e , •·t.>r o lo -
rbo!!la. aquella repartição ter!!. de passar em discurso, c<rntra 09 ata11 ues • do "I oltou". - ·" -' '" • lmprensn e representantes dt> ~;·ar de adjunto do ArR<mal. 
I Sr. Sen.<dor pela Bahia, hontem 6. repartição ann-cxa ao Arsenal f<-ltos na Ingla terra. l\. politlc:. 0 nEI EM VPlNlJJZA n:~.r<tl~o pr rtin hoje a divisÃo ~~~ :tpitalistas naclonaes e estran- - l• oi nomc«rto sulnltPrno cl<; 
smo, !eo: ent· ega do seu pare- 1\f • RPI~a a proposilo I essa T.O<'!'<f!la O PniNCIPE HERDEIH.O torpt.:d<.i n" qu~ rwrcorrerâ. tod<> 'eiros. conting·ente quo acom1 •nlta a 
·, -em Q'IC .. ;;luda a questão de arrnh . questão: concluindo o !:CU dl - Mlldrlcl, 11 (D).-=-A Rainha Vi- ROJ<lR, J1. (E).- O nel Vletor o littoral ::>.o norte faz0ndo esca- Terminado o u.c to os con•.tru- commi~~ão de linhas telt:~r.Lphi-
lstltucio•nl, achando que a - Foi exonerado o Capitão- rurso, 0 Sr. J,i<>nart disse: "!'o:oA ctoria ~m·•mcrrtar'>. 0 Prlncipe das M'lnth I. actua.lmtnte em VPneza. las 'lté " ' i<'a. ~tores offerer"ram ao~ convid do" cas da fo" do lr,-uassü o 2• Teneu-
do b:.L»'mtlnto· ainda existe. Tenente Alvaro de Carvalho, rlo somos • 0 T 1·nn~waal. dominado A~:turia~, eonconlando com Isso f!'z h<>.!e t•ma excursão pelo Canal O COM!..L\l"D DA ESQUADRA ·•ma to~a de ehampa,gnc" s ndo Le Trajano For.raz Moreira. 

L :ilx. opinou pelo não des- cargo de ajudante interino da se- apcr:ar do . protesto uai1•cn.:1l". os mecllcos àRslst·entes. Grnnc '-'· até :\. praia, senJo accla- !'Hntla~c, J1 (E). _ o Almi- oor es"a oeca:;:ião levantados va- - O 2• Tenente Antonio Bu-
J:lrQUe oo Prlnclpe, por ser cç:lo de hydrographla da Carta JNGLATERR, A I o haplismo do Priuclpe estâ mado dcllrantc::mente, em todo o raT't•' :for,.çe Montt >tR>'umiu h•ol<' . ·· i0s hrindes, entre 05 qu'les d<• ptist.< de Men<lonça Filho foi dls 
trarlo ft. I E' I. Marltlma . •' marcado para tc•·ça-feira proxl- percurso. novn'Dr·ntc·. o commando em clic- r ng-enheiro Quellcnec â prosp< pensado do logar de subalterno 

Sr. Dr. Affonso Penna. de- - Deve reunir-se na. Auditoria ma. . A' noite Sua Magestade teve fo ci:L cc•· '"-<Ira. ~>àaàe da R,,.hia; do Cap it ão do do Collegio lYlil! tar. 
3 de conferl'nclar !ongamentl'l Geral da Marinha, no dia 17 do RELAÇõES ITJSPANO-lNGLB?IAS CO.RRIDA DE TOUROS <1

1
u1e ,?-Jlrde.,enta

1
r-s_e varias vez~s no Tl ;,~.J.)'tES DE• TEnnA ·r.•·to ao cn~;randecimento d.< 7 .-,"0g·•r"'nle.un~-~?'mcteentco •. ,vdaellacrolnatad~od1.ao 

1 o Sr. Mlniatro da Justiça. e rorrento, âs 11 horas da m1111hà. Londrt'll, 11 (D).- Totlos 0 ~ jor- Dffi~AS'J'HADA >a C<t•) O pa l'.t:>n real. na pra~;a - "·"· ~l<>sma. congratulc,ndo-se n.o mes- - v 

rocios <I• Tllterior, consultan- o Conselho ele Guerra a que res- naros regoRijnm-~<' !'Om 0 naRcl- d!' S. Mq,rcos. atlm de ~;;radccer Yolçm ....... ,, 11 (lo:). - Nesta '110 tempo com 0 p<ovo bRhlan ') em diante serA. fPito na mesa de 
nióo "'' -~ ...,p inião de S. Elx., pondero os ma1·inheiros nacionaes mrnto do Pdncipe das Asturias. lltl'clrlil, 11 (Fn.-Na c:irla<le <11' fts uan!test çfí<>s da populo~.çã.o ('i<l,•.J<· P ,.,,, muit:-,~ lo~ali.:tade .Jelo magno acnntecimPnto. t:enda:; elo Bel! a Vista, no Bstado 

10 a dP jurl"r·onsultos, ouvidos Camillo :fosé d'l Silva, Rodolpho iil?endo ser IHai~ um motivo para Lo~roíio, em um·' corrida h t<>m f<>Rtlva . ·1t..; V::ti•l vi:c. Rt.:nliram-sa lrroi .\ il!rccturia das referidas obras de Matto Grosso. · 1\! 

~«~i~u~~i~,rp;;.~!;!~tgo ~e~~oti~~ f,\'~~ ~·~'g'{';~.~?r~o~ ~~jg~aY ~:f,~~- ca,lo. vez mais CHtreit<trem-lsel as ~~~e~~~~~~~~~· ?E';i~~~~o~~t:a ~~f: gt·~~<l~it~~~~r~~~· reali?.ou-se um .~~~~ .. ~~~~~~~;~·:ttlo,tr~':fgr'~'::c~l;ionJr~.:.;~: .',·l•r~,}'·c~lt:o~.o d'::' vL~< .• ~d~~~~~~~~"uutco."-Uf'd'ro doct1'·~~c~k~"d~~~~l~~~~r~~ r,;;<~= ~ 
,; da p•·na ii•; ç,nlmt'nto. I esol- sitlente o CapÜão ele 'Fragat;;_ bo•ts rela~;ü<:.> auglo-bN<pan to as de", scntiu-•;e enfraquerer e teve O REI DF. SIÃO desgrac;a :'lguma. • m.anuo do 3• Districto Militar o C'••- va 
. nll.o f'<:·n~entir no dP.~embarque Aristides Monteiro de Pinho c CONSPIRAOI\0 DA RUMANIA quo relirar-tle do ''redondel". JJJtão do 9* de lnfanterh Aristides 
Prlnelpe D. J.ulz, em territorio são :fulzes : 0 Capitil.o de CorvN~t J,onilrPII, 

11 
(O)-T.P.!c f';nl!:lmn.~ Os dE'm'li~ l}lt'mbrr>s d:~. "cna- Roma, 11. E).- O nei de Sião ;>A l:A .RO::\IA "I.AfD" DO 1 ".• BATALHÃO l'lleocloro Pereira ele Mello, son- no 

:ional, J· Or entendet· que con- Fr·•neisco de Paula Oliv!'ira S?. m- de Buck~rest lnfol'tna~ tnr sido " 111. ilrilln." fi('arnm Bmcdront.tdos cr>m vlsi!A>'i\. t c r<:a-feír,. prnxima, em "•·n~'""-"'• 11 (l';). - n~~t'l (",__ DE r·· , ·lo nomeado para sub"lituil-o o xe • ~ •·• ' ~ a retirada do "matador" e retlra- Turml. o Duque de Aosta. pita! , .. _:iu hoj.,, Mvn",·'1IHF ' !'ii•AN'I'l,;RJA l:apitil.o da 1G·• 'l'ito Hermillo da 
úa em •• igor o decr()to de ba- paio. 1** 'l'enentcs Osc3r Lui?. dOi' clef'r.oberto um "complot", r,ue tl- ram-se tambem. 0 "'J'"10J\'"OT·l ~ 0 I·~'l~.•·.\ ~Tnntl h•t•-rnunl'iO dn f-í,·-tcJ. ~1'. s .. Snlvnilor, 11 (]}).-PE'Ia pri- ~ilva Maollaclo. .~.frl 
ll.Jte tia F"milia Imperial. Hantos Dias e Aa.rrto 'l0i:< F!1:10 nla por obJ·ectiYO assassinar o · "' " • '" '· ·~ · ·' r<1c1 • t ~ .~~istlu 

11 
cs•a- confe.·encia 0 e 2•• T<:ment-es Adalhcrto Lnni!im Ht·l. O vublko. que enchia a praca. J.o]M ACTIVÍDADE o <n:>ll.,). h·t.:t,•alc entcrn:.;, dirl- 'J·a vez nes '' eapiLll, sC>rli ,,f. -O 2• reg·imcnto ele artílllcria ca 

I ChPfe ile P,o)icia. a quetn o e Antonio Bn.rho~a !,(oreirn. l\far- Foranl effl·t.'!tufldas varias pri- lntottnou-~e, tnutilisando tudo c ~·i-::h.t id. r:.~n'"~ a.. ft,f'tu::t <'l o n rt proxiJna Sf'bUnda- partiu honLem, pula znanhft, do D 
1ll•l•tro da JustiQa deu in- tins, devendo compart'ce!' 

08 
,.;:.0 , SÕ< ., '·tlJO ,., 1 ., 1,, .~ 11 ~ 11 d 1.,1 •. Lo "t'm" _, a c " bou por incendütr o "reclon- ltomn, 11 (E).-Chc"am noticia;·1 l·o rc ' '"' .;eui.<Ln t e pontificio '<"iru um "ralcl" m ilit:.r pelo 1G • ltccdengo pata Santa Cru;~,, onde 

... 
« Alt t t h . 

1 
. ' ~- - ,- ~ ~ ~ det·•. ' Hi:'t'~tadoras <la Ctupção dn -le,·peU.;ru.t'• -Sil os rt•prc,,·.·ntanter ha talhi'in de infante.·i,.. chc·gou ás ~horas da t •nJe. 

Jcç; para que oua eza. e as es cmnn :ts, m .'lr tn Je>ros e 1,am]Jhlctos 'u',1 vc r·s 1·,,0 ~. • c.•t>·ontl>o'l 1 <' c ')s pr ti 1
1 j ) nue chE'P"Ue no nosso porto. nacionaes: ele 1* classe Antonio ~ ~ 'i'FLB(}fl!\MM:A DE FELIC'I'J'A- " '. o .ovcrno c o orpo Diplorun.- " ' enara vos come.;nrào fts ~"c ctescanB:lrâ e amanh:i ini-

notlii<Oil<ie <la re!Oolucã.o do V acedo Guimarães. emb'lrcado CC\t'FI,TCTO GnA VlóJ PlNTRE ÇÃO A 1.\\·a que desre da mont:•nh·t co- t leu. J hora~ da maJJhã, t:sLcnJo prcs"n- clará os exerC'L<::Ios dC> tiro, de 
·erno. no Comm3ndo Geral das Torpe- 'l'ftAllALIIADOHES DO POR'l'O llll.'•;.t o. inv:tu:r as povoaç0e>s >i.. i- I!.. R· GENTIN. ti\ E'l' o Sr. Coronel i?r>tero c.le Mene- trac~;ilo C' d.e manob ras. 

1 1 
d st p 

1 
Nn<lrl<l, U (E) .-0 Sr. Tbeo- 11has, nm('n<;"ndo-·ts do rui'la, e 1-' ·' l(·~ . o TcHaun-r,,aw r, :.o. brlntleilol -- Honlem, o 9• ret,:imcnto de 

e&lt "'if:11 c tt
11 

O • • l'eJ- "' etras : de 2" classe Julio Manuel J,ou•lrea, 11 ( D ).-Dizem cl<" <loto Roo~<ewelt. Preilidente dof' pon•lo em fuga os h .tb itant~ <:. ~ a h.lll<IP. tle mu"ica. (•av:tl!aria, sob o coHPn:tndo elo 
te 4& .epub ca com 0 r· Oonçalvcs, que se ar.ha no rcs- Be'fa~t quE' os trabalhauorcs do B:s.ac.los Unidos. convi ou um tele- l>e ouando em quando ou vem-se AL:-IOC'O NO PALA CIO Pnrt!t·iio <1u1s companhias com- r•orvn<'l Podro B itt(•uc.uort, fez 
i ~'ire ~" :ru~tiÇII. tcJ•minou ás Pt':CIIVO quartel e Invalido. asyla- pot'to nu~ ali i' ÍO''alll cubstt'tulr os g d ~ I -~·ta " l' . horroro~09 eotronrto" 10 I - ~t I o no . . o 

da t;~'~;•ltel• Ct>ntrul ~~u;m~~11 'i 80J,~o GPaaspufrno CdoerrMl'~del~ sen ~ollt'gas q'ue .;'stavam em A~g:;tr;;oa c a~ pL;v~ 1he~~~nl~gl p~f~ A a~tivld;;_de (lo' Etna '~ .. ~~s0co n \ AHCH!J.o]l-'[SCOP ~L ~~.' ·,,~;"' .. ,( ep;Yafn~s Pt;~~-~·a:esetínt.'' ~~~ l~·;~~~ggg~r p~;-~r:':x~~~i~io
111

3~ 
~ " " ,. grA () regJ·e•Jsararn 11ontem n LI n• ·<c1'mento elo Principe her•·'e•'ro. tornando t'lmbem mais lntAn~a. oenm• lrNI, 11 fi'J).- Real!- ,·tn..,.o c··~tucn· os d f' '1 ,_ c •v<>llla-'," nov.t. 

Dr. C'lo~f<" rle Poli,ia hontem, ros. <>mbarcado no cruzador "Ta- "' · " ' ~ - ~- u o 1 i\ 1 .<ar -H<' "- nmaT'ha. no l'ahcio Ar- ' -"' .. e e,;t m e mu- ~ ~ u" 
11111 

v e. tnn â. Hepartição Cen- msndaré". ''er ool e na occaRião do emJ:oar- JOGOS FLOR_ A.:r.~g vu c o ança cinzn.s e Pm cada 1 . nlçao. -- 'l'ocarão a!Yorada hoje, em 
• -.ndou chamar ao seu -- 'l'lvrram ordem "e passar: que· houve um grave conflicto. s 111 11 (E) C......- _, mom nto se sentem repetidos tre- ,. ll1Jlhcc;P I.. o almAoço ~!!JC 1\Iocln- A!! ral.'ls Ril.o divididas em ~>eis frente (L residencia do Sr. M.tre-

nete .., d"'~gados tiuxlllares 0~ 2 
•• 'J'cnPntcs E<lgard Xavier entte elleR e os trabalhadores do e ~~~ct':concnrr••,.;cla ~~~~~f~·::;~~ more~ ele terra. -~~;~~od's A·. ~~~~o~trc·r"~~e ~'(;'PfntP.;·: pcnt?s· f!Rcall?.ados por offlcla"" cbal Ministro c.la Guerra. por ser 

ll:'UU Dt'lro.a<los circumscri- de Mattos. do cruzador "Taman- po~opo~Tci~e}~~s~brigaua. a inter- ~e hoje 09 trad.iclonaea jl.lgos COMMBl\IORAOÃO DOS "MIL" tl'l!l ·i o J. posto li co. Monstlnhor ~0d.~~>~W~f~: <la Guarda Nacional ~~a~~;~~~ aJ'~i2~fs;rit' 'i:af;ll,~~~ 
aea eom oa quaes tPve lon- daré" e J'a~·me .da Rllva Oliveira. vir, mas ainda assim da luta re- floraes. noma, 11 (El,-Communlram él<' Loeat .. nl. As aml ul · ele infan tcrla re~~en·ada confl'rencla., que <lo Comman lo Geral das Torpe- •• 1!·~-'~··~s 'erldos NOM""ÇA-0 DE Marsala ter sido alli commcmora- A]J(Is o c.Jmoc;o Af!ectuar-so-1\. 01 usic~ se' alu~nas e_ as banda:.< de -- AJ)rcsento11-se hontc•m .•o 
u seere oa medidas de pre- ilciras: ambos para o cru7.s.dor ~ .. ....,....... ' · '""- ' b !Ih brilhante f•.><ta social. " gu ""'

0 
lUals tarde. ' 
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1 
TW' " •fnrlrlrl, •• lE).-Por· d~croto m r antes solemnida<.le,;, A lo cho!;;'a <l .L da colunln,o ven('e- Quartel General do 4* Distrlcto 

oes c-e a po a. vae omar tcpu rca e o snb-a u r ante ,OME-Ruu"'' DA IRLANDA " u ~ r a do desemb d h ·• Mil i tu. • • T t d 23 

nu 
a 
Si 

machlnlata Luiz Tarelll, do caça- ..._ hoje asalgna<loa foram s "Mil da Siei1ra'\~e os c a- O GE. EltAL MANSILLA dora ao Hlo Vermelh .) haverâ um r o • cnen e o • bata-
flllquete • Ãmazone" torpedclra •Gustavo Sampaio" drl'a, 11 (0)--0s cm·u\I)S po- Senadort-s VitalicloR (' •r te'o se organizou. per- nuenos Alre11, u I :I<~) . _ Tem eornl.Jate ~:<hnulado de ataque lí. ~~oB~Tt~~f~~;.o l't;r Ns~dtgr da Sll-

,.~- Que o n)e~1.10 fundeie para o vapõr "Carlos Gomes", tão snriamente preoccup:.- . ,-~':~ "'au'ta ~AÍ r1 o. "'" - "'c_o_r_r .. 'll~tiUõi -- --- ' · 1 comprirncntado pelo dpo,nlel.ee 0,1PPC"R i~ãn. ao desembar·nq!..':v~e~ .. _L~~~,ü,'.~..!::~_:a_.:::.;.~~~..,L>Wiil.!.UU....,~ 
P"r' . o Dr. Alv:uo Lima, continuando destacado onde se · ma queatil.o do "home-rule" Siln•la. o Sr. Josê Presllla tenllóMn.....,, tida.-. • " •· ~~·•1 , .~ 

el•• Auxiliar, que levn acha. ' rlan~a · Conde Correanas. th ~--- • d' • • "" v 
ruccl\e!l reo;ervadas do Dr. _ Foi mandado ftmharcar no carta publicada o Sr. Cham- u en • Em Jauetre de l902 Jnpu-se para Nilo eonlleço, diz o Sr. Lue o 
edo Phttb. r:ommando Geral das Torpedel- tel. Julga. que deve ser com- M DISCUR50 DO DUQUEJ DE UM c 11 ~ Jnd' endo h ped d dl <!e Mendon(;a, o Prlnclpe D. Luiz 
so e Prhl~lpe • D. Luiz não •·as 0 carpintPlro calafate Joll.o ba.Udo. ALBA ey 0 e 

1~5 ' & os e e - t!e Orleans: no Rrasll nlio ba PI1Jt-
feata d4!1ejn d! õesembarcar, Ve:i""lmo de Macedo. 0 ALGOI1'ÃO BRASILEIRO ltladrhl, 11 'liJ ).--'Elm um dls- Ror versos Governadores e do Vice-Rei de clpes. ma.e parecendo- me 1 ue H 
Delaaa•o nad lhe dlr!i.: no - O corpo de lnfanterla de curso hoJo pronunciado, o Duque cal tá trata õo neto do ex-ImperaiJor 
c.lntrorlo, fBr então sclente ,,,arl.1l.'l. sPb 0 commando doCa - J,ondrea, 11 (n).-Na pr&.ca de qe Alba, antig·o Ministro, diRse ~atar cu • n. Pedro de Alcantara. pretiro co-

Ait<'"'l da re lução tomada l"ltilo tl-e 1\!ar e Guerra J3aptt ~t a Llvcrpool 0 algodão de proceden- que se abusa cio patriotismo para tucd~·~ Alli tomou partP em diversas c:.çadas nbecer do "habeas-corpus" e de-
Gov,.nro. l'ranco, fez hontem. com ~arbo encol.Jrir a. ven:1·onha que os maio- rt 'Elfd · · t d é C h negai-o, dcasdll logo. ~qua.Jto o • Amazone• per- c corrrcrJo, um passeio mlLtar ela. bra,;IJeira Roffreu hontem uma l'el" dlqparates políticos occasio- o ' e tigres, e, ID ernan o-se ai ~c e- Declarou o Sr. Luclo de Mell-
cer n"~te porto o referido pela cidade. baixa de cinco pontos. nam. O ETmira, atra\'essou o prolon~ameuto do ionça. (]Ue o •habeas-corpus• era 
·•do ~" c-rn•t'rvn.r~ a bordo. - Foram mandao~ E'mbarcar : DESPEDIDA DO GENERAL gsse dlscursr>, que foi applau- ' mprocedent~: me•mo que o Trl-

m o lh A I varo Lima Irã o os foguistas extranume•·ario~ de BO'J'HA didissimo, o Duque de Alba ap- Himalaya, denominado Hiodo Knst, até '•unal mandasse pedir esclareci-
r 'l'reju•n Louzaàa, Inspt>- 1• classe J oaqulm :r o sé de Souza. pellou para o patriotismo do povo EtRna'"'Ka~ar, no Turqoestao chinez, pela ua1•. mentos ao Governo e fosse lnfor-
"a Po"ls!• 1\lai·itima, Indo os rio ca.7a-torpedelra "Gustavo J,ondre.,, 11 (D).--0 Hei Eduar- catalão, afim de que a patrl::t não • mado de que o de~embarque do 

Ra Jan~ha "Lynce", da Sampaio" e :rost' Antonio F •·aneiq- do recebeu, em Rultingam Pala- •eja re.talh:ula pelos separatista•: cbinza &anta do Kilik, regressando a V1enna ~ paciente la ~er 'impedido votaria 
c 'to• Ja ro, do cruzador "Tamandarl'". por M•·o. o General Botha, primeiro P.o contrario. disse: todos devem t~·nonh~.J de Auos·to do mesmo "DDO. ppuels~. ilp<;.nregcoanç~oldedraor "lhcg&ablcaos-aceo~r-

câe.. Pharoux eRtarlí. de co'lclu~ão cle contrato : do criado .nistro do Transva ... J, qu"' fc.i trabalhrLr para conservai-a gran- - ~ " • ·• " 
t1tl11e o Del!'garlo Dr. Justo dmc inferiores. Ollvio Frr,nc-:,.co aprt>sentar !\ Sua Marr<>stade as de, como mtle unlca de todos o s Sen Um mez depois, obteve permissão do Guveruo assim prot'edend . 

or<~t>e. d'> 7' Dlstrlcto, com de Sequeira, t'lo vapor "C'arlos Go- su: 3 dl.'spl.'di: •S, por ter de re- bespanhoes. rumor_ . t . d li . norqu>3 restricto.mente executa-.ra 
mll"l,•arios e agentes de po- l'iJc•." ni'o devendo, jamal•. ser grc:-sar â Africa. do Sul. TOURADA ACCIDElNTADÀ vorr..ni'ara IDS ru1r-s~ na arma c cava ana, lei vigente. 

Pollcl
oJ esta•-& de ('ontr~trl'lo rnra qU>llquer :;ervl<;o A despedida !oi affE'ctuosa, en- clade tendo ~ido classificado no refrimento de Ba"ta a leitura do decreto de 
~ .r... , 1,ordo ou nos corpos. trelEmdo•se o Rei Eduardo em ~l,..drld, 11 (F.),-Dizem d& Sa- ,.. hanlmento, diz o Sr. Luclo de 

_ Ohteve baixa 0 2• ><argento an !~tosa cr>nvei·sac!io dura.nta ai- rag·oça qu~ em uma corrJ~a de d~ c!Hnssares n. 5, denominado Feldmare- \le:1dnnc:a, para convencer que o 
ellt"&'IU)ft 

t S ll JK>?a ~~~ 10 hor·n~ "a ma
da 'll~ti~ <IP'.'E' trans1•0r a bar-

parn,.'"" "AmRzontr' a cujo 
o vog• Pua Alteza o Pr incipf' 
.I.!S. 
m eroR ~~ aMig-os da FA.milla 
•iR! " ilo Princlpe. preten
·r 0111 e!lc vF.por npresentar

suas saU<Inções. 

do corpo de tnfanterla de marl- guns minutos. touro~. realizada hontem em Ca- h • acto '~" Governo é legal. 
nha João Ar>ollonlo de Oliveira. VISITAS DO PRINCIPEI latayud, os toureiros Lobito e activ'C ai, onde, com sempre, sen-in lll"oiluita- Ll' em seguicla. o Decreto de 
J)or conclusão de tempo de ser- FUSHIMI ~-T 1?,.;~0e81i.to ficaram gravemente fe- pela mente, para ter~ instrncção da arma. banimento do. Famllla Imperial. 
,.l~o. 

1 1 
.. gro.nt e <leclars que tem suas duvida~~ 

_ Foi !ncluldo na romp:tnhla •00•1ru, 1 (D).-0 Prinrlpe Um guarda muncipal, na oc- e<~nd Em i904,, em companhia de seu irmão sl)bre se, em face do direito clvtl. 
cone"ion:> l o marMinheiro nacio- ~1r:,ro~~ueqz•l:l•~s~i~~auga~~ne1pdaonlrMaua~ caslão em que retirava da arl''lla O I mais mo • o Principe D. Antonio, em- " paciente não é conofderll.do 
nal ele 2• cl'l se anuel Proco- re<'hal I~oberts, esteve hoje enl o segundo dos ferido, foi culhtao <'c,mo famllla do ex-Imperador 
pio cJoo ~antn~ em Yi~ta do pro P

0
0
1
.crantttm

0
• touro, achando-se ago- barcou com destino aos Est~dos-Unidos, D. Pedro de Alcantara, pois, qqe 

c<>sso ;;u;.,;mrll.'io feito ·a horuo d~ W indsor, vi<lt.ando o tumulo da ~ R d d' . -t 11ada Impedia de Per succefilsor do 
r.v'iso ."Fern'nncles Vieira." Halnha Vlctoria., Bohta o qual àe- PONATIVOS siael ou e por nersas vezes VISI on com par- t!':rono"que a phantasla da re!lta11· 

- Foi enga,iaclo -no c:>rpo de no>ltou r~is.3im~,:;, coroas. c'lll<. ticnlar dedicação o Pavilhão Brasileiro ração da Monarchla pudesee 
mfanterin de marinh .l o ex-sol- AGf''l'AÇÃO NA INDIA xAfx"~~lzd'u~~a<IJI0)~tl"~edleAf6t0o.n0 .0~o0 ompr na Exposição Universal de S. Lniz crê~';;testa nue 0 banimento tl-
!!ado MR- cos Jnsl' D:1nta". r.oudrra, l1 (D, . .--Telf'•··ra.n.maa ..., rent ., 

D E MA I o - O Sr. Cll<>fe do Estaclo-Molor C "' pesetas para distribuir entre os Mini 'oltando do Novo Mundo, ~compa- vesse sido uma pen.~ Imposta A 
Gene1·al ela ArmndR pnblicon em d alcuttá in!orm?m que mult<.s pobres desta capital. ex-Famllla Imp~rial. 
orrteom do dia fie h ontem, ns In- ·tr:lta,lor~· foram presos, reinan- VIS!' n 11 seus paes ~ Roma, onde foram 'J'conta explicar como é poss 1 

" struccves para o contrato de fo- d.J :gora em toda a India lngleza MUNIFICENCIA REAL as'lstir â imponente ceremonia do quin- "~lar em vigor o r'lnlmento da 
llli~A C.lltiP L gulst~s. - :: 1 •ete m~'~:t. Jila!!rld, ll (Jll) .-Em regOI'IIjo l•'a lia rmperial, mera provlden-

. · I. - O Sr. llf'nlstro da Mnrinhs. A GI!K\'lll NO ORANGl!l ao n"sclmento do Prlnclpe da..« M Vó!t qna~ da proelamaçãó do Do~ma da e ia Jc cnrn.cter politl ~o. gArll.nti 
l . arompnrhndo dn1 Rrs. Cnnlt~n rte Asturlu, 0 n~t Atronao XIII ma1l- den.~Immaculada Conceição. •!ora t'la paz lntern11., depois de· 

li ~o rrrnr~a1· mo fan slos~ data, o M~r e Gnerr::~. Faptlgta da" NPvOA don distribuir, d'a sua fortll.na 1 prr.mulga lo. a Con,.tltul<;ilo da Re-
t' Pnc;.r: r,~,;~ de el'i.ir a estai na f'n.n!tão '!e ('oJ VP'a F.loy C::l'~1!1rll: particula.r, 40. pesetac pelOoil po- r;o;' Em 1906, lambem com D. Antonio, publica, que aboliu a pena. de bal 
ll~li~l~ Jos~ dtJ Jlaltocimo fJrá f"~p1tiío ele Con:Jta li'ronti'1. C~pl- c ,..,. J I' d nlmenl > judtclo.l. . ti" r·- 'l'<>ne:1te ~011 za e ",'llvrt e 1 • br:-s dr 1-h. n.pltal, pagando <'.inda •v• a ernsa em, percorreo o o E~pto, Ex .,lica., segundo 0 seu modo 
tr nm~ n11s'a c:.m)wl amanhã '" o ror cho extr•~rd·~· • d ~ . • T<>nentc Spinllola. foi hontl.'m vl- ' ~ t~r.o 11 guar- sendo ambos alvo de maiores atten~""s rle encarar os textos da lei, a quem 
itP lt Ir S. franci<cr ."aviar, por ~it'lr n. linha d? 1lro .. 1 '"· 311 ~-urar- nlcão. ...,~ •avorce" o art 7" e eu p~ara'"' aqutll ~ üna•lo. ~a na Ilha do Cov<>rnailor. M • PAltA OS POBRES pttr parte do Khediva. phos ,]a.· Co~tstitÜic:!.~ d! Rep.;'..;~: 
o · t cruzd•·o exislrn!e naquella 8. Ex. perco>·r<'u to elo o !oral e 11 (lll) .-A deputa.cft.o A D L · n.. "R, "ahentando que destes favoree. 
1 •. ~M ~ ~~il=e~te~~~~~n~i=n~o~u~r~~~o~·~·l~d~P~. n~e~.i~a~~~· -1~e~m=o~d~0~=-=~~~~=~~~~rn~~~u~~~~~~r~e~o~v~eL~d~l~a~t~rm~w6 ~~ • mvH u~~~y~ ~e~~res~~~~n~ri~a~ 



ro.-LI. Ahi Pl!!á : se 
vindo sem ostenta

t.o, ~oem ·tpp~llar 1•ara 
3 ~1·iUunal, o Go \rerno 

iv.11orando, n~o '\·&udo, 
d(;sernl>~ ... rcar, 111as asaim, 
llt- ~d• u.s novas lr.s!it ui-

lmpvs~i\'eL 
ter.-Obrigadissimo, 

do Governo 

iclente da Republica, 
a Qltr~stã.o, t•ediu pare
llomuls et.l!nen tes da 
htclllsive ao Sr. Ruy 

trlor pela Bahia, hontem 
!ev. ent· ega do setl pare

Q'1e '"~luda.. :1 questão 
cio•oL a.chando que a 

mento· ainda existe. 
opinou pelo não des
ào Princlpe, por ser 

o (t, 1!'1. 
D~. Affonso Pcnna. de
confer<-'n,iar longament<'< 

. Miniatro da Justiça, e 
ti• liJterior, consultan-

s6 ~ e>pi nião de S. Elx., 
a df' juri><ronsultos, ouvidos 
a ln ~erprctaqão do texto da 

itulr;:f o ri'ferente ft extin
UII.Jl<'lla r1n t--•nimento. 1 esoi-

K·n:í;entir no dP,c;en1barque 
)e D. Luiz, en1 territorio 
;·or entende!' que con
''igor o decreto <l.e ba-

ua FHmilia Imperial. 
u a. e~•a confe-rencia o 

ele Policia, a. quem o 
ro !la Jllstl~a deu in
-park que Slla Alteza. 

c·heP"ue no nosso porto. 
tiii-oi• tla reo;olucão do 
o. 

I an•fpretoclu do Sr. Pt·esl
ne;>ubllca com o Sr. 

<ia Ju~tiça l!.'rm!nou ás 
tarlile. 
Jil• P•l!<•la Centrnl 
Cl:ef~ rle Policia hontem, 
v•'ton !\. Hepa1·tição Cen-

--nd<>u chamar ao seu 
•~ d•'~gados :l.ux!llares 
Dt"lr•Joo!tdos ci1 cumscri-
0(1~ os quans lfl've lon
rrnda conff\renc!a., que 

os medidas de pre
k policlac vae lomar 
~ 

pB.quete &f~mazone" 
Qlle n ll')CPHlO fundeie 

o Dr. Alv"ro Lima, 
A11xillar, que lev:1 

reservadas do Dr. 
JttO. 
PrliiC'il)e D. Luiz não 
d«,.~jo de desembarcar. 
:a•o nsda lhe dirá.; no 
·rln, fl!IJ'á. cntno sclente 

' da. resolução tomada 
o. 

" o "Amazone" per
n,.•te porto o referido 
N· C'0n~crvar!\ a bordo. 

o lh Alvnt'O Lima Irá. o 
'J'raj•l'o Louzada, JnspP
Po1s!• Mai·itima, Indo os 

Jl~ l~nf'ha "Lynce,, da 
tot1a 

Pharoux elltará. de 
o Delegado Dr. Justo 
d'l 7' Dlstr1cto. com 

in't,..,h.~arios e agen~es de po-

esta'l-A. de 

cl•e&'Adft 

!) ~l'a as 1 O horas da ma-
)1,"1.:? tteve transpOr a bar

P"'llV '" "A mazonê"' a cujo 
ve• Pua Altez!l. o PlincipP 

·ls. 
er<>s~s nmig-os da FRmilla 
tl e elo Principe. preten-
1\ q1 elle vapor aprcsentar
sual' sautlacões. 

MAIO 
t.UIP!L 

tllo fam:IJS1 data, o 
tnr~r: r!!',: .. , de e li\- ir a esta lua 
i•t~ JosJI õ~ Pai• &cimo f~rá 
uma mi,sa c;.ntp;,l amanhã, 
it 'r R. franci<dt· Xavier, por 

qut!IP fiWHIO. 
·• cruzei,-o existf'D!e naquella 
~'!I' <Jnniclo um altar forro do 

t nl'• , ~om as franjas dou
ltlli" n~ ~"ntro :> i"la("em de 
1'4t"i!l de easliçaes de prata. 
e lt•rws rm ponto, entrará a 

officiando o Revmo. Frei 
rio" da Ordem dos Ce

-de a~lytado pelo Revmo. 
,1ille Francisco. 

---.-- .. lica Pelo -sr:: ALLI:.IVIA!\InH o DISCURSO DO SR. JAURfJS ri<.<. Faz(· 1 la, C'hPft"•Ju 
\fyuri at; nnue .:oi 

aAptt·e~dendtou-se hoje·, âs a.l- "'" ,,..,,,, pATRIH•18 El OPERAUIOS Purl8 , 11 (K) .-O Sr . .Jaur~s l!JXP0~1SI('Ã0 PHOTOGRAPHICA 
u or1 a os da M . 

1 
""' 1 ' "' _J t . . .•. ,. 3 ananr·• Sr. Contra-Almirante ann la. o n 1l (JI) ,-Ufl patrõeb re- ermJnou o oou ui'S<:urso na '-"'· RoP n, u . (P.).- Nn~ primeiros trada d . 

mara, de regresso da Alveq Ca- . ~erl.h 'declarar. a 18 do corren- ma''!l dos D~putados crlti_cando o dias r! e Junho proximo se·rr.. inau- . liV'-'"-"'"' ·. 

- -- - '"\'l.S e :.t.s 
I? f }"I. I). 

rle inspecç:ão nos com missão Ko, , ~r;."n·J<-ollt" contrR os OP"ra- Mln1stro das Obras Publ!OIVS. por gur~ad em Tllrim. uma grande f'A" RAG UAY , 
sul•. Elstado~ do 1.~· o 10 <trurç:í.o de prcdios. ter deixado a-creditar que os fun<'- exp Çii.o phot0 g,·aphica. · J s. SRhndor, 11 (D).-1' oram 'lt.,~g dt• con~-- . . 'udlcar cem .· ·,, . . • • 'l.Ln tli 'e IS pn:,po:.;tas do en 

S. Elx_. foi acompanhado d R-~a 1-c~olu<;!lO !'1\. prCJ clonatlOS pul>lt"o~ t:nharu 0 d!- PA ,A OS NATTFRAGOS DO BaiLE NO CJ"UB PAU.\GUA , .• 
111.'~ i \r.lin<lO FLtr;oso, Al<•-

seu. asststen~e Capitão-Tene to m!l tt'-'l>al't Hl01es. retlo de se coustllu1r em sy_ndl- 1 "POI'l'OU" A~" ,., • 11 E) YO :. IH 
1
r

0f: ,· .. 0 Leoneiu fbnc-he< l~egtnaldo Teixeira e .. 
1 

n e ELGICA calo e ccnsur:1.n<lo os Srs. Br1::t'n"l , o ........ u~n~l · ., • -! ~. ( .' • -,o. (1Ju:~ .<.l r·,]rP '.' \ . , ~ ,:-; , d . elo t~o-'T'enente Pinto G~ã~ Cafe\- 8 e ·vivia.ni por nã.o lo.rent mostri•do RoDtn, lt. (E).-0 ~overno te- i.,!~;~,~.;Ll-;,ni<~~~;i~~c:r·:tu~1 ];t.tle,n·· \.':ra ~l 1 l'ifn;i\~i~li~. duB ocas 
3JUdanle de ordens ' 1 .... ,

0 
TGO ao Sr BartlH.tU o erro en1 que lf'grn.phou ao ConCJu1 Jtalln.no, em ,.:i \.'c,. ... . ·L L ~ • ~1 cl ~~ 1 cwnn te 

1 

• 

-Parece que dada a va A QUESTAO DO C N , ado incorria.. M:ontevjdé~. autorizando-o a lun- • 0 "J,...e• .. JIHJ. que .':_«UI se acha .. '\!<'lO II\S GRilAR DO ronTO 
Chefe do Comrnissariado Gga do nro,.. .. nn~~. 11 d(iDJ;;;;'fta.0 a8 ';.tes- Os debat~s ficaram ·adiados paro ~·~r Hl ';;,~ ~~s J~~~-s..,:;;:~qJcnlis CH ILt::. ~- ~ ... h·:ulor, 11 (D).-:-A? 'in!cl~ 

r. era]. r·(iHtinú:t a ~cr s seO'und'a-fe1ra. .,. . ';.. 1·. · · 1 o f e . u" ohra· uo ,.,n: to assfstir.lm o. 
ser,•. ella supprimida, pois ue tãn <ln cong-o. . 

1 
o • ~:''!'' -~<:ao. para acudi. ás n~ces- A PIVJ~i'O DE TOEPEDEIU!\'- 1g,, 1 .,;; 0 (..udlen<'c á pruspe 

aquella repartição terll de pns'!ar o So·nadC'r Ll?::t~'i orr~~~~\~~ H ESPANHA d~~~l;~it~~~. naufra.gos ltU.l!anos Sa;ttin;-:-o, ?1. (E). - lle v:. 1. L Cvrnj.,;ll'hia. o Ca!•!tão do ~ortf: 
6. repartif'ii.o . em llt~rurRO,cr .~("r· ft .o11lkn, I -.:.. n~ralRO prrtin hOJe a divi~;Hu J.. ~rr:: !flll~J.. e rPpH:sPntant~~ c~ 
d M . • ann-exa ao Atsenal fr·Jtns Pll In~la.t .I ~essa rr..esma O rr>INCIPE HERDEliHO 0 I,EI EM VJ11NEZA torpredc·ir~' qu'3 pt·r·t·orrC'râ to~< llltulistas naclonat·S e estran 

0 arJ_nha.. RP!la ". pr~·J~~~;ufndo '0 ~e;; dis- Mn<lrhl, 11 (l>),-'-A Rainha Vi- Roma, 11. (I<~).- O net Vlctor n litto:·al ·t.o norte faz•cndo <'<:cu'- ;e~ o~ , os on·.tru-
1'- FOI exon.erado o Capitão- ~;;c·st:loo, Sr. J,lt'nart disse: _"Nf a ctoria. ~m·•nwntar'1 o Príncipe elas M1HU<'l. act.uCl.l~'"ut~ em V!":;ez"-. h.s :J.tt' •\ ·~'-"a. ·•o·L·;· mii_lr~·~~0~ora.'i\~,,~ ~o~vida_dO" 
Cf~\~ig~e A!V~l o t d~ Carvalho, <lo 

30
;;;;. 

0 
Tcnn~waal. . dornm;;do A':turias, c·oneoruando com isso ~~~ ~~~Je ti{:?\ ex~ursao P~lo C.tn_-"-1 O CO;>.l~L\>'Dlf DA ESQUADRA ,Í'fl'-"~ 3°,1 c<l<! l'hampH,gnc", s!"hdo 

cçilo de ~jdr~~r~~h~:rla~ dca se_- ar•H:;r do protesto um ·lcn;:~l . osome~:lcol~ tl'~S!~ient~~-. . " ;,'ar:I~'ccic~ir~1~t~;~~~atc sc~~o t~â~la~ l"Rntiii!'.O, ll, (l<J). - O Alt_ni- nq"c:o''·"·' n•·•"~'Flo Icv:llltactos va-
Iv1aritima. arta INGLATERRA . ~ ~t.p tsrr: (o. tn~cJpe e~ ... a. percurso. , rap t ~~ J o r r{ C A-..Lon t t :u-u-:umju ht ''· t "'q hrin(lt>~, pnf re Ob qu•tes dr• 

-Deve reunir-se na A d't . • ~ • m~.zcado paia. teq;a.-feJra proxi- A' noite ~ua Mage•tade teve nov<:n;I<>nt<·, o commando em c!Íc·- ll•-<euiH•iro QuE•IIPn('c á prospt 
Geral da Marinha, no uii' l7°rja ru:r \f:õmS IHSPANO-INGLEZAS ma.~ ~ que _ar>rc .. ent~r-:>e varl;s Ycz~s no fe tl:l. ""'!I ";Ira. .'""'Jt.' d~ P:•lli_":: do _Cafltão do 
rorrente, ás 11 horas da m 'Irão '· · ~ · COhlliDA DE TOUTIJE) " ha!C<t •l do pal~ . .-io real, na nrar:;a Tl u.:'.J; lJ11S DE TEfUtA '''~·' "" ' 11

'-
1

'
111

'lec,.-nuoto d.< 
o Conselho de Guerri\ a quelfl~ \~ IAtnt!r~!lf, .~ ~ (D •. - Todos o~. ~~i= DUJSASJ'HADA dE- 3. Marcos. afim de ':!.graldccer , .. a'f ·ta .... l.<4b ll (B) - 1\,. • '11~ ~tn!.'. rong~·!ltul· nd0-5e ~lO l!les: 
ponõem os marinheiros nacio~:~s n;. ·.1 1 c~go'-'11·_'.111 -.~P C'~~ A~n:~·;; 

0 
nrza,Jrlt1. 11 (R).-Nft cirlafle <lP fts t~iani'feHtq.<;fíes da povula.r-ão cirl·.+J·~. t· ,."; muit·•s · 10 ·a li:.iPJt<< ~'·; t<>mpo <'•>m f pr>vo t t•'lhlan, 

Ca1uillo José d't Silva lloclC'lch. n'!rntn dO PJJn~tpe - ~ ~a à I.~ogroíio, en1 nn1·\ corrida h~tPIT" f~stiva. ' ,. ·1.tê' \_.-3 .J 1J vi·~ ~etl!·i .... atn ';_e a~· •'e 'IH"
1

lUIO.aC<•n ec·~1 "'!1 o. 
José Lollrenr.o elos Atljos e R.-i.ft,r0 rli~cmlo ser "t""~ ~111 -r'~~~os~a~s alli ren.lizRda, o "lllatador" Apodo, Nn. cit~df\ pradt 1-eali?.ou-se um rortJ~oii';'" "f:r;,,,;0 r;·~ ã~ t

1
'".1 . \ tllrc• torw <lfs re.l'rlllll~ ob~<i'ls 

n.ino de Oliveira, e do qual é Pre: <;~ .. la .. :(•7. ~".a.n °~ {c 111~~pat;ilola~ recente111~nte 1'erido ~m outra "li- gl'an<Je concerto. qup, · Cv;nt;Hlo nU.o ~Lca.··don~f:.~ 1 : ~ 1 ~~:~1Iu 11"n,~.t.t·.:-:".;r:.~.-nu
11 :t t~~ ,dro 

slll.ente o Capitão de FJ~ag-ata butl::; re-ln~oc . ., ang o- . de", se~tlu-~e enfraqucC'er e teve O REI DF. Sl-0 LleQgra"a odgtin1a. .. n . ·no,trf• l :J. Llf.~.o t:OP'lHlUHH.nn 
AriStides Monteiro el<> Pinho ('( 'RPTTIA<lÃO DA RUMANIA que rettrar-1-1e do "reilondel". · ' A • ., • 'f1••to. 
sã.o .Jui zes : o Capitêl.o de CorvC' ; 1~• '- • , .. . oq Os denrtis m"mbros àa. "<'na- Homn, 11. R}.- O 11ei de Sião • A l,A UO:\.I.\ "1,; ID" DO '~ · DA TALHÃO 
F'TJJ1Cisc.o de P~ula L0IiVPir3. S?nt~~ l.nn,lt'P!II, 1~ (~)-TP:.(·7l nr:,ml.... rlr!lln.. 11 ficaran1 Rn1cdront.ldOS Cflm vtsi!~!'á te-rc;a-ft•Ír'1. pr(ndma, enl <:;r.niiaJ,;.,•rt. 11 (B). - Tlpc.;J-1. 0•l- . .. ... .. r '~ 
pa10, 1** Tenentes Osc~r Luiz ;1 ~ .. à~l3ur1<::r~Rttnf_?ltnamt~: sidoa l~ a ret1rad !l. do "matador" e retlra- Tunm. o Duque de Aosta. pibl 1 ... tin hoju, M<.ns,">ho-- DE li'\I•ANr.l!.:hiA 
~antos Dias e Aa.rão ·:tpi~ I~i1~ 1 ~ th~~;N,bPrto ~'n~ ?Olnpl~~.' f!ne t ranl-se tn_n1bem. . . 0 STnO~tBOLI E 0 BT~L\ 7\Inn ti 1t1t'-Tfltlnr·io rla S:·-·t:t ~f:. s.~ ~nlvnt.lor, 11 (lH.--Pela .pri-
e 2** 1'enent€s ArlalhC't'to Lan!lim 1~1,_,_ Il"r ol>JC'clnO aS<><tss.nar 0 O !JUbl!co. que ~'.',?,hla a pra<;:a, BM ACTIVÍDADE o_ ~'l.J· }n.cl,•;ltc entc•rtJ. ., diri- >:"tl"'ct \'l'Z n•·l'l;, eapiLll, serft ~f-
e. Antonio BarbORa :r,roreira 1\faJ•- 1\(".: . . • I' •• r< •• .·_ 1l1lOtlnOU-'-'e, _Jnutl ll.l:htndo tuclo o . • ~1-~V i<L .J.d .. •)'i-J.. .. t•·;·tt;.-.. (1( n~l proxnna S(~J.,.und..t-
hns. devendo compn.r

0
cer 

09 1 .ç.0 ~ ·":1: oran~ t•ff.~-. ct L~~ll 4 ts d ~f}: ~a~ .P1 1 ~ [tcr\!)OU por 1ncendH-\.r o "redon; ,-~~nnn , 1~ (E).-Chc-g-am n_otiCI-·--t;:: I -o . I'f t•<~r .. .;entanto p0ntiftcir r;;.;r:l urn •·raitl" u1 ilit;. .. r pelo lG• 
e as testeinunhas, 111;lrinheiros s.,r~, ~' .l~lo cll'~ll~ lPl: . 1 ~ ~ts a.tma.-"' c.lel. , ..... ·l st;?~d.~ras da e.~.upçao <lo ,lc(.·pcU!l'tt!:l - Se os reprc~;:•ntantef· h"tt· tlh:\(1 Ue iufantf?_j· .. 
nacionaes: de 1* cla.s~e Antonio e 'i ,~tmiJhlelos SU.JVGl sn f)d. • 1'ELBGrt_l\..l\1"MA DE FELICITA- Stl' 01111?~0 'L . 1

.;' Govcrnu c o Corpo 1)iploul:l- _ o~ prPn:trativo:-:: con1e~:trão ft.s 
Mnceilo Gllimarães, emb'l.rcado ('(O:.:T•'J,l("fO GHA Vl<l J11NTRJ1J ÇÃO A .. l.n ,,_qu; d~~~e.da mont~•nh· t eo- 11cu. ·• 11 ;r:v tia mallltã, (·SL\ndr. prcsPn-
no Commen!lo Gorai das "'orpe- Tl''Bo\.LIIAllOH:t..::S l>O POR'l'O '~'',·' '1. !llv.J.d 1 .t~ po;on.r,;.;n'! ""'- ''RGENTINII ~~,,~r Coront-1 Sc>tero ue Mene-
o1eiras: de 2• classe Julio Manuel . ... ~· ' r_kntl~fd. ll (E).-0 .Rr. Theo- 11 lU~, an_H~~l<;'~lldO-''l.S u.e l'tlJ·l<-t, e ,.._, :1 t' ·:a·.~. o E:--tHUf·-l~~[tjll, :t. bn.ndc .. iJ.l 
C1onça1Yes, que se acha 

110 
·_ J.nu<lr<"ll, 11 ( D ),-D1zem de !l010 hoo~;e~elt. Pr~illdente dof' POP•·O elll fug-" os h.tbttanl~s. AI ':\Iíl~ N . ,, a 1,-m<l<· <k mu~ica. 

p-ectivo quartel e .invalido, ~-srf~- T'lP t.<'·l que ?S ~r.,balllad<?rcs d~ ill~~ados Umdos .. <'':JVtO~I um telt•- l_'? e:'t;"t~rlo em ?uan<lo onvem:se .. ' ,_O O PALAC10 l':'rli•·:io rlu "' comp·l•lhias com-
ilo; ManuP.l Gaspar Corr~ay e po1 l,o que all! fo,am subst1tulr os g,.,mma de fcllCltaçao ao Hei bo.toto.~, eotro.lrlos -io v~.<'r~.o AllCHJEl-'ISCOP\L ~·--'1"" de ~v"- JO pr<l-~:.1-~, vestínu•· 
ll."rnmcte .Toão Pa 

1
. d M d 

1 
set:J roll<'r,-ns que estavam ern Affonso e ao povo hespanhol pelo A actwldaile tlo Etna V3.e-sf' . "! li·!" pol'linas bt"lnGas e 1 .. _ 

,-os, embarcado ng ~~~za:io ';..{ : grt'rC'. regre,sarnm .IlOntem a Li- na.,;cimento do Príncipe herdeiro. I or:1ando t1.mbem _mais Intensa. . Jlu".nm• ~ lr<'"•.11 11'1). - Real!- , anrfõ 'c Ttu~•10S de ie~tim e tr.~-
mandaré". r a ,·enool e nl!.. occaRiao do em):'ar- JOGOS FLOR4\ES O vulcão lança cmzn.s e _,.m cada ~a1 :~'- -~ .~ nanha. 'lO Pal>~.cw l.r- lli<;:1,,_ 

- 'T'ivcrn.m rd . '111( hollYe um grave confl!cto. , . . mom<>nto se sentem ,-epetldos tre- :.hlern~cc-,,: I.. o almoço q~e Mon- A~ ra!,il Rito rlivldiJas em seis 
os ~2•• Te e o eE~ .,~dp~ssalr. en!·e elles e os trabalhadores do St'vilbn, 11 (E),-Com _g-Janr)p more• de terra. .enhur l ~pmosa, Arcebispo dr· f>CJ>'oo< fiH,f\li?.ados por fll. " 

· _ n ntes 11 ga1 -"'R.ver or 'o c1e Be1fa.::;t e selectaconcnrrPnciaren..ltzarara- . _ _ r~ueuos A;'"PS, offt-"r,'ce ::to JntP.a·- lo~.·· .· ··· · .... ~ Ciao.; 
ile Mattos. do cruzado1· "Taman- P A' 

11 
. 

1 
. ·b . . t •e hoje os tradlclonaes J·ogos COMMEIMORAÇAO DOS "MIL" · n•m ·i o !- '·ostblico .1\-Ions.;nb.or ' Ex .. r<'J!O, aa Gu:trda Naclon.1.1 

daré" e Ja"me da Rllva Olive· i>O em OI o r!J:\'aua. a LO er- ' "' • e tl.t l'ült<'lfl 
,
10 

Com~a~ 
10 

Ger~l das 'T'o ~~: ,-iJ·,, mas airll1a assim ela luta re- floraes. _ un""'8 • 11 (F.),-C'?mmllniC'am <'I e LoÁa,_E'1ll. 1 f AB «nll•ul;tucia~ e> a~ bandas de 
!leiras; .ambos para o crllz;clor ~lfov>'.m ·a', ·o;l,l.l'ls feridos. NOMJ:iJAÇAO DFJ ; .ars~~ t~r·it:~g n.ll! c\'mmcn;o:·a- brill;~~roo ... ,r-._,~o!i,~ci:/ectuar-se-11. O!Usicn scg-ui•·iio uwü tanle. 
"He 1Jbl1ca" e o sub-ajudante o lÜ~fE~T'UI}l" DA JULANOA llfnrlrlfl, 11 (El),-Pol decr<'t a do ri ;"- tes so,emmduue~. · . A lo Cl!J~:\a·l.t da columna Vf'nce-
mac~ini~ta Luiz Tarelll, do c_.aca- • · ' - "'- . hoje aaslgna<loR forf•m IH • ~ ".Mil dJ;;:e.~~-~_rq.ue dos cha- O GL.·''i !CHAL MANSILLA <lo raia o H! o V. <>rmelh.) h:J.verft um 
torpeéle!ra "GustRvo Samna!n" ' . ,.. nrtr<'~, fl (0) -Os-erríM\~ po- !';enaelor!'s Vitaliclos !"·o ~ ~~~àni" - nucu<•,. .\.Ire" 11 11<:) - Ten• t·oml ~te sim!-ll_ado d_e ataque â. 
para. 0 vapor "Carlos Gomes", 1 ~~~tat> R~r.,.rr,ente preocrup _· t-. _ , , . ~ â 1 "' ... -· ,.., _,.ou. per , -"' ~~ -l,\ ' ..... · t. 1 1, Ptli.lt e OJJP<'~·P<:U·· ao ocsenH•arque. 
continuando de,; tacado oulle se r - a. questil o do "home-rule" !';il\rela. o Sr. José f~ 1 ~ M m:l ' -'• com,.J m;Pn ar~ }''.~.;; 1l1•tnle do 
a.cha. •1- rlanCa · Conde Corrcana.s "" ·~ n o. . . . . \!daele de T'"''"'oa o "'· '-' _ 

- Foi mnnelado ~mharca.r 
110 

J·m rarta publicad>t o Sr. Cham- UM DISCURS ' , , enth•. Em JanCJro de 1902 dinflil-<e para N:io conl1eço, .:tiz o Sr. - Lucio 
C:ommanclo Ger_al das TorpedPl- 1-eJh1n julga que deve ser com- ~JlZ DUQUEl DF. 1Th1 Ceylão e ás lndias &eudo ho<pedc de di- -la l\fenilonc;a. o Pr!ncipe D. Luiz 
ras o carplnt<>tro ca.lafate João b.tt1do. ' ' . . tl~ Orlcans; no Ilra~1l nãn ha Prln-
Ve.-iQ~imo de Mnced.o. 

0 
ALGOI1ÃO BRASILEliRO 1\fadrhl, 11 Hil)~Eltn um dls- R ,-crsos Governadores e do VIce-Rei de cipc!', m<~.s parecendo-me r•uc $E' 

- O corpo de mfanleria dP curso ho jo pronunciado, o Duque (' 01c 1 tá trata <'lo neto ào ex-Imn~'radin· 
:tJarfnl.'l. sob o í'ommando do Ca '•<>ntlre•. 11 (0).-Na praça. de ~e Alba, antigo Ministro, diRse p~~~~ 3 cu_ • . n. l"edro d~, Alcantara. pr<'liro eo-
r>ltão •l-e llfar e Guer.·a Bapti~•n Lh·crpool o algodão de procedcn- qua se_auusa do patriotismo para tuclu·; Alh tomou parte em diversas c:1çadas nhP<'f'r do hab.,as-corpus" e de-
J'ran.co, fez hontem. com gar':lo . encourtr a ver-~onha Qlle os maio- rl' M'd . . , d . negai-o, desde logo. . 
e correcí'JO, um passeio mil.tar rtn_ braA!lel_ra soffreu hontem uma ,-e~ d!Bparates politicos occa.sio- o -I c tlgres, e, mternan o-se até c~chc- D~>clarou o .sr. LUCIO de Men-
pela cidade. l>aaa de cmco pontos. na1~. O Ell'!mira, atra~essou o prolon~amento do .1onça qne o h:tba::Ls-corpus" era 

- Foram mandaoA PmbRrcar: DE!;;PEDlDA DO GENERAL l!.sse dlsourso, que foi applau- . . . . mprocedente; me~mo que o Tri-
os foguistaa ext1·anumer-trio~ de · BOTHA dldissirno, o Duque de Alba ap- Himalaya, deuorr.wado Hmdo Knst, até '•unal manrlasse pedir esclareci-
!* classe Joaquim _José de Souza_. 10 tr 

11 
(D) ,... n 

1 
E . pello~ para o patriotismo do povo EtRDl1Kas~al' no Turquestno chinez pela "'ar- mentos ao Governo e fosse lnfor-

clo ca;;a-torpeile1ra "Gnstayo do' n~ ""' ·~ e 'duat - ca1 ala o, afim tle que a patrb não '. na ' ' • ma do <le que o de,eml;al'que ilo 
Rampa lo" e Josl' A ntonlo Franei•- ,.(1 ~ec~~~"é e 1m fu~!ngam. Pa!a- •ej'l. retalllada pelos Reparat!st!l~: cmza. ganta do Kilik, regressando a V1enna a paciente la Ber 'imperllilo Yotarla 
co, do c_;uzador "Tnm~nrJ~rt'", por l\li.. >ün ra . fJt _a: pnme1r<? P.o contrario, disse: todos devem bcom · . pela (lenega<;ão do "habcas-cot·-
coTJclu~ao de contrato; do criado 

1 
;"~~!~o do Trans~au.l, <lU"' tc.1 t1·abalhrtr para conservR.l-a g-ran- tanhaJ' de Ago~to do mesmo anno. pus". P•ll' con,lderar legal o acln 

elo~ inferiores, Ol!vio Fl·r.nc;,.co ~{,., 3 i!C't:;~d~. Sua Mac:testade as d~. como mãe un!ca de todos os Seu, Um mez depois obteve permissão ilo Goveruo assim procc<l<>nrltl. 
qe Sequeira, ito vapor "Carlos Go- · ,:.. . · 1 ·.· 9 • g,or" er de re- llespanho(".s. rumoi . . ' ·. oorqua resll'ict!lmente execut..<va 
me•." ni' o devendo, jamal~. ser g _)('fr li d"[frlc:i" 

1 
_off'ul. 'l'OURADA ACCIDENTADÀ vorr_,1para mstrmr-s~ na arma de c.1vallana, lei vigente. 

rontratndo pqra CJll~lquer ~ervlço trett-~,~~~e na. ~ 
1
3 1;dctu~sa, en- . itaàe,tcndo ,ido classificado 00 re!!imento de B'i'"ta a lei~ura do derreto (]f> 

, bordo ou nos corpos. ·•n ;, ~ e '- uat do em 1\-lndrld, 11 (EJ),-DJzem d& Sa- d&~ Jj . • hammeTJto, dtz o Sr. Luci o dv 
- Obteve baixa 0 2• ~arg-ento · ;· 1083 cf"' ersaç!\o durante al- ra;;·oça que em uma corrl~a de Õ ',Hussares u. 5, denommado Feldmare- '.fe:\donça. para convencer que o 

do corpo tle infanterla de marl- !lllls mmu os. tourofl, realizada hontem em Ca.- . · - . acto do Governo é legal 
nha Joil.o Apollon!o de Oliveira. VHITAS DO PUINCIPEl latay?d• os toureiros Lobito r actJv!cbal, oude, com sempre, scr>IU gratUita- Lt' em seguida 0 Decreto UI' 
por conclusão de tempo de ser- FUSHIMI .J?;~ehto ficaram gravemente fe- pela. mente, para ter a instrucção da arma. hanimento da Familio Imper\~.1. 
Ylço. l.on•lr<'• 

11 
D) . rH:tos. gro.nt . . _ e elecln.r~ que tem suas duvirl 

- Foi Inclui do na companhiR jcq one _F h. (. .-0 Prlnr1pe Um gua1·da muncipal, na oc- ca.n~ Em t904, em companhJa de seu ll'mao s'lbre se em face do direito <'I 
cc--rrE'cional o ma:·inheiro nado- tio 'l>u;•te \'!s Cum, afompanhauo caslão em que ret!rava da arflil a 0 1 mais morjlil , o Principe D. Antonio em- .., pacle~te não é con•!der: 
nal rle 2• ri>~ se Manuel Proro- r~dtal onnaug 1t e do Ma- o Regundo doR fendo, foi colhrdo . '. rr.mo famllla do ex-Imperador 
pio dos Rnnto!'l. em \'lsta do pro- \\' n<l··orno\bier

1
l
1
s, desteve hoje em por um touro, achando-se ago- barcou com dcstmo aos Est"dos-Umdos, o. Pedro ele AlcaTJtara pois qu" 

. • • .:o , ' s .&n o o tumulo da ·~anta ·' ·' ce'!so ~umma1'10 fe1tç> _a hordo do ltn:nha Vlctorio ~ol 
1 

_ m • . R onde por diversa~ vezes visitou com par- 113.da i!UPEdia de rer _surce~sor do 
:cv1so Fernnne)es ~Jc1ra." no<Hou ri i"~·: " 3 .0 qua aa- DONATIVOS s1aC'I . . . . . t>-rono que aphantns1a de re~tnn-

- Foi eng-a"ado no c'JrJ)O õe · . .,.Jlfl s~Jm,,s coroas. · c'llle1tH'tJiat· ded!C:JÇlíO o l)avllh:'io BrasileirO ração da Monarch!a pude~~o 
mfanter!a de inarlnh..t o ex-sol- AGJ'.l:AÇÃO NA INDIA Jlfallrld, 11 {EJ),-0 Rel Af!on~o etnpr . E .- ·ã U · 1 d S L · <'rear. 
rlado Ma-co• .T ost' D:1 ntn ~. J.ondr .. • • XIII fez uma donatiY.Q de 50. 000 ren t na X!JO~l~ 0 mvcrso e • DIZ Conte~ta qu'3 o banimento ti-

- O Sr. ChPfe do FJsta,lo-Malor d Caleutú11~ ~D).--Tel<>bran.maa pesetas para distribuir entre os ~finl1 \''lltando do Novo Mundo, acompa- ves'<e s1do urna per·'- imposta :1 
General i! a Armada pnblicon em r~;'<-lor ,_ 111.:orrnPm que m_ult<;.s pobres desta capital. • - .. ~. ex-Famllia ImpP-ri..tl. 
orde-m do dia rle hontem ns in- ~o " !cnum presos, reman- MUNIFIC NCIA VISijT•- 1 ~eus pae~ a Roma, onde ruram T,'ntet explicar como !! pos~t,_·-J 
~trllcç4tes ara o rato <Ís fn- ;_ , .. >< ra en~ toda. a In dia ingleza ' E REAL 3\'•'tir á imponente ceremonia do quin- ""ta r em vi~;"or o i''I.n!m<'nt.:; .;, 
gulstnR. 1 _ , . 1-'nie ilin. r,np,:,rtal, mera provhlP'l-

- O Sr. J\f'nlstro da Jlf~rinha 1 A úr..L.:VE NO OllANG1!1 ao nosclmento do Prlnc!pe da.~ Ma ., ~lfttllft'!líH'i9' áa f!Peclamaçaõ do-Dogma da <---ia. .Je caracter politi 'll, g-.ron ..., 
~;~ompnGrhndo d09 f'!rs. Cunll•o ne l J.ondr~ .. Jl (D) - I'lform-:~.m de Asturla.~, o Ilel Affonso XIII ma;_ n- l n; Immaculada Couceição. •lor:'- do. paz lnterrya,. <!epnls ,,., 
.,. r e >11Prra. Fapt1sta da" Nf'''O!I ;r , .. • • d di t Jbu! d f t 'e a , oro.nlllgaJa a ConstJtmrao daRe-
C"::tn!t~o 'le ('orv,.•n. Eloy Ca!!lstra: • " 1,1011_e.<b:.trg d<_lue. os gre•,.istas P~~ticufa.~ 40r• pe!et!!:'apelor nna 1J)alal Em 1906, tamhem com D. Antonio, publica, que_ al:'.oliu a pena de ba 1 

C"fiPlll-lo ele CoJT3 ta Frontln ,.,,. 1_ .>t.>lCOrt em o~ tstnctos mineiros, ' ·. • - oo. po- uos . n!ment J judJCi:J.l. 
t1'r--1'ene'1te Rouza. e Silva 'é- P

1
• ~!!:i'-!lldo "tnectinga' Je prot~sto br~s dr- ~t~ Ca.pttal,_ paga.ndo c>.tn-da A . ro1 a Jerusalém, percorrendo o E~ITplo, Exi>lica, segundo 0 seu modo 

·~enente. Spin<lola. foi h ontem vl- -~_tendo adhJdôes 6ID to-da a o ror.cho extraordt~rJo da gua.r- <sendo ambos alvo de maiores attençl!es ~e encarar os texntos da lei, a qllem 
eJtflr a lmha d ,, tiro. ·.t i'la.ugurar- I.J \''• nlção. R« . . .avorc..:P. o nrt. 7 .. e rcus paragr'\-
!'<e na llha do Covernn!lor. ,.; machinlsta.~ e foguista~ da;s PA:kA OS POBRES cont por parte do Khedi\a. phos •h Cot•stltulção da nepnLJ,_ 

S. E~. perPorrE>u todo 0 loí'al e e<'f~adas óe ft)trO Mostram-se 1\Iadrld 11 (Jll) .-A deputa l!.o A~ D L . Pa ra, !'ahentanelo que de,tes te v ores, 
ilctermmou pro,·!denc!as, -'!e morl0 ~Y pathicos aos p:»reillstas eto• provincla'l resolveu d!etribul C 50 <l?s . Acora, • wz ne ao raguay em iie entrar e sahlr do territorlo na-
a que, no mais breve ten•"''· sei a tu cs promette a. -"h ir ' • I" .,. 1 b r n co risita aos •itios onde se travaram as r!onal com sua tortuna e bens, 
utl'i!•ada aqu<'l'P linh·a âftrn (!,. l r m """ er · m • pooe...,~ _pe o~ po res e a Ca- O • não gozam os que e~t'ljan. con--' 
,.ronorcionar mal~ um eiem'lilto de PAHTIDA DO GENERAL BOTHA mar't_ Municipal VIIAI tambem dts- aglt principaes batalhas, em qne as armas dil il~mnados ou sujPitoe a determt-

1 

appllcacão para as escolan p:·atl- r.on•lre• 11 (D) _ Acom~ trlbu1r oerba quan.Ua. pa.ra o mes- B .1 dos ""J''A" alliados abaleram de nações de lei, chegR.ndo a conclu-
cas. t·h· ' • .-- mo ftm. sol~mnlsando por ~ssa raM e .-~ •,o de que n!.o se appllca a todos, 

~. ~~~n~:r~preem~ta:tea dde twp ..., !erma o na.ao!ment.o do PtrhD.clpe -.u 0 despotismo de um des.,airado, que ' ·lonaes e utrangelro..;, a llv,·e 
- e m roa o a.r- nerdeiro. PR . • . I . _nl da. • entrada oi o tenltorlo, efl-

m~ro Ministro do Tranava.a.l, pa.r- YANIFJDSTAOOE.S Dll .1UBILO VI N polelo americano. em vlrtud• 4So Deereto ele ~ 
tlu hoje, em trom espeotaJ. pa..ra. Madrtct. 11 (lll).-Al6m da dita· a mentQ. 

e!JI1l cere~ 4w ...,...u,..A-.Orlando 

!u.rnento o (}&nera.l Botba, pr-1- ambiciOnOU laurar na H1storia CllJDO CJ tando dlseo pr!Tado o paciente 

Ll~rnool. de onde seguir& dlre- trlbu1QI.o de emJ.olae, .. Olun&ra ~~~~ o JIII'ACl df BTIUil &ateia • co•pa- Dls o .,, Luclo •• llu4G--. I 
J1UI& a .t.lnaa .a& 8111. riN!Olv.. I!I'MDOVN um J'.ra.JI4e - ' 

que ser& nomeado para 
ca,rgo o Capttll.o~~-_...... 
Fw~-. a.ota.j:AMte 

EXERCITO -O .:;r. Ministro da Guerra decla-
rou ao Dr. Prefeito Municipal quP 
" nomeação do pharmaceuli ?o 
Olilit.tr o~car Pereira de ~ouz .. 
!)i.t.l'a chirnico do Lu.I.Joratol·io Mu
nJci})al rte Analy5es só poderã ser 
frita en1 cuulnti:~sào. t 

- Ao Director do Ars,nal do 
Guerra determinou o Sr. M.inist1·u 
úa. Gu.,rra que inuique um ~ffiei:.LI 
de a1 tilherh.L va1·a exen·er o lo 
g·a,- de adjunto do Arse]lal. 

- Foi uon1cado suballf'rno dl.; 
conting·ente quo acom1- · nl!.a a 
commis"ão de l!nh>ls telegr.tphi
cas da foz do 1 cruassú o 2• Tenen
te Trajano P."'er.ru.z Moreira. 

- O 2• Tent>nte Antonio Ba
ptist.l de Menrlonça Fill1o foi di~ 
ponsado do logar de subalternt> 
do Collegio lYlil!tar. 

- O ajustamento de contas do 
7* dg·nnanto c!€' ca.vall::~rla d'ora. 
em diante será feito '"' mesa de 
t:end,.:> <lo Bf'lla Vista, no :t..::~tado 
de M:tt1 o Grosso. · 

- l'ol dispensado de enc~rewt
,Jo da secç:lo do m 1Lerinl uu com
mando tio a• llistricto l\1ilit<L1" o C':c
)Jitão do 9• de lnfanterla J\rlstides 
J'l1eodoro Pereira ele Mello, sen
·lo nornea(l.o para sub,Jlituil-o o 
Capitão do 16• Tito Herm!llo da 
.,iJ ~a Maehndo. 

- O 2• reg·imento de artilllerü\ 
partiu hontem, pt.:la. tna.nhft, do 
ltealengo para Santa Cru:~ . onae 
chc·gou ás ''! horas da. blrde. 

Hoje d0sca.nf;:lr~t e amanhã in1-
clará os exer~•<:!los àe tiro, <le 
tn.Lccào e do 1na.nobrns. 

-- Hontl..,n1. n 9e reé-·f1nento ele 
cuvn.llnria., soh o con1-t:.-1.ndo do 
<fo;·Jnf'l Podxo Bitt(•tHIUOrt, fez 
utn p t~sp io por varia~ ,.ua~. indo 
ctté Bota Eogo, pa.rn exércicio da 
(;avalhada noV<.t. 

-- Tocarão alvorada hoje. em 
frente r, residencia. do Sr. M.tre
.-hnl Mini>Jtro tla Guerra, por sur 
dia de seu a.nni versario, as bf'.ndas 
ele musica do 20• e -r• llatalhões 
<Je infc•n teria 

- Aprcsento11-se 
Quartel General do 
Mil i ta r o 2• Tenente do 23* bata
lhão de infantaria Nestor 
<'a Brito, po> ter sido 
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• qual é o facto notavel d'essG..-cillCúellta 
annos que se foram 'i' 
A esc1•a Viuão ? 

Ella é uma prova de IIUll poíitica. mn-. 

seus traba bos,mandar l'eza t• uma missa 
no setimo dia do passamento e ot'ficiar 
á f" · i I ia do fallemdo, apresentando-lhe 
as iL .lS condolencias. · 

chiavelica. ' T d h . O Congresso Gymnastico Portuguez 
o os con ecem a h1s t:o rla da lei de transferia pat·a 0 dia 12 do co e t • 

28 de setembl'O de 1871 e ninguem baile annunciado para bontem~r n e 
0 

ignora essa out1·a historia do pacto Igual procedimento tiveram o Club 
entre s. m. e o ministerio 6 de 1·unho dDC?sbDemocraticos e o dos Tenentes do . , 1a o. 
romp1dopelo ex-imperador, que, depois 

. de ter a vançado para a liberdade-
11 recuou para a escm vidão. 

Feita a revolu ~ão ele 13 de maio de 
1888, em sua auscncia o sr. d. Pedro de 
Alcantara, che_go u ~tempo da Europa 
para negar ::;ms vezes a demissão pe-

~ 
1 

dida pelo gabinete 10 de março, depois 
lJIARiÜ DE .NOTICI AS Ide haver, dirccta ou indirectamente, 

assegurado ao presidente do consel h~ 
S'f&'l'WtitiS'Wb'i'ii-\~( ifiW!íãi&j!iA@.;JIJI a cl issolur:ti:o ua camara. 

O Gabinete Pol'tuguez de Loitura e 
outros estabelecimentos estrangeiros 
tive1'a1n os seus pavilhões a meia
haste. 

Grande pa1•te do commercio da rua 
do Ouvidor e de outras cerrou meia 
porta. 

Hontem ,por ordem do sr. presidente 
da Jun ta Commcrcial, deixou de func
cionar a Bolsa. 

Es tes actos incl ic\ .ru a falta de fi1·m cza 
r~uc n ex imprr.~ol · . ,. 1 :, :~ em HuL; . J-ll d Todos os bancos cerraram as portas 

o1 ,.,. ~ . o seus cstabcJecimcntos e C[)nserva-
s _u<.<>C!S c qu e Jli'.-')·Hhcava g 1·ande- 1ram as balllleil'as a 'meio-pilo. D, PEDRO DE ALCANTlR! 
m?nlo a boa mardaa dos Dt'g;)cios p :1- · 

Depois . de longos e cru eis padeci- bflCQS. O cornmePrio importadoPce1\cou tam
bem as po1·tas de seus estal.Jelecime11-
tos. mcntos, ft\lleccu bon tr~ r. 1 nu Eur0 pa, 0 Entretail Lo , pelo pr'l:!s ti ,s-io c'to seu 

SI'. D. Pedro ele Alcantara, ex-impe- nome, pela cla1'cza de sua inlclligcn
t•adO!' do Braz.l. cu1, pela força de que dispunha, tudo O tr·apiche Silvino cerrou portas e 

fc <"ho:l o expediente ús t1·es borns, 
quando devia funccionat• até ús cinco. 

A noticia que o tclcgrapbo tl'ansmt::t podia ter feito pelo B1·azil, si tivesse 
tio-nos foi 1·eccbida geralmente com qum·ido, porque s. m. rc8 nia em si 
peza1• pela população d'esta capital,que lodo~ os pode1·es, e contra a consti
t:cu logo prov.as de seu a!Iecto pelo lUiçao-rmnava, goym·na,·a e auminis-1 Todo o comme1·cio Yarejisla cel'rou 

p lll a_· ·m·tc. c('rt·an.do, par te d ~ coay lrlwa-_--t~do sem _responsabilidade 1 E as portas dos seus estabelecimentos. 
111 Cl'<.: IO as suas portas, assim como tanto 11l-0 era. a o;•mn, q1;e , se po:·vcm
hlguns bancos, jornaes c associações tura algum ministro resistia á sua von-
di ve1·sus. tade, a cxcommunhão era immediata. 

Não ha duvida alguma que o sr. à. Não sabia perdoar e UI~ vez ma•·
Pccl i'O de Alcanta ra, como cidadãd'Je cado um nome qualquer com o seu 
como brazileii'O- soube fazer-se ama- lapls fatídi co, podia-se escrever-era 
do, attrahinuo para si, pela delicadeza um homem morto, e d'isLo ha inuu
\~cu tt·ato e pm•czu dos seus senti- meras provas, pl'incipalmente nas 

'-0~0'9s, a toLios quan:os não se envol- nossas academias. 
~~ ·'li- N' b 'iô"-" nos meandros ela política parti- os con eccmos um caso da Escola 

L•"- · ,á e não podiam senti I' os effcitos de Polytechnlca, que confil'ma categori-
sua habi iidudo macbiavelica. camente esta pt·oposi<:ão. 

Possuiuor de um tal ento privilegiado Depois de um concurso, ao qual com-
e de uma illustra~ão, pouco commum, pareceram quatro candidatos, que to
e ntre os pt•incipes, o ex-imperador ram appro"~;aclos o classificados em 
soube fazel·-se rrspcit'l.do no cstran. ordem de me1·ccimento, sob p1·oposta 
geiro , onde um grande numero de seu$ ela conli'Cga \ Üo, levados tl'es dos no
aumil'auorcs -o proclamaram sabio. mes á consi cl cmção do goYerno, o ex
D'uhi essa aureola, em g:1·anclo parte Imperador pensou 0 m aiLêl':lt' a ordem 
merecida, que cerca o seu nome ben- da escola, e, como as vagas a pl·een
rallo, como homem e como rei. che1· eram Ires, elle quet·ia que os dois 

Em todo o seu longo re inado de meio ultimas da lista fossem os nomeados 
seculo não se encontra um só facto que cathedt·aticos e o classificado un pri· 
manche a sua rcputa<;üo de che fe el e meH'O Jogar, substituto. 
Cl!!lado, nem que tisne a sua p1·obidade O caml!Liato quo Linha sido classifi
administl·ativa. D'ab i o t·espei to e ve- cacto em qual'lo Jogar, sabendo ela p1·o· 
ncl'ação dos brazil ei ros pela sua pessoa, posta do rei ao ministcrio, COI't'eu aos 
pe lo cidadão, s0men t~ . membros d'este para p1·olesta1·, dcci~'-

Mas, fó1·a da esll·citcza da vida do- rando que não aeceilaria a nomea('[ 
rncstica, da vida(;1lima, não se cncon· P81'_a l ~ ntc, porque ú congrega<.,:ão cdn . 
traem todo o seu reinado um só l'asgo pet!a JUlgar os candidatos e uão ap 

O Bnnr.o dos Funcciona1·ios Publicos 
suspend eu o.o come<'ar o seu expe-
diente. • 

A maioria dos nnYios m <' I'Cantt's, 
su1·tos no porto, i~ál'Uill ba11deiras a 
meio-púo. 

.. _-_ __:____ 

'fEL I~ G U A ãJ ~~AS 
EXTERIOR 

Paris, 5. 

Falleceu hoje, às 12 ho!'Us e 40 mi
nutos da. mad1·ugada, o SI'. u. Pedro li, 
ex-impemdo1• do U1·azil . 

Vjcnna, 5. 

As delega c:ões aust1·o-bungat·as, tendo 
adaptado o Ot'Ç!\mcn to e terminado seus 
tl'a.balbos, dissolveram-se. 

Vicnna, 4i. 
Fo1·am coroauas de bom e:s.ito as 

negociac;ões cnlabola.<Ia.s enh;e os go
Yel·nos da Austl·üt-Hungl'ia e Lia Belgka 
pa1·a a conclusiio de um tratado de 
COI!lmeJ•CiO. 

de ven ladcil·a abnega<;ão, um só: a -go gove1•no. 
ve1·datleiramento patdolieo da pa1·te Caso viPgem tah·ez na histol'ia cto\; . -
d 

· . . ' . canu· 1 t f · · As ncgoc~açues cntaboladas cnt1·e a 
o ex-Hn pc l'adol', :t lC ill ela sua 1Ja ao lc a os, OI mmto commentado 111- Ali 1 13 1 . . 

nerlim, ~. 

. . , eman 1a e a c 1ca no senu l a 
_,ul do pa1z, r1uar.Co os p:ll'<tguayos m- Iodal!l cscola1·cs, mer·ccendo enth _ . 1 - 1 tg ' 1 :-.~ t 

0 111 

•· · · si ' n 1· . . c.• ni' nsao t c um t·aliwo <lt.:o.~Nmmcl'-
Y:. ~ .. rae1 a;; nos.sn~ fro : . ~'.' r •;: . as1 o< a pal'tc do nttnlStro do impq- . 1 . ;..= - ··- . rio 1, t·- . ! ' ! <"', >\l'fl Hllll nn ~<<'!' cou<\l uf 

:!\essa oca:asl:tO, o s1·. ti. Pcoro tle <e en ao, que pnm satbfazc1· h 0 l t 1 f · 11 ·' · 1 . . ca r .. t - r 1·a <H o 01 nnauo pc as pnl'lcs 
Akantara, unpulswnai\o : OI' um senti· IH lua o que se contcnla\·a com o . t 1 

t 
1 • . . • Joo" I' de 1 I' ' t - . 111 eJ·essat as. 

men o vm·t.adelram <J n te patl· lol!co, rc- " "' su >S ILU o, c nao fjliCI'ta ac-
sis tio com toda a força c com todo o CCIIUI· a caci ei1·a de catlle<h·ati co, sus
cnllmsia.smo ás exige nt.: ias dos seus I tentou c ~ fit•mcza a proposta da 
ministros, r1ue nlJ, que1·iam consentit' congrcgaçao. 
em sua partida. Mas até ahi c d'alti até D. Ped1·o assignou os dect·ctos no 
15 de novemlJ1·o de 1889, ni:i.o nos consta tm•cc11·o dcs • acho depois de mu ita ro
que a histo1·ia tenha inscripto um fa cto lutancia, mas tanto o ministro como 0 

só cíue pgssa e~l!!:~ o nome do ex- _!~!'Ofosso1· que illlpedio a tal all e? l'<ltiio, 
_.,..,__ ______ ----- " :_.~ I"\ 1'"\ Üfl. __ , d . I 

... 

l.uudx·c s , 4i (atrn zarl o). 
0 SI'. :11. Gosc:l C' ll , CO:ISt!l'\'t'lrlOr e 

um dos tenentes pohlicos ti o lord Sll· 
lisbul'y, apresentou a val'ios banqueii'OS 
e tt cgoci antes da City um rwojeeto de 
aUg'IIIOlltal' a l'CSel'\'a llletaJiica Olll 

ou1·o do Ba:1c~da Ingl:tteiTa po1· meio •· 

-C" .... ~'"" 
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aquelles que demonstr·am a malcaLf' 
!idade do seu caracter a!Icilo a cami
nhar e a recuar ao mesmo tempo . 

E' mui recente ainda a nosso. enLI'ada 
na vida politica; mas ainda assim, o 
que conhecemos do sr. d. Pedro de 
Alcantaro. nos autorisa a resi'Citar· o 
seu nome como brnzilciro, mas nunca 
a vener•al-o como homem de estado. 

Nos fastos gloriosos da nossa his
toria não se encontra uma só pagina 
destinada aos seus tr·iumphos como 
estadista, e se lá está inscripto o nome 
do venerando mo1·to, não o c, por certo, 
como rei, mas como patriota. 

O ex-imperador não sabia arrostar 
difficuldades, conquistando terreno 
palmo a palmo, quer por actos de ha
... lidade politica, quer por actos de 
e'Jler·gia pessoal ; e então, quando os 
hripecilios se lhe apresentavam, CJo 
enffiz de 01 remover geitosamente, 
p curando com elles ferir os seus 
ad J'Sarios, elle, , Q ~ d. Pedro de 

~ .. ,_ ___ --~"" -

~~~lnpendo-o::= on '"fa.zend7>..:':: 
suJes, ora. nomeando ministros, como 
os SI'S. Lafayette e Ferreira Vianna. 

Em vez de aproTeitar a sua gran~e 
intelligeucia, preparando os homens 
para governo, o ex-imperador arma
va-se da corJ:upção .para conquistar os 
tr·ansfugas. D'ahi o legado que nos 
deixou : um paiz estragado, fraco e 
corrompido, quando noo- l''-'d1'-' 1"5"' 

uma patria gt·ande e poderosa pela 
immensidnde de nossa riqueza e vas
tidão do nosso territorio, altiYa -
pelo brio e valor de seus filhos, tantas 
vezes demonstrados nos campos de 
batalha, independente e respeitada -
pela divel'sificação do nosso clima e 
intelligencia dos nossos compatriotas. 

Jnt.elligente e querido, o sr. d. Pedro 
Ce Alcantara foi o senhor absoluto 
d'este paiz durante o seu reinado. Mas 

"' 

- ,~----······· 
o não ter· sido n omeado, como ih c com-
petia, na qualidade de substituto e de 
accortlo com o regulamento da escola , 
lente da cadeir·a da qual e r·a substitu to 
c a que tinha direito, pot·lei, havi a sr te 
ar mos! 

E' cer•to que ho'áve minis!J·os que 
oppuzessem a sua vontane ú do ex
imperador, mas ellcs quan do sab iam 
do gover·no maldiziam a J)I'Opr·ia sor·te, 
como aconteceu com Euzcbio de Quei
roz,Zachal'ias de Vasconcellos e outros. 

O sr. d . Pedro de Al cantal'n possu ia 
qualidades inapr·eciaYeis pal'a che fe de 
estado e que o tornavam a111 ~do dos 
seus concidadãos, mas tambcm ha,·ia 
alguma cousa que tisnava os seus me
recimentos de J•ei e eram cs, as pe
quenas vingan~ns que enfraqueciam a 
sua superiol'idade incontest.a.vel. 

Não fór·a o seu machiavelismo e as 
suas dubiedades, que ne~hum outro 
rei seria mais notaYel do que o sr. d. 
Pedro de Alcantarn. Elle, porém, não 
quiz s..r o <fUe d everia ter sido, e d'al!li 
o seu descahimento como rei, para ser 
somente grande como homem. 

Immaculado em sua pro\' idade, pur•o 
em seus sentimentos e sincero em seu 
patriotismo, d. Pedro foi um gr·ande 
cidadão e um patriota eminente. E a 
prova está em sua altitude depois do 
seu banimento, conser,·ando-5e silen· 
cioso e sempr•e amigo do Drazil. 

& '-"J. ........ .A, - , n .... A • .-.. · d ,.. a1 -·. • ."' • 

o inverso de Luiz XI : pessJmo rel e 
grande cidadão. 

Demonstrações de pezar 
A dir·ectoria do Gabinete Por·tuguez 

de Lcitur·a, reunio-se em sessão extr•a
orcl inal·ia e como n dcmons tr·ação de 
peznr• pelo fallecime-nto do sr·. d. Pedt·o 
de Alcantar·a, seu pr·csidenk bonor·ario, 
deliber·ou suspendet· por tres dias os 

..... 

valor· de uma libr·a. 
Esse senhot· em seguida dccla r·ou se

l"em de toda a graYidadc as declu r·at;:ücs 
feitas r·eccnt.cmcnte pelo sr·. concie de 
Kal nod ;y, pr·esidcntc do conselho do 
ga binete anstr·o-huugal'<•· 

A discussão <! C intcr·pc lla•:~1o ende
reçada ao governo foi adiada par·a 
amanhã. 

l~cuua, 5. 

Respondendo a uma interpellnt;ão na 
camara dos deputados, o sr·. mnr·quez 
de Rudini,pr·esidcute elo conselho do ga
binete italiano, declarou que a questão 
do poder tempor·al do papa não existe 
mais, e isto desde a l'Clir·ada das l·;o
pas francezas da Ita lia. 

Em seguida à inter·pellacão do sr . 
Cavallotti. o governo decla r·ou estat• 
resolvido a contestar• a mesma poli
tica interior. Esper·a-se pe!o t1•iumpllo 
do ministr·o nesta questão. 

Uoma, 4. (atL·azad.o). 
O sr. Cavallottl na camar·a dos de

putados inter·pcllou o gO\·crno sobt·e a 
sua politica inter·iOJ•, especialmente so
bre a lei de gar·antias. 

Buenos-Aires, S. 
O estado sanitario d'e&a capital é 

excellente. 
Buenos-Aires, 4 (atrazadl:)} . 

Falia-se que os principaes ehefes 
jU'uV;'àü'~ôfd''os ftSt·fl1\-~ -ã ... 

União CiYica (fracção conciliatt•iee). 
- Desde j:'t p ide-se affh·mar que a 

luta para as proximas eleições será 
muito viYa. 

1\lontcvidéo, ti-. 
O coronel Herr·e1·a, irmão do pt•esi· 

dente da Republica Oriental do Uru
guay, foi pt·eso pot· ter· at~c~do violen· 
tamente em publico a pohtlca segU!da 
pelo governo actual. 

·~ 

" 

~ ~ ..... ~"' 
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çoárão, p~l, . ;caP t.'io as sympathins po: 

sua image;~i:lvoluç:io r.perada nesse largn brazileiro, sem 

período, que não haverá como desconhecer desapegar-se comtndo das sympathias que se 
vriginúvão do berço. a influencia preponderante do seu genio Os seus adversarios explor:n·ão esta tendeu-

nas vastas transformações que o seu rei- · cia com todos os exageros da furia partidarJa, 
nado realizou. e não havia circamstnncia que deixassem de 

O seculo XIX chamar-se-ha por isso na aproveitar para fazerem sentir ao povo a pre-

historia brazileira o seculo de Pedro II com ferencir, da monnrchia pelos portuguezcs. 

jus não menor que o seculo de Augusto em Basta recordar a agitação com que foi rece-

Roma ou o d e Luiz XIV em França. Effecti- bida nesta capital a noticia da aggressão que 

vamente se não se lhe deve tudo quanto o sofl'reu no largo da Carioca David Pamplona, 

seu reinado produzio, mais certo ainda é vergastado por um soldado portuguez que lhe 

d 
attribuira um artÍ

0
<"0 publicado na Sentinella sob 

que a nada do que sua longa existencia e 
o psetalonymo de bmzilei1·o ?'cso/uto. 

rei presidia elle foi estranho. Desde os O facto foi acaloradamente discutido na Con-
melhoramentos rnatcriacs até as reformas stit.uinte, c a opposição responsabilisou o mo-
sociaes e políticas, e desde estas até as narcha por esta aggressão feita aos brazileiros, 

victorias nas guerras estrangeiras, em na pessoa .. . de um portuguez. David Pamplo-

todos os factos e em todos os fastos de na era natural dos Açores , mas nem por isto, 

seu tempo, a influencia que melhor se naqnella agitnçí'to, o facto perdeu, assim recti-

discerne é a de suas grandes quali- ficado, a significação que a principio lhe derão. 

dadcs, tão hor.rosas para o homem quanto D. Pedro II subi o no throno sem 0 peso 

-;·-~·~-·~S;)I••••••'-.,;d~e~~~~~'l"!5" · i·t· i ta~ ~m nm rei Lroj.ileiro. N}:. lhe 
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cia, a justiça, o desinteresse, a tolerancia, a começo do seu reinado. 

h 
Installado o governo proYisorio regencial com-

ondade, a moderação, o culto supremo das 
posto do m:u·qnez ele Camvellas, Francisco de 

forças e dos interesses moraes, a fé no Lima e Silva e Nicoláo Pereira de Campos Ver-
progresso, sem allucinacões, a confiança gneiro, fot·ão chamados i'ara occuparem de novo 
no futuro, sem imp~ciencias, 11 crenl'\a, D p d I d ,. " as suas pastas os ministros que . e ro e-
sem limites, mas tamb~n sem fanatismo, na mittiTa. 

liberdade, o sublimado amor da patria sobre Esta resoluç.ão prudente tranquillisou o espi-

todas .:ls causas. O justo equilibrio dessas rito publico. 

deste 

Da oppos~ão parlamc h~t· 

conservador, sob a di r<>• ção 

Vasconoollos c Araujo· r:'i'ha. 
A Yictoria deste pr•· ' o, em 36, pelas ur-

nas, a opposição bem ê rígida que fnia ao 

gonrno, der1ío-lite o po~ 
A mujo limn succed• ndo em 37 ao padre 

Feijó, no posto -.. rege~ ~ mostroh-se lambem 

energico, e conseguia suL e[l.r a revolução que 

arrebentou na Bnhia, em :'7. 
Esta revolução j:í. esta,;: desde muito plane

jad~ pelos liberaes exalt" •. os e pelos mod<!r:tdos, 

uniehs contra o paelre Fei ó. 

A mudftnça de regent ' desfalcou as forças 

revolucionarias. Os lib·~e~ moderados que se 

organisúrão em partido fistincto. abandonárão 

os seus companheiros lot;c que Araujo subio ao 

po<ler. 
A revohteão da Bahia- · ·. S,tbinada, a. do Río

Grande do 's,,l que Co:IfÍ "·m v,, e a guerm civil 

u'> '[Rr,, nhiio, puzerão -: p:·ova a energia do 

... \~~:: . , . 

A convicç 0 ele que ·~·it. tinha. na phrase 

de um polittc'o de nõh-e~ f~;ito :t experiencia 

dos goTernos electivos ,, . a esperança de que 

só um poder sup ·o r ás · .~n~ngencias dos pat·

tidos poderia pacificar os •,spiritos, fizerão com 

que no parlamento lil--!1 .c-s e conservadores, 
) .. 

homens prn~.entes e pR'. :ottcos, tomassem a 

iniciativa de confiar ao Lperttdor o exercício 

qualidades preparou-o para exercer a realeza O ministerio cui<'lou desvellaclnmen\e da orikn~ ... ·--~ 
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comtitucional com a mais elevada. e supe- Dispensando do exercito os estmngeiros, en-

rior despreoccupação de tudo quanto ao tregando as presidencias de província e os com-
mandos dns armas a homen~ que inspiravão 

seu espírito não parecia a conveniencia 
confiança c, sobretudo, amnistiando os presos 

fundamental da patria. Visto no seu con- politieos, o gO \'erno deu as providenciaS mais 
juncto, o seu reinado é uma obra. prima de acertadas e urgente:; que as circun1stuncin.s acon-
paciencia humana e de dedicação patrio- selhavão. 

tica. Nada era mais facil do que inuti- Mas não podia levar a paci!ica1,êw aos espi-

lisar no dia seguinte á Maioridade a ritos , nem acalmar os odios entre orazileiros 

boa vontade é a esperança. dos que não e portuguezes, suspeitos de partidarios de D· 

vião outro meio de sahir da olygarchia Pedro I. 
senão a ~a coroação. No emtanto e ile Durou pouco tempo a serenidade com que 

teve a habilidade de conseguir por perto foi acolhido o novo governo. 
As rivalidades entre hrazilciros natos e bra

de meio seculo a. quasi unanimidade na-
zileiros adoptivos ensanguent.á.r1ío dentro em 

cional em apoio do seu throno e de sua pouco a capital e as províncias, principalmente 

pessoa· a da Bahin e a do Pará. 
E' essa unanimidade que hoje se refaz A este infortunio junte-se a calamidade da 

em torno do seu feretro, em .um sentimento gucna civil e teremos em resumo a historia 

de saudade pungente e de gratidão sem li- deste periodo o mais sanguinolento de toda a 

·!'llites. O Brazil todo sente que desappareceu nossa vida política. 
o primeiro dos brazileiros, o primeiro pelo O movimentv de 7 ele Abril ainda se continu"ra 

'------•·-- sob o novo governo. 

senado, 

rarão-no n~nior. 
A 18 de .Julhú de 4! cel brou-se a ceremonia 

da sagração e coroação, 1 o meio das maiores 

dernomtru\'ões de regosi~~ Jacional. 

De um rnornc • tu :;tra 
vernv elo ittlperf.l ;.,1 cun!l' 

consrgnio-o 
mente curto. 

Em 1841 

nhiio. 

•11 Ll'O não podia o go
uü· este resultado ·; 

um prazo relativa-

e de :Minas-Gemes 

neste período de 

Poucos annos depois, o pniz tinha já cami

nhos de ferro, linhas telegraphicas, linhas de 

navegação fluvial ; ao mesmo tempo que des

envolvia-se a immigraç1ío e a instrucção pu
blica. 

Em menos de vinte annos n nação era outm 

Poucos lustros de política moderada e sabia 

basiárão para a consecução desses resultados 

extraordinarios . 

O intuito de utilisar sómente em vantagem do 

paiz actividades que se consumião, em grande 

pnrtc, na luta por vezes in gloria da polit:ca, de

terminou em 1853 a política chamada da conci

liação ; o partido conservador e o liberal , iundi

rão-se, e a união traduzia-se no governo, 

pelo gabinete de 6 de Setembro, composto de 

membros dos dous partidos, presidido pelo mar
quez de Paran{,. 

A conciliação durou quasi cinco annos. 

Fossem quaes fossem as vantagens dess::1 

:fusão dos partidos, n1io podia absolnt"'nente 
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organisara cuidadosamente a força armada : 

tinha bOa marinha e um exercito ele enta mil 

homens . 

O Brazil tinha apenas quinze mil. 

Lopez contava com ~ obediencin passiva dos 

seus compatriotas. Neste ponto a influencia dos 

j esuitas aplainárn o caminho ú dictaelura e 

esta já encontrou o povo meio bestialisa<lo, o 

que sempt·e acontece qu~ndo a tyt·annia im

pera. 
Mas, se os paraguayos ião a combater com a 

cegueira de escrnvos, nós estavamos dispostos a 
resistir com a altivez de homens livres que 

ernmos. 
Então notou-se no paiz um movimento de 

opinião, tão forte como não tivemos mais se 

não uma vez, na questão abolicionista. 

A paixão da guerra, ou antes a paixão dn 

dignidade, fez o milag,·e das multiplicações dos 

soldados. 
Todos sentirão que é mais :facil improvisar-se 

ser durado um, e, coso prolongada, trari tt os mais --·< ·- um heroe do que um cidadão, e que, se somos 

serias embaraços {L pratictt do systP.;na conslitu- capazes de soffrer os mais dolorosos ultrajes aos 

cional. 

Mantenuo cada metade deste todo o seu pro

gramma particular, a sua feição propria, te

riamos um hybridismo sem nome. 

Fundindo-se n'um programma accomodaticio 

ás divergencias de icléas, por meio de reciprocas 

concessões, ou prevalecendo uma das bandeira5 

antigas, com a snppressiio da outra, ter-se-hin 

em rigor um partido, e em breve um outro 

se organisnria, com os antigos descontentes e 

com os novos 'espíritos que não5Pude_<;ser!T encer
idéa;; nos mo!das da politin entii.o...:ll.i,. 

Sep<~rados os partidos, conservador ficou oc

cupando o poder até 186~. Seguirão-se os libe

raes até 1 SGB. 
A lG de Julho deste anno abrio-se para os 

seus aclversarios uma situação de dez annos. 

Os liberaes ocr.upádío de novo o posto por 

sete annos, até 20 de Agosto de 1885 e recon

quistárão-n'o a 7 de Junho ele 1889, perdendo-o 

a 15 de Novembro, IJelo mo\•Ünento militar que 

fez a Republica. 

. O Brazil não tem necesida;!e de ser uma 
potencia milit~r. 

Entretanto, mais de uma vez, as circumstan

cias levárão-no a pedir ás armas ou o desag

gravo do seu brio, ou a liberdade de seus 'I'Í

zinhos. 

As circumstancias impuzerão-lhe esta ge

cessidnde para assegurar a independencia do 
Paraguay e para garantir o direito e a justiça na 

Republica Argentina e no Uruguay. 

Em 1851 a guerra contra Rosas e Oribe, em 
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nossos direito; cívicos, não soffreriamos sem pro
t esto, n mínima hostilidade do inimigo externo. 

O voluntariado creou o exercito. De todas as 

províncias vinhiío levas e levas de soldados, 

sabidos de todas as classes, da ofllcina dos ope

rarias, do commercio, da inelustria, das aca

demias. 
O governo teve que conter esta onda, e dizer 

-bctsta no patriotismo que attrabia, com uma 

fascinação irresistivel, o povo :para o sul . A 

situação liberal que começava, estava a al

t.uro dos emergen ... ~ias. 
O paiz inteiro ajud·ou-a nesta g.:ãiide emprêiã, 

mas cabe a!' governo a gloria de ter utilisado 

proficuamente e enthusinsmo nacional, provendo 

rapidamente ás exigencias da guerra. 

Quando o Jlartido conservador subio ao poder 

em 16 de Julho de 1868, só teve qu_e seguir a 

orientação dos antecessores. 
A influencia do imperador foi notavel nesta 

época, cedeu para as despezas da guCJTa a 
quarta parte da sua lista civil. A sua actividade 

proverbial augmentou-se ainda mais; visita
va os arsenaeS

1 
adn1ini~trava. o serviço ;• a sua 

solicitude nno teve limites ; o seu ardor em 

animar os que partiiío dava ás suas palavras a 

emoção da voz da pntria . A' animação com que 

exaltava mais, se é possiTel, o patriotismo dos 

soldados, seguio-se, mais tarde, o zelo com que 

procurava recompens•r os serviços de guerra, 
Ninguem mais do que elle presou os com

batentes de 64 a 70. 

~~~~~~1--~oa''------ ---- .. .. ............ c. ,..1., ... ,.. T ""''tlz Mns 'um 

Não sabia si> a hist.oria <la guerra; conhecia 
tambem a biographit\ do soldado:- e o seu 
grande cora<;ão foi sempre tão íiel quanto a sua 

extrn.ordinaria memoria. 

guay sem lembrai·, honrando-o devidamente, 
nome. 

Terminada a guerra do Paragnay a 

abolicioni~ta enche o reinado. 

Se quizermos remontar até ns origens mais 

affastadas, buscaríamos antes, muitos antes da 

independeneia, os primeiros raios percursores de 

13 de Maio ; o negro já se destnc;t no crepusculo 

da vida colonial, quer iniciando em Palmares, o 

que n serm de Cubatiio ultimou, CJ.Ucr ser

vindo ás explorações revolucionarias dos incon

fident-es de Minas, como uepois tinha de entrar 

ainda nos ca.lculos dos udvers mios do 

reinado. 

No escrutínio secreto <las nossas conspirações 

elftrava sempre a bola negnt do captiveiro 

Não deixaria ele ser curioso o estudo da uti

lidade do captivo, não no serviço d:o l avour~ . 

mas no serviço ela política .. Elle teve a noção do 

muito que fez pela fortuna dos senhores ; mas 

ignora sem duvida qual foi a sua. influencia 

na fortuna dos partidos e dos governos. 

Mais curioso ainda seria estttclar, nas col

lecçoes dos jomaes, nos yamphletos, nos dis

cursos dos centL·os de (avourn e dos meelings 

nas discussões parlamentares, as feições varias 

€la opinião, no tocante ao papel do imperador, 

nesta grande questão. 

Quando a abolição não era Ltma questão 

victoriosa, qltando se apresentava como uma 

importuna, de sacola, supplicando nos tkeatros, 

esmolando n@s leilões de prendas, aprov11itando 

o •enternecimento das festas intimas para bal

buoiar uma supplica; quando as cartas de 

como um incinente <le um jantar de baptisaclo

não bnvia grande empenho em recusar ao nnpe

rador o titulo de abolicionista. 

Mais tarde quando a idéa fazia e desfa2>ia 

governos, a opposição via no imperador 

um abolicionist~, tanto que durante e gabinete 

6 de Junho, como tinhão feito em 71, sob o 

ministerio de 7 de Março não cess:níi.• de 

açular contra o monarchn os resentimentos ies 

agricultores. 
Em 84 não hesitári.io até em ameaç~-lo co!ll 

a morte, dizendo-lhe que onde não chegctu~ a 
pctiavra poderia· cltegm· ttma bala. 

Fautor da aboli9ão para uns, inspiraniG pelo 
telegrapho o gabinete do Visconde do Rio 

Branco, ou animando a guerra á propl'iedade 

pelo pacto com ·o gabinete Dantas- D. Pedr<> II 
era tambem para os que conhecii.io qne o nome 

de abolicionista glorificava mais o rei, o patro
cinador do escmvismo. Reprimia e snppTimio e 
trafico em 50, cedendo á ameru;a dos canhões 

iuglezes. DeiKOU que libertassem os nasci~nros 
~1... l!n_i lihP._TB..l 0_5 
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çoárão, p~ 1, >;c0P·· tilo 
sua imagem a Bvoluç:io 0perada nesse larg0 
período, que não haverá como desconhecer 
a influencia preponderante do seu genio 
nas vastas transformações que o seu rei
nado realizou. 

I desapegar-se comtudo das sympathias qtte se 

origim\vão do berço. 
Os seus udversarios exploravão esta tenden

cia com todos os exageros da fm·ia partidaria, 

e não havi~< circtm1stancia que deixassem de 

aproveitar para fazerem sentir ao povo a pre

ferencif• ela monarchia pelos portnguezes. 
Basta recorclnr n ~gitação com que ioi rece

bida nesta capital a noticia ela nggressão que 

soffrcn no largo da Carioca David Pamplona, 

vergastado por um soldado portuguez que lhe 

attribuira um artigo publicado na Sentinella sob 

o pseudonymo de ln·azilei?·o ?"esoluto. 
O iacto foi acaloradamente discutido na Con

stituinte, c a opposição responsabilisou o mo

narcha por esta · aggressão feita aos braz i1eiros, 

nn pessoa ... ele um portuguez. David Pamplo

na era natural dos. Açores, mns nem por isto, 

nuquella ngitnção, o facto perdeu, assim recti

ficado, a significação que a principio lhe derão. 

D . Pec\ro II subio no throno sem o peso 

O seculo XIX chamar-se-ha por isso na 

historia brazileiru o seculo de Pedro II com 
jus não menor que o seculo de Augusto em 
Roma ou o de Luiz XIV em França. Effecti
vamente se não se lhe deve tudo quanto o 
seu reinado produzio, mais certo ainda é 
que a nada do que sua longa existencia de 
rei presídio elle foi estranho. Desde os 
melhoramentos rnatcriacs até as reformas 
sociaes e políticas, e desde estas até as 
victorias nas guerras estrangeiras, em 
todos os factos e em todos os fastos de 
seu tempo, a influencia que melhor se 
discerne é a de suas grandes quali
dades, tão ho{rosas para o homem quanto 

~ , dest'l &li. .
1
"t·i ta; ~ra. nrn ,rei Lr ~_y. ilcíro. Nõ ' 
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cia, a justiça, o desinteresse, a tolerancia, a 
bondade, a moderação, o culto supremo das 
forças e dos interesses moraes, a fé no 
progresso, sem allucinações, a confiança 
nq futuro, sem imp»-ciencias, a crença, 
sem limites, mas tambatn sem fanatismo, na 

com eç.o <lo seu reinado. 
Instnllndo o governo pro,·isorio regencial com

posto do marquez ele Cnravella~. Francisco de 

Lima e Silva e Nicoláo Pereira de Campos Ver

gneiro, lor>w clutmados para occuparetn de novo 

as suas pastas os ministros que D. Pedro I de

mittira. 
Esta resolu~.ão prudente tmnquillisou o espí-

deste 

conservador, sob a di r"' ção de 

Vasconcpllos e Araujo· G~'ha . 
A yictoria deste pru:.L' o, em 36, pelas tll'·· 

nas, a opposição bem à rigida que bzia ao 

governo, derão-li1e o poc1 ,J. 
At·aujo Lima succed· -n do em 37 ao padre 

Feijó. no posto '4. rege~ ~ mostroil-se tambem 

energico, e conseguia sui. Jcn•· a revolução que 

arreb entou na Bahia, em :'7. 
Esta reYolnção já esta\~ desc\e muito plane

jad~ pelos liberaes exaltG.•. OS e pelos mod~r:tdos, 
unid% contra o paclre Fei ó. 

A mudttnça de regent ' uesfalco1\ as iorçns 

revolucionarias. Os lih· .:.._~ moderados que se 

organisárão em partido !istinrt.o. abandonáriio 

os seus companheiros lor;< qne Araujo subio ao 

po<ler . 
.A. revolurão da Bahia-· _ S.tbinada, a elo Rio-

Grande do 'sul que Co:Jti r.tnv'h e a gnerm civil 

ii~ 'fanlltbão, pnzerão~L p:·ova a enet·gin do 

n ... \ •"o , ,. ~ 
.A. convic-ç\o ele_ qnr .q.;tiz tinha, na phrase 

de um pol~~" i~;ito a experiencia 

dos goTernOI e\ectivos •>. a esperanç>t de que 

sú um poder supe · o•· ás • _~n~ngencius dos p a•·

tido~ poderia pacificar os '.spiritos, fizerão com 
que no parlamento lil--!1 .c-s e conservadores, 

J. . 
homens prn.<.entes e lJII. :otiCos, tomassem a 

iniciatÍY"- il• confiar ao 1 tpen•dor o exercício 

liberdade, o sublimado amor da patria sobre 
todas . as cousas. O justo equilíbrio dessas 
qualidades preparou-o para exercer a realeza 
con~titucional com a mais elevada e supe
rior despreoccupação de tudo quanto ao 
seu espírito não parecia a conveniencia 
fundamental da patria. Visto no seu con
juncto, o seu reinado é uma obra prima de 
paciencia humana e de dedicação patrio
tica. Nada era mais facil do que iunti
Jisar no dia seguinte á Maioridade a 
boa vontade é a esperança dos que não 
vião outro meio de sahir da olygarchia 
senão a ~a coroação. No emtanto elle 
teve a habilidade de conseguir por perto 
de meio seculo a quasi unanimidade na
cional em apoio do seu throno e de sua 

rito publico. 
O ministerio cuidou desvellaclnmen\e da or<kr~ .... ·~~l't 

pessoa. 
E' essa unanimidade que hoje se refaz 

em torno do seu feretro, em. um sentimento 
de saudade pungente e de gratidão sem lí
·lllítes. O Brazíl todo sente que desappareceu 
o primeiro dos brazileiros, o primeiro pelo 

Dispensando do exercito os estrangeiros, 

treganclo as presidencias de província e os com

mandos das arma~ a homen• que inspiravão 

confmnça c, sobretudo, amni~tiundo os pre~o! 

politieos, o governo deu as providenCiaS mais 

acertadas e urgente::) <1 ue as circun1stunciu.s acon

selnavão. 
Mas não podin l evar n pucif\cnv<tO aos espí-

ritos, ne1n acalmar os oUios entre Orn.zileiros 

e portuguezes, suspeitos de purtidarios de D· 

Pedro I. 
Durou pouco tempo a serenidncle com que 

ioi acolhiclo o novo governo . 
As rivalidades entre bntzileiros nn,los e bra

zileiros adoptivos ensanguentárfio dentro em 
pouco a capital e as províncias, principalment~ 

a da BahiE• e a do Pará . 
A este infortunio jun te-se a calamidade da 

guerra civil e teremos en1 resun1o n. historia 

deste período o mais sanguinolento de toda a 

nossa vida política. 
O movimentu de 7 de Abril uind« se continu"Ta 

sob o novo governo. 

senado, 

rad\o-no 111aior. 
A 18 de .Julho de .(l w brou-se a ceremonia 

- - · d·1s maiores 
da sagraçao e coroaç~o , .o melO • 

demomtru~ões de regosi~\1.1ciona!. 

segundo 

ngitad\. 

depois de 

Abril. 
De UlTI IdOf!l(~ tu vro piíO podia o go-

d 
. , 1 1 

C"ll.•. .··u
1
. 1• e•tc r esultado ; 

veruo o n:tper• ·" v . , · ~ prazo rdativa-
consegmo-o ~ntrrt '4.D t.O ~ . \ ufll . .,.... 
mente curto. · \' · . 

• 0,•m.a do Marn-
Em 1841 paed1~0' -!e ,1.,- ~r 

nlliio. 
A revoluçã') tl~ S. 

em t84'2 foriio ta·t,bem 

<le Minas-Gemes 

• neste período de 
dos insnrgidos do 

io-Grandc do Sul. 

Poucos annos depois , o paiz tinha já cami

nhos de ferro, linhas telegraphicas, linhas de 

navegação fluvial ; ao mesmo tempo que des

envolvia-se a immigração e a instrucção pu

blica. 
Em menos de vinte annos a nação era outm . 

Poucos lustros de politica moderada e sabia 

basiárão para a consecução desses resultados 

extraordinarios . 
O intuito de utilisar sómente em vantagem do 

paiz actividades que se consumião, em grande 

parte, na luta por vezes in gloria da polit:ca, de

terminou em 1853 a politica chamada da conci

liação ; o partido conservaelor e o libm·ul , iuncli

rão-se, e a uniã.o traduzia-se no governo, 

pelo gabinete de 6 ele Setembro, composto de 

membros dos clous partidos, presidiclo pelo mar

quez de Paran{t. 
A conciliação durou quasi cinco annos. 

Fossem quaes fossem as vantagens dessa 

rusão elos partidos, não podia absoluü! nente l 
ser durado ma, e, coso prolongada, traria os mais -~i-

serios embaraços á pratica do syst~;na constitu- · 

cionnl. 
:Mantet1do cada metncle deste todo o seu llro

gramnut particular, a sua feição propria, te

riamos um hybridismo sem nome. 
Fundindo- se n'mn programma accomodaticio 

ás divergencias de idéas, por meio de reciprocas 

concessões, on prevalecendo umn das bandeiras 

antigas, com n suppressão da outra, ter-se-hia 

em rigor um partido, e em breve um outro 

se organisaria, com os antigos descontentes e 

com os novos 1-!spiritos que não~ude;;ser!T encer

llll .. iílliii;·'-'s1~ns idé,<s nos moldas da politir> eJltií.o.. 'Li.:-

Sep.trados os partidos, conservadot· ficou oc

cupando o poder até 186~. Seguirão-se os libe

raes até 18G8. 
A IG de Julho deste anno abrio- se para os 

seus aclversarios uma situação de dez annos. 

Os liberaes ocr.upárão de novo o posto por 

sete a.nnos, até 20 de Agosto de 1885 e recon

quistárão-n'o a 7 de Junho de 1889, perdendo-o 

a 15 de Novembro, pelo movimento milit ar que 

iez a Republica. 

· O Brazil não tem necesida;!e de ser uma 

potencia milit~r. 
Entretanto, n1ais de _ un1a vez, as circumstan

cias leváriio-no a perlir ás armas ou o desag

gravo do seu brio, Otl a liberdade ele seus vi

zinhos. 
As circumstancias impuzerão-lhe esta ue

cessidnde para assegurar a independencin. do 

Paraguay e para garanti r o direito e a justiça na 

Republicn Argentina e 110 Uruguay. 
Em 1851 a gtterra contra Rosa~ e Oribc, em 

~ 
l 
! 
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Órganisara ctüdadosamente n força armada : 

tinha bóa mnrinha e um exercito de . enta mil 

homens. 
O Brazil tinha apenas quinze mil. 

Lopez contava com a obediencia passiva dos 

seus compatriotas . Neste ponto a influencia dos 

j esuitas aplainárn o caminho á dictadura e 

esta já encontrou o povo meio bestialisaclo, o 

que sempre acontece qu(tndo a tyrannin im

pera. 
Mas, se os para.gus.yos iíio a com bater com a 

cegueira de escmvos, nós estavamos dispostos a 

resistir com a altivez de homens livres que 

eram os . 
Então notou-se n~ paiz um movimento de 

opinião, tiio forte como não tivemos mais se 

não uma vez, na questão abolicionista. 

A paixão da guerra, ou antes a paixão da 

dignidade , fez o milagt·e das multiplicações dos 

s-oldados. 
Todos sentirão que é mais facil improvisar- se 

um heroe do que um cidadão , e que, se somos 

capazes de soffrer os mais dolorosos ultrajes aos 

nossos direito.; civicos, não soffrerian1os senlpro
t esto, a minima hostilidade do inimigo externo. 

O voluntariado crcou o exercito . De todas as 

províncias vinhão levas e levas de solc1ados, 

sabidos de todas as classes, da ofllcina dos ope

rarios, do commercio, da inclustrin, das aca-

demias. 
O governo teve cpe conter ·esta onda, e dizer 

-basta no patriotismo que attrahia, com uma 

fascina~ão irresistivel , o povo para o sul. A 

situação liberal que começava, estavil. a al

tnro rl os emergen.cia_s. 
O paiz inteirfl ajuil:ou-a ;;;;ta graiidé"' 

mas cabe a!> governo a gloria de ter utilisado 

proficunmente e enthusiasmo nacional , provendo 

rapidamente ás exigencias da guerra . 
Quando o partido conservador subio ao poder 

em 16 de Julho de 18G8, só teve qt;_e seguir a 

orientação dos nntecessores. 
A influencia do imperador ioi notavel nesta 

época, cedeu para as <lespezas dn guerra. n 

quarta parte da sua lista civil. A sua activiclade 

proverbial augmentou-~e ainda mais; visita
va os arscnaes, adnünist.rava. o serviço ;• a sua 

solicitude nno teve limites ; o seu ardor em 

animar os que pa.rtiiio dava ás suas palavras a 

emoção da voz da patria. A' animação com que 

exaltava mai~. se é possível, o patriotismo dos 

soldados, seguio-se, mais tarde, o zelo com que 

procurava recompen~ar os serviços de guerra, 

Ninguem mais elo que elle presou os com

batentes de 64 a 70. 
Não sabia sé a histeria <1a guerra ; conhecia 

tambcm a biographi•t do soldado : - e o seu 
grande coraJ;ã.o foi ~emprc tão {iel quanto a sua 

extraordinaria 1nen1orin. 

. -1 ·a ~ente, 
guay sem embra.r, honrando-o deVI a ... 

nol~le. 

Terminada a guerra do Para.gnay n 

abolicioni&ta enche o reinaelo. 111 ai5 
s · ·i"'ens e qmzermos remontar até ns Ol " 5 ela 

ff d . 't s ante 
a asta as, buscaríamos antes, nnu 0 es de 
. d ·cursor 
m ependenoia, os primeiros raios pe' 011 1o 

crepll5 

13 de Maio ; o negro;{, se destaca no s o 
. J p h,,are ' 

da vtda colonial, quer iniciando em a ser · 
quer 

que a serra ele Cubatão ultünou, . con-
. 1 . . doS ,n 

vm< o as explorações revolucionanas ntrM . i]e e 
fident.es de Minas, como depois tuth<' ·ceirO 

. . . do tet 
amda nos calculos dos aelversa11os 

reinado. . ncões 
· on5]1 1 ~'' 1 

No escrutínio secreto tlns nossas c 
a. fveiro . 

emrava sempre a bola negra do C<1P 1 c\~ uU -

N- ' . . 1 . •stndo ao Cletxana c c ser cu nos o o c li\ vottr:;l, 
liclane do captivo, não no serviço d~ iio elo 

" noÇ· 
mas no serviço da política .• Ell~ te"e · . rnas 

. phores ' . 
mmto que fez pela fortuna dos se . fluefiC'" 
• ttí1 Jl'l 
1gnora sem duvida qual foi a s · 

r11oS · 
na fortuna dos partidos e dos gove as col-

Mais curioso ainda seria est11dar, ; 5 dis

lecções dos jomaes, nos ampbletos, .,,.eelio9' 

cursos (lo~ ~ enb·ns clP favouro. e cto: 6 '\71\riíl-
5 

. - !eicoe d . 
nas dtscussoes parlamentares, as : ern 0

1
• 

d tJllP 
da opinião, no toc3.nte ao papel 

0 

questão nesta grande questão. 
não era nrns urnLL 

coJllo 
victoriosa, qJlando se apresent~vn tJlel'trO~• 
importuna, de sacola, supplicando 

110
s ,~jt~tndO 

Quando a abolição 

Prov 1 
esmolando n@s leilões de prendas, a ar!l> bll-

• · · t'111>15 Jl• Je 
o enternemmento das iestas tn 1 rt>'S s cu 
buoiar uma supplica; e1uando a cot11° 

rpre5"• 
alforria elogios e 50 

provas magnannm a e,- aota riC
0

' 
. d de t1lll ' ..-mentttna, entre os a ereços ti5n<>0 

. 'd l . tar ele baP pe-camo um mm . ente e e um J an . ,.o 1fll 
recnsnl 

não havia grande empenho em 

rador o titulo de abolicionista. ae!!u~it> 
. · 'a~il\ e wr 

Mais tarde cptando a tdea '' ·wper"e 
. - . no l b·flete 

governos, tt oppos1ç:ao vta <Y!I 1 
te~., b o 

um abolicionistil, tanto que duran 71, 50 

6 de Junho, como . tinhão feito enl ,.;>• .:te 
- ce!!:~o lilll 

ministerio de 7 de :Março nao . e!ltoS 

nlonarclla Os reseJJttl>' 
açular contra o 

. copa 
agncul teres. 9,.-lo 

Em 84 não hesitArão até em an:.e 001,,g~sa 
6 

a morte, dizendo-lhe que onde '1"~ . 
. l elo 

1Jala.vra pode·rut-chega,· uma ba a. . anl" 1' . 
·flsplf :f!l" 

Fa;utor da abolição para uns, l (le ilO a v· col'l .,aa e 
telegrapho o gabinete do 

15 
• ro1ri Jl 

Branco ou animando a guerr!\ '' Pp l'•aro 
' , -- . of1le 

pelo pacto com o gabinete Dantas 11e a TI 
b oii\O q ,atro-

era tambem para os que con e . o ,. . " . o rel, "J1llo 
de abolicionista glorificava mn's 11pp1' _ 5 . ·o e s nboe 
cinador do escravismo. Reprnn• aos ca s 

d 
. rneat;B ci•tlro 

trafico em 50 ceden o " a v"s . ' . seJll os olbos 
inglezes . Detxou que ltbertas 1 (LO' •. 

_ . 1:hp,tS. _ r.9.r•~ 













s~nuo um~ a~s ~Tersonrnca:çues~uun~ g•u- segunda tão soffrega quanto a pr•meira descontou 
nosas, mais d1gmficadoras e mais compre- no fim do segundo imperio o que a outra Linha 

hensivas da virtude moral. _ adiantado. 
Neste sentido é que se ajusta perfeita- Nascido a '2 de Dezembro de 18'25, no paço da 

mente a D. Pedro Il a phrase celebre: Boa Vista, este imperador de cinco annos her-

0 homem fazia hom·a ao Homem ; e dava llm imperio immenso e responsab ilidades 

sob esse aspecto superior e bemfazejo, qnasi tão grandes. . . . _ 

XIX 1. t á atn·ci'ado A na9ão estava constJtutda, mas mda nao pa-
é que 0 seculo a IS ar no P . . . . . á p eificada. A• rivahdades entre braztlmros natos e 
d suas glonas e mscrever no an- . as I brnzileiros adopt•vos, as hllas apaixonadas dos 
th dos seus beróes o nome desse mpe-eon . . partidos, exultadas até certo ponto por D. Pedro I, 
radar, com ufania não m~nos. legitima do que tinha em coragem impetnosa o que lhe fal-

que pelos titulas da BCiencia recolhe OS tava em vo~ade tenaz ; o descontentamento 

de Darwin e de Pasteur, pelos direitos do que lavrava nas províncias, fóm do alcance de 

genio os de Gcethe e de Hugo, pelos pro· providencias immediatas, a carencia de verda-

gressos maravilhosos que transform-árão a. deiro espírito publico, de tradições admimstra-

vida em nosso planeta os de Lesseps e de tivas, de educação política, creavii.o uma. situação 
ao Brazil reivíndi- diflicilima para o governo que se iniciav" sob o 
no a mmor figUra, - - nome- u.-ssa cnança, ao pesõde u-;:;;;-;;;roa que 

de sua historia, a qual se confunde com 11 a sedição arrancàru da cabe9a de seu pai, 

do Grande Morto nestes 50 annos em . D · Pedro l, já a bordo, quasi a partir, ouvio 

que a nação se formou para a liberdade, am~a o rumor das acclamações ao segundo im-

ara o trabalho e para a civilisação, allu· peno· 
P . b d . i d l · . Mais que o oceano, separaviío o pai do filho 
m1ada pela sa. e ona, gu a a pe a vir- . . ' t d 1. • .1. . . . . . . as VlCl6Sl u es po tttcas, e o ext w que Já co-
tude e dmg1da pelo patnohs.mo do pre- meçàru para o primeiro imperador, então, pó-

claro soberano. O seu reinado, por justa de-se dizer, em terra estranha, porque pisava as 

mercê da Providencill, enche elle só esse taboas de um navio inglez. 

largo periodo inicial da nossa vida inde- Apeado do throno pela •·evolução, ia conti-

pendente, durante o qual modelár1to-se nuar na sua patria a agitação que encontrou no 

todos os orgãos essenciae~ á existencia Novo Mundo ; a viagem foi um intervnllo ao 

'nacional, affel.Çõrfão-se as instituiç~es á vai-vem e ás tempest:tdes políticas. 
· d 1 d fi á ã []' O infortunio é fecundo em ensinamentos · a 
111 o e o povo, rm r o-se as a lanças . . . . ' 

. . \ d' _ ohamma de uma luta c1vll tllumma mais do qt1e 
CUJO vmcu o a sua tra Içao . . 

• • • " r, • .. a olandad~ tran~mpa de muitos annos de paz: 
on~mana h a de cada duf-apertar: no 111 entã.o os aoontemmentos assnmem feição nova; 

tenor alargou-se e no estrangeiro ele- forçaa ainda intactas, caracteres ignorados, ener-

vou-se o credito á altura alcançada gins anonymas até á vespem, pa.ixões invisíveis, 

pelas primeiras nações modernas, esta- sentimaatos que aotuaviio surdamente, perdidos 

beleceu-se a viação terrestre, fluvial e mari- na multidão de outros mais apreciaveis, embora 

tima, consolidárão-se as industrias e o com- muito menos poderosos, revelão-se subitamente 

mercio constituio-se 0 exercito e a ma- aos olhos do espectador ; e quando se tem a 

rinha 1~as longas provações de uma guerra calma e a força necessaria . para desprender da 
. . . d . emoção que estes acontecimentos despertão a 

patnotica, tornou-se o pmz um os ·mms 
1
• _ 1 ff -

. . . _ tçao e o exemp o que o ereoem, nas ha expe-
conhecidOS centros da Imm1graçao européa, . . · 1 Ih t 1- - d : . . . . nencw., por mats onga, que va a es n 1çao e 
as lettras, a eloquenc1a e a pohtica produ- causas políticas, apre~didas no curto espaço de 

z-irão os nossos mais bel! os nomes, e afinal uma convulsõ.o social. 

dignifiCO!l·Se o_ trabalho isento gradativa- Foi esta a escola primaria de D. Pedro !I. 
mente da macula original do captiveiro Não tirou logo, é certo, daquelles aconteci-

colonial e por ultimo assentado eterna- mentos a sua philosophia. 

mente na lei de liberdade necessaria ao Ai~da. era cedo paru isto. 

seu prestimo, á sua efficacia t' aos seus ef- Mas as impressões que el1tão se grav{u·ão na 

feitos moralisadores. Pedro II formou-se sua memoria, fecundadas mais tarde por este 

nesse periodo c formou-o á sua imagem. exame retrospectivo da intelligencia, voltando ao 

C t 
- . b t - passado em busca de reflexões e de lembranças, 

er o nao e o ra somen e sua esse opu- _ . 
fomo para elle mcontestavelmente mais tlteis 

lento e glorioso cabedal, cuja laboriosa t- d !li . 

A regcncia foi a anarcnw. en1 t.oao o 1m peno. 

Entretanto não faltou aos homens que diri

gii'io o paiz naquella época a coragem e a deci

são~ a energia e a firmeza. 

Do fundo deste quadro sombrio avultão no

tavelmente a l:igura de Evariste da Veiga

que encarnava a um tempo as mais puras aspi

rações liberaes e o mais notavel espírito de 

moderação, e o perfil heroico do padre Feij<l, 

que representava o sentimento conservador, a 
tenacidade patriotica e a mais forte organisação 

de homem de governo que o paiz talve:il 

tenha tido até hoje. 

Ev.,risto foi, no jornalismo, o mais intransi
gente adversario do primeiro imperio. Não era, 

entretanto, um tavolncionario, agitado pelo 

furor da demolição e pela intransigencia do 

o di o. 
Consmnmada o. obra do 7 de Abril, a sua 

palavra foi - modemção, e neste sentido colla

borou nobremente com o governo, resistindo á 

maré ela reacção insensata. 

Diogo Antonio Feijó foi um homem talhado 
para as circtuustancias. O 1nomento exigia mais 

vigor ele vontude do que alto descortino intel

ectual. 

A desgraç'à do paiz vinha da desordem. Ca

l·êeia-se antes de um · braço robusto, do que de 

nm cerebro poderoso. Feijó foi este braço. 

Ao assumir a pasto. da justiça, a mais espi

nhosa naquella êpoca, exigia dos seus collegas 

~e governo a mais ampla liberdade e a mais 

absoluta confiança nos seus meios de acção. 

, Este homem forte e inquebrantavel valeu por 
IJ . C) . d -~ exermtos. 

1
uanto n1ms assusta ores erao, (lS 

··r perigos, n1us viril se mostrava a sua energÍt\. 

Conteve o povo com a tropa, e quando a tropa 

sublevou-se nos dias 13 e 14 de Julho de 31, 
encontrou o ministro no povo o apoio e a força 

precisos para combate-la. 

São incaloulaveis os serviços que deve a 

patria a este jornalista e a este ministro, os 

mais nobres e corajosos defensores da ordem, 

naquelle perioclo agitado. 

O contagio da revolução ganhou no emtanto 

as províncias do Ceará, da Bahia., de Pernam

buco, Pará, Maranhão, Minas-Geraes, Mato

Grosso e Rio Grande do Sul. 

A desgraça mais temerosa ele todas, naquelle 

tempo, foi a desmembração do imperio, e esta 

possibilldade mais de uma vez afigurou-se 

inevitavel. 

U Jlli.\II..!UC-6 UC VJJUUill., qu-e---v.o. ... ~._.._.u. v ua_,.. 1~._..,.. 

de Monte-.!.legre. Este mini;terio demittio-se em 

1852, por faEet· ptute du!l;ado a m:tioria dos 
sws membros, depois de t~r reprimido o trafico 

africano e garantido a independencia do Urtl

guay e do Paraguay, trucidados pela caudi

ha.gein . . 
Em menos de ele~ annos o paiz cntron na or

den1 , e o que eleva extraordinariamente, na gra

tidão naeion!>l, o 11ome de D. Pedro li é que 

conseguia este enorme resultado sem repressões 

violentas, &en1 per~egniçõ es crueis ; v encia a! 

revoluções e perdouYa os revoltosos, comple

tando a obra da i ustiça com a collaboração de 

.sua magna~~--,....----
Muitos destes homens :t. quem a sedição armou 

o braço, repreeentárão, depí'is no imperio, pape 

importante. . • -
Conseguindo a pacificaçõ . no interior, o Brazil 

teve que intervir á mão armada nos negocias do 

Rio da Prata. 
A confedcu.ção Argentina gemia sob o des

potismo de Rosas, um dos que mais genuina

mente enc:J.rnit.ri\o o espírito da dictutura militar 

na Ameriea. 
Rosas 'fs"pii;:;:ll. iiodõi'iiiníÕ da repuoffi:a Ar

gentina, do Uruguay e do Paraguay, e prepa

rava-se, depois de conseguido o que vis:tva no 

Prata, par"" fazer a guerra ao Braúl. 
Em 184( D. Pedro li encarregou o marquez 

de Abrantes de entender-se com a França e a 

Inglaterra e.obre a necessidade de garantir a in

dependencia do Urugnay. 
A Inglaterra e a França, reconhecendo a van

tage~n-cle ,.ll!TI~· í~1tervenyão, agirão nest~ s--ªntido~ 
dispensando, -porém, o concurso do Brazlr:· · •· 

A consequencia foi que, com suas esquadras 
!?ão obtiverâo grande causa, deix[u·ão o Prat~ 
nas garras de Rosas , retirando-se a esquaCira 
ingleza em 1847 e a franceza em 11348. 

Desde 1 o de · Julho de 1850, o governo bra

zileiro começou a fornecer ao governo de Mon

tevidéo as sommt\S necessarias para a continua

ção da · resistcncia 
A 23 de S_etembro deste anno o ministro argen

tino, no Rio ele Janeiro, pedio os seus !'assa

porte, e pouco &!pois deixava o Brazil. 

Trcs mezes depois o Brazil assignava um tra

t udo de alliança com o Purngnay, contra {tosas. 

No anno segb.inte o governo publicava a resu

lução que tomou de defender o governo de Mon

tevidéo contra as forças de Oribe e a 22 de 

Maio assignava-se o tratJtdo entre o Brazil, o 
Uruguay, e o estado d'Ent.·l!'-Rios 

Oribe capitulou em 19 de Outubro, e a 21 do 

mez seguinte assignava-se, contra Rosas, outro 

tratado en~·azi! 1 a Y. u~ .. l"Y, Vl1~re-Rios 

e Corrientes . 

publica daquell es sicarios, mas com a monarchi:>. 

deste rei lib eral e magnanimo, 
As victorias que o Brazil obteve então avul

tão na histeria p elo seu _alcance civilisador e 

pela sua influencia, a mais fecunda, mais alta 

e mais nob•·e, sobre a confraternidade ame

ricana, porque não consistia no cortezanisme 

que :friza a cobardia ou a ingenuidade, na 

candura de quem se deixa roubar, ou na 

humilhação de quem adula ; mas na preoc

cupação nobilíssima de servir o ideal da huma

nidade, sem sacrificar-lhe o sentimento, igual

mente sagrado, da patria. 
Das nossas campanhas no Prata que resultou? 

.A indepen dencia das nações flagelladas, a li

berdade da navegação para todos os pavi

lhões, dos rios Urnguay, Paraná e Paraguay, a 

libertação dos escravos no Paraguay. 
A calumnia que o não poupou nem no throno, 

nem no exílio, tão sereno quanto a morte, 

e que ao menos não o deixará tran

quillo no tumulo. desc·obrio na intervenção do 

monarcha, na política do Praia, desejos de con

quista. 

E' inutil, hoje, destruir este aleive; assim eomo 

será desnecessario, daqui ha alguns annos, inu

tilisar a ballela de que D. Pedro II estava dis

posto a ceder parte do territorio nacional. 

Hontem accusavão-no de querer augmentar o 

Brazil , despojanclo os vizinhos; agora accusão

no de ter pretendido diminuir a patria, para au

gmentar a dos argentinos. 
.As duas falsidades se valem ; a pretendida 

conquista tem a mesma seriedade da imagina
ria eee-eU>-;. A hiet.orin não. confundirá oe .:ln.otos. 

Inda não terminára a hlta que o i mperio abrira 

com !l governo de Montevidéo, porque este de

sattendêra a justas 1·eclamações do gabinete bra

zileiro, e já o Brazil estava a braços com o 

Paraguay . 
E' conhecida a histeria de Sol ano Lopez, mais 

cruel e mais ridículo do que Rosas. 

.A viagem que fez á Europa exa:Jtou-lhe extra
ordinariamente a ambição. Deslumbrado pelo 

luxo da córte do segundo imperio, quiz repro

duzir na. Arnerica a epopêa napoleonica. Sonhou 

transformar a republica em um imperio, augmen

tado pela conquista; e pretendeu parodiar Bana

parte, mas se acaso ha em sua vida cousa que 

se assemelhe a WarterlOo, não ha nada que se 

pareça com Marengo ou Austerlltz. 
.A invasão de Paysandú e a rendição de Mon

tevicléo liquidarão a nossa pendencia no Uru

guay, com exito igual ao que conseguíramos 

em Tonelero e Monte-Caseros. 

_ , , • • que as sugges oiiil os seus canse c nos 
accumulacão se consummou durante o seu ~ellexões ele stt>.reituras. 4 
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.A bandeira da federação protegia esses in

tuitos de desordem, egoísmo, vinganças partida

rias, rivalidades pessoaes ; o partido liberal mo

derado, que ~ntão governava o paiz, fez as pos

siveis concessões a esta agitação, sem dhninulr

_he, no_ e1ntnnto, as ~xigencias. 

O insuccesso da primeii·a regencia fez com 

quefosse esta substituída por um regente, só" 

que podilt trazer assim ao goYCrno unidade de 

vistas políticas . . 

A passagem de ToneTero e a batalha de 

Montc-Caseros terminárão a campanha, pela 

victoria dos a.Jliadçs . Ros~s fugio, e a entrada 

dos aÚiados em Buenos-Aires fo i... celebrada com 

enthusiasma· extrao;-C\~nari-"- Os brazileiros rece

bêriio por esta occasião as mais ruidosas de

monstrações ·de reconlrecituento, que devião ter 
sido sinceras. 

A 12 de Novembro de 1864 Lopez aprisionava o 

vapo1· brazileiro !lfctrquez de Olinda, que levava 

para Mato-Grosso o coronr.l Carneiro ele Campos, 

deputado geral, que ia assumir o governo ela

quella provincia, e se não nos falha a _mlnnoria; 

um dos que não acreditavão nos intuitos hostis 

de Sotano. 

rema o senu-secu ar. ra tao vasta c_ Co eçandv sob _tão graves auspícios o seu 

complexa não poderia ser o prodncto de n_ado, D. Pedro II ~inha, entretanto, um ponto 

UÜ1U só individualidade, n.em I..Ja de JU· ; . de aEoio que faltou a seu pai. o sentimento . 

mais dispensar a cooperação de numero- _ genuin.an}ente nacional. _ 

sissimos factores : os antecedentes, 0 pe- . O paiz retalhado por sérias rivalidades entre ~s 
riodo, os auxiliares, o povo coadjuvárão - ·. . bruzile.irgs e port.nguezes que adherirão á . causa 

com a sua collaboração a D. Pedro II no . da ir;d&lJendencia, via eptão, com grande_ jqbilo, 

Pensa1neiltO de dar a' 11 : d l t' á frente elos· negocias publiccs, um príncipe 
, 1 assa am a p as ICa · . ·. 

da . l'd d b .1 . nasc1do no Braztl. nac10na 1 a e raz1 mra os caracteristi- . . . 
·cos q li . . . . _ . Uma das .. causas que ma1s declSlvamente 

ue · 1e Impnmem a sua fmçao pro- . · - . · · · · · 
1
. t' · - · mflturao sobre os : tnsnccessos do pnmeu·o un- . 

pna e us meta no quadro dos povos civT- · · · · d O 1 1 peno, fot mcontestavelmente a dubiedade de 
sa os. espírito superior do sob era 10 ,. 

'I ' sua D. Pedro I, entre os seus contenaneos e os seus 
alta razão seu co - · "" · • raçao magnammo auei- subditos, tentando conciliar 
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O padre Feijó, que já se immorialisára como 

minis_t•:o da j)tstiça, occnpon este cargo em 12 de 

Outubro de 1835. 

A murte de D Pedro I , em 1834, aniquillou 

o partido · da restanrn9ão, mas não supprimio 

as forças de que dispunha e que foriio mais 

proficuamente utilisadas nas .. fileiras dos libera,es 

moderados: · 

Feijó, como regente, preston ainda grandes 

servi9os ao paiz, como por exemplo a pacifica
ção elo Pará, pele general Andréa, militar digno 

Assegu;·ada a paz interna c externa, conju

rados o~ . receios : a e <rt:;~gação da patria, 

D. Pedro I! encaminhou t sua actividade para 
o desenvolvimento moral t material do paiz. 

Jó. o -anno de 1850 assignala-se por dons factos 

de alta relevancia: a abúlição do trafico afri 
cano e a inauguração da primeira linha de pa
qnet es entre o Brazil e "Europa. 

O nosso compatriota e todos os seus compa

nheiros de viagem, ·assim como o pessoal · do 

vapor ficárão prisionéiro . 
Pouco depois 9,500. soldados paraguayos in

vadião aquella proviúcfa . que· então tinha ape

nas uma guamição cie 800 homens, dispersa em 

destacamentos. 
A necessidade de abrir logo e logo a guerra 

impoz ao pa1z duras conting,encias . 
Lopez, dominado pela ambição de conquista, 

quando era apenas ministro do dictador seu pa.i, 

::tHi'i!O:I,~ .. -'4:,~-'·~~'~"". U~·"t!~1f..· :e .• ·i~'lP.!:''' ~i•:.•<r~ ·ff~ Óllt'1~~4J.V-::::; .• ~~-~~~ .::_ .. :~~~·:~~·._.:~ .·"·~-~ :::?. -' ~-.;m:~r .. .-~~r. -~ 

sistio o imperador. 

E' a histori:t de hontem: quem não a co

nhece? 

Passo da fatria, Itapini, Hmnaytá. Boquei

rão, Tuyuty, Curuzú, Curupaity (onde uma 
victoria apagou um revez), Estabelecimento, 

Itororó, Avahy, Lamas Valeniinas, Angustura, 

Perib ebuy, Campo Grande,-são nomes a cujo 

poder evocativo surge a lembrança de mi
lagres de resignação e de tenacidade, de fei

tos de heroismo que ora tocava á loucura, ora 

tinha a serenidade da fitmeza estoica. 

E não farão só os feitos d'armas, iS unicos 

sacrificios desta guerra. 

Seria diminuh· muito sensivelmente o valor 

do~ brazileiros , esquecer que tendo contra si um 

exercito disciplinado e valente, bem provido de 

material bellico e de meios de subsistencia, di

rigido por ofi1ciaes europêas de competencia-lu

tárão ainda contra a resistencia ela natureza, 

n'mn paiz desconhecido quasi totalmente para nós, 

contra as epidemias, a fome, a sêde, a infec

ção dos pantmios ; e que se expuzerão virilmente 

tanto ás balas dos inimigos quanto ás devasta

ções do cholera ; avançárão sempre, quer 

quando a terra lhes recusava uma gota d'agua 

para matar a sêde, flUer quando desenrolava 
diante dellee a exterlsãO dos alagadiços, a 

dureza das escarpas, o emmaronhamento das 

fiorestas, as mil traições com que a natureza cal

laborava nas dos inimigos. 

Barrozo, Inhat\ma, Delphim de Carvalho, Ta

mandaré, Mariz e Barros, Caxias, Herval, Porto 

Alegre, Camara, e tnntos outros, que seria im
-possivel innumern.r.-cstiio para sen1pre associa
dos ás glories dceta campanha. 

O paiz inteiro esteve lá ; e tão dignamente se 

representa na histeria pelos generaes em chefe 

e pelos almirantes, quanto pelos mais humilde.s: 

os heróes de quem só se sabe o nome, como 

Marcilio Dins, os oaptivos que só tiveráo patria 

quando foi preciso morrer por ella · no solo ini

migo, recebendo ao mesmo tempo o baptismo 

de sangue e o da liberdade. 

E porque não recordar tambem os que não 

sendo, pelo nascimento, compatriotas nossos, 

combatêriio como bmzileiros, desde .Augusto 

Le\•erger, que antes de declarada a gnerra, 

conteve, em distancia, não com os seus dois 

mil homens, mas com o seu nome que não- e1·a 

desconhecido a Lopes . os nove mil homens de 

Barrios e Resquin, que invaclirão Mato-Grosso, 

até o Conde d'Eu, a figura J11RÍS saliente da se

gunda phase da guerra? 

Em outras condições _ não mencionaríamos 

o seu nome senão na grande lista dos que 

honrárão a farda. 
Hoje, não, desde que não· lhGiucrem ne

gar a porção de gloria coi-respo aente aos 

sacrificio·s, branua pessoal, sciencia de ho

mem · ele gtlerra, tenacidade e sangue frio, 

quuliclacles estas que elle revelou em alto gráo, 
n' nma pbase dns mais criticas da campanha, 
quando commaridnndo em chefe; depois de Lo-

1nas Valentina, internou-se no Paraguay, para 

soffrer entre as hostilidades de um sólo ingrato, 
as hostilidades de um tyranno em desespero. 

Não passárão ainda tantos annos . depois desta 
guerra, que não haja um sobre\'ivente aos qtte 

combatêrão no sul. -
O tcstemnnbo dos companheiros d'armas do 

conde d'Eu, basto. para demonstrm· que não 
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