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Risonhas e felizes creancinhas, 
Quê fazeis a natura sublimar 
Alegres, saltitantes e damuinhas 

Ide o "Tempo" saudar!... 

Homens bravos, civis e progressistas, 
Que tendes n'alma o brilho do fanal! 
Formae, das vossas luctas e conquistas, 

Ao "Tempo" um pedestal 

Inimigos covardes e traidores 
Guerreiros purulentos, sem porvir! 
Quedae-vos, que da gloria os resplendores 

O "Tempo" vae fruir !... 

Jacarehy, 12 de agosto de 1904, 
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primaz dos nossos credo-
res londrinos, nos seguin- 
tes termos 

O Ot'trflO do 'Brasilnão 
ciii 1-e/eu; relações com os rs. 

M. Rotschiid e Sons, 
senão t orno (levedo!- em fa-
ce dos credores.)) 

Eiuco COELHO. 

Deputado federal pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 

rwnano - 
e Faina 

Consta que preten-
dem—ou j*etenderam-- 
substituir pelo, nome de 
Patria o nome 'de Fio-
i'iauo Peixolo, : dado a 
uni dos nossos .navio 
de guerra. OciGsasübEti-
tuição Florianb e Pa~  
Iria são synonynios 

ARTHUR AZEVEDO, 

FlorianoPeixqto, respon-j 
deu ao tetcgrarnma do 

O Tempo 
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«Srs. Deputados, du-
rante o Governo do im-
mortal Floriano Peixoto 
(note-se que o Marechal 
não foi financeiro, na 
rigorosa accepção da pa-
lavra, :mas  soube defen-
der sobeïania nacional 
com aS irtstitLliÇões de 
24 de fevereiro) durante 
o governo do hravissirnp  

Marechal, aconteceu que 
o sr. Rotschild seammoLi 
a expedir um telegram-
ma, exigindo nao sei que 
medida no tocante à nos- 
a politica interna. 
Peço a attenção do 

digto' representanie do 
Rio Grande do Sul, a 
quem vejo presente, então 
ministro da Fazenda, e 
appeilo para o testemunho 
do sr. Cassiano do Na-
scimento, de que S. Ex., 
por. ordem do •Mareci' ai 
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MAJOR JOSÉ P. T. BAS ros 
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