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ORO-XO DO PARTIDO OONSERVADOE

-A-ISTInTO I
ASSIGNATURA ANNUAL

PARA ESTA CAPITAL  10^000
PARA FORA  12|000

RUA DO IMPERADOR N. 42.

Sabbado 16 de Novembro de 1889

ASSIGNATURA SEMESTRAL

PARA ESTA CAPITAL.
PARA FORA

«J000
7#000

RUA DO IMPERADOR N. 42.

JNrUM:. V3

AVISO
0-

O escriptorio da
redacção desta fo-
lha adia-se muda-
do para a rua do
Imperador n. 42,1;
andar, para onde
deve ser dirigida
toda a correspon-
dencia.

A EPOCHA
Eecife, W de Novembro de 1889.

Tutela administrativa

Ninguém contesta que na ordem
administrativa theorica a se-regen-
cia, ou, como se costuma dizer, o¦self-govemment, é o melhor dos regi-
mens, é aquelle que mais activa e
desenvolve as forças individuaes,
cuja somma constitue as forças do
Estado.

Esse regimen faz parte de nossa
liberdade pessoal, e como a liberdade
em geral, não carece ser demons-
trada.

O ponto da questão, que na mate-
ria sujeita se disputa," está na appli-
cação daquelle principio theorico á

t ordem pratica, a um povo-determi-
nido e ern uma epocha dada.

Os governos devem se adaptar aos
povos, e não os povos aos governos.

Tal instituição que entre certo
povo floresce, transportada incon-
gruentemente para outro, perturba
a vida nacional, e afinal fenece.

Os hábitos e costumes de um povo
não se mudão como a vestimenta de
um homem.

E' sabido a força que têm os cos-
tumes sobre as leis. Não ha legis-
lador sábio qne não procure modelar
as leis pelos costumes, que na vida
social valem muito mais que as leis
escriptas.

O povo inglez goza de perfeita li-
herdade politica, sem possuir uma
constituição symétrica e methodica-
mente escripta.

Tácito, como que invejando ávida
dos antigos germanos, dizia delles :
Plus ibi boni mores, quam álibi bonae
kges.

Os nossos federalistas theoricos
fallâo muito da tutela administrativa
sob que vivem os nossos municípios

e províncias, e para nos tirarem da
condição de pupillos, querem queadoptemos a federação das provin-cias pelos moldes dos americanos do
Norte.

• Estamos persuadidos que as nos-
sas actnaes condições serão um obs-
taculo invencível á realisação dos
projectos do federalismo.

Nem é da tutela sob que vivem os
municipios e as provincias que pro-
cede o mal, que todos sentimos em
nossa administração publica.

.-':¦ Nos paizes mais florescentes da
Europa, na Bélgica, na Holanda, na
Itália, na Prússia, aonde se tem
constantemente procurado aperfei-
coar a se-regencia local, aonde as
ultimas reformas administrativas de
1872 e 1875 tanto ampliarão as li-
herdades dos círculos e das provin-
cias, em todos elles existe tutela ad-
ministrativa.

A França, typo da centralisação,
o paiz clássico da tutela administra-
tiva, brilha no mundo civilisado.

A lei franceza, na ordem civil, faz
do tutor o representante do pupillo,
não deixa pois ao menor meio de
aprender a viver por si, porque o tu-
tor obra em lugar delle. O tutor
romano assistia o seu pupillo, com-
pletava-lhe a personalidade jurídica,
ad integrandam pcrwnam pupilli, O
tutor francez representa o pupillo.

Na ordem administrativa o poder
central representa a vida local ; as
communas são verdadeiros menores

N)

IjUDovic Halévy
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E não obstante, a França, agora
mesmo na sua exposição mostrou ao
mundo até que ponto attinge o seu
progresso'! -"¦ "¦¦ * *

A França é a centralisação ; e sem
embargo caminha na vanguarda do
progresso.

E apezar : de tantos exemplos, os
nossos federalistas theoricos só acre
ditarão nc progresso no Brazil, quan-
do o virem isento de toda tutela ad-
ministrativa, e constituído em esta-
dos federados !

Utopistas, que fechão os olhos á
experiência, e cerrâo os ouvidos á
linguagem dos factos!

Factos de todos os dias nos estão
mostrando que os nossos municipios,
quasi sem excepção, carecem de
desenvolvimento intellectual e moral,
de educação politica, de capacidade
administrativa sufficientes para des-,
pensarem a tutela administrativa.

A historia dos erros, dos desvarios
das nossas municipalidades, e das
mesmas assembléas provinciaes, ahi
está para dizer-nos se é da malsinada
tutela administrativa que procedem
os nossos males.

O que é essa tutela administrativa !
Uma garantia em favor dos adminis-

— E' o que dizem. Depois casou-se
com esse tal Scott, Íilho de um banqueiro
de New*York.. é, de repente, ganharamum processo que lhes metteo nas mãos,
uào milhões, mas dezenas de milhões.
Possuem, nâo sei em que parte da Ame-
-'ica.uma miua de prata, mas uma miua
verdadeira, uma mina de prata... Ah!
Havemos de ver que luxo vai brilhar em
Longueval!... Nós vamos passar por po-bres no logar. Affinuam que elles podemdespender cem mil francos por din.

— Eis o que são ps nossos visinhos !
exclamou a Sr.a Lavardens. Uma aven-
tureira! E ainda não e tudo... uma lie-
•'ege, Sr. cura, uma protestante!Uma herege! uma protestante! Pobre
<mra ! íoi o que elle logo pensou ao ouvir
estas palavras: uma americana, a- Sra.
Scott. A nova caslellà não iria á missa!

Que lhe importava que ella tivesse men-
digüdo! Que lhe importa vam suas deze-
nas de milhões! Nào era entholiea ! E
elle não baptisaria mais ns creançãs nas-
cidas em Longueval, o a capeila do cas-
tello onde tantas vezes dissera missa ia
ser transformada em um oratório protes-tante, que ouviria a palavra glacial de
algum pastor càlvinista ou luthcrano.

No meio dessa gente consternada, de-
solado, sò Paulo de Lavardens pareciaradiante.

Em todo o caso, uma herege arreba-
tadòra, disse' elle, ou antes, duas herejes
arrebatadoras! E' digno de ver as duas
irmans a cavallo, no Bosque, acompa-
nhadas dos dous pequenos prooms, não
mais altos do que isto...

Vamos, Paulo, conta-nos o que sa-
bes, o baile de que íallasic... Como toste
ao baile dos americanos?

Por um feliz accaso !... A tia Va-
lentina estava em casa aquella noute...
Pelas dez horas dirigi-me para lii... mas
que diabo! são ura tanto massautes as
quarta-feiras da tia Vatentina... Depois
de uns vinte minutos notei que Rogério
de Puymartin, que lu também estava, ia-
se pondo ao fresco subtilinente. Alcnu
ço-o ja no vestibulo e digo-lhe : « Não,
tu uão te vás, entremos do novo.—Oh !
não posso demorar-me.—Onde vas então?
—Ao baile. —Em casa de quem'.'—Dos
Scott queres vir comigo ?— Não fui con

trados contra os abusos dos admi-
nistradores. ¦

Eleitas as câmaras municipaes,
constituídas as assembléas provin-ciaes, o patrimônio dos municipios e
o das provincias ficão em seu poder,com todos-os- dirósX-* que as leis
fundamentaes e orgânicas lhes con-
ferem.

Supponhamos agora que aquellas
corporações,'-com plenitude de poder
podessem proceder sem recurso de
suas deliberações para os altos pode-res _ do Estado, sem que as suas
decisões, podessem ser revistas, em
uma palavra com isenção.de toda e
qualquer tutela, e dizei-nos aonde
irião cer a integridade patrimonial,o tuturo econômico dos municipios,
das provincias, e por conseqüência
do Estado ?!

Ha interesses e serviços munici-
pães e provinciaes tão estreitamente
ligados aos interesses geraes do
Estado, que não podem ser deixados
ao soberano arbítrio dos corpos deli-
berantes locaes, sem grave risco
para a integridade do Estado, e paraa liberdade do cidadão.

Aspequenas sociedades, como os
municipios e as provincias, que fazem
parte de uma sociedade maior, como
o Estado, alem da entidade própria
de cada uma, da vida especial quetêm em um território limitado, e
com attribuições peculiares, têm
outra entidade, como parte de um
todo maior—o Estado, para cuja
existência concorrem.

D'aqui resulta uma lei universal
de todo organismo social, lei que um
illustre publicrsta-itíilianú; T. D'A^e-
glio, formula assim : « Ogni consórcio
deve conservare Ia própria entitá in
modo da non perdere Ia sua imita nei
túlio, at agni socictá maggiore prove-derc alVunitá dei tutto, senza distru-gge-
re Ia únitá.dei consorzi. »

Tal é a lei reguladora das relações
dos municipios e das provincias com
a sociedade organisada chamada
Estado.

Nesta lei se basêa a tutela admi-
nistrativa, que sabiamente applicada,
é da mais alta importância social.

O actual estado econômico das
provincias, a enormidade das dividas
que pesão sobre quasi todas compro-
mettendo seriamente o seu futuro ;
o vexame sob que vivem os cidadãos
opprimidos por pesadíssimos tribu-
tos; os exagerados impostos que
onerão as nossos incipientes e rudi-
mentares industrias, ahi estão paraattestar se o entorpecimento das
nossas localidades provém da tutela
administrativa moderada, que as
nossas leis consagrão, ou se não
procedem antes do nosso caracter,

da nossa educação politica e da nossa
moralidade individual.

Tivéssemos nós mais actividade,
mais iniciativa natural, mais zelo e
amor pelos negócios de nossas loca-
lidades, que de outro modo estarião
as cousas. Liberdade temos de so-
bejo.

Attentas as nossas peculiares con-
dições, precisamos mais de uma
propaganda de costumes, do que de
propaganda de federação.

E' sobre os costumes, sobre a
opinião publica, sobre a educação
politica que devemos obrar inces-
santemente, para que se opere uma
mudança no caracter nacional, e
assim se prepare melhor futuro para
os nossos filhos.

Em nosso conceito c de nossa
educação, dos nossos hábitos que
procedem os males sociaes que de-
pioramos.

Esta, para fallar como o velho
Horácio, é a funesta fonte donde
dimanão os males do povo e da
pátria.

Hoc fonte derivata clades
In patriam populumquc fluxul.

Despachos da presidência

DIA 14 OK NOVEMBRO DE 1889

Franciscode Paulade Albuquer-
que Satis. - Deferido com officio
de hoje ao Coronel Com mana» nto
das Armas.

Dr. Francisco Domingues da
Silva. - Sim, na forma da lei.

Capitão, Júlio Cezar da Costa
Guimarães. — Designo o Io bata-
Ihão do serviço de reserva para a
elle ficar aggregado o supplicante.

Manoel Sebastião da Rocha Lins
Filho. •--- Não cem logar, em vista
das informações.

Olympio doso de Sá. — Informe
o Sr. Ínspector do Thezouro Pro-
vincial.

Secretaria da Presidência de Per
nambuco, em 1:3 de .Novembro de
1889;

O porteiro

Francelino Ghacon.

A Federação e a Monarchia

Com este titulo publicou o Sr. Dr.
Francisco Antônio de Almeida, um
seu trabalho, em folhetos de 50 pagi-
nas, do qual offereceo-nos obséquio-
samente um exemplar, que, agrade-
cemos.

Club Internacional do Recife

Realisa hoje uma soirê familiar,
que como de costume, deve estar
bastante animada.

Loteria

Serão extrahidas hoje as seguintes
a 2.» parte da Grande Loteria da Corte,
cujo prêmio grande c 100.000$, e a
2.R parte da ^49* Loteria da Côrtc,
com o maior prêmio de io:ooo|.

Leilões

Será effectuado hoje o seguinte :
Pelo agente Pestana, ás ir, horas,

á travessa do Corpo Santo n, ?<S, de-
prédios.

Malas Terrestres •
»

Hoje serão expedidas as seguintes;
Iguarassú, Goyanna, N. S. do O',

Itambé, S. José do Egypto, Inga-
zeira, Afogados de Ingazeira, Flores,
Triumpho, Villa Bella, S. José do
Bello Monte, Leopoldina, S. Bento,
Alagoinhas, Pedra, Buique, Tacara-
tú, Jatobá, Bonito, Bebedouro, Al-
tinho, Pesqueira, Cimbres, Alagòa
de Baixo, Palmeira, Correntes, Bom.
Conselho e Águas Bellas.

Vapor Pernambuco

Este vapor da Companhia Brasiíei-.
ra, chegado hontem do Norte, segue
hoje as 5 horas da tarde para o SuL

Eucyclopediana Brazileira

Recebemos um exemplar da Ency-
clopediana Brazileira, collecionada
pelo Sr. F. A. Pereira da Costa, a
este cavalheiro agradecemos.

Companhia Trilhos
Recife a Olinda e

Urbanos do
Beberibe

go conhece os Scott?—Muito pouco, mas
o bastante para apresentar-nos a ambos...
Vamos... Vas. ver a Sr.a Scott.—Oh!já a
vi a cavallo no Bosque—Mas a cavallo
não anda ella decotada. Nào lho viste as
espadoas... o são espadpas dignas de ver-
se. Actualmento em Paris nada ha de
melhor... » E Ia fui eu ao baile, e vi os
cabellos avermelhados da Sr.11 Scott, e
vias alvas espadoas da Sr.* Scott,.., e es-
peroiuada tornar a vel-as quando houver

vidado...—Nem eu!-Como! nem tu '.'
—Não, vou OQi.ii liui amigo. E esse ami-

bviles em Longuo va
Paulo ! disse a Sr.1 de Lavardiu in-

dicando lhe o cura.
Oh! Sr. cura, peço-lhe perdão...Disse eu alguma cousa... Parece-me quenão...

O bom padre não prestara attençao.
Pensava om cousa diversa, Estava ja a
ver. cm uma das ru ,s da aldeia, o pastordo castelio parar em frente ile cada casa e
introduzir pelas rótulos pequenas bro-
churas evangélicas.

Continuando, Paulo poz-se a descrever
euthusiasticámeute o palacete, que era
uma maravilha.

— De máo gosto o de luxo extravu-
game, interrompeu a Sr.ft de Lavardens.' — Não senhora, mainan, não senhora !
Nada de extravagante... Moveis admira
veis, dispostos com graça o originali-
dade... Uma estufa incomoaravel, inuu-
dada de luz eleetrica. E o buffet install,-,
do na estufa, sob um parreira) carregado
de uvas... 110 mez de abril!... o podia-sucolhi:! as a mãos cheias ! Os accessorios

do cotilhão tinham custado creio que
quarenta mil francos... Nessa noute Puy-
martin contou-me a historia da Sr* Scott,
mas não combina absolutamente cpm a
qije nos contou o Sr. de La rime. Disse-
mel-togerio que a Sr.» Scott fóra raptada
em pequeua por saltimbancos e quo seu
pai fôrii encontral-a acrobata em um cir-
co ambulante, dando saltos mortaes porcima de bandeirolas e atravessando arcos
de papel...Que vergonha ! exclamou a Sr." de
1 avardms, antes tivesse sido mesmo
mendigo!

E emquaruo Rogério contava-me i
esse romance, do Péiit Journal, vinha
subindo do fundo de uma galeria a ar-
tisla de circo ambulante com um mara»
viihoso vestido de setim o rendas, e eu
admirava aquellas espadoas, aquelle coito
deslumbrante oudo ondulava um collar
de onormes diamantes. Dizia se que o
ministro da fezenda vendera secretameii-
te a Sr.a Scott metade dos diamantes da
coroa e foi assim que uo mez precedentehouve um excesso de quinze milhões na
receita do orçamento. Âccresccnte-se queella tinha um ar imponente, e achava-se
muito a gosto no meio dos seus espleu-
dores.

Paulo adiantava-se tanto que sua mãi
julgou conveniente fazel-o conter-se.
Diante do Sr. Liirnac muito despeitado,
«Ile expandia-se ingenuamente na satis-
facão de ler por visinha essii miraculosa
americana.

Devem reunir-se, na segunda feira
18 do corrente, ao meio-dia, os accio-
nistas d'esta Companhia em assem*
bléa geral ordinária,

Sociedade Monte Pio Popular
Pernambucano

Amanhã ás n horas, reunem-se
em assembléa geral os sócios desta,
associação.

A paschoa musulmana <,

Terminaram as ultimas festas do
Courban Bairan, em que, como
sempre, foi o sultão com grande
pompa á mesquita de Sinam; onde
o esperavam a sultana,»mãe e todas

O padre Constantino preparava-se parutomar o caminho do Longueval; mus
Paulo vendo o prestes a partir disse-lhe

— Oh ! não, uão, Sr. cura, o Sr. nào
ha de agora voltar outra vez a pe paraSongueval, cem um calor destes. Per-
mitta-me leval-o a carro. Inconimoda-mo
vel-o assim mortilicado. Vou tentar dis-
trahil-o. Oh ! por mais santo que seja o
Sr., eu ás vezes o faço rir com as minhas
loucuras.

Meia hora depois Paulo e o cura, ao
lado um do outro rodavam em direcção a
aldeia. Paulo fallava, fallava, fadava !
Sua mãi não esta junto para moderal-o.
Transbordava de alegria.

— Não, Sr. cura, o Sr. não tem razão
em tomar as cousas tanto ao trágico...
Olhe minha eguasinha eomo trota ! como
levanta as patas ! O Sr, nào a conheço,
Sabe quanto custou :•* Quatrocentos frtip.
cos. Acabou de amausar ha quinze dias,
nos varaes de uma carroça de jardineiro.Anda quatro léguas em uma horuee
cançar o braço de conter as rédeas. Veja.!
veja como arranca!... Hé! uiúht ,'XJf)
Sr. nào tem pressa, nào é, Sr. cura '> Va-
mos pelo bosque '.' E' mais fresco, faz lhe
bem. Si o Si. soubesse a affeiçào o res-
peito quo lhe consagre, Sr. cura! Eu ha
pouco disso muita tolice cm sua preseii-ca ? Si assim, fosse èu ficaria muito sen-
lido!...

I' Ooiiiifiita),
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as princezns impe ri aos, e, depois,
montando tini miignilico cavallo
branco, e rodeado dos marèchaese
altos dignitarios do estado e do
palácio, passou á residência impe-
rial sobro o Bosplioro, de Dolma
Baghta, em cujo pórtico lhe apre-
sentaram a bandeja de ouro com o
cntello dos sacrifícios ; o sultão
ferio levemente o pescoço dos for-
mosos carneiros destinados a serem
immolados na, paschoa do pentecostes musulmami. e entregou os
ao chefe dos U.lemas para que os
desse aos pobres.

Seguio se á religiosa cerimonia o
beija mão na- magnífica', sala do
throno.

exportaçõe.1-, desde 1834 até hoje,
tem tomado tal incremento que,
no ultimo qüinqüênio, findo em
1865, superaram ás importações
no valor de 02.000-000$.

Em transito

Em viagem para a Corte segue a
bordo do vapor brazileiro Pernambuco
o Illm. Sr. Dr. Paulino de Britto,
digno redactor do Cornmercio do Pará,
importante órgão do partido conser-
vador dessa provincia.

O Dr. Britto deu-nos a agradável
noticia de que o nosso illustre ami-

go, o Exm. Sr. Conselheiro Samuel
Mac-Dovvell, se acha quasi restabel-
lecido da grave enfermidade que o
accomettera.

Ao nosso correligionário e distinc
to collega Dr. Britto agradecemos a
visita com que nos honrou e deseja-
mos feliz viagem.

Telegramma

A Agencia Havás, recebeu bon-
tem -j tarde o seguinte telegramma,
que afíixou na rua i.° de Março :

« Hoje pela manhã, chegando ao
quartel general o Barão de Ladario
(ministro da marinha), recebeu tres
tiros e um golpe de sabre, morrendo
momentos depois.

0 ministério em vista dos factos
deu sua demissão.

Assumiu o governo o General
Deodoro da Eonseca.

As tropas esperam a chegada de
S.iYLo Imperador, de Petròpolis.

Reina enthusiasmo. »
A situação é gravíssima. Não te-

mos por ora outros promenores.

Situação grave

Lê-se na Gazela da Tarde de hon-
tem :

« Consta por telegramma de ultima
hora, que morreu o Sr. Barão de La-
dario, ministro da marinha.

O general Deodoro da Fonseca a
frente do exercito dá vivas a Reptv
blica.

Vimos um telegramma particular,assignado pelo Sr. Quintino Bocayu-
va que diz o seguinte :

Povo, exercito, armada vão instai-
lar governo provisório que consulta-
rá nação convocação constituinte.

Acclamações geraes republica.»

O Brazil na Europa

Lê se no Boletim, oficial da Ex
posição Universal de 1889." Ante hontem houve numerosa
e escolhida reunião na sala do
grande tirei.tro do Campo de Mar-
te, onde o Sr. Sant'A una Nery
dava nma conferência sobre o Bra-
zil em 1889.

O amável orador obteve grandee legitimo siiceeaso. Com'sinçe
lejíii espirifuosa e rara erudição' otór. Sant/Anua Nery apresentou
nos, em linguagem fácil e alegaute,
animada por sinceridade de con'vicçàf) e sobretudo por ardente
amor da ferra natal, um quadrotão eommovedor, como verídico
da situação actual do Brazil debaixo do tríplice aspecto das ri-
quedas naturaes, do cornmercio deexportação e importação e da im-migração europeu.

O o rador descreveu detidamente
os.admiráveis recursos que ofte-
rece anatureza n'aquelle soberbo
império 'da America Latina: o
café, que fornece o mundo quasios dous terços do consumo urdi-
ttario; a borracha, cuja produc-
ção cresceu nós últimos annos em
in>>porção espantosa ; o algodão,
o nssuccir de canna, e tabaco, queo Brazil cultiva de modo vahtàjò
ho. as madeira;-, o cacáo e mil oa
uSk plantas que ali medram quasi-t-eTii*. cultiu-i scieuíiíica.

As minas de ouro. de praia, de
d ia ma til;p, de ferro etc, abundam
egualmente ifaquelle paiz, qne.
possue climas variuriissimos é tem
peraíuras muito diversas, como
deve, acontecer em tão vasta su
lieríicie, apenas explorada.•,' Paia facilitar as peruiutas,íonsfruirani se vias férreas, e ns

" Por sua vez, a im migração tem
seguido escala ascendente ; em
1857, apenas 10.000 europeus iam
annualmente estabelecer-se no
Brazil, sendo dons terços dentre
elles de nacionalidade portuguezá.
Em 1888, o Brazil meridional rece-
beu 132.000 immigrantes, italianos
pela mór parte, havendo entre ei
les muitos belgas e allemães, e tor
nando se cada vez mais diminuto
o numero dos francezes..." Em uma peroraçáo eloqüente,
que foi muito applaudida, o Sr.
Sant'A una Nery dirigiu um vigo-
roso appello ao.s seus compatriotas
presentes, dizendo lhes que, como
o chefe índio que conversava eom
Montjiigne, deviam conservar osu-
büme direito de serem os primei-ros na pacifica batalha da indus-
tria e do comniercio. "

Entre as pessoas presentes nota
vam-se : os viscondes de Cavai-
cauti, Cruz Alta, de Azevedo Per-
reira, de Melicio, o marechal Mo
raes Ancora, o professor Charcot
com a familia, o barão de Águas
Claras, Eça de Queiroz, Camillo de
Moraes, Kuphuel Borda Uo Pinliei
ro, João Verneck, os engenheiros
Betim Paes Leme, Silva 

"Leão, 
J.

M. da Silva Coutinho, Gonçalves
Pinto, M. A. Teixeira, Pompêo e
Portella, o Sr. Eduardo Pêolier, o
barão de Tefé, o Conselheiro La-
dislau Netto, o professor da facul
dade de soiencias de Dijon, Clé-
ment Jobert, o tenente-coronel J.
J. P. da Silva Sarmento, o Sr. Pi/n
to Sampaio, o pharmaceutico Fa
bieu Richert com a familia, E.
Lourdelat, Amadeu Prince e C.
Pra, presidente e vice presidente
da junta syridicál dos negociantes
commissarios, o major Portilho
Bentes, Carlos Ferreira de.Almei-
da.-.Adolpho Klingelhoefer, Do-
inicio da (rama, José Veríssimo, o
barão de Marajó, o escriptor lies-
panhol Euzebio Blascó, Ferrer (diredor do periódico Europay Ame
rica), Cardoso de Bettencourt, L
d' Antin, G*. de Brekei, sub-com-
missario da imprensa estrangeira,
Parmentier, chefe do gabinete do
presidente de conselho de minis
tros, G. Siiige.r, syndico da im
prensa estrangeira, Laurencin, Al
fredo Michel com a familia, Leò-
poldo Leitão, grande numero de
senhoras e commissarios dediver
sos paizes, entre os quaes os da
Itália e Rússia.

Azar Vésper.
7.'---Pareô—-(iooo metros) Pira

mon e Pombo Preto—
Azar Monitor.
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Pensamentos e Máximas

O pessimismo ó um erro filho da i<>-
norancia, iividii-ô boa; ha muito poucosentes para quem fosse melhor não exis-th'.—Ernesto lienan.

A esperança que o homem tem na
eternidade em outro mundo, rcsulta-lhe
(Io desespero que sente do Dfl0 StíV m.
quelle onde estn.-—A. Dumas.

O amor aos cincoeiit.it annos e como o
rheumatismo. Nada o podo curar.--K.
Labiche.

Estatística ern França

O Jornal Official de França pu-blicou um relatório do Sr. Vanna-
que, chefe da repartição de conta-
bilidade publica e estatística, so
bre o movimento da população em
1SSS. Eis alguns ciados :

Pelos livros do estado civil vê se
que durante o anno de 1888 foram
registrados : 275.848 casamentos,
4.708 divórcios, 882.639 nasoimen-
tos e 837.807fallecimeutos.

O augmento da população, re-
sultante do excedente dos nasci
mentos sobre os óbitos, íoi de
44.772 indivíduos.

Em 1887 es.-;e augmento tinlia
sido de 50.536.

Comparando estes resultados
com os dous annos precedentes,verifica se uma diminuição muito
accentuada, tanto nos casamentos,
como nos nascimentos, e nos obi
tos.

Em compensação os divórcios
augmentaram.

Km uma reuuiã*'de nndalu/.os trata-se
do homens altos.

Havia um na visinha terra que puraentrarem casa tinha de andar de gatas.E eu conheço um, replicava 
"o 

se
gimdq. que para -ouvir o qU0 os mais di-zem tem do voltar-se do peruas pnra 0•ir, e ainda assim o necessário fallur-lhe
alto.

--Pois eu tenho um amigo, acerescen-
tou o terceiro, tão extraordinariamente
alto.quepara assoar-se tem de subir a umaescada e espetar o lenço n'uma bengala,
porque nem assim é capaz de chegar aonariz,

D. João VI fugio pnra o .Brazil: mui-tos fidalgos e negociantes aventureiros
seguiram o soberano íuoitivo, o que deulogar a vários ppiyramirms dos patriotasrevoltados.

Um (Pelles, affixado em quasi todasas praças, rezava assim:

« Invadirão os ladrões
Esta terra de poltrões;
E emigraram os velhacos
Para a terra dos macacos.

f.ntro dois gatunos que sahiratn dacadêa;
Bravo ! que bonito relógio que vocêtem ! Quanto lhe custou ?Seis mezes.

gAJOTIPÇÃO
Política da semana

D'O Bia

lÉCÇÃO^SPORTÍVA
O Derby Club realisa amanhã, no

seu prado da Estância, mais uma
corrida que, a julgar pelo programmae pejo bom resultado dos últimos di-
verti mentos, deve ser explendida.

Damos os nossos palpites :
i;.0—Pareô— ( 900 metros) Ida

e Coruja—
Azar Stella.

2.0—Pareô— (1700 metros) üanu-
bio e Chiron—

Azar Minerva.
3.0—Pareô—(800 metros) Turco e

Delegado—
Azar Berlim.

4.'-Pareô—(1400 metros) África-
na e Rápido —

Azar Ernani.
5.'—Pareô—( 850 metros) Maran-

guapo e Cauby—
Azar Boa Vista.

6.-—Pareô—(1800 metros) Apoilo
e Brazil—

A discussão sobre bancos deemissão, o resgate do papel moeda
e os melhoramentos do porto, con-tinuaram a occupar a attenção daimprensa durante a semana passada.

Parece fora de toda duvida queapurou se a verdade quantos aestes assumptos transcendente sedo mais alto interesse publico a
julgar -se pela opinião da im-
prensa.

Da disctisSsão travada resultam
os seguintes corolários: 1.'° — 0
governo não pôde decorosamente
negar ti faculdade de emissão aos
bancos que a solicitarem, mostran
do se habilitados com o cumnri-
mento das cautellas legaes ; 2.° --
o contracto celebrado com o Ban
co Nacional para o resgate do pa-pelmoeda 0 um assombroso mo-
nopplio firmado sobre os despojos
da soberania nacional, porque o
governo fica privado da faculdade
de emittir emqiiauto existir oBanco Nacional ; isto é, ainda de
pois de effectuado o resgate do
papel-moeda, fica o governo pri-vado de um grande recurso paraoceasiões [extremas, recursos de
que poderia lançar mão sem onns

cláusula uão deixa a menor duvi
da sobre a importância do sen ai-
cance e dos seus efeitos.

O Banco Nacional fica investido
da regia regalia de suspender o
pagamento em ouro de suas notas
quando entender conveniente parasuas especulações, a que qualqueracontecimento possa emprestara
denominação de crise política ou
financeira.

. Incontestavelmente o Banco Na-cional fica convertido em Banco do
Estado, porque este nas oceasiões
supremas ha de ir pedir ao Banco
os meios de salvação publica, des-
de que despoja-se de todos os seus
direitos e de todos os meios deacção.

Banco do Estado ! Mas os Ban-
cos do Estado, como Gs da Inafô
terra, chi França, da Bélgica,"da
Hungria, já o mostramos em arti
gos precedentes quando discutimos
o principio da pluralidade de emissâo, são fiscalisadas pelo Estado
por meio de propostos de sua con-fiança ou de governadores, fazemem grande parte o serviço do Estado como seu thezonreiro. sãoonerados de obrigações, inclusive

a de cessão em favor do Estado demim certa somma ou de uma certaimportância dos seus lucros.
O que procurou o ministro dafazenda no contracto de 2 de Ou-tubro resalvar para o Estado ? Queobrigações irnpoz ao Banco Nacional em troca de tudo que lhedeu?.
O resgate do papel-moedu, maseste trabalho fica concluído no

prazo de cinco annos, e porque emtroca delle fica o Banco com a éternidade do monopólio ?
Em troca de um serviço de prazolimitado dá-se ao Banco direito aocurso forçado emquanto existir ?

J& querem comparar esta situa-
çao, única nos annaes da condes-
cendencia e protecção administra-
tiva, com a situação do Banco daInglaterra e do Banco da França?

Mas isto é fazer uni juizo muitotriste do censo e do critério deste
povo.

O estupendo favor concedido
pelo governo ao Banco Nacional
so e comparável a pretenção quealimenta esse Bafyco de ficar com o
privilegio de emissão, excluída acompetência do Banco do Brazil.

E' possivel que o governo conceda a qualquer pequeno banco, odo Cornmercio, por exemplo, o direitode emittir, porque o Banco
Nacional não se apercebe da exis-tencia dos pequenos. Elle sabe
que ao choque do primeiro embateos pequenos bancos voarão pelosares.

O que o Banco Nacional nào
quere que o Banco do Brazil, quepode sei* um grande centro de re-sistencia á sua especulação e aosseus abusos, tenha, como elle, odireito de emittir

Esta é a questão principal.O que.fará o governo? Natural-
mente o que quizer o Banco Nacio
nal que elle faça. O que fará o
parla mento \ Será testem u nha i m -
passível diante dos conchavos delazer fortuna urdidos entre o ministro da fazenda eo poderoso pre-sidente do Banco Nacional ?

Levantou a cabeça : estavam em
pé, na sua frente, tres homens
cuja approximação não presen-tira

Estremeceu: o olhar dos tresdesconhecidos cravava-se obstina
d a mente no d'elle

Um vestia larga túnica de broca-
do de ouro, ajustada ao corpo poi-nm cinto com fiveUaá de brilhantes
que despendiam nin resplendor
phosphorescente. Do lado pendia.-lhe uma espada.

O segundo trazia túnica de seda
azul, e cinto de couro. Enipu.
nhava um machado a que se arri-
mava.

Que fazes aqui ? perguntaramem coro os tres companheiros.
Estou agonizante. Tenha 111dô de mim.
Que queres ?
Sair quanto antes .d'este bos-

que maldicto.
Escolhe aquelle de nós tres

que desejas para te acompanhar,
porque necessitas apenas de uri-1
guia eo ati que cumpre desig-

VARIEDADE
O bosque da miséria

e prejuízo para o Estado. Se procifrássemos estudar a historiado
nosso paiz de preferencia a dos
paizes estrangeiros, estudo mais
penoso e dffioil porque ó feito
pelo exame dos factos, ao passoque a historia dos paizes cultosnos temos a cada momento á mão.nos livros e nas revistas, encontra'
riamos precedentes que serviriam
de guia e conselho. Estudaremos
amanhã a importância do papel-moeda inconvertivel durante a
guerra do Paraguay para salien-
tar quanto elle pode ser útil nas
grandes crises.

O governo quiz abolir o curso
forçado do papel, do Estado, entretanto deu ao Banco Nacional
esta. extraordinária arma, perinit-titulo lhe a suspensão do paga-mento de suas notas em ouro uão
so nos casos de revolução e guerracomo nos de crises políticas e fi-
nanceiras. A amplitude desta

Em fria noite do inverno estava
um rapaz á entrada de um bosque
cujo aspecto bastava para inspirar
receio.

Altas arvores de casca amarei-
lenta e de ramos sem folhas egros
sos troncos nodosos, á roda dos
quaes crescia espesso matigal ; es
treitos atalhos sinuosos bifurcan-
do-se e tornando a unir se como
nos de rede emmaranhada: eis
quanto alli se via.

O rapaz caminhava rapidamen-
te. Visivel perturbação aunuvia
va-lhe e aborvia lhe todos os pen •
samentos, porque á medida queavançava as arvores e os arbustos
approximavam se mais uns dosoutros, e os atalhos estreitavam.

Avançava sempre.
Mas perdendo em breve a espe-

rança de sair do labyrintho onde
entrara, deixou se cahir no chão,
prós tra do de fadiga.

Permaneceu muito tempo n'a-
quelle logar, porque o frio lhe ge-Iara os membros entumeciclos,'" oconsaçada longa jornada esgotara-
lhe as forças ea fome torturava-
lhe as entranhas. A dor fez-lhe
de repente soltar um grande gríto
que echoou a distancia.

' 
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na l-o.
O infeliz olhou para os tres ho-

mens que esperavam em silencio oresultado do exame, e deteve-se no
que tinha túnica de brocado deouro, ppis a fivella despedia uma
claridade que illumiuava o. es-
paço.E' a ti que eu escolho.

_ Um sorriso singular contraliio os
frios lábios do desconhecido, queestendeu a mão ao mancebo, em
quanto os outros dois desappare-
ciam como por encanto.

Mudo de terror, o rapaz tomou
a mão do guia e partiram ambos.

Oh ! Foi rápida a carreira : as
arvores fugiam apóselles,e o ruido
de seus passos resoava incessante ;apezar d'isso, ao cabo de uma ho-
ra, ainda estavam no bosque.Como me sinto cançado!
murmurou o rapaz,parando n'uma
encruzilhada resultante da união
de vários atalhos.

Ainda temos muito que andar
e as nossas forças nâo nos permit-tem chegar ao fim ; mas d'aqui a
instantes vae passar n'este sitio
um viandante. Toma esta espada
e quando elle se approximar era-
va-lh'a no coração e apodera te do
seu cavallo, em que montaremos
ambos.

Que horror ! Mas quem és ,tu, que assim me aconselhas?
Sou o crime, redarquio o des-

conhecido.
Vae-te ! Vae-te ! bradou lhe o

desgraçado, cahindo de cara parao chão. Ouvio-se uma risada sa-
tanica e o rapaz ficou só.

Tornou a levantar-se : os outros
dois companheiros estavam diante
d'elle.

Que fazes aqui? perguntaram-lhe.
Estou agonizante. Tenham

dó de mina.
Que queres ?
Sahir quanto antes d'este bos-

que maldito,
Escolhe qual de nós desejas

para te acompanhar, porque neces-
sitas apenas de um guia, e é á ti
que cumpre designal-o.

O infeliz olhou para os dois ho
mens e deteve se no que vestia tu-
nica preta e cinto vermelho

E' a ti que eu escolho.
Então, sem dizer palavra, o des-

conhecido sorrio-se e estendeu-lhe
a mão, em quanto o outro desap'
parecia como que por encanto.

Caminharam durante uma hora
e chegaram a beira de um abysmo
d'onde sabiam gritos e soluços.

—Como me sinto cançado ! mur-
murou o rapaz, estacando.

Ainda ternos muito que andar
e as nossas forças não nos permit-tem chegar ao fim ; por isso te
trouxe aqui para oíferecer te o
único meio cie sahir d'este bosque;
110 fundo do abysmo que seescan-
cara diante de nós está a morte
que nos livra de todos os pezares.Que horror ! Mas quem és
tu que assim me aconselhas ?Sou o desespero ! respondeu
o desconhecido.

Vae-te! Vae-te! bradou-lhe o
desgraçado, cahindo de cara parao chão. Ouvio-se uma gargalhadasatânica e o rapaz ficou só.

Tornou á levantar-se: o terceiro
companheiro estava diante d'elle.

Lembrando-se do nome dos ou-
tros dois, o rapaz tratou de fugir,
mas o desconheófdo fei o parar.Vem commigo. Ainda temos
muito que andar, mas Deus ajuda
sempre á quem padece.

O rapaz fitou o e estendeu lhe a
mão;

Mas o desconhecido contentou-
se em caminhar a passo, na frente
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d'elle ; depois, com o auxilio do
machado, abrio novo caminho,
clerribando as arvores que lhe im-
pediam a passagem e disse ao com
panheiro:—¦ Carrega ás costas uma d'estas
arvores.

O outro obedeceu e embora
fosse grande a canceira, mal sentia
o peso da carga.

Servindo-se sempre do machado
o desconhecido chegou ao limite
do bosque; diante d'elles estendia*
se uma vasta planície, no meio da
qual havia um castello.

Então o desconhecielo disse ao
rapaz :

O bosque que a travessa ste,é o
" Bosque da Miséria ". Lembra
te d'elle e agora larga esse fardo.

0 rapaz deitou a arvore no chão
que ao cahir se tornou n'urna
grande pilha de moedas de ouro.

Quem és tú que tão bem me
aconselhaste 'í

Spri o trabalho ! respondeu o
companheiro.

(Extr.)
B. Gourdon.

SKCClü LIVRE
Ao lllm. Sr. Dr. Chefe de Policia

Tendo nós denunciado um facto
escandaloso praticado pelo D. Qui
chote, subdelegado do Poço, que dei-
xou de effectuar a prisão do crimino-
so Manoel Voador que em presença
de S. S. ferio gravemente a um infe-
liz moço com algumas cacetadas,
vamos agora pedir ao Dr. Chefe de
Policia que faça publicar qualquer
informação que tenha S. Exc. com
relação ao facto a que nos referimos.

Contamos que S. Exc. nos atten-
derá porque lhe queremos mostrar
que não pode continuar no cargo de
subdelegado que exerce, quem tão
ineptamente tem procedido.

Poço—14—Novembro—89.

Nemo.

ZONWEISS

Especifico para limpar os dentes.
Perfumado e inoífensivo.
Da analyse chimicn a que proce-

deram os intelligentes pharmaoeu
ticos desta capital, Srs. Ferreira
Irmão & C.a, verifica-se que e;ste
magnífico creme limpa perfeita-
mente sem atacar o esmalte dos
dentes.

VENDE JOÃO RAMOS

Praça da Independência n. 17.

Protesto

Aviso a todos quantos interessar
possa que o engenho S. Carlos,
sito na freguezia de Ipojuca, é de
minha propriedade e que sobre
elle nenhum ônus pesa ; pelo que
protesto contra a sua inclusão no
expolio do finado Antônio Pereira
da Rocha Bastos, conforme tem
publicado o Jornal do Recife na
sua seeção destinada aos annuncios
de leilões.

Engenho Santa Rosa 12 de No-
vembro de 1889.

Manoel Qyrillo Wanderley Lins

ÓLEO DE FIGA DO DE BACA-
LHAU

DE.
Arriaga ã Lane

Este poderoso reconstituinte é
um produeto genuíno, colhido ex
presaamente para uso medico ern
navios portuguezes.

A marca Arriaga & Lane, pre
miada nas Exposições Industrial
Portugueza e Universal de Paris,
é a preferida pelos mais distinetos
clínicos e professores da Escola
medica de Lisboa, medico da Real
Câmara, facultativos dos Hospi
taes Real de S. José, D. Esteplia
nea, S. Lázaro, Azylos, etc. etc,
como se póde ver nos attestados
que publicamos no folheto que
acompanha as garrafas.

A introducção d^ste medica
mento em todos os estabelecimen*
tos públicos da Capital assim como
os attestados a que acima nos re-
ferimos, são o maior elogio ao
nosso produeto.

Excellente bem tolerado pelos
estômagos mais .ielicados, este me*
dicamento foi preferido as marcas
estrangeiras tia enfermaria de
creanças do Hospital D. Estepha-
nea dirigido pelo distineto prof es*
sor Dr. Oaspar Gromes.

A' venda na Drogaria de

Faria Sobrinho &. C*

Rua do Marquez de Olinda n.° 41

A 500 rs. meia garafa.
A 80o rs. urna garafa,

A melhor tinta de escrever é a

TINTA VICTORIA

Vende se nos depósitos:

LIVRARIA CONTEMPORÂNEA

DE

RAM BRO M. COSTA &. Ca.

Rua—1.° de Março n. —2.

LOJA DE FERRAGEM

DE

ALBINO SILVA & C.

Rua da Codeia n.° 42

A 500 rs. meia garafa— A 800 rs.
uma garafa.

ANNUNCIOS

t
Missa

Manoel Antônio dos Santos Dias,
sua mulher Philonilla Thereza Dias
e filhos, convidão seus parentes e
amigos e os do Barão de Jundiá, seu
irmão e tio, fallecido no engenho
Noruega a 11 do corrente mez, para
assistirem a missa de requiem que
será celebrada na capella do engenho
Jundiá, na próxima segunda feira—
18 —ás oito horas da manhã.

Escada 14 de Novembro de 1889.

PRECiSA-SE
De uma mulher idosa para fazer.

companhia a uma pequena familia
e fazer alguns serviços ; também
um menino para vender bollos, á
tratar nesta typographia.

Ariête Hydraulico

Vende-se uma bomba americana
h.° 6, systhema motuo continuo,
cam todos os seus pertences, ern
perfeito estado, própria para enge-
nho, ou qualquer sitio que tenha
queda tfagua.

A' tratar na typographia d'A
Provincia.

ESPLENDIDO!!!
Adolpho & Ferrão acabam de

receber um lindo e tino sortimento
de chapéus para homens como nun-
ca vieram ao uu-ircado, escolhidos
pelo sócio Adolpho na Allemanha.

Rua Nova n. 8

Precisa-se de
vendedores de jor-
naes, no eseripto-
rio desta folha.

BI BI ALLUG I

Aluga-se
O primeiro andar da casa á rua

da Aurora ri. 81,junto a e.staejão da
estrada ferro de Olinda, com gran
des commodos para familia, gaz e
água encanados ; a tratar com Se
bastião de Barros Barreto, á rua
do Vigário n. 31.

francezes e inglezes, lisos, doura-
dos e assetinados, [tara forro de
salas, quartos, restaurantes, bi-
lhares, etc, a preços resumidos.

DEPOSITO

Francisco Manoel da Silva & O.

Rua Marquez de Olinda ir 28

E
LLOS A mio

Rua do.D. de Caxias n. 1G Telephone 318

(Antiga das Cruzes)

ANTONIOBENTO
Neste estabelecimento encontrará

o publico bons carros para passeios,
casamentos e baptisados, com asseio
e promptidão a qualquer hora do dia
ou da noite.

PREÇOS RASOAVEIS

PERNAMBUCO

Vende-se arrenda-se ou hypo-
thecase, a metade do Engenho
Fortaleza, sito no termo do Bonito
pertencente aos herdeiros do Pa-
dre João Herculano. A tratar na
rua do Coronel Suassuna 11. 282.

COBRANÇAS

O capitão Vulpiauo José de Mello, enear-
rega-se de cobranças amigáveis e judiciaes,nas comarcas de Palmares Bonito e Panei-
las, oíferecendo fiador idôneo.

Quem precisar de seos serviços pode di-
rigir-se por carta para a estação de Bôa-
Sorte no prolongamento da estrada de fer-
ro do Recife a S. Francisco onde actual
uientc resido.—

TIMBAUBA

Vende-se o hotel do Gomes com excol-
lentes aecomniodações, junto a estação de
Timbaúba—vende-se também a casa e co-
cheira, uma deligencia o quatro cavallos.—

Tudo em bom estado o faz-se negocio ra-
zoavel.

A tratar uo mesmo hotel;

-r->-

Cotações da Junta dos corretores

Recife, 1.5 do Novembro de 1889.

Cambio sobro Para, 80d[v com 10f de
desconto.

BOLSA

Não houve.

0 Presidente, Cândido G. G. Alcoforado
0 Secretario, Eduardo Dubeux.
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DIVERSOS GENE POS

ASSüCAR

Os preços são pagos ao agricultor na
seguinte razão:
Usinas..
Branco.

 3:8.00 a 8:400
 0:000 a 8:4:00

CARTÕES DE VIZITAS

Imprimem-se cartões de vizita
a 1$50() d cento, na Typographia
Industrial,rua do Imperador n. 75

Somenos 2:700 á 2:800
Mascavado 2:000 á 2:200
Dito bruto superior 1:00.0 á 1:400
Retame 700 á 900

At.OODÃO

Conserva o preço de.6$100 a 6$150, o
de Ia. sorte, do sertão, mercado um poucoanimado.

AGUARDENTE

De 8,5$ a 90$, por pipa de -i-80 litros.

ÁLCOOL

E' do 180$ a 185$ por pipa de 480
litros.

MEL y

E' de 4.5$ a 50$ o preço -por pipade 480 litros.

COUROS

Seccos espichados (não ha).
Ditos salgados a 845 róis.
Dito verdes 210 reis..

XARQUE

Do Rio da Prata e de 4$8Ò0 a 5$G00
por 15 kilos.

Do Rio Grande elo Sul e de 4$Ü00 a
5$500 por 15 kilos.

FARINHA DE MANDIOCA

De 4$800 ãõfOÒO porsacco dc TS;
kilos.

MILHO

E' dc 85 réis por kilo.

PAUTA DA ALFÂNDEGA

Semana de 11 a 1(1 de Novembro elo 1889
Aguardente, litro 150

CAVALLO FURTADO

Do cercado do engenho Salgado
freguezia de Ipojuca, furtaram um
cavallo rodado com o ferro B C
nos quartos, nas páes e nas quei-
xadas.

Quem o aprehender leve o ao
mesmo engenho qne será bern re
compensado.

PRECISA-SE

Na rua do Visconde de Albu-
querque n. 40, mitigada Matriz da
Boa Vista, precisa de unia vende
deira de bollos.

Álcool, dito 845
Algodão em rama, kilo 843
Arroz com casca, clito 80
Assucar refinado (kilo) 280
Idem branco dito 213
Idem mascavado, dito 100
Bagos- de maniona, dito 80
Borracha, dito 800
Cafebom, dito 600
Cale i-es tolho, escolhido, dito... 400
Cacáo, dito 400
Carnaúba, dito 260
Couros seccos espichados, dito. 366
Idem, idem salgados, dito 306
Idem verdes, dito 190
Caroços de algodão, dito 22
Carvão de pedra, Cardití(tonl.). 16$(J00
Farinha de mandioca, (litro)... 70
Genebra, litro 200
Graxa (sebo) kilo 250
Folhas de jaboraudy, kilo 800
Sola, (meio) valor nominal  2$0Ò0
Mel ou melaço, (litro) 70
Milho (kilo)..' 90
Pau Brazil, dito 35
Tatajuba, (madeira) 185
Pranchões de amarello (dúzia).. 100$000

ALFÂNDEGA

lie nda- geral

Do dia 2 a 14
de Novembro 449:763$649

Ielem do dia 15 30:119^,658
479:883^301

Renda, prouiiiôial

Do dia 2 a 14
de Novembro 53:890^.388

Idem do dia 15 C:341,JÍ531

Total

59:731^919

538:615(3220

Segunda seeção da Alfândega de Pernam-
buco, 15 de Novembro dc 1889.
O chefe de seeção.—Cícero B, de Mello.
O thesoureiro—Florencio Domingues.

Licor depurativo vegetal iodado
do medico Quintella

Este notabillissimo depuram•: que
vem precedido de tão grande lama,
infallivel na enrade todas as doenças
syphiliticas, escrofulosas, rheumati-
case de pelle; como tumores, ulce-
ras, dores rheurnaticas, osteocopas e
nevrálgicas, blenorragias, agudas e
chronicas, cancros syphiíiticos, in-
fiamações viceraes, d'olhos, ouvidos,
gargantas, intestinos, etc, em to-
das as moléstias de pele, simples ou
}mphericas, assim como na alopecia
ou queda do cabello, e nas doonças
determinadas por saturação mercu-
ri ai.

Dão-se grátis folhetos onde se en-
contram numerosas experiências fei-
tas com esteespecifico nos hospitaes
públicos e muitos attestados de me-
dicos e documentos particulares.

Faz-se desconto em casa de

FARIA SOBRINHO & C.a

RUA MAR(L)OE^ Oli OLINDA N. 41

AS AUTORIDADES

Furtaram do Engenho Cuépe em
Pau-d'alho no dia 18 do mez pas-
sado. uma égua castanha, nova, de
frente aberta ; e no dia 'S do cor*
rente duas outras, sendo uma cas
tanha, velha, grande, esguia, e
outra, castanha, nova, cõm uma
sqbrecana queimada e o ferro
M.P., as duas primeiras com o
ferro H. M.

João Dias C. de Albuquerque.

Vinho de altas moras, nttoi,em an-
coretas

Este excallente vinho de pasto,
fraco e de paladar agradável,vende
João Ramos á praça da Indepen-
dência n. 14

PREÇO MÓDICO

V END li -SE B ARATISSIMO

2 vâbcãs mestiças,1 novilho tori-
no acostumado no pasto, próprio
para engenho, 1 boi e uma carroça
de caixão.

• Na rua Larga do Rosário n. 14,
Io. andar se dirá quem vende.

E' baratissiino.

RECEBEDORIA PROVINCIAL

Do dia 2 a 14
de Nobembro 15:620^648

Idem do dia 15 1:58()Í|156

Drayhage

Do dia 2 a 14
de Novembro 2:S08<f|782

Idem do dia .15 19,g010

17:206^804

2:827 $792
Total 20:034(g596

MERCADO DES. JOSÉ'

Entraram para o cousumo do dia 14
de Novembro 86 1|2 bois, pesando 4714
kilos, sendo oecupado 88 talhos.

Preços do dia

Carne, de .
Carneiro, de
Suino, de .
Farinha, de.
Milho, do .
Feijão, de. .

240 a 400 rs. o kilo
720 a 1$000 »
560 a 640 »
460 a 600 a cuia
44ü a 560 »
900 a 1$20'0 a »

VAPORES A CHEGAR
Mez de Novembro

Sul—Maranhão, a .17.
Sul—Tagiis, a 1
Europa—Don, a 2.1. «
Norte—Páfá, a 24.
New York—Alliança, 26.
Sul—Alagoas, 27.
Sul—Tauta>\ a 27.

VAPORES A SA11 IR
Mez de Novembro

Portos do Norte—Maranhão, 18, ás 5 li.
Southampton ees —Taf/us, 19, us 11 li.
Buenos Ayres—Don: 21, as 12 h.
Rio e escala- Pará, 24, as 5 h.
Southaniptóri o eW—Támaf, 28, ás 11 h;
Portos do Norte—Alagoas, 28, ás 5 h.-

' - -
x.. ' -
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TERRENOS BARATOS
Retalha-se bons terrenos

do grande sitio do Pombal
que foi do ftnado Visconde
de Suassuna.

A tratar no mesmo.

CABEÇA DE NEGRO
ELIXIR SEDATIVO

ANTE.-KHEUMATICO

Formula do Dr. Santa Rosa
Preparado outr'ora pelo pharmacoutico

Hermes de Souza Pereira

Único analysado cm Paris e approvado
pela Inspectoria Geral do Hygiene

Tem este medicamento produzido uma
verdadeira revolução, tal é a nomeada quecreou com os assombrosos resultados quetutu dado a quem o emprega.

Despresal-o, quem delle necessita, é
crime, pwis o íheumatismo, e todo o mal
syphilitico encontra nelle um poderosoagoute. Contra factos não ha argumen-
tos.

Preço l-JíiOO

ROYAL HOTEL

NO

RUA DO BOM JESUS N. 19

RIO DE JANEIRO
8 Cães Phuroux, llua Fresca 3

Os proprietários deste estabelecimento
participáo ao respeitável publico, quo seu
antigo e acreditado hotel se acha montado
debaixo da melhor ordem e com todas as
accommodações necessárias aos Exms.
Srs. hospedes e suas Exmas, familias.

Das janellas do hotel se gosa uma
vista magnífica para o lado do mar, o so
recebe o ar puro de fora da barra.

Além do estabelecimento estar muito
perto da câmara dos Srs. Deputados,
está também muito próximo ao dosem-
barque dos Srs. Passageiros do norte, e
Barcas Eerry, donde sabem bonds paratodos os pontos da cidade.

Para commodidades dos Exms. Srs.
hospedes os proprietários mandarrm col-
locar no estabelecimento um apparelho
telephonico, e portanto pedem a protec-
ção do respeitável publico.

EÀZÒ Ss CAMPOS

PHOTOGRAPHIA

HERliINA COSTA
Rua Barão da Victoria 14
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Tiram-se retratos todos os dias das 10noras da manhã ás 4- da tarde
PREÇOS

8W0T 
dUZl0' Caita° d° V1SÍtnS simPIes'

jgSjg 
ditó*í'to do dita do porcellana,

Uma dita, dito imperial simules

Uma dita, dito dito porcellana24$000, ,*.. *
Também tiram-se de outros tamanhosnto o natural, grupos, vistas, retratos aóleo com muldurns de 25$Ü00 e a maior

preço.
Trabalha-se com bom ou máo tempodevido a bôa luz do atelier.

Vicente Licinio da Costa Gampello
SOL1CITADOR

KESIDENOiÀ BUA IMPEliíAL H. 52.

Escriptorio rua do Imperador n. (

A LA VILLE
DE

Jl j£\. XV) X jfj
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LIQUIDAÇÃO DE CALÇADOS

f§*w ¦'¦
'..•¦'¦. 

A '' ¦

(Antiga da Cruz)

PERNAMBUCO

AO TOBRADOR

CONVITE

ConviiJa-.se as amáveis leitoras da Epo-
'dia, a visitarem o nosso estabelecimento,
•ilide encontrarão ;

Troçai iPalcace.
• iripour de andaluzia.
Brocados hespanhoes.
Rendas hespanholas.
Rendas argentinas.
Crepe do seda ingleza, preto e de coros.
Bicos de cores brancos a pretos.
Ricos vestidos em cartões de cachemi-

ra, estufo de Loreua e de finíssimos cre-
tones.

Uma, infinidade do artigos próprios
paru as corridas do Derby, Prado e flip
podromo, do que ha, demais chie elegan
te e fino.

Preços quasi de graça.
Barato que faz horror !¦Bem sincero e sem chalaça.
Vende assim o Toi.uiado.k.

LIMA COUT1NHO k C."

iò—Rua Duque de Caxias— 48

Orando variedade decalcados de diver-
sas qualidades, que vendem por preços
quo causam admiração-

Completo sortimento de calçados es-
trangeiros, notando-se n'elle especialida-
des como sejam :

Tamancos e chancas, de Penajid (Por-tugal) próprios para o inverno.
Sapatos de saim e de duraquo bran-

cos.
Idem franoezes, para senhoras, pro-

prios para bailes, passeios, casamentos,
etc.

Variadissimo sortimento de calçados
para crianças do ambos os sexos o de to-
das as idades.

Botas para moutaria.
E uma infinidade de artigos que tor*

na se enfadonho mencionar e que vende-
se por preços sem competência

10—Rua do Livramento—10

A FLOR DO BOSQUE

COSTA CAMPOS & 0«!

razmxmxmxr ixnbncmitiiiis

\ ADVOGADOS
João Bàrbalho

José' Diniz

Pedro Ratis
Rua do Imperador 11. 5.5,1.- andar.

SOLICITADOR DE CAUSAS
Plorentino Cavalcante de Albu-

querque, solicita nas comarcas deJaboatão, Cabo, Escada e Rio For-moso.
Reside na cidade do Cabo onde

pode ser procurado.

Importante estabelecimento de
ioias

DE

1 CHIEI
Antônio Pinto da Silva & Ca

62- RUA DUQUE DE CAXIAS-64
(ANTIGA DO QUEIMADO)

TELEPHONE 137
Este sumptuoso estabelecimento

de ferragens e cutellarias acaba de
passar por uma grande reforma,
já na variedade de novos artigos e
já na baixa de preços, e para certi-
ficarem-se convidamos a fazer-nos
uma visita para verem a realidade

PARA A EPOCHA
Salitre, Brabanteou lio, Enxofre
Papel viado e de cores, Breu, Li-malha de todas as qualidades.

Para costureiras
Machimis de um e dois pospon-tos, agulhas e óleos para as mes-

mas.
PARA FUJN1LEIROS

Folhas deíiandres, zinco e latào,estanho em verga e tudo mais per-tenoentea esta arte.
para marcineiros

Palinha de junco, gomiua lacca,
cola, lixa e tudo mais tendente áarte.

PARA USO CULINÁRIO
Completo sorti men tos de louças

americanas, agatli e ingleza, assim
como talheres, colheres, fogareirps
e tudo mais quanto seja necessário.

PARA AGRICULTORES
'Enxadas, machados, foices, pása tudo mais quanto preciso fôr.

Loja e armazém de fazendas
E ROUPAS FEITAS

roa

JOSÉ' CORDEIRO DOS SANTOS
Rua do Duque de Caxias n, 89

(antiga do queimado)

PERNAMBUCO

VIDROS
E

Telhas duidros
Em caixas e a retalho.
Preços sem competência..
Vendem : ANTÔNIO FERREI-

RADA SILVA &C\
Loja de Ferragens

Riia do Duque de Caxias n. 80.

AS VENDAS DESTA CASA SÃO LÍQUIDAS

p COM DESCONTO A VONTADE DO
COMPRADOR

Noya fabrica de gelo
' 

CA ES DO CAPIBARIBE N. 14
Gelo á 100 réis o kilo

Vende-se também águas de Seltz e li
inuad">.g.

TYP. INDUSTRIAL

RUA DO IMPERADOR-N. 75.
Esta typographia, com um pesso-ai habilitadíssimo, incumbe-se de

quaesquer trabalhos typogrophicos,
taes como facturas, cartões de luxo!
obras de quaesquer formatos, perio-dicos, etc.

Seo proprietário offerece ao pu-blico, além da nitidez e bem acaba-
do de seos trabalhos, preços sem
competência.

Cupricho, sinceridade e economia
eis o rito d'esta casa.

Rua do Imperador n. 75.

Dr. Mello Gomes

MEDICO OPERADOR E PARTEIRO
CONSULTÓRIO E RESIDÊNCIA !

46—Rua do Barão da Victoria—-46

{Antiga rua Nova)

Onde tem consultório e residência- po.deudo ser encontrado e recebendo cha-magoa a qualquer hora do dia e da noute
. Especialidade: partos, febres, moles-tias do senhoras e dos polmões, syphiliaem geral cura rápida o completa, o opo'rações de estreitamentos e mais soííri-mentos da uretra.

Açodo de prompto a chamado naraoutre i qualquer distancia.

Telephone n. 37-í

Fomos desfiados
LEGÍTIMOS

Crespo.
Caporal íraucez.
Dito bahiano.
Ooyaz..
Preços acima de zero, isto é, poucomais.

30—Rua da Madre Deus—-80

Fabrica -f-ilobo

nVCODIST-A.
LYRA PONTES

Encarrega so du confecção de vestidos
para casamento, bailes e passeios etc,,acompanhando o desenvolvimento e ex-igencia dos melhores figurinos do mundo
elegante.

Também se encarrega de aprontar ves
tuarios para creanças o enxovaes parabaptisados.

Igualmente se encarrega da confecção
de chapeos e capotas pelos últimos fi«Vu.rinos chegados de Paris e Lisboa.

Todas as eacòmmendas feitas n'esta
casa sào executadas com brevidade e acapricho.

PREÇOS RAZOÁVEIS

Rua do Imperador 11. 41, 2- andt

AUGUSTO DO REGO & C.
Rua do Cabugá n.- g

-bOJA DE QUATRO PORTAS
Este sumptuoso estabelecimento

acha sa com um completo sorti-mento de lindas jóias de brilhan-tes, pérolas, rubins, esmeraldas,saphyras, etc, etc. : de uma inü-mdade de artigos ãephaniazia:
uni grande deposito de excellentesrelógios de algibeiras, paredes,assim como riquíssimas correntes
de ouro e platina e objectos de
prata, chiystq/le elunetària.

Importando directamente das
pnncipaes fabricas de Pariz Lon-dres, Berlim e New-York, podemvender mais barato do que outro
qualquer, convindo que os com-
pradores, a bem de seus interesses,venham ao seu estabelecimento an-tes de effectuaretn alguma compradejoias, para se convencerem damodicidade dos preços.

Compra-se prata e ouro velhos
RUADOCABUOA'N-0

Telephone n- 241.

¦THOMAZ DE CARVALHO St Q
Este conhecido estabelecimento aenl,-de retirar da Alfândega; vindos airSfmente de Londres, Suissa, Paris, BerlimViennae outras praças da Europa ,m.magnífico sortimento de calcados dos 2lliores fabricantes, como sejam Bostor.llan.en, Meliés, Clark C. Herber, P0y'Hattat, Joly, Kubat, Continental, Bali ¦'Appert, Huard, Latelle, Forroy, o taml'outros, para senhoras, homens e creaneas. ""
E' enorme a variedade em sapatòesbotinas, sapatinhos, abotinados, chiani'tos, sandálias e outros calcados, quer snjam de bezerro, pellica, chagrin, cordo'vao, duraque, marroquim, pello, cotnoda russia, setim e outros muitos cabedaes. üe'
Lisos, bordados, depellucia, ponteadose de arminhos, ha de todaa as cores, desde preto, rosa, bronzeada, besouró ou

qualquer outra que se deseje.
Em formas e gostos, o que ha de mo-dermssimo, a Luiza, a Nmon & Canoalto, ou baixo, de abotoar, enfiar ou comelástico; inclusive os verdadeiros calca*dos Turcos, inteira novidade.
Só & vista pôde dar idéia do que ha deesplendido, quasi phantastico.
Solicita-se das Exmas. Familias e «J0

publico em geral uma visita.

Preços resumidos

10—Rua do Barão da Victoria—10'

TELEPHONE 888

ar

CUIDADO

Entre os charutos de imitação deHabana que neste mercado se ven-dem, sào incontestavelmente me-hores os fobricados na graude fa-bnca Pacheco & C, da Bahia, epara conhecerem os charutos destatabrica, ba ta que o consumidor re-
pare no fundo onde collocamosuma ancora com as iniciaes P. & C.

IMITAÇÕES PARA 120REIS
La Flor Cubana, caixas enver-nisadas.

100 REIS

Biavolo, Gourmand, Columba,Meyerber. '

80 REIS

Mikado Vidar & Villar, Titania,Dandy, Allonso, La Diva, La Florde Hespanha. Estrella de Ouro.

60 REIS

VETERINÁRIO
SEBASTIÃO RIBEIRO GUIMARÃES

2—Rua Marquez de Olinda—2

Cura toda e qualquer moléstia, tanto
pelo systema allopatha como homceopa-
tha. r

Diversos animaes como Beberibe, Goodmorning, Arumanj, Guerreiro e Condensa
encontraram prompta e decidida cura.

Com longa pratica, comproraette.se
pelo bom effeito das curas de que for eu*carregado.

Preço módico

CAFÉ' RUY

Telephone

QUEM FALLA?
O respeitável publico...

Consta que temos ahi um caféespecialissimq ??... .
E' verdade; recebi ultimamenteuma grande partida de CAFÉ' DOCEARA', cujo aroma e agradabi-lissirao sabor não têm eompeten-cia! r
Vende-se moido. e preparado emotiicaras;—desde 6 horas da ma-nhã as 10 da noute.
O que ha mais ?
Um completo sortimento deíi-nas iguarias, taes como: cerveja1 henix e outras marcas : vinhos •

licores; reír-y-os gelados; boli-nhos para chá ; empadas de cama-rao ; pasteis de nata ; bolo inglezchocolate ; castanhas confeitarias'
doces de diversas qualidades • es-'
peciaes charutos, etc, etc.

Sim ; temos ainda, a noute omui conhecido SORVETE TRIPLO e o apreciado CREME !•• Bem! estou sciente...obrigado..-Não, tem de que"ate logo... olhe. ..tenha sempreem lembrança <:

La Flor de Cuba, Fausto, LucinaeAndaluz, '

MARCAS DA FABRICA 60 REIS
Parisienses de V, Prados, Pa*checos, Mugianos, Republicanos.

80 REIS

Exposição, Pérolas de 1- Nobre-fej Regalia, Bismarks, Bahianos,Regaha de La Reine JaponezesPortuguezes, Collonos, Paulistas,Junqueiras. '

Esta fabrica aprompta qualquerpedido rapidamente, e faz vantagens aos revendedores
Os pedidos devem ser feitos a

&Pa<.heC0 & C, ru. Í'„„8e-lheiro Saraiva ir 13, Bahia.

PAPEL DE FORRO
De sala, gabiuete e corredor, esplendi-

do sortimento ua

LIVRARIA CONTEMPORÂNEA

INSTItUMENTO DB AI0S1CA

Para banda e orchestra, realejos, cai*xmhas com 1, 2 e 6 peças para creança mi
LIVRARIA CONTEMPORÂNEA

MALAS DE VIAGENS

Para roupa de senhora e homem, propnas para camarote o caminho do ferro*bolsas, chapeloiras, binóculos e etc.
Artigos muito bons e baratos na

LIVRARIA CONTEMPORÂNEA

«aiUDaots-

Com bellissimas oleographias, ebjectes
para adorno de sala e para presentes, tude
encontra-se na

LIVRARIA CONTEMPORÂNEA

2—Rua Primeiro de Marco—2

Fnndip geral
ALLAN PATERSON & O

Machina a vapor.
Moendas,

Rodas d'agua,
Taixas fundidas e batida».

Taixas batidas sem cravaçâe,
Arados.

r<i—Rua do Barão de Triumpho—-ii

XAROPE DE .lARjytlACARU

Rua do Barão ãa Victoria n-56 Rua Lar

MDDISTA
D* Leonor Porto
Continua a executar os maisd fflceis^urinoscebido de W-

neirò. ' LlSbÔa e Rio de ^
Prima em perfeição de costuraem brevidade, modicidade em pre'cose fino gosto. ytíII-Píe.

f- d° RosayL m, fundar
- . :¦¦¦,:1

composto

GRANDE PEITORAL

Tratamento curativo de todas as
moléstias do peito e da garganta, de*
fluxos, tosses simples e convulsa,
coqueluche, constipações, asthma,
bronchite. catarrho chronieo e tysica
pulmonar e da larynge.

E' o primeiro peitoral que se co*
nhece até hoje na medicina.

Um vidro 2$500
A' venda na rua do Barão da Victo
ria n. 51.

PHARMACIA PINHO
Typ. Industriai Rua 
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