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.PARA CAPITAL.

Uni anno. ,.' ;
Sois mezes .
Três mezes .

L2$000
-C$000

4$000

VAGA.UEVrO ADIANTADO
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DOMINGO 21 DE NOVEMBRO DE 1880.

A8SEGW ATURAS

PARA O INTERIOR E EXTERIOR.

Um anno. .
Seis mezes .
Três mezes .

14$000
7$000

- 5$000

!.;-. NUMERO AVULSO 200 RS.

AMUNCIOS A 60 RS. A UNHA.

PARTE OFFICIAL.
f];'íi?iTOo ffà PÍaifiÈtt?

>,. Aélos legâsSaílwos..

LEI N.^ 1932.DE 15 DE OUTUBRO^DiriSSO.

Orçando a receita e fixando a despesa provincial do exercido de 1881.

André Augusto de Pãduã Fleury, do Conselho de Sua Magestade o
Imperador, Comméndador da Ordem de Cbrislo, Presidente da provin-
cia do Ceará etc.¦ Faço Saber a todos os seus habitantes que a assembléa legislativa
provincial decretou, c ernsanccionel a lei seguinte:

CapituHo I.

DESPEZA PROVINCIAL.

Ari. l.°—A despeza provincial no exercido de 1881 é fixada na
quantia de 913:590,^000 reis, e destinada aos serviços designados nas ru-
bricas seguintes:

Representação provincial.
§ 1.° Subsidio aos membros da assembléa

legislativa 19:810^000
§ 

'2.° Ajuda de-custo de vinda e volta dos
mesmos 

4:000$000
23:S40|}000

Secretaria d'Assembléa. «>'
§ 3.° Pessoal—6:10,0^'0üi)r eis c para o ex-

pedifmle f*ÔOp$ÓÓ0. rejs 7:000$000
¦ § 4.u-Apanlianienlo tachigraphico dos de-
bales- 2:80: #000

§ 5.° Publicação dos mesmos, impressão
de projeclds e pare'ceres de cómmissòes 3:000$000

§ ü.° Impressão e brochura dos annaes l:500íi000

Secretaria do Goverw

% 7.u Pessoal 30:C20,.000 reis. inclusive
a gratificação do empregado que conta mais de
25 annos do serviço, a de liOOOjfÓÓp reis do
secretario e a de oOO^OOu reis tio olíicial do
gabinele e 1:~Ü08>UU reis para o expediente

% 8.° impressão dos relatórios da presi-
dencia, appcnsus, brochura etc.

% 9.° rublicáçào dos actos da presiden-
cia, impressão e brochura de leis etc.

14:-100#000

34 '2201000

l:600g000

1:Õ0 $000
 37:320£000

Secretaria do Lyceu.

8:800$QOO

Í5:9ÕÒJÒ00
"v

G::iü0$000

¦ JS 10. Pessoal—8: LQÜjÓOÜ' reis, expedien-
le ele. 7M;0p:|Ò00 reis

Ensino secundário.
§ 11. Corpo docente do lyceu. inclusive,

as gratificações dos lentes que contam mais de
25 annos dê serviço

§ 12. Ditos das cinco aulas de latim do
interior

Ensino primário.
i] 13. Professores, inclusive as gialilica-

ções dos que contam mais de dez e vinte e
cinco annos de serviço 132:000^000

, § 14. Aluguel de casas para escholas, a- .
gua e limpeza G:000#000 .

• § 15 Acquisicão de utensílios 2:00il$000
 170:700$000

Bibliotheca e archivopublico.

§ 16. Bibliothecano archi vista,
§ 17. Expediente etc.

6008000
400^000

Culto publico.
hOOlijp.O

§ 18. Congruas aos coadjuetores
§ 19. Guisamenlo às matrizes

4:000)^000
5:60„í>000

9:GO0St0O

Administração ila Fazenda.

Thesouro Provincial.

§ 20. Pessoal—40:300^000 reis e expe-
diente etc. 5:000§000 45:300§000

Secção d'A rrecadaçâo.

§ 21. Pessoal 8:200g000 reis e para o
expediente ele , liscalisaçao, conferência econ-
tlucçào de gêneros, lançamento de impostos e
aluguel de armazéns 5:000g00p .13:200$000

Collectorius.

§ 22. Porcentagens aos ex adores pela co-
branca das rendas, inclusive a gratilicação de
1 ;20(5ípOOO' reis a dous guardas- vigias do Ara-
caly, e '2:0008000 reis para livros, talões etc. 40:00 $000

oÜiciae3, comprehendidos os do exercilo em
serviço policial

§ 26. Griitiíicação pelo effectivo comman-
do de destacamento* '.'

. § 27. Fardamento
§ 28. Livros-para a escripturaçàodo cor-

po e utensílios para quartéis e 
'corpos 

de'
guarda

§ 29. Concerto de armamento, correamej
equipamento e instrumento de musica e com-
pra destes

§ 30. Aluguel de casa para quartéis de
destacamentos

§ 31. Água para o quartel do corpo e
luzes para o mesmo e os do interior e corpos
de guarda «"

§ 32. Transportes de praças, armamento,
fardameulo. correame e equipamento . '

§ 33; Inspecçáo do corpo
Si 34. Conselhos de disciplina e julga-

mento
- § 35. Praças montadas'

§ 30. Guarda cívica, sendo 3:600/;000 reis
para os intendentes—27:59-bjOÜO reis para os
sargentos e guardas e ;2:6.Òu$Ü0O reis.para o
fiir.Ua mento

<§ 37. Curativo de praças no interior
|jj 38. Enlerramenlo de praças

Pessoal mactivõ.

39.' Aposentados, jubiladose reformados \

Presos © èa&eiasí

l:50O#000

2:OO0$OO;)
12:01)0^(000

500&000

1:000$000

2:5005!000

1:0000000

2:0p0#000
4f*u#oqo-

500^000
5:000^000

33:194$000
500$OUO
1001000 .

—u 195:774#000

43;340gOOO

§ 40. Pessoal administrativo da cadeia da
Capital

§ 41. Auxilio para o sustento, vestuário,
curativo e dielados presos pobres

g 42. Transportes de presos iià província
% 4-ci. Aluguel de casas "para cadeias
Si 44. Expediente, uleiísilios, ferros etc.

para as mesmas /

2:920|00!) '

60:000P00
3-)U$OU0 

'

hOOÜijíüOO

200^000
-.___ 64:420|000

lllumiii&açã.o paibiica.

§ 45. llluminação da Capital, sendo
tio.-DUu^üOO reis para custeio e Gu0$000 paraüscalisacáo

tâubvençôes.

§ 40. Ao monumento que se pretende eri-
gir ao General Ozono l:0UO^0Uu reis ao col-
iegio de educandas da Capitai 3:jü..',$hu0 reis;
e-as casas de caridade do interior 3:000j>O0U
reis, a saber: l:ÜUü|.0U reis para a do Ora-
to; 2âO|püÒ reis para a da Barbalha; . . . ,
üõUjjjüüU reis para a de Milagres; 25U§000 reis
para a de Sáii.t'Ániia ; 750,>u0U reis para a de
sobral e ÕUO^OOÜ reis para a de Missão-Velha;
e á D. Adelaide Siníth de Vasconcellos ilibei-
ro (JOOjjOOO reis

Colônia C(ü-istina.

§ 47. Para o pessoal. S;575$000 reis; paraa alimentação Il;ò03í3,0.ü reis; para o vestua-
rio l;ü0ü$..00 reis; para a continuação ou
conslrucçao de obras e outras desjjèüas
8.;562^000 reis.

O6:G0qg00O
¦4 ¦'. ;¦

'¦¦ " "j

7,'600g000

 98:500§000
Força policiai./

% 23. Corpo dê policia, 8:400gü00 reis
para o estado maior, 1:600$ 0) reis para o
menor—1:500^000 reis para o-medio 15:000^5
para" os o0iciaes.de fileira 20:500^000

§24. Praças de pret 107:000?!.i00
§ 25. Ajuda de custo de ida é volta dos

Obras publicas.
< 

¦ 
- 

• 
*

§ 48. Direcção das obras publicas, sendo
4;8u,.j5!uüj reis para o pessoal, iUU:000 reis pa-ra o expediente e. i0U:UOO reis para ajuda" de
custo

§ 49. Obras, sendo 40:000|000 reis pára"a elevação do pavimento superior, da cadeia da
Capital, acquisiçào de biombos de ferro, orga-
nisaçáo de otliciuas e respectivo pessoal; e
5;Uuu^0o reis para a conservação das existen-
tes. t'ara as matrizes: do Aracaly l;OUO$Üi.O
reis, bobral 1;0.0| O.i reis, Crato õüu^OOO
reis, Granja 4uu$0Ud reis, Sant' Anna 50u'§u00
reis, 1'acaiuba õOüíjiOUO reis, Imperatriz . . '. /
^;UvU^,00U reis, Jaguanbe-meriinüOO^OOOreis;
Missão-Velha 1;üuu$00íJ reisr Pedra Branca.
õOUÇUÔQ reis, S. lienedicto 50Uç>O0ü reis, Ibia-
pina 50b|0p0 reis, Morada iNova ôU0,$00O reis,
Cococy, 500^000 reis o 8. Luiz l:0o\ $0u0 reis.
Para as capellas : de iN. &. do Patrocínio (ca-
pitai) 2;0uu$U0U reis, S. José (Maracanahú)
i;U0u$0Üü reis, fN. S do Rozario (Baturité)
4üü^üUü reis, e Pará (Granja) 4uOàOÜü reis,
para o porláo do cemitério de b. Bernardo
üas Russas 200$ Ou reis. Para as escholas de
Maranguape OUO^OÜO reis e Acarape 5>jU^00U
reis. para as casas de câmara e cadeia de
Cascavel 2;0ü0$OÜU reis e Maria Pereira......
.ljüOu&OOd reis. Para as cadeias: do Crato
1;500#UO.) reis,NGranja 300$000 réis, S. João
do Príncipe I.OüUijiOUO reis, Missão-Velha.....
2.0UOS0UU reis, Lavras 1 juüüguüO reis; Aca-
lape aOOpiO reis, Palma lü ftUUü reis e Ar-
raiai 3uU_>0 )0 reis. Para o pontilhão e alerro
da estrada de Mecejana l;0008ÜüO reis. , Para
a ponte do Gererami (Maranguape) 300§000

I reis. Para a conclusão do açude publico -do
lAIagadiço Grande i;0 =0$0ÜÓ'reis. E para a
! tstrada de rodagem da Imperatriz 4;Ü.00_$000

reis •
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(Continua).

EXPEDIENTE DO DIA 2j DE koVEMBRO DE 18S0,

1.» Seòçào,-Officio.—Ao inspector da the-
souraria dé fazenda.—Para os devidos eífeitoSi
transmittem-serlhe os inclusos titulos';denoniea-
ção e transferencia de empregados para a the-
souraria de fazenda desia província.":2.» Secção.—Portaria.-Concedendo a exone-
ração do cargo.de 2. •supplente do subdelegado
de policia do districlo de Arronches, ao cidadão
Jeroninio Ferreira Braga. v 

. ! í
—Fez-se a communicação do estylo.
Olficio.—Ao inspeclor da thesonrana de fã-

zenda.—Communicando que o Dl-, chefe..de po-licia d'esta provincia, Gonçalo Paes de Azevedo
Faro, reassumiu o exercício do cargo no dia 31
do mez próximo, findo..

Expediente do secretario.
.2.» Secção.—Officio.—Ao inspectpr interino

dò thesouro provincial.—Declarando que a re-
gente da colônia—Christina—, para receber seus ¦
vencimentos, não precisa exhibir attestado de
cumprimento de deveres ; por isso que. dirige .a
parte, que lhe' incumbe d'aquelie estabeleci-
mento, independente do director da colônia;
sendo que devem ser por ella firmados os attes-
tados que apresentarem seus auxiliares á esse
thesouro, para a percepção de seus ordena-
dos. '¦¦/¦¦ ¦'¦ " .

v DIA. 3. • .V\&J-
,. 

Ê - ^'vr';- 

' 

;' .<¦•_¦" .:.¦'.¦:•:'«¦;':•..,.1» Secçào.—Officios.—Ao presidentejda provin-cia do RioGrandedo Norte—Communicando q',â requerimento do D escripturariò da thesourariã
de fazenda][d'esta provincia, Luííí-Carlos da Silva
Peixoto, marcou-se-lhe, emto 1.* do corrente o
prazo de noventa dias para assumir o exercício
do lugar de contador da thesourariã d'essa, parao qual fora nomeado por decreto de 9do m:ez'proxi mo passado. [-rldem á thesouiaria de fazenda mutatis mu-
¦tandis.

—Ao presidente do tribunal da relação do
districlo.—Solicitando uma copia da decisão do
juiz de direito interino da comarca de Canindé,
annullando a eleição,. a que ali se procedeu no
corrente anno, para vèteacíór^s ejuizes depaz,
posteriormente, â uma outra que fora também
annullada. .

—Ao inspector da thesourariã de fazenda!—• .
Remettendo o orçamento,confeccionado pelo en-
genheiro da provincia, das despezas com os re-
paros e concertos precisos ao tra piche d'klfánde-
ga d'esta cidade ; para que mande abrir con-
currencia, de praso breve, para ser çontraclado
esse serviço, com quem melhores condições of-
ferecer. - *-^Ao inspector interino do thesouro provin-cial.-rOrdenando opagamento da 193)^440 réi?,
de objeçtos de expediente, fornecidos ã secreta-
ria,d'es'ta presidência, durante o mez i3roxinio
findd. ;'/ - ^

;2.a Secção.—Officio.—Ao inspectordothesou-
ro provincial.—Approvando, a, arrematação . de
dous cavallos do serviço do.corpo de policia,
pelo preço lotai de 57$500 réis, conforme opina
em seu ôüicio de 30 do mez próximo" passado,
que'assim fica satisfeito. \£

DESPACHOS..; {,' /
Manoel Duarte de Araújo —À' thesourariã de

fazenda para iníòrniar! na mesma, data ao Sr.
engenheiro em chefe da E. dè "F. de Sobral
para infprmar: alé que data foi pago' o süppli-
cante. ...¦Dr. Joào Pedro dè Saboia Bandeira de Mello,
promotor publico da comarca de S. Bernardo.—
Como requer. ,., s..,

EXPEDIENTE DO SECRETARIO.
l.a Secção.•—Officios.—Ao director da 3.a di-

recloria dâ secretaria dfEstado dos negócios do
Império.—Declarando que foi recebida e vai ter
o devido destino a carta de naturabsaçãó do ei-
dadào húngaro, Henrique Auguslo Foglare.

—Deu-se'sciencia ao.interessado.
—Ao inspectordo thesouro provincial.—Com-'

municandp, para os eífeitoslegaes, que a cidade
do Jardim foi inslallada no dia 26 de dezembro
do atino próximo passado, conforme participou
a respectiva câmara municipal.'. 

2.a Secçào.—Officios.—Ao Dr. juiz de direito
da comarca do Tamboril. . (Em Santa Quiteria)..—Declarando que foi recebido o mappa da esta-
tistica criminal, e que fica inteirado de haver
sido aberta a 3.a sessão dojury d'osse termo,
sendo julgados três reos, dos \ quaes dous forão
absolvidos.

--Ao da.de Villa Viçosa.—Que lica inteirado
deter sido encerrada a 2.» sessão judiciaria
d'esse termo ; sendo julgados doze réos.

—Ao director engenheiro em chefe da via-fer-
rea de Baturité.—Scienlilicaiido-o de que pro-
videnciou-se, para serem despachados, livres de
direitos os objeçtos alludidos em seu ollicio d'esta
data, sob n... 332.

—Ao juiz municipal do lermo de S. João do
Príncipe.—Exigindo, para os lins legaes, a cer-
tidào de exercício, do cargo, que ora oceu-
pa.--Ao admin slrador geral do correio.—lie-
commendando quo entregue as malas do vapor—
Ipojuca —, com destino aos portos do sul, hoje
ás cinco horas da tarde.

—Commuiíicou-se á agencia respectiva.
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CEARENSE
Fortaleza, 21 de Novembro de 1880.

Sociedade Gearenso Liberta-
' dora.

Em presença do movimento abolicio-
nista que n'este momento agita o paiz,
não nos é licito ficar em silencio.

O espirito publico se levanta de um
modo animador em prol da liberdade dos
escravos.

E' de muito feliz agouro esse pronun-
ciamento em favor de uma causa que
não tem verdadeiros eontradictores.

Amando sempre os grandes commetti-
méritos, o « Cearense » não pode deixar
de alistar-se entre os propagandistas. ¦

Entendemos, porem, que não ¦ é para
desprésar a importante questão da op-
portunidade.

Cumpre não perder dé vista as circums-
anciàs, em que nos achamos, nem esque-

cer tão .pouco ãs perturbações economia
cas e socia.es, a que por ventura nos
possa levar uma medida menos pensada,
um alvitre pouco rèflcctidd. •

Ha leis que não se violam impune-
mente, instituições que facilmente se
nãodesarráígam.

A • na t ur eza hão dá saltos.
Antes do útil esfcà o necessário.
No senado romano, tratando-se um dia

de dar aos escravos ura mesmo uniforme,
a, medida foi impugriada pelo receio de
sobrevir abalo á republica, desde que
elles chegassem a conhecer a sua força
numérica.

Debaixo d'este ponto de vista nada te-
mos de que assustar-nos.

Com relação ao numero estamos, fe-
lizmente, em .condições muito mais van-
tajosas do que os povos antigos.

Em Roma o numero • d'esses infelizes
era tal, que d^ um só jacto suppli-
ciavará-se quatrocentos pelo facto de ha-
ver üm d'elles assassinado o senhor. •

E Athenas, que contava vinte mil ei-
dadãos em uma certa épbca, possuía
quatrocentos mil' escravos ; o que não
épara estranhar em povos que viviam
constantemente de conquistas, e fasiam
dos vencidos outros tantos' escra-

ção de quantos sabem ter na devida con-
ta o dogma catiiolicamente politico, e
politicamente social da fraternidade u-
niversal.

Augmentado, como acaba de ser, o
fundo de emancipação, serão ainda mais
promptos o's seus benéficos resultados,
visto como as alforrias por parte do go-
verno se darão em maior escala.

Aguarde mo 1-os por tanto.
Não esqueçamos que a, sofreguidão

eleição para a organisação da meza, noi Clairin, M.Uo Mars, Talma, Rachel, Sa-

nos pode ser fatal.

vos.
Entre nós a questão magna, é1 a .;da

propriedade, e coriseguintemente da in-
demnisação. ,, ,

Infelizmente o escravo, no Brazil, é
uma propriedade como qualquer outra,
e a lei fundamental do Estado garante
o direito de propriedade em toda a sua
plenitude.

Assim que, o problema do elemento
ser vil não é de tão fácil solução quanto
se afigura a philantropia,, ao ultra-sen-
timentalismo de indivíduos bem inten-
cionados, mas que se deixam deslumbrar
pelo brilho da generosa idéia. *

Não será.mais prudente deixar que a
lei de 28 de setembro de 1871 vá prbdu-
zindo todos os seus eíFeitos ?

Estancada a fonte, sabe-se que a pro-
ducção tende a desaparecer.

Foi -sem duvida inspirados n'estegran-
de principio que os legisladores de então
decretaram que u'aquella. data em dián-
te ninguém mais nasceria escravo.

E pois, mais cedo ou mais tarde,, ha-
viamos de ver satisfeita a nobre aspira-

Nas reformas, quer sociaes quer poli-
ticas, quasi sempre ganha-se mais em
caminhar' lentamente.

A demasiada pressa muita vez nos a-
fasta do verdadeiro caminho, e conduz-
nos a rodeios c^ue mais retardam a nos-
sa viagem,

In médio tutissimus ibis.
« Na lei do-elemento servil, disse ul-

timamente um distineto orador na ca-
mara dos deputados, não basta ver de
relance e por alto a idéa magnânima de
uma victoria christã e civilisadora que
a inspirou ; faz-se ainda preciso descer
a considerações de outra ordem, que
muito importam á prosperidade do paiz
e a-seu futuro.

« Si fossemos attender -so aos impulsos
do coração, si a philantropia devesse
ser a regra única, ou pelo menos a nor-:
ma suprema do governo dos povos, 

"de

certo a melhor medida a adoptar, em
relação ao elemento servil, fora exter-
minar de um golpe a hydra do capti-
veiro.

« Porque porem, não o fiseram assim
todos os povos?

« E' que o legislador e o estadista, se
tem diante de st a moral que lhes falia
em nome da humanidade, tem igual-
mente a economia que lhes falia em no-
me do trabalho e da riqueza. »

• A'iniciativa particular e collectiva
já se deve muito; muito ainda podemos
dever-lhes. , ,

Convirjamos, antes, nossa attenção
para ella.

Animemol-a. acoroçoemol-a. .
Demos-lhe os encomios de que ella é

merecedora.
Sendo esta a nossa .humilde opinião,

não temos palavras bastante expressi-
vaspara significar o nosso applauso e
sincera adhesão á feliz e opportuua lera-
branca da sociedade •« Perseverança e
Porvir » que se propõe a fundar uma
Associação denominada—Sociedade Cea-V
.rense Libertadora—-Cujos nobres intui-
tos só titulo bem o mostra.

Que os seus esforços sejam coroados
de prospero resultado são os nossos mais
ardentes votos.

;V Gazeta. ,

Nem mais uma palavra pretotidiámos
dizer sobre os longos arrasõados da Ga-
zeta, com os quaes em vão tem procura-
do provar intervenção do Dr. chefe de
policia interino na eleição de Outubro.

Tínhamos já'dito assás sobre essa mal-
lograda tentativa dos - dissidentes, e
nem muito erà preciso para convence-
los de sua sem razão.

Era ^sufficiente o confronto de seus
próprios dizeres para levar a confuzão
aos que tudo arriscão em desespero de
cauza.

Bastava-nos para cortar toda quês-
tão dizer, que no dia seguinte ao da

qual o Sr. Dr. chefe de policia, tendo
comparecido na Egreja, ordenara como
medida de segurança publica fossem Vis-
toriados quantos entrassem para tomar
parte na eleição, a Gazeta dissera :

« Os trabalhos correram com a maior
calma e regularidade.

«O Sr. Dr. chefe de policia interino
esteve presente desde o começo e tomou
efficazes medidas para garantia da or-
dem, sendo suas providencias devida-
mente acatadas não só pelos eleitores
como por todos os cidadãos presentes em
grande numero. ^

Isto, é verdade, fora á 22, dous dias
antes daquelle nefando 24, em que se
desarranjaram os planos dos dissiden-
tes.

Depois é o que se tem visto.
Preferimos, porém, estar com a Ga-

zeta do dia 22, quando ainda se acha-
va no dominio de calma.e das doces es-
peranças, a fazer coro com ella subse-
quentemente, quando a raiva lhe foi
inspirando os argumentos para provar
o contrario do que dissera então. .

Em todo caso a {rareia devia decla-
rar francamente, que uma' intervenção
que dá para que uma eleição corra com
a maior calma e regularidade e produz
efficazes medidas para garantia da or-
dem, é uma intervenção que deve ser
em todo o ternpo ambicionada.

Nada, pois, havia que aceressentar
por nossa parte e deixaríamos a Gazeta

ir seo caminho, si não fora a indolência
de linguagem em sou numero de hon-
tem sobre o debatido assumpto, dirigiu-
do-se a nós.

O papel de Triboulel fizeram os da
Gazela nó dia 2-1 na Egreja por, ocea-
sião da eleição.

Erão realmente uns aüthomatos, fi-
guras dignas de compaixão, querquan-
do lividas se approximavão por instan-
tes do corpo da Egreja, deixando o.sre-
cantos onde se acocoravão, quer q'uan-
do impellidos até o coro ou procuravão
sahir pelas portas lateraes, quebrando
os cadeados. ,

Não sabemos,-si mais tarde fizeram
também o papel de Jeremias, si bem
que paraaifinnal-o sejamos nós levados
pelas.prophecias com que tem ameaça-
do a tránquilíidade do mundo..

' Mas, si o não fizeram ou não fazem
por não terem os olhos fundos, é isso
desculpavel, porque a Gazeta não ha
de estar a fazer todos os papeis.

, Bastão os que ella vae desempenhaii-
do a caracter.

Quanto ao mais que de nós se diz ,só
temos para a Gazeta ama uaica res-
posta :

Não estamos dispostos a responder aos
motejos dos garotos.

30

EXTERIOR
Paris, 24 de outubro de 1880,

f^^rxr^r^tmt^-rvrmrmKrm^rmr^^vrrVB-.

*'. '

OS CEIFEIROS DA NORTE
POR

- •' A. DELAMOTHE . 
' ,

(Versão especial do «Cearense»)
•.'.¦'¦

(Continuação)
CAPITULO VI.

0 GOY.

0 major jogava o dominó com o capilão, teste-
munha da aposta e da bofetada.

Mandou buscar o champagne em casa de illuh-
mental e C», major Gregori? exclamou Svinin,
dando um soco na. meza.' —forque, general?—Porque perdeu, meu caro, chacoteou o ge-neral, cahindo sobre uma cadeira de junco, qnerangiu horrivelmente, tenho o pássaro na gaiola !— Que pássaro? '

—-Ahlahl ah! fez Svinin, jà o esqueceu?
Ali! aliI ah! prendi o monssiu Airiuâ; lembra-
se meu caro I

—Como já ? exclamou o major, pondo, de tal
modo eslava coinmovido, seu carroçào (duplo seis
qu seiinas) no copo de parceiro.

—E diga-me pois, meu caro, tome sentido, vo-
cê poz seu dominó em meu grog, disse o capitão
friamente.

i —Oh ! como-! perdão meu caro
Fedia, um outro copo para Sua Excellencia.
0 rapaz do circulo aceudiu.
O general ria ás gargalhadas.—E onde o encontrou ?
—No campo de Marte, ora essa ?
Parece que o inonsshi é muito curioso; elle

fora ver mitigar os Lesghuinos.
Não ha ainda duas horas que o vi passar aqui,

interrompeu o coronel JNazikof, mas diga-me
meu caro, a sessão foi commòvente ?

—Não muito, um dos patifee suicidou-se.
Fedia l filho de cachorra, meu absinlho e meu
cachimbo I

Os outros morreram mais depressa do que estes
cães polacos. Seja dito sem lhe olfender, coro-
nel Korf . ,

0 novo personagem a quem se dirigia Svinin,
era um bello moço de porte nobre e olhar alti-
<ío, que sentado na mesa visinha lia um jor-
nal.

—•Eu nunca notei que os Polacos fossem cobar-
des, respondeu este olhando para o general, e
entretanto eu os vi no combate.

Svinin mordeu os beiços, porque nunca liou-
vera visto outro .fogo que não fosse o do seu fo-
gào, e sò devia o seu posto a certas prolecçòes
inconfessáveis, ao passo que o coronel Korf ti-
nha ganho os seus galões com a ponta ua es-
pada.Alguns tenentes sorriram.

—Si eu não os vi ho fogo, rosnou o general,

Não ha quem não saiba que a Come-
dia Franceza, mais conhecida sob o no-
me de Theatro Franc^z, é a primeira
scena dramática, não-só da França, mas
da Europa e do mundo.

Como actores qual o theatro, com
éffeito, que pode citar .nomes compara-
veis aos de Molière, La Champineslé, Ia

hei de vel-a3 em breve, porque éipero ter ocea-
siào de queimar com você alguns delles. E' o
que V. exige?

—Eu sempre fui soldado, e não ambiciono tór-
nar-tne algoz, 1'esppnden o coronel.

—Muito bem, meu caro, não me esquecerei,
gruniu Svinin, empurpurado. Até lã, como
eu sou chefe, ordeno que esteja pres.))

Sem responder, o coronel levantou-se e par-
liu.

Houve alguns ofiiciaes bastante cobardes que
applaudiram. ' ,

-Ainda uin filho de cachorra aquelle, disse o
general dirigindo um ponta-pé ao rapaz que tra-
zia-llie o cachimbo. Accende-o; bruto I

Fedia estava acostumado coai estas amabilida-
des. Era polaco, e demais os outros creados
não eram melhor tratados, embora que fosssin
russos.

Acabavão de dar quatro horas e meia na egre-
ja de S. João, e todos os relógios do circulo lJas-
kievilch tinham-nas repetido, quando Fedia veiu
advertir a S Excellencia que um homem da po-
licia procurava-o no vèstibülò.

-Emlim I gritou Svinin. F;il-o entrar. Ca-
pitão, e os senhores todos, permiltam-me que
lhes appresente o illustrissimo senhor Amuá,
o homem de clnpeu pontudo, que a Alta nobre-
za de Ivan Alexandrovilch apostou que eu não
o pegaria.Todos os olhares dirigiram-se para a porta.
Esta abriu-se ileantu de Uurkovsky e logo fe-
diou-se.

O rosto chato do espia tinha-se tornadocom-
prido, os olhos tinham alguma cousa de ilesvai-
rado, e as pernas apenas se sustinhahi.

rah Bernardt, Coquelin ?
Como autores qual o theatro que po-

de "invocar nomes como os de Racine,
Corneille, Mídióre, Voltaire, Beaumar-
chais, Casimir Delavigne, Musset, Vic-
tor Hugo, Emílio Augier,.Dumas Filho,
V-ictorien Sardou ?

Pois bem ! a Comedia Franceza, nes-
te momento, celebra o segundo cente-
nario da sua fundação, que teve lugar
em 1680, por um edicto de Luiz XIV,
referendado pelo ministro Colbert.

Tive a fortuna de assistir ao primeiro
ensaio d'essas festas sumpLuosasquedu-
rarão 9 dias.

A representação ípi digna d'esse gran-
de anniversano eda illustre coinpaiihia
dramática..

A casa do Moliére (outro nome que se
dá geralmente à Comedia Franceza) pa-
recia digna, n'essa noute, do grande co-
mico que, como é sabido/era filho de
um tapeceiro de Luiz XIII e Luiz XIV.

Havia profusão de tapetes, tapeçarias,
velludos, tecidos ricos e estofos de su-
bido preço. f

Uma tenda elegante precedia o porti-
co, e oferecia abrigo ás pessoas que des-
cião. do carro. '

Djntro, o vestibulo, as escadarias, os
corredores estavão transformados em
verdadeiras estufas em que mil plantas
preciosas ostentavão as suas folhas exo-
ticas.-

Na salla achavão-se todas as celebri-
dades pariz ienses começando por Victor
Hugo, em cujo camarote estava o Dr.
Nery, e acabando pelo poeta François
Coppéi, que compoz uma peça de versos
cie circiúnstancia, recitada pelo decano
cia companhia, o illustre actor Cot.

Essa festa chegou muito a propósito
pára fazer-nos esquecer os tristes escan-
dalos a que temos assistido nas ultimas
semanas.

Já contei miudamenteas peripécias do
processo que soffre o Sr. Ivan de Wes-
tyne, redator do Gaulois por causa de
uns artigos em que aceusava ao te-
nente-coronel Jung de ter'deixado rou-
bar
Ministério da Guerra.

As revelações feitas durante o pro-
cesso comprometterão a tal ponto ao
¦General de Cissev, ex-ministro da guer-
ra, que teve este que demittir-se do seu
com ma ndo em Nau tos

¦Porém os oíiciaes, afim de manifesta-
rem os seus sentimentos ale estima para
com o general, decidirão, uiianimeinon-
te, oíferecer-lhe um copo -d'agiia, antes
da sua partida.

Como reflexo da desordem moral que
reina nos ânimos, surgio aqui, de impro-
viso', uma litteratura prostituída, que se
qualifica a si mesmo de pronographica.

Não se devem confundir taesproduc-
ções com os escriptos naturalistas da
escola de Emílio Zola,

Estes e os seus discípulos são artistas
conscienciosos que expõem ao publico a
photographia feia ou linda, seduetora
ou repugnante, cia natureza ; embora
retratem painéis mais on menos liedion-
dos, com tudo seu escopo ó .estudar o
jogo das humanas paixões o não saciar
curiosidades en ferinas.

- Porém, de algum tempo para ,cá pu-
blicão-se uns dez jornaes dignos de So-
doma e Gomorrlia.

alguns documentos importantes cio
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;—Então ? disseram todos.
Manda entrar o preso também, cabeça de bur-

ro, grilou Svinin adeantando-se.
—Peço perdão a Vossa Excellencia» murmurou

e agente de policia, hpelimmdo-stí com medo,
porem... eu... V. Excellencia me desculpe... mas
o homem...

—Acabasle? rugiu o general, tomando-o pela
gola e sacodinilo-o:

Onde está o preso ?
—Eu ..não... pude. . ainda,

mas-si...
li não teve tempo de acabar.

dar com elle,..
Com' nm soco o

general tinha-lhe'ensangüentado o roslo, e der-
ribando-o continuava a açoulal-o com o cajado
e. com o pé.—Ah ! canalha! Ah ! cachorro ! Ah ! maldic-
to! Eu te ensinarei a não Irahir o governo.''Ouves I ladrão ! ouves I

E o mallractava sempre
Desapontados de não verem o tal monsiú A-

muà, os officiaes continuaram o jogo ou relo»
maram sen logar na sacada, deixando S Excel-
lencia se encarniçar àòiitra sua viclima, cousa
muito commu.u na Rússia para que merecesse a
menor attenção.

—E eu que escapei, chacotoava o major esfre-
gando as mãos, (Jae diz, c:ipitàô ?

—(Taiihou, Grégori, vocô ganhou.—Sun I ^im, por hoje. Mas este cachorro de
Ainuá ha de pagar-me, rosnou Svinin, voltando.,
para acabar o seu absinlho. Não, islo não se
acabará assim.

[Oonliniia)



l': / * -

#<^f»n^.-»ges>^«sgagiüOT£«^--^ai:^^taJJCi^^:.a
3

¦ ¦«¦mim il 
" '¦- ¦-¦¦¦¦

" '::,''.'.' 
. 

;^ 
.¦¦¦¦-¦-..

.... :... s» ;-.:¦:'•..;>..' , - -. i. ,—rrv - .vi« "- V- <:-w.-r-f *¦¦•¦-—.-.T ..---•¦.¦--".—-- -¦*¦-«-

¦gg g jggjgjggggjgjjggggçggjjg^ """"«mr

Essas folhas só tem por fim ganha-
rem alguns cobres miseráveis descreven-
do todas as mais baixas prostituições èm
estylo digno deum lupanar.

Vende-se a vil preço, andão expostas
ás porcas dos collegios para allicíarem
aos rapazes, e um d'elles levou a auda-
cia ao ponto de mandar destribuir nas
ruas um folhetim, intitulado ás Paixões
vergonhosas] que causou verdadeiro es-
caudalon'uma terra'tão difíicil de escan-"dalisar como esta.

N-este anno não tivemos outono, más
.sim um to.rridoe prematuro inverno com
acompanhamento de neve, chuva, sa-
raiva o, o mais. \

< Nem por isso deixa de ser muito bri-
lliahte a estação.

Nos thèafcros apinha-so a multidão
sedenta de applaudir os mais festejados
autores dramáticos ; aos concertos dos

• domingos, os. dilettauti não se canção de
ouvir as obras primas de Mozart, Beí~
thoven, Gouaod, Mas.se.net o S a i n t-
Sains.

As corridas de cav;illos tem os seus
froguezes.

Em sunima, todos os prazeres estabe-
lecerão-se aqui' por quatro ou cinco
mezes.

Os Francezes, • com efféito, só diver-
tem-se no inverno : é a estação dos bai-,
les, saráos, theatros, concertos e mais

, -folguedos.
No verão retirão-se páva o campo,

onde permanecem ate ao outono.
Agora apparecem as novas modas, de-

cidem-so os novos sporis que tem de
reinar.

E' um deliciar o percorrer os boule-
vards, apiuhados de estrangeiros.

Como dizia 'um dia um nosso espiri-
tuoso patrício : n'esta estação a gente

. acaba por achar que a Bíblia impiugio-.
nos uma peta quando fallou de um valle

. de lagrimas.

lilllfflfllP

vracitly Auto-
por não ler

I!í,Om'éáç'.'õ:íi.ã* -Foram nomeados tenente
da 2.a companhia úo corpo de policia o alferes
honorário da exercito Joaquim José dos Prazeres
¦íunior, e alferes da I a companhia o ex-sargeu-
todo mesmo corpo Pedro Monteiro da bil-
va.

tSejsa .ejl^ito. | l7oi julgada sem eíLilo
a• nomeação feita,'em 13 de agosto ullimo, de
adjunto do promotor publico do
nio Gurgel do Amaral • Valente,
prestado |ura;iienlo do cargo,

. iLitíeaiya,—Foi concedida ao professor de
latim de S. Bernardo' das Russas Joaquim Del-
gado Perçljgàb' para passar as ferias geraesalo
corrente anuo fora desu.t cadeira.

â3;ò;;»'*í>_õ 'üq 
porlàcJsi.-Foi sob infor-

inação do com mandante do corpo de policia de-
inaítido abem do serviço publico o tenente da
2.a companhia do mesmo Abdizio Ungido dos
Santos.

—Foi também demetüdo do cargo de alferes
da l;.a companhia do mesmo corpo José Pereira
de Souza Carvalho.

Oir^aitiiento. -Começamos ,a publicar
hoje a lei do orçamento provincial qujj contem
viiriás disposições de interesse public i.:M?: 

pjissé.jo.—Acha-se-nesta capitai o
nosso amigo e coreligionario político, teiiento-co-' roncl André Epiphanio Ferreira Lima, a quem
cumprimentamos.

«Stólta iioaaenage.-n. — Publicamos
hoje il honrosa mensagem que em nome de seus
cólfegas sacerdotes dirigiram ao Exm. Sr. JUom
Luiz Antônio dos Saulos os nossos amigos vi-
ganp José Ferreira da Ponte e Padre Bruno Ro-
llrigues de Figueredo.

invocamos a allençào dos leitores para o docu-
mento á que referimos.

jLoterias.—Chegaram as listas da loteria
n.° tíS do Rio de Janeiro, da Celestial Ordem Ter-
ceira da Bahia e de Pernrnibuco.

—Também já se acham a venda em casa. dos
Srs. Ernesto Vridal e Tito Rocha os bilhetes da
graude loteria de Sáo Paulo, k 2"$0(J cada bi-
ihele. .

irijeatro.--Vai hojeá scena pela 2,a vez
no S. Luiz o importante e íiianigíicò drama do
Sr. Pinheiro Chagas—a Morgadinha de. Vai-
flor.

Haja enchente : o drama merece-a, e a com-
pauliia (leveesforçar se para agradar ao publico.

Athttiscu üesarensü—Em outraparte
d'esta folha, publicamos um convite
do digno director deste acreditado esta-
belecimento, de educação, aos Srs'. pães
e correspondentes, para assistirem aos
exames que ahi vão ter lugar.

O Atheneu Cearense, o mais antigo
colégio que possuímos, tem reputação
lisongedra e inspira a maior confiança ;
agora offerece este ensejo para mais uma
vez corroborar a justa nomeada que go-
za.

Culto líelSjsioao -Hoje â tarde terá
lugar o piedoso aclo da beneçâo do SS nas se-
guintes egrejos:

—Cathèdral, às 4% da tarde, '
—S. Casa, às mesmas horas,
—Prainha, ás 5 horas,
—Educandas, as mesmas horas,
—Na capella do cemitério continua sob a di-

recçfio do Rvd. t\idr.é Bruno Rodrigues de Ei-
gueiredó o exercício do mez das almas, todos os
dias ás 5 horas da tarde.

Chegadas.—No vapor «Pará» vierão do
sul.os nossos patrícios—Pedro Álvaro Rodrigues
d'Albuquerque, Eugênio de Barros Gabaglia,
Gil Amora ,e Pedro de Queiroz.; estes dois ulli-
mos receberam o gráo de-bacharel- em sciencias
sociaes e jurídicas.

A todos, as nossas cordiaes felicitações.
Jornal do- Agricultor.— Recebe-

mos o numero 70 desta publicação, cujo
suminario é o seguinte :• O projecto Nabuco e a lavoura.—
Physica. Noções elementares.— Echos
da roça.—O salitré e os adubos.—Cul-
tura do arroz (continuação). Variedades
•degiumellas amarellas. Modo de vege-
taçáo.—Economia domestica. Contra a
ferrugem. O fio de linho e o de algodão.
—O guaco.—Receita de cosinha. Sopa
Üe cevadinha.—Medicina domestica (con-
t indução). Angina. infiaminato-ria. Angi-
na Lardaeea.—Gaographia. Bolívia.—
A .macbirae o carvão.—Máximas agri-
colas.— Raças e alimentação dos anima-
es (continuação) Dureza e cohesão. Vo-
lume dos alimentos.—Receita para doce..
Omellete queimada.---Moléstia da can-
na. Relatório apresentado á commissão
de estudos da moléstia da canaa na pro-vincia de Pernambuco (continuação).—Omarmelleiro,.—Aves domesticas (conti-uuação). O.perú (conclusão). Creação .dos
perus. Engorda. Moléstias do perii. Pro-
duelo.—Hygieue'geral. Fructos. (conti-nuaçãe) Alimentos respiratórios. Corpos
gordos. -'-Notas diversas.

'Sfelegraamuas. — Do 
'Diário 

de Per-
nambuca extralnmos os seguintes :

( Pelo telegrapho terrestre. ) 
'

Rio de Janeiro, 9 de Novembro.
Por carta imperia} e decreto, de o

do corrente <
Foi apresentado nâ igreja parochialde N. S.a do Pilar, na provincia da Pá-

rahyba, o padre Frederico de Almeida
Albuquerque.

Foi agraciado com a cominenda da or-
dem dá Rosa, o maestro Carlos Gomes.

—Consta que, á pedido, foi aposenta-
do o dezembargador da Relação de 'Be-
lém, no Pará, Dr. Manoel Clernentino
Carneiro da Cunha.

nomeados commandantes superiores da
guarda nacional de Pernambuco :

Municipio do Recife.—Coronel Luiz
Cesario do Rego. "'¦;¦•

Municipio de Jabóatão.— Coronel José'
de Souza Leão.

Municipio da Escada.—Barão de Jun-
diá.

—Foram hontem aqui celebradas, com
grande magnificência; exéquias pela ai-
ma do ex-rei de portugal, D. Pedro V.• —O Senado, hontem, depois de algu-
ma discussão, adiou p art. ti.0 (quinto da
proposta) da reforma eleitora}, bem co-
mo o credito ao ministério da marinha.

—O cambio sobre. Londres regula :
22 3/4 d. por 1:000, bancário; e 23 d.,
particular.

Rio, 12.
No Senadp, hoje, foi approvadò o art.

5.° da reforma eleitoral, considerado
prejudicado o 0.°, e adiada a discussão
do 7o. . .

Está-se discutindo o credito èxtraor?
dinario panv o material da marinha.

Rio, 13.
Por decretos de 5 do corrente" foram

nomeados com mandantes superiores, pa-ra a guarda nacional de Pernambuco,
lios municípios ;

De Itambé, coronel Barão de Itambé
De Cimbres, coronel Cândido Xavier

Pereira de Brito.
Do Cabo, coronel. João Luiz Gonçalves

Ferreira.
De Cabrobó, coronel Luiz Hyppolito

de Lima.
De Caruaru, coronel Luiz Paulino de

Hollanda Valença.
De Ouricury e Boa-Vista, coronel Ma-

noel Jacome Bezerra de Carvalho.
De Taquaretinga,' Bom. Jardime Li-'

moeiro, coronel Amaro José Lopes Cou-
tin^io.

De Rio Formòzo, coronel Barão de
Una.

igu-

os fúnebres [.
Rio Branco.'

Ü Senado, hontem, depois de ai
ma discussão, adiou a artigo quarto da
refornía eleitoral.

—Na Câmara tios Deputados; hoje o
Sr. Zama pedioáo ministro do iniporio o
despacho tio requerimento, em que a
viuva do Dr. Aprigio Guimarães pedio
uma pensão.

Nessa casado parlamenio -foi, hoje,
reeleita toda;a mesa, menos o terceiro
vice-presidente, para cujo Cargo foi elei-
to o Dr. Soares Brandão.

Em seguida á isso, oepupou-se a Ca-
mara com a discussão de vários assump-
tos de pequena importâncias

0 cambio sobre Londres regula :
23 d. por 1$000, bancário, e 23 1/4 d.,
particular.

Rio de Janeiro, 10 de Novembro.
—Por decreto de 5 do corrente foi

aposentado Josó da Costa Rabeilo, íiel
do almoxarifado do arsenal de marinha
de Pernambuco.

—Hontem foram capturados mais oito
caftens, para serem deportados.

líio de Janeiro, 10 de Novembro.
A subscripção, aberta entre os -mem-

bros da câmara temporária, em favor
da faniilia do . finado Dr. Aprigio Gui-
marães, produzio 805$000 róis.

—O Senado, depois deter discutido
hontem e hoje, approvou os arts. 4.° e
5.c da reforma eleitoral, com as emen-
das e additivo da commissão respectiva,
e adiou o. art. 5.° da proposta, que' pas-
sa a ser 0.a

Igualmente íicon adiado,xdepois de ál-
gum debate, o credito extraordinário
para despezas do material da urinada.

Rio tíe Janeiro, 11 de Novembro.
—Por decretos de 5 do corrente : .

Foi aposentado, á pedido, o dezembar-
gador do tribunal da Relação de Belém,
no Pará, Dr. Manoel Clernentino Car-
neiro da Cunha.

Foi nomeado juiz municipal de Ma-
uáos, no Amazonas, o bachárüí Jorge
Augusto do Brito Inglez.,

Foi reconduzido o juiz municipal do
termo de Flores, em Pernambuco, ba-
charel João Baptista Gitirana Costa.

—A Câmara dos Deputados approvou,
na sessão de hoje, a subvenção á compa-
nhia de vapores americanos ; e, em se-
guida, discutio o projecto de créditos e
outros assumptos de poqueua importári-
cia.

Rio, 12.
Por decreto de 5 do corrente foram

De Goyanna, coronel Bento Rabeilo.
> -^Hontem a empresa da Phenix Dra-
matica, coadjuvada pelo professor Mes-

AindI hojòTram celebrados ohici- fB 
e ülltrüs' f!;í 

^ebi-arma igreja de
nebres pela alma do Visconde do b' írall(?lsCÜ ^l aula, solemnes ,exe-

quias pelo maestro Jacques Offenback.
Houve,muita concorrência.

—A Câmara dos Deputados, hoje, dei-
xou tio funccionar por falta de numero
legal de seus membros, i

#—Segue brevemente d'aqtii: em com-
missão cio governo, uín engenheiro de
primeira ortlom para estudar o serviço
de abastecimento'd'agua potável á cida-'
de do-Recife ; e uma commissão, ençar-
regada pelo ministério da agricultura
de estudar a questão do phosphato de
cal, existente no presidio de Fernando
de Noronha:

^—0 senador Luiz Felippe dá, no dia
15 do corrente, no hotel dos estrangei-
ros, um'banquete aos seus amigos poli-
ticos. ,..

—O cambio' sobre Londres regula : á
23d. por 1 $000, bancário, e á 23 1/4
d., particular.

.Rio, 14.
O Senado approvou,,horitem, o credi-

to^extraordinario pedido para' o materi-
ai da armada, com uma emenda do con-
selheiro Junqueira concedendo um ou-
tro, de quatro mil contos deNréis,:ao mi-
insterio da guerra, para compra doar-
mamento.

Sujeitando-se ppç. essa oceasião larga
discussão sobre a nossli posição para com
as republicas do Prata, o conselheiro
.Saraiva declarou:—nada haver por ora,
e que é de acreditar que as intenções
desses governos sejam de manter a paz ;
mas que julga conveniehte não estarmos
desarmados.

Ainda ficou adiada a discussão do art.
7.° da reforma eleitoral., i

' —Suicidou-se, hontem, o engenheiro
eivei brazileiro Luiz Augusto de Olivei-
ra, que ha algum tempo estava soffren-
do de loucura.

—O cambio sobre Londres solfreu hon-
tem, baixa, sendo as cotações realisa-
das: á 22 7/8 d.pòr 1$00Ò, bancário, e
23 d., particular.

Rio, 15.
Por decretos de 13 do corrente :
Foi autorisada a construcção da es-

trada de ferro de Maceió á Imperatriz,
na provincia das Alagoas.

Foi aposentado o desembargador da
Relação de Ouro Preto (Minas Geraes),
Elias Pinto do Carvalho,

Foi nomeado procurador da coroa da
Relação de Cuyabá (Matto Grosso), o
desembargador João Augusto de Padua
Fleury.

—A Câmara dos Deputados, hoje,

discutio diversos créditos, e vários as-
sumptos de pequena importância.

Rio.de Janeiro, 16.
Por decretos de 13 do corrente :
Foi" removido o desembargador Anto-

nio de Souza Martins, da Relação do
Cuyaba (Matto-Grosso), para à de" Ouro-
Preto (Minas-Geraes), á pedido, ficando
sem effeito sua anterior remoção paraa do Pará.-

]?ôi aposentado o conferenteda Alfan-
dega do Maranhão, Joaquim Pedro Sal-
gado. .r ¦

; Foram nomeados : *
Juiz municipal do termo do Pombal,

na Parahyba, o bacharel Pedro Velho
do Rego Mello..

Foi nomeado conferente da alfândega
do Maranhão, o segundo escripturario
da alfândega do Ceará, Virgílio Nunes'do Mello. ,:.-.,' —Realiáou-se hontem o jantar; ofte-
recido pelo . Senador Luiz.Felippe; aos
seus amigos, com assistência do alguns
ministros, senadores, deputados, e varias
outras pessoas gradas. Houveram muitos i
brindes. .. ',,f "•

—O Senado, hontem, ainda adiou o
artigo sétimo da reforma eleitoral.

, — Na1 Câmara dos Deputados, ultima-
mente, nos. dias era que tem havido ses- .
são, tem havido calorosa .discussãoacer-
ca da deliberação tomada pelo reápecíí-
vo presidente Dr. Gavião Peixoto, de
prohibir que os.deputados fudamentem,
dentro dos primeiros três quartos de ho-
ra de trabalho) os requeriínentos queofferecem á casa, excepto quando for,
para esse fim, pedida e approvada ur-
gencia. . .. ¦ ., > v' 'Jí;--.

-^Ná sessão de hontein, rlessa casa-lo
parlamento, orava o Dr, Joaquim Na-
buço acerca daqúelle ponto,' qiundo foi*:
declarado fora da ordem,-e ameaçado de
se lhe .retirar a pKlavra, havendo nessa
oceasião calorosa discussão.

¦ Após esse incidente, a.Câmara appro-
vou, ení primeira^discussão o projecto
sobre o phosphato de cal, existente no
presidio de Fernando de Noronha.1.

—O cambio sobre Londres regula': á
23 3/4 d. por. 1$0000, bancário, \é.á 23
d. particular. ; :¦'.«;

Rio de Jáiieiro, 10.. >; '-fiiXi'-' ; •"' -:
—O Senado approvou hoje o artigo

sétimo da --reforma-eleitoral, com- as
emendas á,elle^oííefecidas;ea(lioií O'ar-
tigo oitavo. ;
•. —A Ccãma.ra dss Deputados não íune-

cionou hoje. . Y ,-;
Telegpammas 'dò oxleiiop.

Paris, 9'de novembro. •,*,/ ,,/ ,
—Realisòa-se hoje a abertura solem-

ue das Câmaras ; procedendo-se, logo'
em seguida, á eleição das mesas, tanto
ho senado, como na câmara dos deputar. 

'"¦>

dos. .; ^ i y ;, t ', .
—Novas desoTtleus tem-se dado na

provincia/por oceasião de serem execu-
tados ;ps, decretos de 29 de ínarço.

i "Em Toucoing (Norte) houve, um con-
flicto,entre apolicia e os-partitlarios das'
congregações mandadas expei-lir, sendo .;.
avaliado em sessenta o numero das pés-
soaSxqué ficaram feridas. •

Paris, 1'Odé hoveiubro. . ^
—Tendo acainara dos deputados, na;.

sessão de hoje, rejeitado a prioridade da
discussão dó projecto sobre o. ensino^\
prioridade pedida pelo ministro da ins-
trucção publica, presidente1 do conselho,
os membros do gabinete aninisterial a-
preseiitaram suas demissões colleçtiva-
menta. ..'¦¦"¦;¦' ,' v ; ¦

;Ljsbpá, 9 de novembroV
—O conde da Penamacor, que fora

aceusadó de complicidade no. crime de
introduzir moeda falsa eni erreulação,
tendo sido absolvido, acaba do ser posto
em liberdade...... ,; -p

Londres, 10. '

—Mr. Gladstone declarou hoje em •
iim discurso que o' governo observa-
ria strictainente as leis vigentes einre- •
lação às perturbações da. ordem na
Irlanda..

Lisboa, 10.
—Chegaram aqui hoje, de volta da

America do Sul, os paquetes «Douro,»
-da Mala real, e «Ibéria,» da linha do
Pacifico.

Vieuna, 11. ;
—Na região de Agram, na Hungria,

sentiram-se abalos de um tremor de
terra.

São consideráveis as ruínas.
Paris, 12.
—Na sessão de hoje a Câmara dos

Deputados votou, por 21)7 contra 132
votos, uma moção deJ confiança ao mi-
nistorio.

Em conseqüência desse voto da Cama- '
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ra todos os ministros retiraram os seus
pedidos de demissão.

Mais um telograsiima.— Do Jor-
nal do Recife de 11 de Novembro trans-
crevemos o seguinte :

Riõ de janeiro, 10 de Novembro.
Affirma-se que o Sr.conselheiro Sa-

raiva vai brevemente á Bahia,afim de
inaugurar o engenho central de Pirajá,
ficando encarregado interinamente da
pasta da fasenda o Sr. conselheiro Dan-
tas.

e»assageiros.—Entrados dos portos do
sul no vapor « Pará » :

D. Anna Maria da Rocha, Euclides
Barrozo, Eugênio de Barros R. Gaba-
glia, ltriclio Narbal Pamplona, D. Roza
A. Barros Palácio, D. Maria Angélica,
Francisco Rodrigues da Silva e sua se-
nhora, D. Brazilia Amélia da Cruz,- D.
Joanna'da Costa, João Damasceno Vaz
Gomes, Sabino José Cabral e sua fami-
lia, Maria'Francisca de Jezus e 2 filhos,
Engenheiro Alfredo, Carlos Alcoforado,
Dr. GÍ1 Amoraj Dr. Pedro Alves Rodri-
gues de Albuquerque, W. Me.hor Ro-
berto, Álvaro Teixeira de Souza Men-
des, seu criado Bénedicto, Dr. João Fer-
mino Dantas Ribeiro, Dr. Pedro Quei-
roz, Henrique Golignac e sua senhora,
Benigno Gonçalves Gloria. *

—Em transito :J Izidoro Pinho, Laurindo da Silva,
Francisco Mariano Viveiros, Almér de
PorgaNina, Antônio de Carvalho Co-
Ihano, Marcelino da Silva Perdigão, Dr.
João Gualbertò Torrião da Costa, Bene-
dicto Pereira Leite, Raimundo José Vi-
eira da Silva, Eduardo Saulnier de Pi-
errelêvée, Dr. Augusto Magalhães de
Barros Vasconcellos, Lourenço Gonçal-
ves, Raimundo Hilário dos Santos, Rai-
mundo Ferreira Barboza e sua senhora,
Quintino José Pereira Guimarães, João
Alves Fernandes Sicopira,. Dr. Norberto
Torres de Jezus, Nicolau Antônio de Je-
zus, Manoel da Silva Bastos, lsaias Ta-
vares Dias Pessoa, Severiano Correia
Daval, ChristínáTorres de Jezus, Fran-
cisco Leão, Cartisano Antônio, Antônio
de Souza Colares, Joaquim Marques
Ruduz, Francisco Deserbelle, .Àrestides
Carlos Moreira, Júlio José de Sena, Gri-

go rio Antônio dos Santos, bacharel Ma-
noel José Mendes Bastos.

PUBLICAÇÕES SOLICITADAS

Ex.111. Rvdm. Sr. D. Lu.!zAnto
: niò dos Santos.

Quando todos os povos tributam suas home-
nagens aos seus concidadãos que contribuíram à
sua grandeza e a sua felecidade, o clero que com-
pareceu ao retiro espiritual que teve lugar no
lugar no começo do corrente anno, nào podia
deixar também de testemunhar suas homena-
gens d'amor e gratidão â seu digno e venerando
Prelado» cujo-episcopado assignado por feitos
tào glorjosos tem attrahido as bênçãos do céo e
o applauso dos seus diocesanos.

Aquelles sacerdotes, Exm/ e llydm. Sr , to-
mando em consideração aquelle acto de elevado
alcance, divido ao vosso zelo pastoral, resolve-
ram offerecer a "VYExc. Rvdma.—uma cruz pei-
loral com cadeia, e uma estola bordada á ouro,
—que sendo um-tributo ao seu mais sincero re-
conhecimento, será ao mesmo tempo uinamemo-
ria d'aquelle acto de religião ô piedade, realçado
com as encantadoras imagens da virtude, e qué
ficará ligado aos fastos da egreja cearense,- par-
gloria do virtuoso prelado, que palpita d'amor é
dedicação por tudo 'quanto é justo e santo.

E como poderiam elles, Exm, e llydm Sr.,
no meio das mais legitimas elmsòçs do reco-
nhecimento, ücar insensíveis ao «splendor d*Uma
epoclia tào memorável, em que pela primeira
ves se celebrou nesta diocese da Fortaleza o san-
lissimo espectaculo d'um-Retiro espiritual—
para o clero?!

E' pois, possuída destes gralos e religiosos
sentimentos, que a commissão, que promoveu,
entre aquelles sacerdotes, a acquisiçao dos relê-
ridos objectos, nos encarrega de entregal-os â V.
Exc. Rvdm.

Acceitai, Exm e Rvdm. Sr., esla modesta, po-
rem espontânea olíerta como um seguro pinhor
de memor.ia e gratidão erguido sobre os corações
dos vossos leaes e dedicados coopcradores. •

E' em conclusão, Exm. e Rvdm'. Sr", permit-
ti que respeitosos beijem o annel a V. Exc.
ltvdma. vossos humildes subditos.

Padre, José Ferreira da Ponik.
Padre, Bruno Rodrigues de Figueiredo.
Fortaleza 15 de agosto de 1880?';.

Em tempo.

Querendo alguém attribuir-meattitu-
de politica nesta quadra, venho pela
imprensa ainda uma vez declarar que
nunca pertenci enem perteiiço a nenhum
dos grupos liberaes, como a nenhum
dos conservadores.

Cultivo relação de amisade no meio
de todos e vivo perfeitamente satisfeito.

Nunca me envolvi emtal moxinifada e
preciso dizer que aborreço a tudo que
tem ares de politica neste paiz.

Appello para quem me conhece jdé
perto.

Faça. quem -quizer seu mánejs sem
lembrarse de mim que, retirado "como

vivo,sou pouco conhecido e regeito toda
honraria que me possa caliir por in-
termédio.de politica.

Deixe-me viver ignorando, esta feli-
cidade que lhe cedo de todo coração.

Fortaleza, .21 de novembro de 1880.
Antônio Bezerra de Menezes.

Gratidão.

Faltaria a um dever sagrado, se não
viesse do alto da imprensa manifestar
ao lllm.'Sr. Dr. Cândido Mariano Da-
masio,,os meus sinceros agradecimen-
tos, peíó bom tratamento que fez em mi-
nha mana, 0*0 gravissimo rnál de que foi
¦atacada.

Fortaleza 20 de Novembro de 1880,
Bénedicto dos Santos Ribeiro.

"O coiwmercío elasasa*' '-

Vamos denunciar um facto que aliás
está á vista de todos, e que não pode
deixar de ser restritamente atendido
pela Illm.a Câmara Municipal desta ca-
pitai.

Eis o facto Ía'
Sentimos profundamente ver pôster-

gados os direitos que nos assistem; dá-se
cazo por exemplo, que pagamos fabu-

loza licença á Illm.a Câmara Municipal
para podermos vender, secos e mulha-
dos em nossos, estabelecimentos, alem
desta licença sujeitos, aos artigos e§§de
suas posturas ;' outro sim, pagamos uma
avultada importância que tem o distico
Industria e' Profissão á respectiva ai-
fandega ; pagamos mais outra não di-
ziguaí quantia, sobre o lugar locativo
que tem o distico Imposto, sobre bebi-
das e etc, etc. á Thezouraria Provin-
.ciai, e se não pagarmos em tempo mar-
cado, estamos sujeitos aos 20% de mui-
ta, como éd-e praxe aprovada; bem, tudo
isto é pura verdade sem poder ser con-
testada : nós tudo isto pagamos, saia de
donde sahir, embora façamos bom ou
mal negocio.

Agora à vista do expendidô, pergun-
tâmos á Illm.a Câmara Municipal ? . í

Que direitos pagão uma immensidade
de negociantes vestidos de camiza e ce-
roulla, espalhados no mercado publico
desta capital, negociando burricas de
bacalhau e fardos de Carne, abrindo es-
ses volumes e vendendo em porções,con-
forme entendem,«sem pezos, sem forma-

idade alguma da municipalidade, pre-
terindo assim- redondamente as nossas
vendas em nossos" 

"balcões : então só se

mes dos alumnos das classes elementa-
res \ de preparatória e dos de Instrucçào
Primaria, conforme vae 'abaixo men-
cionadopara conhecimento dos Srs. pães
e correspondentes dos mesmos alum-
nos.

Dia 22 a/a

¦ 11 horas da manhã—2.a e 3.a classe
de Fraucez.

. 4 da tarde -~2.a e 3.a de Portuguez.

Dia 23 -. . 
'

11 horas da manhã—2.a classe de La-
tim e 1.° anno de l.aS léttras.

da tarde—Geographia e Arithme-
ti ca.

Dia 24 ¦,
-' >¦ "' ¦'¦*?

¦ -."*»'¦

11 horas, da manhã -3.° anno de 1>S
lettras.

da tarde—2.° anno idem.
Atheneu Cearense, 19 de Novembro de

1880
O Director,

Manoel Theophilo Costa Mendes.

COM PA •¦ MIA DRAMÁTICA
*õ.gi:5sí pelo arflisJ.a

o.aiwa a

Domingo, ?â de Novembro de 1880.

-GRANDE SUCCESSO!
A °a representação do excellente dra-

ma em 5 actos :

deve dar o direito.a quem o não tem ?
! Corno se entende isto ?

Ainda mais :
Que direito têem, uma terrivel im-

mensídade de meninos maltrapilhos, es-
tes vendendo também toda a qiialida-
de de gêneros e miudezas, as quaes não
são compradas a nós, e que tudo temos
èm nossos estabelecimentos, e elles ven-
dendo tudo muito mais barato que nós ?

Que direitos pagão elles ?
Então estão ou nào postergados os

nossos direitos? Talvez digão qué não.
Pois bem, se não estão postergados os

nossos direitos, á Illm.a Câmara Muni-
cipal compete-lhe por seu prestigio e
observância a„Lei, acabar com tão au-
daze semilhante ábuzo, porque está em
suas attribuições,—acabar sim cOm um
tal abuzo.que não tem qualificação,

Vender-se no meio da praça publica,
bacalhau, carne do sul, cigarros, cha-
rutos, phosforos, vellas, pimenta do
reino, alho, assucar, café. e muitos ou-
tros artigos, miudezas etc, que estamos
completamente preteridos de vender em
nossos balcões.

Diremos mais, que a Illin.a Câmara,
pondo em pratica' esta medida, á moral
publica, interessa muitíssimo, visto que
uma alluvião desses meninos vadios, sem
oecupação nem moral, fazem uma alga-
zarrá infernal em todas as praças'pu-
blicas, principalmente na praça da As-
sembléa e portão do mercado publico ;
é pois uma confusão.

Esperamos da lllm.a Câmara Munici-
pai sermos attendidos, dando as mais
enérgicas providencias.

Fortaleza, 20 de Novembro de 1880.
Muitos Negociantes Prejudicados.

PINHEIRO CHAGAS
O papel da Morgadinha é desempe-

rihádo pela aetriz Rosa - da Silva, e o
de Luiz Fernandes, pelo actor Eduardo
Alvares.

Toma parto toda a companhia.'
Principia ás 8 %.

Vi \'i 
'¦¦!¦¦'.>•*.''¦ ¦ \? £

Aug.1. L.\ Cap.-. Frat.-. Cearense.

S.-.S.-.S.-.,
De ordem do'Sup.\ Gr.". Or.-. Unido

e-Sup.-. Cons.-. do Brazil, transmittida
ao Resp.-. Ir.-. Ven.-. desta Aug.-.
OIT. -. fáç"1 publico que em homenagem a
memória do Sap.-. Ir.-. Visconde do Rio
branco Gr.-. Mest.-. Gr.-.' Com.-., do
Gr.-. Or.-. do Brazil ao Vai.-, do La-
vradio, estão suspensos por 15 dias os
trabalhos de todas as LLj.-. do Cir.-.
devendo os MM.-, tomar luto por 21
dias.

O que por esta secreteria se commu-
nica a todas os IIi\-. deste Vai.-.

Fortaleza 20 de novembro de 1880,
E.-.y.-.

O Secret. •.'
J.T Nunes.

to £ego mm% sobre í B&iua.

i ANNÜNGIQS
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(1-3)
CAMISAS!!!

Éii llio
'-*":'

No dia 22 do corrente começarão n'es-
te estabelecimento do educação os exa-

Acabam de receber um grande sorti-
mento de camisas a saber :

Camisas brancas peito, delinho
ditas de cretone padrões modernos,
ditas de oxford.
ditas de meia
ditas de ílanella de cores
Preços baratissimo, não tem rival.

RUA DO MAJOR FACUNDO N.° 96

Chegaram as listas da 3a Loteria da
Bahia e 88a da Corte.

Ernesto Vidal.' 
(1-3)

ANOITECER POBRE E AMANHECER—no—. .""
Bilhetes da grande loteria de S. Pau-

Io a ven da no

[. (1-3)
CAXCAJOtOS

Sortimento completo recebeu o lgg
Para senhoras, meninas e meninos.

•Rua do Major; Facundo n. 82.
José Francisco Ribeiro Bertrand.
'M ÈâL

Anlouio Jorge de Brito leccioaa PolIh-
guez das 10 \ do dia as 12, tendo aula
aberta de primeiras letras das 10 as 2
da tarde, ho.« Institudo Cearense de Hu-
manidades». —Rua da Conde d'Eu n.
10^, onde pode ser procurado.

Lecciona a 4$000 róis.
Também acceita convites para leccio-

nar em casas particulares, pelo preço, 
'

que convencionar.

LUUUbUUU
Bilhetes da grande loteria de S. Pau-

Io, vende
Ernesto Vidal.

_______ í1-10).

,Os abaixo assignados continuão a fa-
bricarem, e terem sempre um grandedeposito de assucar refinado e em ramo.

Dá-se o competente d.é/.s c o ri t o do
5 % ! ! ! psra assim os retaZhadores ro-
derem competir.

Praça do Ferreira n. 47 e 49.
Costa & Ca.

0 abaixo assignado declara ao publico e
ao comm.ercio que, o estabelecimento à
Rua do Major Facundo n.. 100,pertencen -
te a seu finado tip Antônio Feniandes de
Farias, e do qual é preposto o Sr. Ber-
jiardo José Pereira, fica como d'an-
tes fazendo este Sr. as compras de mer-
cadorias para o dito estabelecimento sob
minha única responsabilidade.

Ceará, 19 de novembro de 1880.
Manoel Gomes Barboza.

(1~3)

Ludgero Braulio Garcia, administra-
dor do patrimônio de S. José, tendo ob-
tido uma licença do lllm. Sr. Dr'. Juiz
de Capellas, para ir a provincia de Per-
nambuco ; declara que o Sr. Joaquim
Álvaro Garcia ficará no seu inipedmien-
to, na administração do referido patri-monio, podendo ser. procurado a qual-
quer hora do dia á Rua Formosa n. 00.

(1-3)
' 
3^3<z=Z& ^s_9 <2^£ -3>^fe^ÇjJ

ü-. HELYEGIO tàm

MEDICO
Rua da Boa-Vista-n. 36.
Consultas das 10 as 12 dá'

manhã.
Chamados a qualquer ho-

ra do dia ou da noutp.
Presta seus serviços gra-

li ? tuitamente aos pobres.

v o

mmm
Calçado íVe«5í.*.o fíniè.^iaiió paraho:2ie_s !'í><-e!)ca o

72~Rua do- Major Facundo—72
i5—5)

CEARÁ-1880—Typ. Buazileira Lmp.
POR Joaquim Lopes Vsrçoüa.


