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LEIil 1*2 DE 26 DE AGOSTO W 1895
Autoriza a construcção de uma

via-férrea suburbana de bitola es-
treita e por tracçao a vapor.

Eduardo Gonçalves Ribeiro, Bacharel em Ma-
Lhematioa o Scienoiae Phieicas, Capitão do
Estado MaiÓr do 1." clanse e Governador do
Estado do Amazonas etc

Faço saber a todos os seus habitantes que o
Congresso Legislativo do Estado do Amazonas,
decretou e eu sanecionei a seguinte lei.

Art. Io.—O Poder Executivo do Estado fica
autorizado a conceder ao Engenheiro Civil
Frank Hirst Hebbletlnvaite, ou a empresa ou
companhia que este organisar, iu quem mais
vantagens oíferecer, a construcção de uma vi:.-
férrea subuibana de bitola estreita e por traeção
a vapor com uma ou mais linhas, partindo do
perimetro urbano para os bairros da Cachoeira
Grande e Pequena, circubndo a cidade, pro-
longando-se pelas terras da extineta colônia
«João Alfredo» e dando derivação a outros ra-
mães de reconhecida necessidade pelo Governo
do Estado, sem prejuiso da viação urbana de

bond.
Art. 2.°—O concessionário abrirá o trafego de

vinte kilometros de via-ferrea no praso de dez
mezes, sendo dez nos seis primeiros mezes e os
outros dez nos quarto restantes e estabelecerá
as estações e oílicinas em logares determina-
dos, de accordo com o Governo e subinetterá ap-
approvação previa deste, o plano e planta da es
trada e seus raraaes.

Art. 3.°—Ao concessionário serão garantidos
por tinta annos o livre o exclusivo goso da via-
férrea e favores <la zona por ella beneficiada, e
por igual praso de tempo sete per cento de (7°1°)
de juros sobre o capital empregado na construcção
das linhas, oílicinas, dependências e trem ao ro-
dante, até o o valor de dois mil contos de reis.
(2:000:0005000).

Art. 4o—O Governo do Estado .venderá nos
termos da lei em vigor, ou permutará os terre-
nos do Estado com os do concessionário ou seus
prepostos para «stações, oílicinas e outras de-
pendências da via-ferrea e cederá para os mes-
mos fins ao concessionário, o direito de désapro-
prior os terrenos particulares segundo a lei Fe-
deral.

Art. õ"—Xo caso de prolongamento das linhas
de que trata a presente lei, serão garantidos ao
concessionário, sem prejuízos de terceiros e di-
reitoà adquiridos, todos os favores especificados
no art. Io, precedendo, porem, nova concessão
legislativa.

Art. G°—Findo o praso da concessão, todo o
material fixo e rodante reverterá ao Estado
sem mais ônus.

Art. 7U—0 Governo na confecção do contracto
com o concessionário, firmará as demais condi-
ções garantindo os interesses do Estado.

Art. 8o—Revogam-se as disposições em con-
trario.

Mando, portanto a todas as autoridades a
quem o conhecimento e execução da presente
lei pertencer, que a cumpram e façam cumpril-a
fielmente.

O Secretario do Estado, a mande imprimir,
publicar e correr.

Palácio do Governo do Estado Amazonas,
JVlanáos, 26 de Agosto de 1895.

Fduardo G. Ribeiro.
Pedro Freire.

Sellada e publicada a presente lei n-esta Se-
cretaria do Estado, aos 26 dias do mez de Agos-
to de 1895.

Pedro Freire.

Congresso do €(stado
O Congresso dos Rejrresentantes do Estado do

Amazonas, em nome dos altos interesses da
sociedade, decreta e promulga o seguinte lei:

Art. 1".—Fica elevado a sessenta mil reis
diários o subsidio a que tem direito os Represen-
tantes do Congresso do Amazonas.

§ Io.—Fila egualmente equiparada a um mez
de subsidio a importância que compete aos mes-
mos Representantes como representação.

§ 2o.—0 pagamento do subsidio e da repre-
sentação que trata o presente lei vigorará desde
o dia da abertura deste Congresso em sua sessão
legislativa ordinária.

Art. 2". —Para oceorrer as despezas cohstan-
tes da presente lei fica desde já aberto no orça-
mento vigente o credito necessário.

Art. 3o.—Revogam-se as disposições em con-
trario.

Paço do Congresso dos Representantes do Es-
tado do Amazonas, Manáos 26 de Agosto de
1895.

Joaquim d'Albuquerque Serejo.—Presidenta
Silverio José Nery.—Io Secretario, João Bap-
tista Borges Machado.—2o Secretario.
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(Soverrjo do Kstado
ACTOS DO DIA Í.SQ^"1BV»Tiiotó%àda D. Etelvina Dnfrayer, para r#

ger interinamente a cadeira do ensino mixto do
Careiro.

DESPACHOS DO MEZ DE AGOSTO
Dia 24

D. Anna Rosa Alves Meirelles, medindo
para ser admittida no Instituto Benjamin Cons-
tant, sua filha de nome Anna Francisca Alves
Meirelles.—Requeira na época regulamentar,

D. Othilia Sarmento Alves da Silva, referida
a 13 do corrente.—Deferido de accordo com o
resultado da inspecção de saúde.

Conta de fardamento das praças da Guarda
provisória do municipio de Parintins na impor-
taneia de 1375300.—Pague-se em termos.

D. Izabel da Cunha Mendes, referido a 20 do
corrente.—Deferido de accordo com o parecer da
junta que a inspeccionou.

Quatro folhas para pagamento das praça» do
Batalhão Militar de Segurança e Corpo de Bom-
beiros que tratarão se no Hospital de Miseri
cordia e Hospital Eduardo Ribeiro, na impor
portançia total de 3:0465000.— Pague-se em
termos.

Júlio Pinto de Almeida, referido a 19 de Ju-
lho findo.—Seja reintegrado ficando addido até
Haver vaga.

Kahn Polack & C.a, referido a 12 do correu
te.—Deferido de accordo com a informação.

Pedro Ferreira d'Andrade e outros cidadãos
residentes em Januacá reclamando providencias
sobre o estado sanitário de esse districto a fim
de debelar a epedimia de febres palustres que
grassa n'esse logar.—Ao Sr. Inspeetor da Hy-
giene para informar.

João Benicio de Mello, ex-Secretario effectivo
do Instituto Normal Superior, .pedindo sua re-
integração.—Seja reintegrado devendo ficar ad-
dido ao Thesouro Publico do Estado até que ha-
ja vaga para o que se lhe deve marcar o praso de
90 diaB.

Conta de Antônio José Fernandes, de forneci-
inentos para o Corpo de Bombeiros na importan-
cia de 445900.—Pague-se em teraos.

Idem do mesmo de fornecimento para o refe-
rido Corpo, na importância de 1914400.—Idem
idem.

Idem de Joaquim Deodato Martins, de fome-
cimento de fardamento para o mesmo Corpo, na
importância de 1:5685850.—Idem idem.

A Companhia do Amazonas Limitada, pedindo
permissão para o vapor que tiver de fazer a 3.a
viagem d'este mez a 1.* linha, faça também a
viagem de regresso do «Conde d'Eu» da linha
do rio Purús.—Como requer.

Dia 26
Luiz Nunes da Silva, praça da Batalhão Mili-

tar de Segurança, pedindo inspecção de saúde.—
Seja inspeccionado.

Virgilio Neves, Juiz de Direito interino, de
Manicoré, pedindo pagamento da gratificação
([iie se julga com direito.—Ao Thesouro para at-
tender em termos.

O mesmo 2U. Supplente do Juiz Municipal de
Manicoré, pedindo sua exonoração d'esse cargo.
—Como requer.

D. Eutalia Barroso da Silva Ramos, professo-
ra publica pedindo prorogação de sua licença por
mais 30 dias.=Coino requer.

jSegurança publica
Secretaria da Chefatura de Segurança Publi-

ca do Estado do Amazonas.—Manáos, 26 de A-
gosto de 1895.-2/ Secção.—N. 202.- Ao Exm.
Sr. Dr. Eduardo Gonçalves Hibeiro, digno Go-
vernador do Estado.

Tenho satisfação em participar-vos que nos
dous últimos dias a tranqüilidade publica n'esta
Capital não foi alterada por oceorrencia alguma.

Ante-hontem baixou ao Hospital da Santa Ca-
sa de Misericórdia o preso de justiça Manoel
Francisco Ferreira, por achar-se doente, confor-
me attestou o medico da Cadeia Publica desta
Capital.

Existiam hontem em reclusão na referida ca-
deia trinta presos de justiça, e em tratamento
no mencionado Hospital cinco.

Esta Capital foi nos dous últimos dias patru-
linda por setenta praças do Batalhão Militar de
Segurança, como nos dias anteriores.

Conforme me communicou o sr. Tenente Co-
roael Commandante d'aquelle corpo, os offieiaes
de ronda não mencionam em suas partes oceor-
rencia alguma notável.

A' noite as autoridades de Segurança Publi-
ca desta Capital rondaram seus districtos.

H.ntem as 8 horas Ja noite, o aub-prefeito de
Segurança do 1" districto desta Capital, cidadão
Francisco Nogueira de Souza, aprehendeu na
praça de S. Sebastião um apparelho semelhante
a roleta e que alli se prestava a loteria de miu-
dezas na barraca de propriedade de F. R, Mar-
tins & C-", negociantes estabelecidos á rua Joa-
quim Sarmento, n. 11.

Saúde e fraternidade.
0 chefe de Segurança Publica.

Abel de Souza Garcia.

Secretaria da Chefatura de Segurança Publi-
ca do Estado do Amazonas.—Manúoa 27 de A-
gosto de 1895.—2.* Secção.—N. 203.—Ao
Exm. sr. dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro, digno
Governador do Estado.

Tenho satisfação em participar-vos que de
hontem para hoje a tranqüilidade publica nesta
Capital não foi alterada por oceorrencia alguma.

Existiam hontem em reclusãu na Cadeia Pu-
blica desta Capital trinta presos de justiça e em
tratamento no Hospital da Santa Casa de Mise-
ri cordia cinco.

De hontem para hoje foi esta Capital patru-
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lhada por setenta praças do Batalhão Militar de
Segurança, não tendo os officiaes de ronda par-
ticipado oceorrencia alguma, conforme me com-
municou o sr. Tenente Coronel Commandante
d'ZSiC;árPa0o 

cargo de sub-prefeito de Se-

guranca Publica do districto da v.lla de: Urucara
o cidadão Felix Francisco de Souza Júnior, 1,
2° e 3o supplentes do referido sub prefeito os

eidadãos Manoel Oliveira Santos Banha Manoel
João Amazonas e Manoel Raymundo de Oliveira
Paes, na ordem da collocação de seus nomeg.

No dia 9 deste mez o alferes do Batalhão Mi-
litar de Segurança, José Parahyha assumiu o

exercicio do cargo de Prefeito de Segurança Pu-
blica da villa de Coary.

Saúde e fraternidade.
O Chefe de Segurança Publica.

Abel de Souza Garcia.

NOTIGipi^IO

Marechal Floriano Peixoto

. .;*]-,.

fe.

%m
-

lhão de infanteria, major Gentil Pc-
reira, em nome da redácção do Amazo-
nas, Pedro Freire, Dr. Alvares Pereira
em nome da Loja Maçonica Esperança
e Porvir, tenente Pompoo Jacome em
nome de seus companheiros da bateria
de artilheria e doutor Odilon.

A sessão terminou ás dez horas da
noite.

A redácção do Amazonas Commercial
teve a gentileza de sentimentar a familia
do grande Brazileiro Marechal Floriano
Peixoto, representada na pessoa do il-
lustre sr. dr. Governador do Eslado,
enviando-lhe dois cartões, nitidamente
impressos e artislicamente trabalhados.

Exm™ Senr.&se Senr.*

Perante sclecta c numerosíssima con-
correncia de exeellenlissimas senhoras e

distinetos cavalheiros, realisou-sc ante-

hontem ás 7 horas da noite, em o salão
do Palácio do Governo, a sessão cívica
fúnebre em commcmoração ao sexage-
simo dia do passamento do benemérito
marechal Floriano.

O salão dc palácio ostentava decora-
cão fúnebre', habilmente preparada, ten-

do sido collocado ao centro um catatal-
co e collocados na base dois relratos a

oleo do grande extinclo.
A sessão foi presidida pelo exm° sr.

dr. Governador do Eslado, secretariado

polo^ srs. capitão de fragata Luiz d'A-
zevédo Cadaval capitão do porto, e com-
mandante da flotilha e major Gelasio Ser-
valo Alves de Araújo, commandaale do
36° e da guarnição Federal.

A este acto sólemne compareceram as
oíTicialidades do 36° batalhão de infan-
teria do Batalhão Militar de Segurança,
Corpo de Bombeiros, c da flotilha surta no

poríó da capilal.
Estiveram presentes membros da ma-

</istratura, corpo consular, commercian-
les. funecionarios públicos, artistas, olíi-
ciáes da Guarda Nacional e grande nu-
mero de senhores Representantes ao
Congresso Amazonense, Superintendente
è intendentes municipaes da capilal, Lo-

jás maçonicas. representantes do Mg?
zonas, Amazonas Commercial e Federa-

ção. e crescido numero de pessoas de
iodas as classes sociaes.

A orcheslra sob a inlelligenle direc-
ção do abalisado maestro Adelelmo do
Nascimento executou durante a solem-
nidade maviosos trechos de musicadas-
sica.

Aberta a sessão, foi dada a palavra
ao orador official sr. dr. Regalado Bap-
tista, cujo discurso vai em seguida pu-
blicado.

usaram depois da palavra os srs.
doutor Almeida Nobre, Goelz de Carva-
lho. tenente JoséPinlo da Silva por
parle da officialidade do 36° bata-

As sentidas lagrimas de dôr que alancee
o coração de um povo, ainda humedecem
lhe as «fiaces, o prestito fúnebre que tem le-
vado à derradeira morada, onde para sem-
pre adormecerá o benemérito marechal
Floriano Peixoto, apenas se recolhe ja irrom-
pe alem nos vastíssimos horizontes da pátria
a imagem do futuro banhada de luz histori-
ca a illuminar o caminho que leva a glorili-
cação postera o nome e os feitos d aquelle
grande morto.

Crentos da religião do futuro aqui vim
com o ceremouial de liturgia nova, celebrar
as exéquias do notável cidadão que em vi-
da tanto se elevou por virtudes civcias e
que na morte deixa a memória de um no-
me enlaçalo ao de uma granle nacionali
dade quo salvou de ruir na mais Iremenla
a n ar chia. ¦ ^

Nosso templo 6 a vasta área em qu 5 se
ferem as grandes batalhas da vida, onde
todas as energias e forças se exercitam e
se fortificam; nossa prece é mais que um
anhelo, é a aspiração pelo bem universal;
nossa bíblia é a historia dos povos; nosso
dogma é a lei do amor; nossos martyrcs
são os aposlolos immolados pelas liberdades;
nossos santos são os grandes heróes e lio-
mens de sçiencia; nosso Deus e a razão
suprema; nosso primeiro c ullimo fim e o
progresso com seus limites índehnidos.
Ouvi-me, dae-me a animação, que me quer
desamparar em tão grande empresa, para
dizer feitos dignos e jã tanto celebrados;
transbordae-me de vossas almas o prolundo
sentimento que a todos- vós prende, e eu
poderi cheio de respeito romper o crepe
que vela o quadro onde predicados honro-
sos eaclos nobilissimos, traçados por mdele-
veis tintas e em delineamentos bem lança-
dos, fòrmão o patrimônio opulento que Fio
riano Peixoto legou a sua palria

A morte que fez calar os uivos da pro-
cella abramir de inveja, dirá, na ímpolen-
cia das paixões odientas, a verdade negada
por deslustre ao preclaro brazileiro. e a
historia pátria aguardará mais tarde com
subido interesse.

A vida de Floriano Peixoto esta escripta
na coração deste povo.

*

No período em que a monarchia caminha-
va para os seus extremos últimos, cançada
e confiada no pristino respeito de sua origem
deixando como finaes e valiosos produetos
a victoria alcançada sobre gente paraguaya
e a plena liberdade social da communhao
brazileira, o brioso militar foi umdosheroes
da crusada santa que libertou aquelle povo
da escravidão tyrannica do um dictador, que

o arrancou da ignorância em ?M«
pitado, que deo ao exul das magniflcencias
da civilisação todas as suas esplendorosas
C°0qfumo8'das 

sangrentas batalhas podaria
ter desluzido os dourados de sua farda, mas
do sentimento do amor da pátria, jamais
empanou-se-lhe os brilhos, nem o crestaram
o calido sopro das hostes combatentes nem
0 arrefeceram os bruscos e frios osculos
dos pampeiros platinos.

*

Lealdade e bravura abriram o caminho a
percorrer o brioso soldado; nos fastos nisto-
ricos de nossa pátria escreveo elle o seo
nome entre os seos proceres de heroísmo e
amor pela causa da liberdade. .

No período republicano cegou com o bn-
lho de suas faculdades e aptidão para o go-
verno a? ambições audazes que tentaram
desautoral-o, e foi elle o vullo raagestoso
d'nma epopea que a revolução de betem-
bro escreveo com o sangue brazileiro de
tantos heróes, e de tantos patriotas.

Seo governo foi assignalado por luclas in-
gentes/por toda a parte a revolução tenta-
va alçar o collo, e de norte a sul da üniap
as hiantes fauces do canhão echoaram si
nistras.

Ceará, a terra da luz, na bravura de um
general, médio as resistências do governo
local aos grandes interesses do governo te-
deral, e depois dc renhida lueta, sobre os
comoros das minas de palácio a inocidade
da escola de guerra desfraldou victonosa a
bandeira do cruzeiro.

*

Pernambuco, berço de revoluções repu '

blicanas do norte, no encontro de forças
deixou cahir vencido o àlmirador do golpe,
de Estado que rasgou a nos>n carta constitu •
cioua! e o sangue espadanado fecundou de
novo a terra onde a liberdade republicana
ensaiou seus vôos áltáneiros e os ba'atha-
dores que cahiram tiveram o mesmo tumu-
Io onde jazom os heróes de passadas e re-
relembradas glorias.

Na bahia de Guanabara o tresloucamento
da bravura de Silvino em vão procurou su-
blevar as fortalezas.

A ambição do poder desvairou generaes
e homens políticos e todos estes commun-
gados nos princípios de uma reacção con-
tra o poder constituído legalmente cahem,
vencidos talvez pelo desamparo da opinião
e pela trahição, e fulminados pela pena àe
desterro por mezes longos, vem expiat-a
em remotas fronteiras do Amazonas.

Em S. Paulo os movimentos revoluciona-
rios não logrão irromper.

Em Matto Grosso a revolução também
surge, os interesses locaes a determinão.
Em quanto a bravura brazileira em fratri-
cida lucla se bate a imaginação platina des-
peitada incorpora a idéia da republica tran-
satlantica naquelle Estado, e enche de so-
bresaltos o governo federal.

O oceano iroso em seus abysmos profun-
dos colheo o monitor «Solimões», e deu se-
pultura digna aos homens do mar, mari-
nheiros que a pátria amavam e que iao
garantir em Matto Grosso, a estabilidade das
instituições republicanas pelo respeito a lei
e a autoridade legitimamente investida do
poder.

As contrariedades não entibiaram o ani-
mo do marechal vice-presidente da Repu-
blica, as premissas de sua missão estavão
lançadas, a concluzão era inevitável e fatal.
Matto Grosso recompoz-se na ordem por pa-
triotico esforço de seus habitantes.

Ao exlremo sul, na terra legendária de
heróes o governo constitucional soffreamea-
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ças de reacção, e logo apóz sangrenta e
renhida lucta se fere e a indomita bravura
dos livres e ousados gaúchos não dobra á
cerviz; livres como os pampeiros que infre-
nes correm por suas vastas campinas e si-
bilam pelas quebradas, os rio-gr&ndenses
revoltados desfraldam o seo pavilhão ver-
molho e aos echos sinistros da guerra, que
alem echoão, respondem aqui e alli vozes
consoantes.

Fora diíficil vencel-os, e para contel-os
em seo Ímpeto tremendo lá forão bater se
com denodado valor as forças do exercito
federal.

E quando o notável marechal havia no
Rio Grande minado os intuitos restaurado-
res e detido a temerária coragem de um
almirante em mercenária lloliíha, surge
tremenda a revolução de Setembro iniciada
por uma parte da armada que couci-
liou seus fins com o dos federalistas re-
voltosos do sul.

Na historia da nossa pátria não ha perio-
do tão importante.

Nas extremas dificuldades que o cerca-
ram, o marechal Floriano teve a seu lado
a mocidade das escolas civis e militares.

Quantos encontros, quantos combates de-
rão provas da bravura brazileira, quanta
dòr, quantas vicli^as sacrificadas, que ter-
riveis hecatombes de parte a parte feitas
em nome da salvação da Pátria !

0 quadro é de mais carregado, os episo-
dios ainda se rcsentem da novidade do
tempo, deixae que eu os vele até que a
dòr de um povo se resigne nos grandes
ensinamentos que a civilisação proporciona,
e que a acção redernptora da paz cicatrize
as feridas abertas.

Fallemos do vencedor. Nào, na lucta de
heróes não ha vencedores nem vencidos;
os que cahem redivivem na historia, os
que lição, vivem no coração de um povo.

Floriano Peixoto, cuja memória vimos a-
qui honrar não teve a ventura de ser o
precursor da Republica Brazileira de oiten-
ta e nove, mas a historia contemporânea
e a postera não lhe negarão a redernptora
gloria de ter sido o seo primeiro consoli-
dador.

Os erros, a que a fallibilidadc humana o
arrastou, não fanam as folhas de loureiro
com que. a pátria agradecida tece-lhe a co-
rôa de gloria que diadema o seo vulto his-
torico.

O grande brazileiro, o militar eorrecto e
bravo, comprohendeo que o povo por amor
a egualdadc queria a republica e fez-se
republicano, servindo, com dedicação tão
abnegada a republica, como lealmente ser-
vio a monarchia de accordo com a sobera-
na vontade do povo.

Seguio a corrente das ideas mais ale
vantadas que vem do passado, augmentn-
da por allluencias, ora impetuosa, ora mais
lenta, eneaminhando-se para o oceano da
democracia, onde um dia irá confundir-se
na suprema egualdadc das leis o das con-
dições da sociedade.

Perdoai-me srs. se não pude dizer intei-
ros com as pompas de estudado estylo os
feitos do grande brazileiro Floriano Peixoto;
a sua historia elle mesmo a escreveo em
pagina honrosa dos fastos da nossa pátria,
nas dobras do pavilhão de nossa nacionali-
dade, no coração da mocidade das escolas,
nos peitos do povo agradecido, no amor
dos seos companheiros d'armas, n'essa
classe militar que venera e que presta pu-
blicos testemunhos de gratidão e respeito
a sua memória. Outr'ora na tradiccional
Jerusalém liam-se gravadas nas suas mu-
ralhas as palavras do apóstolo «Elle, o su-

premo senhor, destronou os poderosos, le-
vantou os pequenos, deo bens de fortuna
aos pobres, negou-os aos ricos soberbos e
avarentos».

Imitae na sociedade civil o edificante
exemplo do povo predestinado do passado
e como uma recordação imperecivel, es-
crevei todos, grandes e pequenos, ricos e
pobres, o povo inteiro, nos seus mouumen-
tos, em seu coração, nas paredes do lar
—saudade e gratidão a Floriano Peixoto es
trenuo consolidador da republica do Brazil

INSTRUCÇÕES
regulamentam para

a Exposição Interestadual
•j^Ficola—jMstiea—Industr-ial

1." A Exposição abrir se-á no dia 15 dc No-
vembro de 1806, no edilicio pura esse lim desti-
nado, e eneerrar-se-á a 1 de Fevereiro de
1897.

2.° Os trabalhos necessários á Exposição se-
rão dirigidos pela Commissão Directora, com a
qual se deverão corresponder os expositores.

3.° Compete á Conimissão Directora decidir
sobre a admissão e classificação dos produetos de
accordo com as presentes instrucções e regida-
mento qne será publicado.

•I." Todos os produetos naturaes e os resul-
tantes da industria humana serão udmittidos,
exceptuamio-se porém as matérias explosivas,
fulminantes e consideradas perigt.-sas.

õ.° Os expositores poderão enviar á Commis-
são Directora no Pará os produetos «pie deseja-
rem expor, desde o 1 de Janeiro de 1800, sendo
acceitos até o dia 30 de Setembro do mesmo anno.

6." E' permittido ao expositor dirigir |.or se
mesmo a installação e exhibição dos produetos
que enviar para a Exposição, sem guefique one-
railo com as despezas resultantes, uma vez que
se sujeite ao plano geral adoptado pela Com-
missão. So porém o expositor desejar fazer a
exhibição de seus produetos por uma maneira
especial ou em vitrines, correrá por sua conta a
despeza feita para tal fim.

7." Os produetos destinados á Exposição terão
gratuito transporte, ou seja nas estradas de fer-
ro, ou nas linhas de navegação subvencionadas
e em todas as vias de coinniunicação graciosa-
mente otlereeidas pelas suas respectivas admi
nistrações.

8." As des-iezas com a descarga e condueção
para a Exposição correm por conta da Commis-
são Directora.

Ü." Uma guia em duplicata, conforme o mode-
Io junto, acompanhará o objecto a expor; se po-
réin um expositor mandar diversos volumes com
produetos, deverão todos ser acompanhados de
uma relação especificada des volumes e seu con-
teúdo.

10. Se na guia ou relação não houver deela-
ração se o produeto deve ser devolvido ou ven-
dido, estará entendido que o produeto lica per-
tencendo á Exposição.

11. Em um livro de talão, «ompetentemente
aberto e rubricado, serão lançados em duplicata
os dizeres das guias, e o conhecimento, depois"de 

conferido e assignado pelo Direetor para isso
nomeado, será entregue como recibo.

12. A Commissão velará pela bôa guarda dos
produetos, responsabilisando-se por qualquer
damnos qii" possa haver, salvo o caso da força
maior.

13. O objecto exposto não pôde ser retirado
antes de encerrada a Exposição.

14. Durante a Exposição os membros encar-
regados das diversas secções examinarão os pro-
duetos nellas expostos, apresentando sobre ei-
les uni relatório.

lõ. Nesta Exposição serão conferidos prêmios
constando de menções honrosas, medalhas de ai-
luininium e prata aos expositores, bem como aos
que mais tenham concorrido para o bom êxito
del'a.

16. Encerrada a Exposição, serão acondicio-

nados e devolvidos aos expositores aquelles pro-
duetos que tenham sido remettidos com a clau-
sula de devolução.

17. A Commissão fará todas as despezas de
seguro, quer na ida, quer na volta dos produetos.
Modelo das (iiiias que devem acompanhar os pro-

duetos remettidos para a Exposição Interesta-
diiai do Pará

a)—Numero de ordem dos volumes (quando
mais de um)

ti)—Nome do expositor
c)—Nome do Estado
DJ—Residência do expositor
b)—Natureza do produeto
f)—Procedência do produeto
(í)—Preço de venda, devolução ou dádiva
ii)—Secção a que pertence
l)— Observações
j)—Ponto da remessa e assignatura
NOTA—Todos os volumes deverão trazer a .se-

guinte marca: exposjoão intkiiestàduai. do para.
InstFUceOes Geraes papa os Expositores
Os cereaes não devem ser remettidos em quan-

tidade inferior a 4 kilos.
As farinhas, fubás e polvilhos devem ser re-

presentadas por amostras de 2 kilos, no minimo.
Para a remessa em vidros se procurará que

estes sejam claros.
As madeiras em amostras faceadas devem ter,

no mh.imo, O™,44 de comprimento e (.)'",22 de
largura. Serão porém recebidos toros de qual-
quer tamanho, mesmo em bruto.

As madeiras devem ser tão seccas quanto pos-
eivei, para (pie não abram depois de preparadas.

As coUecções de gabinete não terão menos de
0m,22 de comprimento por 0"',10 de largura.
Estas amostras devem ser faceadas.

As madeiras remettidas devem, quando pos-
sivel, ser acompanhadas da classificação botani-
ea; em falta desta, devem trazer o nome vulgar
porque são conhecidas.

Os alcools, licores, vinhos, xaropes, cordiaes,
cervejas, etc, devem ser remettidos em amos-
trás nunca menores de 6 garrafas.

Os tuberculos, batatas, carás, inliames e ma-
cacheiras não devem ser remettidos em porção
menor de 6 kiloè.

As amostras de tecidos usados geralmente no
commercio não devem ser inferiores a uma peça.

O café e o eacáo serão remettidos em amos-
trás nunca menores de 8 kilos.

A borracha e o caucho, taes como entram no
commercio, terão no niinino, suas amostras, 8
kilos.

As amostras de est«.q>a e piassabas não terão
menos de 15 kilos.

As amostras de sementes usadas na ornamen-
tação serão em quantidade sufficiente para se
poder julgar de sua utilidade.

As fibras terão, em suas amostras, não menos
de 300 grammas.

As amostras de painas (felpas) de sumauma,
de mongubeiras, etc, devem ser remettidas em
vidros de bocea larga.

As de castanhas e amêndoas terão 15 kilos
pelo menos. r

As de taboas, como entram no commercio, e
as esquadrejadas, devem ser representadas em
numero de 6, pelo menos. No caso de formarem
collecções, será uma taboa para eada qualidade.

Os pranchões terão o tamanho que o expositor
quizer.

As tintas e vernizes serão representadas por
amostras de não menos de lr2 litro, em garrafas
«le vidro claro.

As resinas não menos de lj2 kilo para cada
variedade.

As amostras de eólias terão pelo menos 4
kilos.

* * .Os objectos aqui não especificados serão regu-
lados pelos seus congêneres ou similhames.

Festejos do dia 5 de SetemDro **
Acha-se aberla a inscripção das corridas

a pé, em tryyplelas, bycyletas eemjumen-
tos, á disposição das pessoas que n*ellas
quizerem tomar parte, [na Imprensa Oflici-
ai e na Casa da Bandeira, até o dia 3, ao
meio dia.

A Commissão

Ha
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Dos festejos orgarçisados para solerrçijisar o

DIA 5 DE SETEMBRO DE 1895

As dalas relembradoras dos fastos da historia de um
povo devem achar no seio desse mesmo povo a mais im-
ponente e grandiosa manifestação.

Ha 45 annos apenas as faxas da submissão cingirão o
grandioso Eslado do Amazonas, unindo-o a uma Província
visinha na posição de simples comarca.

Os patrióticos feitos perem dos antepassados pugnando
pela autonomia deste generoso Estado arrancaram-no d'a-
quella condição c fizeram-no subir á posição de Província.

Poucos foram os que luclaram pela nossa independen-
cia. e quando o Governo Central, extranhando o procedimen-
lo d'aquelle punhado de herdes, e ordenando as suas pri-
soes pelo alto crime de quererem levantar mais a terra que
os vio nascer, julgava extinguir no coração amazonense a
santa causa da liberdade, era justamente quando mais for-
te e mais pujanle manifestava-se este sentimento.

Não deveria mais permanecer no humilhante estado de
submissa comarca quem com abnegação incrível luclava pa-
ra mudar de posição.

E assim suecedeu.
A 5 de Setembro de 1850 a aspiração do Amazonas le-

ve a mais completa consagração. A elevação da antiga co-
marca da Barra do Rio Negro cá calhegoria de—Província,
veio firmar o ponto de partida do seu progresso.

O Congresso do Estado do Amazonas, possuído do no-
bre orgulho que impulsiona os corações dos filhos desle Es-
lado. votou valioso auxilio afim de condignamente ser com-
memorada a data a que nes referimos — e o Exm. Sr. Dr.
Governador, compartilhando desse sentimento, escolheu d'en-
tre os filhos do Estado, uma commissão para levar a eíTei-
to a commemoração.

Eis a commissão :
Dr. Manoel J. de Castro e Costa, Bernardo A. da Silva

Ramos, Silverio José Nery. José Cardoso Ramalho Júnior,
Felippe Santhiago Minhós e Antônio Lopes Barroso.

A commissão, justamente orgulhosa da sua escolha, es-
pera que os habitantes deste Eslado concorram para maior
brilhantismo dos festejos, não só comparecendo pessoalmen-
te. como lambem embandeirando e (Iluminando as fachadas
de suas casas e offerece para solcmnisar áquella data o se-
gmnle

PROGBMIIIA
DIA 4

Ao meio dia grandes girandolas de fogos partirão de
Iodas as praças da cidade, annunciando o inicio dos pátri-
óticos festejos.

A's 6 horas da tarde, como signal a todos os habitan-
tes e principalmente aos amazonenses, novas girandolas de
fogos lembrarão que á Praça 5 de Setembro se devem en-

corporar para a magestosa MARCHE AUX FLAMBEAUX,
que d'ahi partirá ás 6 !/2, fazendo o seguinte trajecto:

Estrada Epaminondas, rua da Installação, Henrique An-
tony, praça da Republica, rua Municipal, Eslrada 7 de De-
zembro, rua dos Remédios, rua Marquez de Santa Cruz,
Praça Tamandaré, rua Marcilio Dias e Praça da Constitui-
ção, onde se dissolverá.

A commissão encarregada da execução desta parte dos
festejos compõe-se dos srs.

Lourenço da Rocha Thury, Sabino Mario da Silva, He-
leodoro de Lima Balby, José E. Lamgbeck, Eugênio A. Ro-
drigues Pará, Américo Bittencourt, Mario Sarmento de Sá,
Leopoldo Manoel da Silva Neves, Benedicto J. de Bessa,
Gentil Augusto Bittencourt, João Antony, Juliano J. Pereira
Guimarães, Lino Tolentino e Aprigio Martins de Menezes.

DIA 5

Edição especial do Jornal 5 DE SETEMBRO pela cias-
se lypographica.'Logo 

pela manhã salvas e foguetes eslrugirão de todos
os ângulos da cidade, nos ares, despertando a todos os ha-
bitantes desta vasla região, e relemhrando-lhes a gloriosa
data que se rememora e particularmente aos bravos e dis-
ciplinados soldados da patriótica Brigada Escolar concitan-
do-os para de prompto aceudirem ao toque de reunir c es-
tarem a postos na praça 5 de Setembro, obedecendo á voz
do general em chefe, afim de, com a sua inexcedivel cora-
gem e garbo militar, marcharem ao campo da batalha das
flores, á praça da Constituição, cujo começo será annuncia-
do a toque de clarim. Ali encontrarão as suas inimigas a
postos, promptas a repellir o ataque com o valor, coragem
e bravura que soem ter aquelles que se possuem da certe-
za da victoria. '¥*

Travada a lucla, a commissão central, depois de bem
ajuizar do valor dos combatentes, por-lhe-ha fim, dando o
signal de victoria a quem merecer.

Para maior brilhantismo e realce desta parte do pro-
gramma pede-se ás exm.:,s famílias para n'ella tomarem par-
te, concorrendo com os seus adversários a pé ou a carro
conforme mais commodo julgarem.

Terminado o combate vencedores e vencidos, formados
em Brigada Civica percorrerão a praça da Consliluição, rua
Municipal, praça da Republica, rua Henrique Antony, rua
da Installação, eslrada Epaminondas e praça Generaí Ozo-
rio, onde se dissolverá.

No trajecto, saudará ao Presidente do Congresso, Di-
rector Geral da Instruccão Publica, Director do Gymnasio,
Batalhão de Segurança. Imprensa Ollicial, Corpo de Bom-
beiros, Intendencia Municipal, Governador do Estado, Che-
fe de Segurança Publica, Superior Trihunal de Justiça eBa-
lalhão do 36.° de Infanteria.

Para reaiisação desta parte achão-se incumbidas exmass.
srs. D. D. Elvira P. Corrêa, Adelia A. Ribeiro Guimarães,
Josephina Moreira Germano, Luiza G. Cosia M. Leão, Au-
rora Barroso de Sá, Euthalia Barroso de S. Ramos, Opta-
ciana L. de Carvalho, Elvira Pereira, Francisca R. Raposo
Fernandes, Guilhermina Raposo de Oliveira, Elvira Mattos,
Anna S. de Amorim. Anna Vidal, Cecília Souto, Thereza
Mayorga, Adelaide dos Anjos Corrêa, Julieta Corrêa, Hen-
riqiieta A "Pinto e Lydia Valente do Couto.

E dos srs. Sebastião Gomes Corrêa de Miranda, João
Barbosa de Amorim, Francisco Jülião de Aguiar, Cyrillo L.
da Silva Neves, Tecelino de Almeida, Ricardo B. Amorim,
Francisco B. Bittencourt, Antônio Ribeiro Soares, José Soa-
res Rapozo, Manoel Dias Barrozo, Antônio Bentes e Igna—
cio Arauz.

:¦?
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A's 4 horas da tarde a Bràç > General Osório terão
começo as corridas—a pé, velocípede, biciclelte, etc,
terminando por uma interessante e original corrida a bur-
ros na qual deverá ser conferido o prcmio ao que demon- .
strar maior somma de manha.

A' noite—grande illuminação nas Praças da Republica,
da Constituição e rua Municipal.

Na Praça da Constituição, que estará galhardamente

Sreparada, 
serão distribuídos os prêmios aos vencedores

as corridas, pelas Ex.m" Sr.aE D. D. Izolina P. de Leão,
Maria Gomes Tapajós, Anna Zita Castro e Cosia, Maria
Rodrigues de Souza, Eugenia Fleury, Rosa Campos, Anna
Langbeck Canavarro, Adelia Carvalho, Martiniana de Mt-
randa Leão, Maria S. Vieira Marinho, Maria dos Santos
Falcão.

A commissão encarregada das corridas compõe-se dos
Srs. João H. Câmara, Joaquim de Castro e Gosta, Anaeleto
L. Canavarro, Erico de Aguiar Picanço, Alfredo Dias de
Souza, Nilo Baptista, Solano Lopes Ponce de Leão, Leo-
poldo Manoel da Silva Neves Júnior, Lindolpho Ponce Leão.

Depois da distribuição dos prêmios terão lugar os di-
vertimentos populares:—Dmsa Africana, Gama verde,
cludicho, meta inatingível e outros mais que na oecasião se-
rãoexhibidos.—Tenninanarãoosdiveidimcmtos com um ma-
gostoso balão, que irá anntinciar as altas regiões o fim dos
festejos d'oste dia.

A Commissão incumbida do exilo desta parle do pro-
grairima é a mesma encarregada do Baile Publico.

DIÂ 6

Embandeiramento, illuminação nos edifícios públicos e
particulares.

Como nos demais dias haverá fogos pela manhã, meio
dia e a tarde.

Para levar a effeilo a illuminação e embandeiramenlo
durante os dias de festa foi escolhida tuna commissão
composta dos Srs. Francisco Severiano Nunes, Caetano L.
Sympson, Manoel A Zany, Gatharino T. Pitilo, Joaquim dc
Farias Teixeira, Alfredo Paes Barreto. Joaquim de Amorim
Sarmento, Antônio Napoleão Chaves, David Barboza de
Amorim, Justiniano L. Braule Pinto, Alfredo P. Tapajós,
Raymundo Rates de Moura, Luiz A. Nery, Aggeu Bittencourt
e Virgilio Tapajós.

DIA 7

A's 7 y/i horas da manhã grande parada na Praça da
Constituição da força publica do Eslado, desfilando em se-
guida em grande marcha militar percorrendo diversas ruas
da cidade.

A'noite—nos vastos salões da Intendencia Municipal
que estarão ornamentados á capricho, terá lugar o grande
Saráu que pela Família Amazonense é dedicado as fami-
lias residentes no generoso Estado do Amazonas.

A chegada de S. Exc.a o Dr. Governador será annun-
ciada com o llymno Nacional, e bastas girandolas de fo-
guetes.

A Commissão central receberá a S. Exc.a e immcdia-
lamente principiará o Saráu.

Achão-se encarregados d'este festejo as dislinetas ama-
zonenses, que compõe as seguintes commissões :

Primeira—Exm.as Sr.as D. D. Lina R. Carvalho Chaves,
Josephina de Araújo Soares, Izabel de Araújo Soares, Ma-
ria Anselma Lessa, Maria Maquine Nery, Zulmira Menezes
Matta, Antônio Ribeiro de Mello, Anna Figueira de Vas-
concellos, Jovita Campello, Amélia Cardoso Ribas, Amélia
Corrêa Nogueira, Rosa Bittencourt, Zulmira Moreira Ro-
drigues, Joanna B. Teixeira, Adelaide .Maquine dos San-

tos, Anna da Fonseca Soares, Judith Machado e Silva, An-
tonia de Mello Bacury, Maria Cândida de Nazareth, Perci-
liana Augusta da Silva, Angela Maria dos Santos Filismina
de Mello Bacury.

Segunda—Faustino Lobato Mendes, Henrique Ferreira
Penna d'Azevedo, Dr. Geraldo Rarboza de Amorim, Ma-
noel Miranda Leão, Urbano H. Câmara, José' Arthur Pinto
Ribeiro Filho, Torquato Antônio Ribeiro, Antônio Clemente
R. Bittencourt, José C. Tapajós, Quintino Vieira de Aguiar
Júnior, Francisco Satyro V. Marinho, Ignacio Araus.

* *,

DIA 8

REGATA

A's 2 horas da tarde as embarcações surtas no porto
e o littoral caprichosamente embandeirados. annunciarão
a grande festa dedicada aos valentes marítimos que, como
sempre, não desmentirão o seu valioso concurso á uma fes-
ta que de perto lhes diz respeito.

A Commissão espera da parte dos senhores proprieta-
rios de embarcações e Irapiches a fineza de ornamental-os
e pol-os a disposição do publico para mais abrilhantar es-
ta festa, sempre sympathica.

Os Amazonenses incumbidos de executar esla parte
dos festejos compõe a seguinte commissão:

Hildebrando Luiz Antony, João Manoel Forttmato,
Eduardo Felix de Azevedo, Raymundo Menezes, Quirino
Amazonas, Pedro M. Gonçalves* Pinheiro, José de Paula
Bcmfica, Rodolpho Gustavo de Albuquerque Cavalcante,
Ignacio José Pereira Guimarães, Joaquim Ferreira Lima,
José da Rocha Thury, Juvenal Cosia c Lino Tolentino.

A noite no Jardím publico serão distribuídos os prêmios
aos amadores por uma Commissão de jovens e dislinetas
amazonenses as Ex.maH Sr.as D. D. Raymunda Bessa, Ame-
lia Barrozo. Honorina Barrozo, Custodia Carneiro, Amélia
S; Sá, Julieta Lessa, Marina Baird, Adelaide Meninéa, An-
ria Nunes, Maria Hermes de Araújo, Julieta Ramos Ferreira.

Em seguida à distribuição de prêmios, pela segunda
vez, terá jügàr n esta cidade, um—BAILE AO AR LIVRE.

A Commissão otíerece este festejo ao publico afim de

proporcionar-lhe a mais completa distração.
A Commissão encarregada d'esta parle compõe-se dos

seguintes senhores:
Custodio Menezes, Oswaldo Baptista, Agnello Bitten-

courl, Virgilio Castro e Costa, João Leite Ribeiro, Júlio
Flores Torres, Sizenando de Souza Guimarães, Cosme de
Farias Teixeira Júnior, Armihdo André Martins.

No correr dos festejos estrugirão nos ares suecessivas

girandolas dc foguetes e salvas, e das diversas Praças se-
rão lançados magníficos aerostatos que levarão cm si gra-
vada a data gloriosa de-CINCO DE SETEMBRO.

Ao povo em geral a Commissão faz um appello espe-
rando o seu valioso concurso, salientando a classe com-
mercial a quem pede sejam fechados os seus estabeleci-
mentos no dia 4 a tarde e durante o dia 5—afim de com
a sua presença tornarem mais brilhante e animados os fes-
tejos.

As datas celebres do povo, a todos devem interessar e
a commissão espera que todos compartilhem activámente
dos patrióticos festejos que offerece.

Sciente de que o seu appello será bem acolhido a
Commissão hypotheca desde já os seus sinceros reconheci-
mentos.

j
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SECÇÃO Ml/l^E

Agradecimento e convite
Os abaixo assignados vem por meio deste

agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram acompanhar o enterro de sua prezada
sogra, mãe e irmã Etelvina Feio de Souza
Coelho; e bem assim convidaí-os para as-
sistirem a missa do 7o dia de seu passa-
mento que terá lugar na Igreja de Nossa
Senhora dos Remédios na segunda feira 2
de Setembro vindouro as 6,lj2 horas da
manhã contando com o comparecimento de
todos a esse acto ainda uma vezconfessam-se
eternamente agradecidos.

Manáos, 27 de Agosto de 1895.
Sabino Gavinho Vianna
Felicidade Coelho Vianna
Adalgiza de Souza Coelho
Raul de Souza Coelho
Sarah de Souza Coelho
Cudoxia Feio de Souza

N
Banco do Amazonas

A' parte legente da ciàade de Manáos nãe
terá escapado, por certo, a sofreguidão com quo
meia duzia de aecionistas do Banco do Amazo-
nas tem atroado céos e terra, proclamando a
eleição de alguns dentre si ao cargo de admi-
nistradores do Banco; a resistência opposta por
sua Directoria ás ordens legaes dos juizes quetêm querido fazer effectivos a posse e exercicio
dos nomeados; e, sobretudo, a dictadura que o
primeiro dos abaixo assignados exerce sobre
aquelle estabelecimento de credito.

O numero do «Amazonas Commercial» de hoje
então, mais do que os precedentes, sahiu inçado
de editorial, avisos, protestos etc, contra a Di-
rectoria do Banco e a phantasiada prepotência
do seu actual Presidente.

Os despachos e sentença dosjuizeB que têm
favorecido as pretenções dos declamadores, têm
sido cantadas em todas as solfas, merecendo os
encomíos que o interesse alviçareiro desperta.

No entretanto sabe o publico, e especialmente
o commereio desta praça, que os pseudos eleitos
administradores, são filhos de uma eleição espu-
ria, á cuja posse judicial os Directores oppoze-
ram embargos que pendem de appellação do Su-
perior Tribunal de Justiça, onde ainda não che-
gou, porque os declamadores tiveram a dita de
ver a appellação da Directoria recebida em um
só eífeito, o que daria logar a execução da sen-
ten^a, nada obstante a appellação, em uma cau-
sa que, como muito bem diz o sábio mestre Pau
Ia Baptista, não comporta execução provisória,
e para, que tal não suecedesse, a Directoria ag-
gravou para o Egrégio Tribunal, pedindo a re-
forma do despacho aggravado no sentido de ser
a appellação recebida nos effeitos regulares.

Este aggravo preparado ás carreiras pela par-te aggravada, assustou, ao que parece, os ini-
migos do Banco, e d'ahi essa alluvião de artigos
e protestos que formigam por todas as gazetas
desta capital, no intuito naturalmente de ganhar
as boas graças do publico, que por via de regra
affeiçôa seu espirito áquelles que mais se exal-
tam, fazendo da imprensa o arauto das suas vi-
ctorias, pretensos direitos e qualidades sem jaca,e deprimem áquelles cuja competência receiam
e cujo merecimento os incommoda.

O posto oecupado pelos administradores do
Banco do Amazonas, como o de Guatimozin, não
constitue eom certeza um leito de rosas, mas o
dever lhes impõe, na emergência a que chega-
ram as cousas, sua manutenção no terreno legal,
já a bem do commereio do Amazonas e já a bem
da responsabilidade que assumiram desde o mo-
mento em que, investidos do cargo, o não re-
cusarám.

Homem nenhum de brio, que tenha ligeira
noção do cumprimento do dever, cede ao primei-
ro assaltante o cargo de que foi legalmente in-
vestido, sem primeiro defender sua auetoridade,
empregando os meios legaes, de que por ven-
tura possa dispor.

Os administradores malsinados não fazem mais

do que conservar as funeções de um cargo de
que foram legalmente empossados e de que meia
duzia de accionistns pretende desapeal-os phan-
tasiando uma eleição que já estaria desfeita pelo
rediculo que a cobre, si o povo não se tornasse
indifferente ás palhaçadas em que os elowns
não primavam pelo sal da opportunidade.

Resistindo a Directoria pelos meios legaes aos
assaltos dos administradores manipulados no
Trapiche Teixeira, não faz injuria á magistra-
tura ou a quem quer que seja, como malévola-
mente dizem os defensores dos aecionistas re-
voltosos.

. As insinuações torpes que os pretensos admi-
nistradores derramam á farta contra os mem-
bros da Directoria, dando a um o caracter de
dictador, e aos demais o de manivellas, ficam
no logar onde foram lançadas.

A Directoria veio á fala, faltando ao respeito
que deve á magistratura que tem de dar a ulti-
ma palavra sobre a notificação, dos embargados,
na intenção de evitar que os suppostos adminis-
tradores com seus eseriptos crêem a seu favor
uma falsa opinião que pode comprometter gran-des interesses do Banco, que elles, como os
phariseus, fingem zelar.

E' preciso por-lhes embargos ao desembaraço
com que se exhibem, sem duvida por conta
alheia, allegando falsamente que os interesses
dos aecionistas estão sendo prejudicados, sem
comtudo declinarem um só facto que justifiquesua ousada e calumniosa asserção.

A má fé e o despeito dos inimigos do Banao
vão ao ponto de quererem que o Conselho Fiscal
exerça o seu mister antes do devido tempo.

Assim só procede o despeito que é cego, ou o
cego porque não pode ver as disposições dos
arts. 42 e 46 dos Estatutos.

Os inimigos do Banco tem feito cabedal im-
menso da decisão do honrado Sr. Dr. Bredero-
des, que julgou boa e valida uma eleição, em
que algum dos eleitos não tem, sequer, qua-lidades illegiveis !

Pois bem; para os entendidos e para os im-
parciaes começamos a publicação dos embargos
e das allegações do advogado do Banco, afim.de
serem cotejadas cora as allegações dos adversa-
rios, que naturalmente virão á luz, com os pon-tos discutidos na sentença, com a lei qne rege a
matéria e com os Estatutos da sociedade, fir-
mando o publico, e especialmente os interessa-
dos, seu iuizo acerca de uma questão que até ao
presente tem sido discutida na imprensa poruma das partes somente e á sua vontade.

Manáos, 29 de Agosto de 1895.
Visconde de. Villa Gião
Hilário Francisco Alvares
Antônio José Vemiandes
Ismael Cassio Velloso
Francisco S. Silva Lisboa

Embargos â noctifleação
Por embargos á notificação de
fis. 13, diz como embargante a Di-
rectoria do Banco do Amazonas,
representada por seus administra-
dores Visconde de Yilla-Gião,
Presidente, Antônio José Fernan-
des, Secretario, Francisco Sebas-
tião da Silva Lisboa e João Mar-
tins de Araújo

CONTRA
Os embargantes Faustino Lobato
Mendes e outros aecionistas do re-
ferido Banco, por esta e melhor
forma de direito, o seguinte :

E. S. N.
1

P. e vé-se da petição de íls. 2 pedirem os
embargados, com pena de desobediência, a inti-
mação da embargante nas pessoas de seus mem
bros para em dia certo e determinado lhes pas-
sar a administração do Banco do Amazonas, que
lhes pertence por eleição da assembléa geral ex-
traordinaria dos aecionistas, effectuada a 3 do
mp.z próximo findo no Trapiche Teixeira (doe.
a íls. 6) visto como a embargante não quer obe-
decer a resolução da assembléa geral extraor-
dinaria, legalmente constituída, doe. á fis. 9.
E mais

2
P. e vê-se da citada petição de fis. 2 o despa-

oho do Sr. Juiz preparador mandando intimar a
embargante para no 1.° do corrente, á 1 hora
da tarde, fazer a entrega requerida, pena de
desobediência, em conseqüência do qual foi
passado o mandado de fis. 13 e intimada a em-
bargante nas pessoas dos seus membros supra
mencionados. Porém.

3
P. que a eleição de 3 de Junho, efiectuada

no Trapiche Teixeira, com 15 aecionistas do
Banco do Amazonas, é irrita e nulla de pleno
direito por ter sido a assembléa constituída com
infracção de muitas das disposições do Dec. n.
434 de 4 de Julho de 1891, que consolidou a le-
gislação das sociedades anonymas, e de outras
tantas dos Estatutos do Banco que, conforme os
artigos 72 e 128 (2.â parte) do citado regula-
mento n. 434, são a lei que regula o direito dos
sócios entre si e estabelece regras e preceitos
para a administração do Banco, eleição de sua
directoria, etc Assim.

4
P. que a referida eleição é nulla, ad instar

do que suecede com as eleições de corporações
congêneres:

a) porque não foi efiectuada no logar desti-
nado á reunião das assembléas geraes dos ac-
cionistas, que é a sede do Banco, isto é, no-
edifício em que funeciona o mesmo Banco, con-
forme o art. 48 dos Est. e 147 do Dec. n. 434,
onde deverão effcctuar-se as assembléas geraes-
ordinárias e extraordinárias, como diz o art.
23 dos mesmos Est., salvo caso de força maior,
devidamente comprovad o;

b) porque as assembléas geraes de qualquer
natureza, são presididas pelo presidente da Di-
rectoria, servindo de 1.° e 2.° secretários dois
aecionistas que na oecasião foremjx>r elle convi-
dados (art. 22 dos Est.), e sendo o presidente
da directoria, como os próprios embargados o
confessam e consta do art. 51 dos Est., o Sr.
Visconde de Villa Gião, a assembléa do Trapi-
che Teixeira foi presidida por um presidente
acclamado, conforme resa a acta respectiva a
pag. 7 v, parte tarjada a lápis.

c) porque foi feita e apurada em livro extra-
nho aos das actas, c a chamada dos aecionistas.
não foi feita pelo livro de presença, ambos exis-
tentes no estabelecimento bancário;

d) porque, verificada fora do edificio da sede
do Banco, em local particular e impróprio (um
trapiche) onde a embargante não poderia compa-
recer e nem tão pouco os aecionistas que lá não
foram, por não serem a isso obrigados pelos Est.
e nem pelo dever, não houve quem verificasse a
a exactidão das procurações exhibidas, e nem
se estas estavam em ordem, se conferiam pode-
res para o acto, etc.

Como corollarios
5

P. que, por argumento a pari, todas as elei-
ções feitas fora do local designado na lei, i ão
oceorrendo caso de força maior, devidamente
comprovado, e deixando de haver convocação
motivada para outro logar, com a necessária an-
teeedeneia, são nullas de pleno direito, como se
pode verificar das disposições respectivas de to-
da a nossa legislação eleitoral, antiga c moder-
na, começando pelo dec. n." 6097 de 12 de Ja-
neiro de 1876, art. 80 n.° 5 e § 2, e art. 1-16
etc. Toda a legislação' subsequente consagra
a mesma causa de nullidade eleitoral.

A eleição presidida poe Juiz uu pessoa ineom-
petente, também é nulla de pleno direito, se-
gundò a legislação citada e segundo toras as
leis civis e commerciaes em vigor, porquo não
ha defeito maior do que o da incompetência, diz
a lei romana e dizem as ordenações doliv. 3 tit. 75
pr. e liv. l.° tit. 5 § 8.", com as quaes concor-
dam as ord. do liv. l.u, tit. 12 § 5, liv. 2 tit.
63, e livro 3 tit. 85 § 2, e muitas outras. Es-
ta nullidade é de tal ordem que, diz P. Bueno,
Ap. sobre formalidades do piocesso civil.—«Se
as partes propozerem uma acção perante juiz
incompetente e cuja jnrisdicção não fosse pro-
rogavel, embora quizessera revalidar o julga-
mento, não seriam admittidos a fazel-o, porque
a ordem das jurisdicções é da alçada do interes-
se publico e não do arbítrio dos indivíduos.
«Paula Baptista, Theoria e Pratica do Processo
Civil, diz á pag. 68 e seguintes, que as nullida-
des absolutas são insuppriveis (ord. liv. 3, tit..
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63 § 5); podem ser allegadas em qualquer tem-
no e instância, e uma vez allegadas, devem ser

pronunciadas pelo juiz, que também as devera

pronunciar ex-officio quando as partes forem o-
missas em arguil-as. Esta é a doutrina do art.

¦ 684 do reg. 737. Ainda mais
6

P. e vê-se do do art. 131 do dec. n.° 434 que
a assembléa geral que tem do deliberar sobre
a modificação e alteração doi Est., carece<j para
validamente se constituir, da presença de acci-
onistas que, no minimo, representem dous tra-
ços de capital social, o que não verificou-se na
supposta assemblé geral extraordinária do Tra

piche Teixeira; porquanto, alli, conforme resa a
áptb-a fl.' 6, compareceram apenas quinze acci-
onistas, dous dos quaes dizendo-se mandatários
de 26 committentcB, que, unidos aos quinze ditos

perfaziam o total de quarenta e um, numero mui-
to aquém da maioria dos aecionistas, quç eram
então 165 (doe. junto sob n.° 1) e dos dous ter-

çob do capital de 1:500.000^000, representados
por 7,500 acções, que são 5,000 ditas. Mas
não é só isso

7
P. que, segundo o art. 51 dos Est., a Dire-

ctoria embargante foi nomeada, antes de assi-
gnados os mesmos, pelos respectivos subscripto-
res, conforme permittem os arts. 72 § 3 e 74 do
dec. n."434, com a cláusula de dura- o seu man-
dato pelo praso de três annos, ainda de confor-
midade com o art. 100 do citado dec, que dispõe
clara e terminantemente que «o numero, o modo
e as condições da nomeação, os vencimentos, o
praso do mandato, a destituição e substitueção dos
admiradoresserão reguladas nos Est. ou contra-
ctosocial. Conseguintemente, a nomeação da em-
bargante ficou fazendo parte dos mesmos est., não

podendo ser destituída durante o praso do manda-
to que lhe foi conferido, nem mesmo pela a-sem-
bléa geral extraordineria, que tem amplos po-
deres para resolver todos os negócios da socie-
dade, conforme o art. 128 do dec n.° 434, menos
para revogar as cláusulas de que aos Est. fize-
ram especiel mensão e reierva, restricção consi-
gnada na disposição da ultima parte do referido
art. 128. Mas eonceda-Be HÓmente para argu-
montar que • falada assembléa geral extraor-
dinario cor>8l?tuir se legalmente sob todos os
pontos de vista apaeciados; ainda assim :

P. qiie a eleição, á que a mesma assembléa
procedeu, esta radicalmente nulla encarada sob
outra face:

1.° porque foram eleitos director e supplentes
Adriano da Silva Heis, accionista de 25 acções,
Krancisco Leite da Silva e Anuindo R. da Fon-
seca, aecionistas de 10 acções cada um (doe. sob
n°. 2) contra a tenninante disposição do art. 51
dos Est. que torna elegivel ao cargo de director
somente o accionista que possuir, pelo menos,
50 acções;

2.° porque figura no numero dos eleitores T.
C. Paiva que não é accionista, (doe. sob n°. 3);

3.° porque a firma Gomes & Lima, que o illus-
tre Dr. Agesiláo representou por procuração, a-
chava-se extineta, o que não deveria ser ignora-
do pelo procurador respectivo em vista do an-
núncio publicado no «Amazonas Commercial»
de 11 de maio ultimo, (doe. sob n°. 4); e

4o. finalmente, porque a eleição da directoria
só pode verificar-se em assembléa geral ordina-
ria, art. 26 § 2o. e art. 31 § 2°. dos Est.

9
P. não ser exacto que a directoria osteja in-

completa; porquanto, para substituir quatro di-
redores que por diversos motivos exoneraram-
se, foram chamados os quatro primeiros supplen-
tes (art. 51 dos Est.), que passaram a effetivos,
para as faltas temporárias destes, foram designa-
dos substitutos provisórios, nos termos do art.
103 do Decreto n°. 434, reservando-se as no-
meações definitivas para a reunião da assembléa
geral ordinária, conforme o citado art. 103 e os
art. 26 §2°. e 31 §2.° dos Est.

10

P. que a disposição do art. 97 § Io. do Dec.
n° 434 não tem applicação á embartrante, cuja
nomeação com o praso certo, foi incluída na con-
fecção dos Est. e delies faz parte integrante,
cit. art. 100 do Dec. 434), e por isso não pôde
ser desfeita pela assembléa geral, mesmo ordina-
ria, cujas attribuições foram restringidas, na hy-

128 por vezespothebe, pela 2*. parte <lo art
citado.

Quando muito.
11

P. que só mediante reforma dos Est. e veri-
ficados alguns dos casos da 2*. parte do art.
224 do Dec. n". 434, appücavel ao caso em
questão, poderia a embargante ser dcstitivada, e
ainda assim por assembléa geral ordinária e me-
diante as formalidades do art. 131 e 132 do
Dec. u°. 434, ou, nas mesmas condições, por
assembléa geral extraordinária, convocada sob
propasta da embargante, única jeompetente para
fazei-o, art. 29 dos Est.

Por outro lado.
12

P. que a embargante jamais recusou a sede
do Banco á qualquer reunião de aecionistas,
nem tão pouco furtou-se á explicações, exames
particulares, etc, de modo o desmerecer a confi-
anca dos embargados, que influenciados pelo ac-
cioniBta Joaquim Travassos da Rosa, pretende-
ram liquidar o Banco, conforme é publico e no-
torio, e não o conseguindo, porque na assembléa
geral de 2 de maio a quasi totalidade dos accio-
nistas repelliu a indicação, apresentada nesse
sentido (doe n". 5) a despeito da distribuição de
acções, soecorrem-sc actualiacnte á uma reunião
feita em logar incompetente e presidida por um
acclamado, afim de dizerem-sc constituídos em
maioria e vencedores ! Portanto

13
P. que os embargados não fizeram a reunião

na sede do Banco, como a 2 de maio, porque ai-
li a embargante e todos os aecionistas compare-
ceriam e a pretendida demissão da embargada
(coisa de que aliás não cogitaram na tal reu-
nião do Trapiche Teixeira, onde apenas trata-
ram de nomearem se. directores, (de. a tis. 6)
mallograr-se-ia; ao passo que na quelle Trapi-
che, logar incompetente, a victoria era intalli-
vel pela ausência completa do adversário. Xes-
tes termos

14
P. que nos melhores de direito os presentes

embargos devem ser recebidos como contestação
á notificação de fis. 13, para, depois dos trami-
tes legaes, ser a mesma julgada sem cffeito ou
improcedente e condemnados os notificantes em-
baigados nas custas.

A embargante avalia a presente causa em. . .
1:500:000£000, importância egual á do capital
do Banco do Amazonas, cuja administração lhe
fòra^contiado e sobre que não pôde a embargan-
te transigir eedendo-a ao primeiro accionista
que a quizer assaltar, art. 102 n°. 1 do Dec.
434.

J.
Manáos, 2 de Julho de 1895.

O Advogado.
Simpliçio Coelho de Rezende.

rão para o Estado no caso do proponente
preferido deixar de assignar o respectivo
contracto.

A abertura das propostas far-se-ha na
secretaria d'esta repartição, á 1 hora da
tarde do referido dia 13 eem presença dos
interessados.

Secretaria da Repartição de Obras Publi-
cas em Manáos, 30 de Agosto de 1895.

0 secretario,
Cyrillo Neves.
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Repartição de Obras Pu-
t>licas

Construcçào de uma via férrea suburbana,
de bitola estreita e por traccào a vapor,
ríesta capital.

De urdem do sr. dr. director geral desta
repartição e por aut-irisaoão do exm. sr. dr.
Governador do Eatado, chamo concorrentes
por e^p^ço de 15 dias, a parlir desta data.
para apresentação de propostas para a cons-
trucção de uma via férrea suburbana de
bitola estreita e por traeção a vapor
nesta capitil, de accordo com a lei n. 124
de 26 de Agosto do corrente anno, publi-
cada no «Diário Oíficial o n. 511 de 28 do
corrente mez.

As propostas selladas, com a firma reco-
ntiecida serão recebidas nesta repartição
até as 12 horas do dia 13 de.Setembro vin
douro e deverão vir acompanhados de docu-
mento provando haver sido feito no thesou-
ro estadoal um deposito no valor de vinte

contos de reis (20:000^000), que revert

Alfândega de Maniios

Pela inspectoria desta alfândega se faz
publico que, para a bôa ordem e regulari-
dade que deve havar no serviço da mesma
e attenta a falta de pessoal, fica em execu-
ção a tabeliã de pagamento, abaixo decla-
rada:

Primeiro dia útil
Pessoal da alfândega, da ciixa economi-

ca, guarda-moria e capatazia.
Segundo dia útil

Pessoal do exercito e da armada.
Terceiro dia utü

Justiça Federal, saúde do porlo, reforma-
dos e pensionistas

Quarto dia utü
Aos que tiverem deixado de receber nos

dias competentes.
Quinto dia ulil

Contas de fornecimentos as repartições
publicas e outras quaesquer despezas.

Os pagamentos começarão as lü i{2 no-
ras da manhã e terminarão ás 2 da tarde
imprelerivelmente; a arrecadação começara
das 9 l[2 horas da manhã e terminará as
2 lr2 da tarde; devendo os interessados
promover a remessa de seus attestadus, re-
Gibas, folhas, etc, ã alfândega com a pre
cisa antecedência de modo a ellecluarem-se
a conferência e pagamentos no dia próprio.

Alfândega de Manáos, 29 de Agosto de
1895.

Servindo de inspeetor.
Joào Antônio da Silva.

Repartição de Terras
De ordem do sr. dr. Governador do Es-

tado faço publico que por Antônio de Se-
queira Bastos, foi requerido por compra um
terreno devoluto em Manacapurú, conforme
o requerimento abaixo transcripto; pelo que
são convidados todos os interessados a apre-
sentarem n'esta Repartição dentro do pra-
so de 60 dias a contar nesta data quaes-
quer reclamações que tenham a oppor. h
para que não se allegue ignorância será es-
te publicado pela imprensa e allixado no lo-

gar competente.
Repartição de Terras, 26 de Julho de 189o.Pelo Oíficial,

Joaquim de Castro e Costa.

Copia.—Cidadão dr. Governador do Esta-
do.—Antônio de Sequeira Bastos, cidadão
Brazileiro, commerciante .residente em Ma-
nacapurú, vera pedir que vos digneis man-
dar vender-lhe um terreno devoluto em Ma-
nacapurú o qual mede de frente para o N. la-
go Grande de Manacapurú 4 mil metros, ao
Sul dous mil metros limitando se com terras
devolutas a este com o igarapé do Bararuá e a
Oeste com terras devolutas. Nestes termos re-
quer que lhe mandeis passar o respectivo
termo e conceder-lhe o titulo provisório de
accordo com a lei; pelo que pagará o mes-
mo em duas prestações e assim. E. D.

Manáos, 4 de Julho de 1895.

P. p. Leopoldo Nwy da Fonseca
(Estava uma estampilha de 200 réis de-

e-vidamente inutilisada).
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De ordem do Senhor Dr. Governador do
Estado, faço publico que por Francisco Frei-
re de Uastro foi requerido por compra um
lote de Terras a margem esquerda do rio
Acre, municipio de Antimary, o qual ja foi
medido e demarcado pelo engenheiro Gus-
lavo Adolpho Reinardo Wurfloain n'esta da-
ta, com uma área de 9,500,000m2 dentro de
um perimetro de 49,800ro[ limitando-se: ao
Norte com Antônio Leite Barbosa, Sul e ao
Leste com José Augusto de Oliveira e a Oes-
te com o rio Acre o qual se denomina «GIo-
ria; pelo que são convidados todos os inte-
ressados á apresentarem n'esta Repartição
dentro do praso de 60 dias, a contar desta
quaesquer reclamações que tenham a oppor.

E para que nãc se allegue ignorância se-
rà este publicado pela imprensa e aílixado
no logar competente.
Repartição de Terras, 2 de Julho de 1895.
24 Eugênio Belmont.
De ordem do sr. dr. Governador do Es-

tado faço publico que por Joaquim Carva-
lho foi requerido por compra um terreno
situado á Estrada Corrêa de Miranda d'esta
cidade, o qual já foi medido e demarcado
por profissional legalmente habilitado, ten-
do uma área de 722m2,35 e um perimetro
de 130mi,6 e limitando-se ao Norte com ter-
ras de A. Freitas, ao Sul com a rua 10 de
Julho, a Leste o igarapé de Manáos e a Oes-
te a Estrada Corrêa de Miranda; convida-se
pois todos os interessados â apresentarem
n'esta Repartição dentro do praso de 30 di
as a conlar desta data quaresquer reclama-
çoes que tenham a oppor. E para que nao
se allegue ignorância será este publicado
pela imprensa e aflixado no logar compe-
tente. Repartição de Terras, 29 de Julho de
1895.

Pelo oíficial.—Joaquim de Castro e Costa.
X

De ordem do Sr. Dr. Governador do Estado fa-
ço publico que pelo cidadão Domingos José Pon-
ciano foi requerido por compra um lote de terras
situado á margem direita do Paraná dos «Mou-
ras» destricto desta capital, conforme o reque-
rimento abaixo transcriptò, pelo que sào convida-
dss todos os interessados a apresentarem-se n'es-
ta Repartição, no praso de 30 dias, a contar d'esta
data, quarquer reclamação que tenham a oppor.

E para que não se allegue ignorância serã este
publicado pela imprensa e aflixado no logar com-
petente.

Repartição de Terras, 16 de Agosto de 1895.
Servindo de official,

Eugênio Belmont.

Copia.—Cidadão Governador do Estado do A-
mazonas. Diz Domingos José Ponciano que de-
sejnndo obter por compra um lote de terras situa-
do á margem direita do Paraná dos «Mouras» dis-
tricto desta capital, tendo cento e vinte metros
de frente com sessenta de. fundo, confinando pelolado de cima com Pedro Luea, pelo de baixo com
Ciryllo Alves, pelos fundos com o igapó, polafrente com o mesmo Paraná dos «Mouras», cujo
terreno foi por sua mãi, Justina Maria Rosa, jofalJecida, comprado ao sr. José Alves Maquine, o
onde a mais de de? annos residimos; contendo no
dito terreno cem páos de seringueiras plantado,cacociros e arvores fructiferas. vem mui respeito-
damente pedir-vos que lhe mandeis vender o dito
lote de accordo coma lei. Nestes termos P. de-
ferimento. E. R. Justiça. Manáos 3 de Junho
de 1895. Arogo de Domingos José Ponciano—
Raymundo Carvalho Pires, Estava nma estam-
pilha de 200 reis.

Hepartição cie Obras
Publicas

Calçamento da Avenida de Palácio, entre as ruas
Ramos Ferreira e Municipal, por parállelipi-

dipedos de granitos
De ordem do Sr. Dr. Direetor desta Repar-

tição e por autorisação do Exm0 Sr. Dr. Go-
vernador do Estado, chamo novamente concur-
rentes por espaço de quinze dias, a partir desta
data, para a apresentação de propostas para o
calçamento da Avenida de Palácio, entre as ruas
Ramos Ferreira e Municipal, parallelipipedos

de granito, as quaes deverão ser claras e cx-
pli citas.

Nem uma proposta será recebida sem vir a-
companhada de documentos provando haver sido
feito no Thezouro do Estado um deposito de
dez contos de reis (10:000$000), como garantia
da execução do contracto e que reverterá para o
Estado se o proponente preferido recusar-se a
assignar o respectivo contracto.

As propostas selladas com a firma reconheci-
da deverão ser apresentadas em carta fechada,
e serão recebidas na secretaria desta Reparti-
ção até as 12 horas do dia 2 de Setembro vin-
douro.

O orçamento para o calçamento de que trata
este edital, acha-se nesta Repartição onde pode-
rá ser visto pelos interessados.

A abertura das propostas far-se-á em presen-
ça dos interessados á 1 hora da tarde do referido
dia 2, na Secretaria desta Repartição.

Secretaria da Repartição de Obras Publicas,
em Manáos, 19 de Agosto de 1895.

O Secretario,—Cyrillo Neves.

Construcção de dous (2) prédios na Villa
de Manicore, destinados d escolas publicas.

De ordem do Sr. Dr. Direetor Geral d'esta
Repartição e por determinação do Ex.mo Sr.
Dr. Governador do Estado chamo concor-
rentes por espaço de 40 dias, à partir d'esta
data para a apresentação de planos e orça-
mentos para a consLucção na Villa de Ma-
nicoré, de dous (2) prédios destinados à es-
colas publicas; não podendo execeder a con?-
trucção de cada um dos ditos prédios a vin-
te contos de réis ^20:000^000).

Nem uma proposta será recebida sem vir
acompanhada de documentos provando ha-
ver sido feito no Thesouro do Estado um
deposito de oitocentos mil réis (800,->000),
como garantia de execução ao contracto o
qual reverterá para o Estado si © proponente
preferido recusar-se a assignar o respecti-
vo contracto.

As propostas sellada, com a íirma recon-
hecida serão apresentadas em carta fechada,
sendo recebidas na Secretaria d'esla Repar-
lição até ás 12 horas do dia 23 de Setembro
próximo vindouro.

A abertura das propostas far-se-á á 1 ho-
ra da tarde do referido dia 23 na Secretaria
d'esta Repartição e em presença dos inte-
teressados.

Secreta ia da Repartição de Obras Publi-
cas, em Manáos, 15 de Agosto de 1895.

0 Secretario
Cyrillo Neves.

N
Gymnasio Amazonense

CONCURSO
De ordem do sr. direetor, communico a

quem interessar que, por espaço de trinta
dias a contar da data em que este edital
for publicado, acha-se aberta a inscripção
para o concurso de um logar de amanuen-
se desta repartição. O candidato deverá pro-
var:

Io Que é brazileiro e maior de 18 annos.
2o Que está livre de pena e culpa e ter

bom procedimento.
3o Que não soffre moléstia contagiosa ou

incurável que o prive do serviço.
4o Que está habilitado convenientemente

nas seguintes matérias;
Portuguez.
Francez.
Inglez.
Arithmetica e Systema métrico.
Geographia geral do Brazil.
Historia geral e do Brasil.
Redácção ofíicial.
Legislação do Estado.
Secretaria do Gymnazio Amazonense, 5

de Agosto de 1895.
0 secretario em commissão,

Lourival Alves Muniz.

^INNUNGIOS
0 EfflUIEIRO ARTHUR CÉSAR I. DE ARAl'J0,en-

carrega-se de medições e demarcações
de terras, assim como de todos os tra-
balhos concernentes á sua profissão.

Pode ser procurado em sua residen-
cia á rua Rarroso n.° 18—perto das oi-
íicinas da Federação.
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Siluerio Jofé Jíepy
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Agrimensor

TITULADO TELA ESMOLA POLYTIXHMCA HO RIO DE JA,NEIR0

Ml«3. «.

Encarrega-se de medições e demarca- SÇi»
ções na capital c nos rios do Estado.— |£àResidência:—Rua de Marciliõ Dias n.° 19. f ^

X
ADVOGADO

Thomaz Sympson, com longa pratica do
foro, continua a advogar nos auditórios desta
capital e do interior do Eslado.

Escriptorio á rua 7 de Dezembro n.° 3 I
H

ADVOGADO
DR. FERNANDES VEIGA

Pode ser piocurado em sua residência, a
rua Leovegildo Coelho, n.° 37.

mm de bica
E

PERNAS MANCAS
VENDEM-SE EM CASA

DE
iMarius & Lévy.

x
CASA

Aluga-se na rua dos Remédios uma casa
recentemente preparada para armazém.

A tratar na mesma rua n°—45.
H

AdelDert H. JUden
RUA MARCILIÕ DIAS N.° 10

—«Manáos—
Compra borracha e sacca sobre o Pará,

Néw-York e Londres.

J. H. Andresen
Acaba de r:ceber grande

quantidade dc lages para pas-
seio, cimento, vinhos finos,
virgem, clarete e vinagres pu-
ro, branco e tinto que vende a
preços módicos.

«*¦*

Mudança
«T- A. Saltão «& 0.a muda-

ram o sexx armazém pai*a a
x*ua Municipal, prédio novo
janto a escola publica, clc
districto.


