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Não ha noticias políticas. 0 Ministro
da fazenda tem-se oecupado nctivamen
te em preparar varias propostas que
tenciona apresentar ao parlamento, tendentes a! resolvera questão de fazenda,
e algumas dessas propostas são de gran
de alcance .financeiro. 0 Sr. Lopo Vaz
já. apresantqu, parte (dos seus trabalhos
em conselho de ministros.
A junta'consultiva do ultraraar dis
cutio ei approvoti as propostas financeiras para a prósper.dalle e deseu volvimento do material dà província de Moçambique. A população indígena passa a ser mais tributada, ainda que moderada, A ,
A commissáo, que fora encarregada
de elaborar as propostas, procurou bases para'tributação em diferentes mani
festações de riqueza, que, embora represeiitando cada uma verbas pouco valoroaas,,dão um resultado total impor
tante.
E com este pensamento estabeb cem
imposto moderados sobre as palhotas,
porte dé armas de fogo, embarcações
miúdas, cajueiros, palmeiras lavradas
ásura, plantações de canna snecharina
não destinada ao fabrico de assucar ou
de agurdente.
As taxas, adpptadassão segundo consta, muito moderadas e inferiores ás
adoptadasemoutaas colônias, que alias
se podem considerar em circumstanetas
idênticas a Moçambique.
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Â policia.
Aofltndeum quarto do hora, o aliemito havia perdido dez «luizes».
Então, pejou tranquillamente de sua
carteira, tirou d'ella uma nota do banco e
collocou-a sobre a mesa. mas declarando
que não queria arriscar mais de dez francos por parada.
Milord calculava que.jogando assim, a
partida oodia durar três ou quatro horas,
e parecia-lhe impossível que «té lá MouliB OSo suspeiUsaa, d.? sua posição « te-
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Hoje o déficit do orçamento de Moçambique podo computar be em cerca
tle 140 contos de rins.
Üs nugirieiitos de receita que devem
res lt.ar das propostas il.a commissáo,
os que serão conseqüências das refortiitis decreiàdas pejo Visconde de S. Jutiinirio, e àiíldV. o áeeréseímo natural
da receita das alfaudeg ts, devetn cobrir
largamente este déficit e deixar aiuda
um saldo posittv >, que permitia á provincia enipreheii ler algumas obras de
qne urg.mteraent\ precisa para entrar
tio caminho do progresso a que a habilitam os .seus muitos e valiosos recursos natiiraes.
Foram julgados, em audiência correcciòiiiil, os Srs. Gomes Leal, poeta e Eduurdo de Barros Lobo, redactor da folha
republicana O Mandarim a que ainda
ha pouco deixou de fazer, parte da re
ilacção do Diário Illustrado. a folha mais
moharoliica cá da terra.
Ambos estes .senhores foram àecusados em processo particular pelo Sr. Arrobas, governador civil de Lisboa, de
injurias pela imprensk ; do primeiro
publicadas em um soneto, e o segundo
em um artigo ein prosa, nffeusivu para
o Sr. Arrobas.
Foi advogado pela parte aceusadora
o Sr. Dr. Frederico A ronca e defensor
dos réos o Sr. Manoel d'Arriaga.
O Sr. Barros Lobo baseou a sua defeza em que no artigo incriminado ape
nas referira o que lhe havia sido contado substituindo com reticências os factos que o narrador uão lhe quizera refe
rir e que elle mesmo ignorava.
Ü Sr. (lomes Leal confessou francamente que é seu i o soneto pelo qual
fora aceusado de se referir ao Sr. Gj
vamador cvil.
Os Srs. Advogados da aceusação e defeza oraram largamente.
D Sr. Barros Lobo foi absolvido, sen
do o Sr. Governador civil conderanado
nas custas e sellos.
O Sr. Gomes Leal foi condemnado em
8 dias de prisão e outros tantos de mui
ta, .mstase sellos, e entrou no mesmo
dia na cadeia, a cumprir a sentença.
Em Ponta Delgada foi também condemnado à seis tnezes de prisão e multa
de 2001 éis por dia, o editor da Republica
Federal.
Requereu a exoneração do cargo de
governador geral da iúdia o Contra aimirante Almeida e Albuquerque.
Os expositores portuguezes na exposição musical de Milão obtiveram os
seguintes prêmios :
Diplomas.—El-rei D, Feruaudo, Cou"
servaiorio de Lisboa e Bibliotheca nacional.—D.ploma de mérito :—Antônio
Duarte da Cruz Pinto.—Medalha de
prata:—Visconde do Arneiro.—Medalha
de bronze :—João Guilherme Daddi, D.
Augelica (b-s Santos Pinto e Augusto
Machado.—Mençõ. shonr> sas :— Miguel
Ângelo, Mauoel Autonio Corrêa, D.
Ernestina Leite, D. Fernando Luiz de
Souza Coutinho, Antônio Duarte da
Cruz Pinto Ricardo Uossul, Brito Aranha. Lence e viuvaCanongia.
Na villa de S. Tliomé. foi descoberto
um alcance importante, cerca de .. .
22:0008000, no cofre dos defuntos e ausentes. Por esse motivo deu entiada
aa cadeia civil, e ex thesoureiro geral
da junta de fazenda da província, Luiz
João da Cunha Lisboa.
Segundo as noticias vindas de África,
chegara a Mossatnédes, com o titu de
ii i n i i..ai
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masse o partido de operar, sem esperar o
eignal convencionado.
Entretanto, absorvido por esto pensamento, o agente esquecia de tempos em
tempos o 8eu typo de allemão jovial e
ingênuo.
Cessava re sorrir, jogava uma carta por
outra, escutava attenttmente.na esperanCa de apoderar-se de algum ruído do fora.
óu lançava ollnres furtivos para o lado
da janella fechada.
Kssas imprudências teriam acabado por
trnbil-o: si cada um d'aquelles que ti ibam
interesse em ob«erval-onSo estivesse tambem sob o domínio de uma ardente preoocupaçno.
LesBge que, com Soufllard, fora o terror
das prisões de Toulon, tornara-se outro
homem depois do assassinato da rua do
Templo. Toda a sua audácia tinha-n'o
abandonadoi o menor ruído perturbava-o,
e parecia estar sob o peso de sobresaltos e
apprehensões perpétuas.
Ura único pensamento, uma única imageui estavam incessantemente presentes a
seu espirito e o absorviam excíusivamente : ocadaíalso :o cadafalso. cuja sanguinolenta visão perseguia-o por toda pai tu
e não lhepermittia um instante de calma!
Micaud também era devorado por uma
paixão que o tornava inacessível a outro
qualquer sentimento ; o ciúme.
Ooas nomes pesavam sem cexsar sobre
sua alma e tortaravam-n'o em extremo ;
T t 1-
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visitar a nova colônia dos bôeres de
Hnmpata o distineto viajante portuguez o Esteves Cordeiro, capitalista e
negociante na praça do Rio de Janeiro
e que' desde 1863 tem visitado suecessi vãmente todo- os paizes do inundo.
Agora depois de visitar o interior da
África concluíra o seu plano de viagens
dirigindo-se, as' Àntilhas, America Gentrai, isthtno do Panamá, Valparaizo,
Estreito de Magalhães e Rio de Janeiro
Assim terá visitado a Europa, Ásia,
África, America eOcceania. Nas suas
viagens o distineto portuguéz tem realisaílo importantes collecções geographicas e históricas e feito estudos muito apreciáveis, que em breve verão a
luz da publicidade.
Naufragou próximo da ilha das Flore t
a e.sciina porlugueza Fraternidade, que
seguia da Madeira para os EstadosUnidos. A tripulação foi salva'.
Outro sinistro marítimo.
No dia 7 de Agosto, estando a barca
portuguéz;. S. Jorge, promiita a sahir
de Bòstou para os Açores cura passagoiros, abalroou com a escuna portu
gueza Reis &C, causando isto um
grande rombo ao lume d'agua, ficando
a escuna em pouco tempo cheia d'agua.
O capitão da escuna protestou contra o
capitão da barca, emoargaudo a sahida desta.
Pelo tribunal competente foi no dia
27 decidida a quesião, sendo a S. Jorge
obrigada a pagar as despezãs das ava
rias feitas a escuna. Como o consigniiari) di barca não pôde pagar, ou
nã) prestou fiança pela quantia exigi
da ; o governo t,o*in<>u conta do navio,
sendo os passageiros, que estavam a
bordo intimados para u'um certo prazo
retirarem as suas bagagens, Foi um
triste quadro, diz o correspondente de
Boston para o Jornai de Noticias de Pensylvania vôr aquelles infelizes e suas
famílias, em cima do caos com suas bagagens. com fretes pagos, e no fim de
trez semanas verem se obrig-ados a apa
gar nova passagem, sequizerera seguir
o seu destino na Sarah.
O Sr Ministro da Marinha, ora virtude da autorisação que lhe é coucedida
pelo acto addiócional a carta constitu
cional vai decretar para as províncias
ultramarinas varias providencias, des
de muito reclamadas, que estavam pe
(lindo um acto dictatorial para uão íicàrem ein constante addiamento, sendo
aliáa de urgência. As indicadas pro
videuciassão;A reforma da instrucção na Índia ;
A reformados seminários de Macau ;
A qrgauisação dos presidius e serviços dos degradados ;
A reforma da adniinisiração civil de
Moçambique.
O mesmo miuistrò, segundo se affirma, apresentará na próxima sessão par
lamentar propostas de lei para a cons
trucção do caminho de ferro de Loanda
a A líibaca;
Para- a continuação das explorações
scientificas do coutniente africano ;
Para contrahir um empréstimo des>
tinado á continuação das obras publicas
no ultramar ;
Para a organisação dos serviços das
missões na parte qíie depende dos estab^lecimentos da metrópole ;
Para a compra de navios de guerra ;
Para a organisação dê quatro escolas
de alumno.s marinheiros no Porto, uo
AlgarYe, nos Açores e na Madeira .
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Para a elevação da verba dadotaçâo
para desenvolver os trabalhos no arsenal da marinha, e dar a este importaute estabelecimento as reformas e os
melhoramentos de que necessita, não só
com relação ao seu material, mas tambem ao seu pessoal, garantindo melhor
e mais seguro trabalho á classe operaria.
A. câmara municipal do Porto, na sua
ultima sessão, approvou o cóntràcto
para o empréstimo de 1,903,309$500 réis
destinado ás obras mencionadas no piatio de melhoramentos naquella cidade.
O empréstimo foi tornado firme pelo
Banco Alliançi, Nova Companhia Ütilidade Publica, Caixa filial do Bauco
Luzitano, e EL ury Burnay & C. sendo
o encargo total annual (juros e amortisação) 5.72 „/". Está assignado jà o contracto, provisório, que se tomará defiuitivo apenas a junta geral de a autotonsação pedida. O encargo annual
calculando uo relatório era de
110:1380839. Oencargo-definitivo baixou a 109:014^385, o que dá nos 90 annos a economia de 103:300^860'réis.
A commissáo districtal do Porto, re
solveu também levantar um eraprestimode400 contos de réis pari a construcção de vários lanços de estradas e
de obra d'arte já contíactadas.

rano e cuja índole si nã i coaduna
com os deveres da autoridade que não
resida em sua pessoa ou na do seus amigos e protegidos e vae desde 1 -go creando prevenções contra qualquer procedi mento ulterior que lhe contrarie
seus planos.
Sobre as oceurrencias de Maranguape sabemos perfeitamente o "ontrario
do que inLrtniram a Constituição : incumbindo-se das diligencias reclama*
das pelos acontecimentos quo já são
conhecidos do publico, o S-\ Dr. Meudes procedeu ao inquérito o em virtude de prova testemunhai
prpveg-ülu do
modo que lhe impunha alei e o dever.
Não houve nenhuma arbitiuriadade
ou illegalidade, nem seriamente se o
pode afirmar.
Aguardem os interessados a conclusão dos trabalhos do Sr Dr. chefe de
policia e evitem a extemação de cpnceitos que só se dirigem ao fim do 'satisfaser interesses insoffriaòs, a custa
do desvirtuamento dos factos o do
acatamento que merece a acção da
justiça.
.Só desfarte poderá a Constituição
Referindo se aos acontecimentos do
pronunciar-se calma e conveucidamenMurauguape em seu noticiário de liou- te sobre o assumpto
de que tratou hontem a Constituição censura o procedi- tem sera a
conveniente imparcialidade.
mento do Sr. Dr. chefe de policiu, e o
faz de modo a deixar que se suspeite
da integridade e isenção de animo com
que procede o honrado Sr. Dr. Mendes
Vianna nessa delicadat diligencia.
Ephemcridcs Nacionaes.
Diz o correspondente cuja narrativa
o contemporâneo authentica com a
NOVEMBKO—23.
propria responsabilidade : i
I011.-A frota hollandeza,
que a S0 do outu«Assim, ante-hontem,, tendo-se feito bro partira do Itecifo á conquista
do Maranhão
corpo de delicto em ntn pobre homem' e a 23 de novembro chegara a bahia do Araçaem quem José de Pontes desfechou um gy, quatro léguas a este da cidade do S. Luiz,
entra na presente data pela bania do S. Marcos!
tiro de rewolver, produzindo-lhe feri- Compunha-se
de quatorze embarcnçõos de guermento gaave e a fractura de uma
ra,
três
bergantins
o outros três barcos menoperna, u Sr. Dr. chefe a providencia,—que res, com uns mil soldados de tropa.
Não tardaram em se apresentar diante da forentendeu tomai foi mandar prender, taleza,
e Bento Maciel, com a maior covardia
sem o menor indicio de criminalidade, que imaginar-se
pode, mandou «bvir-lhes as
a distiucta e digua senhora do honra portas e entregou lhes as chaves delia. Não
do agricultora creador, Francisco Po- gastaram muito lempo em entrar, Jazendo acto
continuo arriar o pavilhão portuguéz o içar o da
reira Marques, eleitor de
parochia e sua nação, ao mesmo tempo que pruijdiam toda
cidadão geralmente estiraavel,
a guarnieão, inclusive o
próprio governador,
Esse acto tem causado a mais
justa que teve logo o prêmio do seu inqualificável procedi monto. •
iudiguação, e todos se
pronunciam
abertamente contra tamanha illegali- Assim oecuparam os hollandezos a capital doMaralião. Só a 23 de fevereiro do 1011 ó
que a
dade.»
coragem e patriotismo do Antônio Teixeira de
Uma arguiçao de tal natureza é Mello salvam a honra
maranhense, expeilindo
demasiadamente grave para ser levan- os invasores do seu território.
1722.-E* apresentado por el-rei D. João V
tada sem prova e sem motivo
justo
contra ura magistrado investido do para bispo de Olinda D. frei José Fialho, nataral do Braga, mongo de Cistór na congregação
character official que represeuta o Sr. de S. Maria do Alcobaça,
graduado doutor om
Dr. chefe de policia.
theològía na Universidade do Coimbra om doNada tem de revoltante o procede1* zombrodo 1710.
*oi a sua escolha confirmada polo
da autoridade e nenhuma illegalidade
papa Benedicto XIII a 20 do fevereiro de 172j.
dou-se, a não ser no conceito| do inforFoi sagrado na capeUa real, em Lisboa,
polo
Diante da CnnsiitUiçdo avesado a suze- patriarclia a 1.1
do maio d-esso mesmo anno,
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—Quando quizer.
Soufllard o líugaqia, Alliette; similhavam
dois abutres ciuarradòs a elle o que lha arA essas três palavras pronunciadas sem
rançavam' o coração, em pedaços.
a menor accentiiuçnogermaniea, Soufllard.
—Oh !
yingar-mo-hei ! vingar-mo hei I— que tinha a mãolèvantada para jogar uma
tal era a expressão que vinha-lhe cons- carta, detevo-se de súbito como paralysado, o o seu olhar morguíhou-se nos
tíintemente aos lábios.
A bella Alliette, com o in tlnoto da ga- olhos do agente, agu Io e penetrante como
lentamente, brincando, o uma lnraina do aço.
ta que despedaça'cabia
Houve uma especio do tluollo entre esses
rato qüé lha
nas garras, tomava
Olhares, um cheio de tempestades
rewolver
o
forro
doiis
na
ferio
ihstraoçílo
por
abafadas e de c, deras surdas, outro, tortia de seu antigo amante.
Seus olhares fixos, ora com paixilo so- nando-sa rií.onho e calmo.
Essa hesitação durou um instante, debre Soufllard, urn oóm desprezo sobre Mi
caud, ia/.iam este empallidecer e estremo- pois Soufllard irguou-se de um salto, aticer, como se um ferro em braaa lhe toca- rou para longe o chapou do agente, arrancourlhe em um abrir o fechar d'olhosa
ra oooraçSo,
Quanto á Vollard e a Sr.» Hardel, só cai- cabelleira e suas louras suissas, eencarandavam em beber, e o grosseiro abandono do-o de fronte, exclamou cora uma voz treestampado nas suas faoes ennegrecidas, mula de ódio i
attèatava claramente que conheciam tanto £'elle té Milord!
Ao som desse nome formidável a esto modo quanto o remorso.
TSo somente Soufllard. calmo, lúcido, súbita transformação do ingênuo allea
despido de qualquer preoocupação pode- mão, orgueram-so todos e todas as boceas'
ria ter notado as d:8traeçôes do*allemão : a um tempo, soltaram o mesmo grito:
mas, dedicado inteiramente ao »eu jogo. —Morra I morra, Milord I
K de ura unioo movimento, como moviempregava todoaoa esforços para ronbar
o mais subtilmente possível a se felicitava dos por uma mesma mola. Lssage. Mipelos desacertos do allemão, sem procurar caud e Soufllard arrojaram-se para Milord,
armados de hcas.
comprehender-lhes a «ausa.
Havia cerca de meia hora qne isso du- Porém. Milord estava já dez passos deirava, quando Milord, inteirara* nte abèor- les, na outra extremidade da peça.
Kstava também armado de uma faca,
vido n"eáse momeuto o osqueoendo-sa inteiraménté dn seu papel do allemãú, res uma espécie de adaga catalâ, cuja lamina
pondeu «m francez puro a üm convite de longa, aguçada e Brilhante devia ser terSoufllard.
"rivelj manejada por mão nervosa e destra.

MANCHADO
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Estava palhdo. mas o olhar intrépidamonte fixado sobre os seus inimigos, annuncmva uma coragem calma, rofioctida.
inquobrantavel, om face do perigo, ciualquer que eJJe fosso.
---Milord! continuou Soufllard,
em voz
baixa e sibilante, que deixava transparecer um ódio implacável, Milord j agente
de
policia ! Milord.
por dua* yozes prendeu-me. a mim. que
a Soufllard I que ousa
penetrar aqui só p-ira prender-me ainda e
nf° Se recor(ta de <luo
Jurei mataT
Depois, dirigindo-se a Lesa-o o a
Mi-:Aüastem-se. aftasfcem-se,
pnn nós três
seria obra d'um instante ; âelnais.
reservar-mo o prazer desangral-o, quero
Ninguém se mova. e um duello entreeu só.
elle a
provar"ihc <luo Soufllard é hoSem-qUer°
Lesage e Micaud affastaram-sa ileans
•
e
passos.
as v;
Micaud sorriu-se sombriamen^
Eugenia Alliette. aproximan-i >S3 d'ell6
c inclmando-se-lhe ao ouvido •
-Tens esperanças
que elle c.nia sob 09
golpes de Milord. miserável I
—Isso salval-o-hia. talvez,
de morte
horrível e mais vergonhosa, retrucou mais
Micaud cam tal expressão que fez -. -tremecer
a bella loura.
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eoin a assistência do rei. Tomara posse da sua
diocef' >, por procurador, a 20 de junho do dito
anuo e, partindo de Lisboa a 10 de setembro na
nau de guerra «Nossa Senhora de Nazareth»,
de que ora capitão Pedro do Oliveira Muge, chegou ao Uocite a 17 do novembro, principiando o
exercício das suas funcções a 21, dia em que fez
a entrada publica na sede da sua diocese (Olinda).
Em julho de 172o amotinaram-se por falta de
pagamento de seus soldos os dous terços da
guar!i'i'"io da cidade : foi o bispo quem os accotniuòào.u.
Depois de ter por treze annos regido o seu
biapado, onde occupou o 6.» logar na respectiva
série, foi transferido para o arcobispado da Bahia a 26 do julho de 1738.
1808.—Decreto do príncipe regente D. João
VI peiniittindo quo se concedam datas de terras por sesmarias aos estrangeiros residenlos
no Brazil, pola mesma forma porque se concediam aos vassallos da coroa.
1838.—São apresentados os estatutos fundainentaos do Instituto Histórico e Geographico
do Brazil. Depois de algumas reflexões, são
appròvados.
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especialmente ás doenças do coração.
Publicou uma obra clássica intitulada
Primeiros principins de medicina, quo foi
traduzida em france/. pelo Dr. Chereau.
=#
A Rêvuc Economique ei financie re de
Pariz diz qne algnu.-t deputados franrezes tencionam apresentar brevemente ao pariamento um project i de lei
para a compra pelo estado de todas as
companhias [iwicezns de seguros contra fagoesobre ávida, addiciommdo-se, quanto áquellas, o prêmio do seguro aoa outros impostos que se pag'aiu, sendo o
estado o único segurador, e, quanto a
estas ultimas, estabelecendo na caixa
de reformas {caíssedes retraücs) uma tarifa mais favorável aos segurados do
que as das companhias de seguros.
Em viagem desta capital para Sobral
fallecou ua villa de S. Francisco, uo dia
16 do corrente o estafeta José Raymundo Pessoa.
Granja

Pelo vapor costeiro entrado hontem
movimento parochial. No, trimestre
do
norte tivemos as seguiutes noticias:
de Jiuaoa Setembro ultimo deram-se
Consta
do «Granjensef que o Sr. Tena fri^uezia de
nente Coronel Joaquim Carneiro que se
Trahiry
organisou na cidade de SanfAnna uma
110 sociedade Libertadora da qual é presiBaptisados
51 dente o Sr. Urcesino Xavier de Castro e
Do coxo masculino
59 Silva.
«
«( feminino
25 —A. Libertadora Granjense—fazendo
Casamentos
25 um a ppello aos sentimentos de huraaniOb'íns
-míxo
9 dade da população promoveo uma.subsmasculino
Do
16 cripção com que tem de ser libertada a
« «. feminino
escrava Raymunda de 35 annos de ida1 Segundo lemos no Pedro II de lion - de, do Sr. capitão Sérgio da; Motta por
tem os eleitores do Io districto, amigos 130#000.
do Illm0. Sr, Dr. Torres Portugal, fise- . —O Sr. Antouio Frederico de Carvalho
ram nova reunião e, entre outros as- Motta, coramissionado pela Libertadora
sumplos, trataram da fundação de nm Granjense, da qual é sócio, promoveo a
libertação do escravo Vicente, de Manoclub político.
A reunião foi presidida pelo Sr. Dr. ei Carneiro de SanfAnna.
—•No dia 26 o Dr. Juiz Municipal euPauleta.
em audiência as cartas de libertregarà
Disseram.-raop que foi eleito presiden17 escravos que forão beneficidade
aos
o
Exm0.'Sr.
te da directoria do Club
ados pelo fundo de emancipação.
Barão do Aquiraz.
—Continuão a funecionar as aulas de
Entrou hontem dos portos do norte primeiras lettras, Portuguez, Fraucez,
e sua escalla o vapor costeiro Mara- Inglez, Geographia e Historia do curso
popular.
nhão.
Aos pobres como é de costume tem sido
fornecido roupa e o necessário.
Occurrencias
Na semana passada o director Dr.
Hontem foram presos à ordem do De- Antouio Augusto mandou fornecer á 4
legado de Policia, Theresa Regina de alumnos por conta dos donativos feitos
.Alencar por espancar a uma creança, pelo Dr. Jaguaribe Filho.
e â ordem do subbelegado do 2o Districto, Joaquim Lasos do Nascimento, por No vapor Maranhense chegado hontem voltou do Camocim, onde foi em
embriaguez.
desempenho de uma commissão do miO congresso geológico de Bologne nisterio da marinha o Sr. Capitão do
deliberou fazer levantar uma grande Porto Antônio Severiano Nunes, o
carta geológica da Europa na escala de; qua| corista-nos, que nas investigações
1,500,000.
a que procedeu confirmou sua opinião
Serão encarregados deste trabalho emittida
em peça official sobre a barra
cinco geólogos : da Inglaterra, França,
rio
Camocim.
do
Itália, Áustria e Rússia. O presidente
Cumprimentamos a S. S.a por seu
e o íeiator serão allemães.
feliz ragresso.
Abateram-se hontem 14 rezes para
• Exames geraes
o consummo publico.
O resultado de hontem foi o ser\o Aracaty falleceu de padecimentos
do coração o tenente José Carlos da guinte :
EM JlNGLEZ
Costa Nogueira, deixando asua desolada família um nome honrado e exemAppròvados plenamente
pio de selectas virtudes. A seus distinetos filhos, Dr. Antônio Gurgel NoArthur Amaral Lopes.
guei> a e José Gurgel Nogueira, e a sua
Firmino Ferreira da Costa Lima.
inconsolavel consone nossas condolencias.
A oproeados
r

Porfirio Nogueira Limi.
Desde 21 até 30 de Setembro passa—receiAntônio Augusto de Meneses.
ram o canal de Suez 66 navios :
ta 1,200 francos contra 35 navios, e
Joaquim Felicio Pinto d'Almeida
uma receita de francos 730,000 em e Castro.
igual semana do anno passado.
2 Reprovados
Um trabalho d*arte, sem duvida o
mais audacioso que jamais se tem em
prehendido, o caminho de ferro dos
Andes (ferro-carril transandino), que
ficará por muiio tempo provavelmente único uo mundo, está terminado. A
liuha está já entregue á exploração
sobre a maior parle da extensão, e d'aqui a alguns mezes alcançará o túnel
do Monte Meiggs, do qual só dista 30
kilometros; se elevará então sem nenhuma solução de continuidade até
4,751 metros acima do nível do mar,
isto é, a uma altura inferior de 50 me
tros somente á do Monie Branco, a mais
alta das montanhas da Europa.
Descoberta.
Na republica argentina, um cidadão
domiciliado no Rosário conseguiu extrahir da madeira do guebracho (espécie
do nosso jacarandá) uma substancia
anaioga ao ácido tannico, cuja acção é
por tal forma poderosa sobre as pelles
submettidas a sua influencia que as
prepara em 10 ou 12 dias para a sua
completa curtição, resultado este que
só se podia obter no fim de muitos mezes.
Aviso aos curtidores.

EM ARITHMETICA

Appròvados plenamente
Francisco Sabino da Costa.
Modesto da Silva Mattos
Thomaz Catunda.
Cdpprovados
Flavio de Souza Mendes.
João Agapito do Monte.
Francisco de Salles Vásconcellos.
Francisco Hygino Borbosa Lima.
Manoel Coelho Cintra Júnior.
Francisco Marcondes Pereira.
Francisco Pacheco.
Ricardo de Vásconcellos Hughes.
Não compareceu i.
Diz o Globo:
«Sabemos que foi convidado
para
correspondente do Jornal do Commercio. em Londres, o Sr. Dr. Joaquim Nabuco.

As receitas realisadas durante o mez
de Agosto, pelas 45 principaes companhias de caminhos de ferro em ex*
ploração nos Estados-Unidos, elevamse
a 19.S71.781 dollars.
Falleceu na idade de 90 annos o
Representam um augmentode
decano dos médicos de Londres: Ar
chibaldo Billing, antigo professor da, 3.721.038 dollars em relação ao mez
universidade de Londres e membro ou de Agosto de 1880,
presidente, de numerosas sociedades
pabias dawã Bretanha; dedicou-se 1 E5iste na amanha um talPreu-l

bet, de Viçnna, fiandeiro de vidro, que o Dr. Tanner que ora clinica era
que no seu laboratório fabrica objec- Jamestown e Corry é o espirito matetos dé tela de vidro, taes como: cor- rialisado do homem que morreu em
petes, redes, golas, véos, etc. Este in- Amsterdam.
dividuo não só fia, mas ainda tece o,
—
vidro á vista do pubHco. Transforma; Movimento do hospital da Santa
o frágil vidro, que se pôde dobrar,' Casa de Misericórdia em 24 de Noe apphca-o ao fabrico de vestidos bons vembro de 188'.
e quentes, em que introduz certos! Indigentes
174
ingredientes que são o seu segredo,!
Soldados do i5Batalhão de inmudandocompletamente por esse meio fantena
3o
a natureza do vidro. Além disso fabríca também com vidro regalos de
Doentes em tratamento
204
branca
e
chapéos
de
Sendo :
senhora com
pelle
Masculinos 98
pennas de vidro, que são mais preciosas ainda que as verdadeiras, e tem
Femininos 106
204
chegado a um tal gráo de perfeição
Na exposição de Milão fez-se noque que. a lã fabricada de vidro não
se distingue da verdadeira.
tar uma pyramide de ouro mascisso,
formada por cinco dados sobrepostos,
Deputados provinciaes
que npresentam os cinco maiores
prêmios da loteria r Sobre cada um
4.° DISTRICTO
dos dados está gravado o seu peso e
valor e as armas da cidade com as paIndependência
lavras : Exposição de Mi ão. A pyPadre Angelin
5i votos ramide pesa 90" kilogrammas e vale
3oo,ooo francos ou 120:000$ da nossa
Lamartine
3o «<
moeda.
Carapeba
20 «

MM)

Marja, filha de Manoel Ferreira de
Almeida, branca, Aquiraz, 5 annos.
—Febre.

ftegweios eleitoraes tio 8.° districto.
Raimundo Carlos da Silva Peixo*
to, vem pela imprensa manifestar sua
gratidão ao Rvd. Vigaiio da União
Padre Antônio Cândido da Rocha
pelo cavalheirisrao e delicadesa
commigo praticou renunciando què
candidatura á depuração provincial [sua
peIo 8 districto, em favor da minha
como teve a bondade decommunicarc
me em telegramma.
Fasendo publico meu agradecimento, não sò tenho em vist is tornar conhecida a lealdade e desprendimento
do distincto Sr. Vigário Rocha, como
confessar a divida de gratidão em
que
fico para com elle.
Fortalesa,24 ds Novembro de 18m
%aimundo C. S. Peixoto.

Total da votação

Retrato de Garlleld
Tanto no physico como no moral,
Miguel Soares (eleito)
219 votos
representava este general a virilidade
197 «
Padre Angelin (eleito)
humana na sua mais alta expressão.
173 «
Garapeba
Tinha seis pés de altura, hombros Exames
Lamartine
144 «
geraes de preparatórios
largos
e formas athleticas.
Padre Paulo
3o <(
De ura temperamento robusto, forArcadio
27 <«
Resultado dos exames de hoje.
tificara-o durante a infancia^por duros
José Eleuterio
«
e ásperos trabalhos nos campos. Sou-,
V. Láurindo
«
nm o*i«if*JEM Inglez
nh iuii tm ¦
Achão se eleitos membros da as- be conservar esta vantagem da'saúde,
1 i»êi»
sembléa provincial os seguintes can- por meio de uma vida pi udente é perQÁpprovados plenamente :•
feitamente organisada, cuja única dis*
didatos:
Arthur Amaral Lopes. ...M. r
tracção foi a leitura, que prolongava
2.0 districto—(Baturité)
Firmino Ferreira da.GostaLima
até as horas em que os outros não
Martinho Rodrigues (C.)
pensavam senão nos divertimentos do
Felippe de Araújo Sampaio (C.)
Appròvados. iknn
somno.
Aprendeu o allemão, não sò por»,t
3.° districto (Sobral)
Porfirio Nogueira Lima.,
dessa
lin
como
tam
;ua,
que gostava
Antônio Augusto de Menezes
Dr José Mendes Pereira Vasconcel- bem para poder gosar das bellezas da
Joaquim Felicio Pinto d'Alraeida
Ios (L.)
sua litteratura.
O perfeito conhecimento que tinha
HS.-í-jd
4.0 districto (Granja)
da lingua francesa sertiu-lhe de gran*
Reprovados—2
de vantagem no congresso. Pôde por
Capitão Miguel Soares Silva (L )
forma estudar a historia política
essa
á-.;.-,,,.:.,-..,;.,^. ARITIIMETICA
Reverendo Francisco da Motta Soue
da
França
nos
últimos
financeira
sa Angelin (L.)
Appròvados plenamente
dois séculos ; pode assim dar por ba- ily
5.° districto (Quixeramobim)
e
aos
seus
discursos as medidas que
se
Francisco Sabino da Costa. ,
,
pro >unha o ensinamento e as licçoes
Modesto
da Silva Mattos
Tenente Coronel João Paulino de dos
grandes mestres que tivera esse
Thomaz Catunda.
Barros Leal (C.) (?)
povo em matéria financeira, o maravilhoso mecanismo do Banco de FranAppròvados:
5.° districto (Crato)
ça, e da repartição do imposto, emFlavio de Souza Mendes
Padre José Gonçalves da Silva (L. fim tudo que era preciso crear no seu
V.
João Agapito do Monte.
pais depois da revolucção porque passara.
. 3 Francisco de Salles Vásconcellos
7.0 districto (Icó)
Entregou-se também a pacientes esFrancisco Hygino Barbosa Lima
Belizario Cicero Alexandrino (L.) tudos sobre a lingua ingleza, e achaManoel Coelho Cintra Júnior
va o maior praser nas investigações
Francisco Marcondes Pereira
Lei de Lynch
etymologicas dessa lingua.
Francisco Pacheco
Era o defunto presidente dotado de
Ricardo de Vásconcellos Hughes.
Lê-se na Gaveta de Notíctas:
uma grande confiança e extremamenNão compareceu 1.
«Um passageiro chegado hontem de te sympathico. Tinha um ponto fra*
¦•- ¦ ¦
...w. V}i\ .;• í.
Cantagallo contou-nos o seguinte fa- co no seu caracter—confiava de mais
Aviso
cto. de que em parte foi testemunha. nos outrose achava nelles a sincen*
Amanhã 25 do corrente ás 9 lioNo dia 2 um sugeito matou na es- dade que não possuíam.
ras
da manhã serão chamados a exame
litteratura
não
amor
iação de Bom Jardim um trabalhada
ardente
O
dor, que era alli muito estimado. O o levava ao pedantismo. Muilo pelo os alumnos seguintes:
inspector de quarteirão compareceu contrario, era amável e de uma soEm Inglez (ultima banca)
immediatamente e conseguiu prender ciabilidade e cortesia encantadoras; tio assassino ainda em flagrante.
nha numerosos amigos, q.ie o trataBenedicto Façanha Sidou
Hontem, por oceasião do enterro, vam na intimidade com a máxima faCândido Barroso do Amaral
uma massa de povo, calculada em 80 miliaridade.
Eliseo
Dominienes ;da Conceição
Não era o que se chama um hopessoas, foi ao lo^ar em que estava
Felix
Cândido
de Souza Carneiro.
criminoso
e
tomou-o do po- mem de sociedade, na accepçáo que
preso o
Raimundo
Leopoldo
Coelho de
der da auetoridade. Em seguida obri* se dá a esta palavia ; mas a sua conAndrade
gou o a carregar o caixão até o cerni- versação era ãttrahente e era umgosTheophilo de Souza Garcia.
terio e assistir á inhumação de sua to ouvil-o discretear em uma roda de
viciima. Terminada a Lihumação, o senhoras intelligentes e distinetas.
*
Em Geometria
Como advogado, poderia ter ad«quipovo voltou-se contra o assassino e
matou o a cacetadas.
rido uma grande riqueza; e não iosi Manoel de Faria Lemos
nosso
informante
O
assegura-nos se elle dotado de uma inquebranta»
Abel.de Souza Garcia
que ainda viu o cadáver á beira da vel energia e integridade, que tanto
Antônio Augusto de Menezes
estrada e coberto de folhas.»
o caracterisavam, que lhe não seria
Fraocisoo-Leocadio de Andrade
diflicii, na posição que oecupava antes
Pessoa.
O Leader. de S. Fitebourg, publicou de aceitar a presidência dos EstadosFirmino Ferreira da Costa Lima
recentemente a seguinte carta do Dr. Unidos, de chegar a ser opulentissiGilberto Ribeiro de Saboi.i
Tanner: .
mo.
Jacintho Fernandes da Silva Vian«Desejaes que com a minha assig
Era de uma grande hospitalidade;
na • • ! '"n vye,
natura negue eu que o propala a im- ficava muito contente sempre quepo
a
Secretaria da Delegacia Especial, na
sobre
a
rainha
morte.
dia reunir em volta da sua mesa um ei lado
prensa
da Fortaleza, 24 do Novembro
«Devo somente dizer-vos que essa gande numero de amigos.
de
1881.
noticia, dada pelo Standard de LonCasou-se cora uraa senhora de quem
O Secretario.
dres, ò prematura. Não passsei este se enamorou aos 16 annos, quando
A
ntonio
Telemaco F. Lima Verde.
verão em Amsterdam, conseqüente- estudante no seminário de Geanga.
meute não podia ter alli morrido.
Deste casamento teve 4 filhos e uma
Câmara Municipal
«Não tenho mulher nem filhos, pelo filha.
A Câmara Municipal desta cidade,
Finalmente, o presidente Garfield
que é de todo o ponto exacto aflirmarse que a senhora ofiVrecc o maior con- era um bom homem, um cidadão pres- recebe propostas para os reparos geraes
traste a magreza do marido. Nunca tadio e um funecionario honradissi do caiçatnento das estradas deSoure,
Arroncb.es e Mecejana.
ouvi fallar do Dr. Croft e em sua pro- mo.
Üs proponentes apnsentarâo suas
posta de 00,000 francos,nem cahi pela
em cartas f-chadas até o dia
propostas
Obiluario.
escada, produzindo-me a queda com29, indicando o preço de mio d'obra.
moção cerebral, etc. Presentemente
Nos dias 2i e 22 não se deu óbito le reconstrucção por metro quadrado
exerço a medicina em Corry, gozo algum nas duas freguizias.
e o preço de pedra fornecido por
milheiro,
ou na rasão de trinta pedras
de boa saúde e pezo 140 libras.
Dia23
metros
«O Standard, de Londres, não tem
por
quadrado de calçatneuto,
Maria de .Figueiredo, parda, Forbase alguma para propalar o meu fal- taleza, 18 annos.—Tuberculos Pulrao- sendo uraa das condições o pagamento
àpraso.
lecimento. Sou pois forçado a concluir nares.
Recebe também propostas, dentr» do
Manoel Ribeiro Damião, pardo, S. mesmo
praso e sob amesma condiiçào
Bernardo, a5 annos.—Idem.
(*) Carece de confirmação.
de pagamento, para os reparos
gemes
r I
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do matadouro publico^ e fornecimento
do indispensável !pãra serviço da matança, a saber;
Reparos do calçamento em,volta do
tèlheirò 150 metros.
Para concerto dos cercados 200 estacas.
Concerto e ferragem em duas portas
do telheiro.
Concerto da porta do cercado do poço.
Concerto do portão, armação para a
cacimba, carritel, corrente, baldes e
baris para deposito d'agun e pequenos
reparos.,
Secretaria dn Câmara Municipal da
Fortaleza, 24 de Novembro de 18SL
Barão de Ibiapaba
Presidente

./ alio César do Fonseca Filho
Secretario

¦
Estrada

de Ferro de Síaíuriíé.
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EM MERCADORIAS
A CARGO ".'..'Ju\ÊAS&C\
DE JOAQUIM ÁLVARO GARCIA

PARA FORRAR CASAS
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Ha muito que se fazia sentir nesta capital a falta de um estabelecimento, onde o
freguez encontrasse sempre a maior variedade em

[(£&
ps|
^1

Q1AFI6S-

FERRAGENS
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'
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1:183:690
Thesouraria de Fazenda do Ceará, 23
de Novembro de 1881,
O Secretario da Junto.
C. Saboia.
Joâõ Aügusio
"
..;' (2 -2/

ANNUNCIOS.

•y*£*u*:-**

PAPEL PINTADO

Novo estabelecimento de especialidade

Do ordem do /Um. Sr. Dr. director
e engenheiro em chefe convido aos interessados a apresentarem u'esle escriprio até o dia 30 do corrente, suas proPara homens, Senhoras, Meninos e Meninas.
postas para o forneeimetito no deposito
CHAPEOS
de
em
Iodos os gostos para Homens e Meninos
da Estação de Baturité, de madeira
das
Ditos de sol da maior variedade para Homens e Senhoras
locomotivas
combustível
toros para
ROUPAS-feitas,
secca
e especialidade em CAS1MIIIAS
a qual deverá ser perfeitamente
MEIAS
finas
com fios de—SEDA—para Homens e Meninos
e de boa qualidade,
CÊROULAS PARA HOMENS
O fornecimento começará logo depois
contracto.
respectivo
Alem das especialidades daquelles gêneros encoutrão os fregueses Iamda assignatura do
Para mais esclarecimentos deverão
bem um variado sortimento de
a
este
escripse
dirigir
os proponentes
torio.
Escriplori. Cenlralda Estrada deferro de Baturité na cidade da Fortaleza,
.J6defceuibrodel8(Sl.
:() secretario.
^Fènelón BomilcardaCunha.
Thesouraria de Fa/eiida
De ordem dolllm0. Sr. Contador, servindo de lnspector, 86 faz publico, para
conhecimento dos interessados, que pela
Ordem do Thezouro Nacional n.° 59: de
de 7 d'este mez foi esta Thesouraria autorisada a pagar a quantia de 1:483:690
réis aos credores infra declarados, pro
veniente de dividas de exercícios rindos.
Joaquim José de Oliveira & O 393.800
Antônio Firmo de Souza 66:000
Francisco Autonio d'0'liveira
Maria
65:700
João Francisco da* Si va 277:590
Tiburcio Valeriano da Cos54:900
ta Silva
Joaquim de Paula Galvão 325:700

... j'í ...,i

Para enriquecer o opulento deposito que tenho dos mais va,
riadòs e lindos gostos, deposito este sem rival nas províncias do
norte, acabo de receber bellás guarnições com cantoueiras, cousa uo,'a nesta capital, e importantes estampas allegoricas para sereoi pregadas nos vestibulos e salas de jantar.
A's 12.000 peças de papel !
As lindas estampas I
«
As bellás guarnições
Com cantoneiras!
Na papelaria, á rua Forraoza n.° 59

<p$
^31

feS

GUoALTE% % SILVoá.
(7-io)
1

Convida-se os Srs. agentes

XABÜUE

da sociedade «Perseverança Brazileira»
a que
publiquem em sua integra o Decreto do
Governo Impei ial, que garantio os magníficos resultados quese pro,
,^ ,
JE2-I
mettem aos subscriptores, ou ao menos f Os abaixo assignados awam a setzs
cap.tal e interior que conjustifique as palavras-garantida peio]freguezes^
Governo rmnerial— jtinuam a ter constante deposito de superior xarque do Rio Grande do Sul e
Rio da Prata, que vendem,como de coscomo abaixo se explica
tume, por menos do que em outra qualCA.SSAROLAS, Pa.noíliisj Chaleiras, Frigidoiras, Bules esmaltados
fr
quer parte.
A' prova de fogo.
DITOS estanhados
188I.
Novembro
23
de
de
São do acreditado fabricante «MilNarciso Cunha, Primos & CV
Coberturas de arame onvernisadas
ners».
MOINHOS para Café
Vende
Dobradices, Ferrõjhos, Talhers, cabo de Marfim
Joãn Joaquim Simões
i
133—RüA FORMOSA—133
Talhors, cabo de ferro, Facas, para cozinha, para bater mato, editas
para
Feijão e milho em sacca e a retalho
tripolanles
Fachas de ferro, ditas de latão, argolas, ganchos de latão
por preço barolissimo.
„„,v_x
Thesouras, Canivetes, Sacca-rolhás, pregos
ÍMIRO, a vapor para engomar
Fogareiros, tesporas, estribos cblheres, chumbo de munição emsaccosde
Vende-se uma de trez portas com caarroba 32
*
''<
cimba e bom banheiro á Praça do FerEspingardas lio de vella, limas, travadeiras, martellos reiro n.° 16, assim como um terreno
^
Folhas de flandes, Folhas de Cobre, Folhas zinco
na travessa de S. Bernardo.
Parafuzos de todos os tamanhos
A tratar na mesma casa.
rzay
Campanhias, Tympanos
:>
Ferro de abrir latas. Enxadas, Pas, Fechaduras para
PRECISA-SE de uma cosinhei
1/
ditas
para gaveta, ditas para bahú.
portas,
ra e de uma criada a rua do Senador
Bacias galvanizadas, Bandeijas de ferro
Pompeu n.°96.
MncccrJ

,r

TINTAS

.

COFRES BE PRO

PALHABOTE CEARENSE

AZAS

'//
&
>
/ W
%m

TINTAS—em pó.

TINTAS

th/i thtâ<M.Ú>J.
OL10 deLinhaça

Recebeu ricos laços para cortinados,
cordões de lã, ditas de linho, bòrlas de
Ftvellas mágicas, para calça e collesoda para collocar nos cordões para
te vindas agora pela primeira vez a esUm completo sortimento de papel pintado cortinas,
espelhosj retratos o quadres.
A preços commodos vendendo.>se por menos que ^ein ouira
te mercado.
casa
qualquer
tudo ao maior contento do treguez.
Vendem
Tudo no 83.
Preparação para os nós de madeiras

FÁfELFARA P0F.F.0 LE CASA

João QÃntonio do Amaral & Filho

PECHINCHA
Camisas brancas de Jinho para ho36$ooo
mem dúzia
Ditas superior dúzia 40SP000
NO

BCN MARCHE
XIERUS PARA VIDRAÇA
Em caixas de todos os tamanhos vende-se no armazém de Henrique Pinto
Alves.

nova AURORA
RUA FORMOSA N." 92
—GRANDE LIQUIDAÇÃO

Os preços são os seguintes :
de custo de 1200 vende-se por
800
r
«
»
«
1
800
»
600
»
»
»
«
«
600
»
4O0
«
»
»
»
32o
40O
Cerca Juras de todos os gostos 1 :õ00 atò
3-000

RüA DO MAJOR FACUNDO N.° 82

Papel

¦

NOVIDADE

Relógios de prata, Americanos, para
algibeira patente garantido, a preço de
Rs- 20.000!
VENDE-SE uma taverna sortida,
Vendem
João Antônio do Amaral & Filho.
na rua do General Sampaio, caza n.° 2i
a tratar na mesma rua n.° 18; a dinheiro, 011 apraso, comforme o ajuste.
Ceará 18 de outubro de 1881.

SÃO 6;000 MIRi PECAS
CURA DA ASTHMA

wm
PAROPISBOSUCCi
PELO

preparação especial

g

RODOLPHO

THEOPHI-1
LO
I
Phannaceulico pela Imperial Fa- J§|
culdade de Medicina da |$£

1 BAHIA

alm^nackIrãzíleIF

SITIO BOA VISTA
Vende-se este sitio da serra de Ma
ranguape, a dinheiro ou a pn so.
Tratar com Com Antônio Leal de Mi
randa.

1

QUEIMÀ-SÊ

Chapeos de.s^i para homens de euslode25Soooa 15Sooo
Cnapeos de sol para homem a Io,
12 e 11 mil réis.
E outros artigos que mais tarde annunciamos, mais que estão esposlos.
Aproveitem] aproveitem.

M meros cazus de cura que tomos
<£g obtido leva-nos a
garantir o seu
ggcfleitopromplo.
A venda ua rua do Major Fa£g
cuudo n. 80.
JP
Ceara—Fortaleza
agê

-€*m\;

ILLÜSTRADO

w

VA IIA 1882
Vende-se na livraria de
J. J. de Oliveira & C.a
10—Praça do Ferreira—10

CASAS
Aluga-se a 20:000 rs. monsaes
l árua 24 doiMaio n. 112,
Remédio
approvado
8
1 « « do General Sampaio-, achanpelo
ATÊ 3* t)E DEZEMBRO
Illm. Sr. Dr. Inspector j
do-se ambas, que são de 2 portas,
Dos melhores fabricantes da Bahia, muito aceiadas.
da Saúde Publica.
Bio e Havana a preços do 3,500 a..
Tratar com Antônio Loal de Miranda
30S000
o conto.
O xarope de urueú ó o uuico m
na
chácara n. 44 da rua Municipal ou
Merinós de cores, lisos e lavrados jg
Cigarros de papel de trigo e brancos com seu mano Álvaro,
M remédio conhecido como infal- f&
a praça do Fernielro
500
livel contra a asthma. Os innu-^ a preço* do 3 000 a 12$0O0
reiro
n.
104.
Hrilhantinas de cores melto 500
g
Fumos em corda e desfiado

|

4^ -^ó^rru^ \

CHARUTOS

7

~

M
Variado sortimento de ponteira,
^ oigarreiras e tudo mais necessário
pas
^
Um pacote de papel para cigarros,
ra fumantes, o que vende a retalho e
J£
do
afamado — llardou, — cnm 1.000
por atacado.
mortalhas por dous tustòes!!
Rua do Major Facundo n.° 4/.
Joaquim Fehcw d'Oliveira Lima &
Na papelaria de
Irmão.
Gualtcr. R Sika.
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*v,fM

^L

Abjão-se as seguintes .•
Rtn do Senador Pompeu r.0 i89
i93

d 1

Vende se um comi;'engenho de ferio
no Arraial município da Imperatriz a
s.
tratar com
,
d
IQ?
;i
• _j ai & Filho.
do
Antônio
jA
foão
A' íratar com Gaspar Lopes da CuVende-se a de n.° 134 o 136 a Rua
nha no escripto de
do Major Facundo ; tem bom quiutal e
Narciso Gunha, Primos & C.3
cacimba.
___
__
A trata com o Dr. A. Cavalcanti
Explica-se mathematicas olemenua mesma rua.
tares,portuguez e geographia.
Rua do Sampaio n." 3
AVíSO

wm mnunm

OLSEH & BAp,

Phothographos,previnem ao
respeitável publico que parlem
definitivamente no dia 3o de
Novembro próximo ^vindouro
para .a cidade de Belém, do
Para e sò até o dia i5 do referido mez tem aberta sua offiç^nà phothographica desta capitai.
As pessoas, pois, que desejarèm utilisar-se de seus serviços queiram ter a bondade
de fazel>o até aquella data.
Fortaleza, 17 de Outubro

NO ARMAZÉM DO

RIATG&1ASS

25 de Novembro de 1881

AGENTE

J___J

~

sexTa-fei^a

AO MEIO DIA
N'esta typographia contracta-seofornecimentode tijollos, barro, cal, linhas,
ripas de carnahúba, portaes etc.
Os materiaes devem ser postos no
3 Armazéns números 24, 25 e 26
local indicado e estar nas condições das
ua rua do Major Facundo (antigo estáamostras que forem apresentadas.
beleciraento Kalkmom & C.a(

DE

d 11 1881.
m—15

m
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O abaixo assignado procurador dò
Patrimônio de S. José, tendo de relirar-se temporariamente para fora da
Província, previne aos interessados que
deixa substituindo-o no ''ofende logar o
Sr, JoséCandido Cavalcante, o qual.pode
ser procurado a rua Formosa n.° 90
Ceará 20 de Novembro de 1881.
Lndgero Braulio Garcia

NOVA AURORA

EDE
Duas casas na cidade de ldaranguape sobre, os quaes se dará explicação
verbal.
'
d-6)

67RUAFOPM0ZAN/67
DE QUEIMA
GRANDE QUEIMA,

Veude eapplica João Fagundes Vianna, Praça do Ferreira n,° 22, podendo
ser procurado a qualquer hora do dia
ou da noute.
4-5

1

As mercadorias são vendidas com abatimento de 50'/.
fortes de casimira
«
« casineta
«
« brim
Chitas- metro
Fichus de lã lindos gostos uni
Ditos grandes um

3#000
2|I000
1Í500
240
1H500
2Í5ÕÒ

i- PARA

BAZAR CEARENSE

Lindos .chapéus palha da Itália encolhidos a capricho, para Senhora.
Om bonito sortimento dè leques de differentes goslosl
Espartilhos de diversos gostos
Ditos para meninas.
Tentes modernos para Senhoras.
Ditos arregaço aceloloid para Criança^
Lãns e popelinas de uma só cor.
Botõe üdfi seda de cores para vestidos.
Ditos de osso para vestidos.

NOVIDADE ESCOLHIOU CáPBICIIO

BON MARCHE

CEAKENtí>P^
BAZAR
89—RUA DO MAJOR FACUNDO—89

Para descaroçar algodão, de 18, 25,
30, 40 e 50 Serras, tem para vender
Henrique Alves Pinlo.

EM CASA DE
BAipO k IRMÃO

BILHETES DA 1." LOTERIA

: , :|

500 róis
Chapou de palha para homem
240 «
Coltarinho de linho para homem
2000 «
I Ceroulla de linho
2500 «
1 Par de charlote com salto
2500 «
I Camiza de cretone fino
1500 «
l Camiza de oxford
1800 «
1 Dúzia de meia para menina
4500 «
1 6'hapeu de sol de seda para Senhora
Ricos coques em caxinha de madeira á
2500 «
1 Toaliuha para rosto
200 é
Grande queima em chiquilo para menino a
1500 «
o par
Alem^destas temos muitas outras pexinchas que só com a vista do freguez
podemos dar os preços.
Temos mais um completo sortimenlo de fazendas de gosto para vestido,
rico ã chapéus palha da Itália (uithna moda) paraSonhora,fichus de linho echales
dec imira_(&
Temos mais ura elegante sortimento de perfumaria de diversos fabricantes
Prometlemos vender por prçose muito commodo».
I

APROVEITEM
*

I-8B0S0 SIIHAD

PUA PO MAJOR FACUNDO 96
m

: •íí"' '.-

PELO DIGNO CHEFE DA LOJA

No dia 6 de Dezembro próximo leia
lugar a extração da 2.* loteria do Senhor do Bomíiin, Ainda restam alguns
bilhetes; veude
Emeseo V\dal.

GRANDE QUEIMA

JIC

JJiUl

ARÈAS & C:

SEMPRE NOVIDADE

D F
20;000#000
Da província vende-se no escriptojio de
Joaquim da Cunha Freire & Irmão

\í;'m

DA-SE AMOSTRA

-

TTO© lÀfM^O, : APAA
com franjas aviludada.

— *
Chiquitos d^ superior qualidade de ns. 26 á 32
Borzegmns com borracha para meninos de ns. 28 á 34
iMirinós de cores para vestidos
Talagarça
Alpacas de cores para vestidos de Senhoras ;
Lindos leques de seda bordados
Idem ramos de flores
- âffftllftâ êtfflP
Popelina de seda branca
Colxas brancas para cama
i;boo
Bonets de seda e panno para homçm á
v.
íímoo
Palitots de alpaca de cores obra bem feita a
Sapatinhos e taucas para criança^.

RENDEZ-VOUS DES AMIS
Vende-se bacalháo de primeira qualidade escolhido a capricho, para contenlamento dos freguezes.
\â V-- ._.. 'Augusto Pereira & C.a

h YPIRANGA

,

92 Rua Formoza 92
Para inauguração do Ramal da E.
de ferro
Chapeos de palha ultimo gosto para
2:ooo
homem
i Único deposito d?este gênero.
ÉHLHÊTES DA 2.* LOTERIA
DR
6:000s000
Na Rua do General Sampaio Do Maranhão acha-se a ve_da no
n.° 5/ precisa-se de uma cosinheira. escriplorio de
ForíaFeza,
ifi
9 de Novembro de 188I
Joíwuim da Cunlia Freira & Irmão .

AO 2,- ESCRUTÍNIO
Espingardas e Garruchas de H. La
port, o mais acreditado fabricante de
armas, receberam e vendem barato
João A nlon io do A maral „ Pilho.
PRECISA-SE de uma boa lavadeira no «Hotel das 4 Nações.»
Ceará 22 de Novembro de 1881.

_.

4__ÉÒ_ .*•*'

Fichús de seda lindas cores
.,
Idem de sitim idem idem
branca
bordados
cambraia
Idem finíssimo
||I|
Lindas fitas de cores a Poupadour
dem idem gorgurão de coaes
Sitim azul claro, e escuro branco, preto, carmim e roza
Lindas gravatas para Senhora
Idem chapéus a imitação de palinha
tlhapeus de palinha de Itália, a pastora que custarão 8:000 vende-se a 5:ooo
Botinas pretas enfeitadas para Senhoras, boa qualidade de ns. 3- à 34 por

Do fabricante DORNER chegado uo
«Carl»; recebeu Henrique Pinto;Alves.
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NABOA-FEVERDABEIRA
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Grande sortimenlo de flores artificiaes em ramos e em grampos,
'i

_.

BOA-FE VERDADEIRA
NOVIDADES

Com habilitação para qualquer se.
viço doméstico.
Quem precisar dirija-se a rua Foamosa 11. ° 113.

1:000
3:000
3:000
1:500
1:000
300
6:000

!

TUDO BARATO
de cores

: .'

Cassas'batistas
fixas para vestidos covado á
2OO réis
»* j)v
Chitas-finas
»
»
,,
„
240
»
»
»
Idem roxas
»
„
„
metro »
»
320
„
Madapolão sofrível
•180 »>
Linhos de cores para vestidos covado
12O »
Lenços « cambraia para Senhoras um
120
»
it")
»
»
»
com bico para Senhora »
140 »
»
Peças »
lua com
3;oou »
a
metrôs
» - com salpicos
3:2oo »
Cassas finas para vestidos cores escuras listas e
tranparente
covado
»
240
Chitas de cores para vestidos
»
200
w
Cretone de uma só cor, finíssimo »
Bom pano fino preto para palitot e calça
»
2:000
d
Boa casimira preta para calças
1:600
Cazimira de cor toda de lã que custou
:oou rs. o metro vende se
6; 000
»
Cortes de cazimira de verão que custarão
6:5oo vende-se
5:00o
kste estabelecimento denomidado Boa Fé Verdadeira tem completo sorlimento de algodãozinhos a principiar de 2:800 rs. a peça acima.
Immensas qualidades de madapolão, a principiar de 3;8òo rs. a
peça ¦ aci
'
. ¦)• n/1 .1. •
ma.'
¦
.. ¦
,
:
Completo variado sortimento de chitas a principiar de^ preço de 3oo rs. o
:•¦_../.___
.>
metro acima.v
¦
.
Immenso sortimento de miudezas—éadimiravel
._-.;_
,.í..i ...
Bom sortimento de molhados.
Emfim : este estabelecimento está completamente sorrido de tudo, quanto
se torna percizo a qualquei freguez que o quizer honrar ;fòm'süáp!fêzeriça,'
ficando certo que qualquer relação que tròucér para comprar, tüdb encontrara
o'esta estabelecimento.
; ' '<">! :
Os preços baixos porque vende, a sinceridade e agrado com que tratão ao
seus
inn.umerozos freguezes, sãoasverdádeirasgarantiasparaqdâlqrier fre,
)a
Suez que tiver a bondade de fazer suas compras na!

QM1AWA

GRANDE QUEIMA

Uma libra linha Alexandr
Chalés de lã de custo 5:000 vende-se por
Vestidos de menina de custo de 5:000 por
Popeline de seda de custo de 3:000 por
Gravata de seda para Senhora
Pentes de arregaço, de burracha de
Leques finos de custo de 8:000 a 4:000 5:000

i

NAO SE ENGANEM

Sanpeiias Ha_ nrpczas

\ -

«Ar BOA-FE VERDADEIRA

•

MANCHADO

•••

-«.¦¦¦.'.-'¦O

íh. _-Li _Q^1A/1 SJ
1: NOVIDADE

Giapeus pára Meninas e Senhoras.
O que ha de mais chie.
NO

BOH MABCBfi
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_À*ZEU DO NORTKV.— IMP. P05
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