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ASSIGNATURAS

Capital
Por trimestre  6ÍÜ00

Interior
Por semestre 13^000

OAIXA DO CORREIO N.° 272

TOgôo espectal tfo Commtttto
DIRECTOR-HENRIQÜE RHOSSARD

NUMERO AVULSO DO DTA 100 RH.

Condições
Assignatunm pagas adiantadas.

I?ara Informações
Com o director no escriptorio & travessa

das Mercês n. 24

l:::::l: so -subio ss seleií»
Vende-ne a IOO réi* ]o numero

do dia nau seguinte» t
Campeilna — iravessa das Gaivotas,

canto da rua dos Innocnntes.
Cima do» blxou—do sr. Dionizio

Anlonio Lopes, rua do Belém.
Centro Democrata—botequim dos

srs. J. Dias & Irmão, rua dos Mercadores.
Estandarte Brasileiro — mercea-

ra, largo do Nazareth.
Loja Jabotl—dos srs. Oliveira Souza

& C'_ Porto do Sal.

IliiLK.M, 13 db Agosto de 1888.

Cambio.—Bancário nu Kio, Í6 l|l c
tfl 3|».

Da» liuncui ile nona pmçi iiimcDle o Engliih
e o Cuinm»rcial abirrnm novas laxni: o primeiro
a 16 11-4, e o segundo a Sfl 1|4 e <6, sobre
Londres,

Borraoha.—Oj Ijles recentemente che-
gmlüi ilus lllms, renderam-se a i^000 c 1,5000,

Oneíío.— A 400 réi» ha boa procura pura
o ijllè trouxe o .Içií».

COTAÇÕES
Câmbios

BANCO DU PARA'

PRAÇAS

Londres
Paris
Lisboa e Porto
Outras praças em Portugal
New-York

90 dias À VISTA

BANCO COMMERCIAL Dü PAIIA'

PRAÇAS 90 DIAS Á VISTA

Londres 20 26
Paris 36* 366
Lishoa e Porlo 203 20b
Oulras praçasemPortugal "10
Hamburgo 46i 467
New-York 1*910

ENGLISH ÜANK

PRAÇAS 90 DIAS Á VISTA

Londros 26 26
Paris...'.  361 365
Hamburgo  460 45&
Lisboa e Porto  203 206
Outras praças em Portugal 208
Palia, Floronza etc... 362 366
New-York [1*900

BANCO INTERNACIONAL

PRAÇAS 90 DIAS A VISTA

Londres 26 263/4
Paris 366 370
Hamburgo .\... 466 460
Lisboa e Porto 207
Outras praças de Portugal íil
Itália 372
New-Yurk 1*920

LONDON 4 BBAZILIAN BANK

PRAÇAS

Londres
Paris i.
Hamburgo
Lisboa o Porlo
Outras praças em Portugal
Itália
New-York

90 DIAS

26 Vi
362
461

A VISTA

26
366
466
206
209
368

1*900

DesooutoB
os Bancos—alá 4 mezes...

—de 4 a 6 metes,
-de 6 a 8 f

Particulares—

10'/o

Gêneros

11
12»/,
18%

kilo £066
hect. 6*276
kilo 2*000

1*800
12025

6*000
965

*1I8
#537
*393
*130

ALTERAÇÃO DA PAUTA NA SBMANA DS 30 A
4 DB AOOSTO

Arroz em casca
Castanha da lerra
borracha tina

t entrelina
« sernamby
i em leite

Oleo de copabiba
Farinha de mandioca
Pirarucu secco salgado
Cacáo
Foijão

micos i mnnm
Banoo do ParA

Diroctores de semana—Albino José Cor-
deiro e Manoel Ferreira Vasques.

Banoo Commercial

Directores de semana—Luiz de La -Uocquo
e Antônio Braule F. da Silva.

Banoo do Bolem do Pará

Directores deseniana—Domingos J. Dias e
M. J. Machado de Freitas.

MOVIMENTO SO POSTO
VAPOtt KMPKBADO

Maranhense, da Antuérpia..  25
/lmajoneiijii, de Aoiuerpia  26
Solitalense, de Liverpool.  28

NAVIO* NOBTON NO PORTO

Mathilde, barca franneza.
Progress, barca norueguoza.
Célia -barca ingloza.
Dahil—barca ingleza.
Edward—brigue norueguez.
Milfort—barca ingleza.
Georg ZtooM-lugar inglez.
Flora—barca noruegueza.
Taborda— patacho brazileiro.
Maria Cantina —barca portugueza.Gtdat—barca norueguoza.
Nurhha— lugar ingloz.
Ilutie Stuart—barca ingleza.
Marie Spalz—barca allemã.
Pará—barca francoza.
Olivia.—barca noruoguoza.
Cambrian, barca ingleza,
Paraense, vapor ingloz.
Tentativa, barca portugueza.
Joaquina, lugar inglez.

UnÃTilBAH
ALFÂNDEGA

Renda de 1 a 11 de Agosto.
Idem do dia 13

304:747*661
19:621*270

324:268*931

362 366
203 205

208
1*910

UlPOBIAÇiO
CAHGA do vapor S. DOMINGOS, proce-dente dc luhangapy:
Esttves Pradn & comp, farinha 425 alqrs,

arroz 8 dts, borracha 25 kls, eacau 160 dis.
Rocha ór Monteiro, farinha 70 alqrs. Marlins
Ribeiro & Cuinp, farinha 58 alqrs Antônio
Abel A(T nso ie comp, farinha 52 1|2 alqrs.
Silva Sintos A comp, farinha 5U alqrs. M. I.
P. liuimarães, farinha 42 ai jrs. RochaW
comp, farinha 10 alqrs.

CARGA do vapor 1,0130, procedente do
rio Capim :

Eduardo dos Sanios Coelho, farinha 185
alqs, arroz 41 alqs, laboàs.'í;duziás, Rocha
& M ntairo, farinha 173 1/2 al _s. Lopes Ju-
nior óc C, farinha 92 alqs, arroz 50 ditos.
Raymundo Pio Maranildo íc C, farinha 76
1/2 alqs. J: Manoel Pereira & C, farinha
69 .ik|>, burracha 15 ks, couros do veado 3.
José Izidora lieules óc C, farinha 67 alqs,
arroz 20 dis, borracha 14 ks. Marques Pe-
niraòcC, farinha 67 alqs, arroz 25 dts.
Jião Francisco da Luz, farinha ò0 alqs, hor-
racha 110 ks. Div. rsos, farinha'86 alqs, ar-
roz 80 dis, bieu 66 barricas, laboas 11 dzs.

CARGA do vapor IUA, procedente duJu-
ruiy:

B. A. Anluuos iJc C, cacau 32,1^1 ks.
peixe 1,230 dilos, b.r. 133 ks. ci/urus de
boi 22, couros do voado 28, J. A. Wairui &
C' cacau 31,400 ks. peixi 150 dilos. couros
de boi 15, dilus de veado 4, castanhas 4,
Benles óc Carvalho, cacau 11,177 ks. couros
do boi 12, Fianciseo J. Pereira óc C, cacau
5,885 ks. peixe 750 ditos, castanhas 11
dilos, Cezar de Figueredo óc i/, cacau 5,800
ks. couros de boi 6, M. J.da Rocha ie C,
cacau 4090 ks. couros de boi 2, gado vae-
cum 11, Rocha Cuuha ócC\ cacau 3,640 ks.
peixo 30üditus, couros de boi 2, dilus de
voado 2, Carvalhos óc C, cacau 2,679 ks.
P. Mattos ót Anlonginy, cacau 1,988 ks., M
A. da Rocho ót Souza, bor. 1,550 ks. Elias
Alves ót C, bor. 1,550 ks. Manoel Josó de
Carvalho óc C, cacau 1,502 ks. peixe 30U
ditos, couro de boi 1, Paiva óc Filho, cacau
1,660 ks. J. R. Gil ÓcC, peixe 810 ks.
Souza Torres óc C, cacau 010 ks. peixe 150
dilos, bor. 63 ditos, couros du boi 4, T. O.
Condurú óc C, cacau 605 ks. peixo 115 dilos,
M. J. Pereira Juuior óc C, pexa 480 duos,
Francisco A. d'üliveira, cacau 540 ditos,
Moreira ót Conde, bor 800 ks. Diversos, ca-
cau4i644ks. peixe 109 ditos, bor. 1,246
ks. couros de boi 5, ditos de veado 14.

AVISOS MARÍTIMOS
Empreza de N, a vapor de

Marajó e Tocantins
YAPÜll TROMBBTAS

Segue para Chaves e mais portos do os-
cala da linha, na noite de 14 do correnle.

Recebe cargas tómento alé o dia 13; en-
commendas e passageiros até as 3 horas da
tarde do dia da sabida.

LEILÕES

De plrurucA
HOJE

O agenle Frazão venderá em leilão no Ira-
piche da Companhia do Amazonas, diversas
marcas de peixe, vindo no vapor «Ii_ái.—A's
7 1(2 horas.

Dc peixe
HOJE

Na Companhia do Amazonas o agenle Sam-
paio venderá om leilão diversas marcas de
peixe, vindo uo vapor «Içá».—W 7 l'|2.

De uma cana do poria o Janella
si. 83 a truvoMwu du Picdude

TERÇA-FEIRA li
__ O agente Guedes da Costa venderá em lei-

lão a maior offerta, a sasa do porta e janellan° 32, sita a iravessa da Piedade, (chafariz),com sala, alcova, varauda, pequeno quarioe:c—A's 5 horas.

De um importante terreno
QUINTA-FEIRA -

Competenlemente autorisado, 0 agente
Sampaio vendorá em leilão, em loles de 3
braças ou em tò lute, um importante terreno,
na iravessa de S. Francisco, próximo ao lar-
go do Quartel onde estiver o sigoal.

Venda posiiiva,-A's 5 huras.

IlHwl
mu !©í>tUM

Companhia italiana de operas e operas
cômicas

mmmãr-È. MGHEL
Direcção do Commendador Cesare Ficarra

Maestro director da orchestra—Sr. Ciro Ciarline
A companhia devo chegar impretorivolmenlo nu vapor de 15 do corrente e ostreará

depois de um dia do descanço.
Faz parto d'esta companhia a distincta cantora sonhora

ERCILIA CORTESI
dos thoalros:—Sm/h—de Milão, Convent- Garde—do Londres, Real—de Madrid, S. Car-
los—de Lisboa, Colou—th Hiienos-Ayros o D. Pedro //—do Rio de Janeiro.

Está aberta uma assigualura de dez recitas na 'Maçaria Paraense, á iua do Sanlo
Antônio, n. 15.

O primeiro espectaculo é fora de assignatura, mas os Srs. assignantes terão preferenciaaos seus logares.

EMULSÃO DE SCOTT
de OLEO PURO

-DE-

FÍGADO de bacalháo
COM

HYPOPHOSPHITOS
DE CAL E SODA,

Tão agradável ao paladar como o kile.

Approvada pela Exma. Junta
Central da Hygiene Pub»

lica e autorisada
pelo governo.

O grando remédio para a enva radi-
cal da TISICA, BRONOHTIES KS-
OROFULAS, BA0HITI8, ANEMIA,
DEBILIDADE EM GEEAL, DE-

FLUXOS, TOSSE OHEONIOA,
AFFECÇÒES DO PEITO E DA GAR-
GANTA o todttH as oufermidades con-
«umptivas, tanto nns crianças como nos
adultos.

Nonhnm medicamento, ató hojo desço-
berto, cura oa moléstias do peito o vias
respiratórias, ou restabeleço os débeis,
os anêmicos o os escrofulosos com tanta
rapidez como a Emulsão do Scott.

A venda nas principaes bolicas e
drogarias.

De inovei* mercadorlan o min-
deafta

QUINTA-FEIRA 16
0 agento Guedes da Costa, venderá em

leilão em ma agencia, osnguint-i r—guarda
roupas de cedro novo, ditos usados, guarda
petiscos de cedro, secretárias, cmnollos aus-
Iriaco, estantes para livros, camas para ca-
sadns, carteiras para escolla, cadeiras poi-
ironas, 1 banca para ourives, cadeiras ame-
rioanas, quad o<, rol' gios de parede ditos
para cima de mesa, chaoios, hinoeul is, sa-
ladeiras do lnuça, voslidinhos para meninos,
gravatiis do gorgurão, eollarinhos, tapt les,
abotuaduras, colchetes, algulas para guarda-
napos, linha para machina, livros históricos
e diversos artigos ipis se venderá sem re-
serva do preços.—A s 2 horas.

Dc cwtirnn
QUINTA-FEIRA 16

No armazém dos Srs. M. F. Vasques 4
C.\ pelo agente Frazão sorá vendido em lei-
lão, o seguinte :—xarquo, vinho do Porto
em caixas, cidra, cerveja 'IVnenl, banha om
barris e caixas com lat.is da 5 o 10 libras,
phosplioros Girafa, biscouto inglez, airoz em
saccas do 6 arrobas, vinho Colíare-, em
10." vinho e vinagro tinto UPS em quintos,vinho branco e tinto V, papel de embrulho
15X20, toucinho era barrh 100 libras, fari-
nha de trigo americana marcas Haxall, Sil-
ver-sprnig, Nobrega e Alcântara, sabão prelo
o amarello do Miguel, garrafões de 24 e 12
litros o muitos oulros artigos.—A's 8 horas,
em ponlo.

DECLARAÇÕES

Companhia de Segurou Paraense

A directoria convida os senhores aceio-
nistas a virem receherr do dia 2 do Agosto
em diante, no escii,.torio da Companhia) das
IU horas ás 3 da tardo, o dividendo do se-
mestre próximo findo, á razão de 4f $000 por
acção

Pará, 20 dn Julho de 1888.-Os direclo-
res, Antônio Hraule. Freire da Silva, Anto-
nio José de Pinho, Ihdiigo A. dc tí. Amorim

(6

Companhia do Honda Paraense

A direclori.-i d'esta companliia resolvou es-
labulecer iiensalmente diversos prêmios, porsorteio, aos passageiros quo transitarem nos
seus canos, e para isso devem exigir dos
conduclores a sonha no aclo do pagámeulodas passagens.

Os prêmios devem ser reclamados até o
dia 30 do mez seguinte o não alé o dia 16
como csia no covpon

Para 28 de Julho de 1888.-0 direclor
secretario, Bartholomeu A. L. Menezes,

(8-15

ANNUNCIOS

Festa de 15 de Aijoslo
Lamparinas «Feiticeirinhas» para illumi-

nai.iio, a ftSOÜJ a dúzia, para parede e para
pendurar; vendem-se no armazém do louças,
vidros e cándieiros da

S.A»-uiar&G.a
Rua da Industria n. 63

ATTUNÇÁO
Estas lamparinas não eslão sujeitas a de-

erioração, h além de servirem para illumi-
naçõo , sorvom tamlvm para uso domeslico.

Empreza de telephones do
Pará

Concessionários
Chermont, Aguiar «* C

Pede-se aos Srs. as>ignanles do fazorem,
na< suas listas, as seguintes alterações:

80 Dr. Silva Rozado (residência) rua de
Sanlo Antônio.

IG't Cale Chie (Carvalhaes, Vasconcellos
íc G ') praça de Pedro II.

1(J2 Dr. Ju-to Chermont (residência) rua
do Imperador.

193 Arthur do Castro i; C.\ travessa do
Passinho.

194 R. Cardoso & C* (armador) rua de
Santo Anlonio.

195 Dr. Mariano de Aguiar (residência;
rua dos Mártyres.

196 Dr. Magno de Araújo (residência) rua
de Santo Antônio,.

187 F. Pinheiro ít C ' (Bouquet Paraon-
se) Arayal do Nazareth. 6—6

ti IM Ull
O Dr. Silva Rosado, de volla do sua via-

gem á Europa, onde freqüentou os melhores
hospitães, acha-se do novo á disposição de
sons amigos, e i fierece aos seus anligõa clien-
tes, assim comn ao publico em geral, os seus
serviçoe clinicos, nfpecialmente no quo diz
resp"iio á—molestia c cirurgia das crianças,
moi- snas o operações da garganta nariz e
urtthra.

Consultas—em sua residência, á rua de
Sanlo Anlonio, u. 50, das 7 ás 8 da manhã
e das 2 ás 5 da larde.

Recebe chamados por escripto na phar-
machia e drogaria Minerva.

Grátis aos pobres.

Caza para padaria
O corrocior Guo'os da Costa, informa

quem arrenda uma casa com h-rno e mais
pertences, próprio para padaria.

Rua Formosa n. 41. 5-6

Novo Restaura nt
NO

MÍMICO 11% |J<]MU,t
Viva a pândega!

Viva a folia!
Viva o dia 15 d'Agos to I

Amanhã, ao som festivo das bandas do
muzica e ao estourar retumbante das bom-
bas e foguete», será inaugurado, no Marco
da Légua, um bem montado mtaurant, no
antigo e conhecido prédio do fallecido Dr.
Freitas, o qual ó doslinado a prodigalisar ans
habitues do Marco, os melhores almoços, os
mais opiparos janlares e as mais succulcnl.is
coias, iodos o.s dias, com especialidade as do-
mingos I

Hoje, véspera da inauguração, om commo-
moraçào, ao grando 16 d Agosto, haverá coia,
illuminação a giorno, logos ele. etc.

A Companhia Urbana, para facilitar o
transporte e contribuir para quo o dia 16
d|Agostò seja festejado, no meio das arvores
gigantescas do Marco, com o maior cxplendor
possivel, porá bomis á disposição do réspei-
lavei publico, modianio a contribuição de
250 réis.

Ao Marco :
Ao novo rcslaiirant I

A' verdadeira pândega !
Cyíindro para padaria

Silva Sá ie C, á travessa das Mercds,
compram um novo ou com pouo uso. 1 —li

Alugía-se
Uma casa sila á travessa d'Agna da.« Fio

ros, n. 2li, recentemente cnn-iruidi e com
òplimas acumulações para família A' tralar
com Sani.- Sobrinho (t G.' 1 -(i

Cosinheira
Precisa-se de uma perftita, para casa do

f .milia. Trata-so á travossa d'Atalaya n° 47

Bom emprego de ca-
pitai

Vende-se um importante íernmo á Iravessa
de S Malliens, enlre a estrada do Conselheiro
Furtado e praça de Bai lista Campos, medindo
9 braças de frente o 20 dilas do fundo; ler-
reno alto e próprio para edificação.

A tratar com o corretor Guedes da C o.-la

Mo reis
Vende-se um guarda roupa de mogno com

porta do ospolh >, 1 dito de maracatiara, 2
ditos novos iguaes e I me/.a elástica de mo-
gno a tralar no èscriplorio do agente Furta
do á travessa do Passinho n. 23. 3

«Garrafiiilia»
E' uma deliciosa cerveja com a marca aci-

ma que eslá oITuacando Iodas as cervejas
do procedência allemã.

Os proprietário do Centro Democra
la, onde ella so acha fxposia a venda, t«em
tanta certeza na sna boa qualidade que se
promptificarão a não receber a impoitancia
d'aquella que apresentarem ao apreciador e
que eMn depois de provar recuse

Venhão pois ao Centro Demotrntn
(antiga rua dos Mercadores n. 14) saborear
esle delicioso refrigerante. 5—ln

Attenção
Antorio C rios de Vasconcellos, filho

de Francisco Carlos dc Vasconcellos, r< si-
denie n'esta cidado, lem um parente que di-
seja falar-lhe á negocio de seu interesse, pódeser procurado no escriptorio do agente Fur
tado a travessa do Passinho n. 23. 2—10

Aviso
M. J. da Cesta e Silva 4C, avisa ao

commercio o a todos os seus froguozes, queacabam de melhorara sua ollicina do alfaialo'
com um grande sorlimento das melhores (a
zendas proprais para faios o que prometiefator em ludo, abatimento nos seos amigos
preços.-Pará Io de Agosto de 188S- 8-50

Ao commercio
Na casa n. 42, á travessa

da Rosa, rende uma pessoa
habilitada para serviço de es-
criptorio.

Póde ser procurado a qual-
quer hora do dia. 2—5

Aluga-se
Casa decento para familia, rua Riachuolo

n. 105, próximo ao chafariz.
Proprietário, rua da Industria n. 'i2. 3—3

Mobília austriaca
Quem prelondor uma dirija-so a rua du

Dr. Malcher, osquina da travossa da Atalaya,
loja de marcinoiro, que achará com quemiratar. O preço convida. (i—10

Casa no Pinheiro
Vende-se uma casa, sita á rna «28 de

Novembro ¦, na povoação do Piuheiro, com
salla, alcova, varanda, quarios na puchada,dispensa, cosinha e grando trrrono.

A casa ó edilicada solidamente e em lugar
alto.

A tratar c- m o corretor Guedos da Costa,
á rua Formosa n."41.

A MARIPOSA
despachou um sortimento de lindis-im'

BABEGE, próprio p»ra «soiróei

ARRENDA-SE 
uma olaria grando perto d'esla cidado, estando olla bem mon

tada com machina a vapor o poças do soliro
salenle para a machina, 3 bois, 6 mulas e
vagon para conduzir o barro, lem excellont
ban o o muilas acommodações para os traba
íiadores.

Quem quizer dirija-se a osta lypographia
qno saborá com quem deve tralar.

oga-so aos credores de M. F. Moura
¦ít C o favor de mandarem as suas

conlas no praso de Ifi dias, no armazom do
Martins Corroa íc G ', á travossa do S. Ma-
theus n. 4, afim do serem conferidas e pro-ceder-se ao rateio; assim como so pede as
pessoas quo forem dovedoras o favor de vi-
rem pagar.—Pará 7 de Agosto do 1888—Os
prrcuradores T. A. Corrda ít C.\ M A.
Marques ít C, F. d'()liveira ít Sobriuho.

1-8

ENDE-SE o prédio n. 10, á rua da
Industria, junto.ao iDiário do Noli-

cias», prédio do s lida eonstrucção, lendo
confortáveis commodos para familia A tra-
tar com o corretor Guedos da Costa. (I

ENDE-SE uma magnífica casa em
uma das melhores localidades, d'esta

capilal por módico preço, a Iratar com o
agente Furtado.

ENDE-SE um lerreno á estrada de
- Bragança (houlovard), medindo 50

braçis do frenlo o 140 ditas de fundo, tendo
arvores do madoira real.

A Iratar com o corretor Guedos da Costa,
á rua 13 do Maio n. 41 (anti_ra rua Formosa).

¥ 
ENDE-SE a muito conhecida o acre-
ditada rolojnaria di nòmináda—Pen-

«lula Pnracnae, á iravessa do S. Ma-
theus n. 9, D.

A' tratar no CA VALLO DE TROVA.

Dl. PÂLMIl
Cirurgião dentista

Colloca dentaduras que nada deixam a
desojar; chumba a ouro e platina, extrahe
dentes e raízes som dôr por moio de prepara-dos.

DETERZÍVO-Remedio que cura dôr de
dentes em 2 minutos o nevralsias faciaes.

DENTIFRICE ROSE Thesouro da bocca,
agradável preparado que limpa os dentus a
cura as molostias das gengivas.

UNGUENTO SANTO
Poderoso remédio para o curativo do he-

morrhoidal, empingens, feridas novas o ve-
lhas, pernas inchadas proveniente de erysi-
pelas e outros padecimentos externos,

Avia-se pedidos com brevidade.
GAHINETE-Trnv. hhj» ilas Mt>r-

eC-.m n. 41.

I PÍLULAS
no

Dr. Luciano Castro\
CONTRA SEZÕES

Sào do um resultado ef-
íicaz contra essas febres e
as suas complicaçOes.

Cada caixa tem um prós-
pecto assignado pelo autor.

Unlco dciioMito
PHARMACIA CEZAR SANTOS'* Rua dk Santo Antônio, 19

PARA'

iS&StfêsaS

Medipo-° Dr' Lim* Filho'
ce a polyclinicj, e tem por espeeialid»,
de moléstias pulmonares.

Residência— Una das Flore» n, 170.
Consultório—Pharmacia César San-

tos, na rua de Smto Antônio, n. 19,
das 10 horas a'é meio dia.

Chamado* por escripto a qualquerI ora

Mei•cearia
Protector de IVnz.urelli

Arraial de Nazarelb n° K, casa quo vende
mais haraio em Nazareth.

Vido os constantes annuncios do o Diário
de Nnliciáso.

Vendas só a dinheiro. S—10

ÜOHIIIICO-CI!»
O Dr. SiUa Rosado, de volla de soa via-

gem á Europa, onde freqüentou os melhores
Hospitães, acha-so de uovo á deposição de
seus amigos, o offerece aos seus antigos clien-
les, assim como ao publico em geral, os seus
serviços clinicos, especial.nenle no qne du
espeito á moléstias t cirurgia das creanças,
moléstias e operações da garganta, nariz e
urethra.

Consultas em sna residência, á rua de
Santo Aniimio n 50, das 7 ás 8 horas da
man'.ã e das 2 ás 5 horas da tarde.

Recebe chamados por escripto na pharin».cia e drogaria Minerva.
Grátis aos pobres,

Ss-tr-";

MANCHADA.
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SECCÃ0 OFFICIAL

Governo da Provincia
N." 839.— Socrotario de Policia do Pará,

em 3 do Agosto do 1888.—Hl—E*.— Sr.
Tenho a honra de olíerecer á cousidoraçao

do V. Eíe. a informação ministrada polo do-
legado do Bragança, em ullicio do 28 de Ju-
lho ultimo, sobro o facto do ler sido osboíe-
toado na Câmara municipal d'aquella cidado
o tenonto-coronol Aureliano Rodrigues Uo-
""oeus 

Guardo a V. Exc. - III»- e Ex.¦»- Sr.
Dr. Miguol José do Almeida Pornambuco,
Mui Digno Prosidonte da Provincial

0 Cheio de Pulicia

Antônio de Oliveira Cardoso Guimarães

da mosmo Junta, durante o tempo om que
eslivor licenciado o respectivo proprinlario, e

para exercer também interinamente o cargo
do membro da mesma, o Dr. Firmo Euzebio
Dias Cardoso.

—O presidente da provincia, tendo em vis-
la o ollicio do Dr. Francisco da Silva Miran-
da, oncirrngado da enfermaria da variolosos
«Josò Bonifácio», do 24 do mor, findo, o a in-
formação da Thozouraria de Fazenda, cons-
tanto do ollicio n. 190 de 29 do mesmo mez,
resolvo, na confjrmidado do docrolo n. 2,887
do 1." de.Fovoreiro de 1802, abrir, sob sua
responsabilidade, á verbi do fj 40 «Siccor-
ros Públicos do Minislerio do Importo», oxir-
cicio corronte, o credilo da quantia do du-
zenlos e dezesois mil cenlo e viute róis

(210-5120), afim de oceurror ao pagamonlo
de divorsos modicamoutos fornecidos á rofd-
rida enfermaria nos mezes de Abril o Maio
findos, por Navegamos, Poolos íc Con ói, o
o concerto de 10 barras de ferro, feito por
Pereira Irmão ic C*.

lila»

O prosidente da provincia, tendo em vista
a proposta do Dr. chefe de policia n.° 314
de 9 do maio ultimo, resolve crear m termo
do Muaná mais uma subdelegacia, que se de-
uominaiá subdelegacia do Atátá,.compri-hon-
den lo ambas as margens do rio d aquelle
nome ate, a divisão de Boa-Visla o ilhas adja-
l* BfllüS

üuirosim, resolve nomear para o cargo de
subdelegado o cidadão Manoel da Silva Lou-
rinho.

1." Supploulo—Mirtiuho do Brito ua bil-
va.

2." dito-José da Silva Corrêa.
3." dito—Domingos do Espirito-Santo Ma-

g*-°- . .
—O presidente da província, approvandoa

proposta do Dr. chefe de policia feita om olii-
cio n.0347 do hontem, rosolvo nomear os
seguintes cidadãos para os cargos policiaes
abaixo declarados :

TKnçA-KRiiiA, I4.-S. Eusobio
Sanclms Fr* S. Julijiua de Ihsto A.
d l/i. 81 m. 24 j. da Urde.

CHRONICA

2>
o B.
Crês.

1318-D Diniz rui de Portugal, insinue
a Ordem de Christo, era substituição da Or*

dem dos T-imphrios. A Imlli confirmando .a
nova Ordem. & do papa João XXII, datada

tle 14 oe Mirço de 1319 o p.blieada em San-

larem a 8 do Maio.
1385-Batalha de Aljobarrota. ganha

nelo Mesirode Avis (depois D João I) conlra

o rei de Castella. Tomam parle na gloriosa
jornada o condestavel D Nuno Alves Peroira

o Ruy Mondes de Vásconcell >s, cora a sna

ala dos minorados. .*....
l-ISl-E' osta a data do prim-iro livro

impresso de que ha noticia, Livro dos Psal-

Coi>i\.—Delegacia do Policia do termo do
llragança, era 28 de Julho de 1888.

III."" e Ex."0 Sr.—Cumprindo com o que
V. Exc. mo rocommendou em ollicio de 30
de Junho ultimo, informo:

EITeclivamonto, no dia 2b d osse mez che

gou ao meu conhecimento quo no corredor da
casa da Câmara municipal, fora esbofeloado
o lenonto-coronel Aureliano Rodrigues Coe-
lho, polo cidadão Francisco Antônio Pinhoi-
ro Junior, motivado por um artigo insuliuo-
so publicado no «Defonsor». no qual a vida

privada d'este cidadão era esboçada do um
modo pouco decente.

Logo quo essa oceorrencia ch-gou ao meu
conhonimonlo, mo dirigi ao lugar onle ella
so dera o não onconirei mais nom um e nem
outro e nem mosmo alguém que livesso pre-
senciado o conflicto.

E portanto não sondo o delicto d aquelles

que caiba á justiça publica promover a sua

punição, não sondo o olíendido pessoa mise-
ravel, e nom lendo havido prisão em Ihgran-
te, aguardoi poia queixa do olíendido que ate
agora nonhutna fez.

E' o quo sobre tal oceorrencia me cabe in-
formar a V, Exc.

Deus Guarde aV. Exc.-111.""1 eEx."*
Sr. Dr. Antônio de Oliveira Cardoso Guima-
rães, Mui Digno Chofe do Policia d'osla Pio-
vincia.—O Delegado de Policia, Joaquim íi-
charias da Silva — Confere. -O Secretario
inlorino, F. Domingues da Cunha.

oedoes

Administração do kxm. sh. un. Miguel
José d'Ai.mkioa Peuna.miiuco

pnESIDHNTH DA PROVÍNCIA

Expediente do dia I." de Junho
de 1888

publicado por Faust e SchoelTer, seu

a cons-
de

em

mos,
genro.

IU30—Os Hdlándezos começam
trucção do forte de Cinco Pontas na ilha

Santo Anionio (Recif-). .
I »»0 -Paz da Suécia com a Rússia

Wereta. , , . . .
171)7 -Murro em Li-boaopalre Antonio

Peroira de Figueiredo muito conhecido por
seus escripto».

1818-Nasce em N-uilly, do consórcio
do Luiz Filippo de Orleans, depois rei dos

Franci-zes. oom a princeza M.ria Amplia,

Francisco Fernando Filippo Luiz Mana d Ur-

leans, íirincipõ d» Joinville, qoe a 1-° de Mar-

ço de 1843 casou-se com a princeza D. tran-

cisca Carolina Joanna, filha do D. Podro 1

imperador do Brazil.
iSSl-Reune-seem Paris uma coníeroneia

em qu tomam parto doi* ministros de Fran-

,.-. ns representantes da Rússia, Áustria,

Prússia o Hispanha para decla jirem incon

virai-raie a promettida convençã-i
Estados em Portugal.

1851 -São distribuídas por tromnres
terra M.ilh e Builo, llalia Meridional. Morrem

10,000 pessoa*.
1851-11. Oavillo apeifeiçôi o prucessp

da Wohlor para a extracção do alllumiinum.
1884 -Os Allemães tomam posse de An-

1'equt-na e dos territórios adjacentes, na

dos Tres

gra
cosia n-fl- idional do oe-te da Africa.

HHpp
bicli •'•oi Timo*

esciipLorio de

trabalha o

ADVOGADO.—O
ilie.o T-racira tem seu
ittWogacia á rua dos Mercadores n. 8,

„ndn é encontrado todos os dias úteis,

das 9 lioras da manliã ás 3 da tarde.

Oiferece seus serviços, particular-
mento ao commercio, aceeitando o pa-
trociniode causas ms comarcas do m-

u-rior da provincia fi recebendo causas

ein gráo de appellacão para o Tribu-

n«l da Helação.
ADVOGADO—Ür. Antônio Cícero

Fernandes Bello.
Escriptorio e residência — tr.vessa

d'Atalaia n. 'í0.

Encarrega se Umbem do causas nas

comarcas do inferior
ADVOGADO.—ür- Fernando Ma

raníiense da Cunha.
Escriptorio—provisoriamente a rua

do« Martvres n. 12.
AI5VOGAUO —Domingos Olym

pio Uraga Cavalcanti.—Km dos Mer-

í-adores n. 4 2-—1.° andar.

ADVOGADO.—Dr. Adelino Octa*

rio de Miranda Corrêa.
Escriptorio — rua dos Mercadores,

n. U, no predio em que
dr. Sá e Souza.

CIRURGIÃO DENTISTA
José W. Ver-Valen.

Gabinete—nu de Santo Antonio,n.

jO, sobrado.
GABINETE DENTÁRIO.-

ensibilisador Ga/. llillarwnte.
Dr. Gastei exlrabe dentes atui dor.

Hua de S. Antônio n 2-1.
MEDIOO.—Ur. C. Novaes, parteiro
Residência—travessa do Dr. Moraes

n.46. ,
Consultas—Pliarmacia Universal a

rua dos Mercadores n. 16, de I ás 1

boras da tarde.
Teiephone n. 100
MEDIOO.—Dr. Felinto Guerreiro,

operador.
Residência--—

a ÍI.
Consultório —Pharmacia Chermont,

' ru» da Imperatriz, das 11 horas »o

meio dia.
MEDIOO.—Dr Cypriano Santo-,

medieo e operador, dá consultas na

Drogaria do Poro, ao 'argo de Palácio,

canto da rua dos Marcadores, das 10

horas ao meio (--a-, e d'essa hora até

í» -l da tarde na pharmaeia do sr. João

Philip -e de Souza, no Reducto.
Residência—rua de S. João, can"

d» "ua Longa.
Chamados a qualquer hora.

O presidente da provincia, attendendo ao

que requerou D. Izabol Barata Mancebo, viu-
va do capitão tenente Josó Marques Mancebo,
e toado em vista a informação ministrada pela
Tliozonraria de Fazenda, resolvo ab-ir, sob
sua responsabilidade o nos termos do docre-
lon. 2,88'- du 1." de Fevereiro de 1802, ás
vertas dos §| 8.° «Corpo d'Armada» e 14."
a Força Naval», do Minislerio da Marinha,
exercicio de 1880 -1887, o credilo da quan-
tia do duzontos sossenta o nove mil quinhen-
tos e doze róis, sendo cento e trinta a cinco
mil troseutos trinta e quatro róis a primaira
das referidas verbas, o cento trinta e qualro
mil cento setenta e oito róis a segunda, afim
do oceorrer ao pagamento dos vencimentos
d'aquello oflieial o a que tem direilo a relo-
rnla viuva, relativos aos dias decorridos de
1 a 2!) do Novémbii iliimo.

—0 prosidente da província, de accordo
com a proposta do director geral da Instruc-

ção Pubhca, n. G't, de 18 de Maio ultimo,
resolvo nomear o cidadão Joaquim Anionio
Barata para substituir o professor da escola
do 1.' gráo de S. Domingos da Bôa Vista,

que se acha licenciado.
-0 presidente da provincia resolve, de

accordo com a proposta do director geral da
Instrucção Publica n. 67, de 26 do Maio ul-
timo. nomear o professor normalista Brigido
Augusto Grana para reger interinamente a
escola publica do 2 ° gráo do sexo masculino
do 1." dislricto da capital, durante a licença
de quatro mezes quo obteve o proprietário da
cadeira.

—O presidente da província, de accordo
cora a proposta do inspector do Thezóuro
Provincial n. 307, de 28 de Maio ultimo, re-
solve d-imiuir, á bem do serviço publico, o
collector provincial de Bragança, Raymundo
Nouato Ribeiro.

Outro sim, resolve nomear para o referido
cargo o cidadão Antonio Caetano Ribeiro.

—O presidente da provincia, de accordo
com a proposta do Dr. Chefe de policia n.
346, de hoje, resolve nomear o alferes Pedro
Li pes Brazil para o cargo de delegado de po-
licia de Porto do Móz, ficando exonerado João
Baptista Teixeira, que soacha incompatibili-
sado.

- O presidente da provincia, tendo em vis-
ta o ollicio do juiz municipal e de orphãos
do termo de Santarém, de 18 de Maio ulti-
mo, que veio cobrindo os papeis do concurso
aberto para provimento dos olficios de escri-
vão de orphãos e annexos do dito termo, va-

go por fallecimento do respectivo serventua-
rio vitalício Francisco Lourenço de Novòa,
resolve, usando da autorisação dada pelo de-
creio n. 3,322 de 14 de Julho de 1887, con-
cedera Olyniho Auzier Barreto, unico pre-
londente aos dilos ofii-jios, a serventia vitali-
cia dos mesmos, visto haver se habilitado em
lermos.

—O presidente da provincia resolve no-
mear o Dr. Pedro Arbuense dos Navegantes,
membro da Junta de Hygieno Publica, para
exercer interinamente o cargo de inspector

Ao dezembargador presidente interino da
Relação do districto.—Fico sciente pelo ofii-
cio d-i 29 de Maio ultimo, de haver V. Exc.
assumido interinamente, n'esta data, o exer-
cicio do cargo do pre-idente d'ossa Tribunal,
em substituição do conselheiro José Antonio
Rodrigues, que entrou no goso de licença por
motivo do moleslia.

—Ao brigadeiro commandanto das armas.
—Communico a V. Exc- que n'esta data faço
apresentar ao director do Arsenal de Guerra,

para ser satisfeito por anuollo oslabolocimon-
to, o pedido de objeetos necessários á onfer-
maria militar e que veio annexo ao seu ollicio
n. 24, de 30 de Maio lindo. .

—Ao mesmo.—Sirva-sa V. Exc. pruvi-
denciar para quo compareça ás 10 horas do
dia d'amanhã, na onfarmana do Arsenal de
Marinha, um dos médicos da guarnição sob
sou commando, afim de ali fazor parlo da jun*
ta de saude que tem da inspoecionar tres
aprendizes marinheiros.

—Ao mesmo.—Havendo n'esta data en-
viado ao Arsonal de Guerra, afim de sorem
satisfeitos, os pedi-los de artigos necessários
á illuminação da fortaleza da Barra, enfer-
maria militar o deposito de pólvora do Aura,
d-raote o mez corrente, assim o communico
a V. Exc, para sua inteiligencia e em res*

p sta ao sou ollicio n. 20, do 29 de Maio
lindo, a que acompanharam os mesmos pe-
dilus.

—Ao inspector da Thozouraria de 1'azen-
da.-Trausmilio a V. S., por copia, para os
fins conv-mientos, a portaria d'esta data, pela
qual resolvi abrir, sob minha responsabilida-
de, o credito constante da mesma, para pa-
gamento dos vencimentos a quo tem direilo
D. Izabel Barata Mancebo. viuva do capitão
tenente José Marques Mancebo.

—Ao Dr. Chefe de policia.—Fica V. S.
autorisado a transferir provisoriamente os
prezos Cypriano Ferroira Lyra o Antonio
Fernandes de Araujo, que se achão actual-
mente accommetlidos do beri-beri, o primei*
ro para a cadeia de Camela e o segundo para
a do Souro, conforme V. S. solicíiouem of-
ticio de 30 do mez p-ssado, sob n. 343.

- Ao inspector do Tbozouro Provincial. -
Pela verba «Pessoal d* secretaria dostapre-
sidcnciao, mando Vmc. abonar a Qjintino
Gonçalves do Oliveira Cavallóro, amanuoose
iuterino da mesma, a gratificação a que tem
direito por ter substituído o amaeuonse João
Marques da Costa em todo o mez de Maio
lindo.

—Ao mesmo.-Mando Vmc. pagar pela
verba • Expediente da Secretaria desta pre-i-
dencia» ao sorvento da mosma, Manoel Lou-
renço dos Santos, a gratificação de 6 -5000
róis, rotativa ao mez do Maio findo.

-Ao presidente da Câmara Municipal do
termo de Muaná.—Haja Vmc de informar,
com urgência, a esta presidência, si os cida-
dãos Sérgio Gó s e Manoel dos Passos Ne-

grão, nomoados por acto de 9 de Fevereiro
ultimo, aquelle para 1." supplente^ de juiz
municipal d'esso termo, e este para 3." dito,

prestaram juramenio ató o dia 18 do mez

passado, em que fin lou o praso quo lhes foi
marcado para esse fim.

Delegacia de Porto de Móz

1." Supplonte vago—Antonio Felix Nunes
Moita.

2." dito-Manoel d'Arauj- Bahia, em sub-
stituição de Josó Pereira da Almeida, que não

prestou juramento.
3.°dito— O respoctivo subdelegado Ambro-

sio Piuto do Carvilho, em lugar de Manool
Ardasse de Atnoriuo, que lambem não pres-
tou juramento.

Subdelegacia do Porto dn Móz

Subdelogado -Júlio Jeronymo da Fonse-
ca.

EDITAES
De ordom de S. Exc. o Sr. Presidonte da

Provincia, faço publico nos tormos do art. 20
do Doe. n°. 0005 de 3 de Juuho de 1874 o
requorimento abaixo transo-iplo em que Fran-
cisco Semião Pereira Feto pele por compra
torrenos devolutos no municipio do Souzol.

III-"0 e Ex"10 Sr. Dr. Presidente da Provin-
cia—O abaixo assiguado, proprietário, natu-
ral o residente no districto d'osta villa, re-
quer a V. Exc. lho conceda pnr compra o
lugar de terra firme denominado -Capooira
Grande», medindo cento e cincoenta mil bra-
ças quadradas, som cultura alguma, toado
na frente a varzoa e «eiingaos de Manoel Fer-
reira o um pouco para baixo as terras do
major Jot-ó Leocadio do Souza, propon lo o
supplicante o pagamento do prompto sondo-
lhe expedida logo o respectivo titulo proviso-
rio, na fórma da lei.—O supplicanle - E.
R. M.-23 de Julho de 1888. -Francisco
Semião Peroira Feio.

Secretaria da Presidência do Pará, 13 de
Agosto de 1888.

O Seretario,
Júlio de Mello Filho.

1." supplonte—José da Cunha Ribeiro, em
lugar de Raymundo Clemento da Costa, que
não prestou juramento.

2.° supplente—Silvestro Marques de Arau-

jo, em subslilutição de Manoel Joaquim Fer-
reira, quo também não presluu juramonto.

3.° supplonte—Josó Antônio Belém, em
lugar de Bernardino Antônio de Lima, que
igualmente não prestou juramento

—O presidonlo da provincia resolve conce-
der a Antonio Lopes Brazil, tabellião de no-
tas, escrivão do eivei e crime, orphãos e au-
sentos da provedoria de capeIUs e resíduos
do jury o execnçõos do lermo de Porlo de
Móz, trinta dias de licença para tralar do sua
saude, onde lhe convier.

Ollicio da directoria da Secção de obras
publicas, de boje, pedindo para que seja on-
tregue a Francisco Faustino da Costa a quan-
tia da vinte mil róis (20Í0OO) para pagamen*
to da limpeza feita naquella secção.—Ao Sr.
inspector do Thezóuro Provincial para aiten-
der.

EXPEDIENTE DO SECRETARIO

-Dr.

In-

FOLHETIM
ii

Ao fiscal da povoaçâo do Pinheiro. Teu-
do Custodio da Costa Caldas requerido a
concessão do lote n. 11 do 4.° quarteirão,
frente ao poente, da rua 28 de Novembro,
allegando achar-se o mesmo abandonado,
sem cerca e sem bemfeilorias, sirva-se V. S ,
de ordem de S. Exc. o Sr. presidente da
provincia, informar com o que lhe constar.

—Ao commandante -superior interino da
guarda nacional da comarca de Camela.—
S. Exc. o Sr. Dr. presidente da provincia
manda aceusar o recebimento do ofiicio de
29 do mez passado, em que V. S. communi-
ca ao mesmo Exm. Sr. haver no dia 27 do
mnsm.0 mez assumido o commando superior
di guirda nacional d'essa comarca, vago pelo
fallecimento no dia 21 do dito mez, do coro-
noi Antonio d-- M->rae< Bittencourt.

—Ao juiz municipal e de orphãos do Ior-
mo de Sjniarem.—C-iramunico a V. S., de
ordem de S. Exc. o Sr. presidente da pro-
vincia, que por acto de hoje foi concedida a
Olyniho Auzier Barrato a serventia vitalícia
dos ofiicios do escrivão e ann-ixos d'esse
tormo.

Ao juiz de direito de comarca de Breves.
—Dizendo-te em artigo publicado no tüiario
de Noticias» que o juiz commissario dosse
municipio Nemorino Gonç-Wes de Lemos,
ahi não reside, sirva-se Vmc. informar-me o

que ha de verdade nisto.
—Ao tenente coronel commandanto do cor-

po do policia.—Fico inteirado de haver Vmc.
mandado alistar no corpo sob seu comman-
do as ex-praças de que trata o sen ollicio n"
238, d'esta data.

—Ao mesmo.—Approvo o contracto cole-
brado pelo conselho administrativo d'osse
corpo e de que me dá conta Vmc. era seu of-
fieio n.° 2íi7. de hontem.

—Ao capitão do porto. —Declaro a Vmc.
que devo expedir ordem para qui o-orviço
da transferencia do pharolcie do Rio Amazo-
nas de um para outro local seja elTecluado de
conformidade com o aviso do minisiorio da
mariuha de 27 de outubro de 1887 o a pro-
posta de Vmc. contida em ofiicio n." 40.
de honlem datado.

—Ao director do instituto.—Fica Vmc.
inteirado, conforme solicitou em seu ollicio
de 30 de maio ultimo, a mandar pôr em ar-
romataçãe por espaço de oito dias. os gêneros
o mais artig is destinados a aliment ição, as-
seio vestuário e oulras necessidades do corpo
do educandos. artigos de expediente e ofiici-
nas que deverão ser fornecidos no 2." semes-
tre do corrente anno.

==\' Câmara municipal de Camotá.— De-
claro á Câmara municipal de Cametá, em
resposta ao soo ofiicio de 21 do mez findo,
que fica autorisada a mandar construir o hos-
pitai de que necessita para o tratamento de
variolosos, podendo dispeuder com essa obra
aié a quaniía de 4:000*5000 por conta dos
seus réditos, devendo a mesma Câmara sub-
meltor previamente a approvação d^sla presi-
dencia o conlracto que fizer pira a construe-
ção da referida obra». ?'.;..,..;.

Ollicio do promotor publico da comarca de
Porto do Móz de 23 do maio findo, communi-
cando ter n'aquella dala entrado no exerci-
cio do mencionado cargo.—A' thesouraria de
fazenda para os devidos fins.

—Do Dr. chefe de policia, de 30 de maio,
pedindo pagamento da importância de
2325300 róis, de 367 1-2 kilos de ctrne ver-
de fornecidos á enfermaria da cadeia publica
desta capital, pela Companhia procteclora da
industria Pastoril, durante os mezes de mar*
ço e abril últimos.—luforma o thesouro pro-
vincial.

De ordem de S. Exc. o Sr. Presidente da
Provincia, faço publico, nos termos do art.
20 do Dec. n." tilifiíi de 3 de Junho de 1874,
o requerimonto abaixo transcipto em que
Qaileria Maria da Conceição pedo por compra
terrenos devolutos do districto de lnhangapy.

III.m\e Ex."*- Sr. Presidenta da Provincia.
—Diz Quitaria Maria da Conceição qoe tendo
comprado umas bera-foitorias em terrenos
nacionaos no igarapá-assú braço do igarapé
Bacuri neste mesmo districto, começando
dos marcos de Ricardo Marques do Oliveira
á mão esquerda subindo, vera a supplicante
requoror a V. Exc. se digne conceder-lhe
por compra sessenta braças de frente com
quatrocentas de fundo, da cuja graça—E. R.
Mes.— lnhangapy, 30 de Julho da 1888.—
A rogo da snpplicanlo por não saber ler nera
escrever-Honorio Vilhena da Cruz.

Secretaria da Presidência do Pará, 13 de
Agosto de 1888.

O Secrolario,
/•«Vio de Mello Filho.

S. Exc. o Sr. Dr. Presidente da Provin-
cia, m=mda fazor publico, nos lermos do art
20 do Dec. n.°8U5o do 3 de Junho de 1874,
o requerimento abaixo transcripto em que
Domingos José Monteiro, pedo por compra
terrenos devolutos em Inhaugagy municipio
d'esta capital.

Diz Domingos Josó Monteiro, residente no
dislricto da freguezia de lnhangapy, do muni*
cipio da capital, que existindo dr voluto um
terreno onde o supplicanto reside há quinze
anãos, cujo terreno o supplicante tem oceu-
pado com casa de viv.rada, plantações, roça
de mandioca e roçado, e, querendo havel-o

por compra, vom requerer a V. Exc. se dt-
gne mandar o respectivo titulo da setecentas
braças correntes e dé frente a começar do
igarapé Matanateua, desc-rado ao igarapé Ca-
tedeu-assú para baixo com quinhentas braças
correntes da fundos.

O supplicante pede que seja marcado a
moio real a braça quadrada o promelle pagar
em 3 prestaç-os iguaes no praso marcado pe-
la Thesouraria, Pelo qua—E. R. Mee.—Pa-
rá, 2 do Agosto de 1838.-Domingos Josó
Monteiro.

Sucreiaiia da Presidência do Pará, 13 de
Agosto de 188S,

O Secretario,
Miode Mello Filho.

suas faculda(lo3"mentaos, conformo consti do
exame a quo foi submettido honlem.

A' do subdelogado da Só, R -ymunda Ma-
ria da Conceição, João dos Santos o Manool
Raymundo Rebcllo

—Por mandado do presidente do Tribunal
da Relação foi solto o proso Antônio Vicente
Ferroira, visto tor lho sido concodida ordem
do hiibeai corpu<.

—Notaram os Srs. olliciaes rondantes
hontora, na illuminação publica, 34 combus-
toros apagados e 43 com pouca luz.

—A companhia do gaz foi imposta a multa
de 27-5370 róis pelas referidas faltas.

Deus guarde a V. Exc.-lllm. e Exm. Sr.
Dr. Miguel Josó de Almeida Pernimbuco,", 

D; presidente á\ provincia.
O Chefe de Pulicia,

Antonio de Oliveira Cardoso Guimarães.

Copia.—Subdelegacia de policia da Sé no
Pará. 27 de julho de 1888.-Illm. Exm.
Sr.—Informando à S. Exc, conformo me
ordena, em ofiicio sob n.° 030, sobre o -.Jor-
nal das Novidades» de 18 do corrento,
em epigraphe—E' com a policia,— cumpre-
me dizer que tomei conhecimento do facto
providenciando de forma quo abi não se pra-
liquo aclos que offendam os bons costumes.

Sobre o qae me ordena om ofiicio n.°651
com relação ao que diste o «Diário do Orara-
Pará», de 21 do corrente, lendo procurado
informar-mo d'essa oceurrencia soube que o

Sue 
se passou no largo de S João, na noita

e 17 enlre um bombeiro e Marlinha de lal,
fora uma altercação pelo que fora essa praça
severamente castigada pelo capitão comman-
dante da companhia de Bombeiros, nio ten-
do havido bárbaro espancamento como diz a
mesma noticia,

Relativamente ao determinado por S. Exc.
em officio n.° 667 sobre o que disse o «Jor-
nal das Novidades» em epigraphe—Gatuna-
gam—cumpro-mo informar que procurando
syndicar da veracidade d'osso fado, dirigi-
me ao Porto de Sal e lá não encontrei a ca-
nôa de que (rata esse «Jornal», nem pessoas
que d'essa oceurrencia me podessom infor*
mar.

Deus Guarde a V. Exc. Illm. Exm. Sr.
Dr.Antniib d Oliveira Cardoso Guimarães.|M.
D. chefe de policia d'esla provincia.—O Su-
bdelegado. Rodolpho Martins S. da Costa.
Confere.—O Seereiaria interino, F. Oomín-
gues da Cunha.

Por esta secretaria se faz publico, de or-
dem do S. Exc. o Sr. presiaont* da provin-
cia, e para conhecimento dos interessados,
que por sentença de 10 do corrente foi ap-
provado o processo da medição e demarca*
ção das terras concedidas pelo governo Impe-
rial para patrimônio da Câmara municipal
de Ponta de Pedras.

Secretaria da presidência do Pará, 11 de
agosto de 1888.— O secretario, Júlio de Mel-
lo Filho.

De ordem de S. Exc, o Sr. presidente da
provincia, faço publico para conhecimento
dos interessados, aue por sentença de 10 do
corrente, foi annullado o processo da demar*
cação das lerras situadas no lugar denomi-
nado Miritizal, municipio do.Quaiipurii, feita
a requerimeuto de Francisco Alvas Bezerra;
sendo condemnados o juiz commissario, o es-
crivão e o agrimensor na perda dos emolu-
mentos que houverem percebido.

Secretaria da presidência do Pará, 11 de
agosto de 1888,— O secretario, Júlio de Mel-
lo Filho.

Copia.—Subdelegacia de policia da Só, no
Pará, em 28 da julho de 1888 -Illm. Exm.
Sr. —Tendo V. Exc. me ordenado, em offi-
cio n.°68l, que informe sobre o que disse o
«Jornal das Novidades» de 23 do corrente,
em epigraphe - Rapto—, compre-me dizer
que tiiilio tomado conhecimento d'esso facto,
procedendo a exame na menor, dopositando-a
ern casa do uma família e precedo aos com*
patentes inquéritos. 

Quanto ao que noticiou o «Commercio do
Pará», de 24 do corrente, tenho a informar
não ser exacla essa noticia, pois qae a pan-
cadaria de que trata esse jornal foi na rua,
entre os capoeiras e não na casa de Geraldo
de tal, sondo estas as informações qae colhi
dos moradores d'essa rui.

Deus Guarde a V. Exc. lllm. Exm. Sr.
Dr. Antonio de Oliveira Cardoso Guimarães.
M. D. chefo do policia d'esta provincia.—O
Subdelegado Rodolpho Martins S. da Gosta.
Confere.—0 Secretario interino, F. Domin-
gues da Cunha.

Copia.—Subdelegacia de policia da Sé, no
Pará, era 30 de julho de 1888;-lllm. Exm.
Sr.—Como me ordena V. Exc. em ollicio n."
723, de 28 do corrente, nue informe sobre o
que disse o «Diário de Noticias» d'essa dia
em epigraphe—Aggressão—tenho a dizer qua
procurando informar-me d'esse facto com o
próprio operário d'essa oflicina, por elle ras
foi dito ser exacta essa noticia, não tendo co-
nhecido nera sahndo quem sejam os dois in-
dividuos que o aggrediram; no entanto em-
pregarei os meios para que não se reprodu-
zam esses fados.

Quanto ao que disse a «Provincia do Pa-
rá» da 28 do corrente, sob a epigraphe—
Fastosda galunagem», cumpre-me dizer qua
d'osse facto não tive conhecimento neai pes-
soa alguma se veio queixar a esta' subdele-
gacia.

Ddus Guarde a V. Exc. Illm. Exm. Sr.
Dr. Antonio d'Oliveira Cardoso Guimarãos.
M. D cheia de policia desta provincia.—O
Subdelegado, Rodolpho "Martins S.da Costa.
Confere.—0 Secretario interino, F. üomin-
gues da Cunha.

mwm

do Dr. Malcher,

EXPEDIENTE DO SECRETARIO

Ao inspector do thesouro provincial.--
Communico a V. S.', para os devidos fins,
de ordem do Exm. Sr. presidenta da provin-
eia, que, por portaria da honlem, foi deraitti-
do a b-im do serviço publico o collector das
rendas provinciaes de Bragança Raymundo
Nonoalo Ribeiro, sendo nomeado para esse
cargoo cidadão Antônio Caetano Ribeiro, con-
formo V, S.' propoz em seo ullicio n.°3 07
de 28 de maio ultimo.
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Comquanto estivessem muito acostumados
aos caprichos da linda duqueza, os snus inii-
mos acharam fora de propósito e mal inten-
dido o quo olla acabava do faz-r. Adriana pou-
co so importou com isso: parecia feliz. Fez as
vezus do cavalheiro e conduzío Gistão.

Quando já estavam separados do grupo, a
duqueza aportava-lhe o hraço.como uma lou-
ca apaixonada Sentia o treim-r couvulso do
braço do rapaz, não por causa dn pressão que

torior. Comprobendeu, então, que era amada.
Gastão, de sua parte, estava n'um verdadeiro
delírio: para ello tinha-se acabado o resto da
sociedade e, no entanto não ousava dizer uma
só palavra: temia, cora o meuor sopro, fazer
voar aquella visão.

Adriana, então, disse-lhe com uma graça
oxquisita:

—O senhor teva medo de que o do-ninó
branco, do baile, se transformasse em diabo
e por isso não foijão rí*icz*t>om,não ? Saiba,
pois, quo o seu procedimento fez ma descrer
de todas as intrigas amorozas. E.'éfoç)so
conf s«r— o senhor talvez tivesse razão: um
capricho de mulher dasaoparece lão d^pres-
sa I... Com) muitos out* os, o senhor proce-
de bem, procurmdi corrigil-as

Gastão empalideceu; essa perturb ;ção en-
chiú de verdadeira alegria o coração da du

queza—Mis,—acerescenti-u ella,—se acredita
ou temo as my.->lifieaçò* is dos ••«¦idez-t-o-is, no
bailo o senhor mostra-se lão ousado... Cum
que fim apodurouso do meu lenço?

—Porque dosi-java possuir qualquer cousa
que pert-raci sso á sanhora.

—Ah I sim ? O m-io é engenhoso I...
—A senhora ó cruel I Não comproliondeu

quo a amo 7
—Como 7 Quom me dis *e semelhante cousa?
— A acção insensata qu* acabo de praticar

e a tn nhi nrosençi n'esta casa, onle nunca
entrei. Faria tudo para tornar a enc-rat-al a.

«30000— -

Policia
N.° 674-Secretaria de policia do Pará,

em lida Agosio da 1888.—Illm.Exm. Sr.-
Cabe-me levar ao conhecimento de V. Exc.
o que consta das participações hoje recebi-
das.

Policiaram a cidade, < hontem 44 praças
de infantaria e 20 de eavallarivdo corpo tm-
litar de policia, distribuídas pelos o distric-
tos, os quaes foram rondados pelas anto-
ridad» policiaes e dous officiaes do mesmo
corpo.

—Foram delidos:
A' minha ordem, Rayman lo Martins, por

desordens.
A' do 2' delegado, Francisco Alves Perei-

ra e João Manoel dos Sanlos, par briga e fe-
riraentos laves; Pedro José dos Santos, por
embriaguez e suspeita ds crime de roubo.

—Foram postos em liberdade: -$g|
A' minha ordem, João Francisco Soares

Filho, visto não se achar sofirendo mais etn

n'olle fazia, mas peh foiça d'uuu emoção in I Dosde o dia em quo a vi p-l-t primaira W,

senti minha vida ligada á sua por uma força
incógnita. Se não fui ao rendez vous, a razão
única d'essa falta, ó o amor que lho consagro,
—e que fez desappirecer do mau pensamento
a loucura que linha lido para com uma dasco-
nhocida, n um baile de mascaras; a sua ima*
gera estava sempre dianto de mim e lembra-
va-me sempre— que só a sonhora eu devia
amar; porém, quando suba quo o dominó
branco era a senhora, qiiasi enlouqu-ço I

Adriana nãi sorria mais; i lliava-o com
vontade da responder.

—Ah I peço-lhe, senhora, qno não fale ain*
da; a sua resolução de outro dia e a de hoje,
fezem-me crer que sa não sou amado o quo não
ousava esperar pelo m-nis a -enhora compre-
hendan quo eu a amava; peço lhe, pois, qus
não zombe de mim. Se mo engano, se o que
vejo não é mais do um capricho, fale com
franqueza; destrú i immodjaiainõnte a minha
illusãoe... separem i-nos Terei tido um b-d-
Io sonho—ei? tudo, mas acordarei só nente
pensando na minha loucura.

Geralmente, na alta s cied.ide, as senhoras
aristocratas sent m um vivíssimo prazor em
brincar com o coração dos desgraçados, qua
d'allas procuram un sorrio; mas, a senhora,
é bastante b dia, infinitamente bôa para ter
igual procedimento 1'Os 

olhos da duqueza estavam límpidos; es-
cutava avidamente.

—Começa a tocar a Wal-a que lha pedi;
quor daoçtr ?—porgu uou ella ao rapaz.

r-Sim, -respondo--. d'Erfurll) com ardor;

o Wdlsar com a senhora, porque fui
convidado.

Adriana en.regou-dhe o corpo elegante;
quando voliaram-se, viram Narsac e a baro-
neza a falarem em voz baixa, junto d'elles;
sem duvida tinham onvido as suas ultimas pa-
lavras. A cabeça 1-ura de Adriana apoiára-se
no hombro de Gaslãn. qus sentia no rosto o
contacto de um cabill i douro, compleiamen
te pei fumado. Adriana não falava e o sau na-
morado não desejava, por fórma amaina, in*
terrompir o silencio que reinava: comprelmn-
dia perfeitamente que a rauiher resoondia a
tudo, abandonando-lhe o corpo, durante o
tempo da wul«. Draçaram ató o lira, sem
descançarem. A' ultima noti, tinham a fronte
ionundadade suor.

—Minha senhora, disse-lha em voz baixa
Gavião,—diga-me se, para mim, ainda é o
dominó branco ?

—Se confirma-se, o senhor, com certeza,
mandaria -em qualquor outro rendez-vous —
o sou amigo Nirsae, porque teria medo de
comparecer... Para o senhir, sou simples
mente—Adriana I

Na oceasião em que os dois namorados se-
paravam-se, um velho approximou-sa da du-
queza; Gastão estava jutito da senhora de
Neiburg, que lhe dis-e:

—Olhe, lá vae o marido da rapariga cora
que o senhor acaba de dançar.

E-am trez horas da madrugada. Adriana
sahio com o duque,

(Continua.)

\

Subdelegacia da Pulicia da povoaçâo de S.
João do Pinheiro, era 30 de Julho de 1888.
—Illm. e Exm. Sr.—Em obediência a ordem
de V. Exc, contida no ollicio de 27 do cor-
rente, n. 717, procedi a minuciosas syndi-
cancias acerca do facto que, segundo referio
o jornal «A Provincia do Pará», deu se na
dia 24 em frente a fazenda Tapanã, perten-
cente ao território da subdel-gacia do 4.*
districio da capital, e o que colhi por infor-
macões dos moradores das proximidades do
lugar e do Sr: José Magalhães, arrendatário
da dita fazenda e ahi residente, habilita me a
dizer a V. Exc. que carece de fundamento o
qae disse o referido jornal.' Oens guarde a V. Exc —illm. e Exm. Sr.
Dr. Anionio d'Oliveira Cardoso Guimarães,
M; D. Cüefcde Policia d'esta Provincia.—O
subdelegado, João Baptista de Mello.—Con-
fere.—O s-cretario interino, F. Domingues
da Cunha,

N. 828.— Secretaria de Policia do Pará,
em 1.' de Agosio de 1888.—lllm. e Exm.
Sr.—Snbraetio á illustrada consideração de
V. Exc. as informações que me. foram minis-
iradas pelos subdelegadi-s da Sé e Pinheiro,
era officios de 26, 27, 28 e 30 do mez ulti-
mo, juntos por copia, relativamente aos fac-
tos noticiados pelo «Jornal das Novidades»,
«Diário da Belém», «Diário de Noticias»,
«Diário do Gram-Pará» e «Província do Pa-
rá», em artigos sob,as epigraphes — Orphã,
Roubo, Bárbaro espancamento, Barbaridade,
Aggressão, Faslos da gatunagem. Rapto, E'
com a policia, Gatunagem, e sobie o facto
que se diz ler ler-se dado em frente a fazen-
daTapaná.

Deus guarde a V. Exc. —Mm. e Exm. Sr.
Dr. Miguel José de Almeida Pernambuco,
M. D. presidente da província.—O chefe de
polieia,* Antônio d'Oliveira Cardoso Guima-
rães.

A.DVOOADO. -Dr. .Justo GUer-
mont.

Escriptorio—rua dos Mercadores, ri.
IS, t.° andar.

MEDIOO.—Dr. Lima Filho.
Esp cia i.laile — Partos e moleslias

pulmonares.
Hesidencia—\ua do C nego Jero-

nymo Pimentel, segunda casa antes da
travessa Dom R-mualdo.

Consullorio-—Poarmaci* Cezar San-
los, rua de Santo Vnt nio n. 19, ias
ti) horas até meio di<.

Clwnudos a qtut {uor hora-
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PARLAMENTO NACIONAL

Sessão em 39 de Maio.
O ar. Mac-Dowellt (Continuando) —

0 Sn. Mac-Dowell :—Venham as razões.
Eu já disse o qua sei quanto ao primeiro, o
quo figura na cabeça da lista.

O Sn. João Penioo :—O que en vejo é que
V. Ex. no Pará ostá perdido.

O Sn. Louiienço de Alduqueiiquií :—O que
sei ia uma desgraça rara o partido conserva-
dor, não para o orador.

O Sn. Mac-Dowell :—Folgo de conhecer
os sentimentos do partido conservador d'a-
quella província, e estou convencido que il-
ludem-se aquelles quo querem dar-me o tiro
de honra, depois de ter deixado o. govarno,
porqne o tiro lhes hade sahir pela culatra.

Senhores, eu entendia lazer honra á depu-
tação de minha provineia, pois quo assim a
posso chamar, é minha pelo sangue, pela
alTeição, pela devotação, pelos serviços : em-
bora não tenha alli o facto casual do nasci-
mento, amo-a tanto como a minha terra na-
tal... ¦

O Sn. Lacehda Wehneck :—Mnito bem.
O Sn. Mac-Dowell :—.. .eu entendia fa-

zer honra á deputaçâo da província, não acre-
ditando que elia fosse solidaria cora essa op-
posição que qualifiquei deposthuma, feita
pelo nobre deputado pelo 1° distrieto. O no-
bre deputado pelo 2" disiricio, porém, por
suas palavra», parece qua sa parece solidário
com S. Ex. Aos outrus ainda não tive ocea-
sião de ouvir.

O Sn. Mancio Ribeiro :—Eu distiugo.
O Sr. Mac-Djwell .-—Ah I
O Sn. Mancio Riueiro :-Questão possoal

cora sua .V. Ex.. nenhuma; mas entendo
que o presidente da província andou mal,
porque lá creon uiiia dissidência sem razão
para isso. (Haoulros apurles.)

O Sr. Màc-D well :—Senhores, nada de
estarmos com meias palavras. O nobre depu-
lado me força a sor franco ; não quero hesi-
taçõas.

O presidente rompou contra a asiembló por
causa dos contractos de Alcobaça. Discutamos
os coniractos. _JMniro bem).

O Sn. João Pbnibo :—Isto honra muito a
V. Ex. (Ha outros apartes.)

O Sn. MXc-DuWell :—Acredito na bôa fé
do nobre deputado, mas nâo ha interesse
uònlmin para a província entregar por 90 an-
nos as chaves da navegação do Araguaya e
do Tocantins a uma companhia que, ao mes-
mo tempo em que se triplicava o seu privi-
legio na assembléa, fundava-se nos Estados
Unidos com o prato de duração pelos mesmos
90 annos. (Apartes), Não acho interesse para
a provineia em se mandar despejar das arcas
do Tuezouro, que aliás não estão em tão boas
circumstaocias, 1.600:0000 a prettxlo de
introduzir irauiigrantes para povoar aquelles
serlõos. (Apoiados e apartes). Não acho inte-
resse para a província em mandar-se dar
4SO:OOO0 para a navegação do baixo Tocan-
tins, que o nobre dopuiado pelo 3° distrieto
já decbroo aqui na Camara qua sa podia fa-
zer aló de graça. (Apoiados; muito bem; apar-
tes).

Deixo por ora lançadas estas proposições,
e aguardo a oecasião própria para entrarmos
na discussão destes e de outros pontos, que
deram logar á dissidência na província do
Pará. (Muito bem).

O Sn. Joaquim Naduco :-V. Ex. já devia
ter dilo isso desda o principio. (Ha outros
apartes).

O Sr. Mac-Dowell :—Eu não preteníia
ir tão longe, depois d'aquella pecha de iras-
eivei, devia guarda todas as conveniências,
estudar mesmo uma calma muito contraria ao
meu temperamento, que não é lymphatico e
bilioso, mas sanguinio e nervoso...

O Sr. João Penid) ;-Provavelmente, o
actual presid-nte aceita todos esses contractus.

O Sn. Rosa b Silva :—V. Ex.não conhe-
ce o actual presidente do Pará.

Ü Sn. João Pesido :-Não o conheço; per-
gunto apenas si aceita os taes contractos. (Ha
outros apartes).

O Sn. Mac-DuWell :>-S>t. presidente, le
nho de faliar dos outros dous pontos do dis-
curso do nobro deputado, a 1' e 2' quesyio
militar, porquo o nobre deputado faz nova
classificação : questão do exercito a questão
da marinha.

O Sn. Joaquim Nabugo :—Ahi não acom-
panbo a V. Ex.

(Conliwia)
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CÀNTUARIA
PARA. USO EXTERNO

Este balsamo é feito de plantas indígenas,
da maior importância medica.

E' um precioso medicamento.
Seus benéficos effeitos confirmam a sua

aceitação.
E' empregado contra a morphéa e contra

todos os males da polia, curando com visível
assombro:—impiugens, dartos, frieiras, fogo
s 'lvagem, cobrellos, litingas, pannos do tos-
to, sarnas, cancros, feridas recentes ou anti-
gas, ferradas de arrayas, de insectos veneno-
sos, mordeduras de cobras -e dentadas de
cães.

Na morphéa, applica-se.sobre as manchas
repelidas vezes, o BALSAMO CESALPINA
de curar-se-ha com elle todas as feridas po
uzidas por esse hediondo mal.

—As impigens, dartos, frieiras, litingas e
sarnas, bastará fazer uma leve fricção com
panno enchuio e depois passar o Balsano.

—O fogo selvagem, cobrellos, cancros,
feridas recentes ou antigas.; ferradas d'ar-
raya e insectos venenosos, mordeduras de
cobras e dentadas de cães, cura-se applicando
o BALSAMO CESALPINA ombebido em fios
ou pannos.

PaEVENÇÜO

O vidro ou garrafa do BALSAMO CESAL-
PINA será acompanhado desta direcção ou
receituario, que vae assignado de nosso pro-
prio punho, afim de evitar os artifícios.

A' venda na casa do autor á rua do Espi-
rito Santo n. 47, e nas pharmacias NuVa-
games á rua da Imperatriz, Nogueira á rua
á Dr. Malcher, no Laboratório Homcepathico
do rua da Industria, e drogaria de ' 

Simões
Marques á calçada do Collegio.

Ao Sr. Ministro da Justiça

Noticiaram os jornaes d'csla capital
que no dia 30 de Julho ultimo a com-
missão do legislação o justiça do Sena-
do apresentou o seu parecer sobre o
projecto bo Governo referenle á nova
reforma judiciaria.

Ha muito tempo, é da aspiração de
todos quo se d6m novos moldes ao poder
judiciário, para o fim de se tornar mais
clTocliva a responsabilidade dos juizes
e lhes melhorar as condições.

O Governo actual, quo em tão bôa
hora foi indicado pela opinião e acoilo
pela Coroa, não é iiidifrerente ao estado
em que se acham hoje os magistra-
dos.

De Direito 6 o poder judicial umaga-
rantia publica para os interesses e di-
reitosem geral dos cidadãos; ou antes,
julgando elle o direito commum, se
constituo a melhor'fonte de garantia so-
ciai e porisso os cidadãos pelo respeito
á sua pessoa o bens ii'clle depositam
toda a sua confiança.

Mas de facto não é tanto assim : os
juizes vivem sob condições menos boas
e d'ajii vem que a magistratura pode
ser melhor, si melhoradas forem as suas
condições.

Desde que, portanto, se reconhece
este característico, 6 evidente que a
confiança publica se mostra pallida nas
mãos dos juizes e se torna frágil a ga-
ranlia judicial da pessoa e bens dos ei-
dadãos.

Eis a razão por que o Gabinete 10 de
Março, que tem malmente prestado lan-
tos bonellcios á causa da Pátria, pro-
metlendo melhorar a condição dos jui-
zes, assegurou que faria mais elluctiva
a responsabilidade judicial.

Isto posto, pedimos a attençâo do dis-
tineto estadista e jurisconsullo, que oc-
cupa a pasta da Justiça, para o meio
de melhorar as condições dos juizes
com igualdade de direito.

Mas como 1
O poder judiciário ostenta e faz res-

peitar a sua autoridade, nos lugares da
sua jurisdicção.

Desde logo, os meios para fazer a sua
ostentação e infundir o respeito autori-
tario variam, si por ventura a 'socieda-
de brazileira não 6 igual em todo o paiz,
isto é, si ha n'ella desigualdade de cos-
tumes, de modo a facilitar ou dilflcullar
a vida publica.

Portanto, a reforma judiciaria que
está em discussão no Senado, tratando
de melhorar as condições da magistra-
tura brazileira, deve altendev principal-
mente aos lugares, onde os juizes des-
empenham a sua autoridade.

S. Exc, o Sr. Ministro da Jusliça
nunca veiu ao norle do Império, ao me-
nos não nos consta; todavia deve ter
amigos na Corte, que lhe informem com
toda a verdade si n'esta capital os ma-
gistrados da í.a ou da 2.a instanciapo-
dem, sem admirável sacrifício, oecupar
a cadeira da Justiça.

Não nos consta que haja entre nós
algum juiz, que faça no foro profissão
de commerciantc; comtudo, se tivesse-
mos semelhante infelicidade, seria um
crime nefando c torpe, mas seria tam-
bem a conseqüência da mesquinharia
com que o nosso Governo tratou os juizes
de uma cidade, ondo tudo se compra
por um preço exorbitante.

Na Corte ha alguma carestia, porem
como noPará c Manáos não ha exemplo
em cidade alguma do Brazil; entretan-
to os vencimentos dos juizes se fazem,
sem que seja pesada esta desigualdade
tamanha I

Concluímos, pedindo para este ponto
a esclarecida attençâo do Sr. Ministro
da Justiça; pois temos certeza de que
S. Exc. aceitará neste sentido qualquer
emenda, si forem solicitos os nossos re-
presentantes.

S. Exc. o Sr. Presidente da Provineia
despachou os seguintes requerimentos no dia
11 do corrente :

—Anionio rie Vilhena.—Informe o com-
mandante superior da comarca da Vigia.

—Diversos moradores de Souzel.—Feita
a publicação da lei, informe a camara de
Souzel.

—Simplicio José Fernandes.—Informe o
inspector do Arsenal de marinha.

—Antônio rio 0' de Almeida, Joaqnim Ma-
noel de Almeida, Horacio José dos Santos,
Josó P. A. da Cunha, Hammond dt C —
Informe o Tnesouro.

—Joaquim da C. Saraiva.—A Thesou-
raria.

—Manoel Conéa de Miranda.—Informe
o Thesouro ouvindo o procurador fiscal.

—Justo Pedro.—Informe o collegio do
Amparo.

—Constaniino Pedro C. da Mata.—A'
Secção de obras publicas,—JoséG. Chaves.—Altendido com por-
taria desta data.

—Joanna C. d- Carvalho.—Concedo ires
mezes de licença com ordenado.

— FrancLco Cândido Cavalcante.—Como
requer.

—Antônio Narciso Jorge Pego. —Não ex-
istindo credito na lei do orç.mento vigente
para o pagamento q'ie requer o supplicante
não póde ser attendido.

—Companhia Pará eAmasonas.—Como
requer mediante recibo.

—Feliaberlo Antônio Guimarães (2).—In-
deferido a vista da informação o que não in-
hibe o supplicante a ligitimar pelos meios le-

NOTICIAS DO SUL
Rio Grande do Sul

Datas até 20 do passado.—O Sr. conselheiro João Alfredo recebou
d'esia província os seguintes lelegrammas;

Do cominercio do littoral:
• Em nomo do comrnereio licito do littoral

esia associação comprimo..!:, o governo im-
perial pela deliberação tomada de limitar a
zona para o effeito legal das guias, e reitera
o pedido de roducção das taxas e ampliação
da tarifa especial, como complemento natural
ria modidaa tomada.—Barão de S. José do
Norte, presidonte,—Francisco Campdlo, so-
crelario.>

Do director da praça do comrnereio do
Porlo Alegro recebou o soguinto:

cO cominercio do Porlo Alogro, tendo hoje
conhecimento dat enérgicas medidas do pa-
triolico governo imperial tendentes á repres
são do contrabando pela fronteira, agradoce
a V. Exc, esperando seja adoptada a reduc-
ção do direitos como única medida ellicaz,
permanente.»

Da associação Commercial de Pelotas o
seguinte:

..Agradecemos a providoncia sobre a limi-
tação da zona para guias na fronteira. Con-
fiamos no resultado dos estudos das co.nmis-
sõos e na adoptação de modidas definitivas. •

—Foram na corte recebidos os seguimos
tolegrammas:

Porlo Alegro, 20 de Julho.
O corpo commercial, reunido honlem, do-

liberou suspender a resolução da não despa-
char as morcadorias na alfândega, visto tar o
governo providenciado relativamente ás guias
do transito. Esta molida tem sido inuito fes
tejaria pelo cominercio.

-20 de Julho.
Acaba de fallecer o Dr. José Affonso Pe-

reira, procurador fiscal da fazenda nacional
aposentado e curador geral de orphâos da
capital.

S. PAULO

se-
Datas até 27 do passado.—Noticiam os jornaes da capital o

gninie desastre, oceorrido no Amparo:
O fazendeiro Joaquim Ignacio de Amaral

Lapa entrou no armazém do Narciso Bac-
ciano, ond-i se demorou algum tampo.

Tendo Lapa ura rewolvr na algibeirae
jactando-se de ser bom atirador, puxou da
arma e fazen lo por veies pontaria a diversos
objectos, eram estos allingidos pelas b das
Uma das pontaria foi feita a uma vela que ar-
dia dentro do negocio. Fazer a pontaria e
apagar a vela foi obra da um instante.

O negocio ficou oscure; o Sr. Narciso ris-
cou então um phosph <ro para acender a vela
o nosle m unenlo nova detonação so onvio
partindo uma bala que foi cravar-lhe no peito,
pegando o apico do coração e passando p.ra
custas.

O estado de ferido com quanto tenha sido
julgado serio nã. é todavia desosperador, ha-
vendo esperanças de salval-o.

Pelo auto de porguntas feitas ao offendido
não se pode saber se o desastre foi ou não
casnal.

mm,famm* |"0"§"*

Foram nomeados para o 20.° batalhão de
infantaria da Guarda Nacional, da comarca
de Macapá:

I.' companhia. —Para capitão o tonenlodo
exlincto batalhão n. 41, Miguel de Azevedo
Affonso.

Para tenente, o guarda D uningos Valente
Barreto.

2.' companhia.—Para capitai, o tenente da
5.' com;¦anhia J ão Estovãq da Cunha e Oli-
veira.

Par» alferes, o guarda Antônio Mignel Ay
res da Silva.

4 ' companlra.—Para tenente, o alfe-es
Manool da Penha Borges.

5.* companhia.—Para capitão, o guarda
Francisco Duarte da Qniirós Jucá.

Para tenente, o guarda Domingos Gnnçal-
ves Flexa.

Para alferes, o guarda João Lopes da Cu-
nha Sobrinho.

6'icompanhia.—Para capilão, o guarda
Ambrosio Pinto Pereira Valente.

Para alferes, o guarda Joào da Cruz Fer-
reira.

¦sl-Mo»-

Novo restaurant
Inaugura-se no dia 15 do eorrento, um no-

vo restaurant, no Marco da Légua, no prédio
pertenconte ao fallecido Sr. Dr. Freitas.

Ha basantes foslas e mutica, conforme se
vé do annucio que publicamos na secção com-
petente.

 Q| o l mm 
Quando, em a madrugada de ante-hontem,

procurava aventuras, pela travessa da Gloria,
o individno Fuão Rodrigues, foi subitamente
aggredido por um desconhecido que lhe sol
licitava imperiosamente todos os objectos
que trazia nas.algibei.as.

Rodrigues, qne é senhor de boas pernas,
mimoeeando o abdômen do aggressor com nm
forte poiita-pé poude ovadir-se deixando pás-
mo e boquiaberto d assaltstdor nocturno,

Joi.quim Pereira da Cunha Salgado ó o no-
me de um barbeiro estabelecido recentemente
á rua das Flores, próximo á taverua danomi-
nada O pobre velho.

Pilas 101(2 horas da noute de sabbado ul-
timo, Salgado barbeava socegadamente um
freguez, quando vio invadiram lha o eslabele-
cimento (iuis indivíduos e, arvorando-s» um
d'elles em inspector do quarteirão e ouirosub-
rie'e(iado do distrieto, ordenaram a Salgado
que fechasse as portas ou então ser-lha ia
por elles, autoridades, imposta a multa de...
300000.

Como nâo fos.-iun ob.decidos apitaram,
mas, felizmente, o s..m dos apitos não foi
ouvidos pela patrulha.

Por acto de II do corrente, foi creadauma
subdelegacia do municipio de Macapá, com a
denominação de «Subdelegacia rio Apuremai,
sendo os seus limites : ao norte a margem do
Tarlarugal, a laste o occeano, ao sul o rio
Araguaiy, ao poente pelo rio Araguary acima
até a capoeira do Rei, d'e*te lugar em linha
as cabeceiras rio cobre, continuando do oeste
para leste também em linha recla até o lago
das duas boceas; o foram nomeadas autori-
dades policiaes para a mencionada subJe-
legacia.

—gj» |-0 | gB—

Esmolas aos pobres
No chalot-mercario da Companhia P.ote-

ctora da Industria PastoriJ, ao largo da Poi-
vora, canlo da rua ds S. Vicente de Fora,
serão distribuídas esmolas, em carne verde,
no dia 15 do corrente, ás 8 horas dá manhã,
aos pobres que sa apresentaram munidos Ue
cartão assigado por qualquer dos vigários
a*» quatro parochias da capital.

-SM-OK»-
Nomeou-se D. Vicencia Alves de Souza,

para reger interinamente a escola do sexo fe-
minino du 4,° distrieto da capital, dnrante a
licença de 3 ni ;zes concedida á respectiva
proprietária.

-»|.o-i<b»-
Domingo, ás 5 horas da tarde, em um ter-

reno sito á rua de Oliveira Bollo, canto da
travessa 2 de D.-zembro, dUlrahiam-se dois
snjoitos, de quem ignoramos o nome, dis
parando tiros de espingarda, em detrimen-
In da tranqüilidade dos transeuntes e dos mo-
rariores das circum visinhanças.

Reclamamos para semelhante abuso a at-
tençãodo Sr. Dr. Chefe da Policia.

0 coireio expede malas, hoje ás 7 horos
da manhã pia:

Santarem, Óbidos, Monte-Alegro, Breves,
Jurniy, Porlo de Mói, Prainha, Parintins e
Faro,

A's 8 horas da tarde para—Ponta de Pe-
dras, Muaná, Boa Gista, Curralinho, Breves,
AlTuá e S, Domingos do Piriá.

15 BE Â<S©STO
Amanhã, annivorsario da emancipação po-

litica d'esta provineia, a Camara Municipal,
afim da soloninisar osla data, manda celebrar
um Te-Deitm na igreja do Santo Alexandre,
ás 9 horas da manhã, para o qual convida
os Srs. chefes das repartições publicas a sous
ompregailos, magistrados, cloro, ollicialida.los
de mar o torra, imprensa, corpos consular o
commorcial, omlim Iodos os cidadãos nacio-
nãos a estrangeiros.

A mesma Camara igualmente podo a Iodos
os sous monicipos para embandeirarom e il-
luminarein a fronte da suas casas, nas noulos
de bojo o amanhã, em rogo.ij» publico polo
annivorsario da adhosâo d'osia provineia á
causa ria Independência o do Império.

O Club Soares Carneiro, dosejando festojar
esla memorável dala, cumprirá o seguinte
programma, quo nos enviou, e que, cora sa-
lisfaçio publicamos, para conhecimento de
nossos leitores:

imOOBAM.MA DOS KESTRlOS 00 CI.UI1 1'ATniOTICO
«SOARKS CaIINKIIIO» NAS NOITKS DK 14 K 15
DE AUOSTO.

O club patriótico .Soares Carneiro queren-
do também acompanhar as demais associações
que muito so hão rii linguido com os leslejos
por oecasião da abolição da escravidão no
Brazil, aguardou também a data do memora-
vai riia 15 th Agosto para em um só dia fes-
lejar as duas dalas mais notáveis para o Pará
—II de Maio o 15 da Agosto aquella da
abolição dos caplivos e esla da nossa indo-
pendência,—emprehenleu uma passeata na
noite do 14 e outra na rio 15 do corrente, que
serão precodidas p r duas bandas de musica
que S. Exc. o Exm. Sr. Dr Presidenta da
Provineia, generosamente cedeu a pedido da
seu digno socretario.

0 club patriótico Soares Carneiro convida
por isso a todos os cidadãos, sociedades e
mais clubs, que queiram torair parte n'osta
manifestação, á se reunirem no largo|de San-
l'Anna as 6 horas da tarde dos referidos dias
e bem assim aquelles qua ha pouco quebra-
ram os grilhões do captiveiro.

O largo rio Sam'Anna estará brilhanteman-
te decorado, tudo no centro um magnífico
pavilhão on le uma banda de musica tocará
as melhores peças de sou repertório. O club
pede aos moradores do dito largo e das ruas
por onde tem de passar a passeata que illumi-
nem a fachada de suas casas nas noites da 14
el5.

A passeata desfilará do largo de S int'An-
na as 7 horas da noite em ponlo fazendo na
I.' noite de 14 o seguinte trajado:

Rua do S. Vicente, travessa 15 de Agosto,
praça de Pedro 2.°, rua da Pedreira, traves-
sa da Liga Redemptora, rua do Rosário, tra-
vessa e rua de S.itto Antônio, travessa 1."
de Março, rua ria Industria, largo e travessa
das Mercês, rua 13 do Maio, travessa do Pas-
sinho, rua do Conselheiro João Alfredo, pra-
ça da Independência, fr-nla de palácio da pre-
sidencia onde dar-se-ha os vivos do e.-lylo, o
que também fará em frente das lypographias
a da Liga Uerierapt'>ra; Calçada do Collegio,
largo da Só, rua Siqueira Mond s, largo do
Carmo, ir..vessa dos Ferreiros, rua do Dr.
Mal bar, travessa da Rosa, ilharga do Pala-
cio, largo o rua ria S João, praça Saldanha
Marinho, travessa da S. Matheus e rua Nova
alé o largo ria SanfAnna onle debandará.

No dia 15 a ni.sma hora di noite anioce-
dente, do mosmo largi,dosfilará a passeata fa-
zendo o seguinte Irajecto:

Rua e largo da Trindade, travessa Caetano
Rnlino, praça de Pedro 2.°, ostrada da Nua-
rath, travessa do Príncipe, estrada da S. Je
ronymo, travessa da Princoza, Reducto ou
rua dos Martyres, travessa da Piedado, roa
das Flores, travessa do Passinho, rua da Im-
peratriz, largo das Mercê., mado Sanlo An-
tonio, rua da Trindade até o largo de San-
t'Anna onde se debandará, terminando assim
os festejos do club patriótico Soares Carneiro
que julga ter por est.. forma cumprido seu
dever festejando as duas datas mais notáveis
para esta província.

No dia 16 clebrar-soha um Te-Deum Lati-
dnmus em acção de graças ás 0 li2 horas da
tarde, na igreja de Sant'Anna, oltorocido es-
pontaneamenio pelo Redra." parocho da mes-
ma»{roguftzii, e para este acto o club igual-
me convida á todas as corporações a as-
SÍít'l-0.

O club declar. não fazer convites ospeciaes
era consoquencia do tempo ser diminuto.

—ol-O leu-
Loteria do Gram-Pará

0 bilhete n. 3,184 da 2.' parle da 21.' lo-
teria desta província, premia lo com a sorte
grande na extracção de 8 do corrente, foi
vendido em Santos pelo Sr. Augusto da Ro-
cha M. Gallo, agente de loterias n'aquella
cidade, e o de n. 4,769, também premiado
com a sorte grande da 2.' série da 20' lote
ria, extrahida hontem, foi vendido em Per-
nambuco pelos Srs. Martins Fiúza éc C,
commerciantes n'aquella praça.

VARIAS NOTICIAS
Hoje haverá os seguintes lei Ses: ,
De espolio do subdito portuguez Bôaventu-

rada Cosia Rios, pelo agente Olivoira—ás 2
horas;

Da uma casi, á travessa da Piedade, polo
agento Guodos da Cosia—ás 5 horas; e

De uma casa o madeiras peitenc.-nip ao es-
polia do subdito portuguez Antônio Marques
da Silva—ás 5 horas

Sahirão hoje os seguintes vapores:
Trombetus para Chavos o escalas;

—Augusto para o alto Juruá; e
Um outro, da Companhia rio Amazonas

para Maués.
*

Esião de somana:
No Banco Commercial os Srs. Luiz de La-

Roque o Antônio Braule Freire da Silva.

Acha-se boje de dia á praça o Sr. capilão
do 15° Luiz Lopes Vilias Boas. •

A guarnição da cidade será dada pelo 15"
do iufanlaria coadjuvado polo corpo du policia
com a guarda da chia qua será commanda-
da por um ollicial do mesmo corpo.

O 15' de infantaria fez honlem á tarde
exercício de companhia de garra na praça
Baptista Campos i. hoje pela manhã no ar-
raiai de Nazarelh, e o 4° d'artilharia faz tam-
bem exercício h jo das 4 ás 6 da larde na
praça Baptista Campos.

A junta parochial de alistamento militar da
freguesia da Trindade encerrou honlem cs
seus trabalhos.

Da New-York entrou hontom, ás 3 horas
da larde, o vapor ingloz Ambroze.

*

M.nlou-se pagar a Mamei José da Silva
Godinho, 1110000 preveníamos de diversos
artigos fornecidos ao arse.nl de g.)' rra.

Suicídio
Sabbado á noite, a m- nor de nome Colina,

afilhada do Sr. Emílio Bast's,suicidou-so,;in-
gerindo grande quantidade do pós de matar
ratos.

Prestando-selhe os primeiros cuidados de
clararara os médicos ser a morta produzida
por um envenenamento, ignoranlo-se, no en-
tanto, qual a rasão qua a lavara a commatlar
semelhante cousa.

A autópsia realisou-.se ante-hontem á tarda
na residência do Sr. Emílio Bastos, á rua
de Santo Antônio, pelos Drs. B. Bittencourt e
Cincinato da Silva, quo confirmaram as opi-
niOàs do medico assistente.

Isto vae com vista ao Fausto i'A Proiin-
cia.

Bernardino Anionio Ferreira, cearense,
morador em um coniçp á rua das Flores,
canto da travessa da Gloria estando a d-li-
rar com bastante febre, proveniente da vario-
Ia de qne foi aceommettido, deu um profun-
do golpe no pescoço, na madrugada de sab-
bado ultimo.

Os Srs. Dr>. Bruno Bittencourt e Cinci-
nato da Silva procederam a corpo de delicio.
julgando grave o ferimento.

oro-io-
Expediente do Thesouro do dia 11:
—Maria Francisca do Conto, João B dellio

de Moura Palha, Felippo L M. Brazil, Fran-
cisco das Chagas Pastana, Manoel da Vera
Cruz Rodrigues e Freire Castro e C—Ao Dr.
procurador fiscal.

—Freire Castro éc C e Sabino Anionio de
Siqueira —A contadoria.

—C sta Moreira & G * e Arthur Soares da
Coíla.— Certifique->e.

—João Manoel F. Pinto—Junta procura-
ção.

Ao passar sabbado ullimo, ás 8 horas da
noute, pela r a da Trindade entre as do S.'"
Antônio e 13 do Maio, o indivíduo Gregòrio
Antônio dos Sanlos, fel-o parar um italiano
v.irredor da ruas quo pedio-lho oitenta réis
para tomar cachaça.

Negando-se Gregòrio a dar-lhe o dinheiro
pedido receb-u uma fo.te pancada na cabaça
a qual lhe protsrou em torra.

O criminoso evadio-se acto continuo á
perpelraçãô do crime.

A policia teve sciencia do fado.

A's 10 heras da manhã da hontem, no
cortiço Tangarà Fuso existente á rua dos
Martyres, em frente a casa aonde funcciona-
va o restaurant Reform Club, houve ralo
grosso entre Anna Silveria do Nascimento,
Maria Joanna da Conceição e Maria Vieira da
Costa.

Após uma longa altorcação, suscitada por
motivos que ignoramos, no docorrer da qual
iam se agrupando os transeuntes anciosos
por assistirem o epílogo de tão nojenta e im-
moral polemica, Anna do Nascimento, que
se mostrava mais raivosa, acercou-so de Ma-
ria Vieira da Cosia, e desenvolveu se pança-
daria grossa.

Maria Vieira recebou nm ferimento na ca-
beca e apresenta diversas contusõas em ai
gumas parles do corpo.

Sabemos que os visinhos do dilo cortiço
di.jgera hoje uma petição ao exm. sr. dr.
chofo de polioia, pedindo a extracção d'aquel-
Ia foco da immoralidades.

Por nossa parlo, fazemos igual pedido á
enérgica e honrada autoridade.

THEATRO
O Phantasma uranco

Ante hontom, a companhia, que trabalha
no Tlieatro circo, deu-nos o seu segundo es-
pectaculo, om o Phantasma-branco.

O desempenho foi regular e, confessamos,
melhor do que esperávamos.

O Sr. Villola trabalhou regularmente e as-
sim lambera mais alguns artistas, os quaes
mereceram applausos da platéa.

O Pará na exposição de 89
A commissao encarregada de obter produc-

tos (fnsia província, para a exposição de
1880, dislribuio honlem a seguinte circular:

Illm. Sr.—Os abiixos assignados foram
nomeados polo exm. sr. Presidente da Pro-
vincia para om commissao obterem productos
desta provineia, que sojam a tempo remolti-
dos á commissao organisada na Cflrln do Im-
po.io, onda terá logar uma exposição pro-
paraloria no dia 11 de novembro d'ahi se-
guindo para a Exposiçio Universal do Pariz,
no próximo anno "de 1889, o alli entregues a
Commissao franco-brazileira.

A V — não escapará as vantagens de elo-
varia in.nta, qua dovem assim advir para a
provineia do Pará, lão rica de produclos de
toda o>pecie, quo somente precisam de ser
vulgarisados para serem conhecidos, sem o
que não terão valor algum, ou não augmen-
larão do valor qua ora tem, nos limitados
mercados em qne tão colados, áexcepção dos
principaes, que ainda assim não são aprecia-
dos como meotteom

A industria, em iodos os seus ramos, pre-cisa de ar e luz, quo por conquista da civili-
sação moderna são dados nas Exposições
Universaos, pontos de reunião de todos os
povos.

E' ahi que as múltiplas necessidades encon-
iram satisfação em productos que, ainda na
véspera som valor, no dia seguinte tornam-
so fonte perenne da riquesa.

Com esla mira patriótica os abaixo assig-
nados convidam e pedom a V.. .que se digne
auxilial-os angariando e remettendo lhes pro*duetos, por qualquor das empresas de nave-
gação a vapor, que so ofTerèceram a trans-
porial-os gratuitamente.

Os abaixo assignados, antecipando os sous
agradecimentos em nomo do paiz. dos pode-
res, do estado e no seu próprio, são com os-
lima e consideração. - De AlTectuo-
sos amigos veneradores e obrigados.—Con-
solheiro Tilo Franco d'Almeida, Antônio Brau-
le Freire da Silva. João Gualberto da Costa
a Cunha, J- ão Alvares Lobo, Dr. Antônio
Emiliano de Souza Castro, Henrique de La-
Rocque, Domingos José Dias, Francisco Gau-
rieocio da Costa, Fortunato Alves de Souza,
Anionio Bento Dias de Mello, José Cardo
so da Cunha Coimbra, D. Vicente Ruiz,
Barão da laarapé-mirim, Barão rio Monie-
Cordova, Barão de Muaná, Antônio Jovita
Conéa da Silva, l)>rn rriino de Senna La-
meira, Antônio José do Pinh', Carlos José
Singer, Felippo Auimsto do Carvalho. José
Rodrignes Viei'a, Nicoláu Marfins, Manoel
Joaquim Machado ds Freitas, Carlos G. da
Costa Wigg, R. F. Sears.

Autópsia
0 maranhense Lourenço Justiniann, de 40

annos de idade, gravemente enftrrao, foi re-
colhido ao hospital da Caridade no dia 3 do
corrente a veio a fallecer hontem pala manhã
depois de longo soffrimento.

Aotopsiado o cadáver pios peritos drs.
Augusto Roxo e I,..ciano Castro verificaram
estes q'a morte fóra nccasioDada por b/mp/ia-
denoma.

Pela secretaria da policia foram de..pacha-
rios para Portugal: Seraplnm Gomes da Fon-
seca, João Evangelista da Cosia, Carlos Ro-
berto da Silva Bastos, Manoel Gomes Caldas
o Roza Joaquina Lopes.

-t-o-u

—Pedro
quer.

A. da Silva Nunes—Como re-

* t«Q-l^—ii_

Fallecimento
Em conseqüência de uma congestão cere-

bral suecumbio. ante-hontem, a veneranla
senhora D. Anna Francisca Ferreira, na avan-
cada idado de 10o annos I

Concedeu-se a Raymundo Pulycarpo Mon-
teiror prob-ssor de muzica do Instituto Para-
on-eda Educanrios Artífices, mais rious m-'z-,s
de licença em prorogação da quo uliimamen-
te lhe foi conceJida, para tratar de sua saúde

Pelos indissolúveis laços do matrimônio
uniram se sabbado ultimo, ás 6 1|2 boras da
tarde, na igreja de Nazareh, o Sr. Manoel
Christo Pereira do Souza o a Exm ' Sr.' D.
Amélia Angusta de Paiva, ex-alumna do Gol-
legio de N S. do Amparo.

Foram paraoymphos rio nubente o Sr. José
Ayres Watrin, e da nubnte o Sr. Antônio
de Daus de Oliveira Mello e sua Exm.1 con-
sorte,

Parabéns,

São estes os promios da 2.' parto da 20.'
loteria do Gram Pará, extrahida hontem :

4769 60:0000
7093 0.000Í
2963 3:0000
2770 1:2000
3946 1:2000
115 6000
2656 0000
3444 6000
5618 6000
1349.. 3000
3397 3000
4666 3000
67*0 3000
7958 3(100

Foram delidos :
José Antônio da Silva Guimarães, por em-

briaguez.
—Maria Garnlina de Lima, por embria-

gnez e entrar em casa alheia sem o consenti-
mento do seu dono.

Forem postos em liberdade os delidos :
Francisco do Sanl'Anna, Raymundo Mar-

tins, Francisco Alves Pereira, João Manoel
dos Sanh s, Auguslo Gomes rie Souza o Ma-
ria Carolina de Lima.

-I-O-H
Os Srs. olücia-s rondantes notaram, ante-

honlem, durante a noite, na illuminaçao pu
blica:

Combustor. s apagados 33
« ei m pouca luz 186' 

A' Companhia do Gaz foi imposta a multa
de 031000.

Scpultaram-so honlem no comitorio de San-
Ia Izabel os cadáveres de:

José, paraense; variola.
—Alexandrino d'Olivaira, porluguoz; lesão

orgânica do coração.
Francisco Dias Passajo, paraense; bori-

beri chronico.
—Anna Cravo da Miranda, coronso; fe-

bres.
—Benedicta Maria da Silva, idom; metro-

peritonite.-Maria, cearense; variola.
Raymundo, paraonso; varíola.

—Juho, idfm, cachoxia palusire.—Garcia de tal, portuguez; elephantiases.
Luiza, idem; bronchite aguda.
Celina Bastos, amasonense; envenena-

mento.
—Francisca d'0rnclla8, portuguez; febres.
—Possidonio do Natcimento, paraonso;

variola. ' '*"'"".""
—Anna Francisca Ferreira, paraense; heu-

morrhagia cerebral.
—Maria de Nazareth, paraense; variola.
—Antônio da Souza Rrutroza, portuguez

febre biliosatyphoide.
—Geraldo Anionio paraense; variola.
—Lourenço Justiniano, maranhense; lym-

phadenoma.Athamo Antônio Soares, paraense; va-
riola.

—Dousrecém-nascidos inviabilidade.

CAMARA MUNICIPAL
Ncatino extraordinária em St de

Junho de 1888

Presidência do Illm. Sr. Commendatlor Pon-
tes e Souza.

Secretario—A. R. do Couto.
A's 10 horas da manhã, presentes os Srs.

vereadores, Pontes e Souza, Presideute, F.
Lima, A. Lemos, Xavier, T. de Brilo C. de
Macedo. Giana, Tavares, Bentos, Franco,
Magalhães e M. Amorim, abre-se a sessão.

E' lida e appròvada sem reclamação a acta
da sessão anioceriente.

Presenio o termo de examo procedido na
sessão anlorior para preenchimento de um
lugar de amanuense, que está vago, o Sr.
Presidenta propõe que seja nomeado o can-
didato Brigido Grana, collocado em primeiro
lugar pelosárespeclivos examinadores. O Sr.
F. Lima propõe a nomeação do candidato
Theophilo de Mello e Silva, approvado como
os demais o que já exerce o cargo interina-
mente, cumpiindo os seus deveres como in-
forma o Secretario.

Encerrada a discussão, é nomeado o can-
didato Grana pelos votos dnssrs. C. da Ala-
cedo, Bontos, Magalhães, Franco, M. e Amo-
rim e Presidente, ¦ otando pelo candidato
Mello e Silva os Srs. F. Lima, Brito, A. Le-
mos, Xavier o Tavares.

O Sr. Grana não assistia a esta delibera-
ção. y

Expediente

Par.cr do Sr. rnpenheiro municipal sobre
a petição do Dr. Frederico Froes, pidindoque
seje cassado o titulo de aforammto de um
terreno concedido a João Ferreira Salgado.
Falam os srs. F. Lima, C. do Macedo, F. ds
Brilo e Presidenta, resolvendo-re, por indica-
ção do Sr. F. Lemos, que todos os papeis
referentes a esle assumpto sijão remettidos a
commissao arrumadora para emitir parecer,
visio haver divergência entre o do sr. Enge-
nheiro o o do Sr Agrimensor, e ter o Sr.
Aggrimonrer, o ler o Sr. Presidenle declara-
rio haver engano no d'aquelle funecionario.
Os Srs B ito e Presidenle votam pelo defe-
rimcnio da petição do Dr. Frederico Fióes.

Petição da Companhia Urbana, r. querendo
permistão para ccnslrnir um kit squo par*

;;#»'. '.V\V:'"V''.- '! Ml»i'ih
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abrigo do passagoiros no fim da rua do Cou-
selheiro Juão Alfr.do, ai sair á praça da ln
dependência.—O Sr. V. Lima declara vular
pela concoçsào ua iravossa Juão Augusto Cor
rúa, na mesma linha em que está o kiosque
do Sr. Bittencourt Lameira.— OSr. T. do
Brito requer adiainonto da discussão aló que
a Câmara resolva sobre qualquor melhora-
luuutoafazor n'ossa iravessa.--Approvado
unauimomeiito.

Petição do Bornardino Josó Damasceno,
pedindo por aforamonto porpeluo o domínio
útil do uma sobra do terreno da marinha no
furo do P.nlioiro.—LiJa a iuformação do
fiscal do districto, declarando que o torrono
pretendido pertenço aos herdeiros do Dr. Pin-
to Braga, a câmara, unanimemento, manda
a secretaria informar.

Proposta de Luigi Pignatolli para a deco-
ração da sala das sossi.es, e de J..sé lrineo de
Souza para a acquisição do um quadro com o
relracto deS. M. o Imporador e respectivo
docel.—luforme o Sr Engenheiro.

Petição do ongenheiro Mauot-I Pedro Mon-
teiro Tapajós, requerendo por aforamento
perpetuo um terreno considerado devoluto
desde 1802 o quo, aforado á ordem carmeli-
tana dosdo esse anno, não tirou ella o respo*
divo tilulo.— Resolveu-se unanimemente
mandar publicar editaes com o praso de CO
dias. ,. .

O sr. Presidente diz não ler sido hontem
votado o requerimento d) Sr. vereador Fran-
eo, podindo a discus.ão do parecer do Sr.
Engenheiro stbre a petição do ür. José Agos-
liuho dos lieis o outr.«s, propondu-se a fazor
diversos melhoramentos uo boulov.«i'd da Ca-
mara, soudj porlaulo agora a oceasião d»
prõêsilor-se a ossa votação, — O Sr. F, Lima
pede que seji lida uma petição lu«j«i apresen
iada subre a praça da Pedro Ü-.-E' lida uma
petição de Francisco Bricio da Cosia e Auto-
nio Alves da Silva, requoroudo por afotamon-
to perpéluu a praça Uo Padro 2." plira n'ellã
estabelecerem uma hurta modolo—O Sr. Pro-
sidenta propõe quo a câmara não lome conh«'-
cimouto, por ser ossa p .lição .Ifeusiva á mi s
ma câmara.—Fala contra esla proposta o
Sr. F. Lima, e encerrada a discussão, ó olla
approvada pelos vutos do Sr. Macedo o Amo-
rim, Magalhães, Buulos, Franco, Grana e
Presidenle, votando pelo indeferimento da
petição b8 Sts. F. Lima, T. de Brito nC.
uoMacoJu. USr. Lemos vota para que a pe-
tição siga o. iranmiies ordinários, indo á m-
formar o sr. Engenheiro. — O Sr. Tavares
Vota para que seja tlla inulilisada, por ser
nm insulina câmara.-O Sr. Xav.er deixa
de lomar parlo.na volaçâo.

Continuando a discussão do requerimento
do Sr. Franco, ó approvado conlra os votos
dns Srs. F. Lima, A. Lemos, T. de Brito,
Xavier eC. de Macedo.

Euira em discussão o parocar do Sr en-
genlieiro. Falam conlra a pretenção os Srs.
P. Lima, T. de Brito e C. de Macedo e a la-
vor o Sr. presidente, torminando pela apre-
leuiação da seguinte proposta :

Considerando que o art. 77 da lei n. l.zdd
do ti do Detoinbro de 1883 reduzio a láO
braças de frente o Bosque Municipal, assim
chamado da eslrada de Bragança, mandando
ao mesmo tempo aforar a Serafim Martins de
Caslro 30 braças ultimas d'esso mesmo ter-
reno, angulo da travessa da Saciamenta, c.m
todo o fundo, o que ja foi defendo;

Considerando quo o bosque ou boulovard,
como se acl.a, não correspondo ao fim que
to leve om vista; qual era um moio do re-
creio ou distracção a população desla capital;

Consideran 'o que annualmenle a Câmara
despende uão pequena quauiia com a limpe-
ra e renovação du mesmo bosquo u respeeli-
vo guarda;

Considerando que deixou de sor lovada a
tl.eilo a praça publica, que alli se projeclava
e leria do occupar os terrenos dos qualro an-
gulos da estrada e iravessa da Sacramenta;

Considorando ser do uiilida«lo publica uma
proposta feita â Câmara pelo Dr. Jusé Agosti
nbo dos Reis o oulros associados, paia cons-
truir uu bosqui um hyppodromo, conforme
a planta quo exhibio o os te. mos de sua rtf.:-
rida proposta, proponho: 1." que assim soja
Cedido o bosque aos peticiunarios Dr. Josó
Agostinho dos Ruis h seus associados, nos'
lermos da sua proposta modificada da seguin-
te forma:-cm 120 biaças da frenie e todu
o fuüdo 'compeieiiie, salvo as aberturas de
ruas que forem necessárias, seudu o dito lor-
reno verificado e alinhado competentemente
pela commissão arrumadora da Câmara; 2 '

praso de Üo aunos, conclusão das obras ne-
cossanas no praso improrogavel d i oito me-
zes, a contar trinta dias depois de assignado
o eontraeio o arrumação municipal, sob po-
na de rescisão, com perda das bemfeitorias e
us concessionários sem direito a indemnisa-
Cão alguma; não poderem os mesmos cor.cos-
sionarios dar outra qualquer applicação ao
torreno, sob pena de imraediala caducidade
da concessão e porda das beinfeil. rias, que
ficarão consideradas como próprio municipal;
cuidar da área do bosquo não oecupado pelo
hyppodromo, lratendu-a constantemente lim-

pa e conservação e melhoramento do arvo-
redo quo não fur necessário derrubar para o

pretendido fim, sob pena ainda do rescisão
do cimtròcto; ficar o mesmo coulracto res-
cindido e os concessionários sem diroito a in-
demnisação alguma, com perda portanto das
mesmas bemfeitorias, se inaugurado o l.yp*

podromo, elle deixar de fuuccionar pelo es-
paço de um anno consecutivamente; 3°, li-
nalmenta, pagar a Câmara, por semestres
vencidos, 2 •/. do rendimento liquido nos

primeiros cinco aunos o d'ahi em diante o
•/., Proponho mais:—aforar ao cumraer.da-
dor Domingos Jusé Dias quaesquer'sotir;. de
mprnnn nuo fur encontrado enlre as 120 lira*

O Sr. A. Lemos apresenta as seguintes
propostas, qu. são uuanimomente approva-
das:-Proponho que, do accordo celebrado
c»m o arremaiante da limpeza publica, Dquo
marcado ao mosmo arremaiante, não só para
deposito das matérias provonienlos d'aquélla
limpeza, cimo para ontorramento dos ani-
mães oncontrados mortos na viação publica,
á arca no fim da travessa de S. Malhem para
o lado do Guamá, adiante do lugar chamado
Engonhoca.—Paço Municipal, 22 do Junho
de 1888.-/1. Lemos.

—Proponho que os médicos da Câmara
incumbidos da vaccinação, organisom uma
eslalislica d'osso serviço, communicando se-
manalmeato á mosma Câmara o numero de
pessoas vaccinadas ou revaccinadas, sua ida-
de, soxo e a freguezia a qno pertencem.—Pa-
ço Municipal de Belom, 22 de Juuho de 1888.
—A. Lemos.

Sendo 2 boras da tarde ó levantada a ses-
são..

Para constar, eu, Anlonio Rodrigues do
Couto, secretario, lavrei esla acta, quo vae
a*signada pelos Srs. vereadores presentes, à
sua approvaçào.

/l/varo Pinto de Pontes e Souza—P.
Filippe José de Lima.
Antônio José de Lemos.
Manoel de Moraes Bittencourt.
Ângelo da Motta Xavier.
Theotonio R. de Brito.
Manoel M. C. de Macedo.

¦expediente do dia 13

Petições.— Anseio da Motia Xivier —la-
vra-su o l- rmo com as formalidade- legar.*

—AoxandroJjó Pinheiro.—Dú-se o ali-
nhaiuento, preenchidas as formalidides le-
gaes.—D. Thareza de Jesus Penna Mattosinhos.
—Informem .. Sr. agriniensor e a Secretaria

—Silviuo Rodrigues Valente do Cuuio —
—I 'em o Sr- advogado e a contadoria.

—Fernando de S^uza Oresie.—Sim, me-
diante recibo.

—José Joaquim Ferreira. -Como roquer.
Remotia-so ao fiscal para velar pela fiel obser-
vaneia do código de posturas.—Victnrio Anloniu da Cosia.—Paguo-so a
gratlicação marcada, em termos.

Partes diárias.—Oo curro e mercado.—
fVrohivo-so.

PHARMACIA E DROGARIA
MINERVA

DE
ELPIDIO R. DA COSTA & C.a

Os proprietários d'ostes oslabelecimenlos lóm a honra de fazor scionte ao f,ublico o aos
seus freguozes que transferiram o sou deposito do drogas para a sua drogaria á rua da lm-

peratriz n. 24. podondo, as pessoas que assim o rioojurem, prover-se do drogas, tintas,
vernizes, oloos, otc, etc, na sua Pharmacia, á :ua Formo.«a n. 77, canto da rua da Inn-
dade, ondo sorão sompre attendidos os podidos por possoa cempetentemente habiliiada.

\ .

PHARMACIA E DROGARIA MINERVA
Rua Formosa n.77e rua da Imperatriz n. 24

ELPIDIO R. DA COSTA & C

(li HÉfllL
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TENDESsTOSSE OU SOE?REIS 1)0 PEITO?

SECÇÃO GERAL

Convite
Os abaixo assignados. tendo de mandar ro-

sar uma missa pur alma de sua sempre cho-
rada mãe, irmã o tia D. Antonia da Souza
Paes Bentes, fallecida na cidade do Óbidos,
convi«lam os sous parentes e amigos eos da
finada, para assistirem a esse aclo de religião,
o qual lera lugar na igreja matriz da S. S.
Trindade, no dia 17 du correnle, ás 7 horas
da manhã, irigosimo dia do seu passamen-
to.

Desdo já so confessam nimiamonle grato*.
B.lem 13 de Agosto de 1888
Manoel da Gama Bentes.
Conselheiro Romualdo de S. P. d'Andrade.

(auzento)
Thereza Lima Paes d'Andrade
Geraldo de Souza Paet d'Anirade.
Maria llerminia de Souza Andrade.
Romualdo Barjona Paes d'Andrade.

ARTIGOS PARA VIAGEM
Grande variedade de malas de todas as

qualidades, sjstemas
Americano,

Francez,
Inglez,

Allemão,
portuguez,

E do Rio de Janeiro,
sendo de folhas de cores, ditps de couro e lona, ditas de mâo

de todos os gostos; malas para noivas, com
caixilho para retratos.

Faz-se qualquer obra tendente a nossa arte por preços sem igual.
Fechaduras cm profusão, mais de sot"nta qualidades; chaves avulsas a 300, 800 e

15000, primeira qualidade
Tambom f»z-*.o concertos quo em perfeição não ba competidor; prega-so fechaduras

desde U*.00 ató «5000.

Não percaes tempo, tomae o PEITORAL DE CAHlttnA, qun ó o unico remédio
efiicaz para as moléstias do larynge, bronchios e pulmõos.

Com o uso deste poderoso medicamento debollam-sn as tosses as mais impertinentes e
rebeld s e lambem desapparecem as eppressões, dores do feito o adorações da voz; cessam
as oxpectorações sanguinolentas o os escarros de sangue; em pouco tempo desenvolve-se o
appetite, as forças perdidas reapparecem, e, em uma palavra, os enfermos sentem uma
mudança muito notável e, por assim dizer, re.nimam-se e escapam de uma morte.ceria I

Examinae que a marca da fabrica e a firma do autor-J. Alvares de S. Soares—se
achem nos rótulos que circulam a rolha o gargalo de cada frasco, como garaatia contra as
muitas falsificações e imitações que por toda a parta apparecera.

Únicos agentes depositários geraes nesta província os srs
«Pharmacia Universal», á rua dos Mercadores n. 16.

PREÇOS -Fraseo 25500, meia duzia 135000 e duzia 245000

RODRIGUES SILVA & C
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Curam-se perfeitamente com o uso
diário da

A gua de Vicliy
HOP1TAL VERDADEIRA

A1 venda om casa de

Antônio José Carneiro & C*
Bna da In-perntr.«. canto do Inr

go daa Mercêa.

Uma garrafa....
De 12 garrafas para cima 1

por duzia.

torrono que for encontrado <
ças do bosque e as trinta concedidas a bera-
fim Marlios de Castro. Paço Mumcipa, 22
de Junho de 1888.-0 presidente, Álvaro
Pontes. 0

Falam ainda conlra esta proposta os brs.
C. d<- Macedo, F. Lima e T. de Brito, ea fa-
vor o Sr, presidente, sendo, á pedido do Sr.
F. Lima. lida n petição do'commendador Do-
mingos José Dias. Encerrada^ discussão, o
Sr. Lemos requer que seja nomeada uma
commissão para, examinando as propostas
apresentadas, o parecer do engenheiro e a
proposta do Sr. presidente, dar parecer e

poder a Câmara resolver.—E' approvada,
contra os votos dos Srs. Macedo e Amorim,
Franco, Bentes e Tavares.

São nomeados para esta commissão os Srs.
Macedo e Amorim, Tavares e Grana. (Du-
rante esta discussão as galerias pronunciaram
se sobre o assumpto, sendo chamadas á ordem
pelo Sc presidente^

r-noposTAS, indicaçõks, etc.
O Sr. preaiilenle apresenta a seguinte pro-

posta:
Nada lendo a A-sembléa Provincial resolv:-

do acerca do quantum pedido para calçamento
completo do e<paço da travessa d'Agua das
Flores, entre as ruas d'Alfama e Longa, por
ter ido esse pedido ou proposta já um pouco
larilo, versando a despeza orçada em novo
Contos e tanto, e portanto módica^ e urgente
o dito calçamento reclamado pólos morado-
res, proponho que a Câmara mande pelos
seus recursos ordinários fazel-o por meio do
arrematacão, e oa falta seja por administra
ção, se porventura não convém fazel-o n'esso
sentido desd-. já. Paço Municip.l, 22 de Ju-
nliode 1888.—O presidenle, Álvaro Pontes.
E' aprovada, maudáudo -se publicar' edital.

Um mulatinho

A carta, qun abaixo segne, assignáda por
um dos raJra.li.ro- mais humanitários de Ibi -
cuhy, foi-nos eu.Pvue pelos respectivos com*
mercianlcs em Pilotas Srs. Costa Leite &
Irmão, a podido de seu freguez e amigo, o
Sr. Manoel Virissimo da Costa, cunhado do
mesmo signatário :

«Illm. Sr. J. Alves de Souza Soares.—
Tendo sido chamado a toda a pressa pelo meu
cunhado e visinho, Sr. Manoel Virissimo da
Costa, para ver um mnlatinho muito estima-
do da casa.qua se'achava atacado de uma gra-
vo bronchite capillar, afim de consultar me
qual o recurso a empregar, visto a g ande
oifticuldade na vinda de um medico, não só
pela distancia de muitas léguas a vencer,
como pela passagem dns arroios, qne se acha-
"am n'aquolla oceasião, em grande ènch.nte.

«A minha primeira lemb anca foi o seu
afí.madó Peitoral de Cambará no qual lenho
muita confiança e como havia d'' He em ca -.-,
apphquei-osem demora; ás collieres de chá,
de 2 em 2 horas, o no fim de alguns dias,
achava-se odoente perluilamenie curado.

«L«.-vando mais esle facto ao conhecimento
de V. S., peço para puolical-o afim de mais
n.bustecer o credito de tão precioso medica-
mento.—S u etc— João Pacifico Coelho».

AGÜA DIVINA
RABBITS

Perfume delicioso para o len-
ço, banho e toucador

Em caixas sortidas do 6 garrafas inteiras,
8 moias ditas e 8 quartas ditas.

Em caixas de 12 garrafas iuleiras.
Dilas de 12 meias ditas.
Ditas de 12 quartas ditas.
Ditas du 12 oitavas ditas.
Aos srs. negociantes do interior que dese-

jam vêr a qualidade, mandaremos um vidri-
nho d'amostra, dando-nos ordem a quem
deve ser entreguo.

Únicos importadores e proprietários

MIlMItllWK'
PARA9

ri RANANG/V
Rabitts & C.a

Perfume delicioso para len-
ço, banho e toucador

Em caixas sortidas de 0 garrafas inteiras,
8 meias dilas o 8 quartas do ditas.

Em caixas do 12 garrafas inteiras.
Em ditas de 12 moias diu-.s.
Em ditas de 12 quartas ditas.
Em ditas de 12 oitavas ditas.
Aos negociantes do interior quo desojarem

vér a qualidade, mandaremos uma amostra,
dando-nos ordem a quem devo ser entregue.

ÚNICOS IMPOnTAOOIlES E PROPniETAniOS

Almeida Ribeiro & C.a
Rua dos Mercadores n. 6

r» vra'

Primeiro autor no Pará e Amazouas desde' 
1884

Neste estabelecimento preci'i-se de dois ou tres aprendizes, bem como um carpina.
Do dia 15 do corrente em dianto os preços das nossas malas terão o abatimento da

28 *|_; temos resolvido vender muito e ganhar pouco.

0 PROTECTOR DOS VIAJANTES
. TRAVESSA D \S MERCEZ

Junto ao Diário de Belem

CAMPOS & C.
para*:

O B« rtino, faz -ciente ao respeitável publico
que eslá aberta as assinaturas para as cadei-
ras nas próximas festas do Nazareth.

Serviço mnito mtlhoiado pelo systema
Europeo, e cadei«as novas.

Broíenunle publicaremos o programma
ouço d'«sso acreditada «mpreza que já conta
os seus 27 annos do bíns serviços ao bom
publico,

K un ia
Agente de leilões

ESCRIPTORIO E AGENCIA

Travessa do Passinlio n. 23
(nos baixos do predio DO DR, SOUZA

castro).

VINHOS
DO

Alto Douro e Minho
em garrafas em caixas de duzia

VAL FORMOSO
FLOR DO DOURO

ESPECIAL
CLARETE

VERDE GATÃO
CUI.OÁHO RECENTEMENTE.

Esles vinhos, já muito sullicientemente
conhecido*, são os mais próprios pela sua
excellente qualidade, aroma e paladar, para
satisfazer o gosto mais exigente, relativamen-
te a vinhos «ie pasto.

Todos elles são pela sua pureza um anxi-
liar digestivo, e o estômago mais rebeldo,
usando qualquer d'elles, sentirá em pouco
seus b-nelicos effeitos.

E' do facto o vinho mais próprio para os
paizes quenles, e apozar do não ter addicção
alguma de aguardente conserva-se inaltera-
vel por lempoindufiDido.

FABRICA DB MARMGLLADA
DE

DE

DLOGO JOSÉ DA SILVA & C.a
PROPRIETÁRIOS

Únicos agentes no Pará

J. J. Fernandes & C.a
Largo das Mercês n. 16

MERCEARIA CARIOr.A.

AT 11 dSM

A. L.
VENDEM

de Souza tb
'40

C!

i Jornal do Commer-
cio», da corte

Os abaixo assignados, agenles c corres-
p«>nd<'iito.' do Jornal do Commenio da côrle,
roo bem assignaturas para esto importante
jornal, assim como qualquer reclamaçío para
ser env ada á sua illusirada redacção.

Pará, 28 de Junho de 1888.—Almeida ff
Fialho. "

Dr. Luciano Castro
MEDICO E OPERADOR

EBt.eclRl.dnde

Partos, moléstias de mulheres e
de creanças

Residência—Ilua Formosa, n. 38.
Consultório—Rua dus Mercadores,

1." andar, das 2 ás 3 horas da lard.i. n. 2'i

DO

DR. LIMA «UIMAUlUS

Medico e pharrnaceutico pela
demia da Bahia

aea-

J. Alexandre Soares
&C.a

á rua da Imperatriz n. 45
VENDEM OS SEGUINTES ARTIGOS :

Cimento,
C-.I virgem,

barrilha,
breu americano,

estopilha, ele;

de tudo tom constantemente gr.«ndo deposito.

Ven lem tambem uma machina para fazer
bolacha, sysuma ameri :aau,

Com este precioso remédio, em cuja pre-
paração eniram 6 plantas medicinaes, nin-
üuem mais soffrera de l sses, de qualquer
natureza; escarros de sangui (novos ou an
ligos), di-Huxo; aslbuia; rouquidão; bronchi
tes e todas as mole.-tias «Io [«eito. Tambem é
muilo empregado contra quedas.

Os principaes clínicos desta capital e da
Bahia, onde está muito acreditado este pre
parado, o lém empregado e tém obtido exce-
lentes resultados.

A' venda no unico deposito á iravessa das
Mercês n. 20. (C

NO

BAZAR PARISIENSE
65—Estrada de S. Jeronymo-^65

Telephone n. 113
Este importantíssimo estabelecimento de moda e luxo, cnniiqúa no mais progressivo

desenvolvimento; não tem limites o seu variadissimo sortimento. Temos consolidado oo
nosso dilo quando aílirmamos que o grande numero de fazendas qüe forma o Hrsb-LK
desta capital, ali encontra, como sempre, eni todas as e-lações, o que melhor lhes pôde ap*
pelecer, tanto para as grandes e bellas soirées, como para a simplicidade domestica. Tam*
bem a pobreza encontra ali o seu bello. luxo e nitidez.

Para melhor satisfazer todo e tudo, temos montado.no estabelecimento nm magnifico
e nitido ATELIER DE COSTURA, á teüa do qual se acha nma babil eontra-mesire fran*
ceza, na altnra de bem satisfazer o mais apurado gosto em indo o que concerne o bello tt
delicado.

Modicidade em preços,
nossa única divisa.

gosto, perfeição e eleg«tnoia—Sara a

Em lama de 5 (folOes
Branco a 4£000 a lata.
Encarnado a 4JÜ00 a dita.
Vende o

S. Aguiar & 0.a
Ru» da Imperatriz.

Continuamos a recebsr por todos os vapores: -Vestidos feitos para senhoras e meni.
nas, chapo- s e capotas para senhoras e meninas, manieletas e visites de merinó e de seda*
roupa branca para senhoras, matineos, saias e casaco •. j-irs-ys, luvas, espartilhos, fazenda
de algodão, de lã e de seda,—indo alta novidade do Palia. (19

A MARIPOSA
vende um covado de merinó de

quadro, com todas as cores, por

Armação

11000. I

Vende-se nma mnito bôa, Ioda onvidraça-
da e em bom estado, uma mnotra e um mos*
trador de centro, e mais 4 corpos de armação
qae vende-se juntos ou separados.

A (raiar com o agente Fartado em sua*
agoucia á tratesja do Paisiuho a' St3.
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