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ASSIGNATURAS

Capital
Por trimestre •

Interior
Por semestre ...'.. 13|000

CAIXA DO CORREIO N.4S78

vgao %%
'.¦<¦

-.-'-.' \ -
DIRECTORHHENRIQIJE RHOSSARD

AV1ZO
De hoje em diante, os an-

núncios e quasquer outras
publicações a pedido náo se-
rão publicados sem prévio
pagamento, nao havendo ex-
ce peito de pessoa alguma..

Delem to de Outubro
1888. |

de Castro, José da Moita Silva, Dr. José P.
Teixeira, Dr. J. Mariano B. do Lago, ,Fran-
eisco B Gurjão, Frarciscn F. d Oliveira C.
Braneo, Carlos Casiro Figueiredo, Alexan*
dre Haag, d. Maria dos Reis Carneiro e uma
criada e Salostiano Faria.

de

O director d'cste Jornal, de
novo, roga as pessoas que
teem contracto com esta cm-
preza a virem rcformal-o até
o lim do coerente mez.

Pará, 14 de Dezembro de
1888.

BOLETIM COlftMMAlf

ATTENÇiO

BbL-M, 26 D-DEZUiBRO OB 1888.

Cambio.— Firme no sul do Império »

17 3(16.

Borraolia.—Toda a ct.rga do -Xtngii»,
do Juruá, foi vendia a «0100 c lj«50.

Cota-se a das Ilhas a SfUtO e 1$150, merca-
do bem sustentado.

Passou em Manáos o tPrinceia Iiabel», do
PeriS, com 90,000 kiloi de borracha e cauclio,

para este mercado.
jJTO .Sobralenies tni de Manáoi, em tramito

para Llmpuol, 175,000 kiloi.
O .Alliance» condui para New-York li mi

kilos.

Valores.—O vapor nacional •MaranhSe»
entrado unte-h<«ntem do sul, trouxe para ella

praça ai seguintes quantias:
Carlos Wlgg  3:0005000
Baião Internacional  10:000^000

C0ÍÍ5ÜM
Câmbios

BANCO DO PARA'

PBAÇAS

Londres
Paris
. sboae Porto.
Outras praças em Portugal
New-York,

90 DUS ' Á VIST/

353
,200,

357
202
.04

1*800

LONDON Jc UHA/«LIAIS HANK

PHAÇA.5 90 DIAS

Londres
Paris
Hamburgo
Lisboa a Porto
Outras praças cm Portugal
llalia
Nèw-York

27 Vi
360
435
199

351

A VISTA

26 Vi
354
439
201
204
316

1*840

BANCO COMMEHCIAL DO PARA'
s*C*=-s

PRAÇAS

Londres
Paris . 
Lisboa e Porto
Outras praças em Poriugal
Hamburgo
New-York

9G DIAS

27 Vi
351
200

435

k VISTA

26%
355
202
200
439

1*840

BAÍNCO INTERNACIONAL

PU A ÇA 8

Londfos
Paris
Hamburgo
Lisboa e Porto
Outras praças de Poriugal
Ml......
New-York..

90 DIA8 A Y16TA

27 y»
350
436

26 Vi
354
439
201
204
356

11840

ENGLISH BANK

PBAÇAS

Londres 
Paris
Hamburgo ....
Lisboa e Porto
Outras praças em Portugal
lialia, Florenza eic.
New-York

90 DIAS I A VISTA

27 Vi
350
436
199

351

26. «A
ià
440
201
204

355*
l*84o

Deaoontos

os Bancos—até 4mezes....
—de 4abmeies..
-dâCa8 • .

ÍMliculares—.......

10»,
11%
12»/.
12 •/,

Muro no roaw
rA*iâciBi_ioa

ENTOADAS EM IS E Sft

Do Santos, com 14 dias de viagem.o vapor
americano «Allianças, de 2205 tonelladas e
70 pessoas de equip-gem, carga gêneros,
consignado a Sears It C*.

— Do Manáos,- coin 3 dias de 'viagem, o
vapor «Manáos», de 1999 tonelladas e 60
possoas deequipagem, carga gêneros, con-
siguadoa H-dtiguesVieira <5c Ç".

—Do Sul, com 14 dias de viií«m, o va-
por biazileiro uMaranhão». de 1399 lonella-
das e 00 pessoas de equipagem, carga gene*
ros, consignado a Rodrigues Vieira it C.

.ItWAO
CARGA do vapor inglez JEROME, proce*

deme do:
Hamburgo.— J. A. de Freitas & G.', phos*

pboios 100 cxs, papel 200 fr.idos. J. Viauna
Ci CS, bacalhau 80 cxs, papel 50 fardos. An*
luues da Silva itC\ bacalhau 30 cxs. Leite
Silva & CS, bacalhau 60 cxs. J. R. Gil &
0.', bacalhau 125 cxs. Pomroy _ C, cer-
veja 60 cxs, vinho 15 dts. Sulzer it CS,
ceiveja 10 cxs. Amelio Figueiredo óc C.*, as-
pargos 2 cxs. Walter Levi-or, relógio- 10
x».J. Câmara dt -.*, papol 1 fardo. Forlu-
nato Junior & Mendes, tecidos 2 cxs. J. Ueu-
tes et C, trcidus 1 cx. Almeida Martins it
CS, tecidos 1 cx. Bastos Araújo ác C.\ fer-
ragens 7 cxs. Turri & Leal, mauieiga 1 cx,
meias 1 dita. B. A. Antuues it CS, mascaras
1 cx. Almeida Irmão óc O', chapéos di sul 3
cxs, amostrai* 2 dts, agua mineral 20 cx«.
M. J. da Gosta e Silva óc C.', piano 1 cx.
Seraboi F. de Oliveira úc C, morcadoria, 2
CX6. E. Sch.amin óc C, cerveja 175 cxs,
conservas 4 dts, amostras 1 dt, meicadxnas

dl. Gieaves óc Cosia, obras de borracha 4
cxs. S. Monteiro âc G.', leiriigeos 1 br. C.
Sutil Óc _', conseivas 3 cxs, fuirageus 2 dts.
Pidanta òc CS, constrvas 4 cxs C-rvadiaes
„ G.', ci-nsi-rvaa 4 cxs. J. I. Coelho ót 0.',
cniiserVd» 8 cxs. Mo quita ót C.', conservas
II cxs. Tavares Cardoso ót C ', .sabonetes 2
cxs Callieiri-8 ót Oliveira, ceiveja i5 cxs,
l«hosphuro8 300 uts, bacalhau 6u dts. G.
Guimarães óc G ', mubilias _ cx.-,. J A. de
Pinho óc C.\ tecidos 1 cx. Tavares oe Atnu-
um ót C, bacalhau 30 cxs. Couiitihu Braga
óc u', bacalhau 20 cxs. M. M. Nugueira &
G.', bacalhau 30 cxs. Araújo it O ', baca*
Ibau 4U xXi; li.'de brito ót G ', bacalhau 60
cxs. Carvalho» ót C.', bacalhau 3U cxs, pa-
pel 4 fardos, uue-jos 10 cxs. A. L. de Suuza
_ C, papel 5tJ laidus. Gumes Peroiia ót
óc C,', papel 4 cib. Fonseca óc C, tecidus 1
cx. J. N. daSnva Mula óc CS, espoletas 1
cx, mercadorias 2 cxs. J. M. SoartJt.it CS,
ferragens 5 cxs. Coimbra Pego óc C. lona
1 fardo, jerseys 1 cx, tecidos 3 dis. Teixeira
Pinto ót CS, tecidos de lã 1 fardo, ditos de
algodão 2 cxs, amostras 1 cx. Vieira Fiu;a
óc Ci',' ttctdi-s 1 cx, ferragens 1 di. Moreira
dos Sautos ót C, terragens 7 cxs. La-Roc-
que ót C, mobílias 2 cxs. Souza ót CS, le-
cidos de lã 1 caix». ditos de algodão 2 cxs,
amostras 1 voi. G. de Araújo ót C, baca-
Ihau 60 cxs. J. M. Va*quos ót G.', pliosplio-
ros 10 cxs, bacalhau bo dts. Nicolao Mar-
tias ót CS, bacalhau 20 cxs. S. Castro ót
CS, camizas de bumem 1 cx. M A. Mar-
quus ót C, lecidos de lã e amostras 2 cxs.
Botelho ót Aguiar, lecidos 2 cxs, ferragens 1
dt, amostras 1 dt. A. F. da Cunha ót CS,
iüftrumeulos de musica 5 cxs. Medina ót
Huimano, louça 2 brs, ferragens 1 dito, mer*
cadonaB 4 vols. W. Biambeer ót G ', Iam*
ütôss 1 caixa, bebidas alcoólicas 5 duas, S.
Brucklehuiol ót Ci', facas 1 cx. A' ordem,
camizas d« homem 1 cx, cobertores 3 ditas'
conseivas 6 dis, cimeutu 240 b;:», vidros 5
cxs, feiranens 12 dts, esp.deias 2 dis, baca*
lhac 100 cxs, ctrvt-ja 3 cxs, mostarda 3 dts.

Havre.—I. A. de Pinho ót C instrumen-
toa de musica 1 cx. J. da Silva ót C per-
fumai ias 2 cx, calçado 1 dito. J. Dias de
Suuza ót _' calçado 1 cx. Gomes Ót G' fer-
iagens2cia. M. J. Aurélio pregos 1 cx,
cnurinhos 1 dita. J. Alexandre Soares ót
G* provisões 3 cxs. J. S. Salgado óc _'
provisões 2 cx». Martins óc C cbainpague
50 cxs. J. J. Fernaudes ót _' tecidos 1 cx,
eugnac 5 cxs. Conego Peidigão medalhas
de cobre 1 cx. Turri ót Leal hliros 1 cx, vi-
ilhota 5 ditas, inercai.onas diversas 3 cxs.
Coulinho Braga ót C provisões 40 cxs. Mes*
quita ót C batatas 30 cxs. M. M. Nuguuira
ót G* batatas 150 cx», provisões 50 cxs.
G. dè Brito ót G" pruvkões 60 cxs. A. L. de
Souza óc G* pruviiõe- 100 cxs. J. h. Gil «V
G' provisões 80 exe. Calheiros d Oliveira
manteiga 100 cxs. Carvalhos óc G' batata»
80 cxs. G. de Araújo òc G' batatas 60 cxs.
R. Garaoso óc C flores arutkiaes 2 cxs. M.
J. da Custa e Silva óc C iusirumt.nos de
musica 1 cx. A. Jovita óc Lobo macuinas e
ucessonos 4 cxs. Elpidio R. da Costa ót G*
drogas 2 cxs, clichês 2 ditas, apparelhos plm-
tographicoB 1 cx. Navegante» Puntes ót Cor-
réa agua,mineral ü cxs. Padre D^muyur
quuijus 1 cx, vinho 1 dita, massas 2 cxs. M.
Heiiáo Óc C' drogas 1 cx. A. Keghels óc G'
prensa du cupiar 1 cx, livros 1 dua, artigos
dephautaMa3 cxs. J. G. Figueiridu d G*
copo» 2 cx». Simões .«.arques óc C vidios
t cx, penumaiia» 2 ditos. Az-,.-nio òc C

u- ¦ ¦ ¦ ;

ír^wWÊÈ:
iWkíi 

í<44^r-- 
limÈtâ*. i

fr^Smi ^¦v-'*(#?-'r L^-^WapjSK,

LEILÕES

Manoel *Joa(|utsn nodrlsucu «* C.« casa do antUo, unlco e verda-
delro protertor «»nn família», acabam de receber pelo Anselm um explendido e
completo sortimento de doces, vinhos linhos, doces seccos e em calda, etc, etc, próprios
para as festas de Natal, Anno Bom e Reis.

Os nossos antigos freguezes queiram lér a seguinte lista :

VINHOS
Do POBTO. das mais acreditadas marcas;

CLARKTK. em garrafas e meias d'tas;
coxv.A sieín, em décimos e gari afãs;

HOMCATEL. de Seiubal da marca J. M. i Frn?oca Successor;
ciliMHKBrii v em garrafas eom meias dii ;;

saint julien. o outros das mais acreditadas marcas.

IFITOTO mWM IE É(G(GM
Uvas

Castanhas,
Hozcs,

Amêndoas,
Avclltls,
Vigott em lata, caixas e cestinhos. .,

Pcraa *&• ca» em caixas de fantazia.
Ameixa» era vidros e caixas do fantasia

rn.**Ma» em caixas de n adeira e quartos.
Ditas em ditas de diversos tamanhos, fantasia—sortimento explendido

Queijadas de Cintra
Tamaras novas

Uvas em \\% barricas e a retalho.
Sortimento completo itc IiI-comiom <*m lutam de faiitHHla

- OIBBXJGS
Queijos da Serra da Estrella, de prato, fl m^iinos e oulros.

PEIXES
Sardinha de Espinho em barris; dilas fraucezas e portuguezas em latas; polvo d

Vigo ,
Um grande sortimento de presuntos novos e vjphos do todas as qualidades.

ÓS PREÇOS

São os dn costume, isto ó BsWmais barato do quo em oulra qualquer parte. D'lsto

podem dar provas os numerosos freguezes que lemos.

Ao Protector das. Familias!
Rua 13 de Maio, canto da travessa do Passinho.

IIMM
de

SERVIÇOS COMMERCIAES
Emprezarios—Robim José d'Almeida & Comp.
Gerente da Empreza—D«.niingo8 José d Almeida.

Bua do CouMPlbcIro Jofio Alfredo, n. 3*

Esla Empreza encarrega-se mais do seguinte!. .
Da compra, venda e hypoihecas de bens de raiz pelos meios legaes.
Compra ou venda de Acções de Bancos ou Companhias.
Toma conta de prédios ou terrenos para os alugar, fazer concertos, pagar as décimas

e seguro, sendo os alugneis garantidos por carta de fiança,
Liquidar qualijUHr herança, sociedade ou qualquer outro negocio.
Liquidar qualquer estabelecimento commercial-
Touiar conta «te qualquer metcaooria para vender por conta alheia.
Promover cobrança em juizo ou .imijjavolmente, de dividas classificadas cobraveis.
jlecelie em seus armazéns mercadorias para vender por conta alheia.
Encarrega-se de receoer juros e dividendos.
Encarrega-se do pagamento de impostos fiseaos,
Todos os negócios tratados ou dirigidos pela Empreza serão feitos debaixo de toda a

reserva,

Ile pirarucu,
HOJE

O 'agrnte Ferreira da Silva vendorá no
trapiche da Companhia do Amazonas divor-
sos lotes, por conta dis Srs. Rocha Cuuha
óc G'.—A's 8 horas.

De liquidação
HOJE -.-• ¦¦-"

Últimos loilõ"» d • auuo polo agente 'Fürla-
do em sua ngencia á travessa do Passiuho
n. 23.—A' 1 hora.

Oe armação e iitcnnlllow de uma
loja d> calr.adoH

HOJE
0 agente Furlado venderá em leilão pozi-

tivo a nrmi-çjio, balcão o ut» ncilios da loja de
calçados sita á rua do con.-Bltieirn João Al-
frédo em íreuto ao e.--tiibelocimento dos Srs.
Costa e Silva.—A's 10 horas.

_=3«ai

De uma loja do alfaiate
HOJE

0 agente Ssmp&io autorisado pola commis-
são liquidatsria dos crodores de J. Snu'."S &
C, venderá em loilão cominercisl om um só
lote ou a retalho todas as mercadorias e nten
cilies existentes no estabelecimento denomi-
nado o La porle Saint Martin».

Yenda poiitiva.—A'_ 9 horas em ponto.

De tabaco auperlor de Draganca
HOJE

No trapiche novo, o agente Sampaio fará
leilão de diversos lotes de tabaco suporior de
Bragapça.

Yonda pozitiva.—Ao meio dia,
neaa__>

De borracha
AMANHAN

No trapiche da Companhia do Amazonas,
o agente Fui tado, autorisado por alvará do
lllni. Sr. Dr. juiz do commercio, vendera ora
leilão uma pai tida de borracha enibaigada a
requerimento de Cunha Porto óc C—A's 10
horas.

Dp fazenda*, mercadoria», ar-
ligou de niodar* e miudcseaij

Liquidação
SEXTA-FEIRA 28

No armazuii dos Srs Santos V G.', o
agente Furtado venderá em leilão todas as
(aiendas existentes para final liquidação.—
A's _ horas.

De maMHa falllda
SAbliADO

0 agente Ferreua da Silva, autorisado pelo
Sr. Dr. juizíubsiiluto do commercio, vende-
rá no armazém do largo des Morcez, todas
as mercadorias da ma-sa falllda de Souza
Valle ócMachalo.-AJ* Horas.

p«» movelH
SABBADO 28

Rua da 'trindade n. 15
agente Fernandes Poii-ira venderá em

leilão por coma e ordem oe uma familia que
selira para o Sul do Império todos os moveis
e uicucilios pertencentes a mesma, como se-

jam: .
mobilia para sala, 1 dita para alcova,

carteiras, secretárias, 1 cama de mogno, 1
diu lella do.arame, 1 pêndula americana, 1
commoda de ctdro, 1 magnífico piano de

(Pleyel), 1 importante machina fle fazer ca-
fó de electro-plale (obra prima), costureiros,
1 reposteiro, apetrechos para cosinha, louças
mesas para cosinha, ditas para jantar, ca-
deiras americanas, quadros e espelhos teleias

para cima de mesas, e muitos outos^objectos

que estaráo presentes no acto do leilão
Não se retira lóie. Yenda pozittva.-

horas.

NUMERO AVULSO DO DIA 100 B.-

CondiçSes

Assignaturas pagas adiantadas.

TELEPHONE N. 60

Ha ii co do Pnrã
A requoiinitmio da Direclori.i d'nste Ban*

co convi cn os Srs. accionistas para uma reu-
nião extraordinária de asspniblóa geral, que
terá logar no dia 4 de Jam-iró...próximo ã 1
hora da larde, na sala d..s assemblóa d'este
Banco, alim do fe rnsolvor se este Banco
devo ou não reiunror autorisaçào do Gover-
np, para fa/er p ité dos Bancos emissores e
•íosar das prerogátivas da lei que para tal
lim acaba de ser votada o sanecionada.

Em caso allirmativo, a assembléa lem de
auttri.sar na mesma sesi-ão a inclusão nos
siatiiti s d'esto Rance das clausnlas—o, b e
ido § 2 ° do art. 1." da ioferid4 lei, como
esla (lot.-imina.

Pará, 11) do Dezembro do 1888.
0 prosiHenle da Assembléa Geral,

Clementina José Lisboa.
* —

Mocicdade Ilenrílccnte V.rpogra-
lihlca Pararnue

Do ordem superior et nvido a todos os Srs.
sócios para, no domingo 30 do corrente, se
reunirem no escriptorio do Diário de Belém,
ás 9 horas da manhã, afim de continuar a
discução dos estatutos.

Priaviue-so qoo a discussão será feita com

qualquer numero.
Secretaria da Sociedade Beneficente Typo-

praphica Paraense, ' m 24 d. Dezembro de
1888.-0 1.' seerd:. ío, Jon • im M. Osório

* —
Companlala Urbana dc Itutraila

de aterro Paraense

Tendo de restabelecer-se de 1.* de janooir
próximo em dianto o uao t-as senhas on -e-
cihos das passagens, pede-se aos Srs. par-
sagt-iros o favor de conservarem os ditos ree
cibos aló a sua sabida dos bonds, afim ds
eviiar-se qualquer duvida com os fiscaes á

quem devem sor exibidos no aclo de procedo-
rem a respectiva verificação.

0 passageiro qne nâo mostrar com o re-
cibo que pagou soa passagem, terá de pa-
gil-a ou sahir oo carro.

Pará, lò' de Dezombro de 1888
J.Smilh. 8-16

ANNUNCIOS

om emprego
Dá-sn informações na Agencia Central do

agente '.mandes Pereira, sobre um terrono
esplendido sim á travessa Manoel Evaristo,
bairro do S. João na Iregut-zia de Nazareth,
medin iolü braças de fieole d e lbefundos,
confinando pelos lados com os terrenos do
João Corrêa da Silva e dos herdeiros de Mi-
qniliua Duarte d'Assumpção a pólos fundo,

omos d«a Srtrafim Ferreira d'üliveira óc C'

Grande agencia de leilões
Travessa do Passinho n. 23

Telephone n. 244
Agente Furtado

N'esta acreditada agencia recebe-te mo
veis, artigos, n.ercadonaa, jóias, etc, par
serem vendidas em leilão.

Promptidão em pagamentos.
Os leilões teem lugar as segundas e quin-

as feiras (dias úteis) á 1 hora da tarde.

'È PÍLULAS

0 vapor Jlfimdoj, entrado bontem de Ma-
tilos, tronXe * seu bordo os seguintes pas-
ligeiros:

Guilherme A. S. Silva, Camillo J. Lnd-
ftann, AfTonoo Vileila e Beatriz Rosalia.

—O mesmo vapor, conduz para o sul do
Império os seguintes passageiros:

Augusto de Brito Pereira, Manoel R. de
Oliveira, Joté Teives de Alencar e sua se-
nhora. Joaquim Gomes do Freitas, d. Pur-
eina WUria' Gafe, Antônio José Martins, sua
lenhorae 3 HVs. GutlKrme A. rios Santos,
Anlonio José ,-vi.rü, Fre crico Altneir>», Joi-e
j. R. M-rtins, Emílio Amorico Pedertel,
Loigi Ttrellé, u .o. Manopla Gosta e 2 filhos.
Joaquina r. «Gostr, o Maürldo F. Cosia.

—O vapor a Maranhão»., entrado lionlem
wn nosso porto, precedente do sul, trouxe
ps aeguinten pasfagoiros:

Ç«ilavo Rnmbelfelijner, l Aulonio Paraiw

Ítftotffj$A*\ 
'.,

locidos 1 cxs. M. 11. do Oliveira óc C crys-
taes 1 cx. Ferdiuand Engelhard ti-cidoS 2
cxs, provisôe» 1 diu», Samuel óc C* acidu
euiphurico 1 cx. machinas 1 di. A. J. Soa-
res óc G* mex. 2 cxs. Pinhairo Braga óc G'
papel 1 cx, artigos de phantasia 1 dua. Al-
meida Mai lios óc C tecidos 1 cx. Souza óc
C mercadorias diversas 7 cxs. J. Gamara Óc
óc G' eugnac 12 cxs, mercadorias 1 dua. S.
Castro ôcG* toopa feita % cxs. Ameho Fi-
gueiredo óc G' champagns fi cxs, llcoies 2
duas, xari fiqs 1 cXs, licores 2 dita , xaropes
2 cxbi Suizer Ct
caixas.

G' mercadorias diversas 2

CARGA, do vapor nacional MARANHÃO,
pri cedente dc
/tio-S.lrinào óe comp, xarque'20 frd3,A.

J.oas Nev«s, xaique 6 f/ds. P. Estoves óc G',
xarque 16 frds, M. Braga ót comp, x»rque
70 frds, café 80 se», A, Bnlo & corap, xar-

qne 10 frds. M. F. Vasques it comp. xarque
60 frds.G.de Brim óc comp, xarque 10 frds.
M. Nogueira .óc comp, xarque 60 frds. B. J.
Araújo óc comp, xarque .0 frds. G. Pinto óc
comp, Xarque 20 dts. Martins óc comp, xar-
.ue 100 Irds.C. d'Azevelo óc comp, xarque
lb frds. B. Silva óc comp, drogas 2 cxs, C.
Lima óc comp, chapéus 1 cx. D. J. d'.vrau*
jo óc comp, camisas 1 cx. C. J. Ribeiro óc
comp, calçado 1 cx. 0. Silva óc comp, fumo

cxi Calheiros óc Oliveira, café 1(10 ses. J
R, Gil óc comp, café 204 ses. Mesquita ót
comp, fubá 2/2 brs, cangica 2/2 hrs, goiaba
da 1 cx. C. Santos óc comp, drogas 1 cx.
M. Rocha óc comp, xarque 100 frds. M. J.
P. Junior óc comp, xarque 100 Irds A. C< u-
to óc comp, café 190 ses, xarque BO frds. J.
A. Soares óc comp, xarque .6 frds, folhinhas

cxs. T. de Mesquita óc comp, xarque 2:1
frds. Presidência 1 voi. A' ordem; machinis
mos 10 vols, café 20 ses.

Da Bahia:—A. de Freitas óc comp, charu-
tos 3 cxs. J. A. Saitão óc comp, chapéus 1
cx, charutos 2 cxs. R. Zieiz, charutos 1 cx.
D. J. Autunes óc comp, charutos 1 cx. Car-
valhos óc comp, charutos 1 cx.

De Maceió:— Santos Sobrinho óc comp, sa-
bão 700 cxs.

De Pernamíiuco;—A.F.d'Oliveira óc comp,
assucar 20 vols. P. M. óc Anlongini, assu-
car 47b vols. N. Martins, assucar 250 vols.
M, A. V.d'Andrade, assucar 2b vols. S. So-
brinho óc comp, assucar 3b voi*. R. Vieira
óc comp. assucar 60 vols. J. A. Salla , cal-
çado, 1 cx. S. 1. ór Irmão óc comp, assucar
26 voi., cachaça 20 pipas. N. A. óc Irmão,
a-sucar 60 vols. P. Fernandes óc comp, ca-
chuça 16 pipas. M. Braga óc comp. cachaça
10 pipas. N Pt-ntes óc Ctriéa, oleo do nci-
no 16 cxs. drogas Idt. E. R. da Gosta t\
comp, drogas 1 cx. A' ordem, assucar 400
Vols.

Do Cíard',—E. A.Martins, redes 10 cxs.
Fi h Chagas, redes 3 cxs, fumo 4 vols.

-A-S

DO

Do Maranhão:-1. N. da S.Matta óc comp,
tácitos de co e 4b. <i. Racha óc comp, mi-
lno 90 ses. H. M. «5c Antougini, fumo 2b
vols, carne lb ses. F. F, das Neves, farinha
9b olqrs. 11. Vi«ira 4 comp, fumo 10 paço-
les. M. R. d'üliveira dc comp, farinha 260
alqrs. J R. dos Sanlos Almeida, fumo 10
vols.

CARGA do vapor americano ALLIANÇA,
pioctjdente do
lho:—Tavoiia óc Serra, livros 1 cx. A'

ordom, café 19d ses, dito moldo 3 cxs, gra-
xa (iu bis, cubo 2b dis, oleo de mamona 1
bil, teijão b ses, cigairos 2 bres, farinha 2
ses, períumarias 2 cxs, xarque IbO fardos,
coguacaruticialSb cxs, vinagre artificial 1
b< I, amostras 1 voi, rape 2 cxs, fumo 2b »cs,
auimacs muaies 40. ...¦'•'

üe Pernambuco—Calheiros ót Oliveira, areia
3 cxs, A' oi dom, a&sucir 800 vols, cachaça
12 pipas.

UoiMaran/iãm-B. Araújo óc comp, azeite
de carrapaiu 2 brs A. Couto óc comp, farinha
330 -Iqrs F. F. oas Noves, milho .00 ses.
A. L, de Souza óc comp, cuuu 2b ses.Com-
pauliia de Boo s, milho 760 ses. R. F. Soais
óc comp, mercearia 1 cx. N. Maitins, carne
de porco 3 vois. Rezonde óc Irmáu, violas 1
cx. A'ordem, galhnhas 1 capoeira, porcos 4.

Cirande leilão de Joia« e moveiu
QUINTA 1«EIKA3DEJANE111U

O ag-mte Sampaio, em seu escriptorio, á
rua 13 de Mau» n. 62 ÍS andar, fará leilào
de todas as juias e moveis que até a vespe-
ra do leilão não forem retiradas por seus
donos.

Queima-se tudo I
Não se retira lotei—A's2 horas em ponto.

Cirande leilão de estivas
SKXTA-FEIIIA4DE JANEIItO

No armazém dos J. Alves de Freitas &
C\ o agente Sampaio fará leilão de um impor
tante sortimeDto de estivas novas, vindas nos
últimos vapores e em despacho especialmente
para o 1° loilão do anno.

Franquesa do costume. Não se retira lote.
—A's 8 horas.

!Dr. Luciano Castro]
CONTRA SEZÕES

São de um resultado ef-
ficaz contra essas febres e
as suas complicações.

Cada caixa tem um prós-
pecto assignado pelo autor.

Unlco sJeposaJto
PHARMACIA CEZAR SANTOS

Rua dr Santo Antomo, 19

PAXÁ'

Pará

AYiSUb MARÍTIMOS

Empreza de N. a vapor de
Marajó e Tocantins

VaiuU TltOMliETAS
Segue paia oliavea e inui» poilus dc. escala

da Unha, ua nouie ue 28 do conèutc.
lkci-be carga até o uia 27; eucuUiiiiendas

o pasmgoiros ais as 3 huras da larue du ma
da sabida.

,//- ; raça do Commercio

De conformidade com o que determina o
art. 17 djs e-taiutos d'esta associação, con-
vido os Sis." sócios para a sessão ria assem-
bléa geral, quo ic-rá lugar no oia 2 de Janei*
ro de 18n9, á 1 hora da tarde, afim de as
sistirem a leitura do relaioriu do corrente an-
no e proceder-se a eleição da nova directo-
riu

Belom 23 de Dezembro do 1888.-0 se-
cretario, Rodrigo A. de Brito Amorim.

2-8

Sociedade Beneficente Protccto-
ra da Infância BeHvalida

De ordem do Illm. Sr. presidente d'esta
sociedade, fuço publico que se acha abutto
por e.-paço dc sis.-cnta dias, contados desta
daia, o concurso para preeichimenlo da ca-
deira da oscola mantida pela rausuia socie-
dado.

Os candidatas, para íelhores esebree'-
mcnios, devei: enien r se com o mspe-
ctor da dita et.ç.o.l.j< u Si. G« orge H. Sura-
mer, á rua 13 th- M.iio n. 12.

Belém, :.0 de Dezembro de 1888.—O se-
Qre.tariQ, Monto' M, Clemente MhIchW.

¦£
H*^.1

Banco Commercial do
O agente Almeida Oliveira está autorisado

a vender em leilü.o. no dia 22 do corrente
mez, ás 4&8horas da tarde, por contada
quenypprtencer o prédio n. 40, á rua do Es-
pifito Santo, freguezia da Sé, medindo doze
metros de frente e trinta de fundo, contendo
corredor, duas salas, sendo uma soalhada e
fornda e outra ladrilhada, duas alcovas for»
radas, tres quartos, dispensa o cosinha nos
fundos, um sotão de madeira, dois quartos e
poço, confinando do lado esquerdo (ao en-
trar) com o prédio do Sr. José Olympio Pe-
reira de Mello e sna irmã, do lado esquerdo
com Emilio Coelho e pelos fundos com o ta-
nenie Passos do Oliveira.

Está oecupado por familia.
Os pretendentes podem ir vel-a.
A vend? é no prédio e a dinheiro.—Pará,

13 de DezoL.bro de 1888.—Anlonio B. Frei-
ro da Silva, direotor-seoretario.

Aos interessados
O agente Sampaio, tendo resolvido acabar

cnm a sua agencia de leilões, pede a todas
as pessoas que tiverem quaesquor objectos
na dita agencia, o especial i-b.-uiiuio de reli-
ral-os alé o fim do corrente mez, sob pena
de terem vendidos em leilão ao maior lança
por ccnlú e ordem de quem pertencer.

7-10

Chapéos para Sras
Ultima moda despachou

V
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DIÁRIO DEBELEM

y

CALENDÁRIOS

Eefiirraatlo Iliisuo Judeu- iimlioiiietniio

;1888 1888 tiüM) 1300

J d.DíUmbro | Q d. Noinmlm <£\ l(js|0v M R<M-«l-«ull«h

20 28 27
21 29 28
22 30 20
23 1 Fobalh 30

ii 24 1"'''"''"'"'''
25 2
20 3
27 4

10 28 b
29 0

12 30 7
13 'jtDutmbrt ,_i 514 10 9
15 11 10
16 12 H
17 13 12
18 14 13
19 15 14
20 16 15
21 17 10
22 10 18 17
23 19 18
24 12 20 19
25 13 21 20
20 14 22 21
27 16 23 22
28 16 24 23
29 17 28 24
30 18 20 2o
31 19 2/ 20

SECÇÃO OFFÍCUL

\)

n

j-

QuiNTA-FEittA, 27.-2.' oitava do Natal.
S. João, Apóstolo c Evangelista, Patrono doa
Typographos no Brasil. S. Tlieopiiaues B.

OHRONIOA
1989.—Começam os Habsbourg a rei-

nar ua Áustria.
Fazendo ortginariamente parte das provin-

cias romanas denominadas Maricá e Pauno-
nia, foi reunida ao império romano no tem-

po da Tiberio (33).
A partir do saculo V foi invadiria sucessi-

tauienle pelos Hunos, os Ustrogados, os
Boiens, os Vaudalos, os Longobardos, e ti-
nalmenla dividida entre os Bávaros o os Ava-
ros, aló a epocha em que Carlos Maguo ex-

pulsou d'alli os Avaros (799) jÜnlando-a aos
seus Estados com o nome da Áustria ou Mar-
cha Oriental.

Em 928 Henriquel'Oiseleiir, querendo op-

pftr uma barreira as invasões dos Húngaros,
erigiu a Áustria etn margraviato.

Em 982 Oluau II investiu d'alla Leopeldo
du Babaunerg (ou Uaitiberg), de quem os des-
cendant-s pusauiram primeiro esta província
sob o mulo do margraves ou marquezes (980)
e tomaram dopois o litulu de duques, a par-
tir de lloO.

Dapois da extincção d'asta familia (1246)
passou a Áustria a» maus do imperador Fra-
derieu 11, e am seguida as de Ouucar, rei da
bohemia (1251) a uopals d'ollo as de Rndol-

pho do U lusbourg, imperador da Aliatuauha,

quo d'eala unia doou-i a seu lilho Alberto,
d'oude deriva a casa o Uabshuurg, da que
os membros desu.) 1433 tóm o ir.uiu da ar-
chidutjuos.

I SOU—Batalha de Carigliano em que são
derrutados os Francezes.

A submissão Gaota om 1." da janeiro
snguin , uada mais dem a Luiz XII nu i-i-
! o rie Nápoles.

íõlM. -João Chatal, discípulo dosjosni-
tas, af.,uia contra a vida de Henrique IV do
França.

1903.—Tratado da cotnmercio, chama-
do oo Meihiven, entra D. Pedro II de Porta-

gal e a rainha Anna de Inglaterra.
IJ07— Morro João Mabmno, da con-

gregação de S.iint Maur, pelos sábios da Al-
lomanha cognominado Magnus Mabdionius.

1888.—Nasce etn Üólo, Jura, Luiz t*as-
laur, celebre chimico francez quo com im-

portamos descubarlas rasgou á sciencia da
vida, ou autos a sciencia do organismo ani-
mal novos a mais dilatados horisoutes.

1830. — Mounior attenla conlra a vida de
de Luiz Filtppe de França.

1801. —Morre em Lisboa o infante D.
Joãn, irmão do actual rei oe Portugal.

I86i». =Os brasileiros assaltam e tomam
o redueto de Iia-Ivaió, em Lomas Valeuti-
nas. ;

18*0.— E' foriao mortalmente o general
hespanbol Prim.

I8»0.—Oa Allemães começam a bom-
bardear Paris.

ISSO.—Parnell ó nomeado chefe do par-
tido dus home-rultes.

Governo da Provincia
AOMINISTIUÇÃO 1)0 EXM. SR. 1)11. MlflUKI.

José »'Almeida Phrnamiiuro
presidente da nu)v!ncia

Expediente do dia 8 dn í*o vem-
bro de tHHH

O Presidente da Província rosolve cnnce-
dor ao prumulor publico da comarca do San-
tarem, bacharel Joào Fausto da Aguiar, 2
mezas do licença, com ordenado, ua fôrma
da lai, para tralar de sua suuda, onde lha
convier.

—0 Presidente da Provincia, tendo, á vis-
ia do rosultado do processo do Conselho do
julgameutu a qua foi subtnaiiítle o comman-
danio do Corpo militar do policia, tunenio
coronol Josó Soloro de Menezosea sonlouia
coutra olla proferida polo mosmo Conselho,

qui julgou o réo acnar-so incurso no § 1."
du art. Oi do Reg. penal do referi lu Corpo
o passível por is-o da adinoestação, senlon-
ça com a qual sa conformou o lóu, como se
vó da declaração oscnpta nos amos a por al-
le assignada om presença da testomunlns;
resolva, na conformidade da mesma senlon
ça admoestar o dito tenente coronel pela a
buso ua auloridado coinm-tuio no etorcicio
de suas respectivas fuucçõas, mandando in-
lliu^tr castigos corpotaes moderados ém sais
praças do Corpo sob seu còinmaniló, o ra-
coiiiui--lidando lhe a liei observância da dis-
pasiçãa do art. 123 do citado Regulamento,
para cujo elTeito manda íomelter ao réo có-
pia da dita .sentença.

—O Presidente da Provincia resolvo pro-
rogar por mais 1 mez hconça, som voncnnon-
las, em cnío cujo gosu sa achava o bacha-
rei Joaquim Roxo Luna, Juiz Municipal o de
orphãos do lerrau do Bragauça.para tratar do
sua saudo.

-ü Presidente da Província resolvo con-
codor ao professor da geometria do Arsenal
de Guarra, Joãu Luiz Coelho, 3 mezes do li-
conça cnm o vencimento qua lhe compotir,
na lórma da lei, para tratar áo sua saude fó
ra da capital.

—O Presidenta da Provincia resolva pro-
inovar ao p >slo do capitão da 1.' companhia
do Corpo militar de policia o lonntite Quar-
lal mestre Francisco Romano Marques, o
transferir para oste cargo n tenento da 2. *

companhia, Manoel da Rocha S.tuios, assim
como reintegrar no ; osto da tenonte ifosta
companhia o cidadão Joaquim de Paula Ni-
guuira Lima,

—O Presidente da Provincia, da accordo
com a proposta do Er. Chefe da Policia n.°
8/3, dn 31 da Outubro lindo, rosolve por
conveniência do serviço publico dividir o 1."
districto da cidadã de Camela em duas sub-
delegacias, compreheudendo a primeira do
10.° quarteirão; a qn*l se denominara—sub-
delegacia do Jauua Ctolt o a 2.' os tiumais
quarteirões,

cum o cav.illar na cidadã do Minto Alegro,
lauda nocossiilada da campos dc várzeas para
recurso do gado qua possuo, no tempo da
vorão, ou soeca; vem o supplicante, na fór-
ma do disposto nn artigo 19 do Regulamento
n.°íj,0')5 da 3 de Junho do 1874, podjr a V.
Exc, por cempra, uma légua de terrenos do
aluvião quo so acham dovoltijos no districtu
dosta cidade da Monto Alegra, parochia rio
S. Francisco do Assis,cujos torrun is limilào-
so naturalmente pelos Iginpás lloincou, mar-
gam asquartla a Curupiiouiba, margem direi-
ta, o do nutro Indo cotn os campos demarca-
do» de Manoel Rodrigues (lã Silva o o lago
Apiró. O supplicante obriga-se a fazer opa

j^amento dos dilos terrenos om ires presta-
ções, sondo a primoira a vista e duas a praso"io 

nm a dous ann is. Nostos termos pede a
V Etc. deferimento.—Manto Alegro, 15 do
Novembro do 1888.—João Francisco Galeto

Secretaria da Presidancia do Pará, lo de
Dezombro do 1888.
Mello Filho.

-0 secretario, Julio de

MEMUKAMjUM

^v.

N.
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V
V.

ADVOGADOS. — Drs. Liberato
Casiro e Leonardo Gastt o

Eseriptorio, travessa de S. Matheus
n. i, telephone n. 2b6.

ADVOGADO—O Dr. Alfredo
Sérgio Ferreira, tira e,trip te rio em
casa de «i a resiácncia na travessa da
Atalaya n. 16.

Encai rega-se, tambem, de causas no
. interior da província e de qualqu.r

iKgoçio na pr .vidcia do Amazonas,
oii(íe\tem agentes em todas as eo-
mares. '"-,_,

fw ADVOGADO^-Dr. Antonio Cicero
Fernandes Bello.

Eseriptorio e residência— ifàjcssa
d'Atalaia n. 20. ~'

ADVOGADO.—Dr. Adelino Octa-
vio de Miranda Corroa.

Eseriptorio — rua dos Mercadores,
n. 41, no predio em que trabalha o
dr. Sá e Souza.

ADVOGADO. —Dr. Justo Cher-
mont.

Eseriptorio—rua dos Mercadores, u.
5, 1.° andar.

Encarrega-se tambem de causas nas
eomarcas do interior

CIRURGIÃO DENTISTA—Dr.
José W. Ver-Valen.

Gabinete—rua áa Santo Antonio .n.
10, sobrado.

GABINETE DENTÁRIO. — In
ensibilisador Gaz Hillariante.

Dr. Gastei cxtrahe dentes sem dor.
Rua de S. jVntouio n. 24.
MEDIOO.—Or. Fiancisco Miranda,
Residência—Rua do Dr. Molclier.

n. 21.
Consultório - - Pharmacia «Navegan-

tes», das 10 ás 12 horas.
MEDIOO.—Or. Lim- Filho.
Especialidade—Partos e moléstias

¦ ulmonares." 
Residência—Rua do Conego Jero-

nymo Pimentel, segunda casa antes da

$WW» Dom Romualdo.

—Ao Sr. Dozombargador Pro ¦ orador da
Coroa, Fazenda a Soberania Nacional.—
KeiiÍBitú a V Exc. o meloso requerimento
ti,. Coniador, Distribuidor e Partntur da Ca-
inala, Procopio Rüdriguaa oa .usa, alim du
quo V. Exc. sa sirva cousuliar cora o seu
parecei- fcubre o objecto cousiauto do mosmo
requerimento,

—A'Gamara Munmtpal da Bolam.—Da-
claro a Gamara Municipal do Bulam, om ras-
posta ao >eu ufli.'. o de 2'i lu mez passado,
qno, conforme suliaitoUi tlcatn augm»ntadas
as verba-d--s §§ 13 o 17 do ari. 7 da lui
do orça.nouio mudcipal vidente, a primeira
com a quantia du -iiÂi.1 -DUO a a segunda
cora a du 4:(178$Ü.Ü, paia uejorrorao pa-
g.unoulo da 

';>ubvouções 
do ariomi>ian'o da

limpeza publica nos meies dejüulubro, No-
vembro a D zowbro, a dos salários dos ira-
balnaduras du curro publico nos referidos
mezes, de cunloruiidada cem a respecliva
demonstração quu acompauluu o seu citado
oilicio.

—Ao Iospector da Juuia da Hygiene Pu-
blica.—Em vista do quo me representou a
Cimara Municipal de Rolem, em olliiio de
25 do mez üudó.haja Wmc. de mandar forne
cer a mesma Câmara oa ingredientes necos-
sarioS para a d-siufecçãu das ca roças erapro-

gadas uo serviço da limpeza publica, deven-
do 5'ropícliva *despeza*(Sirrer 

por conta da
verba — Soccerros 1'uolicos.

—Ao Inspector Ou Thesouro Provincial.—
Gotnuiuuico a vmc, para us lins cuuvani-
entos, que em dala de 11 de uutubro proxi-
mo findo oesignot o alferes do (Jorpo de po
licta Augusto Esaii Cardoso, para servir de
Ajudante d'ordens d'esta Presidência durante
a ausência do capitão João de Oliveira S-i-
xas, que seguio em debgencia para Carno-
lá, coufortuo cousta do utlicio quo na msraa
data dirigi aquella Corpo, o qual junto re-
metiu porcóoia.

—Ao masitio.—Soguudo mo participou o
Juiz 08 Direito do Gametá, corauiunico a
vmc. para os fins cnvi-nienies quo [adeceu
a ii de Outuuro ündu naquella cidade o
capitão do Corpo militar de policia, João da
Oliveira Satxas.

Muiatis mutandis ao Corpo de policia.
—Ao Direoturdulustilulu Paraense—Con-

forme vmc. solicitou om ulliciu da 30 do mez
findo, apptovu a deliberação toma ia pela cou-

gregação dos lentes desse Estabelecimento,
em sessáu d'«quella data, de impor au edu-
candu Julio Dauin a pena d» expulsão, palus
motivos couslanles da acta rrspocltva.

—Aos agonias da Companhia Brazileira.
—Façam vmes. transpurtar para o Mara-
nhão, por conta do Miuisiórie oa Guerra, 2
fardos conteúdo cubenores de lã que se-

guuiu com desltno á Companhia da íiifautà-
ria du Piauhy.

—Ao bacharel Alcebiadas Eslavâo Furtado
Juiz BaaiCi. 2! da termo de Purtu de Moz —

luforme vmc, cum a possivel bre/idade, á
cerca da represeulaçáo juiiW, por cópia, que
contra essa Juízo dirigiu a esta Presidência
a promotor publico ü'essa comarca, Joaquim
Fernaudez.

De ordem do Exm. Sr. Dr. Presidento da
Província, faço publico para conhecimento da
quem possa interessar, quo por Avisa do Mi-
nisterio dos Negócios da Mariuna sob 11.*
1.737, da 27 oe Novombro liudo, foi decla-
rado ao mesmo Exm. Sr. quo, da conformi-
dado com o artigo 2." da Lei n.° 3.394, da
24 d'aqqallo moz, davam os piulendeiitas á
matricula no curso preparatório da ..Escola
Naval prestar exame dp nações garaas^ia geo
«rapina, além do das matérias exigidas pola
Regulamento rie 20 de Junho da 1880.

leerélaria da 1'rasidoucia do Pará, 17 do
D-izoiuiiro do 1888.—O secretario, Julio de
Mello Filho.

Da ordem de S. Exc. o Sr. Presidente da
Provincia, faço publico para conhecimento
dos interossados que por sentença da 10 do
corrente, foram approvados os processos das
demarcações das lerras de D. Custodia Ma-
ria da Nazaroth, o Antonio Ua Araújo Duar-
to, a primeira situada uo lugar d nominado
«S. Miguel», igarapé Ipitiuga, distrito do
M -jtl. município de Igarapé intry. o a seguu-
da situadas nu lugar denomina 10 «S. Jusóo,
município riu Faro, por haverem corrido re-
gulannenle em todos os .seus lermos.—Se-
cretariã da Presidência du fará, 11 de Do-
zembro do 1888.—D Sacratariu, Julio de
Mello Fttho.

Da ordom do S. Exc. o Sr. Prosidenle da
Pruvinda, faço publico, na confurmidade do
D-ctotu n ° í),(iii.'i do 3 du Junho de 1874, o
requerimento abaixo tiaiiacripio,em quoltay-
inundo Padro Auzi r pede por cumpra torre-
nus devolutos uo muutcipio do Acara :—lhui.
o Exm. Sr. Presidente da Província.—Diz
R.y-nuudu Pedro Auztor, cidadão nraatluiru,
rastdeuie uo Igarapé itariquita lirautta, no
no Acara tniiy, 1.° dislricto da Villa do S.
José du Acara, que quer udo haver por titulo
li gttirau uma surta de lerras no masinu Iga-
rapo M.ii'i.|inta Graude ando iam uma casa
d - lelioi a .-ua laVuüra a mais du trtuu anuos.
vem rospBitosaiiieuio rugir a V. Exe. lha
couceda maia o,.u do fiauio u luttdis cur
10 pon latiies, a começar iu mareu do Augas-
to lltcardin-j Nuuoj Marques, ató uniu Iiu-
dar', fazeüdu u d;Vl n) piigaitleu.o a pi asu aió
tínal deiiiarcaçàu. Nestas lertuu.i E. tt. Mcê.
—1'ara, 14 de Dezombro da 18i58. -1'eiu
supplicante, Antônio Rudrigiesd Lima.

Sccreiina oa Pitíjtiloucia du Para, ,18 de
Dezembro da 18á8. — O sucrotanu, ^iíúii de
Mello Filho. T 

'

Da ordun tle S. Exc o Sr. Dr. Por.ii-
dento dá Pruvincta, f>çi publico para lonho-
cimento dus interessados, qua pur suntonça
do 3 do corrente, fui annuliado u prucuuou
da demarcação das lanas do Mauuul Seve-
nano da Cuaia, situadas uu lugar danuiuiua:
du «Ilha Arapiranga» município da Quati-
puni. senda coudamuado na perda dos «mo-
luiiieutus que iiuuveioiti parcubidu, o escri-
vão, o juiz commissario e o agnmeosur.—
Sercetaru da 1'residaucia du Para, 5 da Da-
sembrude 1888. —U Secretario, Julio de
Mello Filho.

Em cumprimento ao artigo 155 do código
do Pustura, faço publicu quo se acha reco-
Iludo au curro publicu um cavallo remettido
pelo comiiianJautu do 4° batalhão.

Gunvtdu au duuu dossu animal a vir a esta
secretaria, dantru do praso da cinco dias,
coutado da data deste, satisfazer a mulu om
qua incurrao, e quaudo não o (aça uu rcfot 1-
.10 praso, seta o mesmo animal vendido uo
mesmo estabelecimento au meto dia paia
p-gameuiu da re->paciiYa muita.

Secretaria ua Gamara Muuicipal de Ralam
18 uo Uezauibru üe 18d8.—U Seureiariu, A.
Couto.

—— -OOQ<JG»- ——,

Policia

—Oilicio da Câmara Municipal do Baião,
da 11 da outubro, pedindo quo soja nomea-
do nm Collector das rendas goraes para a-

quella villa.—informa a Tliesouraria da Fa-
senta.

—Dito da Câmara Municipal de Camela,
de 30 de outubro, pedindo quo lhe seja for-
necida polo Thesouro uma relação dos seus
redtles raculiudus á dita roparução.—Ao
Thesouro Provincial para atiender, devolveu-
do a esla Presidência o presente olfljio.

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

Província, faço publico, ua cunfonin lado do
Douroio n. 5,üoü de 3 ile Juuuo do 1874, o
requerimento abaixo transei iplu ernque João
Frauciscu Galeto poda por compra lorreuos
devuluios no município de Munia Alegre :—
Illm. eExm. Sr. Or. Prasidauieda Província.
—Joãu Francisco Cateie, residente e estabe-
lúcido com fazenda de criação de gado vae-

N.° 1097.—Secretaria de Policia do Pará,
am 17 de Dezembro ue 1888.— Illm. o Exm.
Sr.—Cabe-ma lev.tr au cuuhacnnanlo de V.
Exc. o que cousta das participações hojo re-
ut-btdas.

Policiaram a cidade, nas 48 horas lindas,
112 praças da inlautana o 32 da cavallaria uu
corpo Militar da Policia, distribuídas pelos
cinco distrietos, os quaes foram rondados
palas autoridades policiaes e quatro olFictaes
ao iiiüoijuu Curpu.

—Furam delidos :
A' minha urdem, Euzebio Antonio da Sil-

va, por embtiagutfz e vag .buudageui.
A' üo 1." delegado, Tliomaz Alves Barbo-

sa, por embriaguez e insultar a patrulha do
largo de S.João.

A' do 2." delegado, Josó Toixaira de Arau-
jo, por ferimentos.

A' du Subaelegado de S»ut'Anna, Antônio
de Metquita, por embriaguez o desordens.

A.ao subdelegado da Trindade, Manuel
Gomes dus Santos, por embriaguez e dasor-
dans.

A' do subdelegado do Marco da Légua,
Joaquim Francisco do Paiva, Jusé Juaquuo
da Silva, Horacio de lal, a Manoel Pires da
Silva, por cumplicidade no crime da farimun-
tu pialicadu na pessua da Isaac de lal.

—Foi puslu em iibordade, a oruera do sub-
dalegadu da Trindade, o delido Raymundo
J..só Cabral.

—Nutaiani os Srs. officiaes rondamos, nas
duas ultimas noites, ua illuminaçâo publica,
10 combusiures apagados a 3Ü com pouca
luz.

—A' Companhia do Gaz fui imposta a mui-
ta da 14£7oUréts pelas referidas faltas.

Daus guarde a V. Exc—Illm. e Exm. Sr.
Dr. Miguol Jusó de Almeida Parnambucu, M.
D. Pioaiueuioda Província.

O Cheio da Policia,

Anfonfo de Oliveira Cardoso Guimarães

[liíLi,371lli!líülliti)!)»M

O expediente do Governo

Em nossa ultima adição, apreciando o rio-
monstrando em loiras redondas o serviço que
o Governa quar para a publicação do aeu ox-

peüionto, dissemos quo além ria enormi axi-

goncia, que só podará ser paga eom muilo
riinhoiro, salvo tnáu serviço, alia cousas pei-
oras que cempromoltam ao Govorno o riegra-
dam a imprensa.»

Não foi sem razão qno dissemos lambam

quo S. Exe. a o sau digno Secretario não fo-
ram quom organisou as bases para o novo
contracto da publicação do expodiimle, as

quaes são as que existem na Socrataria desdo
longa data.

0 edital publicado no Liberal, consignan-
do as obrigações do jornal, quo arrematar a

publicação do expediente, diz na base 7.':

«A ser prohibido a clle contractante admit-
tir no seu jornal publicações em linguagem in-
decorosa e inconveniente a uma folha official.n

Eis ahi I
S Exc, o honrado Sr Prosi lento da Pro-

yuicia, ó distineto por suas getr.üa/.as, e tão
tlioiiucta é o sau illuslrado Secretario; a pois,
uão podia partir d'esles cavalheiros aquella
esguichada de lado atirada á faço da imprensa
paraenso.

Qual é o órgão do jornalismo paraensa,
quo se vao eonlraclar para não tor linguagem
indecorosa ?

B! si algum hnuvossa, que por seus toamos
t'iiítoi/es não fosse digno do entrar no seio
rias nossas famílias, estaria na altura da me-
recor fó ao G iverno, assignatido-lho um con-
iracíooo.m obrigações sóriasV

Um jorual sa coniractando para não ser
immoral!

Garantias... espiciaos daria ao Governo.
Bom vé a administração qua, ai fôr obsar-

vada no novo coníracto a base 7.', lica toco-
nhecido :

que a seriedade do jornal arrematante de-
pende da manutenção do contracto;

qua esse jornal sena capuz de exorbitar
as raias da deconcia, si não houvesse a obri-

gação contractado de guardar o próprio pun-
douur; o

que o Governo entrou em transacções com
um jornal sem imputação a respeito do de-
coro de linguagem I

Eis a quaulo se arrisca S. Exc, a quem
temos dadu e damos apoiu pur sua adminis-
iração bi-nasia.

E nam sa diga que não tomos razão era
nossas considerações, atlonta a basa 7.', que
diz: <t.. .publicações em linguagem iudem-
rosa a incuuvontenie a uma folha o/^iüVi/;»

porquanto as palavras em gnplio se referem
simplesmente ao termo aincuuvoui.enle» o
uãu au uuiru aindecoros>a».

Mas argumentamos com mais largneza.
Porventura uma fuiha pur ser official tam

mais sagrados devera- em mataria de decan-
ria rio quo qualquer outra, cuja entrada é
franca no seio das famílias paraenses ?

A basa 7.' é uma l^viaudado, além da sar
uma esguichada de todo projectada ào jorua-
lisino paiaenaa.

E' verdaoe que Iodos os órgãos da nossa
imprensa, absuluiam- nte iodos, té n lido sous

períodos agudos, peituous de cruel asperoza,

já enfrautaud) os Pudores Públicos, já lutan-
do uns com os outrns; mas qual d'slles tem
o habito da linguagem indecorosa ?

Nos dirão qua as Vazes saa a luz um artigo
menos sério; porém todos nós sabemos que
não ha redacção de jornal quo nào lojha ox-

perimeniado desgostos pelo que algumas vo-
zes é inadvertidamente publicado.

Quem o quo por amor ao próprio pondo-
nor não vé que a base 7.' degrada a im-

prensa 1
Ha, porém, o que compromelte ao Governo

a cujo lado estamos.
Diz a base 3.', impondo obrigaçõjs ao jor-

nal arrematante:

*.A não dar publicidade na parte editorial,
nem na de solicitados do jornal, a artigos con-
tendo censuras á administração e ao governo
geral.»

Sabemos, porque S. Exe. tem-n'o dito até
aos seus próprios adversários políticos, que
não teme a apreciaçã 1 dos seus a:tos.

Si assim é, e disto temos certeza, como

poderia S. Exc. impor que não fossam publi-
cados na parte ediiurial da futura folha do
expediente e até (I) na parta livremente abar-
ta a todos os cidadãos artigos de censura ?l

0 Código Criminal dispôs!

sArt. 9.°—Não so julgarão criminosos:
8 4." Os quo censurarem os actos do Go*

vemo e da publica administração em termos,

posto que vigorosos, decentes c comedidos I»

Logo, não constituindo a censura um acta
delictuoso, todos os cidadãos tdm o direito
de censurar os actos do Goveruo o da publi-
ca administração.

0 Código Uriminal é bastante liberal, des-
de que admitia o dilaito da censura aos actos
dos Podere3 Públicos «posto quo em termos
vigorosos> ."Assina 

sendo, a baso 3' do edital do The-
souro comprometia ao Governo; porque in-
duz ao publico acrer que os Poderas Públicos
temeudo a censura publica, lançam mãos da
meios vexatórios para tolher um direito ga-
rantido por Lei expressa.

E porque 1
A basa 3.' ó para o Governo, que defende-

mos, simplesmente dilTamaloria: denuncia

peso de consciência por faltas commetlidas ou
aiuda na intenção, o que não ó licito acre-
ditar.

Sabemos a repelimos: o Governo não tome
a censura e quer a liberdade da imprensa.

0 disiincto magistradu, Sr. Df. Fraucisco
Luiz, annutando o Código Criminal, diz com
referencia ao art. 0." § 4.':

«Sem liberdade de imprensa e de tribuna
tião pode haver governo representativo e boa
administração publica; náu podo ser exercida
pola povo a faculdade de analysar, censurar e
conJemnar os maus aclos dos seus represou-
tantas, dos que por eleição ou delegação sua
o governam a administram.

a Sem liberdade de imprensa o da tribuna,

minai assim se exprima a respeito do ari.
9.° | 4.°:

« A analyse dos actos dos agentes respon-
soveis, alam de ser uma vordada ria nossa
Constituição, ó da grande utilidade o condição
da vida do systema do govoi ti 1 reprosentalivo.
AT«o pode haver governo representativo sem
tribuna a imprensa livre.

a Mas a imprensa livro, quo ó sem duvida
o pliarol do progresso o ria eivilisação, po-
di-sa tornar o archoto ila distração so não
livar crenças a principies, a quando, tornan-
do-sa mercenária, tiver da apedrejar hoje o
idolo a qua hontem incensava.

«Oneremos uma imprensa que fustigue o
crime, o vicio e a immoralidade, qua morra
embora no marlyrio om dofoza da uma causa
justa e santa, que se não deixe, corromper pelo
poder a qua, novo Abyssmio, adore hoje o sol
para apedrejal-o amanhã. N

a A imprensa livro, vigorosa, tleconte e
comraedida é arma poderosa da liberdade de
um povo o temida pelos governos; faz a sua
felicidade, não estraga os homens nom lira o
prestigio da auloridado, porque não desce á
discussão dos convicios e das faltas do lar do-
mestiço, qua devem ser respeitadas, como é
rospottado o inviolável pula loi esse lar; e no
ontanto não tolera desragramento dos actos
públicos a desmascara o impostor, que pre-
leude a posição social sem mérito algum, e
finalmente obriga a sair da mão de ineptos o
exercicio do podar o da autoridade, qus só
davam sar conliados a quem souber dosem-
peno.ir seus doveres com intelligencia e mo-
ralidado.

«A liberdade de tuna tal imprensa deve ser
sustentada e acatada.

ti E' re.-peitadora do principio da autori-
dado, quo existo oncarnada na naturoza da
sociedade; não quar, piram, agentes do po-
dar que sejam corrompidos, estúpidos ou ar-
biirários, porque taes agentes são os dosmo-
ralistdaras da auloridado que axorcom.

«Umi tal imprensa é o primeiro athlela das
doutrinas constitua mães.

aDave ferir us máos, qua a atacarão, por-
que não qusrotn a censura; mas teá o apoio
d 18 bons, qua não rec-jiãj a discussão, antas
a amáo e querem quo todos os saus actos se-

jam discutidos, dalinidos o justificalos peran-
le o povo, que ó o verdadeiro soberano 1.

Ja vô o publico qua o honrado Sr. Presi-
dante da Proviucia, qua não faz mystorio dos
saus actos ediz mesmo ais seus próprios ad-
vai sírios quo uãa tama a cansara da irapron-
sa, não pode consentir na immoralidade da
basa 3' do edilal do Thesouro, a qual de cer-
ta escapou á attenção d-i illustre Sr. Secre-
tario da Província

-KS-l-O-Hs»
S. Exc. o Sr. Presidonte da Provincia,

por acto (leanie-hootem,despachou os seguin-
tas requeri mantos.

Miguel Rodrigues Souto,— Informa o The-
souro Provincial,

—Manónal UJorico Nina Ribairo (euga-
nheiro).— luforme a Câmara Municipal do
lidera;

—Leocadio Farreira Riboiro. —Attendido
com parlaria desla data.

—Joaquim do Paula Noguaita Lima (ta-
uente da policia). — Indeferido, vislo cimo o
eslado dos cofraa provinciaes não permitiam
o adeantamenta que requer o supplicante.

.ra|OI 1BT7 
Fomos obsequiado nelos Srs. Lacmmert ôc

C\ eom um Álbum Specimm do lypos, na-
clima; o utauciliod lypograpnicos, o qual a
cha-so no prélu, para ,-or rem-itido a saus
freguozes e amigos, como brinda do anno
novo.

umn mmsmíi
Hoje ás 10 lioras da raiuhã haverá sessão

extraordinária no Paço Municipal, alim de se
olfjctuaram as arremauções annunciadas

por editaes no a Diário de Balam*.
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lodu o goveruo tuuuarchico ou republicano
tornar se-ha despotico.«"Não 

ó somente tim magistrado quem assim
louva a sabedoria do nosso legislador, é
tambem um illuslrado Advogado do Rio da
Janoiro, Sr. Dr. T. Alvos Junior, que oa sua
obra em 5 volumes de critica ao Código Cri-

A

Em Pernambuco foram publicados os se-
guintes telegrammas.

Rio, 14.—Tendo o ajudante general do
oxercito, Severiano Martins da Fonseca.pro-
posto ao Ministorio da Guorra qua fosso dis-
pousado dos conselhos do investigação e de
Guerra o major Honorato Cândido Ferreira
Caldas, cominandanta interino do i7.° bata-
Ihão da infantaria, visto estar cancellada a
sua ordatn do dia n. 482, resolveu o Minis-
tro da Guetra pela negativa.

—Os jornaes de hoje publicaram que ns
1." e 17." batalho>s de infantaria bravemen-
ie partirão para Malio-Grosso atLi de ficarem
do observação ás fronteiras do Brazil por
aquelle lado.

Rio, 18, —Foi nomeado presidente da pro-
vincia da Pernambuco, o deputado gorai pe-
la Bahia o Dr. Innocencio Marques de Arau-
jo Góes.

—Foi nomeada uma commissâo para diri-
gir as obras de construcção dos açudes do
Ceará, sob a direcção (do engenheiro Julio
Revy.

— Está resolvida a nomeação do general
Deodoro da Fonseca para commandar a di-
visão do exercito que vao ficar d i observa-'
ção na fronteira de Mitto-Grosso.

—Foram hojo assinadas algumas promo-
ções no exercito i

—Foi nomeado lenta substituto da Facul-
dade de Direito no Recife, o Dr. Oliveira Es-
corei.

—0 governo, polo Ministério da Agricul-
tura, rasolvau contractar com o coronol
Joaquim Verissimo os estudos da eslrada de
fearo de Jacuype, podando depois caber-lbe
a concessão ri essa ferro-via cam a garantia
de juros de 0 °|, ao anno sobre o capital n'el

a. empregado.

LEILÕES
Devem ser feitos hoje os leilõas:
Da fazendas geraes, pelo agen.e Ferreira

da Silva, no armazém dos Srs. A. Jovita éc
Lobo, ás 2 horas;

Da Hioneis, pelo agente Ribeiro, na casa do
Sr. Antônio G. Riis Juuior, á rua de S.João,
as 2 horas;

Da um terreno e capintal, polo agente Oli-
veira, á estrada da Independência, ás 5 ho-
ras;

Da uma loja de alfaiate, pelo agente Sam-
paia, á rua da Imperatriz, ás 9 heras ;

Da armação e utensílios de uma loja, á rua
Jaão Alfrodo, pelo agento Furtado, ás 10 ho-
ras;

De fazendas geraes, pelo agente Oliveira,
no armazém dos Srs. Faiia Pereira éc C, ás
2 hnias; e

De gêneros do sul, por diversas agentes,
no trapiche da Companhia Brazileira, ás 8
horas.

A policia visou os seguintes passaportes;
Joaquim Gomas da Freitas e Joaquim Augus-
to du Campos para o Sul, e Poli Elvira paraManaos,

0 DRAH\ UYST£H10S0 UE CONSTANTINA

O INTEimOGATOMO

(Conlírtitacün)

O róo continuou :

—A primeira vez que vi M°". Grille, foi
por occasião do casamanto da minha irmã,
M"". Couverchal, de quem era amiga. Ella
veio á nossa casa muitas vezes; algumas
d'ellas atiramos ao alvo jutilos, porém nessa
epocha tinha no coração apenas o sentimento
dn felicidade am ter carno amigos possôas tão
delicadas e encantadoras; parque, confesso :
—Mr, Grille e sua sonhora sempre mostra-
ram-se muito dedicados á minha familia Tor-
nei a ver Al"". Grille mais larde, depois da
morte de minha pobre irmã, que eu tanto
amai, quando olla lamentava-se por ler per-
dido um lilho; consolamo nos juntos o a du-
pia tristoza acabou por formar um traço i.'e
união entra nós.

—0 Pboguiuoor GKnAi.: Em que dia fez
o réo a sua dnclaiação de amor ?

-R.-No dia 13 de Oatubro da 1887.
Lembro-me d'esta data por sar ado anniver-
satio da morto da mou paa. Minha mão e eu
jantávamos em casa de M"°. Grille. Anles
de assenianno-nos á meza, inclinei-ma para
ella' e disse lha ao ouvido :«Ame-a I» Ella,
antão, levou-me para n salão o disse-me por
sua vez: «Sim : amemo-nos como irmãos I»
Depois, por uma d'essas contradicções tão
familiares ao amor, deu-ma o primeiro beijo I
En'ão, coma os nossos sontimnntos, os acon-
tesimenlos precipitaram se. Um dia, passan-
do-llta pala parta, fui accoramettido do uma
crise de lagrymas, a ponto de ser conduzido
para a soa casa. Al™. Grille e o marido pre-
cinitarara-so em mea. suecorro, porém ella,
infinitamente commovida e cheia da ternura.
Emquanlo Air. Grille procurava alguns visi-
nlms, eila falou-me durante muito tempo.
Comprehendia que ou soffria por sua causa
e disse-ma : «Dozejoquo meu marido'raa
veja pela janella afim de que nos mata juntos
e com o mosma golpe Io

—P —Em que dia varificaram a horao-
gencidada da sentimaotos quo havia enlre
ambos ?

—R. —Os qua amara sabem que é impôs-
sivel pracizar da tal data cum certeza.

—P.—Quando rem tieu-llte ella o retrato
a a madeixa de cabnllns ?

—R.—No mnsmo mez de Outubro, depois
da minha partida para França.

—P — O róo já explicou qual a atlituda do
marido ?

—R,—ih muito tempo que ter-ma-hia
suicida lo porcau<ada saohor Grille. Não
qneria trahtr os segredos da hospitalidade;
mas,d!sscr-itn laniis infâmias a meu respeito,
aue jnlgtiat nia denuncia lo. U ti dia, emque
Àlm'. Gnllo entragava-ma, às occullas, ura
bilhete, ua occasião era qua eu voltava da um
passiio a carra com as suas duas filhas, os-
tas exclamaram :—aO.its, papi, u qua a ma-
mã acaba da entregar ao senhor Gliambige.»
-«Deixem, — rasp.ndeu ell-, e mudou de

conversa. Uma outra vaz, durante uma par-
lida da lawu tennis, Al"". Grille en,regou-me
um hilh'ta b lórnon lot>e a toinar-ra'), como
coslumiva fazar. N'ello, ella partectpava-ma
qua náo podia cuminuar a vivar na mesma
casa, porquanto acabava da confessar tu^
a seu mat ido, qua não'amava mais Poucos
dias danais, partecipou-me. tambam, que o
marido havia-lhe respondido: — aSanhora, se
eu fosse só, saberia o que havia de fazer;
porón, tenho filho - - A familia Chambiga ó a
culpada da sua par .lição. E' preciso a sonho-
ra tomar oleo de Qgado de bacalháo,a, dentro
de ura mez, ba da dar-mo uma resposta de-
tiniliva.t

—P. -0 róo disso quo o senhor Grille
procurava hff-oaial-o, fazendo, na sua pre-
snnça, a molhar assentar-se-llie sobre os joe-
lhos afim de beijal-a.

=»R. —Istu deu-se apenas uma vez, porém
exaggarara esta scena. O sentimento que ma*
nifostai ó ridiculo.

—P.— Mm\ Grille disse-lhe qua a sua
morte seria considerada como um aclo ds
bravura, e que seria admirada 1

—R.—Sim.senhor; eu lha havia falado do»
Amantes deMonlmorency, da Alfred de Yigny.

A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS

A primeira testemunha interrogada fui o
senhor Paul Rieu, amigo intimo do aceusado,
o qual o conduzio á casa de diversos agiotas,
depois do meio-dia que pracedao o drama,
Ghambige, desesperado pelo insuecesso de
seus-trabalhos, acabou por abandonar Paul,
dizendo-lha: «Esta noite deixarei de existir.»

Paul, muito inquieto, foi procurar o cu-
nhado de Chambige, o senhor Garin Rose,
verificador das contribuiçõas direclas, o, te-
mendo qualquer desgraça, ambos acompa-
ohadob por ura outra amigo do aceusado, o
canhor Lavie, dirigiratn-se para Sidi—Ma-
brouck, e o cocheiro que esperava sob as
janellas disse-lhes que Chambige acabava de
entrar, em companhia de uma senhora.

(Continua)
"i|" <A*/H>

Chegou hontem da Corto, no paquete ame-
ricano, o Exm. Sr. Dr. José Maria Laitão da
Cunha, digno dapntado geral polo B.° distri*
cio dosta provincia.

Comprimeolamol-o.~OS 
LUSÍADAS^

Pelos acreditados livreiros Guillard, A»ld
laud éc C *, de Paris, vae ser editado esso
grande pooraa épico ds Luiz de Camões.

0 specimen das gravuras são excedentes,
segundo a amostra qua os mesmos Srs. se
dignaram mandar-nos.

A obra começará a ser publicada em. prin-
cipios da .1889.

Foram sepultados ante-hautam a hontem,
no cemitério da Santa lzabel, os cadáveres
dei

J. G. de Albuquerque, paraense; hérnia
estrangulada. ..,-.' '

-«Edmundo, paraense; convulsões.. -
—Ceciltt, paraenso; enten-colua. ,.
—Verissimo, idem; ioierite chronica.
—Uma creança do sexo masculino, invia-

bilidade.
=>Maria'Vanancia, cuarra.se; hysterismo.
—Romana do S.uza Alontoiru, paraense;

varíola.
—Bernardino GonçaUes,portuguez;variola.
—Jovita,.maranhense) varíola. -
—Maria, paraense; convulsõas.
—Carlos, púraansa; rachitisrao.
—Roía, idam; convulsões,
—Ala ria, idem; letauo,
—Antonia, idem; dantição.
—Virgílio, cearense; varióla.
—Um léto.

ma | o | ia ... 
Acham-se abertas as matrículas para 9

t«po Parften59i
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PELO ESTRANGEIRO
0 Roi do Portugal, achando-se conslipado,

não sahiu do Paço alguns dias, conforme um
lelegramma de 7 do corrente publicado em
Pernambuco.

—O miuisterio hespanhol deu a sua de-
missão collectiva.

Sagasta accoilou a missão do formar um
novo gabineto.—O novo ministério, formulando uma do-
claração official no pa-latneuto, anuunciou
quo continuará a politica geral seguida pelo
precedente gubinelo.

Na Camara dos Deputados uma interpella-
ção foi endereçada ao governo sobre as di
versas manifostações.contra o Sr. Canovas
doi Caslillo. «

—No correr de um discuroo que pronun-
«iou na Caniara dos deputados, o Sr. Sagas
la, prosidento do conselho, declarou que ain»
da esperava evitar a proposla do dissolução
da Camara.

r—-A Gamara dos Deputados terminou no
dia 15 a discussão da inte.pellação sobre as
manifed tçòes conlra o Sr. Canovas dei Cas-
lillo, som nenhuma votação.
,, —O general Boulanger, eleito depulado
por tres departamentos, optou pelo do Norle.

—E' bastante critica a situação da Gompa
nhia do Canal do Panamá.

O governo francez procura uma solução
no intuito de ajudar a grande obra de Mr.
F. de Losscps.

—O emprobtimo russo de 128 milhões de
rublos emitlido no dia 12 na praça rio Paris,
foi sobscripto diversas vezes.

—O governo apresentou a Camara dos De-
pulados um pnjccio de lei aulorisando a
Companhia do Canal de Panamá a supprimir
os Coupons e suspender os seus pagamentos
durante Irez mezos.

A Camara adoptoo a urgenoia por 333 vo-
tos conlra 155.

A commissão do Senado encarrogida do
exame mosira-se desfavorável ao projecto de
lei apresentado pelo govorno.

—Mr. Hunri R-. cheforl director do jornal
Ulntransigeanl, partidário do general Bou-
langor, mostra-se desfavorável á eleição do
general Cluseret m> departamento d i Var.

O Sr. Ferdinanüo de Lesseps; presidoule
da Companhia do lanai d.< Panamá, e ouiros
membros do Cunselho da administração da
mesma companhia, demiiliram-se das suas
funeções.

O Tribunal do Commercio ac ba de no-
mear trez membroc hquidatarios da amiga
companhia.

—O governo russo, diz um tolegramma de
Londres, vai coutraetar proximamente um
emprelimode 125 milr.õesde rublos.

O emprelimo será emiilido terça-feira. 11
de Dezembro na Bulsa ».e Paris, oade o esla-
rio da praça pareço ser favorável á operação
financeira.

Esla noticia causa uma certa emoção na
Áustria o ua lialia.

The Standard annnncia que as tropas
sudanez.,3 apoderaram-se de Slanlay e do
Emim-B'?.

—A Gamara dos Deputados da lialia adop
tou por lüívoio*. centra 144 o prnjectu de
lei relativo á emigração, apresentado pelo
governo.—S. M. 'i Rei Humberto partirá paia Ber-
lim no dia23 ue Jau-iro próximo fuiuro.

—O Conselho Fedoial üoru^ou. para o an-
no pruximo Mr. Beihherd-Harnmer do cantão
de Soiviliuru, presidente ua Confedetaçâo
Helvriica, u Mr. Luuis Ruehoouot do cantão
de Woadt, viuo-presideme.

—As eleições legislativas primarias que
acabam de lei lugar na Sei via'são favoráveis
aos radioaes.

ACARÁ
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mWiim mnm'
No dia 6 do futuro mez de Janeiro, dove-

rá realizar-bo no predio em que funeciona es-
ta distineta sociodado, a eleição para a di-
raciona que lem de funecionar uo decorrer
do pruxun i anuo de 1889.

A generalidade dos sucios acceita como
inligiiados para tal Qm os seguin.es cavalhei-
ros :

Presidente, Dr. Clementino José Lisboa;
secretario, Walier da Cusla; thesoureiro,
Rodrigo Alberto de Brito Amorim; dirocto-
res, Joaquim Rodrigues da Silva e Alberto
Ribeiro da Silva.

—a=HHH*=>-

No dia do anniversario natalicio do conse-
lheiro João Alfredo, 12 do corrente, foi Sua
Exc. comprimenti.do por avuliado numero de
pessoas gradas, recebendo telegrammas de
felicit.- çõ ;s de diííerentes localidades, e sen-
rj . obsequiado com muitos mimos.

Na casa de residência de S. Exc, houve
uma soirée concorridissiraa.

Estatística
-. Pelo vapor do sul recebemos um opuscul]
Intitulado -A população, território e a He-
presentação ndciond. do Brattl— comparada
com diversos paizes do mundo, escripta por
J. P. Favilla Nunes e impressa por ordem
do Ministério do império.

Agradecomus.

Os Srs. officiaes rondantes notaram, nas
noute de 24 e 25. na illuminação publica :

Combuslores apagados 13
« com pouca luz 37

A' Compaubia do Gaz foi imposta a multa
de. 152750.

<*H-o-ts*a-
Telegramma

Publicou, ante-hontom, a Provincia :
« Rio de Janeiro, 24 de Dezembro de 1888

12 horas e 35 m. — Foh.ni reformados os cu-
roneis coiumandantes superiores da guarda
nacional das cidades de Bragança e Cintra,
n'essa provincia, sendo nomeados em subs.i-

. .tuição os teneuies-coruneis Anlouio Caelauo
Ribeiro e Anísio Antônio Dias.

Hoje, ao meio dia, peranle a junta do tho-
. souro provincial, serão recebidas propostas
.para impressão e brochura de relatórios luis

e actos co governo,' circulares e mais iraba-
lhos da secretaria Qn presidência, publicação
du ex; edieuio do governo eobjectus necessa-
rios para u expediente da mesma secrelaria.

OlEMâlM
Acha-so entre nós o Sr. João Antônio da

Cosia Santos, zeloso professor publico da vil-
Ja de Vizt.u, localidade onde é geralmente es-
limado não só pelas qualidades que Itie or-
nam o caracter como lambem pela actividade

,-. que emprega.no exercicio do seu cargo.
Cnmpriu.eijlamol-0.
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Sahio honton. o vapor Manáos para o sui.
^¦»>l*0**t^r fmamm

Vapores a sair
Devem sair hoje os vapores:
—Araguaya, para o Rio Madeira;
•»A\lianca, para New-York; o

Pula lancha a Aurora», escreveram-nos
d'esta ioc.-ilid.iilu:

«Tendo do entrar om oxocução ao começar
o moz de janeiro próximo fuiuro o regula-
moulo do rugistro civil ''tos nascimentos, casa-
mentos e ubdus, approvado pelo docroto n.°
i)83'5 de 7 do Março d'osle anno, aló hoje, 23
do cadente, aiuda não appareceu um >ú eui-
tal das aucioruladus d'osto mal fadado torrão,
fazendo publica a ado; ção do lão salutar mo-
diria tomada pulo goveruo.

Além do ires juizados de paz o de tres sub-
delegacias, temos a camara municipal, que
cuida unicamente de crear impostos o nada
mais trata du fazor.

E' fácil de calcular o resultado do lanto
descuido:—os cadáveres andarão do um lado
para outro, sem terem de prompto a procisa
sepultura.

Ainda não temos-vigário, e talvez jamais o
tenhamos, porquanto os últimos que tivemos
foram bem apoquuntados,

A «Aurora» devo levar dois balolões car-
regados de b .us madeiras tiradas das torras
nacionaos, quo são aqui reputadas terras da
mão Joanna.

—E o governo, como encara isto ?
Os manifestos dormom na Recebedoria

Provincial, onde é fácil saber-se que no de-
correr d'este anuo approxima-se de sessenta
mil o numero das peças de madeira tjue d'es-
lo turrão riquíssimo tem sido remettida para
a capital.

O velho Diniz aiuda continua som monta-
ria o sem justiça, apesar de ju haver sido
portador do dois o.licios do Sr. Dr. cbi-fa do
policia para o subdelegado do 1.° districto,
quo nada fez.»

Chamamos a attençâo de quem competir,
para os abusos que ain ficam lelatados.

O Dr. Hemiquo Moscoso, Presidente da
Provincia do Espirilo Sanlo, usando de uma
autorisação que ihe foi dada pela Assemlilóa
Provincial, decretou, pur utilidaue publica, o
atlerro do mangai de Campinho, grande char-
co existente ua capilal.

Para esso fim, S. Exc. importou da Côrle
trilhos du systoma Decauville, bem como os
respectivos wagonettes o demais material pro-

ciso.
A superfície alagada mede 114,300 mn-

tros quadrados, segundo a planta apresenta-
da pelo engenheiro Augusto d'01í.oir« Uodri*
gues Ferrei, a.

O atlerro, peio orçamento do mesmo inge*
nheiro, custara IGOiUOOtSOOO.

Ja cumeçou o assentamento dos trilhos, e a
inaugure cão do serviço terá lugar dentro de
poucos dias.

Toda a imprensa nnplaudio e louvou o acto
do Prosidt-uio da Província.

O ciriaoãu Francisco Pinto de Siqueira of-
fereceu Ioda a lerra e podra que forem pre-
císob para o atlerro, dando permissão para
que sejam tiradas do uma propriedade sua,
cuutigua ao referido p -.uianu.

Loteíia do Gram-Pará
A extracção da O' serio da 23 loteria d'esta

província será efToctuada bujo,
^—-a-^j-Hi*..,,

Aíòmtnissao da I/.ja Fiimesa'» 'Itfmaiii-
dado, eucairagiida ue soecorr-r aos indigen-
tos variolosós du 3." dislriclo J'osta capital
prevíne quu aiteudo aos pedidos ou reclama-
ções a qualquer hora do dia em casa dos se*
guiutos maiubrus:

Juvencio T. Sarmento e Silva, á rua do
Arcipreste Manoel Theudoro, n." 41.

Emílio Auguslo Pinto, á rua da Pedreira
n."7i;e

Francisco Teixeira do Carvalho,á Travossa
Oriental do mercado, n." 10.

Acha-se hoje de dir á praça o Sr. capilão
addtdo ao'15°, Luiz Lopes Villas Boas.

*
¦ A guarnição será dada pelo 4° de artilha-
ria, coa ijuvt.do pelo corpo de pulicia, com as
guardas de Palácio e da cadoia.

*
Apresentou-se hontem ao commando das

armas o Sr. 2o cirurgião do Corpo de saúde
do Exercito,Dr. Joiquim Mariano Bayma uo
Lagu, que se achava coin bcenç;» para traia-
menlo de saúio na província do Ceará.

*
Funeciona hoje, ií 10 horas da manhã, no

Quartel du cumulando das Armas, o couse-
lho de Guerra a que está respondendo o cor-
neteiro do 4o de artilharia, Deolindo José Fef •
reira Lima.

*
Foi condecorado com o habito da Ordem

de S. Bento de Aviz o capollão capilão do
corpo Eclesiástico do Exercitu,Julião Joaquim
de Abreu, pur se achar cuiuprohendido nas
disposições favoráveis do Docroto n, 4144 de
5 de Abril do 18u8.

#
Por portaria do Ministério da Gu rra, de

10 do corrente moz, foi nomeado o Sr. ca-
pilão do 4° d'artilhana, Auguslo de Menezes
Vasconcellos Druminond, para interinamente
exercer o log,.r de ajudante do Arsenal de
Guerra d'esl.i provincia, ficando sem effeito a
portaria de 3 também do corrente, notnean-
do o Sr. capitão do corpo do Estado maiur
de artilharia Arlhur de Muraes Pei eira, para
o referido logar.

»
Dislribuiiã>se aos corpos e estabeleci-

mentos militares as ordens do dia du exer-
cito de ns. 22*5* a 22z7.

TypograpMa e encadernação
Os Srs. Francisco Ribeiro P«reira, Malhias

Piulieiro e Antônio Loyola acabam i: - montar
cum responsabilidade solidaria, uma ollicina
de lypograpuia e encadernação, ao largo ca
Mizoncoroia n° 8, oude, com as mais apar
leiçoadase modeinas machinas, comproniut-
tem-se a fazer qualquer trabalho concoruen-
te a sua arie.teudo adupiadu para lirma com-
mercial a de Pereira, Pinheiro* C".

«9HH-S»

Foram detidos;
Manuel José, Manoel Ferreira Ribeiro, Ca-

listo Marques Ribeiro, Joaquim Victor de
Mello, José Hulitio du Aiu-jmui, Manuel Jusé
de Araújo, Kaymunao Alves de Souza, Jusó
EtteVíS, Aniuuiu Vt.ni.ncio Pereira e Leuca-
tuo Bossa, por dosordeus.

—Anionio Joaquim Pereira, por embria-
guez.--Enesto Mancil dos Sanios, por embria-
guez o desordena.

—Bernardo Puno d'Azevedo, por furto,
—João Alfreuo de Lima, por fenmenics,
—João Ferreira Lima, por espancamento,

MülEE ...
Com este titulo, acaba de ser fundada em

S. Paulo uma interessante revista semanal,
suh a diro. ção da Exma. Sr, I) Josephin.i
Alvares do Azov..-do, o coll.iborad.i polas mais
illustres escripturas hraziloiras.

O lim d'esl.i revista ó tratar única o oxclu-
sivaronnle da educação ria familia, cunflando-a
aos cuidados o á penna rio rio loria» as es-
eriploras que desejem, com os fruetos mimo-
sos do seu delicado cérebro, contribuir para
a glurilicaçáu da mulher, procurando também
com uma c.riiica—severa o dolicaria—corrigir
as ctiinpnsiçüis em prosa e verso que á sua
redação furem remeltidas.

Agradecemos o nuinoro quo nos foi ode-
recido.

T--I-0-H
-Foi posto oni libordado o delido João

?rr-o-t-

Loteria do Gram-Pará
Foi honlem paga pola thesouraria das lo-

lerias a sorlo grando da 4* sério da 23' lote-
ria extrahida em 10 rio eorrenie, cujo bilhete
foi vendido em Pernambuco pelos Srs. Mar-
(ins Fiúza dc C

s-**-0-f->

Firmeza e Humanidade
Foi cuncorridissima a festa reali*ada ante-

honlem pula associação maçunica Firmeza o
Humanidade, no sou uálicio, a rua do Rosa*
rir

A's 5 horas da larde foi ello franqueado á
concurrencia publica, dando-se, ás 8 horas
da noilo, principio ao bazar.

Os lanços loiv.ni abs.ilutamenlo oxponta-
nous, notaudo-se louvabilissima geuerosidado
por parto do iodos os assistimos.

A's lü horas da noito foi exposta a Arvore
do Natal, osuicradamealo preparada pulo Sr.
Forlnnato Ory.

No dia 1.°' do Janoiro continuará a festa
de caridade.

"*.»**»-a-0-t-

4!
Do variola fallocoram : á rua do Conego

Jeronymo Pimeniol, Romana S. Monteiro;
em fronte á enfermaria José Bonifácio, Br-
uardino Gonçalves; Jovita, àrua João Balby,
o Virgílio, á rua da Trindade.

De Hamburgo, entrou no dooingo o vapor
inglez Jeroine.

__ »g-»>»-0-l-g*--.

Vapor do sul
Entrou em o nosso porto, precedente dos

portos do sul, ante-liunteui, o vapor nacio
nal ¦Maranhão» o huniem o americano «Ai-
liance».

As noticias de que foram portadores co
nu cimos a publicar hoje n'osla secção.

Hospital da Caridade
Existiam liontom  72
Entraram  2
Subiram curados  3
Existem em tratamento  71

¦us t-o-rHgg- 

Acadcni cos
Acham-se enlre nós, hontem hegados do

Recife, os intebig nlos acadêmicos da direito,
Fernando Mello e Estephanio Barroso.

CAMAM MUNICIPAL
Expediente do dia 20

PelltSes,—Mitnoiri Pereira Duarte e soa mu
llier.—Luvre-se o termo com as íoruiulitlHdes le
gaes.

—Joaquim Francisco Pimentel.—Dô-sc o ali-
niiami-iito, preenchidas as formalidades legaes.

—Verônica Maria tia Conceição e Meraudoli-
na Julieta da Silvn.—Informem o ng.iuiensur e u
Secretaria.

—Carlos Ferreira Salua.lo e Joaquim da Co»la
liamos.—Informe a conta.loria.

—Queiroz U C."—Informe o fiscal do districto.
—Anlouio de Mesquita.—Juntando us docu-

mentos respectivos, informe a secrelaria.
—Anna Fduyiges dus Santos.—Como requeri

enten.leuilu.se previamente com u respeeli.o ar-
remntaiitc, quanto ao levantamento du calça-
mento.

—Fiancisco dos Santos Abreu.— Informem o
Sr. advogado e a contiiüorin,

fartes dinriui.—Uo curro e mercado publico
—Archive-oe.

CURHO PUBLICO

Rozes oüistenlos õiu 2(5 do Dezembro B54
Eniraram..  23

Abatidas.
(577

7o

Passaram para o dia 2(3 802
As rozos acima pertencem aos Srs. mar-

chanlos abaixo mencionados:
Baena àC.' 42
Francisco Ribeiro de Lemos 10
Francisco Henriques de Maltos.... 22
Bezerra ó-C."..-.- 52
Autouio Nunes Forroira 38
Companhia Pasloiil 247
Cyrillo Cruz 1b*
F. Cardoso t!c C* 44
Por vouder 23

£302
O medico visitou o estabelecimento.

EDITAES
Tendo os herdiiros de Antônio José Alva-

res Bentes requerido demarcação o alinha
manto do um terreno sito á travessa a2o de
Março» medindo 13m20 de frente e ò'Üm(iO de
fundo e que foi de Anionio Thiago Pereira,
fica dasiguado o dia Ode Janeiro vindouro, ás
7 horas da manhã para ter lugar aquelle
acto, devendo os lieiói.s coulinuntes compa-
receremmunidos de seus titulos.—Procura
doria da Camara Municipal de Belém du Pa-
rá, em 21 de Dezembro de 1888.—O Pro-
curadur, Irineo A. P. Coelho.

De ordom do Illm. Sr. Presidenie da Ca-
mara faço publico que em sosão de 27 de
Dezembro vindouro serão arrematados os
objectos seguintes precisos para os trabalhos
municipaes uo corrente anno; a saber:

PARA 0 MERCADO PUBLICO

Vassouras do cipó, duzia.
Poles do folha dobrada, um.
Ca-riuho de mão, um.
Pas do ferro, duzia.

TARA O CUllItO PtlDLICO
Vassouras lie piassava, duzia.
Piassava om rama, kilo.
Merlèim, dito.
Kerozene, galão.
Buchadas, duzia,
Pás de ferro, dusia.

ll. spa dei ras, dita.
Cai linho rio mão, um.
Pregos do caverna, conto.
Ganchos para pendurar carno, dito.
Arbiça, garrafa;
Fio riu algodão para pavios, kilo.
Poiítos falsos, folha.
Faca para o medico, uma.
Canão, tonelada.
Azeite doce para machina, litro.
Oloo de linhaça, idem.
Agua-raz, idem.
Sflccaiite, kilo.
Sabá.», idom.
TuiU on massa branca, luta.
/aiciu, kilo.
Pincel, um.
Lixa, folha.
PA rie tijolo, um.
Fio rio vela, kilo.
Maquoirn, dito.
Bstopa, dito,
Pas, rodas, o válvulas para o machinista,

as que forotn precisas.
OIIRAS MUNICI1'AF.S

Reparo rio ruas, moira quadrado.
Atorro o iiivellametito, motro cúbico.
Pedra rachada, carrada.
Aí.-ui, dita.
Malácão, dila.
Ibinnçin de aterro, dita.
Machados, duzia.
Ferro rio cova, dita.
Teiçalos, dita.
CafYiuho do mãn, um.

TALHOS 1)0 MUnCADO

Arrematação tio üi talhos rio intorior do
mercado, durante o corrente anuo.

PpLICAÇÃO D0 HXPEDIETB

Publicação uo iodo o expediente da Cama»
ra e repartições ann. xas, inclusivo us editaos
rios juizes riu 1' inlrancia o sobre maioria
eleitoral o ahstamonto militar.

OltSERVAÇÕES

A arrom.it.ição paia a publicnção do expe-
dieutu será feita debaixo das seguimos condi-
ções:

O arrematante obrigar-so-ha a publicar nu
jornal do dia seguinto us tiabalhus que fo
rom renietiidt.í nio as 4 huras ria lardo e
ocuipandu aY' fj'Ü h. 'ns, e no jornal que
sahir dois cui s dopoi. os trabalhos quo txco-
derem a e»se numero de linhas. Na publica-
ção do expediente compréliunde-se as actas
das sosmk-s, balanços, balancetes, editaes,
expediente diário da secretaria, curro o mer-
cado, relaluiius, i-xpedientu das commissoes
lançadoras eárromadura, do procurador, dos
lisuaes, uos juizes ue paz ode 1* intrancian
daj raes.is eieituraes, com oxcopçào das bs*
las rios ciriaiiõ-s èleitoraes e de alistamento
luiliiar. O arrematante entregará sois oxein
plaros diários de cada numero, sendo 4 ua
secretaria, um no mercado e uni nu cuiru

Nos dias em que for oublicaria qualquer
acta do sessão, o arrematauie entregará na
socrrdurin 20 e.v inj lares riu jui nal.

Üs objectos para as repartições respeeli-
vas, serão ontregues ató 24 huras drpois do
romeltido o podido.

Os arrematantes dos lálhoo d., mercado fi-
cão.tiJHitoa a pegar por trimetreB adianta-
dus us respectivos arrendamentos; e a pinta*
rem e fazerem a sua cus.ta as obras necessa-
rias uos trabalhos que arrematarem; a não
fazeiem sessão ou i.ausleiencias sem prévio
couseniimoutu da Camara, a abiuuin mão
do« talho», no uia 31 do Dezembro, ou qual
quer embaraço, se anles us não tiverem ar
rematado.

A aricrr.atnção das obras municipaes será
.feili rie accordu com o respectivo regula-
mèijjn,

C '.ido, portanto, a Iddas as pessoas quo
quisinom concorrer ás dilas arrematações, a
cuiliparecer no dia designado, pelas IU lio-
ras da manhã, alim du darem seus lances nos
lei mus da lei do Io de Ouiubru ue 18-28.

As atuustras respectivas devem ser remet-
lidas á secretaria antes da hora ..a .-o.-sãu,

Uelein, Secreiana da Camara Municipal,
20 de Nuveicbru de 1888.—O secretario, A.
Couto.

ARREMATAÇÃO DO SERVIÇO DA LIM-
PBZA DA CIDADE

De ordom da Camara Municipal de Bolem
laço | nb.ico -que em sessào de 17 d* Janei-
ru vmduiro será arrematado, om licite, o
serviço da limpeza da cidade, s-gundu as ba-
ses ni ira publicadas.

A aireu.ataçâo soiá f.ita. sogundo as ba-
ses, pelo actual sy.»ibeina e pelo de incinera-
ção, começando este depois de approvado
pela Assembléa Provincial e será contractado
alé o praso do 10 auuus.

Belém, Secretaria ria Gamara Municipal,
•14 de Desembro ue 1888.

O Secretario,

A. Couto.

11AZF.S PARA A ARREMATAÇÃO DO SERVIÇO DA

LIMPEZA PUDL1ÒA IM CIoADK DE ÜELEM

I

A limpeza publica d'esta cidade consistirá
A.—Na varredura diária de todas as ruas

o praças calçadas;
B—Nu as.-eio constante de todas as ruas e

praças não calçadas;
Q.—Na remoção ,'iaria do lixo de todas as

ruas e jiraç.., inclu- t'.'e o que (ôr depositado
á hora delermiúaua pela Camara nas portas
dusedificius públicos o particulares;

D.—Na remoção e enteiramenio (em lu-
gar dote, minado pela Camara) de todos os
antiiiucs monos encontrados em qualquer
parteido viaç»o publica;

E.—Na desob.-lrueção diária das boccís
do lobo, de modo que eslas dom livre curso
as uguas pluviaes, e na dosiufecção das mes-
mas boceas de lobo, de quiuzo em quinze
dias;

Ki—Na desobslrucção o limpeza de todas
as calhas das ruas calçadas ou não, om or-
dem a serem conservadas permanentemente
limpas, impediudo assim a accumulação de
lama;

G.—Na capina do todas as ruas e praças
não calçadas, deulro do perimeiro mais po-
puluso (que será estipulado no contracto),
de Sorlo quo as mesmas ruas o praças so con-
servem sempre limpas de vegetação, que não
stja a grama ou capim rasteiro.

iitior. du verão, quor de itivorno, nunca co-
iiieçítutli) antes diis rioz horas, o nunca ter-
minando depois das seis horas (ia manhã.-

A desobslrucção on limpeza dns calhas,
assim como a capina rias mas o praças não
calçadas, casos Fé G, artigo I, sorão feilas
rie dia; sendo immodi.ilamunto removido para
o local designado para deposito do lixu ttulo
quanto pruriuzir a dosübstrucçãq, o igual-
menle os vogetaes rins mas e praças capina-
das, sob pena do 'iO,-50UO róis de multa por
enda rua ou praça onde so dé a infracção da
presente cláusula.

IV

Sorá foito de dia o serviço do varredura e
limpeza das ruas o praças; o conseguinte-
inonlo a rem- ;ão do i uctivo lixo o mais
resiriuos, nas ostrãdiis a outros lugares rio
pouco trausilo, cunformo determinar a Ca-
mara.

V

Todo o lixo e mais resíduos nroveniantes
da varredura das ruas e praças, nem assim o
qne lòr encontrado nas portas dos pdificios
públicos o piirticnlaros, conforme o que lica
estabelecido, serão, acto continuo, removi-
dos para o loca) designado para deposilo etn
carroças o carrutõus fechados.

VI

O lixo o mais resíduos dn que traia o arli*
go V, serão depositados om IocüI distante do
contro populoso da cidado, expressamente do-
lerminado pela Camara, o ahi promptameuti
memorados em fornos e por moio de apparu-
lhos adoptados para esso mister.

VII

A cremação rie qno trata o artigo anterior,
começará deulro do praso de (i mezes, con -
tado ria data em quo a Assembléa Legislativa
Provincial approvar o respectivo contracto,
sob pena ria multa tlu 2:0005000 réis, quu
se repetira mensalmente ató quo começo o »o
torne ellectiva a mesma incineração. A' igual
multa inensalnionto ficará sujeito o arretna-
Uinte, no caso de interrupção d'csso serviço,
aló quo 'tu nuvo se torne ellíctivo.

VIII
Os cadavores dos animaes, caso D, art. I,

serão entorrados em local oxpros.sanicnlo de-
terminado pela Camara.

IX

O arrematante empregará na execução do
seiviço a que lica obrigado, inclusivo a cru-
ni .çào du hxo o resíduos provenientes da
limpeza publica, os materiaes e apparelhos
mais om usu na Buroptt ou no Rio de J,.ueiro.

X

O arremotanie é obrigado a ter no serviço
de tjue se traia, pessoal mongerado e ordei-
ro, quo não pertuiio coin assuadas ou voze-
rias o socego publico nociurno, bom assim
que ae abstenha de conduzir ou damniBcar o
vasilhame em que fôr collocado o lixo nas
portas dos edilicins públicos ou partia;.aro.--.

XI

Por qualquer infra -ção, ainda não ospeci-
ficada, du contracto, ficará o arromatanto su-
eito a multa de 20r3uU0 róis, a saber: pur
caria rua, praça ou edilicio publico nm quo
deixar de sei feita a limpeza uu de onde dei-
xar do ser reinado o lixo, assim como pela
falta de de.subttrucção o desinfecçào de caria
bocea do lobo, o, finalmente, da cada um
animal moi lo encontrado na viação publica.

XII

Todas as m ltascsts' ocid.is no contracto
serão impostas pelu vereador inspector da
limpeza pulilica, uu pelos fiscaes da Camaia,
cum audiência do mesmo vereador.

XIII

Também fica o arrematante sujeito á multa
rie 1.1*3001) réis por qualquer eslrago caut-a,-
do as ruas da cidade, e aos edifícios públicos
e particulares pelos indivíduos 6 vehiculos
empregados uo seu serviço.

XIV

A importância das multas em qne incorrer
o airomataute, ser-lhe-ha munsalmento des-
contada no aciu do pagamuuto do serviço ie-
lativo ao musmu mez.

XV

Não sendo saOIêientè a applicação das mui-
las para quo o aircmalanta cumpra üelmeute
as obrigaçàes estatuídas no contracto, mim-
dará a Camara executar o serviço por conta
do üiesiuu arrematante, qu.: ficara assim ubn-
gado ao respectivo pagamento.

XVI

A fiscalisação do serviço contractado com-
pete ao vereador inspector da limpeza publi-
ca, o qual utiésiara mensalmente o modo por
que fui executadu o contraelo, devendo os
liscaes dos districtos commuuicarcm, para os
dovidt.s effeitos, ao leforido vereador, todas
as infracçòes que nobrem.

XVII

Será de quatro annos o tempo de duração
do contracto, a contar da data um que u As-
sembléa Provincial o approvar, praso esto
quo lica reduzido a um anno, a contar da
data da assignatura do mesmo conlraclo alé
31 de Dezembro de 1888, uma vez quo não
haja aquella ..pprovaçio.

SMI10 GERAL

a^s-íní-ísit c IIuii..iui<8tiic!c
No dia I." dn Janoiro sorá de novo fran»

ou cado ao publico d'est,i capital n odificio
ila mosma sociedado, rias S e meia horas da
tardu em rioante.

A's 7 boras começará o 2." 1. zar do cari-
riado em favor dos variolosós indigentes, o
o terminado esto sorá exposto o templo o a
arvoro do natal.

5-1

II

O arrematante da limpoza publica ó igual»
monte obrigado:

i.°—A retirar todos os dias ou nos que
ferem estabelecidos pela Camara, de accordo
com os chefes das estações publicas geraes e
provinciaes, todo o lixu e mais resíduos pro-
vínientes da varredura das mesmas estações,
assim como das municipaes;

2."—A leurar uuas vezes diariamente, á
hora marcaria pola Gamara, o lixo e mais re-
siduus provenientes da varreaura ': asseio
dos mercados públicos.

III

A varredura das ruas, remoção do lixo o
desobslrucção das boceas de lobo, nos casos
A, B, C e B doartigo I, serão fe,|a,§ i, tRiiio,

XVIII
¦

ti9fSSm%9mm

Só poderá ser rescindido o contraclo á re-
querimento do arrematante, depois do pago
por este á Camara Municipal a muila de 2a
°/„ subre o valor total du serviço contractado,
feliitivaménie ao tompo de um auno.

Também será rescindido pela Camara o
conlraclo su o aireuiatante, não obstante to»
das as cláusulas estabelecidas para cuagil-o á
sua rigorosa observância, moslrar su u isto
refraciario; ficando, piróm, n'eslo caso, o
mesmo arrematante sujeito a igual multa de
2o 7o. uos termos acima indicados.

XIX

Para a devida garantia da Caniara, o con-
iractaute prestara liança, em bons de raiz ou
em apólices da divida publica geral ou pro-
vincial, da quantia correspondente a 2b' °/0
subre o valor toial do serviço contractado,
rehlivamenie a uni auuo.

Bssa liança so.á prestada, ou realtsítda no
aelo da assignatura ò-> <;uniracto.

Paço da Cuiara M cipal de Delem do
Gtani Para. ] j de De. rnbro de 1888.-0
vereador, A.J. de limos.
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Chapa para a nova direcioria

Presidente.--Dr. Clementino José Lisboa.
Sflcretarii--.— Walter dn Costa.
Thesoureiro.—Rodrigo Alberto de Brito

Amorim.
Diroctnrns.—Joaquim Rodrigues da Silva

o Aiberlo Riboiro da Silva. 3—1

S^fa.a.-wa c M9Bmiivtliii'lti4lo

(Sociedade auxiliadora da Instrucção)

Commissão do csnílado para soecorro aos
variulo.-us indigentes.

IoDistricto.—Antônio Silva, João Marques
do Carvalho e Adriano M reira rin Castro.

2° Distrirto.—ios& Autonio Ferreira rio
Silva, Anionio Ay..-Iíiio Mondes e Luiz Gou»
çalves Vellozo.

3o Dislriclo.— Emílio Augusto P.nto, Ju-
vencio Tavares Sarmento e Silva o Francisco
Teixeira de Carrilho.

4° Dislricto.— Joaquim Smith de Vascoo*
elles, Lui/. do La-tlocque Júnior e Josó
Jo:,q-jim Marques,

Os socr.orrr-s a? ô'° districto ficam pravt»
soriameute a ci * ;o da coniniissSo do 4o.

médicos.- -Üs seguintes distinetos módicos!
Dr. José Paes de Carvalho, Dr. Manoel ria

Moraes Bittencourt, Dr. Lniz Bahia, Dr. Pe-
dro Cliermonte Dr. João d'_Ai- ujo Silva Mar»
tins puieram, graci(.s.i'Dcuio e com todo o
cavaihèirismo, o.s seus valiosos serviços á
disposição dos inifiountes.

O seu auxilio deverá ser pedido polas re«»
pectiva; commisiões por inturuiedio do Pro»
sidente Ja sociedado.

Os necessitados poilem dosde já reclama
os soecorros que precisarem perante as com
missões acima indicadas. 3—1

Protesto

5;Chogando eu hontem a esta capital afim de
ni mear procurador para acompanhar uma
seção quu cnntn; mim move Manoel Moreira
de Souza, soubn que o mesmo Sonza, apre-
sentara ao juiz como documento, um auto de
perguntas feitas a mim pelu subdelegado do
policia do Àcará, sendo falso, como provarei,
esse documento; protesto pela -validade do
mesmo.

Belém, 21 de Dezembro de 1888 -A' rogo
rin Ravniuôiia Francisca o solicitsdor João da
Fonseca Freilas. à—2

Os abaixo assignados, penhorados pe'o fi-
nlssimo r delicado trato du Illm." Sr. Pedro
Hypolito Duarte, digníssimo commandanto
du vapnr «Maranhão)), e não menos gratos,
au Sr. Joaquim Sevoriano dos Bois, rjispen»
seiro do m» stno vapor, cujas maneiras .Ueno
ciosas lanto os captiv--.il, vêm publicameut
mánifest;.r-llies o sei; reccuheciraehio e oía
ferecor-lh«s os sons diminutos presliioo
n'esia cidado, uudo presentemente se aeham.

Pará, 20 do Dezembro de 1888.

Franklin Antônio Diniz.
João Antônio da Costa Santos.

José do M ura Machado, Manool Victorio
Ribeiro Machado (.-»t;r:>iite) e .).'Anna Rosa
Machado, íi!hos e nora iCáqueíle qno eulre os
vivos cliamuu-ae Maria Anionia .ío Moura
Machado, tondo do mandar rezar uma missa
com libera mi polo eterno descanço do sua
alma convidam para assistirem a esse acto de
religião os seus parcnlos eamigos assim como
os da finada.

A missa terá lurar no dia 28 do corrente
sexta-feira, palas 7 boras da manhã, na igre-
ja da SS. Trindade, pelo quo desdo ja so con-
sam agradecidos.

Joíè de Moura Machado.
Manoel Victorio lt. Machado.
ü Anna Rosa Machado.

* V-

EiJÂFAES

Lyçcu Paraense
De conformidade com o P» 'gulamento om

vigor, faço constar que eslão abertas as ma-
triculas do Lyceu Paraonse, aló o dia 7 de
Janeiro vindouro.

Secretaria da Direcioria Geral da luslruc-
çã" Publica do Pará, 18 de Dezembro de
18S8.—O socretario, J. Marques de Carva-
lho. 3-8

Instrucçtífi) Publica
Pula secretaria da fusirucção Publica se

faz scienle aos Srs. professores públicos quu
só serão visados ns s.eis attestados de fre-
quencia, relativa mente ao mpz corrente, uma
voz qne touiião remcUido os i-.appas do quo
trata o regimento interno em vigor.

Secretaria da . iroci- rii go-al da Instroc*
ção Publica do Pará, 10 de Dezembro dí)
1888,-0 olTici.il, José Jorge O, da Pa^

/
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.VI
Casa de educarão para meninas recebeu-

do lambem meninos de menor idade
Direcior.s—lfuiiiciu Rocha e Luiza Rocha.
Reabro a_ sua. aulas om janoiro próximo.
Curso primaria completo.
Curso secundário *-í,ipguas portuguoza,

franceza, ingleza, italiana e allemã; geogra-
phi, historia, uialhoniatic.is, piano, canto.

A Exma. professora L). Mana duz iucum*
be-se expressamente do ensino do prendas

Uma professora norraalista contraciad*.
auxiliará a directora nas aulas primarias.

Informações o prospectos uo collogio ilra*
vossa da Barroca, esquina da rua do Espirito
Santo n. 77.

Empreza de Telephoáes do
Para

Concessionários

AGUA

CHEPMONT ACUIAR de COMP.

Dtcreto Imperial n. 90o8 de 30 de
¦Maio de 1*>88

Escii-itorlo ts liMtttçiio central

TUAVUSSA UAS MlíHCEZ

A Empreza euci rega-se do ligar quaes*
quer casas pariicuUos, o.tab.t.ciu-eutu-
commerciaes, e.c, cie. com a lislaçao '.tn-

trai, ineuuu.o a módica ui-u.alid,.utí üe
2ü*U0t., londo o assiguaute que Cuutraclai
mais de uma uuha u abaliuieuio do 20 °/0

A Empresa inspocciuuara sy-iuiu«iica
mente toüas as liul.as e upparelhus, e pruui-
piamente atteuuera a loüao e quausquor re-
clamaçôes por escripio que forem folias para
o seu e-cripiorio peios bra. assiguau._s.

A Emdreza incumbo-se igualmente da
monlageui de cainpamhas elec.ricas, uiicro-

phones e boiões lul-ipnonieos para o servi-

ço doméstico, ligauüo us divei sos aposentos
de uma mesma casa, assim como iem pes-
soai nabiluadu para lodo e qualquer iraüaih.
de apphccõ.s ei-cuieas c ouca.roga-st* üe
encommeuUas de lU-lrui-BOios dos melhores
fabricantes, ue aitigus .leciricus nos Esi.uos-
Unidos, lugia.urra, França e Aileniauüa,

para o que tem correspondeu.- nesse,

paizes.

Armação
¦iVende-.euma eü\iu.avaua, própria para

tabeina com 5 cui pus o 1 balcão, pur mouicu

preço. ,
A' iratar com o agente Furlado a travessa

do Passmho n. 23. -.--l)

DE

FLORIDA
M. 11 Rabitts & G.a

O mais dolicioso perfume para o lenço, ba-
nho o loucador, NAO «KM i.__jai_

Em caixas de garrafas, metas o quartos,
jui separado ou surtido.

Temos uma limitada quantidade do caixas
sortidas, para conveniência dos negociantes
do interior, a sabor:

Sortimento n. 1—Caixa com 8 garrafas
nteiras o 8 meias ditas.

Sorlinieuto n. 2—Caixa com 0 garrafas
inteiras, 8 meias ditas e 8 quartos do duas.

Uma garantia para o publico é que não ha
falsilicações, e d retalhada no nosso armazém
pelo preço.das falsilicações ordinárias de ou*
iras marcas.

Os negociante, do interior que desejarem
vér a qualidade, podom dar-nos ordem para
remetier-ll.es, giatis, um vidrinho, por inter-
mediu du .-eu correspuiidunie nesta capital.

DEPOSITO POR ATACADO

SC."_______ Wmí'
RÜA DOtí MERCADORES N. 6

nu caixa do orreio n. 2á0. C

íNão ha mais
sezões
PÍLULAS

DR. C.
00

NOVAES

Boni emprego de capital
(J agenle N1U.1UU0- f.re.ra .ui.ii_.tt quem

vendi, duas c__as a iravessa 14 ou _laiç_
canlo da rua Üiugu Ab.ya, meuiuuo uma uu
fr.nm 1<_U',7.. - üo luuüu. 3o'u,7l-, ''-iil- u_
frenlo 6m,70 b Ue fuuuu. St."*,/., üevenu.
rejhsar-se a yemi_,-_4fl-D-aiRJÍJUi
em Visiadu douu urdo retirai-_e. .'ara uiai.
inluru.içóco cum u ag.utu um a-uuaoiiplu
rio a iliu. ^ do Uanc. cuuiii.e.cul.

MAUiaL-J-NA
Chamamos a aLtençuo pa-

ra esta .a.enda que
DLjFACHGÜ

C.J,

Estas pilulas, em cuja composição não en-
tra preparado algum ue ferro ou arsênico,
tôm a dupla vantagem de combater as febres
lutermiltentes, ou sezões, ao mesmo tempo
u mi livram da inlla.nmação do ligado e do
buÇO.

A grande procura que estas pilulas tem
tido, prova exliuberaniemente as boas quali-
dades que ellas possuem. E' o melhor at-
lesiado da. suas virtudes I

As pessoas que, saudo atacadas das sezões,
lizerom uso das pílulas do UR. Nu VAES, não
sotlruràu com ioda a certeza deopilaçáo, e o
seu ügado e baço ücaráo livios d*, inllamma-

çào.
As únicas pilulas verdadeiras e cujo ef-

feito se garante, são aquellas que lt>m a as-
iguatuia do Du. C. Novaes luiia com unia

preta « encarnada

Empreza de Telephones do
Pará

€onccsslo»itrios
CIÍERMUNT, AGUIAR -* COMP.

DIÍRUBTO IMPBRIA- N. DU08 UE 30 do MAIO OU

1888.

Éscriptorio e Estação Central Iravessa
das Mercês n, 18.

Pedimos aos Srs. assignates o obséquio
de acer.sc-Utarom em suas listas os nu i.eros
.oguml.is:

2-Í8 Costa Vidinha it C", fabrica de poi-
vora estrada de Bragança.

2.1) M. J. G nçalvos d. C», travessa Oc-
cideulal do mercado.

250 Dr. Josó Paes do Carvalho, residen-
cia rua do S. Vicente. '

251 J. J. Fernandes dt C', mercearia Ca-
noca, largo das Mercez.

252 Restaurante Coolho, largo do Sant'-
Anna.

253 Café o confeitaria Central, Pinto dt.
Souto dc C, largo de Sant'Anna.

254 P.drosa Motta dc Antongini, travessa
7 de Seiembro.

255 Serafim Forreira d-ül.voira dc C\ rua
do conselheiro Joào Aif.edu.

2n(_ Dr. Liberato Castro (oscriptorio) tra*
vessa do S. MaMii-ur.

257 Fórum, praça da Independência.
258 RobimJosé d'Alue ida c. C\ ^m-

preza de Collo.açàu do serviço, rua do son-
selheiro Joào Alfredo.

259 Telegrapho submarino, rua du Im-
perado.

200 Dr. Pedro Cheamont, (residência),
praça da independencia.

2(51 Jock y-Club (oscriptorio) rua do con-
selheiro João Alfredo.

2(32 Jockey Club hypodromo S. João,
263 Theo iosío Chermonl, residência es-

iradttde S. Jeionymn.
21.4 Quartel General, praça de Podro 2o.
205Tnea.ro de D.. S. da Paz, pr_.çade

Pedm 2°.
200 Benjamim Josó d'Araujo dc O, tra*

vessa Occidental do Morcado.
207 M. IV, d'Oliveira dc C, travessa Oc-

cnienlal d.i Morcado.

iiClilMISI

COLLEGIO
mí ini i _____

Este collegio da instrucção primaria e se
-undaiia reabre -uas aulas uo dia 9 de ja
neiro de 1888.

Comprehenderá o curso primário as se*
guintes matéria»:

1." louras, grammatica, géographia e ari*
thmetica.

Curso secundário:
Francez, inglez, llemão, desenho, piano

t canto.
As prondas domesticas coniprehendem :
Bordado a ouro, frócu, espoll.o, cabollo

flores de pauno, cera, pedra-hu.no e couro
Alumnas uiieruas do cur.o primário

9i'_iUUU por trimestre, secundário lõgt&üOÚ
in.ias punsionisias do curso primário 45500

_p,.r irminir., du setfuuilítr.ii _iU_.U,.U, extoi

SÍMIA
K 12--Rua Formosa--N. 12

SERRARIA i VAPOR
TRAVESSA DA GLORIA-A BEIRA MAR

AGENTES daa melhores fabricas de machinas em Inglaterra e Ameri
ca para o fornecimento de engenhos para moer canna, a vapor, a animra
a mão ou por agua, com todos os appa-
relhos para refinar a mesma e para o
fabrico de cachaça; assim como bombas
próprias para garapa, alambiques, dor-
nas, torneiras, vidros, indicadores para
alambiques e todo mais que seja neces-
sario.

Incumbem-se tambem do assentamen-
to de qualquer machina mediante prévio
.juste e tambem do concerto de qualquer machina oa peça, garantindo-s
perfeição e promptidão no trabalho, tendo em sua oficina] um peo

___••¦ raiisii - •
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bastante üabüiuüo.

CONCERTA-SE

mesmo no logar em que se achar

montada,
m

_tíi. jCA.
CO

Uuram-se perteitaiueute com o uso
diano da

Aguade Viclij
ÜUI'1'1AL VERDADEIRA

A' venda cu. casa dn
Antônio José Carneiro <_. C"
Uma garrata.... 1 $000

De li. garratai. para cima iu<_UÜ0
por dir/.ia

las do cun o pru.iaiio _T__UUU pur irimosti
no curso secundário 

'.HiuOÜ.

As aulas de piado o caulo não comprehen-
dom o mesmo pagamento e sim sera pagi
¦iiJOUl) mensaes.

Uuiros qua.-squer osclarecimontús enc a
directora no collegio, á rua de S .uão, %n-
11 da rua Longa. t

A direciura. J

Mariti Jnsi Pere.ira.

QUER SEJA NA CIDADE, QUER

SEJA NO INTERIOR.

TAMBEM CONCERTA-SE:
LANCHAS,

e qualquer outra em

barcaçâo.
**í*%

Taberna

TI_.I)I.S TOSSI? ülJ SOFFiiiüí. lill l WO.
Vende-se uma bem afreimuiada com ga-

rauliaa chave, a usliada da Imiepcudenct.,
canto da iravessa Cal-uira Caslellu Ürancu,
próximo ao largu deS. Braz.

A' tralar ua mesma e para informações
com Lucas o. l_', a tra.essa Occiüenlal üu
mercado n. 5

Aos pães de íamilia
Escola de SanfAnna

PRAÇA UH PKOltO II N. 31

Nio porcaes teíopo, totnae o i-.HOUil. ul.CAUitill»', que é o ume. remédio

«fica. para as moléstias do larynge, Dmnchto. b puluiôu..
Com o uso desto poderoso medicamento debell.ui-se as tosses mais imper ti«les,

rebeldes e tambem desapparecein as oppressões, dures do peit.e ane.ações da vos; es^am

as expectoracões sanguiuul.utas o os escarros, de sangue; etn pouco tompo desenvolve-se

aonetite as forças perdidas reapparecem, e, em uma palavra, us entermos seniem uma

madanca muito notável e, por assim dizer, reanimaui-se e escapam de um i morie certa!

Examinae que a marca da fabrica e a ürma do auior-J. Alvares ... a. boarBs-se

achem nos rótulos que circulam a rolha e gargalo de cada frasco, como gara.tia contra as

muitas falsificações o imitações que por ioda a parte apparecem.

Únicos agentes depositários geraes nesla provincia os srs. RODRIGUES SILVA & Ç."
a Pliarmacia Universal-, á rua dos Mercado! es n. 16.

PREÇOS-Frasco _.Í5ÜU, meia uuzi?. 13Í-0Ü0 e duzia 24Í000.

__»»

de OLEO PUPO
-DE-

FIGADO DE BAÜALHAO
COM

HYP0PH9SPH1T0S
DE CAL E SOPA.

Tão agradável ao paladar como o leito.,

Approvada pela Exma. Junta
Central de Hygiene Pub»

lica e autorisada
pelo governo.

O crande icmedio para a enra rnctf-
cal da TÍSICA, BliONCHITEfe ES-
OEOPTJLAS, KACHITIS, ANEAgA,
DEBILIDADE EM GERAL, DE-

FLUXOS, TOSSE CHROI.IOA,
AFFECCÕES DO PEITO E DA GAR-
GANTA e todus as euí-rniidftdc» con-
Bnmptivas, tanto nas crianças como uoa
adultos.

Nonhum medicamento, atá hoje desço-
borto, cura as molefltios do poito o vias
respiratórias, ou rest beloco os débeis,
os anêmicos e os esorofulosos com tanta
rapidez como a Emulsüo do Scott,

A venda nas principaes bolieas «
drogaria*,

luauguríu.ã" á 4.ie fevereiro do 1889.
Curso pi in...riu cotnpl-io e melliudico.
Eusiüo d_ de.-t-nho, uo musica o de prem

das domesticas para lidas as alumuas.
() ensino de piano e a paru.
I''ornect)-se tud», tm-n-is os livro-.
Recebe su suu.eme alumuas exiurnas,

Professora uormallâla,

Maria Juliana do E. Sanio

iOhiiu.iriiii.ii.
0 agente F. Pereiía informa quem vende,

por módico preço, a fazeuda denominada
Tijuquuquara, no districlo de Salvate. ra, na
ilha grande de Joanes o rio paracanary, com
casa coberta de telha e muitas arvores (ru-
ctifi-ras, t* ndo <ie fieote l\i légua e de fun*
dos duas, prir._ipiau_o du igarapéTacurótuba
até a poule hue lica de fronte du igarapé Mu-
roluca, indo pelo rio Patacanary acima do
lado esquerdo. Para melhores infor__ações
com o dito agente em seu escripiorio, á ilbar-
ga do bauco Cumu.. reial.

Têm a venda
duas lanchas com-
pletamente novas,
bem construídas e
de excellente mar-
cha.

Podem ser vis-
tas na

A A
TRAVESSA DA GLORIA-A BEIRA MAR x

mátíàà m mimmm is íiímííí
N. l__--hua Formosa--N. 12
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VAPOR

NOVO PLANO
Para as extracções das loterias do

Elixir estomachico do ür.
Silva Rosado

Os importantes documentos que possuimos
auionsa-nos a allirmar que esle elixir seja
lalvez o melhor estomachico até boje prepa-
rado.

Os eíT..itos maravilhosos que so tem obtido
do seu emprego nos casos de falta de appeli-
te, não imporia de quo nature.sa, e pertuba-
ão da digestão, devidas a atonia ido tubo
gastro-ihiesiiual, são às principaes bases ds,
aceitação de gue gosa este preparado,

E';pui tanlo cm tona a euufiança qua este
Elixiii estu.maciiico deve ser uiiliaado iodas
as v.-/es quo liuuer diqustòes lauoriosas,
FALTA DE APPETITE Pl.ISÀo UE VENTRE, FLATU-
LENO.A, PYItUSIS (,-lZlaJ, niiliUHGlTAÇÔES, VOMl.
TOS, NEVllALGlAS, GASTKO-liNTKSTINAUS, ETC*
etc, em todos os casus linalinenle que houver
necessidade de combater e corrigir essa se-
rie inteimmavel de symplomas qua caracte*
risãu uma dyspepsia.

Fizbim.s o nosso unico deposito na phar*
maciu e drogaria Minerva á rua Formosa n."
77, e rua da Imperatriz n.° 24.

Roljim J. d'Ameida &-C8
Tem a v-nda em sons, eMabiií.cimento

genuíno enfé uu ido, recebido ciueciameuie de
Aiiuas, do um do» fazei.dciro-. que n-dlii r
lerreuo pos.uu paia acolheta d'este gent-n-tem igualmente o superior tabaco do Acará;
mtgado.

Concedidas para construcção de um novo hospital para a

sm tm u vmm m bslí
Extracção feita com a machina systema.

FICHET
e com a presença do exm. sr. dr. cheíe de policia e do fiscal do governo.

EM SEXTAS PARTES
Emissão 8,000 bilhetes de 24$000

EM TRIGESIMOS

1 premio de 60:000_SOOO
¦'¦-« « 6:000í(IOO

i » « 3:000*000
« « 1:200-1000
, « 6005000
. « 300*000

9 t para a dezena do Io premio 120*000
9 t « a c do 2- « 60*000
9 « «a « do 3° _ a, 30*000

79 « a todos os números; cujos dois últimos alga*
rismos sejam iguaes aos do 1" premio a... 60*000

79 t idem, idem, do 2o dilo, 60*000
79 i idem, idem, do 3o dito, 30*000

720 « para todos os números cujo ulimo algarismo seja
igual ao do 1' premio, 30*000

720 t idem, idem, do 2o nromio, 30*000
2 approximações do _..** premio, 600*000
2 _ do 2." c 300*000
2 « do 3." « 180*000

Total 1,724 prêmios.

PÍLULAS
DO

Dr. Cypriano Santos
Contra fc.c-_.ea e Inflammação da

flgatdo
No município de Muaná, onde as febres

paludosas apresentam-se em todas as suas
variedades de typos, um resultado sempre
satisfactorio teem acompanhado o emprego
destas pilulas.

Impdem-se por sua efficacia e recommen'
dam-se mais porquo uão deixam vestígio al*
gum de perturbações no estômago, intestinos,
ügado e baço.

A üachexia palustre e anemia resultante,
de febres antigas e rebeldes são por ellas
perfeitamente edmbatldas. .. ••-.

Garante-se o élito sempre qud ferem «e«
gutdas as instrucÇòos indicadas no prospecto.

Paia eVitar contrafacçdes, as verdadeiras
levam a firma do Ur. Cypriano Santo» em
volta da caixa.

___h

Vinho de Quina e Perro
DO

Dr. Cypriano Santos
Este v.-tho combate de um modo maravi-

Iboso todas as moléstias devidas a falta dó
pobreza do sangue. Tem o grande mérito de
dar ua ti«nír. sempre desembaraçado a propor-
ção que faz recuperar o sangue e dispõe tedai
as funeções

E' muito conveniente is pessoas cotmles-
centes ou que tiverem grande perda de san-
gue, e as qae soffreram por muito tempo de
febres.

Linimento Resolutivo
DO

DR. CYPRIANO SANTOS
, Empresado com vantagem contra o Beri*

beri, libe .matisimo, Nevralgias da face, í%-
ralysias, insonsibildade cutânea, etc.

UNICO DEPOSITO-Oro^orío do Pm it
Josò da Silva Olivoira e\ C—Pará

—-—• * T-i

-' ..
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T.I . í», .,_..,.

Dous carriahos
Vende-se dous carrinhos do luxo para

crennça, sendo um com o competente c_rnei*
ro e o uutro apenas cum us arreios.

Trata-se na casa n. 60 á travessa da Prin-
oeia entre as ruas da Pedreira e Riacuulo.

Y.

Acções

Inforn-a o agente Fernandes Poroira, á rua
13 de Maio canto da travessa do Passinho,
quem tem para vender algumas acções da
Nova Gompanbii União,

..MIDU_8J_U.iL
Rua da Imperatriz n. 4,8

Estopilha própria para encapar peixe •
farinha.

Papel para cigarros Duo e Persatt.
il_ra Xlmpanaé feita com caldo de

peras.•Cerfeja Cr> _ don,-ada ou cerveja
ani.rr.na i.ourai*. .item.

cbã eHpeolaii saborosa beberagem aos
teo*íó.í«*i.

vinuo_ de mesa portuguezes, frau-
cezts e ilaliauoi.

vinho» flno» em garrafas, deeimos |
vigesimoi.

i,

MANCHADA MUTILADA

./™'
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