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provar-se a identidade da pessoa que é a porta-
1 
T deportação de. um cstraugoiro por abuso de

liberdade de impronsa não lhe parece couvemen

O movei dessa lei foi a expansão do credito, o | soria aos .trens emquanto "ao Fe procede ao Ua-

os abusos que se estavam dando em larga escala,
e que era necessário corrigir. _

Entende que aqueiles que assim alteulam con-
tra o art, 5 da constituição do império devem ter

ISSKJÍ&SSS«SS n» sc podo i „ 
^«-"«S, scr èllmtad0.

AVISO
No intuito de facilitai- ao publico meio

de mais fácil accesso á imprensa, resolveo

i\ administração da Constituição publicar

annuncios cobrando na oceasião de rece.

bel-os GO réis por linha de composição

e fazendo publicar 3 vezes; as repetições,

além deste numero de vezes, serão conta-

das na mesma razão.

PARLAMENTO

Senado

SESSÃO EM C DE FEVEItEIRO

( C o n t i n ii a ção)

O sr Silveira da Motta pede a palavra
para requerer algumas informações a respeito de
deportações ultimamente decretadas pelo gover-
uo contra estrangeiros e brazileiros lambem por
motivos de abuso de liberdade de imprensa. M-
tende que essas deportações ferem direitos dc li-
berdade de imprensa.

Nao é defensor dos abusos, que praticaram cer-
tas folhas, nem dos abusos a que chegou o Cor-
saria. . , „„

Mas entende que o governo tem meios do co-
hibir taes abusos que o promotor publico pode
denunciar, c cuja punição pôde pedir.

Tensa que ainda não se chegou a tal extremo

que o governo outro meio não tenha senão a de-

portação. , ,
Nesse caso o que mais receia e um governo ab-

soluio.
Espera que o nobre presidente do conselho nao

seja absoluto; se quer coutinuar, entao.diz o ora-
dor, vamos mal.

Julga que lia questão de personalidade em re-
.lação á essa folha, cujos redactores foram depor-
tados; do mesmo teor são muitas outras.

Tendo sido avisado um brazileiro para retirar-
se do império, deseja que o governo lhe dc as in-
formações a esse respeito.

Vem á mesa o seguinte requerimento:
"Requeiro que pelo ministério da justiça se

peca ao governo, por cópia, o aviso expedido ao
chefe de policia da corte, mandando deportar
vários indivíduos nacionaes e estrangeiros, por
abusos de liberdade de imprensa."

"0 de fevereiro de im2.-Silveira da Motta.
E' lido, apoiado e posto em discussão.
O sr- Martinho Campos (presidente do

conselho) diz que não tem conhecimento dos fac-
tos que o habilite a dar desde j i as informações,
que o nobre senad r por Goyaz solicita; entre-
tanto não sc oppOe a que o requerimento seja ap-
inovado. ,

Entencb; que o governo tem o direito de negar
a residência aos estrangeiros que se tornarem pe-
rigOsOS direito que a Inglaterra mantém e exerce.

No paiz mesmo, contra moedeiros falsos, trali-
cantes de Afiicanos, e outros, teem sido exercido
esse direito curi proveito.

Não pieiemle approvar ou rejeitar os argumen-
tos dn nubie senador autor do requerimento.

Entretanto uão sabe se ha nacionaes deporta-
dos.

Quanto á certidão que lhe apresenta s. exc,se
ella prova a idade, naturalidade, etc, carece de

FOLHETIM

A' porta do "G-lobo"

O dia amanbecera huroido e morno como
uma catnplasma de liuhaça.
. Não sei quantos gráos marcava o th er-
mometro.' mas a julgar pelos gráos de en-
tliusinsmo com que as cigarras cantavam,
elle havia subido bastante.

O sol escondido por detrás do seu con-
fortavel biombo de nuvens pardaceutas,
não tinha-se dignado ainda a espiar para
baixo, para dar os bons dias aos amáveis
fluminenses, que torram sob seus raios
abrasadores.

As flores amarellas e eseailates ãoxjlam-
boyants matizavam os passeios e a gram-
mu dos jardins.

As arvores perfilavam-se immoveis,
como soldados petrificados pela disciplina.

Existia, como que espalhada pelo ar,

qivdquei cousa que convidava o corpo ás
doçuras da linha horizontal.

Era mister levantar-se c ir p.%ra o tra-
balho.

O trabalho nobilita o homem e o
burro:

Levantei-me.
Vesti-ine.
Embarquei no primeiro bond que pas-

Bou-me pela porta, e, sentado entre ui.ia
irmã de caridade e um francez gordo e
rubioundo, comecei a formar o plano do
meu folhetim para hoje.

No largo do Machado entraram no car-

votado c approvado.
Entra cm 2.* discussão o projecto do senado

lettra O de 1873, p.ohibiudo a accumulação de
eiupreiíos publicos remunerados. ;

O sít. CORREU envia á mesa o seguinte reque-
limento: . , , „„„n"Que sejam ouvidas as commissòcs deoonsti
tuição e de fazenda.—Correia:'1

E' lido, apoiado, posto em discussão e appio-
vado; ficando, portanto, addiada a discussão do
projecto. .

Entra em 2.'» discussão o projecto O, cio sena-
do de 1874, punindo com multa c com prisão a
totío aquelle que, por vias de fado ou por amea
ças, tiver constrangido ou impedido uma ou mais

pessoas de exercer qualquer dos cultos permitti-
dos etc

0 sh.Coriucia envia á mesa o seguinte reque-
rimento: . . , . , ."Que seja ouvida a commissão dc legislação.—
Correia." . ,

O su. Meira de Vasconcellos envia a mesa
a seguinte emenda: ,,•,-„ „„;.,"Que, além da commissão de legislação, seja
também ouvida a de negócios ecclesiasticos.—
Meira de Vasconcellos."

E' lido, apoiado, posto em discussão e appio-
vado o requerimento com a emenda, ficando ad-
diado a discussão do projecto. ,

Entra em 2-" discussão o parecer da commissão
de orçamento, para que sejam enviadas ao mi-
nisterio da fazenda varias representações das ca-
maras municipaes, associações commerciaes e de
muitos cidadãos centra o imposto do fumo.

O su Cokkeia envia á mesa a seguinte emen-

"Substitua-se a conclusão do parecer pola se-
guinte:—Aichive-se.—CWra«,.''

E' lida, apoiada e posta em discussão.
Encerrada a discussão, é approvado o parecer,

salva a emeuda, sendo igualmente approvada a
emenda. . , .

Entra em 3. * discussão a proposição da ca-
mara dos deputados n. 231), de 1871), mandando
8tmc< ionar o decreto n. l,Uõ da assembléa pro-
vincial do Rio Grande do Sul, quo approva os c -
tatutos da couimunidade evangélica dc S, Loo-
poldo. , -

O sr. Junqueira concorda com a conclusão
do parecer da conimissão; mas como o resultado
da votação em 2. ? discussão de algum modo o
sorprendeu, resolveu fazer algumas observações.

Opina pela conclusão do parecer, e parece-lhe
que o senado não tem competência para mandar
sanecionar uma lei que por inconstitucional dei-
xou de ser sanecionada.

O governo na corte c os presidentes uas pro-
vincias tCm autorisação bastante para a approva-
ção de estatutos de sociedades, não sendo, pois,
Decessaiio oue as assembléas provinciaes iuterve-

prestou jurame
Estado. . ,

Julga o passo um pouco arriscado.
Quando em 1SG2 a Sociedade Evangélica Alie-

man estabelecida nesta corte desde 1838, pediu
a approvação dos seus estatutos, para poder con-
limiar a funecionar, o governo mandou examinar
a questão pela respectiva secçáo do conselho ele
Estado, c o despacho que proferiu nao foi appro-
vaudo os estatutos. Diz o competente decreto:;

"Attendendo ao que representou a directoria
da communidade evangélica allemã, existente
nesta corte, e conformando-me, por minha im-
mediata resolução de 22 de julho próximo passa-
do com o parecer da seeçao dos negócios do nn-
peíio do conselho dc Estado, exarado em cônsul-
ta de 26 de maio do corrente anuo, hei por bem
declarar que a dita communidade pode continuar
no exercicio de suas funeções sem prejuízo das
leis do império, etc., etc."

ü que nao quer é que va para a coilecçao de
leis uma disposição attentatoria da constituição
do império. ,

Lembra que ha algum tempo fundou-se nesta
corte uma sociedade acatholica, em cujos estatu-
tes se dispunha que, no caso de se dissolver a so-
ciedade os seus capitães passariam as mãos de
outra, com a obrigação dc comprar bíblias para
espalhar pelo império. Era uma manifesta aggres-
sao ao art 5 da constituição, era um ataque as
leis do Estado.

Para provar que nenhuma consiituiçao permit-
te o culto ostensivo de qualquer religião, lc o que
dizem as constituições de diversos paizes da Eu-
ropa. ,

Tolerar, nao quer dizer ajudar, patrocinar
approvar.

Nao pensa que se pódc argumentar com o art.
179 da constituição, que diz que ninguém será
perseguido por motivo de religião. E' esse para
o caso vertente um argumento peregrino, porque
cVahi nao se segue que se deva approvar os esta-
lutos cias sociedades acatholicas.

Insiste que as assembléas provinciaes nao es-
tao autorisadas pelo acto addicional para legislar
senão sobre sociedades calholicas.

Pelas razões expostas entende que o projecto
da assembléa provincial do Rio Grande do Sul
nao eleve ser approvado.

Decessaiio que
nham

O caso presente, porém, é atteutatono do art,
> da constituição do império, que diz: "A reli-

gião catholica, apostólica romana continuara a
ser a religião do imporio. Todas as outras reli-

INTERIOR

S. Paulo.

balho mais demorado c imprescindível da conso
lidaçao definitiva do aterio.

Foram taes a impetuosidade e extrema velo-,
cidade da eorrenteza que no fundo do açude e
nas margens do rio Tatu, encontraram-se milha-
res de peixes mortos.

Apezar deste accidente, graças á actividade do
sr. inspectoivgeral e á promptidao das medidas
que tomou com relação ao movimento dos trens,
apenas deu-se uma demora de 20 minutos no
trem de passageiros que ia para o interior. To-
do.s os outros trens chegaram á hora marcada.

Hontem (4) esteve toda a linha da Companhia
Paulista desembaraçada, embora continuasse n
chover abundantemente durante a noute da ves-
pera-

A Provincia publicou a seguinte carta de um
fazendeiro do interior da provincia.

As continuadas chuvas muitas vezes torren-
ciaes, estão prejudicando de um moda desani-
mador a próxima futura colheita de café.

Iia mais de trinta dias que a chuva nao nos
tem deixado, resultado de tao continuada humi-
dade o apodrecimcntodopeciüncwkMla fruta do
café, e, como sua conseqüência a queda. Temos
visto cafezaes alastrados de frueta em grande
parte quasi vingada, e sem que a cabida desta
seja causada unicamente nos cafeeiros mais car-
regados, mas também naquelles onde a fruta é
escassa.

Se o tempo nao melhorar p,,r estes dias, gran-
de, mesmo muito grande seríi o prejuizo dos la-
vradores do nosso já tao despreciado gênero de
cultura.

—Pelo vapor Ville de Bahia, chegaram a San-
tos os instrumentos cirúrgicos ollerecidos pelo
cxm. sr. Visconde de Vergueiro á Santa Casa de
Misericor lia para o serviço do necrotério actual-
mente cm construcçâo.

Consta a offerta do seguinte: um estojo com-
plelo cie cirurgião, um exeellente microscópio de
Nacbet e um apparelho de injecção de cadave-
res do dr. Fu...Ij -i.

Todos estes instiumentos foram escolhidos
pelo medico francez dr. Julien Gavinzel.

—LG-se no Diário de Santos:
Os chafarizes da cidade levaram liontem o dia

inteiro a jorrar água da cachoeira da Boa-Vista.
Contra a' espectativa geral, a apparencia delia
era bôa c nao tinha máo gosto.

A câmara municipal, determinando que todas
as torneiras dos chafarizes ficassem abertas, teve
em vista apressar a lavagem dos tubos evitando
assim que por mais tempo fosse fornecida ao pu
blico água imprópria para os usos domésticos.

—Escreve o Independência, de Mogymirim:
A uma légua distante desta cidade, na vizi-

uhança da fazenda do Agudo, antiga das Palmei
ras, na mauhã de 30 de janeiro passado, Antouio,
dc 14 annos, disparou um tiro de arma de fogo
contra sua prima de nome Thereza, lambem de
14 annos de idade, empregando-se toda munição
do lado direito sobre as costellas, causando a
morte quasi immediata. Informam que o tiro foi
casual. O sr. tenente Canuto delegado de policia
procedeu o corpo delicto e trata dc averiguar do
facto.

giões serão pennittidis com seu culto doméstico
ou particular em casas para isso destinadas, sem
fórma alguma exterior de templo." Nao póde-se,
pois, cm face desse artigo senão per.nillir, o que
nao quer dizer approvar qualquer religião; e por-
tanto nao póde-se approvar os estatutos de uma
sociedade religiosa que é contraria á religião do
Estado.

Observa que tem-se nrguinenlado com o n. 10
do art. 10 do acto addicional, que diz: "Compete

ás assembléas províncias legislar sobre casas de
soccorros públicos, convento c quaesquer asso-
ciações políticas ou religiosas." Ora, scudo a reli-

giao catholica a do estado, segue-se que o acto
addicional somente sc refere fis associações calho-
licas, sendo muito para ponderar (pie no tempo
em que o legislador assim dispoz, as sociedades
religVsas acatholicas nao estavam ainda tao es-
palhadas.

Outro argumento (pie se tem trazido para a dis-
cussão é o que a respeito de associações estalúe
a lei de 22 de agosto de 1800, e o regulamento de
19 de dezembro do mesmo anuo. Essa lei teve
um lim financeiro e liscal, c essas associações a
que tanto ella como o seu regulamento se refe-
rem, sao os moute-pios e outras sociedades em
que ha capitães alheios cuja administração é mis-
ter ser liscalidada, de modo a garantir 03 seus de-
positarios contra quaesquer abusos.

Datas até 8 de fevereiro ultimo.
Lc-se no Correio Paulistano; , -A,
Ein a noite de 2 do corrente, desde as 10 horas

começou a chover torrencialmento nas secções da
Limeira, Cordeiros, llio Claro e Araras da ferro-
via da Companhia Paulista.

Como se sabe, as vertentes das águas nestas
regiões seguem; em geral, a direeção do ribeirão
do Tato, escudo o leito deste muito estreito, as
enxurradas tomam dentro de pouco tempo as

proporções de grandes enchentes, cujo nivel se
abaixa ou eleva sensivelmente no decurso de
algumas horas. Assim, na madrugada do dia 3,
ás 3 horas da manhã, as águas arrombaram em
dous lugares o Açude Qrande de Cordeiros, pre-
cipitanifò-se pela-; aberturas com impetuosa velo
ridade, derribam-lo o arrebatando ludo quanto
encontravam á sua frente.

Foram sérios os estragos causado neste ponto
da linha: abateram 500 metros do aterro, nao

podendo passar os trens da manhã e da tarde, e
sendo os passageiros obrigados a fazer baldea-

ções Logo que amanheceu dirigio-se para esse

ponto o sr. inspector geral da Companhia Paulis-
ia acompanhado de uma grande turma de traba-
Ihàdores. e ahi com a mais louvável actividade,
sem descansarem um só in3taute e sem jantarem
até ás 8 1(3 horas da noite, procederam estes, sob
a constante direeção do inspector geral o sr. W.
llaminond, ás ditllceis reparações do aterro.

Este trabalho foi tao intelligente e activameu-
te conduzido, que ficaram promptos os concertos
nesse mesmo dia, podendo dar passagem provi-

TRANSCRIPCAO

A situáQao Politica

( Correio Paulistano)

A precipitação cora qae alguns, li-
beraes desconhecida influencia poli-
tica, declaram-se em epposição ao
novo ministério é ura facto de muita
signific tçlo política."o 

senador Silveira Martins, dous
dias antes de apresentar-se o minis-
terio as câmaras, aproveitou-se da
opportunidade que offerecia-lhe uma
manifestação popular, para romper
violentamente contra a nova situa-
ção de seu partido.

Depois das mais acres censuras fei-

ro dous sujeitos que tinham a bossa da
discussão.

Depois de faltarem pelos cotovellos
acerca da câmara municipal, das glorias
do sr. Bezerra de Menezes e dos protestos
contra a eleição do sr. Duque Estrada, di-
ziam elles.'

—Vamos ter uma câmara ingovernável.
—Está visto.
—A gente que vera não é má.
—Magnifica. Mas olhe que temos tam-

bem cada um....
—Sim ? ?
—E' o que lhe digo. Olhe, abi vem cer-

to sujeito que, sendo presidente de uma ns-
sembléa provincial, teve de chamar á or-
dem dous deputados que altercavam, E

quer saber o que elle fez?
—Levantou a sessão.
—Não, senhor, empunhou a campainha

e disse: Silencio, quando uma gente falia
a outra não pâdefattá.

—Isto é verdade, homem ?
—Juro-te por esta luz, que eslá me alu-

miando.
Parece incrível !
Distrahi-me cora o diabo da conversa,

e perdi o fio do meu folhetim.
Chegando ao escriptorio do Globo, cor-

tei em tiras um caderno de papel dispuz-
me a escrever.

Não foi possível. A peni cabia-me da
mão iusen8ivelmente.

Eu sentia uma moléstia terrivel.
Não sei como os compêndios de patho-

logia a denominam.
O vulgo conhece-a pelo nome dc lom-

beira,
W uma enfermidade que «e looalisa no

tisaocHeíe do gabinete, entre ai
quaes precisou especialmente o facto
«le não ter sido ouvido o conselho ro
Octaviano, nn. organisação do gabi-
nete S. Kxc. dUe:

"Lamento 03 desastres de meu
partido, por que o puvo não ev»con-
tra nos seus ditectores os chefes das
opiniões que proclamam. Pertenço
ao numero daquelles que entendem
que os chefes devem o sacrifício dos
seus interesses, diante da grande cau-
sa da pátria,"

O senador ri^-grandensc, prose-
guindo no reu discurso, faz malicio-
<as insinuações ao ex-presidente da
provincia do Rio de Janeiro, actual
chefe do gabiuet ¦, e sobre as eleições
da mesma província.

E como chave de ouro de seu d's-
curso de opposicionista da praça pu-
blica, proclamou, como progiamma-
a araancipação do elemento servil
para o anno de 1890, — esquecido
talvez de seus discursos escravoera-
sa, proferidos no seiiado, na sessão
do anno passado.

Osr. Nunes Gr. mç-ilves, outro libe-
ral, sem esperar que o minis'erio se
apresentasse naquella câmara, tomou
a palavra no primeiro dia do sessão,
e declarou-;;e tamrabem era formal
oppo<ição, a nova situação politica,
censurando principalmente a organi-
sação mininterial por ter sido adtriit-
tido nella osr. Franco de Sá, actual
ministro de estrangeiros—incompa-
t.ivelcom elle senador.

O sr. Nunes Gonçalves, conclue
deci arando que o novo ministério hão
pôde contar com o apoio do senado,
e se conta, ainda maior pffensa Ih-i
faz.

0 Globo, no seu resumo do discus-
são do dia 23, reproduzio as se-
guintea palavras do chefe do gabiae-
te:—"Respoudi a Sna Magestade, não
por falsa modéstia, mas por coavicçâo
de minha insuficiência pessoal—"...

O Globo põe a seguinte nota logo
abaix >:

uNão houve neste ponto nm só—"
não apoiado liberal" N. da R."

Todas as noticias da corte confir-
mam que o novo ministério não foi
bem reced;do pelo partido liberal,
julgando uns, que era de boa politica
ao-gredü-ü immediatamente, e ou-
tros, quo era conveniente esperar os
acontecimentos.

O que é verdade é que a situação
lo ministério tem presentemente to-
das as apparenciasi de muito transito-
ria, si os movimentes dn^riios e mui-
tas vezes imprevistos de no?sa poli-
tica não lhe derem amanhã os ele-

S

lombo, 3 está constantemente a convidar o

doente a ajustar o dito com a superfície
macia de ura colchão.

E eu estava bastante doente ! 1 ara dis-

trahir o mal, deci ao pavimento térreo do
escriptorio, postei-me á porta, e comecei
a ver machinalmente a gente que passava.

O primeiro typo que cahio-mo sob as
vi-tas foi um crioulo vestido de negro, to-

do negro. A única cousa branca que tra-
zia era o chapéo.

Outro crioulo que passava pela calçada
opposta, fez-lhe uma grande barretada e

diz-lhe:
—Olhe este charuto com cinza que saia.
Appareceu depois o 0:istro Urso.
Vinha, segundo o costume com ura

hombio mais alto que o outro e a cibeça a
botina.

Fingia trazn- entre os dedos um cigarro.
Passou por perto de mim com aqueiles

olhos languidos de garopa cosHa que todo
o Kio de Janeiro conhece, offereceu- me

um bilhete de loteria, atirou para o lado

uma cuspidura de esguicho  fui-se.
Passou em seguida um rancho de mo-

no j

A primeira trazia um vestido azul, en-

feitado de côr do rosa.
A seo-unda um vestido escarlate.
O vertido da terceira era amarello.
O da quarta, roxo.
E os das outras tinham todas as cores.
Vinham da Exposição.
Ciiilravam como um bando de passan-

nbos.
Apeuaa pude ouvir o seguinte.1
—Você vio os lenços de crivo ?
-Vi.

—Havia alguns muito bonitos,
—Qual o que. nem por isso.
—So eu soubesse tinha exposto as mi-

nhas fronbai, que valem mais.
—Sem comparação.
—E aquella colcha ?

Ah 1 aquella estava muito bonita.
—Não vale nada; é só trabalho de pa-

ciancia. _
—Ora, você não gostou da Exposição,

porque tomou logro.
—Não ha tal, não tomei logro.
—Elie estava.
—Onde ? Eu não o vi.
Não pude ouvir o resto da conversa,
Dous sujeitos param junto á porta e co-

meçam a íõr os telegrammas:
—Mais um conservador.
—E' verdade.
—Decididamente o partido liberal esta

morto.
—Qual 1 Ainda é cedo.
—E' o que lhe digo.
—Você quer sabor uma cousa ? O par-

tido liberal pode ser equiparado ao baca-
lháo salgado. -

—Ao bacalháo salgado?! Hom'essa ! !
gira senhor. O bacalháo deixa a ca-

beca naTerra-Nova onde 6 pescado, e o

corpo vem abastecer aos rnercades. Os li-

beraes andam, andaram e andarão sempre

sem cabeça. ,
—Lá issoé. Ah ! que se nos tivesse-

mos uma.
—Mis não temos.
—Paciência.
E íetirarBiu-so resignados.
Passou em seguida outro rancho do mo-

ças todas molhada».

Riam á bandeiras de.-pregadas:
Dizia uma deltas;
—Você não imagina que pagode. Nós

éramos quatro e havia um uuico chapéo
de chuva. Qundo começou a chuver, papai
disse logo: eu bem lhes avisei que não^ sa-
hisseiuos de eas:t, e principiou a brigar
com mamai. Etoca a gente a correr.Q'-.au-
do chegámos ao canto da rua Direita, com

quem havíamos de esbarrar? Como Sm-
tiuhos. Pap;ii que já anda com a pulga
atraz da orelha, franzio o sobro!bo*e disse-
nos; andem. Mas o Santinhos, que é o dia-
bo, atravessou a rua, e offerece-nos um
marda-ebuva. Papai acetitou-o com nm
riso amarello. Quando chegarmos a casa,
temos historia.

O leitor ha do se admirar como pude ou-
vir tudo isto. ?

Eu lhe digo, sou curioso como... .uma
mulher.

Logo que ouvi o principio da conversa,
acompanhai o rancho até ao ponto dos
bon ls de Botafogo, voltando em seguida

para o meu po.-Uo.
Quando ahi cheguei cinco italianos, ven

dt-dores do Globo, jogavam o sopapo.
Subi para o escriptorio da redaegão.
Lá estavam sobre a mesa, varias como

os no-sos jardins publicos, as vinte tiras
de papel que eu havia cortado.

Quiz enchel-as.
—Já era tarde.
E eis porque ficaram hoje os leitores

sem folhetim.
Desculpem-me até ao próximo sabbado.

Fbaxça Jüxior.
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mentos de vitalidade que hoje lhe
faltara.

O chefe do gabinete pedio o auxi-
lio da opposiçüo conservadora para
a discussão e estabeleeinento das leis
annua.; e este auxilio, corao era de
esperar-se, lhe foi proraettido.

Mas, este auxilio, não importando
em circumstancias normacs um apoio
político, e sem este não podendo vi-
ver o ministério, si o partido liberal
dividir-se, o que parece fóra de du-
vida, ou o msnisterio terá de retirar-
se por falta de apoio parlamentar, ou
a câmara será dissolvida.

B' muito cedo para aventurarmos
qualquer juizo seguro sobre o futuro,
embora sobre um faturo muito proxi-
mo\ tanto mais quando temos diante
de nós uma situação excepcional,
que já nos annuncia em seus primei-
ros dias de existência, extraordina-
rio* e sorprehendentes acontecimen-
tos para mais tarde.

NOTICIAi.íO

Mais uin anjinho no céo—O nosso
amigo Guilherme de Miranda passou últimamen
te pelo doloroso transe de perder um filhinho.

Nao procuramos mitigar a dôr do ms-o ami-
go, porque sabemos que na vida, im çesáres que
só a resignação é a fé podem dar linilivo.

No entanto receba o sr. Miranda c sua digna
esposa os nossos sinceros pêsames-

Gymnasio parn caso.—Sabbado 4 do cor-
reme terá lugar ii'este acreditado estabelecimen-
to de educação a soleinne leitura das notas do
do mez de fevereiro e distribuição dc Bilhetes de
Ifoirra para os alumnos que mais se destingui-
ram cm aproveitamento e condueta.

0.s iilumuos, por essa oceasião, executarão al-
guns cânticos análogos ao acto.

Sio convidados os pães de familia que tem lá
filhos e toda e qualquer pessoa que quizer con-
correr com a sua presença para a solemnidade
do acto.

Junta Commercial—Em sessão
dc hoje foram despachados os seguintes
requerimentos:

Do Henrique A. do Paiva & C»", pe-
dindo registro para a sua escriptura so-
ciai.—Deferido,

—De Joaquim Ferrara Júnior, como
procurador de Josó de Souza Pereira, pe-
dindo ser archivada a escriptura de dis-
solução da firma Cypriano da Silva & C,a
—Idem.

—De Jacintho Machado Moreira, pe-
dindo registro para a nomeação de pri-
meiro caixeiro do sua casa commercial á
José Simão Moreira.—Idem.

—Da Viuva Eirado & Filho, pedindo
registro para o titulo do nomeação de seu
oaixeirc Francisco Antônio Tavares da
Cunha.—Idem.

—De Joaquim ITenriqiies, pedindo re-
gistro para o titulo de nomeação de seu
caixeiro João Pereira da Silva.—Idem.

—Da directoria da Companhia de Se-
guros Paraense, pedindo registro para os
títulos de nomeação dos seus caixeiros
guarda-livros Antônio Firmino Domont e
do caixeiro cobrador Calisto Henriques
Salgado.—ldem,

—De Manoel Joaquim Barbosa, pedindo
registro para seu titulo de caixeiro da
casa de Barbosa Irmão & C,a—Idem.

—De Eduardo F. Martins e Silva, pe-
diudo registro para os titulos de nomea-
çíío dos seus caixeiros guarda-livros Ray-
mundo da Silva Corrêa, e Josó da Silva
Corroa.—Idem.

—De M. J. Machado de Freitas, pe-
dindo registro para a procuração passada
por Lauro Cardoso da Cunha Coimbra ao
supplicante.—Idem.

—De Manoel Pinheiro & C.«*, como pro-
curador de Hilário Francisco Alvares, pe-
dindo seja registrada a escriptura de com-
pra da lancha a vapor denominada Beija
Flor de sin propriedade.—Idem.—Dc Manoel Pacheco da Silva, pedindo
registro para o contrato de arrendamento
de um terreno com bemfeitorias, feito
com o c.-ronel Antônio Pimenta de Maga-
lliães,—Liem.

dos factos attribuidos ao mesmo sr. Wal' \\(~\ V f\ nOT í ÍTT-x-TO
lace como administrador d'aquella fa- -l"iX^ ' M V> VJ1!^ _-.__. VJ-LV/

Colista-ho. que o sr. dr. promotor publico,
vai denunciar o sr. João Valente do Couto, se-
cretario interino da relação, como incurso nas
penas dos arts. 129 e 159 do código criminal.

Assitmio o exercicio da vara de 2.0 delega-
do o dr. João Luiz Coelho.

A câmara municipal chama por edital os con-
cessionários de terrenos aforados em 1870, situa-
dos ás margens da estrada de Bragança, entre a
praça de S." Braz e o Marco da Legua, a exhibi-
rem seus titulos até o dia 15 deste mez e a paga-
rem os foros devidos.

Noticias especiaes

Uma magnífica mobilia para sala e um
toucador com pedras de mármore vendem-
ee no collegio paraense ao largo do Carmo.

SOLICITADOS

EXPEDIENTE DO GOVERNO

DIA 1.° DE MARÇO.

Petições despachadas:

Francisco Abraham Furtado Athayde e Igna-
cio Cardoso de Athayde (alferes).—Informe o sr.
inspector do thesouro provincial.

João Baptista Gonçalves.—Informe osr. ins-
pector da thesouraria de fazenda.

José Moreira da Silva e Josò Barbosa de Lima.
—Idem.

João Feiippe dos Santos Tocantins.—Ao exm.
sr. vice-provedor do collegio do Amparo para
inundar admittir, em termos.

Luiza Angela Gonçalves Dias.—Informe o
exm. sr. vice-provedor do collegio do Amparo.

Manoel Peneira dc Vasconcellos.—Satisfaça o
exigido no parecer do dr. procurador liscal da
thesouraria dc fazenda.

Manoel Joaquim do Nascimento.—Como re-
quer, sendo este remettido ao major comman»
dante do corpo dc policia para os devidos fins.

A lu/. 110 estômago.—Na clinica geral
de Vienna veriíicaram-se importantes experien-
cias de um apparelho, inventado pelo professor
JMilkuer, pura ver o estômago por dentro.

Este instrumento, chamado gastroscopio,c cons-
truido pelo celebre niechanico Leiter, é disposto
do seguinte modo:

Um tubo ue 75 centímetros de comprido, por
14 niilimetroB de largura, tendo em uma das ex-
tremidades um engenhoso apparelho óptico.

A introducçao nao só nao causa incommodo,
inas alé so pode ter o citado tubo dentro do esto-
mago por espaço de vinte minutos, sem que se-
jam muitos grandes os solírimentos do paciente.

Uma bateria electrica,posta em communicação
com o instrumento, serve para ler illuminado o
estômago durante a operação.

Kecebedoria provincial-—A arrecada-
ção feita por esta repartição, durante o
mez lindo, foi a seguinte .*

Ilecebedaria 230.*.10.7*28
Ver-o-pezo 10;5 428080
Santa Casa 538$480
Diversas câmaras 5.-480S233

Foram, nomeados os officiaes abaixo
declarados para comporem o conselho de
julgamento a quo tem de ser submettido o
soldado do corpo de policia Manoel Perei-
ra Segundo, que desertara do destacamen*
to estacionado na cidade da Vigia:

Presidente—O capitão reformado Ray-
mundo Antônio Gomes.

Auditor — O commandante geral da
guarda urbana Cicero Rodrigues de Oli-
veira.

Iuterrogante — Oteuente João Carlos
de Faria.

Vogaes—Os alferes José Marques de
Paiva e Ignacio Cardoso de Athayde,

Villíi dc S ouro

Ha pouco ainda, publicamos alguns fac-
tos praticados pelo corajoso 3 ° supplente
do juizo municipal de Soure. O tal Justino
Beribá ! Agora é um documento assigna-
do pelo mesmo Beribá, que põe em relevo
a coragem d'essa inconsciente autoridade.

Leiam e admirem.'
"Sr. 3 ° supplente do juizo municipal,

em excercicio. Celestino Leandro Barbosa
para formular os seus embargos á execu-
ção que lhe move Francisco Bezerra de
Moraes Rocha, quer ter vista dos autos,
visto lhe terem sido assignados, na ultima
audiência, os 6 dias da lei, indo os autos
ao seu advogado constituído na procuração
junta. Soure, 11 de fevereiro de 1882. Por
procuração junta.—O advogado, Antônio
Bezerra da Rocha Moraes " Despacho :
"Sim, em termos/ mas dando o escrivão
vista dos autos somente 110 sen cartório,
ao advogado do supplicante, que não fme-
rece confiança á este juizo, visto o seu re-
provado procedimento relativamente os
:iutos eiveis entre partes Raymundo G. de
Figueiredo e o compadre Chico Bezerra,
e não ser formado c a direito o substabele-
cido na procuração junta. Soure, 11 de fe-
vereiro de 1882.—Miranda."

Precisamos fazer ver quo não nos ad-
mira-nos somente do desparate do des-
pacho, que prohibe aquillo quo a lei facul-
ta, pois 6 elle da lavra do João Negrão.
ex procurador da viuva do mostre Assis,
o que nos admira 6 a coragem do desasi-
zado juiz que lançou e assignou tão extu-
pendo despacho !

Devemos acerescentar que a petição
acima publicada foi entregue ao supplican-
te Beribá ás 8 horas da manhã, e, elle,
mandando logo dizer ao portador que vol-
tasse á tarde. S.ihio immediatamente pelo
quintal e dirigindo-se á casa do seu asses-
sor Cantuaria. O portador voltou duas ve-
zes, ás 3 q ás 4 horas da tarde, mas só qua-
si ás 6 horas lhe foi restituida a petição,
Foi o portador quem nos mostrou a peti-
ção,* e,corno o despacho nos pareceu digno
de figurar entre os que correm de bocea
em bocea, pedimos para copiar.

Como dissemos no precedente artigo,
nâo ú para nos queixarmos que publicamos
os actos immoraes o criminosos d'essa e
outras autoridades deste termo, pois sa-
bemos quo, sobre tudo agora, com o chefe
liberal na presidência, isso é motivo para
serem coservadas essas autoridades e tal-
vez até para recoramendal-as á mnni_.cn-
cia do gram-sultão.'^Fiquem, porém, convencidos, os Beribá,
João Negrão ct reliqua quo a melhor cou-
sa da creação—é um dia depois do ou-
tro....

A escrava roubada.

zenda,
Ha vinte annos seguramente, administra

o sr. Thompson Wailace esta fazenda, que
pertence aos netos do exm. sr. senador
Arabrozio Leitão da Cunha, e dos quaes
é seu digno tutor, sem quo motivos hajam
«la parte do mesmo sr. senador para des-
confiar do seu zelo e aptidão no cumpri-
mento dos seus deveres,* sendo bastante
para certificar esta verdade o largo tempo
de sua administração e a estima e confian-
ça que sempre lhe dispensou o mesmo sr.
senador neste largo período.

A fazenda Tauaú recente-se hoje da fal-
ta de braços, entretanto o seu trabalho é
regular e não estão as casarias caindo,
como diz o articulista, pelo contrario obras
importantes se tem alli feito que attestam
a boa administração do sr. Wailace, e não
ruina do estabelecimento como maliciosa-
mente affirma esse anônimo em seu com-
111 en tario.

Não é também exacto o que affirma so-
bre a prisão do individuo do quem falia, e
que esqueceu-se dizer que é Felizardo An-
tonio dc Paiva.

Este sr. espancou barbaramente a uma
escrava da fazenda, com quem estava ama
siado, em dezembro do anno p.p. o tentou
assassinar nessa oceasião o administrador
da referida fazenda p.r lhe vedar alli a en
trada, onde quasi sempre vivia escondido
e sem conhecimento do mesmo administra-
dor, vendo-se este obrigado a fazer o dito
Felizardo assignar um termo de segurança
na subdelegacia de policia de Itapiourú,
onde é districtano, e nao do Acará, corao
se inculca.

Neste termo guardaram-se as formalida-
des legaes, comminando-s. a pena de trin-
ta dias de cadeia o cem mil réis de mnlta,
no caso de transgressão e não dous anuos
de prizão como diz o articulista, talvez pa-
ra censurar o subcelegado, que procedeu
na fôrma da lei.

E', sr. redactor, a verdade que sei a este
respeito e rogo a v. s, se digno fazer in-
sarir esta declaração em seu conceituado
jornal,

Belém, 2 demarco de 1882.
José Joaquim de LimA.

AVISOS MARÍTIMOS

impreza e navegação a
vapor de Marajó e To-
cantins

VAPOR VULCANO
Segue para Igarapé-miry e respectivas

escalas em a noite de 3 do corrente Re-
cebe cargas, encommendas e passagens
até ás 2 horas da tarde d'esse dia.

VAPOR PAR1NTINS
Segue para Baião e escalas no dia 6. Re-

cebe carga até 4/ encommendas e passa-
gens até ás 2 horas da tarde do dia da sa-
hida.

MAIS UMA FONTE
DE ENSINO

acaba de abrir- se nesta capital
e' o collegio

Franco- JBrazileiro
que dirigido pp-o- * *•¦'-• f «oreã João
Saraiva da •'¦.•¦¦•• *'••-'*• •¦ '¦''¦ -Csl.de
la Rcviere, oilo..... p .-, muio de ura
plano amplo todo conforme ao novo
systema de educação européa, um
curso completo de huinauidades e
de commerció. O edifício onde íuuc-
cionará é o palacetc do largo da
Trindade, da propriedade do illm.
sr. coronel Magalhães.

À lingua do collegio é a franceza
—obrigatória.

O.s estatutos já se acham espalha*
dos por quasi todas as casas commer-
ciaes; se alguém, comtudo, carecer
de maiores esulareciraent-S dirija-se
á livraria dos srs. Tavares Cardoso &
C* e nos srs. José Àmandio Men-
des, Fialho (Esmeralda) e Balthazar
dn Rego Cordeiro.

Motor
Vende-se um motor da força de

seis cavallos, em bom estado e por
preço commado.

A tratar com o conego Siqueira
Mendes, 110 Largo da Sé ou na Po-
voaçáo do Pinheiro.

Declaramos nôs abai-
xo assignados, que nesta dacta con-
trahimos uma sociedade commercial
que girará sob a firma de Góes &
Irmão. Muaná, 3 de fevereiro de
1882.—Sérgio Constantino S. Góes,
Segisfredo da Silveira Góe-.

Ohpo e prata
Amaral & O;'*, á rua dos Merca-

dores, vendem moedas em ouro e
prata nacionaes e estrangeiras.

Attenção
CABELLEIREIRO DE PARIS
O abaixo assignado faz sciente ao

respeitável publico que, tendo re*
centemente chegado de Paris, onde
freqüentou as principaes casas de ca-
belleireiro.-*, acha-se de novo no seu
estabelecimento onde estará sempre
as ordens para qualquer trabalho ten
dente a sua arte Outrosim, que fre
quentou alguns estabelecimentos
dentários, onde também se aperfei-
coou para assim melhor servir ao
respeitável publico. -

Para as exmas. familias tive o cui-
dado de trazer um sortimento de
trancas ecoks, assim como perfuma-marias Gnas e escolhidas.

Limpam-se ferros cirúrgicos e ou-
tra qualquer espécie de forro.

Novidades para o carnaval em
mascaras, cabelleiras, barbas, pés,bisnagas, etc.,, etc,

Antônio Barroso

Otáixeiro para o inte-
rior

Precisa-se de um de 1) a 1G annos de
idade, com habilitações par.» o commerció
do interior. A tratar com Cerqueira Li-
ma & C.n, nesta capital, na com Joaquim
Paulo de Souza, em Sant'Anna, districto
da Boa-Vista.

Vende-se um batelão bem
construído de madeiras reaes, tendo
de boca 18 pás e 6 de fundo para
qualquer carga; quem o quizer diri.
ja-se a esta typ. que indicará quem
vende.

Companhia de Navegação
á vapor do i mazonas

[Limitada]
Trapiche da rua do Imperador
0 paquete a vapor João Augusto

segue para o rio Purús por Manáos,
Ituquara, Santarém, Óbidos, Santa
Cruz, Bom Jardim, Parintins, Capei-
la, Silves e Itacoatiara na madruga-
da de 6 de ma.rço próximo.

Recebe carga até o dia 2; encom-
mendas e passageiros até ás 3 horas
da tarde de 4.

Belém 24 de Fevereiro de 1882.
Manoel da Costa Barros

Chefe dotrafesro.

Loja da
DE

Lua
GONÇALO DE LIMA FERREIRA & C\

ALTA NOVIDADE!

Para despertar a attenção do respeitável publico, tanto desta capital
como do interior, a LOJA DA LUA vai por á vista o seu repertório
novamente reformado, deixando vêr aos seus bous freguezes um novo e va-
riadissimo sortimento de fazendas de luxo e phantasia, offerecen-lo asvan-
tagens que se não poderá encontrar em outra parte,por ser ella a única e
sem competidora em preços.

ANNUNCIOS

C0HCedeil-se quatro mezes de li-
cenea á prufes.sora da cidade de Alemquer,
D. Maria Maçdaleua Figueiredo de Mo-
raes.

EX0nerOU-Se do cargo de 3* sup-
pl_.it.** do juiz municipal de Curuçá, José
Autouio Oordovil, por assim o haver pe-
dido,

Illm. sr. Redactor da Constituição.—
Lendo no seu conceituado jornal de hon-
tem uma correspondência oom aepigraphe
—Acará—em que o seu autor invoca o
meu testemunho sobre factos que attribuo
ao administrador da fazenda Tauuú,Thom
pson Wailace, cabe-mc o rigoroso dever
de vir a imprensa restabelecer a verdade

abaixo assignada declara que
por parte do sr.juiz d'orphãos,

vai proceder o inventario dos bens
que ficaram pelo fallecimento de seu
finado marido Domingos dos Santos
Gome.-», qualquer pessoa que se jul-
gar credor do dito casal apresente
suas contas legalisadas.

Sáo Miguel do Guamá, 19 de fe-
vereiro de 1882.

Thomazia Maria Pereira Gomes.

Quem precisar de
um official de carpina, dirija-se á casa
do fallècido José do Carmo Pereira
Monteiro, na rua do B.iilique casa n.
28, que achará com quem tratar.

TJmma_r_p_.ii_.co piano

O dr. Castel tem á venda no seu Con-
sultorio Dentário á rua de Santo Antônio,
um magnífico piano construído pelo mais
afamado fabricanre dos Estados-TJnidos
da America. Cenvida aos pretendeutes a

PARA A FESTA DE NÀZARETH

Popelinas de seda a 500 rs. cv.
Ditas 400 is. "
Ditas de algodão 320 rs. "
Chapelinhos para senhora o que ha

de mais chie.
Ditos para meninas.
Ramos de flores para cabeça a 1$

e 2000.
Punhos e collarinhos bordados

para senhora.
Um lindo sortimento de chitas íi-

nas, largas e estreitas, de 120 rs. a
300 rs. o covado.

Cretone, percal, chitas baptistas,
idem pardas o roxas, de 200 rs.,240
e 320 rs. o covado.

Chitas, ''Minhas Saudades" a 200
rs. o covado.

Riscados, "D. Amélia" a 300 rs. o
covado.

Ditos, lkD. Elisa" a 300 rs. o cv.
Damasco muito bom 900 rs. ".
Dril azul B dourado verdadeiro,de

300 rs., 320 e 360 rs. o covado.
Morins marca cametaense de 10,

15,20 e 40 jardas a 2S,4,500 e 9,500;
dito americano, igual medição, a 3$,
6,500 e 12000 rs. a peça.

Toalhas para banho 2$ rs. uma.
Cortes de cazemira para calça

4,500 rs.
Cortes de merinó de cordão 5,50C.
Ditos decissineta 2$ e 3$ rs.
Ditos de angola 1,800 e 2$ rs.
Ditos pelle do diabo 2$ e 2,500.
Ditos de angolinha 880 e 1$ rs.
Ditos para redes 40 e 4,500 rs.
Panno preto fino 6,500 o covado.
Dito " u 5,000 "
Dril de linho branco superior 800

o covado.
Dito de algodão 400 rs. o covado.
Meia lona de linho branco 850 rs.

o covado.

Lustrim fino 500 rs. o covado.
Princeta larga 700 rs. o dito.
Fio americano de 4,6 e 12 pernas
Ditos de core.**.
Punhos para rede, 700 rs

ROUPA FEITA

Calças de panno fino 10$ rs.
Ditas de casem ra 6,500 e 7$ rs.
Ditas de linho branco 4$ rs.
Ditas de princeta 4$ rs.
Ditas de angola 3$ rs. e 3,500 rs.
Ditas azul 1,800 rs. e 2$ rs.
Paletots de panno fino 16$ rs.
Ditos de cazemira 15$ rs.
Ditos de " diagonal 1' $ rs.
Paletots de merinó 8.. rs. -
Ceioulas 800 rs., camisas de meia

800 rs», dita de flanella 2 500 rs.
Grande sortimento de camisas'

brancas bordadas, ditas com peito e
coilarinho de linho, ditas de chita.

Dilas para senhoras.
Collarinhos e punhos de linho para

homem.
Lenços de linho com cercadura, o

que ha de melhor.
Ditos brancos.
Meias cruas para homem e meni-

nos.
Ditas para senhoras.
Riscado "Augusta" 280 rs. o cv.
Dito regata americano 240 a 300.
Panuo trançado americano 380 cv.
Gravatas á '¦ Alavalier".
Chapeos para homem e meninos,

de todas as qualidades.
Ditos de sed.i para sol.
Redes de lio de 6$ a 50.000 rs.

Variado sortimento de extractos,
assim como: oriza. patchouly, santal,
água de colônia, divina, Rocio de
França e outroj de diversas quali*
dades; tônico, sabonetes a progres»
so etc, etc.

•*.:

E muitos outros artigos que seria enfadonho mencionar.
Eia, pois, caros freguezes, á LOJA DA LUA, á eua da imperatriz, d.

virem ao seu Consultório experimentai*.} • 4, os espera; vinde, que veieis a realidade do que fica dito.
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IDE SANTA CRUZ
ABREM-SE AS AULAS A 7 DE JANETRO

Continua este collegio funccionando no prédio
ao lar^o de Pedro II.

N'elle lecciona todas as matérias que constituem
os seguintes:

CURSO PRIMÁRIO

Cpmprehewdendo leitura, escriptá, elementos dc Arithmetica, de
Grammaticac de Geographia especialmente do Brazil, e Cath.cismo da
Doctrina Chií-íã. O cur.ò deve ser concluído em quatro annos.

CURSO DE CÒMMERCIO

Comprèhendendo Portuguez, Francez, Inglez, Arithmetica, Contabi-
lidade e Escripturação Mercantil. Deve ser concluido em tres annos.

CURSO DE PREPARATÓRIOS

Comprèhendendo Portuguez, L.tiin, Francez, Inglez, Geographia,
Historia, Arithmetica, Álgebra e Geometria, Rhetorica e Poética. Dura-

çâo do cur. o cinco aunos. .
Além destes estudos ainda ha aulas de Dezenho, Gymnastica, Musica,

Canto e Piano.

Kíí L III

A LOJA DO SOL VAI FALLAR

Vai pôr á vista do respeitabeltssimo publico Paraense o seu reportor,
de novo reformado, deixando ver aos seus dignos freguezes o melhor e
mais apurado sortimento de fazendas que as nossas_ idéas podem imaginar
oíTerocendo asvantag.ns mais coramodas e econômicas que já mais se cn
contra onde não ha competência; com as vantagens seguintes:

O freguez que comprai* para mais de 30$000 r.s. terá o desconto de
10 por cento ou qualquer presente proporcional ao desconto; mas spadi-
nheiro.

Gymnasio

Os alumnos de preparatórios que deiejãrem seguir os cursos superio-
res do Império, prestará- exames perante á commissão creada pelo De-
creio de 3 de Outubro do 1873, á proporção que se acharem habilitados em
cada uma das matérias. t

Os do curso de Còmmercio, terminados os estudos, receberão um Di-

ploma assiguado pelo Director . pelos Professores, o qual lhe será solem-
nemente entregue no dia da distribuição dos prêmios.

Admitte-se alumnos de 7 a lõ annos de idade, os quaes devem ser
apresentados por seus pais, tutores, ou correspondentes. Os internos resi-
dem no Collegio e estão sob a constante vigilância do Director, Vice-direc
tor, Professores e Cençores. Os meio-pensionistas entram para o Collegio
ás 7 horas e meia da manhã, e só poderáõ retirar-se ás 4 e meia da tarde,
sendo durante todo esto tempo tratado como os internos. Os externos só
tem direito de assistir ás aulas, em que estiverem matriculados.

ENXOVAL

Camizas 18
Ceroulis 8
Pares de meias ......... 18
Ca'ças de dril pardo. ...... 6
Paletós dito. ' . 6
Lenços 12
Camizas d. dormir 4
Fato preto o uniforme . ..... 1
Gravatas 2
Fronbas 4
Lençóes 4
Toalhas de rosto 10
Saccos para roupa 2
Par de botinas 1
Dito de sapato para casa 1
Cobertas 2

1 B ihú de folha, e:*cova de dente, de fato e de sapato.

EENSÕES

Alumno interno paga 100 .-000 por trimestre
Meio pensionista do curso secundário 60$000 *' "
Dito " do Curso primário. .. 5i$U00 ¦ • '•

Externo do curso secundário 30S000 " "
Dito " primário 18$000 »'

DISPOSIÇÕES GERAES

O alumno interno, paga na oceasião da entrada paga 40$000 reis de
joiajpelo uso de cama &.

Quando houver dous ou mais irmãos no internato, ou na classe de
meio-pensionista-, far-se-ha uni abatimento de 10 0\° sobre as pensões
annuaes, abatimento que só será effectuado na oceasião do pagamento da
prestação do 4.° trimestre.

O collegio pode se encarregar do fornecimento de papel, pennas, ca-
netas, lápis, mediante a quantia de 12$0ü0 róis annuaes.

Tambem encarrega-se de mandar lavar e gomar a roupa de cada
alumno interno, pela quantia de 6$ réis mensaes, [.agos por trimestre; mas
é preferível que as familias tomem este trabalho á seu cargo, mandando
regularmente a roupa necessária para tres mudas.

As aulas dc musica, dezenho, piano e gymnastica são pagas em sepa-
rado, e a pensão para ellas será fixada avista do numero de alumnos.

Toda a roupa dos alumnos internos deve vir marcada com asiniciaes
do seu nome. A roupa limpa pôde vir cm qualquer dia e a qualquer hora;
mas a servida só sihirámas quintas e sabbado?, das 4 ás 6 horas da tarde.

Cs trimestres são pagos adiantados e findam era Março, Junho, Se-
tembro e Dezembro.

Para todos os alumnoss, o trimestre uma vez começado está vencido,
e deve ser pago integralmente, ainda mesmo que o alumno esteja em ferias,
ou tenha fahado ao collegio qualquer que seja o tempo ou o motivo de
jjo su seucia, embora se retire deünilivãmente antes de terainado o tri-
semau

Dril azul B. dourado, covado 320.
Chitas largas cores firmes, covado

240 e 320.
Ditas estreitas de todas as cores,

covad.» 160 e 200 rs.
Panno americano enfestado, me-

tro 500 e 600 rs.
Platilha verdadeira americana com

8 palmos de largura, metro 1$000 rs.
Morins americanos largos, peças

de 20 e 30 ja:das de 6$, 8$ e
10$000 rs.

Dito inglez da índia, de 10 e 40
jardas a 2$, 3$, 4$, 5$ e IOSOOO rs.

Doméstico de 10 e 20 jardas, para
2$ e 4$000 rs.

Redes de fio da Bahia e americano
com 4, 5 e 6 lbs., garantidas, 9$,
11$ e 13$000 rs.

Ditas de panno americano de côr,
a 5$ e 6$000 rs.

Dias de fio travessa, a 4$000rs.
Panno pura redes de duas larguras,

covado 1$400.
Riscado Augusta americano cova-

do 240 rs.
Camizas linho para homem, duzia

40$000 rs.
Ditas diversas/!. 24$ a 303000 rs.
Ditas de chita percal, a 36$000 rs.
Ditas de trespasse, chita, i 28!5>000
Ditas inglezas superiores,a 36$0OU
Ditas portugueza.., duas costuras.

a 36$000 rs.

FATOS PARA HOMENS

Calça, collete e palitót, tudo de
caz-mira diagonal, por 25SO0O rs.

Paletots d'alpacão, a 7S000 re.
Ditos de lustrim fino, de 4$ e 5$
Calças de cazemira de côr a 7$

e 8$000 rs.
Ditas de dita preta.a 6$ e 7S000 rs
Ditas brancas de algodão e linho,

2$ e 4$000 rs.
Ditas de angolla verdadeira, a 3$.
Ditas de angolliuha e dril pardo, a

2$000 ra.
Palito ts de cacineta bem feitos a

Riscado azul e branco, covado
120 rs.

Panno trançado americano D me-
tro 400 rs.

Dito de dous fios para vela, me-
tro 600 rs.

Angolla verdadeira e pelle do
diabo, o que ha de melhor, covado
1$0U0 rs.

Cortes de dita superior, a 2$000 rs
Ditos de angollinha e dril pardo.

a 1$200.
Cortes de cazemira pura lã, a 5$
Ditos de dita (imitação), a 3$
Ditos de dril de linho branco, a

2$ e 3$000 rs.
Flanella azul e pauno fino, cova-

do 2$õ00 e 3$000 ra
Pano fino seda o melhor, a 5$ e

6$000 rs.
Cazemira diagonal enfestada, co-

vado 3$500
Merinó dc cordão c lizo, a 2$500

e 3$000 ív.
Princeta .-p__ior, covado 700

800 e 900 rs.
Lustrins dos mais finos para ves-

tidos, covado 1$000 rs.
Ditos diversos, de 500 a 800 i*o
O mais bonito sortimento de lãs

japonez''s, granadin.is e popelines
tudo a pompadour,de 500 rs.a 1$600

—Dão-se amostras—
Popelines lizas d'uma só côr, co-

valo 800 rs.
Ditas adamascadas, a 1$800.
Nobrezas e gorgorões, de 2$ a
i000 rs. o covado.
Cambraia Victoria S—90, peça

3$500.
Dita transparente fina, a 3$ e 4$.
Dita "Beija Flor", 4$000 rs.
Dita "Flor do Baile", 4$000s
Camizas bordadas para senhor

a 3$OoO ra*
Anagoas bordadas para idema 4$

. 5.-000 rs.
Cazacos bordados para idem 3$500

. 5$000 rs.
Enxovaes para baptisado, a 10.
Cooks modernos a pompadour.

Paraense
Collegio para educação e instrucção

primaria completa de meninos.

DIRECCÂO

Director geral—Dr. Carlos H. de
Santa Helena Magno.

Directores internos.—José Her-
menegildo Magno e o profes-
sor normalista Ponciano José
AlveB Cabral.

3$000 rs.
Fraks^d'alpacão superior, a 14$
Assimcomo um variado sortimento de fio para rede de todas as quali-

d:des e cores próprio para redes de dormir, ditas de tarrafas e lan-
ciar, linha de pesca do todas as grossuras, na

LOJA DO SOL, DE SILVA LOPES & C."

Loterias
Almeida & Fialho vm-

dem em seu estabelecimento
bilhetes das loteria do Bio
de Janeiro, Bahia, edão
informações sobre as divir-
sas loterias de Madrid.

Aos sis. alfaiates

Na casa n. 28 á travessa do Baili-
que, trabalha-se em obras miúdas
com bastante aceio,gosto e perfeição.

Prefere-se obras branca?.

Este collegio, único no seu gênero,
veio satisfazer uma necessidade de
ha muito esperimentada na iustru-
cção primaria do sexo masculino.

PROGRAMMA DO ENSINO

São obrigatória**; no collegio as
matérias seguintes:

Grammatica Portugueza, Analysia
grammatical e lógica, Ari th me ti cas.
Contabilidade, Elementos de Geom o
tria, Geographia, Historia do Braz'8
Leitura, Religião e Civilidade; 9
livres as aulas de Piano, Desenho-
Musica vocal e instrumental, e Gym-
nastica.

O corpo docente do collegio com-
põe-se de cineo professores e dous
adjuntos, todos bastante versados
no magistério pela pratica constan-
te do ensino.

O curso regular do collegio será
de quatro annos podendo ser feito
em menos tempo, conforme o desen-
volvimento intellectual de cada—
alumno.

O collegio offerece aos sra. pães
de familia mais, a.garantia de que o
alumno que começar a educação
n'elle, ao completar o seu curso,
estará habilitado pura prestar exa-
mes de Portuguez e Arithmetica
perante a Commi.-ão do Gover-
no.

PENSÃO
«

A pensão será de 100$000 poo
trimestre pago., adiantados para os
alumnos internos; 54$ para os meio-
pensionistas de 18$ para os exter-
nos. Um trimestre começado enten-
de-se por completo, inclusive o do
outubro á dezembro, podendo peo-
manecer no collegio os allumnm.'
que quizerem, porque n'esse cnep
continuarão as mesmas aulas co 0
leve alteração da disciplina.

Disposições finaes.
Os alumnos poderão receber visi-

tas no collegio nos domingos e dias
santificados das 9 as 11 horsts da
mauhau e de tarde das 4 as 6 hora..

A roupa lavada deverá entrar
nos sabbadose a fervida só sahirá
na segunda-feira de cala semana.

As aulas abrii-se-bâo no dia 10
de janeiro e a matricula continua
aberta até o dia 8 do mesmo mez.

O collegio funcionará no arraial
de Nazareth.

ESMEEiLDA
CAJ-ADAFOI-TC-ÍA

LOTERIA DO MARANHÃO
I '¦• 

I

SORTE GRANDE

ií-S. 6.ooo$ooo

Está á venda a 3.» Loteria.

Os cambistas

Almeida & Fialho J

• m

JL errenos

PARA'.

üecebe-se consignações
aciouaes e estrangeiras ua casa Bel-
chior.

Vende-se por preço commo.lo os
terrenos seguintes:

Um terreno na travessa Cal-
deira Castello Branco, com cinco
braças de frente e trinta e cinco de
fundos.

—Um terreno na estrada Oliveira
Bello com cinco braças de frentes e
vinte e sete e meia de fundos.

—Um terreno no caminho da Pe-
dreira, cora quarenta braças de freu-
te e quarenta de fundos.

Ura terreno na rua Diogo Moya
com tres braças de freute e dez de
jundos.—Um terreno com uma puchada,
poço e bem feitorias na estrala de
S. Bnz cora trez e meia braças de
frente e quarenta e cinco de fun-
dos.

Os titulos existem, em mão do
dr. Fiock Romano, que se acha
encarregado da venda, e que pres-
lará tr dos as informações aos pre-
tendentes.

Leite condensado
DE

Heniu Nestle a Veney-Suisse
O mais puro de todos até hoje cc-

nhecidos, vende-se no LABORA-
TORIO HOMEOPATHICO do dr.
JULIO MARIO & 0.&

Vende-se
Vende-se um com cinco braças

de freute e vinte de íundos sito á rua
ile S. Silvestre.

Quem pretender, dirija-se a esta
typ ou á rua do Rosário casa n. 32
com Antônio Jo_é da Silva.

Terreno
Tr.ispassa-se uin lote do terreno

com 21 c 2 terças braças de frente
e 42 de fundos, no Boulevard da
Câmara, á rua Duque de Caxias, ex-
cellente localidade em terra firmo.

N'esta typ. informa-se que mé
pefasoanocou- quem .e deve ratar»

ii CfOiv/n
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Piano, amei ícanos
DE DOUS E TRES PEi>AES

W^Ay¥?$$ÊÊÈÈtom

MftÉMl
U.toA $r3:%toA>zto-xtotoA ¦;¦. to^àk

mWm%W»W&^A - - *-*-'.:, *¦ *.**»

Êfé. CONHECIMENTO DO PUBLICO E PARTICULARMENTE

do reio
u m „w«. nrara Cá excepção da nossa) tem nomeação de agentes da com-

fazemos sciente que casa nenhuma n esw pnu, , i j quaiquer sujeito, a venda de suas machinas.
panhia SINGER, e nem é costume da cW^SHo| expecular com a credulidade publica, o fazerem-se

E' mais um meio posto em pratica para poderem meinor e*p

agentes.

-.eis soberbos o elegantes pianos norte-americanos
dos celebres fabricantes°^*— ^ Sons*OLülliwaj

nfes. - . . AnrrT\rAci VERDADEIRAS DE SINGER, como dizem em seus annuncios tão
Se alguém tem recebido MAC tLiJNíad v^l/

ellas as mesmas que por ordem dos tnbunaes üe

New-York B LUiluiCo,

DE

não podem «maia vendidas n'aq»ellea pata, depois da senten. que teve a

COMPANHIA SINGER A SEU FAVOR.

Em sesuida publicamos uma declaração da companhia, na qual se poderá vêr, que somos oa únicos agentes

autorisados nesta provincia e na do Amazonas para

ct.ttsí PREÇOS DB 8ÜÜ$ ál:500$000
©ElXJí» PK^,;rf0 nosso estabelecimentos estes celebres o umver

Acabam do 
f ^Xte^ a em todas as partes do mundo. Teem recebido os

saes piano,, acce tos 
^PWfonroéas em todas as exposições parciaes e umversaes.

vender as suas machinas e acessórios

«rincipaès prêmios e menções «««»«-- • - .-

EiDÒsieâò universal de Paris.
i L a \i,. ri. num de honra pela explendida sonoridade e lar-

Receberam a grande meda* ^8 oug c lio ma 
_ p 

^ ^ ^ alta8j
g0 volume até N^erçn^^^g^^ J bVilixas;esta 80n0ridade actua
instantes nas médias e 

^Wgg£g^: A respeito de expressão,delicadeza de
sobre os órgão,,do.ouvidooom poJ« 

^ ^ Sleinway & gons tem in-

Belém do Pará, 19 de Julho de 1881.
Os ngentes da Companhia Singer,

JOSÉ MARIA VO AMARAL & Comp.

BOAVODR. MALCHER, CANTO DA TRAVESSA DA ROZA.
'

fo mecanismo flexível ç^WJM^ S^ tempo, o instrumento' do concertista
gracioso, & vontade. Este 1 ano sao ao . io [ dedio^seu ta

*"' 
Exposição internaciowd de Londres de 1862

o «r q™, foi concedida a grande medalha de ouro (primeiro prêmio) na
A Steinway & bons loi conceciiaa_a, gi* poderoso, claro, bri-
«vtóá exposição internacional de Loi lies em i»o 

ji

Traducç
Para informafiao e guia

jspWlA que das* de qualquer fabricante europeu.'

HONRAS DISTINCTAS E ADD1C10NAE8, CONCEDIDAS A

STEINWAY & E0NS

DOS QUE DESEJAM COMPRAR AS

MAOHINAS DE SINGER,
temos a satisfação de fazer publico que os srs.

JOSE' MARIA DO AMARAL & C-ft,

do Pará Brazil, são os únicos agentes que temoB tido para vender machinas de

eosturanaq. elle lugar, e que todas ae mach.ms compradas delles devem

_ co. i&radas oomo de primeira qualidade e remett.das direotamente

e o diploma cie sociubu-..^ .- repartição 
de musica da sociedadi

O relatório do marqu,^^ 
^^n^.ucen.a mhnbem como aos outros ar

diz;-«Os pianos dos »'^X 
raoeri7«í a todos que se teem feito até hoje, n.

ltWmm&^^^"l mm 2*#~ *»» aa «po.i.
iuternacional de Philadelphia eui 1876,

de
DUAS MEDALHAS DE HONDA! DOIS DIPLOMAS DE MÉRITO!

Stei^y * to,ã&ju» :Í»S™^^«3«_

kOOUPANHIA MANVFÁCTVREIRA BE SINGER

34 UNION SQU.

'•':•_''.:-*.• ^

ÊÊ^Aj^^S^
^^Ss^'^:^_I#í_^_5íí;

fP' dlàmmW

NOVA YORK
___. i v/ » *

ESTADOS UNIDOS DAWER13A
^vw; •*/ »J*.-

Sorte
DE CADA UM

Travessa, das Meroez n. 3.

Todos nossos PIANOS verücaes teem nossa cupola e caixilho de apoio, feitos de

ferro barra capo d'a*tro, de patente nova, escala duplex e cordas cruza-

daa Grupadas em suas divisões resonador de patente, pedal suave graduado, caixilho

metálico tubular de acção, e tem as cordas para cada uma nota o mesmo como nos-

íw pianos grandes de cauda. Tanto a tampa hor.sontal como a da frente teem dobra-

dicas continuas, A caixa exterior 6 de cinco grossura. A construeção (de patente)
destes instrumentos 6 tal que toda a frente, com accão, torna-voz, consolos e pes, po-
dem ser tirado, do corpo da caixa, rcdu/.indo-se esta a profundidade de 12 po-
Wa-di*. aue permitte que <- piano possa ser levado pelas escadas e portas as mais es-

trfitísO NOSSO NOVO rEDAL PROLONGADO DO TOM-Por meio desta no-

va invenção o pianista pode a sua vontade prolongar o som de qualquer uma nota

ou de um grupo de notas, ficando as mãos livres para continuar a musica,

5 Harmonius
1>]Í3 SOO# « 50o$

Os bilhetes, de Loteria, felizes,
sâo vendidos unicamente por esta
casa. ' ¦

Ella está resolvida á collocar mui*
ta gente no caminho da fortuna me-
diante

GRANDES PRÊMIOS
Base segura da almejada

Independência
Pedro C. da Costa Aguiar.

Tinho"
DE

% Co -Cirúrgico %

í
nsultorio imí5<Iíc«-.

DR. C. 
"NOVAES. %

Formado pela academia do Rio de Ja- <t
neiro. onde freqüentou diversas materni- JP
dades. Dá consultas na pharmacia Um- *.
versai á rua dosMercadores, das 10 horas -R
ao meio dia. ,. >.
Especialidade:-Partos e moletias dç ,

mulheres. Pôde ser procurado a qj«l- ; .
J quer hora da noite á travessa do dr. Mo- a
Si raes, onde reside temporariamente. (30 Q

Lot

Farinha Láctea
Alimento completo para crianças

e convalecentes, da verdadeira, a
venda no LABORATÓRIO HO
MEOPATHICO do dr julio mario &
o&.

Tambem temos despachado os melhores e mais bem acabados harmomuns-orgao

fabricados expressamente para este clima e adaptados para igrejas, capellas, escola

Imblioas, eollegios, casas de familias e para conceitos. Os seus preços e mais dos pia-
nos estão em relação a sua boa qualidade c es vendemos muito em conta e em condie-

cões as mais favoráveis, Podem ser vi. tos a qualquer hora mesmo por curiósíedade em

nosso estabelecimento á rua dos Cavaleiros, canto datravessa da Rosa; para o m-

terior da provincia são os quo se recommendam melhor não só pela sua fegurança

como solida construeção. .... • i j
Tantos os nossos pianos como harmonhma são fabricados com muito cuidado para

sustentarem ao clima mais rigoroso como 6 o nosso, sem que se desaranjos.

CACAU

Plantas
Na travessa de S. Pedro (vulgo Muca-

já), casa mística á taverna Flor de S. Pe-
dro, vende-se filhos de sapotilha a 2$000.

i José Maria do Amaral & comp.

DIDRETICO, TÔNICO E ESTOMACAL

Fabricado na [fazenda
BOM JARDIM

por Macedo Bentes
Tende-se na casa Quinze de|Agos;i

to, unica agencia.
PARA'

ouro
Na ESMERALDA compn-se e

vende-se moedas de ouro e prata na-
cional e estrangeira.

Os cambistas, Almeida fr Fialho

CEARENSE

Plano d'esta loteria decretada por
lei da Assembléa Legislativa do
Oenrá em benefieio da Santa Casa
de Misericórdia, S. Beendicto e Co-
lonia Christina.
Os prêmios são pagos sem desconto

1 prêmio de 20:000$000
_ ___. 10:000$000

, 1 — 5:000$000
— _ 4:000$ 8:000$000

õ _ _ 2:000S 10:000$000
5 _- __ i_000$ 5:OÒO$OO0

100 — — 500$ 5:00 $000
15 __ ___. 200$ 5:000$000
20 — — 100$ 10:0€!0$00(i

020 — — 50$ 10:000$000
350 — _ 20$ 7:000$000

Beneficio e despezas 35:000$000

asOo 7l30:00$00w
i

Acha-se á venda

TRAVESSA DAS MERCEZ N. 3
preços

Bilhete inteiro 12$000
Meio bilhete 6$000
Quarto " 3$000.

l

ll n\\/u\ ¦


