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nin i de maio «•« i*w5

PORTARIAS

- Ao concosslonarln das loterias dn província
-Sirva-se vtrie. informar-me cdin urgência qtie
ntiíiiiiirs mm depositadas o em quii banco tom
pianiiadus prêmios das Intoriat da província.
BUlan cxirarçòuB ja' tem sido çlTwtu.idas-A» maior cnmmandanio do corno do nriu-
cii.-Ein oxocueào ao meu despacho de 2 i '
correnie, mande vmc. dar baixi do corpode
seu eoinmando ao toldado EUlovao Pereira Pm
to, que concliiio o lempo pon|ue se obrigou fl
sei vir.

_na Pwilêrlcfi Augusto Cordeiro, pedindo nn
trrgH dos documentos o planta que Juntou a mi
tra pulicAo,

lioireuiii'--!'. llcainlo reeiho.
_|)e tfóíÓ I.-iiirencn e Silva, pediilil»' »|U

Anliiiiio

para infoi

O nrexldonte da provinoit, intendendo ao quo
rermereò PraAíli»! Pragínacio Tellus.ede con-
fòSado com a Informação prrtttjj.» pelo di.
h'ôfe.lop..liei»,rflOlva conceder, llio:exonoh.

cio do carg' d* -nbdoliwdi. f e B.movidos.
'' irAx.se I» eiimiimuicáçfi» compüleiiie,

üü'preíldi.i.io da pinvlnca, aiqrjdendo,an
nàfiniiiiotiidri chefe do mdicla em olllc o do
3" drtàbrll Ando, s,.l. n.41». reinIm dlvi.li o
m fii„ pnlieiíl deCiirraLlnlm «™''»M ¦".'^
|£b»; devendo a segunda nler-so de Po •

ia ria à Ani.ji.mlii.. oo-proliondeildo n no U-
nffio selisimuent^, o a primeira todo o mais
i.irriioiio »lo actuiil dlslricto."Sülrnilm. 

nós te-mos da reford,nionnatt
resolve nomear o cidadã¦» CamlHo Lollls d A
fala para subdelegado, da nova subdelegaciaj

l.lem.

iXPEDIENTE DO SECRETÁJUO
ire-
quo

30 de
tOHUUllO

-Ao dr. chefe de policia.—S. exc. o sr
sidenie da provincia maiidj declarar a v.
Ilcnusclente pelb ?eu.otlliHo n. 2(12. Ue
abril uliiinn.daJ nrliviileilCiiH por v
uo nenildn de ser aUgmentado cmn 4 pinças o le-
m^unm.t.. «.xi.i-t.i.rn;, vill,. .1.» P.,..., H^ l^ r;^.
conforme solicitou o delegado de policia .1 aquei;
Ia localidade.

pedindo
de nl ul.

ser

.—Pela
vigente, man

M„i>rs a- quan
impiirianciã do

por elle•;i o ar-

obra-

OFFICIOS
An Insnecior da lhesouraria de fazend

ronimuic, áv. s. para i» devi loa llns.nue
m « d mez náwad.» fàlle.íou ,. pnrteiri.da
SBcretâfía dá policia, Jâi Alves de S queira

—An inipector do lhesouro provmci.
verlia «EviMiinae-» dn orçamento
,1o v. s pagar a Henrjqne Joíi
tia de setetila o cinco mil reis
,m exomplar da planta desta capital
oiganisadi) e que lho foi comprado par
chivn desse lhesouro.

_An director mterinn da secção dn
nublicaH.-Aécusíi o rècebim-mto li offlcio qi«"
Vs.no dirigiu em 30 de inai i animo, ac.mpa-
nhadôdò^ fainenlòdas obras que esta.) wndo
ièladas no êtlilliü' do lyce» paraense, n»
nno ídciVde:»:7H.*fl0ai«i*.bi«hiind«..ri|«"de 

duas estantes nara a bib iolhnca publica.,
;Íua,"llcav.,.anln.i»adoa.nan.ur:«. .

O nnt.i ;i caiacào o pinima gera drt rebrido
edMico'o|>pnriu.'ámente doutorarei a respei fi.

r.,M.,inu.iicuii-,o ao iu.tpectqrdo lhesouro pio
V 

IIao" inspector do lhesouro provincial
sa v s Iiifi»rníar-me qné quantias lem
nosít-idas u'es«a repariiçào. pelo cnncossiqnar q
Sulòéri-, da provmi-.ia, na conformidade da

i n lafi- do contracto, para 0 fundo,de eman-
c!p lejo! correspondenles. as oxlracçBes ja elTo-
•'"IS» 

Hgontes da companhia brasileira de p,v
ÕMteaa vapor--P»»rconti do miiiisierlo da,|U 

m%m «nu. dar passagem lie até
an !" tenente do .1° na-

DESPAOHOS
OPPICtÓS

—!.).. delegacia de policia d

lãnniro ultimo, liiformandiVqite
nal que usa Cândido dl
.üia.na sua fazenda
plica com as marca'*
«inlins e cire

em ler-

Souro, de 7 di
ii inareá n si«

Eipirjtn Santo Alcau
•Sácramenin»! niio com
gignaes usados pelos vi-

umvlsfnhos tíomesirin.
Satislaç.i a requisição da conindorla do tliesou

ro provincial - , ._li,i (lireeior interinn da secçan do obras pu-
liliea'4 de 2'do corrente lemBllendo lima emita
de iiayniuiiil" Luiz da Silva, na niiportanç a ue
h',i;I57;íO ióís. u proveniente da cql|ocaçao doca-
n',.'s dn ciilírã rio thoiitrii da Paz.
• -n thesoiirn provincial para pagar
mos. ...,,¦

—Dn dr. chefe de policia, de limo
¦Mire-ellUiido o menor ll.zilin da Concoiçan (.nn
(•alves, oiphão, alim dn ser alistado na Cpnipa
nina dé apreriilizoSinarinheiros.

Ao -r. inspecior do arsóiin
mandar alistar o menor de ipie trata o preíento

_l)'i encarregado do iaiaretn detaluóc.i.so-
licitando ordem para lhe s«r p:»go pi
raria de fazenda ns seus
Iludo.

Informo a iheinnraria de fazenda.
giíial inteiini» dns índios, de

• ü'i de cada moz;
¦ação iuhvenclii

sob 11.

1.1 de marinha, para

-Sirva
sido de

a lho-nii-
yohcítiiénlos do mez

dosllgado do Instllulo o smi filho
da Silva, eiliiciiidn do linsiii'»

Ao sr. dr direclor do iiisliluin

—li,. Jòaqiilna Barata Rotellin.
disnensada do apresontar a oerlldao
«na iniiã Aiiumia llarriga, mandada sdiilittir nn
co leitlò dn Anipirn.

Se)a ouvido de novn o exm. sr. provednrilo
collreio .Io Aniparo. , . .,„

_li,. Lonpnlitliin Maria da Conceição, pudin-
d., nue soja .'iiviadt no prnvedor do collfigro
Amnain tlllia nillia »ll» 1'Ollçao O ilnçuilliOlt'»-» ¦

Aoiixiii. sr. pmvnil.tr do collegio duwnp.ira
n.ua ailiiiiilir.Mii uma dnspriiniiiras vagas-

-D.» 1,'tiieiio llentes c< C'.
CitiiiO i.'(|iii'ieni.
-De Marlinlm I. Poreira Guimarães, empra-

zarn» da navegação a vapor do ii...ma, (.apuo
o Acara, pedindo permissão para'ii» I i'1 ¦' -1
Ilida do vapor para os dias \ i

Informe .»sr. Ilsirtl d» nave
nada nela província. ....

- |).Moinei Frandsco Pereira do llarros. tu-
tor da orpliá ltivinuiida, pédiiido quo esla orpha
dela ndi.iilida lio collegio do Aniparo.

Ao exm sr. provedor do collegio d,» Amparo
|M!h!" M^rcoilin.. Jjsú Cardo-n, residente no
liuniclpio do Guamn, pedindo qúu sejam regis-
iradas as lerrásquo pussue pnr horamja no íga-
rapo Mui-nié. líiiqiiBlIe mesmo município.

Jnnie procurai Io. ..
-I), Manuel de ,l"su< Ke'leira, pedindo pa-

gamúiito do b'Ú correiimes, que fiiiiecou para »»
corpo de policia, a visia do sen coniracto.

inr.nin" o lhesouro provincial
. |).. Maria Dólnres de Moraes I/M". pedindo

o„r cerlidâo a cópia do i.fflelu «li» pre.sidenca
So 12 de fevereiro do corrente anno, em. que
oiamlnii aiinütir como pensionista dá província
às ineiiiiros Adelaide, Maiiann.i O llayuilinda, tio
collegio de N. S. do Succorro de Camela.

(

«-ni-

oiliçii'
v. exc

D»direclor geral mierino uoa in.nos. «o r
dn corrente, remai tendo cópia do olllcio da di-
ractoria parcial do «Alio Xingu ¦ e pedindo me-
ilicamontos paia iratannMiin »ln^ inesinns.

Iiiforiiil a lhesouraria de fazenda, na pane
que lhe compelir.

se ao
s

—Aos meí
.'ens a ré e por con'a i
-.té Maranhão, an of '

Oieunio Rodrigues menor de nome Jiuliih
mesmo nillcial Joviria

guerra,
nrovincia do Amazonas, ..
Sue anilharia a pé Antônio..Gom^Cm

rein de Miranda, que vae reunlr-so ao corpo a

que pertence,
Coinmunlcnu

'1:,s"'"'s 
moi(.-Mandem vincs. ílar passa-

do ministério da marinha
lllcial de fizenda Marclonil o

Vaz, sua mulher li Zila
Jansen Vaz, uma filha
jansen Vaz e a irmã do
"^A^flsmo.-Msndem.v.ncs.dartrissa.

cóns a' nròi e pnr cnnta do miinsierio d guer-
8 até o Ceara1! ao soldado do II" batalhão de

faniari» Uíiioel da Cunha Pereira Leite que
vae riuoii-i-e ao corpo a que pertence.

nòsmo<-i'or contado ministério.da
mandem vmes. dar pas>agons a pi Oi

d.mde é natural, a ex-p!'aça do to
nfàritaria Luiz Moreira, que foi ex

ouso do «eiViço pnr conclusão de lempo a Io de
ab uVimo. ê bem assim a Mana Anna e U-
sn= Jononiiii Lèiiniir de Jesus o a menor de tm-
raVllndlriuca de 6 annnsde idade.mae, mulher
e filha da mesma ex-praça.

—Aos

guerra,
a.é o Ceai a'.
biiialhãii de

nunenniMHNTOs
llj Alfredo do N.áciiueiito Pereira

Jiimo attestado mudici).
—lie Antônio Amado de Campos.
Cohcedo a licença requerida, sendo um mez

enni ni denado e 2 -cm elle.í..
-De Anionio Maxioiilianü Barreto da Fonse-

Cl.
Seja nomeado. ,. ,-Ile, Adnlpho Lemos du Souza, pedindo que

lhe seja certificado » tempo oin que foi r.oiuci.-,
do promotor publico de Camelil.
Genifique.se. |
— ha companhia jde navegação «Para o Ama-

zonas», por seu genuiie. pailindn so»; pago das
contas.Junias na importaneia da 327*780 ien

Ao lhesouro provincial para pagar, om ler-

—De Càmiíio Lelis Pereira de Seniia, pedin-
do por compra os lol.-s de teria* devoUiias no
isaiapé «Paracur.y.j na pnvnaçâii do Pinhoiro," 

A' "cecão do obras publicai para informar.
-Do Carlos G. da Costa Wigit, pedindo para

aller^r a cláusula 8" ,lo seu contracto das lote-
lias da província, depositando hn lhesouro pro-
vincia! cem "contos de rs. em apólices da divi-
•ia publica paia garantia de comprimento Ai seu
contracto.

Ao ihesnurn provincial para recebei' e tomai
pnr teimo n deposito e fiança

.om lequer. , „
_l)e Basilin Itnn íiicln Pereça dn Sacramenln

D .1,11111.111» Anlnilindn NasciulHIllO, (Miiiineiciail-
loa ho ili-lrieln da cidade de Breves, pedindo pnr
compra uma sorte de terras devolutas naquelle
inesiiio disiiiclo. ,

Feiia a publicação da lei. Informo a câmara
municipal de Breves o a lhesouraria de fazenda..

—De llninualdii da ÀSSUlupçilO, pe.ilimln t:X"-
,„..-acfio ib» cargo do siibdelegad»» do policia dei
Monie-Alegre.

Iiiloini" ir sr. dr. elude de policia.
_l)e Velório G mealves de Castro, irmão e

iu',0 di alumha do coilegin do Amparo, pedm
d» nilo dias de licença para a mesma alunina
pas-ar em sua ciiinpauliia.

An ex-ii. sr. provedor dn collagio
para infenriar solire o qiie léqüer o

-l)e,M.iibeu*dc Pina Piiutes.
Guino requer.

. De Jerunymo d») Andrade Fagueira
cerlidâo do registro da declaração de i
das nor seu fallecido marido, no rio Marapanim

liè-se-liie.

<x?fai&3e<9ií>£írt>—

uKi.vroino

reco a mus ligeira ennliavorsia. que esse ues-
envnlvlutmto dependo de eiimllçuus .'.lliiiau-rii.i-
e iniioeraiiliicai. quo exi<i»>in im norte du impe-

i ri„, os ai» lixo assignndoa não u'"iu rt pimeneao
dal da iipre-teiiiar a V, exc. seiiâo ligeira» colidi"
M.! raçoo» qíio,segutidu ii podidoflu v. exc, lenhiun

Ip.irllrn apnna-i lembrar es«a ou aquella mediua
da quu plissa v. exc. dn piniiipio lançar mau,»

1 llm dn impedir que sua mareiia invasora gaMl"1 
nialoriiS pmp.iroSin o de irilligir »s instes o no
loiosas olrcumsiarióias em que se veon cmioca
dos aqiiellos Indivíduos que, uLicaúiH dessa en-
fermluadn. são Irrtiiüèdlavtiliiieiiio eondomnaiin
a tuna mono corta', por llie< fallecer» i roeu •
sos qii a sciencia exigi nes m casos para qçuii.
pelo iraiamatiio, em conseqüência da pnsiçao

, i mais qtiii modésla quo inseiipam nn «ocledai
Assim i» 'is passam »* abaixo nsslgiiadus a

liiar as mediilas qun julgam inai-* c.mvenien1'
alim de lornareiil mais Viltlnjosns as i
liygliiriicrts d'esta cidade. il'íitlre as ijliae
niiâerá lungar nian d'nqualla8 que entender m»i
amivenjotítos aos recurso? de quo iii-.poe.iMi
nrlnwlni lugar lembram duas grandes medulai
,nie <0''ãi> de. graniu alcance sol) n jli.liló devi-
i,i hygieiiico n qaicon-liiin de mu >y<tpma gera
d.i ii'.g.»|.M e a ipalnagom dns pântanos exislen.
WS, aeoiiinanliaila de limpeia das praia' i|U'
aiüiialiiieiile sim uni dos grandes fuiüiS inleelaii-
les d'esla cidade ; est. uuima medida ju (•"
iniciada i» >r um iiuisire parabnse o fallecido di
Milciier. ciijo acrvsolado pitriotlsmn ainda hojf
reche dos .ioiaçòos dos *uus conterrenens a ju--
• a h.iinónag nu tpio lhe é devida: luiWs este- Ira
l.aihw fo»ain iiiierr iiipidos por clrcuinuianci..'
qne não tms é 'ado mlagar n.', <n» momento. .

A hygieno priva Ia, 'nas âctuaés corullçpa'
,.in que ii"- aeliaimis, merece dos podere- publi
i.„h ,, ma s serm reparo, pnr que não só o pe«"

systéma de ódillcaçào. ciiine lambem habi-
ne lia muni» se acham inveterados w

coneiinoin para que esta ei-
si eleinentu algum de saiu

6 uma paipiifinle noces^ldade <|uoe
lal enieigmcia vmpiogon todos o-

fiicins ao seu alcance, cmn. medida de salvação
publicai torna-se lambam necessário qun cad
habitante oin particular presto lambem pur su •
vez nos poderes publico» o preciso .nmlio.qiiei
observando ns conselhos que lhes fóíém dado?
nn sentido de melbiirar suas condiçõos liygieni
eus, quer.ciimprindo aquillo a que sao obrigado-
pelas po unas niuniclpues.

li-ta-» iludidas, exm. sr.,devem ser tomadas
por essa pie-idéricia na m n>* alia cnh*idèraça.!,
o ,i quanto íão umas das que podem dar rusul

liado immediaio e prompto.e chamaiido a ailen-'çãii 
de v. exc. para esie ponto, os abaixo as-

slgíiados lembram A v. exc. a< visitas dumici-
itarias que na capital do linperlo tem dado upu-
mus resiutndose que entre nó», cnniquanlQ te-
olimii sido feiias de nindo impei folio, lulgamo-
om dizer que ainda li'j- se verificam seu» bem
rlluitos em alguns uMabelêcliiiento." que eram
alé então v rilaiie.ros lócns de infecção; eacre-

iditam os abaixo lissign.idns que dui» comniis
>fns para ns quatro tiislriclOs da capital »eru
um» medida quí trará bois re-ulindos quer pe
los éimselli '* que pôde dar aos li ibilaiiles no mo-
menio de suas visilas, (|iier sobrelildn pelo le-
mor que d ve inspirar o factn de lerem de ser
viiiiiid.»lodosos domicílios por uma cominissao
medica, Sobretudo dando v. exc as cohimiS>oe>
ai|ii.'llas aiiribuieõi- e 1'nreamo'al <ut) foram

nfèridasãs cnuiinlssBo< da ('ò te, ist

,;,., inconle-taveloieiile aquella» <pl" •'« P" "

podüin mais facllmonto iraiorÃlgamas^an g«n
nnnjuanio iodas a» mura- A do "» "'
nnglnqun o embora se aimril d-Mas n u " n,

iióiio ser ja e lómunlo muito tempo depois il
iià.) ellas os fiiielos quo é licito ospe

iuliai nn

¦t„..,nui.-ii'n,-Jiiniiarlii Anionio do NascImenU».
-Kilava uma o-iampliria de 200 léls

Seerelaiia da preMilencia »l»» Para. I de inaift
'B I88S. - (Assignailn) Mislules Cartas de ila-
aes, lorrotiiriu,

iniciadas i
rnr. ,

Teiidii-ie ncrupado do* ilioloi que
convenientes nllin de coiljiuar, s.Uliau ua dll
dade, au meti s em grande parte, o periçi In
mine. ue n is am-ai; i, na-wm <i« aba xy ..-
slRoados ii s,i up.rein do qu" se lese w.<

evitado, isto o, soecurrut aui in iigenlos «tacadi
In bori-beri.

Para o iralanieiiln dosta molesiia nece-isiia
iloeiitáilà níopouiios recursos, pelu qucJorir-
so ella para a pobreza um verdadeiro II g"'-
visio-ooino A alé hoje rocoiihocidu nnomeib.)
meUn.dn de ir,.l..iii"iU'» '» lraii.pnlle.du Uuen.i
o;..-, fôia do fócu i.lide se infece ilU-.ÒI 111 'li' •

íavorecldos dn íirtuna vòun-So, pob, quaiid;
aiáoidns cnnilfliiinudiis á uma murlo corta sem
nu« a sciencia lhe possa aiioislrar n mais pude-
,'„*,»,eeinsn do i|UO dispo» para eniiiuiar o ma
Cnm a fera cão »l" uma enfermaria rara di zon
da cidade pólo V- »'XC. prestar a OSSUí doeil e
mu valioso socorro, porquant i a «M»;1^''''l:
lomniistra dlariameiilo qua para «5™»^^
,|,nros rosnliaílos des-e matliodo do tralainenti

nin o irnnsporte pira grai
da'si; ti.rn.-i nece»

Meoroiarln m* BO»è'rno

D« nrd™'dii;exiii::.»ci;tíro»idaâlo. d«'íg2Ste^
co niibüco, ii"* leiiii"» do dec n. 8ÕB5ile.l

,e lunhode Wi. o réquerlménlo abaixo tran-
;., üo e en, que J-.aquon pàplhW dos San.ns
M-lli por cumpra terrenos duvolutos em Monte-
VIdni.'enxm. »*'. cniiseihelro presidenle da
.ròv ncn.-Joaqui 11 Bapii»ti dns Santos, lavra-°VJ"eroadnr 

rosldanln no.d strlcto da cdad
|„ Monte-Alegre, desejatulo obter por compra
lo Estado uma sorte de lerras dovoluias, 1110-

de 1.000 meiros de fundo o
frente no lugar 1'orú-sfon.o, a

Ua dn Ainisonaã, dlslricto desta ei
parochia de S. Frsilfiscn do Assis

fundos
ruiu Lngn n

Piiiligianile, vem requerer :i
i-oiiceiier-ilie por venda

lindo uiq.i ;i'ea
) oüii melro» de
iiargom dir
ladi

refe

MIIIO :
l»s qua
sei" .Ia |»o|iulae:V
dade nã » reiina em
In idade 0 so
envio 110 (11)

,|bs disiancias, principalmente no começo
lirimeiras iiianiíosiaeiVs.

Aalm. pn's,exm. sr., o* abaixo assignado
não lendo em vista senão enrrosponder', na nu
lida do suas torça», a solicitude de
apresentam esto liuo.no trabalho, ne qual, sen
,t.,lrare»i em inutel» dHcusiBes. nau ny
visia -enão lembra'- áv. oxc. as pruicipiu
lidas a tomar, compelindo
foieiii cilas confiadas as d
melhor lhes ditarem a c.,ma ptibli
patriotismo.

o alto critério de v. exc compensara .
naer lacuna que porventura possa ler escapam

!. confecção desie tiaballi.l o llnalisandu-.. ui
.baixo assignadús itjem a subida
leslarem a v. exc as ||ioV?
sldèràção.

exc.
I, sen

rani ei
S llll!

,-i pi 'lies aos qine-
jurnpénliarein coui"

:. e o seu

qual

liuiira de pro-
,U inius alia con-

Belém doP.i.i. 8 de maio de 1883.

du Amparo
supplicanle.

pedindo
rias da

João Uanlino de S itita UchOa-.
Jnsé aes ile Carvalho.
Cóibiniario Franco-

KIHT.I.UK

Si crivaria »l<» B«vcriio

o, facul
fracloie

acompanhar o ató

Deordemdnexnii sr. presidenio-dj pruvinci,.
fanp„l,l,co,.iosie,mosdoart 2 asmsr^
coes illliexas a.» dec. li- •) onde .1 do jiiniio U
1874'. o roquelimerito abaixo transcripio e eu.
«W Bazllii Bonifácio Porei-a do Sacramento .-
Januan.» Antoruo d„ Nasci nento, pedem por
cunpia, lerreiios devoluins em Breves.

lil . eexiii. sr. presidenle da província.-
Di em Ilanlio ILmifaci.» Pereira do Sacramo.ilo,
¦i ladão liraViieiro, casado, coinninrçiinte ie-1-"'l"' „ido da cidade de Breves 110 nu

jo NascunOnipd"iiie rio 3o dis cida

—De Francisco Alves Barreiro Filho.
Siii-faça o que exige o lhesouro provincial.

DAS MEDÍDAS IIVÒIENÍOÁS AimESENTADA" PELA COM-

MISSÃO"KOMEAlfA 1'Ul s. EXC O SU PIUSSIDBN-
TE DA PROVÍNCIA

O» abaixo assignadosi afim de cjrrèspoiiderem
a alta solicitude de v. exc no sentido do impe-
,lir une. tome proporções inai» assustadoras .1
marcha que entre nos tem, n'estes últimos lem-
liou lido o berr-bdri, veein apresentara v. exc.
«eu mndesto trabalho, agradecendo desde ja a
v. exc a prova de confiança e subida conside-
ração que llu-s dispensou.

Convictos de que muilo pouco se podara lazei
nue de tudo pissa extinguir o desenvulyiine.ito
dessa muleslia visto como é ponto que nao ollo

tiir-lbes o direito de fazer multar us infraolniB«.i.Mrti,ua e j.m.ubiio Aiiluino d-., luazileirn, cminercianie re-ilente no 1
nisl,ietnda,nosniaeoiiiarcadellieves.,queri-n.

selidi»

(,,..,,,,. ,ie-,l,' oriacliii '.Muioel J»»-»'"'. aci.nfmn-
lariirim a cabeceira do Lngi-branco
nor lim lado alé •'» ciliecena dn
oor outro aló ,-..,,•-..'lie 

por venda, na fur-

na 
"do 

Deo. n. 8.058 do 3 de junho de 187t,
X/de o Buppllcante hpplicar os duo» terrenos
•m pasiagen-» para seu gado.

O sopilleanio obriga-se an pagamento tos
Illm terrenos em duas presiaeiie». sendo a 1.
I MSlll. ,,• ü 11 M»,l

K de v. exc assim o deferir.— h. B. »ici •
Monto Alegre J8 de. abril d- l»«;' ~A '"«".; "
r, ...renie, poi nao salier h-r O escrever. - Ma-
ioelBarhnza doAmririm. - Estava uma usiam-
"secreliria 

da presidência do Pará, fl de maio
le(A»?lgnadu)-Arfs(ides CaWos de mães, so-
crelario

Necretnrla tio «owrno

De ordem do exm. sr. presidenle da provin-
,-ia, faro publico, .ms lermo., d » arl-;»» da» in-
siriu-cões annoxas an Dec 11 :> pob de .1 do

junho de 1874. n requerimento abàiX" ransen-
,lo o em que Francisco Rodrigues Lobo Bentos,

ueile por cumpra lerréiio» devoliitos em .Óbidos.
Illm eexin. sr. ciiiHolhein» presidenle da

província. - Francisco Rod igues LM)" Bentos,
laVradirr residente nn dlstrliln da .-idade do UDi-
do- desejando obter por compra du balado uma
inrío do lerras devolutas, sita na margem dn
tBaralié líaiaãsni medindo uma ,1-ea de l...mi
braça» do frente e 1,300 braças de fundo, ox-
treinando polo lado tio baixo cnm M.»«wwn-
cedidas' a Pedro José da Iti.sa Salgado, elo lado
Oe cima, cnm n igarapé do Lagomoile, cujos
mrronos situados no djstnc:o desta cidade de,
Dbfdq», vem o supplicanle requerer a v. exc.
<B digne euncodér-lhe por venda nos .ermos do

U6SS de :i de junho de 1874, obrigando-
Uiipllcanio ii fazer o pagamento em cinco

nresiacõ's, sendo 11 I- a visia, alim de aplicar
o dito lerreni. em criação de gadej Pede a v.
eXc. deferimenio.-B. R. Mec-Óbidos. II do
se.embiode lS«V.-Fr;uicisci.B"drigu^L^)
n,.iii,.s — Eslava uma esiampilha de 200 reis.

Secreiaria da presidência do P.,r;i, fl de maio
'/"(Assignado) 

Anslides Carlos de Moraes, secre-
lano.

Dec. n.

por intermédio do li cal qu
mesmo ue fazer fechar qualquer ustab.elecimepls
em que si-U proprietário recaleilre em nao obser-
var o i|iie fõr ordenado.

F.izendii acninpanhar eslas commissõrs de um
pharmiiceniico, v. exc podoià intender, aornes.

 loiiipi, para una medida de grande alcance,
nue éa nllmerilação publica, pur quanto a com-
ii.issãn 1 ò li; ao proceder as visitas nus estabele-
ciinentos destinados a venda de gêneros alimeii-
licitis, fizol-os examinar e relirai do; mercado
áquelles que não julgar convenientes á saiubri-
dade publica.' Todas òsliis medidas, exrn. si., bem organi-
sadas e revuslidas de 11111 caracter olllcial pela
presença de autoridades municipaes e policiaes

COMMERCIO.

Para' 11 oe maio

. lü!)—carga va-
de Souza & C."

vendas deCambio.—Continua inalterável..
Borracha.—Não so effoctuou hoje

mporiahcia. ,n.jjrnin«
Entradas já' conhecidas lOd.áGo kilos
Entr ram mais .
Pélo.T caulins» 20.li.

„ .Icamiab.» «.-„'"* "
,,« «Trombetas» 2,oSd «

13b',570 ''

Cacao.— Continua inalterável a cotação deste

Augusto Lopes, Irip. 18—tons
rios gêneros—consignado 11 F-
trazend i 7 passageiros.

De Liverpool via Lisboa, o vapor inglez
.Lanfranc com 19 dias de viagem do t° porto
u Vi du ultimo — cumm. J. Jacksun, trip. 39—
tons. 1 070- carga vários gêneros—consignado
á Faria & Barboza, trazendo para esle porto (»l
nassige.iros e 2 em transito para o Ceará.

Em 11: *
De Liverpool, via Londres, Hamburgo, An-

líièrúiâ e Ceará, o vapor inglez «Listionense»,
com 39 dias do I" porto e 2 1/2 do ul limo,
cnmm. Alex. Bennock. trip. 35—tons. •'•OpB-
cirgá vários gêneros, consignado á Smgleliurst
Broclclohurst & C, trazendo um passageiro do
porlo do Ceará.

üruciiem grão...
Urucú em massa.
Ucuhubt

Í280
fflõ
sow

por
por
pnr

kilo
kilo
kilo

„!,„,,. ,,nr compra um lom de terras dôvoluuí*
na margem direita, subindo àcuna, a cumeçai
a»Silel,.'..xo,n.iprii.eipindn la^denoi. •

nado lilIHieneia e da parle, de cima no tini
lag„ denominado - do Leão - na cibeceira,Am

is snppllcantes desejan o referido
fabricado gomniaelástica, o reque-
exc. se digno mandar ejtectuar.a

lermos do Reg. n. S.fiÒD de d de

junlmde 1874, fazendo 0s: supplicanlos ,, pava-
mento em quairn prestações; a I." .1 visia e a.
trez no praso marcado por v. oxc
ER Ucd -M.pua-3.° dislricto de Bibvbs •

de maio de I88a.-Ua7.1li0 Bonifácio Pereira do

riu Viapuã,
torrem» para i
rem que v-
venda, nos

dui/.ndb Ue direito

O dr José d'Araújo R0/.0 Danin juiz de direim
da I • vara de Belém do Pa» a, na substitui»
çàn reciproca dn de orphãos, por S. M o
[.Operador ii Quem Deus Guarde etc
Fi.cn sai-er ao- que o presente edital virem,

que em audiência especial (Fesie jnizn, que lera
Lái-no dia 13 do corrente as II horas dama-
iilia nn palacôto provincial serão declarados li-
hortos p„r conla da ii.» quota do funil i de eman-

distribuída nn municipio d'esia capita"do que - cipaçai

Eslevão Ferreira Campos Florinda, Izuiora, Krcravos : Baymunda e Caelana, de Joaquim

OKlIttl-ON
Pretos ilo dia

,933 kilos.árliS'l
Entradas ja' conhecidas 77,'
Entraram mais |
Paio «Trombetas. »,M.l « |

„ «Icamiaba» 7'i. «
« «Tocantins» ^_ °

86,048 «

Castanha-—As entradas moinam alé hoje em
1,88b' hectolilros.

Cotaçõcn üa praça
CAMBIO

90 d/v
londres  1?s/8
Pans  h'tx
Hamburgo  <j7'
Lisboa o Porto  .s»J
Outras cidades de Portugal
Uew-York

NAVIOS UE LONCII CUIISO NO l'Olt'1'0
Armação . Nação N me Vrocedencm

Barca Portugueza Linda Palmeira
„ Ailuuiá Coiicórd

E-cuiia Alleitiã Johaiiri
liiiguo Inglez Creole
Barca ,Braziieira Symi'athiá' 

NÒinegueza Libra
Nuiuègúé.z A.f
lirazileuo
Inglez

Barca
Paiacho

í Vapor

Itália. «14

vista
17 3/8

S'16
«77
302
31'ii

2Í870
820

Dido
Lanlraiic

Lisbutiunsc

Lisboa
Cardiltl
CardilT|

Sw.insbã 1
Periiíiuibüco. jSwan ua

New-po t;
M.»r nhão I
Liverpool!

Borracha (ins, kilo 2f6uQ
Entré-fina W4.50
Sernamby -Í7nn
Cumaru ^.y;;
Cacao *,')bu
Couros de veado f>
Couros seccos salgs, kilo í'i40
Castanha da terra,liect'. < ¦ ¦¦
Couros de Minas, um 4£a()()
Couros du liei. seccos kilo, íWO
Couros de boi verdos í'-S0
Giudedii gurijuba 2*400
Olèb de copahyba, canada 18*000
Salsaparrilha, arroba 15Í800

2â7i)0
'iáiiÜO
14830
ítiii"
íiiíil

Uniu)
Í4,'i0

a 9*370
4*800

ÍWOm»
2£7U0

19Í00Ü
28*000

Heiidan pul>IU-UK
ALKANUIGA

Milano o outras cidades ua Itália, Bãnua Ge-
ralo.

Nova York Charles M. Fry.
Maranhão, llenry Airlio.
Ceará. Singlehurst & C* .
Pernambuco. English Bank of P.io de, Janeiro

jimited.
Maceió John II. Boxwell & L*
Bahia, Vaughan Mac Nair te Cf
Bio do Janoiro, English Bank of F»o de Ja
Santos, idem.
Bio Grande do Sul, Lawsnn Huxbam & O. .
Montevidéu, London & Biver Plate Bank, Li-

miied.
Boenos Aires, idem.
Rozario idem. . -\

empréstimos e outro qualquer transação banca-

DINHEIRO A PREMIO
Menos de 6 mezes 4"|. ao anno.
6 mezes para cima 3'|. idem.
Pará, 1 de Setembro de 1883

ThoiriaJ Ellis, gerente.

Alteração ila pauta
Preços dor. principaes gêneros nacionaes su-

mios a direitos de epmoptar. <a na semana de 10
álGde maio de 1885

2à7UU
23390
1*8110
8*100

í.f>l)0

Dia 1 ali..

Dia 1 a 11..

Dia 1 a 11 .

Dia 1 a 11--

Dia 1 a 11 -

RECEBEDOBIA

VEB-6-PÈSO
"SANTA 

CASA

VERSAS CÂMARAS

220:393*311

46:788*4'i4

2:113*247

260*160

2:793*013

nanco «Ju Para

Borracha fina
Borracha entre Una....
Borracha sernamby...
Borracha em leüe....
Bagas de cumaru' ...
Castanha da terra...
Castanha em ouriços.
Castanha sapucaia—
C:icau
Couros seccos, salRS,

Movimento «Io porto
Sahida» om 9 .
— Para o Rio de Janeiro e escaas; o vapor,.. . ..

m&> iFluance», córam^ A. II Mnidell. Couros seccos, salg»,iefugo

f™S de.m pu.li. 14 passageiros entre elles 0 Ouros de veado..........
dr. J'sé Çu-t"dio Feniaodes di A.iscnnenln

e sua'família e 14 em transito; .
_ Para Manaus o escalas, o vapor nacional

.Prini-eza Izabel». coinm. Alfredo Cosia, levan-
do deste porto 20 passageiros, sendo 8 de 1."
classe.

Entradas em U:

sr
'Couros espiehados
ICiuros verdes, bons....
Courus verdes, refugo...'Couros de cabra
Gnide do gurijuba

i Grude de outros peixes.
Guaraná.

0*370
8*1)1111

12*0(1(1
Í600

4*33(1
2*173
1*030
4*630

*-í.)i)
*i4?i

13*"0U
2*600

*7()0
2*500
1*273

kil)
kil)
kdi
kil)
kih

hectl'
cenl 1

por hectl.
por kil)

por
por
por
por
por
por
por

cnm
tons

-DeNewVlQO p.atacho nnruegnaz Alf, Óleo de copahiba  UVo
,m 'tí dias de viagem,cap. P. Lmgo, trip. 8- Fuxury  «j>

nms 
J296-carga 

larvão consi„,do a cOaipa- Piassa a em ram . *273

nhia do Amazonas, sem, passageiros.
Em 10 : '
_ Do Maranhão por Tury-issú, o vapor na-

oional «Dido», com 3 dias de viagem, comm. M-

Piassaba em cordoalha. •
Pontas de gado vaceum.
Quina....,
Salsaparrilha

Í'i80
2*000
3*000
líbOO

por
por
por
por
por
por
pnr
por
por
por
por
.por
por
por
por
por
por

111.1
ui 1
kih
uu
kih
kih
kü >
kih
kil)
kih
kil)
kilo
kilo
kilo

cento
kilo
kilo

Casas Bancarias

LINEGSH BANK
OF RIO DE JANEIRO LIMITED

Itua da Imperatriz n* 18
A.TJTORISADO VOU DECRETO DO GrVERNÓ

IMPERIAL
Idem realisa.lo L 300:000 ou reis 4.444:444*440

Fundo de roserv.a L M>.r>:00i).0.(>
Faz pagamento pelo cabo submarino, omitir,

cartas de credito o saques sobre as seguinte,-
praças'

ijondrcs, The London Joint Stock Bank, Li-
mited:

Idem, English Bank of Rio de Janoiro, Lum
led-

Paris, ríeine & C".
Marsoilles, Bohart k Forel.
Havre, Frederic Fórster.
Bnrdeaux, Soula do Trincaiid Ia Tour A (..-
Hamburgo, Joh: Berenhorp; Gossler i C.'
Atituorpia, H. Albort de Bary k Cf
Lisboa, Bancn do Portugal.
Pnrtn, idom.
Madrid, Tapia Bayo k C.«

8 »/„ an anno I
!) idem idom

lu idom idom |

4 o/0 a& anno

... 2 •/• idem

Semana deli a 10 de maio de 1&85
DESCONTOS DE LETRAS

Ate 4 meies
De 4 a 6 ditos
De 6 a 8 ditos

DINHEIRO A PREMIO
Recebo por 4 mezes ou mais á

CONTAS CORRENTES
Com retiradas livres

SAQUES
Effectua sobre as praças do Lisboa e Porto e

todas is cidades, villas e ilhas adjacontes a Por-
tneal o sobre as principaes praças e cidades üe
Hespànha, sendo os sellos respectivos pagos
pidn baneo.

DircciMO" de se viço:
A. J. de Souza Dillon.
Bároárili Ferreira do Oliveira.

ü secretario;
í A. J. de Seuza Dillon.

nnnno Comim-rníaS <««> Pará
Soiimia dt 11 u 10 de maio de 18liô

TAA.A DK DESCONTOS

SAOinis
Sacca sobre 0 Bio de Janeiro, Bahia, Perpair,

huen. Maranhão, Londres. Paris. Llabm
Porto, e todas as cidades e Villas do ¦Portuga

assim como sobre New-Ynrk e Hamburgo
SEtLOS

São pagos pelo banco os dos saques que de
vem ser selladosno acto, e os das letras por d-
ribeiro á premio.

APÓLICES
Vonde o compra apólices geraes provinci.ies ,

assim como se incumbe de qualquer ordem n»
ftncommondas dn tilnlos dn creditr

DmECTORES DESEMANf.
líonriquedò La-itnquo
Antônio Braule Freire do Silva

Companhia de seguro* paraonue
Directores do serviço
Luiz Maria de Araújo.
Antônio Braule Freire da Silva.

i Companliia «ic Noguio» firam Pará
I D:-i-c» ires 'o semana:

Antônio Gilberto Moreira.
Cliicinaio II. Frazâo.

Ü^ISOS MARÍTIMOS

Companhia «le navegação a vapor
tio AmuNonaK, limitada

Viagem a Mauós
0 vapor «D. Pedro 2."», comm- lloellner,

secue para Mauós, locando em todos os portos
do1 costume, na madrugada de 14 do corrente

Recebe carga até 12; ehcommendas e passa-
geiros aló ás II horas íta larde de 13.

Pará, 8 de maio do 188S.

Viagem ar. rio Madeira
ü paquete a vapor -.Maná», cnmm. Joaquim

Barros, segue paia o rio Madeira poi Manaus,
meando em iodes n< portos de esc Ia do cos-

TRÁPI.iflE CENTRAL

Viagem'ao rio Pnríis
0 vapor «Parftn Amazonas» commandante Slot-

ia Júnior, segue viagem para o rio Purus e es-
calas aló o Cachoeira por Manim, na noilo de li.
de maio- . .. ,,.

Recebe carga no trapiche, nos dias II o 12,
encoinmendiis e passageiros até as .i horas da
tarde do dia da sabida.

Belém, 22 de abril de 188b.

VIAGEM A' ÍURIMAGUAS
U vapor 1 Santarém», conimaiidanle Catleto.se-

gue em viagem extraordinário pira Jurirnaguas.
tncaiitlo em iodos os portos do rio Sohmões, na
madrugada dè 21 do .corrento mez.

Recebe carga dWandega nos dias 10 e 18 , o
de terra no dia lu. .

O expediente de passagens o encommendas fe-
chv-e. as ;t binai da tarde du dia SO.

Belém, o de main de 1883.' 
LINHA 1,0 PINHEIRO

II ..IAS DE PARTinA

Dias citeis—do Belém
,, —dn Pinheiro

Dias sanlificados—de Belém
,, — dá "

Cl „ _do Pinheiro
« —do

Os vapores empregados ..'essa linha atracarão
no trapiche da companliia, na sahida para reçe-
ter os passageiros; o no regresso para es des-
enAs 

pawagéni a os fretes serão pagos a bordo
ao cninmandanle.

Belóm, 24 de abril de 188o.

4 da laidn
6 30' da manhã.
li da manhã.
meio dia.
9 HO' da manhã.
a da larde.

is e

•I. AO Jk..10
'/» « ¦
•/. « ¦

Letras ató 4 mezes
. prazo de 4 a 6 mezes
. de6a8

CAUÇÕES
Continuam a sor feitas

Dinheiro a tremio
Recebe a qualquer praso a. - - - 4 "/, ao ann.

contas correntes
Abona 0 juro de 1 % ao atinr "m "ml T

rflntowro retiradas livres até 30 do abril a
d'abi etu diante l % ao anno.

lume na madrugada de 28 du corrente-mez
Recebe carga «fé o dia 20 ; encotnmend

paisageirós alé ás 3 horas da larde de J7.
Paia, 8 de maio de 1888.

Companhia de navegação í*ar&
AmaxonaN

AvIZ0 AO COMMERCIO
AViza-=eaos srs. carr tiádoies, que as sabidas

dos vapores dos navios desta cninp-, para Banio
ücíio transferidas para, as coitos de 9 o 24 de
cada mez. '¦ ,V,00»

Belf m, 4 de maio de 188o.

TABELLA
DA ESCALA DO

Vapor «io Xingu

Arroz.il, Atalá, Conceição, Cnrralinho, S Do-
minenu MiUuacá. Guajara de Breves Santa He-
l>n il 1 ves, Furo dn Alho, Bocca^d», Laguna,
ti" P en, furo do Lima., N'.va Olinda, Mara-

v GuTupá Guru„al,y A..aynil,»s, V. larinho,
T, Lá. Almei.im, Pjii 10 'I" Mnz, rm^M
,-0S Souzei, llbas adiaeer.les, iga-apé-» Tucuru-
hve Juranà.rio Jary alé suas cabeceuas.

UB-EnVAC.ÒES
Dias das sahi'las.-\S e 3« de cada mez.
Carla e descaga -Trapiche dn commercio
Expediente.-o horas da larde dos dias das

sabidas. _
o (mcomnienoVu.—No escriptorio

Iratíiaa do Paninho,



2
******** •MrMtfe

luiiliiiila,llorculauo. Ilenedicia, Iiil, Ângelo,Mui»
da Conceição, e lloiiornto.de 1'elro Cherniotii
i!o Miranda & Irmilo; Adolpho, rio dr. Oyprinn
Fnnuion (Juerios Alcoforado ; Manoel, rio Fran
cisco L')llo Chernioni; Anna, llTuieiiegililn, Vi
risslmo o Arsetila, rios relendo*. Pcrir l!li<iruiuii)
ile Miranda St Irmão: João EÜfriMo, fiirln", Au*
guslo, SebasilniiA o iSrniollnria, de Areh Çttinp
holl o Diogo Compholl; o Lvilia da vise .mlosse.
do Nova Frlburgo; cujos senhores deverão o»tu
parecer a d|ta auilleocla, por si ou por sen*
procuradoras, acompanhados aos réferfilus íjis"».
vos, alim rie serem entregues as lôspúcllvii'
cartas rie llliorriadu, sob penas ria lei. II. lém
«Io Pari, !> rio inalo de I8d,i. Ku Jm-quini Mu-
(ins ria Silva, escrivão de oipliàm quu esnrovl—
Joio dc Araújo llozo Danin,

.llll/.o <l<- OfltllllOS
O doutor José Bricio ria Gmiiüi e Abreu, ju z

stlbstlluio da vara rio oiph'0! da comarca ri i
capilal rio Pará, najuiisdicção parcial,por Su
M.moslado o Imperador, á quem Dem Guiii
do,etc. elo.

Faz sabor aos que o presente odilal de v nir
riiai de pregão e lies ile praça virem, que II».
lios os pregões o nas praça* que leião llígár iei*
«lia* 2, II e !l rie Junho V ndonio, ira a praç i (le-
pois das auriiuiiciasdüslo JUIZii, na sala dasino*-
mas o será arrematada por,quem mais dei v
maior lance oflerecer, a metade rie um Slllu coiji
meia legUá rie li.-nle e uma dila de lundu*, ilu
lado esquerdo ri" n.i Mirirqiiiiiiiga do dl-iricto
iio Acarn, avaliada poi um couluila róis (IjQOili),
pertencente an casal rio liuario Pedro 1'illlo Mal
quês, para pagamonlo dó dividas rio mesmo I)
Ilido.

(i arrematante pagará á banca o prurindo da
arrematarão ou dai a il iil.H idulieo, e mais p.n
inteiro im direitos o çjhIíis.

A arremaiHçã i leia lugar iinprolerlvoliimnle
no mencionado dia nove de junho,o em falia do
audiência em qualquer dos dias designados, seiá
im om que so ucceder.

li para que chegue ao couliecimeitio rie lodo-
se p.i-siei o presenie e in.iis deus de igual Iheor
que Milão uo publicado cela imprensa u outro
alllxado im lilgar do costumei

Dido e pa*sado ao* _ i dii* de abril de 1888
Kil. Manoel II da Cunha Lona, eicriváo de ir*
phão*, escrevi —losá II ri ao d:: liiniri e Abreu,

O doulor Jo*é Bricio da (i mia o Abreu, Juiz
substituiu de lirphão.i »a juri dicção p.rvia
n'esta com irei d" Delem do Pari por Sm
M'guslade " Impui-adui a quem Deu.* guar*
.le etc. ele.
Faz saher nos que o presente edital virem

que uo palacete provincial e a poria da sala rias
audiências, im meio dia, irão a praça jud ciai o-
bens seguml •- : — I casa térrea n. 3 -ita á uia
ISnva de Sma Amia, medindo 8,10 cenl. de
frente o-48.10 ceíil. rie fundos, avaliada p o
8:IIII04()IH- riiiliiziri"-a avaliação para 0:40040l|Ò.
Uma d Ia ». 'i sila ã nn il'Alf.iUla, medindo 6,30
cenl. de Pen o .• '.'.'i.KII cellt, de fundos avalia-
da por .l:(i()fl#i)uti rs, iedu*ida a avaliara > para
2:4'04000 rs. Un i.;rie o. medindo 13 lira-
ças de frente e III) dilas de lundus ' quarleirão—Y—pela travessa dos Apinué*. avaliado poi
1304HIIO rs. ivdii/ila a avaliação para 0440011
rs. Um dilo, cnm 5 braoi* de frente o ÍO ditos
de fundos, sito á triiVB-.su !l de J meiro, lote ri.
7. quarteirão — U -avaliado por iiOjOOi) n. ru*
(lu-i.la a avaliação pna 'i()'lliiii is Um dito,
com ii braças de frelilii e 20 dilas de fundos,
lote », I. qiiiirtejrãii—D— n i tiavessa 3 de maio,
avaliado põi ;i ál)'II r_. rOdlHldll a avaliação
para 40;001 rs. Um dilo na povoaçao da Pinhei
rn", iua dos Anbarie*, com 5 Praças de frenlo
O 30 dilas du fundos, avaliado pôr 25401)0 rs
redüsiria a aváliáçji pira 20'110 rs. perten-
cernes ãs heranças dos Doados I) Maria da
Conceição Cordêirn e seu 11 dio tenenle Manoel
Rayuiuiido Cordeiro ; euj.i-tnvaliaçõis iedu*i poi'
hão ler appãrecidn pretendentes nas praças m*
terioros; e sorão os ditos |>en* imprelenvelm.'»
te arrematados d pois da audiência de Sabbad,
16 Me niaii viinlouni.p.ir (piem maior lance ..(Tt)
recer: corrend i i* de puzâs e contas da aue
in ilação por cou11 do arrematante que pagaráa' banca o pro lúcio da ind-ma ou dará uador
idôneo.

Os pretendentes podem examinar os dilos
bens untendendo-se uom d inventaiianto Angus-
ls liamos Proença Filho.

K pira (pie chegue a noticia de tortos mandei
passar mais dous d i mosmó thiiiir, para sioeui
um publicado rela imprensa e nutri) aflixado no
logar do costumo. Belein 28 de abril de 1885.
E eu Anlonio liaijio llãuliho, escrivão •nieriuo
que o escrevi.—José Rricio iln Gama e Abreu.

'1'IX-Mllll'l. itulitico |>l'OVllM!Íill
I) • ordem do illm. sr. inspector, faço publi*co que nu diã II de junho próximo vindouro

ao meio dia, se ratinhei ão propostas para a des-
obstrucção dos igarapés qüe ficam nas extromi
dados do canal que dá ciiminunicação enlre os
municipios de Ponta de Pedra e Cachoeira, ser-
vindo de liase o orçamento seguinte.'

Cópia.—Desobstrucção do- igarapé* (pie 11-
cam nas extremidades do canal que dá en»)-
niüiüçáção entre os municipios de 1'onia rie Pe-
ihas o Cacliueira

Orçamento
I45.7*-,I0'- de derrubada

com doslneamelilu a.......
27()ü'",o0" de. escavação i;

transporte  .'
oi.'", de estacados para en-

lei romper o cur so da* águas
pelo igarapó aband iíiarin, .

Limpeza dos gaiãpó* ;(li-iilibada de arvore* que
pendem sobre cale, 20 ilias
de 10 homens 
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Vurfiodos sob u |ii!zo do cnnrmu dôri
mal [iodemos- troçar estas linhas!

D nosso illustro nmigo cnpitilo Yi**,
conto Carmino l.onl, jn nilo perlonco
ju) numero dos vivos,

A morto, essi horrível fnlnlidiijo,
acaba du roubill-o, lioiiloni, ús '(• lio
ras ilu miidriiontla, uo suio "h1 sua nu-
morosa limilin u dns iimigos, que
viam cm Ciirmiiio o prolotypu dn hon-
rndez, o enroctor irre|íroliènsivòl e in-
lriinsij?òntt!. o chelc db futnilin exlre-
moio; o ciiladàii [irostniitu; o biiliillin
dor exiremoso da impronsn jornalís
lica.

Aciiba olle dn sor arrojado ao pú
do túmulo, juslnmonto na oçcniiíb em

quu a politico a i)iio perleueja mais
precisava do seu coiitjligúnlo, du su;
iluiliraçno nunca desmontidu, du Mia
illiislrçao rolmstn

Acostitinailns a vôl-0 na hancii do
trabalho, eiifreiilnndo com n loiildnih
própria do seu uiirticlci' o niitaj" illis-
Ia uue lhe arrojava a luva; acostuma
dns a vôl-o sempre un primeiro linlia
<la pltiiluuui! liberal, nas nccasiCes ilns
luctas polilicas:—quasi nus 6 impôs
*.ivel ucredilar quu' i"*sii dedicnçilo

que esse tralialho herculeu, que essi
caraeter noilero e sincero, que e.-se
obrejro infiitif-iivel piijfiisse tombem o
tributo inevitável!

Como que não podemos nòs con
formar com o espectiiculo triste n do-
loroso que se ml* depura ás vi-tas!

Não ó somente a lumilia, não ó só
mente o parlido liberal que acabam

Ipe | iroiuiidi) da perda S

benchcentti.', esses *<

e thilisnvii a dôr, I

[í de receber o t;ol
de Carmino.

As associações
pobres n qu»m e
concorrendo sempre eom o seu obtilo, |
a eslas horas jnineiitiim taihbem n .;i
mnile desse bomeiii pobro e huiiriido, m
d'esse athleta que achava sempre re-5;
euisos eni sua pobreza, para dar um \
lénitivo uos que mais precisavam o 'Ia bafejo do anjo da caridade

SOO

1351)0

l:lli'Üli80

4:1493780

-'.-ÍIIIO 149-SSO'J

;im i

S mini....
Eveutuaes*10 

Total

600*3000

li: l)riá'.).*IO ¦

li 6J403
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Imporiam eslas obras na quanlia do sfj< con
tns «eis centos setenta e uni mil qualrticèuiO*vliUe e lie* ióis. Delem 28 de abril de 18H,,
O eiigeiilieiro, Agostinho Autran. Confere- Ala-
liaona.

0< pretendentes deverão apresentar an mes-
mu illm. sr. Inspectot* as suas propostas om
cartas fechadas, na oceasião da arremataçao, li-
cando scienles de que tião serão tomadas em «on-
sideraçãq as que não vierem acompanhados dns
documentos exibidos pelo arl. íi e seus para-
graplms do règdlamenio das obras publicas de
setembro de 1881.

Sdi-r»lartB du lliesouro publ co provincial 7 de
maio de I8f&'.

O nllleinl-mainr,
Bernardino dc Semi \'iu'a Mnronn

C»i>i(»lliii <ló |ioi'|.>
Alvarengas do tru/icn do portoConviiiu o* propiloiarios da* alvaiengas deno-

mirada* Kifinianro. Claudiiia, A]á.v, Atahúnlpa)
(iimmií, iWuim Gúnjarâ, Cariipnnã Hrttgan.
tina, l.iiriic)i\e, Formigi, Manáos, \lnscaie. lim•riqiiii [Hercules, Caliocolo, Uwliiic fhoinnz e
Virgílio & sa isfazoreni nesta capitmia. ilenl .
do p a>.. de ,'j (lias, -uh pena do sor prohibido o
trafico ã- ine-mas alvarengas, a multa que lhes
foi imp liia no riia 2 do corrente, por se acha
rem es-as einl arca Oes amarradas 1'óra rio qua-dro ipie lhes fui m.rcado.

lixperiii nie da capitania do perto, nn arsenal
do mai mia do Pará, 8 de maio de I88;i.

O secretario,
A. J. dc Limos.

(3-3)
Ilt<*tI'll*-ÇI*l<l |>llIll-Clt

A reqneino-iilo ilu professora publica rie Alue-
lè, d. Maria Izabe Aguiar rie Araújo, in*ciipi
au cuiicursn da cadeir rie 2" enlrancia do sex-
feminina de Macapá, resolveu s. exe. p sr.
presidente da província prorogar por 30 dias o
prazo du'referido concurso, devendo esle termi
nar ni I" d.-junho vindouro.

Secretaria da inslrucção publica do Tara, 9
de maio do 1885'.

O secretario,
M. /*". Albu_ucriiuc Hendonça.

I.(meemos um rápido golpe de vis'íi?
sobre a vida do iinado.

*»-] |

lira lilbo de Josi"; Francisco elforl *]
Leal ti de d. Branca Coqiieiro Leal e'ú\
nalúriil do Miirnnhãò. n)

Gontóvo GO nnnos de idade ú j
Pez o seu lirocinio escolustieo em j

S. Luiz, merecendo sem: re us maio
res distincçôes.

Iim 1852 chegou a esla provincia,'!;
na qualidade de praticante du ibesou- '¦

raria de fazendo.
Dalti foi se elevando, tendo exc

cido o cargo dc ollicial-maior e depois í
o de chefe de secção, lugar de que _

i accintosametile demiltido pelo sr. M
barão de Cotegipe, devido isso a ler- ("'

e manifestado pela imprensa de lor-f
ma pouco lisóngêira para com esse
ministro dn fazendo.

N'essu repartição ocrupou por ve-
zes o lugar de contador e de bispe-
ctor.

Depois foi nomeado director de
uma das sccçòes da secretaria do go-
verno, lugar em que foi aposentado.

Em 18(ii, juntamente com oulros
filhos de sua provincia, fundou aqui a
sociedade «28 (fe Julho», sendo pro-
clamado presidente dn mesma, cargo
que exerceu sempre com verdadeiro
amor e devolametito, permanecendo
no exercicio durante quatro untios.

Não tendo filhos de seu mntrimo-
uio, era entretanto pae adoptivo de
muitas meninas ás qunes deu posição
o a quem consagrava os disvellos de
um carinhoso pae.

Era lente de contabilidade do Ly-
eeu Paraense, e estava interinamente
nccupnndo a cadeira de grammatica
portugueza da escola normal.

Foi eleito deputado n assemblíüi le-
gislativa provincial na ultima legisla-
tura.

Ultimamente achava-se á frente da
| redacçao d'esle jornal, quando a mor-

te veio sürpréhdel-o !
0 Liberal, paga hoje, aos manes de |

narmino, um feudo de amizade que
lhe devia; e o nosso coração, confraii-
gido pela dòr. não pôde exprimir por

| palavras aquillo (pie soas lagrimas
pudim tradiuir.. .

Adeus ! Descança em paz !
* *

A' sMa exm." familia apresentamos
ns nn>s s protestos de verdadeiro pe-J
znr, pelu fatalidade que acaba de en
lütnl-a.

* O |»r«*«*o ilu «'uiiifaoluçíM.

tVlciiriçnriim o lim. lísForçoti ínaudilos.
líiilndosnbridii, ('.nmpniihiiinglpriii em que
apenas licou \ciicidii ti liberdnr •, eis OS
meios e o resultado da opposiçt i feilu no
gallinelc 11,mia*.

0 collegii do Diário tln llnliia poucos
dins nntes da quedo do gabinete, expies-
sou-se com us seguintes phrases, que beni
iiciYiiliium o que era, o que sigmliciiwi u
guerrn abecl» no conselheiro Dantas.

Ouçamos o ílluslcailo collega :
«No parlamento brazileiro acaba se de

ouvir umn (Incjnraçilo que, leslilicando um
fluiu, ilociiiiienla a maior das anomalias,
a mais estranha da* iiregularidndes, o mais
grave dos allenladus ao decoro de uma
eainara, e nos princípios e dignidade tios

partidos politico*.
Ila llinpuiz uo inundo livre c civilisu-

7 du, lia uiiiii niiçiiò nn commtmhflo dos po-
vos libertos do despotismo, engrandecidos
pela benéfica inlhicnciu dncoiistitiicioiiuli'-
mu, ipie delegando os seus poderes, mi-
beslnbeleceiidii parle dn sua vontade a um
grupo de homens, estes, iicceitntido o
mamlnli) e a responsabilidade correlalivi,
idliinián com suas pulavriis e com seus
netos, depois de investidos do cargo, què
não combatem principio.-!, uao discutem
iriéiis, uno iiprccián factos, foram alli man-
dados pnrn uma questão pessoul.

Ii' preciso que seja muilo grande esse
hoinein, muito hirlòo seu poder, para que
a quasi muioria de nma câmara venha
dizer: nó< não queremos saber o'qui* este
homem quer. nudn lemos com o que elle
symbolisa, não consentimos que elle ftille,
já o julgamos, siimmariiimenle, sem defeza
e sem appellaçâo; é preciso (|iie elle saiu !

li' preciso que este homem seja n
reiiiciirnííçAo do terror dcspolico, a res-
laiiniçáo impossível de em autocralismo
assassino du nação, que o negro cortejo
dos iiljiOze.s da liberdade lenha-se consti-
tilidu o seu exercito aggressor, para que
n quasi maioria de uma comam, dô-lbes
as piopnrçOes sini*lrus de um Cutiliiiã ou
de um Cruüiwell!

Mas em vez d'isso este homem não tem
puder seu, possue aquelle que lhe deram
os enormes e incansáveis serviços n seu
partido, n inqucbronluvel dedicação aos
mais elevados iuleres-ms de sua patrin;
este hoinein náo lem oulrn força que não
seja ni|ue|l;i quu a imprensa justa ligou as
suas idéas, que a nação inteira uniu aos
destinos da sua empreza, que as virtudes
e conquistas da humanidade prenderão o
seu generoso intento.

Ii*le homem, se reiiie.nrna alguma re-
conlaçáo do passado, 6 a dos pntriurchas
de 1822, que escreveram o código de
nossas liberdades, 6 a das temperas espai-
lanas de í8.'j| que empenharão as mnis
rudes batalhas contra o cesarismo; é a dos
liinígiís dns instituições liberaes de Iodos
os tempos e de lodosos paizes, quo nunca
uegaião a força do talento e o impulso
generoso dos mais heróicos esforços, em
favor (l'esla causa iuveucivel, u emancipa-
ção dos escravos !

Onde já sentiu-se o jugo do seu despo-
lismo, as expoliaçòos arrancadas pela força
brutal das suas violências a compressão
esmagadora do pesado guanle do seu au-
toçriilicn poder?

liiilretnnto, a quási maioria de umn
ciiinara—só (em lido alé agora um ob-
jectivo, só se julga obrigada a um dever,
só se considera investida de uma missão :
matar este homem !

Julgao, porventura, que com elle mala-
rnõ a idéa ? li' impossível que se illudfu)
por esse modo.

Acreditflo que com a queda d'elle per
der-se-ha esta força enorme que o faz
eloqüente, irresistível, Iriiimpliante, do-
miiiiidor não só no recinto d 'aquelle es-
treilo edificiõ. cumo nos largos âmbitos dos
comícios da nação! li' impossível: por
maior que seja a cegueira, ó muito forle
esla luz pnrn quu nào siiilão que ella não

feitas ni nllus justiças ri'aqiiellns severa*
consciência--.

Quo no menos entre li, o illu«lre senn*
dor, e aquelles que tenliüo tle suecedor-se
tino so (luuin as preferencias do trib mal
para quem ii|i|ielloii a fniipiuza du juiz ro
monos.

CoilBltmmoil.il) o designiu,
Italiim palmas os escravocintas!

iMiroitH.ttvOiiw
Acros OPPICIARS.-—Din!).

Poi oxmiei.irio, liuiiiu pediu, o dológadu d • pu.
Ileia de Punia dn Pedras, lleinaidino da Silva
Moineiru Plill»,

l'oi aliei lu o credilo ile (i 1400*1 p ira paiiiiliei:-
ui da pofessuia da escola eicmeiitai de (iilill-
|á d. Aluella II ().ii'ilu*o da 1'oliseca, o alu*
HUel ilaci.,'i em que fiincclomi a menina escola,
lulaiivainonlu ao m z de ileiumlirn ile I8s,*|.

Pai iioineailo, por Indicaçío d • JU7. »nh"l luio
ria -.'vaia cilllllil.il, o cri dá. (laelanu Jo é du
Mueii pira'suhs|iiiilr an n-ciivão rio crime J"ã"

|P. Il.ipiiia, durauto o lempo em quo estiver
*.ISprll.*.u.

l'"ol conciiillilo lio*, mozes rie licença cnm ven
cimento* ao ii/crevcnlu do 2* c.la**e do arsenal
de guerra Guallor I >ào P. da 81.va.

DüSPACIIOS l)V PllESIOliflCIA.—Dia !) :
-J a. (à ii>l & i! ¦ - Informo ó ihesoico

l,u'/. J sé M de Albuquerque e sua mulher.
- liem a tbcoiuaiia.

• Joã" de Jomis e Silva -Idem o provedor do
Ciillegli) do Amparo.—Anui llila de Jesus. - Idem o director rio
institui»

liaymundo p. Alvos de Suma.- Idem 0 juizmunicipal de Porto de MóiIluiiiualiln de Soma Paes de Andrade.—
, Depois da puhlicaçã i necessária, nl.-iii a câmara
municipal de o min- o a lhesouraria.

| —Manoel Prancisco Machado n 'u-iinlio An-
tomo dos Sanlos.— Faça-Se a pub'ica cã ¦ neces-

Unia, e voliein a dospachn vlsiu j;i estarem in*'("iinadus pola canniiii e a ihesoiiiiiiia de fazen
da.

—Atilo.' de demaic ição de lerras rie Ji)-*é ria
I Matta rie Siqueira e Hento Ju*ó fiai cia, do mu
iilclplii de Moiile Aljgltí. II ji vista ao p ncu-
ladoi liscal da lhesouraria.

—Ju*liii' ila Silveira Fiaítca. — Entregue se.
(Icandii r' cib»,

Ilapli-la Piilins At C."—Alua se ei edito.
—Malheus Ly lio Pereira du, Souza. Idem u

Ip-gliu-se em leiinos.

1'aiitk i' iiciai..—Porão delidos :
— Por exercer a prolissão de «p.i-i.0*. João Pé.

se apagarn
ü que esperam então,, o que entendem

conseguir ?
Ninguém o sabe.
Quer nas invocações ao incontestável-

mente sábio Neslor, quer nas impreeações
atiradas ao invicto Achilles, bem se vé o
preço da capitulação.

Querem què elle saia !
Pagará ns-im a audácia de ler querido

fazer do partido liberal, não simplesmente
um sonhador de utopias mi opposiçao,
porém um centro de força e de acção, um
factor poderoso de movimento, uma enor-
me vida, uma ptijnhle orgnnisnção, posta
ao serviço dos mais ousados emprebendi-
mentos que tem sagrado o século e o seu
luminoso espirito.

Pagliru a audácia de ter-se feilo um dia
ministro da opinião publicai de ter-se
lembrado de que o povo lambem è gente,
que íi sun vnnlude deve ser a vontade dos
reis e o poder dos ministros !

Pagará a audácia de ter querido apres-
sar a libertação de uma raça, reparando
o abuso, a expoliação, ii illegolidode, com
o único meio que esta reparação exigia,
restiluindo aos velhos escravos o que ató
a próprio lei lhes garantira.

Pagara a audácia de ter querido fazer
de uma noção, um grêmio de homens ca-
pazes de ser livres, porque entre elles não
haverá nenhum a quem a lei impunha o
obediente dever de ser escravo !

E' este o preço du capitulação. Entro-
gue-se o malfeitor. Assim ficarão satis-

dn
-Por enihii gil % e ulf nsa" á mural publica,

Camillo Aniiiniii d" E-poilo San u
—Pm desordem, J i.iqüiiii Saraiva da Osta e

Domingas, esciava de .Io é Dtiarle ll. B ute*.
• Pur eiiiliri' gue;., Pediu Marcellino (I unes.Por vagabundagem _ hediencia as or-

diiis p liciaes, ,1 ào Maiioe Zacharias.
-Piír espancai e f»rir a Alberto do ta!, An-

l< nin do Niíeiihenln Vil'a* llòis.
—Por u -o de anna ptoh bula e provocar des*

odens T.iqiiaiu Tlieòtonin da Silva
—Po (er-.e upp i*ln á pri-ãu (le Torquitu,

KmiI M ysésde Andrade.
-1 ui i' rio, Manoel Lourenço de Souza.
-Por airopellai' c iii una curuçá uma se-

iilmra José Tavares da Silva.
—Poi- se achar indiciado em crime do espan-

'"oiieiii.. em um soldado rio corpo de policia,
II "meu gildn Anlonio IVdrn.

ii.i.iiMiNAÇÀo 1'Uiiuca.—Notaram os srs.
¦ Illciaes niiidaiiles nas n.iutes d" liontom eau*
to limitem .'17 coinhustores apagados o 28 com
pouca luz.

A' companhia du gaz foi imposta n multa de
20'SOOi) ióis pelas referidas faltas.

ip serrvL oa c.aiuuuik —O movimenta deste es-
ii.helccimento, hontem e anle-lioiilein foi o se*
ptimle :

15- liaram : TlieobaldM Cruz, Agostinho Costa,
Policarpo da Silva Neves, Joãii Simplicio e M dos
Pít"**8IH IjiSld.

Süliiraiti eüradi)' : Maria Angélica, José Bra*
ga Jusé Tavares, Matlnlde de lal e Jom; Itay
nundo.

ENFEnstAniA José' Bunifac.io — Não houve al-
leraçàu alguma.

On TUAtii.).—S puitarain-sejinniem e anta-hnn
lem uu cem lerio de Santa I/.abel, us cadaveies
de:

—Francisca 0. Benjamim 40 anos, paraense,
branca Siilleira; 'eii beri.

-Muia riu ("anno Neves, 2.'i annos, paraense,
pirda, "olleira; idem.

João, 40 dias. paraense, branco ; convul-
ções

Anloilin, I anno, paraense, panln; inteilíè,
Muia Eugenia, S0 annos, paraense, prela.

soMeira: idem.
¦ liaymundo Nmnalo M-llo ; sem diagnosli

co
—Pliiíailel|ih'ní*l mezes; gasirn inleiite.

Uma creàiiça du sexo feminino; nasceu
moria.

Manuel. 8 mezes, paraense; lelann.
—Maria Teixeira ria ("lori.i, 23 anno*, cearen

• e, branca, casada; pl|i|iy*ica na laringe.
—Jusé Sabino de Moraes, 28 annos, paraense,• pardo, cas.nli.; febres.
—Maria, 10 dias ; sezões.
—Marcolino M do E-pirim Santo, 30 annos,

paraense, pardo, casail..; heri-beri.
-Vicente Carmino Leal,50annos, maianhen-

se, branco, casadu; idem.
-<7i>£-jCh-zs__<i>>-

íiOTici.tnio

Á IREI
ftv. 4"»|iiíão *f*a.inillo Anío-

nio «los Ntmlo.-j-. ."»*«- ii'.nos «l<
idade, eutni-cgndo n|iosen-
ladc.. residen íe ua eupitul.

IDIeieão em «4 de maio
correu te.

BVfle-f-e nnn nossos ami aom
ocoiii|iui*eeiiueu(o ás urnas,
¦tiuni'los de seus eoiuncteu-
l-i-s Hlmliis.

Anjinho.—liontem foi dado n se
pullura o cadáver do innocente Pliiladel
pho, filho do nosso dedicado amigo sr.
l-hiladelplio de Oliveira Condurú e de sua
exin." esposa D. Cecília líesketh Condu-
ni, aos quaes sentimenlamos.

jfviso ao eoinniercio.—A co
hrançn dos impostos provinciaes, lançados
pela recebedoria provincial, termina sex-
ta-feira 1 íi do corrente.

.VHÍcIiin |iolltieiiM, Os únicos!
jornae*. que cliuguiiiin do Coari, peloI
-Lishonunsor. tratem os soguintes tele-i
¦¦riiinmiis: —

Uio, .'» de maio As 10 1/2 dn iniinh".
A ciiile acaba (lo presenciar mun scena

impoiionto,
() povo vicloriou o giihinute. e nos do-

pulados nbolicionistus.
Cnlciilii-se em mais de 10,0)0 pessoas

o pessoal ipte tuinoii parlo nn passeiata.
(Província tio • cará de "1 do corrento.)!

Kio, •'> do maio, tis i horas.
Sun Miif-cstnrio o Imperador desceu de

IVtropolis com o presidente do conselho o
mandou chamar o conselheiro Sai nivn pnrn
nrganisnr giihínote. U conselheiro Saraiva
ir/i á tarde ao paço do S. Clirislovilo».
(daziitu tio Sorte, du (i do corrente).

«Novo ministério.—Tendo sido chama
do uo 1'iiço imperial paru encarregar se
dn orgunisaçílo do novo galiinutu ipte
substituísse o do 0 do julho, o sr. con.o-
lheiro Saraiva acceitou n honrosa inciim-
lioncin, preenchendo ns pastas do modo
seguinte : —

Fazenda—-Saraiva
Kslrnngeiros—Sou/n Leão
iMni ínha —Ignacio Martins
Império- Viscomle do l-nrnniigiin
Justiça —Mouro (deputado du Diihia)
Agricultura—AlTonso Penna (de Minas)
(itierru—Cumnrgo Mo Hio Grando do

Sul;
(Primeira loc.nl do Pedro ll, orgfio

conservador, de 7 do corrente.)

Coiilerenciu.— Segundo eslava
imminciiido, realisou-se aiilc-hontcm a con-
ferenc.in do sr. Julio Ce7.ur.

Depois da conferência, nn ipial expò/
o sr. Julio Ce/.ar as razoes (pie motiva-
rum o empenho de honra em ipie o pai/, e
éspeciolmento esta provinciu deveria to-
mar sobre o assumpto, o sr. Helena Mag-
no propoz um alvitre, què foi apoiado poi
todos quantos olli se achavam.

Cons ste elle no seguinte:—Dirigir se
uma pelição assignada pela população a
s. exe. o sr. presidente du provincia, ro-
giindo-lbe que abra. sob sua responsai)!-
lidade, u verba precisa paru que o balo-
nista paraense consiga o sen desideralnm;
porque, como disse o sr. Magno, eslava
convencido quo não faltaria dn parte da
assembléa provincial o apoio a essa me-
dida.

Ficou isso resolvido e breve será leva-
da n presidência a referida petição.

Amanhã publicaremos o resumo dn con-
ferencia.

Tliculi-o da Par,.—Hoje lera
lugar o beneficio do professor de musica
Cândido José de Carvalho.

Esperamos que o publico muis uma vez
alleste a sua pliilantropiu, protegendo esse
artista que Ini dous nnnos debnte-se entre
os effeitos do terrivel beri-beri.

E' justo o appello do nrtista.

Caliio ao rio. —A's II) horasda noüíe rie
fl do corrente, uma praça riu A" batalhão de ar-
tilharia a pú, ipie ia escoltada para o seu quar-tel por praça* do mesmo batalhão, atirou-se ao
rio. não tendo sido encontrada ainda, apesar das
doligencias empregadas.

*-***¦*'¦-*--*'*-*¦*-----*¦'»

SECUO LIVRE

tcnrntp-coront'1 lat*»ii.*l Datld
dOIttuiia, no iinli!.<•<>

Von responder ao escrevinliarior que no jor-uai "Gonsiiiuição. a mim se. dirigiu em lingua*
gem imprópria de quem se preza.A saliva desse elhieo não hade pnr cerlii sal-
picar-me. E dovo di-er-lhe quo n presidente da
câmara de Chaves não é nenhum poscador de
agua* turvas, cumo é o... penence a uma das
primeiras famílias do lugar,' ujos membros iiím
uecupado as primeiras posições; não são poism latidos de um quidam da raça canina quefarão abalar a sua reputação 0 processo a
qne allude o oscriviiíharior ó maleria velha; d'S-
ruiiria, vencida, e explicada por mai3 de uma
vez pela imprensa.

O crime de furto só podia ser lembrado pelo
escrivinhador, queé um baixo calumniadnr. Fur*
lo lem feito o escrivinhador, e está fazendo, o
os documentos em seguida publicados conlém*idiejas provas.

O e'crivinhador trata dos orphaos João de
AWeida e llermogenes, seu-i luiellados a seu
pedido, mas com o inluilo rie servir-se delles
d mo esvravns, dp qne par*} educai ms; haja vis;
• a para a educação qu- da a oipbã sua inlella*
da irmã do João rie Almeida I Em que escola
está oila matriculada •* Acüça a obrigação do
ititor consísie em mandar «ua tutellada carre*
gar grandes alguidares cheios de roupa, cnm
pezo -uper.or ás forças do uma pobro criaci-
nha ?

Rm nfllcioque dirigi ao exm. sr. pre-idenieIa província communiquei o desapparecimenin'o orphãu João de Almeida, porquo o seu luior
ainl). in uie havia dilo etn resposta a uma in*'eipellação que lhe fiz ne*so senlirio, quo o seu

lumi.láilo havia fugido (termo de que se serviu'.
disso mais em o meu -llieio que me haviam in

formado ter ello orphão sido vislo nas praias da
vila como falo ensangüentado. Desle meu pro-ceilimento não me arrependo.

Se para o tutor dó nrphãu o acontecimento
fui insignificante fiem r,i7ã'i, não é seu filho)
lal vez por ser um pobre tapuinho, para mim
e.nsiderei-o gravíssimo, pnique podia tor censo-
qnenciai) funestas Uma criança caminhou dez
"guas talvez, alé chegar á fazenda Mai ia Josó,". -ó apareceu ao d pois de um mez e dias!

O jnterrngiiíorio feito ao mesmo orphão não'.'in n pezo que seu luior quer-lhe dar, visto quo'éhdp a pnhre crèança sido remettida (não sei
aor quem) para a cisa d'ondo se liava retirado,

¦ "•eliminada provavelmente pelo seu algoz, sem•"nlar cnm o apoio de ninauem, o quo poderiazer de verdade, o de conf rmida<le cnm oque
leu causa á sua retirada ? Posso asseverar queorphão J 'ão de Almeida não °e-.retirou da casa'aquelle que lhe deve servir de pai, e não de

goz, por quererem obrigal-o a comer amen*
I as

0 escrivinhador tem gênio alrabilario, ó intri-
ganto, tem eslado eni desharmonia com todos
os parentes do sua mulher. Só em um pontoo.-tou rie accordo com ello : E' ile não gostar
do mim, o tem razão, porque cortei-lhe as pre-terções dèsarrazoàdãa que tihha com a câmara
municipal, tirei-lhe a mamata da escola noetur-
na, representei e (oi extineto o lugar de adjunto

da')*cola ibiitnii, que iiíVi tinha razão do ser,
11/ -elilu ao exin sr. pre-idellle ria p<u\'i»cia
quo o piu|»HMir Cnuella o havia illudiilu, tondo
|i'i|iilo licent-i com vom-iuicniiis a proiexio >o
o*lor iloelilu, sem o cHlar, u quo deu origem ll
sua *u*|n'ii*a.i, por delis uieze*.

Aquelle quo quer hnvor illnlieiio sem Iralia*
lho, poiipie o dinheiro é a reciuupuhfii do me**
mo traliiilho, cnuiineti.. o crime rie futi.i _
upielle quo ná,, fim pre »s dhrlgAçOui pucumil*nus pelas ipiae* so obrigou, não o deixa tainbem
de eouimeliir.

1<* llnalmenie apuiiio o e-crlvlntiadoi' cemo
iJUUIll pratica o ei mie rio fur In. pdo ipi» oin
íiizeuilu cm» u pobro -eu miellado lleriliugeiie*.

Sicilda o pó de seu casaco quando su levau-
lar se qui/er f.illat alto.

li"Cui»entuH —fieilida).—Mnnoel Pm de Sou*
zil o Silva, escrivão ile orpbàos do lei mo do
(lliavus, etc. —C.erlillcn ao* qne a piesenle ipio
ao Verso di l.ulia ylnto e uma dn livro du miei-
las, que serviu uos annos rie 1877 a lHH't, se
acha u lermo pelo (on.uiu-cnroiicl Lonel liavid
rio Oliveira pedido por cerliriào e o lei.r do re-
ferido lennu i'. di uiaueíia «eguinl": A"S ipii-
lur/.e riiis du mez ile ile/.embiii ilu uni oiiinmios
u oltóniaSi um anno*, ná villa rie Cluves, »a
casa rio rnslilsncla du Manoel do Cariou l'"o o,
I" -iipplente de juiz do uipbáus em exeicicio,
aonde eu e*cnváo vim, e -ciclo ahi o illjuz,
foi presente Manuel l.unpiiliJInii Peroba Luao
Oacella, a ipion o dilo juiz deferiu o 'luaiueulo
ao*Siiil"8 lüvaiigelhos, em Ulil livro iPICiles, ei»
fórmi devida, debaixo ila qual llio enciiregou
iplii seivi.s<e de Itllor ai uiphSl Iler nog-uies
Antônio de Oliveira na fó.ni.i de *eu lequori-
mento defendo em Io de d"zo.iibro cimento.
K sendo pur elle recebido o dilo Juraoienl i, de*
clarou (pio se oluigavi, como cou, cITeiln so
obriga, a pagar auiiualmenle a soldada de cin-
coeiila mil réis e a entrar cnm e*sa soldaria em
diff icuies pieslacões para a caixa OCuliomlca d.i
capitil riexsa província, bem cumo a alimeiital-o,
vestil-o, eilucal-n e. Iralal-o nas enfermidailes.ilo
quu liara constar passo este termo, quo 8'slgna-
rão juiz o tulor, o iloil fé. Ru, Maimel Pio do
S' uza e Silva, o'crívãi que escrevi.—Carmo
Foro.—Minoíl Leopolilinu Pereira Leilão Ca*
cèHa.

Nada mai* Consíava o ao nr'ginal mo reporto
em o riia 2S rie janeiro riu I88.'i. Eu, Manoel
Pio rio Souza e Silva, o-crivãu (pie escievi e as-
sitmo.—Manoel Pio rio Souza e Silva N .Vi7.
—It< SO).—Pagou 2110 rs rio sello pnr í Ila rie
esiainp lliai Colleclnria rie Ch-ves, .'1 ile fcVo*
reiro rie 188o -ü collecior, lt Dunas

Illm. sr. gerente ria caixa econômica.— Silva
Sanlos .£• C* requerem a v. s, que se digne mau-
dar ceiiiflcar quil a iiiiji irlaiica reco bida nos
cofres i|. caixa ecuininici por Mmenl l.eupyL
dini PeròiM LeÜneí Cacll.i, em fivor de seu
llilellado II .rmngeues, liem a**im qual a rica
deste recolhimento duque-E II M.—Pará, 9
rie maiço rio 188.;.—Silva Sanlos <f* (',".—IJ*an-
rio da atlrihii ção que me faculta o § 8" dn arl.
08 rio regulamento n. S894, cerlidco qu> re*
vendo 09 livros rie contas cnrrenles da caixa
econnin ei, que servem de«iie a installação ile«ie
e-iahelccimenlu alé esla dala, em nenhum dei-
|e< enconoei conla alguiia em nome riu orphão
llermngené*. tuielfàdo rie Mano I Loopnldinô
Pereira Leilão Cacélla.—O referido é verdade.
—Paia; 12 de maiço rie I88.*i.—O gerente e
guarda livros, Jjão llaptist.i t odo.

Ilelém, II de maio de 1885
Leonel David dc Qüveira.

IMUotu ;-nissa

Chamanins atletição du exm. cr. presideuteda provincia paia o fido suguillio :
_ Pelu le-iemunhu de pessoas rie fé da villa rie

CuiTaluiliij I" -i-nos informado nue-os n ditus
municipaes desla freguesia ar emaia ins po o'scriv.i de paz da que Ia vill.iJoão Nup •inoc -
no Ferreira, o um vereadoida Cama ia' cuja ai-
rnm.itação ibzem ur sido nu uia ti do lin i. (ire-ximo pa-sulu.

Ora não íondo b.iv.lo s ¦ssãn ne-se riia e sim
nn riia 7 prov.do eslá (pie lal atTo.iialaçánnã i
passou de um arraiijo ontra o esc ivão d paze os veie.iilores tant» assim qne não cnn-teu
ler íido iilllxado edital, chamando c.iiicórremes
a nrrematáçãn, nem nesla freguezia, nem na
ijuella villa cumo é inovado ; poi lauto paranão ro; foduzii-se o< factos do anuo passdo.
pedimos ao oxm. sr. presidente ria província
providencias, mandando quo essa ariemalaçío
sjja f"ita com as formalidadós legaes.

S. Sebastião da Dôa vis.ii 1" de Maio ri I88'i
A verdade

CIOS

THE ITRO DA PAZ
Eraprja-^fanii lafcucci

Compaiiliia «lraniatica
dirigida pela advir.

EMIi IA ADELAIDE
HOJE

Terça-feira 12 de maio
llciielifio dc

Cândido JSosi*. de Carvallio
lj-ilinii vamenle a nliiuia represi n'açãn

da interessante e magnilica p-çi em ;i actos, do
notável e?ci'ipioi fiancez li. IJUUÚ, ira

(lucc.ãn de Julio Xáviei
UM CASAMENTO POR IN E-

RESS
Grande fui a .'coiiaçáo, que teve esla esta es*

plendida peça, nos llieatros do Hio de Ja-
noiio, onde obleve um verdadeiro

triumpho!
Terminará o especlacnlo com a muito appláudi-

da c engraçariissima opereta, em I acto,
original de Haptiita Machado

A GSTA BOBRALHEIRA
Orche*lta do maesiio Enrico Ueinaroi, regi-

da pelo maeslio llòb^rlo de BairoV.
ComeçaiA ás 8 horas.

N'um dos intervallos o b noticiado ira' agra-
dec-r a seus convidados de cainaroies seu ubso-
quio.

Loj/. Cap^ Aurora
supplemenlar, se-
a's 7 l/i horas da

Sess.-. espe-. do eleic.-.
gunda-feira 18 do eorrenle
iiúiite no logar do costume.

Para' 11 de maio de 1885. (e •. v. •.)
Alcântara, 11
Secr.-. Adj.

Loj/.Gají/JIarffloiiij
sexta feira, paia quarta, as

4," feira 13 do

Transfere-se de
sua* sessões.

Sess.*. esp.*. para eleiç.
corrente.

Para, 9 de maio de 188o.
(E. V.) Canlugr.-. ,*..

Setv.-. de sucret.
.
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C\1IVA0(.0KR TiniisjHniipilN»
bios ile !5á 22(1,\ iii.aliiii-iiti- na f;il rn':i da >-. iiip.uihu ili

gll", UvlMit qil,lllt'd.'li!i« Sllllklollte tlVslil lll'1'gil,
para ser fornoeidn an» seus frogu t s ct-nsttrni-
doioi, n |ii'.iiii|iiain n Q SítíIo San foitoi qiias-
iiiiiir |n dnliii, |i iietiBüfido avivo an agonio a ma
ilo SaUtO Aiiliiiilo, o rua da Trni lado, ou uÒSIii
fo hl lua,

Para. \\ diihril do I88ÍÍ 1-0

Gbbra for dw« ntas d?.
cttinj)imhi.i(lo,u*íi/píi-

racnse limitada
Precisa-se iic um moço ncilvo, lntolligenle o

de iiòr iviiiilucta para »«ivlr do amianto duo-
lll.idnr.

Dinja so |ié«'»nialiponlfl ao geionlo na fabrica
da» H l/_ a Hl limas da manha.

Para' lida maio du 188,'j

AOlMiMEIM.IO
Possua litihililada para oncripturaçâo morcan-

til, contabilidade, cnrip-p iidencia, itc, õlTernco
sons »i,rviços a i|tuf(|iiHi casa ciuniucr-ial quo
precise il'ollés, a cdn»liç,3'9 rnsoaveis. Para in-
for n.içò-1 t-u cnilvili! . a titugr.ipliia dn >r C
Wn'gin'dli Uavessa tio S. Mitliuus; o a relojon-
na aileiná, li'iVu«<a d,i Industria n." !t

V|i|iiiciiv, i ms t-amiiioi» um IMrliigal, Prunçí;
.Mtriii.inlia I- Üslailitk Unidos

DE
IIIIIIKKTO MOIIMIlt

Priiçit Wiiiiti.-I.IVItAlilA Dl1:1. CAHD08Ò iV U

i\a rodíicçilrt deste jor-
in I cnmptilo-Hn ires collé ô s da lei .prõvlnu laí
do atino i o IH,'i4

Qticm ilAur o quciia vciidur, a' cila fo dirija
i mu n a.iti-tii.

ilom cosi' heiro
No pàíácelo do sr. barão do Ouania precisa-se

de um.

Os ahai\u assi<>iiadns
ciitividâo os crolores do $itii.tyru'ti «.v Cmp , á
pruMiniaioiu suas contas para soroín roíilorldas
o patins iti' i'i ilo i.'nn'i mu moz do iii.ti,i

Tara 4 tio maio da 18»!».
Sanlni upi fi Ifiurido
V. ii liijiliilacf.il

ESIMAIM 
'

Loteria
Q-IR _A.-iV_.-IP &.J&.À.

PRÊMIO M IOR
SO:i!»08«iiO

A oxtracção da 3« parto da :i* lolor'a terá Iu-
gar uo d a

IA III». S1_B4>
Os prêmios silo prigos iiHogrftlmonlfi.

41 diu tlu evlnitrilo Ò In-
ll'»llí*J.'í*.'ÍVCl

Os hilliülcs para osla oxlrac^ló o
pnra Iodas ns oulrfis quo so sogutrem
eslão á venda om nossa

Casada Fortuna

i:i Mi
A.

"iLIÍ

Os ahaixo assimilados

O dr. Magno (le Xraiijò
MEDICO

Formado pela faculdade
do Rio de aneiro

pode ser procurado paia o exercício de sua pró-
IK-ãu a qualquer llora oni sua reshlencia ,'i rua
dn Riacliuulln tt. 7'i. o da.-» 12 do dia á uma da
tardo â ma ilii Imperatriz na pliarmacia Clicr-
inoni. iiihli' tia consulta.

ENpccl.MI.in-- i pariiu o mulostias do
mulheres;

Allcnrto emn urgi'nc|a,i qualquer Imra, ans

l.nmn vamos t'X|i'ir a veada ns bilhetes doílna
LOTERIAS cm iiiiimi cMiiliolcclmcnto,
chamamos a alintição do [iiiblio» é eupecialmim-1
lo dus nossos fi cgun/.os para a boa liriçAo j
qiii! innipro tfiii iiiln us liilhntns das l.tiTKHUS |
vendidas cm nossa ea»a.

Pura mais iiifoniinrtios nn lliosun-j
ra ria á rua dos iMorcadorus n. 4_ I"!
andar, ou com o rcprcsolilanlo do lho-

TA3ACARIA PARAENSE
IVUADÍSS.ANTÔNION. ir»

li.ii," grondos prêmio» da loiorltt dn Vàh, esla
follí f.i-n V'Plllll'11 fl,

Om r.OiOOoH alii oililoj ó cm 2 do abril, am-
tia mlílOiii àlgünl vlgtmslinos,

A' cila, a casa fulii I

4 TABACARIA . AIUENSE

RUA DES. ANTÔNIO N. I»

DE

Sanlos Castro & (loinp
IMIll

ESMERALDA
i)AUA «it » OHTI!CfA.

TEECElEi^

""" ""' ,U" S' " 
DA

i.

èssur |ir,niiírio

souriiiro das lolcrias tio
A. M. Fialho Júnior, na

¦ nu n-Par

ESISÍIALBA
Os cambistas,

.ALMEIDAi FIALHO

fi-"';» am, (|tio por oscnplura Ao. Io dn corroía
doixour de fazer parlo do sua firma e casa com- í chamados do pariu, graluitmiieiiiu a pobie-a
uiur „. ,, ai. AI..HI.O. it. (le II'ou o Cunha.

T ara

i

P.ra' 9 de maio dó IH8ii
CoMã, Dias ícC"

Terrenos
âriiailr^insftlliciriiFiir-

!ü e iniia cas i

Mil !oj;i Mariposa
Aviso ao cõinniercio

O CO.jjJ.Gl0 ÀMBníCANO precisa do um
ilItCIIIII.

Escusa .ipresenlar-so (ptcni não pudor provai
hablIliacCns sói ias o reconhecida capacidade mo-
ral.

Iiaíéí á venda—uo Marco
dn Le«ua

Vende-se um chalm receiiiemonio conslruldo,
üito ao M.-iicii da Légua, piuxiinoda 03taç3ò dos
bnnd*, tendo rasa c m acniiiiiiildaçBôs cniiforta-
vt'i> para família; lnpar saillno spraslvol, poço
com ngua pniavtil, i.iii-no Inilii plantado ilo ar-
vnrisfruchfoia», modindo 12 hiacas de frenlo o
ò'0ii liiiit-a.. ile [iindo.

!•" o êhilei tio sr 1,-iie, ipi" i"it autorisado a
vender irrocior Guedes ua Custa, a rua do S.
Antônio ri. IIH

Corte
rVimeiro pi*^ixiio

500:0001000
Os prêmios são pagos intèg 1 -almeiite'¦!

Ilillieles divididos em iiileinis, meios e décimo^
-««to*.

A' companhia de navegação a vapor do Ama-
ra. -í - .. .. ..... *..ii.»i.. tzonas, limitada,nrevino au coinmercio, para usS»ura as iloinarosas l»4'I«la-; dav-|dj, lhl. ,,,„!„,.„„ ,,„,„„„ (ir!ll0 M

fl(*M «Ia l'»>i*inoMa llelcail ! duasclausuiassügniiités,'contidas cm seus co-
O «jiio a sociedade fas|iottab!e do mundo ei- nheciinenlo.», a saber:

vilisailo ciuisidera tio iinus elegante o nioder

VENDE Slí uiii lérreiin a rua dn Cnnselliôiro
'.•'uttiiili» iriiin il braça» e li 1/2 palmos de frente
e fonilu ali* iiiniü du' quárttíirãi» com uma peque-
na casa ciibeila d» tolha; rendendo 240Í0Ü0 por
aiitm;

U o terreno ao lado com a mesma frenlo o
fundo ;

Um tliiu à estrada tios Mnndurucuscom / lira-
cas o 3 palinos confinando os fundos çotn os
terrenos acima;

Um dito á mesma estrala dos Mondürucüs,
jadíi iippiisii) com a mosma frenie o fundo até á
rua dus Paiiipli»

Estai veml.is fa/.ém-se a retalho nii em um só
lote. Us terrenos são silliiilns em iligir ali,,, o
em uni d'elloi lia uma nascen'o d'agiia natural
e li.--tn eniro as travessas 2 ile Dezembro e l'i
dn Marco ; a tr.ictar com o corredor (Ineiles da
Casta. 

(8-20)

Eslo estabelecimento; uhich do gênero pelas
fazendas uspcclaes o du apura-lo giisio, quu I.Om
a li.inra de apriisoiitar sen pre aos seus nume-
itisiis freguezes, locebeu uliiiiianieiiie das prin-
cipaes cidades da velha e casquilha Europa um
grandioso síirliiiienlo do ãitigns de lusu, ilelica
da o arlísticamunte manüfaciuVados, laos como :

Chapéus de velludo 0 tle palha ingleza.de dif-
féreiitrtà côrns; duniimiiiailos—a Ciiçadorn, a Ma-
rccbala, a ()plii'lia,~para senliura, ilitos enfeita-
dos du core» iniiuisas o com abas largas para
meninas e meninos.

Espartilhos de dilferonies modelos com baiba
de balela do 'A cenlnneirus dn laigura, quo os
faz notavelmente commodos e elegantes.

Sedas, gorgnrõos, setíns lavrados p li-os, ca-
chemiras, capas, dolmans do cachtíiniiji e de
velludo, a tiiividadc pcliutt.

Leques liellissimoa de madrõpornla e selim
com ilelicadii.s bordados o pinturas linas, Bcllú.s
do rendas,ditos tle vidrilhos, passadoresde me-
tal para guias, rendas e plisse do seda de di-
versas cores e com lindíssimos enfeites doura-
dos.

Tudo de oxcellenie qualidade e a preços mo-
dicos.

Na. lcja Mirlposa.

IHt ixiilc iiiivrKiir N<-n> pmllt-o
hi-.ii ruNpoi.Niiliillilnilu <lo <• iiunnii

itatili- u (li. i-iiiiiiiiisiliiii

Pnileiiiio, pois, ns srs. carrogadòros
pieviainelili- dus i'uiibeeilli(:lllus.

Pai il 28 do ii In il do I8sò'.

riscal-ás

DR. PEDRO BltífiCOfiT
Medico e ope ador

Dá consultas do meio dia as 2 horas da tarde
na pliarmacia Imperial tios srs. M.lieiião & C.'
e a qualquer outra hora, na casa de sua resi,
dencia

A'esiTadadeí}.tzireth

A
in:

FEAIÍCE
TRAVESSA DO PASSINHO (DEFUÒMTE ÜO

DANÇO DO PADA'
Lonis Boussc & G\, suecessores de

Camillo Thomas & G'\, propric.liirios
do psiabcleçiraentò acima mcncioiiailo,
anifanciamâo respeitável corpo com-
racrcial queconlitmama rubricai'a me-
lbor e bom coiibecida água de soda.

No mesmo eslabòlecitrieiilo encon-
trarão o melhor sorümetilo de vinhos
de Bordeaux, tanlo em caixas como em
quarlollias, dilo. de Botiivogne, cog-
nacs, vinho io 1 orlo, cbanipagnes,
licores IVantezüs, finos, de iodas as
qualidades, i onservas alimenlicias e
rauiios a»'ligos que seria fastidioso
enumerai'.

lonis lioiissc & 'onip

Ilr. Alexandre Tavares
MEDICO

Dá còiisullas e recebe chamados a qualquer
hora em sua residência; á rua do Santo

Anionio, n.° 19—A—por cima da «Casa Ba-
liiana•—'nu lia nliarmacia—Dalem.—

ENpeeiaiidndeNi—Syphilis e moloslias
das vias nurinarias.

Precisa-ede mura
paz de 12 ou 13 anno» para serviço interno do
casa, Qiiem o qmzer alugar diiij.ise à casa do

aiàiitle Marajó, na estrada do Nazareth.

íii:írd;i-|)oriao
No COLLEGIO AMERICANO, à estrada de S.

eiu"yiim, jiiecisa-so de um lioiuem de idade
ivançadii paia esle serviço.

(d-6)

//. >c'iira:iiipa,
Cllíifo do liiifego.

. Red Gross Li e of
Steamers

Proviticm os agenes tlu vapor, «Paracnso» en-
liado bojo ir.\tneii,-;i, uue .s mercadoiias da»
t,.lit'll s6 •¦ 7 vão »or ilcSítri^gílda» n.i ti.âjiichè
Occidental, i-õnemin as (lospeziis de armaüi-na-
gem e capalazia por conta das mesmas nicr-
cadoriaa ro no n'alfandcgiu

Parti' 1» tle maio ile. 188'i,
Singlehursl, Brncklehurst & C.

ADVOlíADO
\. fii. de !*H»-gy,u

enc.irrcga-!»i) do palrocinio du qualquer causa,
civil, coiiiniorcial e oipliãnnlógica, na cidade de

CAMETÁ.

arrosTimaá5C."de-
clataiu qiío durante a ausência do seu sócio
geiente o sr. Antônio Feliciano d'01lyoiráy coh-
iiiitiiram por seus procuradores os srs. Pedro
.lo-é Silva Pereira. Dimingjs Moreira Biisjlos o
Cetqueira Lima St C." para pela ordem útíf-
ciiiita gerirem a mesma nossa casa comir,ercial.

Par Vi, ;> do maio de iSHii.
Burros Lima k C •

lo!l;'S[ir21ilnil':io.
1'ar.i loinc-icãn de meninas.'RUA FÔMÕZA N.u !).

Banco Commercial do
Pará

A directoria fiz publico que do I " dtí maio | 8
próximo cm diante 6 dn I % o juro em conta
corrente com reliradas livres.

Pará, 27 de abril oe 1883.
Antônio llraulu Freire da Silva,

Ditecioi-secretarin.

BI!

DA BORRACHA
PELO SYSTEMA

E?:.nj:iA.ifrp
Approvado po1 aviso de S. Evc. o Sr. Minis-

tro da Fazenda,
N. 1 -t prêmio fiOO:000^000
N.2— I dito 100:00(^000

í dito 80:000^000
4 ditos  '20:000^000 K0:000£000

8 ditos  10:000^000 KOtOOUjOOO
, 5 ditos  8:000^000 73:000^000
,'iO dilos a  2:000fj>000 60:000j{í000

IO) ditos  1:000/5000 100:000^000
150 ditos  oOÒjSOOO 7^:0001000
400 dilos  SÒOJSOÒO 80:OÒOÍ5000
500 dilos  1 OOJ&000 50:000^000
670 ditos  BO^OOO 33:800^000

20.000 dilos para Iodas ns dezenas cujo algarismo
terminar nnquelle em quu sahir (inclusive)
o prêmio n. 1, a 11^000 200:000^000

2 npproxiinnções para o prêmio do 800:000$
8:000^0001 I fiiOOOjjOOO

2 dita-» para ./prêmio de IO'l):000jS («:00P$V. 8:000^000
2 ditas para o prêmio de BO:Õ00Í.(/:Ò0Ò$. 4:000^000

0!) tiremios para a centena em que snliir o pre-
mio do 800:000^ (200^) 19:800^000

!)9 ditos para a centena em que sahir o prêmio
de 100:0001 (100,ü) 9:900^000

A extracção será feita com a novi e importaa-
te maclima FI H£T e com o novo e ap rf3içoado

pparelho para prêmios, mandado fazer expies-
sameiite em. Paris.
Osliilie.tsesliini venda In ssd

OS PltlMEIROS CAMBISTAS

ÉÍ

^;:l :•.

Terrenos e pucliadas [ Icções da companhia ur-
Vcntle-iüc: haii.

ATTE
Vende se um éngoiiliò á vapor, de novo syslo-

ma u fácil mudança, com Iodos tis perletices, em
liom estado; quem o prelònilor pôde ir ytír e
iraiarno hotel Italiano, na coionia Benevides.

Nesia lyp. sb diz quem
precisa alugar uma rapariga de 12 n ltí
nnnos, para serviço,domuslico cm casa de

pequena família. 8—0

Perd-u-se no dia 6

COLLEGIO Bl|!
Mudou-se esle esialmloclmenln tle educação

0 insliucção para a rua do N.-.rlu n. 28'
Continua a receber aluemos internos, meio

pensionistas e externos.

.!o.%a k casa
Pruviné-No an publico qne não contracte

cnm Bornárdino Salpailõ a compra da trasa si-
tuailana rua lioaveniura da Silva, que perlen-
cia a João Cabral, poisqÚé tal venda será iinlla.
om visla das verbas lestameiiiarias.

Belém. II de maio de l8S,'i.
Mneellinn de .lezus.

As negociantes, proprietários e fabricantes de
borracha, do

IMKA' E AÍlAXOXAÜi

Anionio dos Bois do Macedo Dentes, invento
privilegiado, convida por este meio a iodosaquel-
les, que se tpiizerem utilisar do seu syslema do
coagulaçâo de borracha, a virem ao ceriptorie
do nDiario tle No icias», ao largo da Mizericor-
dia, examinar as luzes coirlicionaes, apresenta-
das pelo mesmo inventor, para cessão de seu in-
vento.

ü inventor, lendo j' demonstrado as vantagens
resultantes do seu invento, tanto para o com-
meiciante, comi) para O extraclnr, provilin a to-

os que nãò deixem vir examinar as diias bazes I

1 Teirono cnm II l/á braças tle frente e 18 ili- j
tas ei palmos de fundo,-tendo no'centro nina Vendo-se 20 acções da companhia urbana; a
puchada assobradado com I) quartos e coslnha ; | tratar com o corredor Guedes da Costa,
n toda de boa madeira, o terreno esla cercade (10—20j
de acapú. á rua Boavenlura da Silva entre as
travessas !1 de janeiro e 2.'i do março.

1 Puchada assobradada com i quartos, o ter-
reno eslá todo arborizado o cercado de acapú; rr , t I I I, ¦
mede ,'i braças e I palmo de frente e 20 braças ip|TPIIÍI il PS Pilll'l llP, .li SP,
de fundo. A'travessa 2b de Marco canto de João ¦ M 't,IU U Ck"11 "U,! Ul' 0U^1'cani
Balby.

A* tratar com o asenle Guedes da Costa.

desle moz, da rua Formosa á ma do Norte, pela
praça da Iniiepèndeneiq o travessa da itpsa, um
livro do tintas d" cobruiça da companhia do
gaz, contendo documentos o lançamentos iiiip.jf-
imites.

(juem n houver achado fará o favrir de enlrn-
gar na mtrcear»a de llanlista >k (_«, á praça da
Independência, canto da tua Fúriiiiiza, ipie seiá
griuilicado generos.imente.

Na loja illaripiisa'
Cimisas para'homem com punhos e peilo»

de linho collarinhos lixos o postiços a WIÜO,
40, e h'ò!> a dúzia.

Na loja Slariposia.
U1S

J0&0 F.I3EIRQ &C-

Umbom a liniinslrador
José August i Corrói, no P.n-i.» no Pará. à rui

de Santo Anto io, iulíca uma pe»soa para ad-

Coiníianlia de Kondí
niaraease •

Collegio Americano

A companhia preciza contratar o leinecinien-
lo tle mais mil latos do capim p »r dia.

As coiidiçWes do contrato podem ser esafni-
nadas no bscVÍptÒrio da CMiipanhia, (indo s.i ro-
cobe as propostas ato as 'i horas da laidejdo
dia lo do corrente

Pará, 7 de maio do I88;i.
O Gi r., ipo

George II. Sumner

OAJRjTT-A

ESTltAOA DE S. JEUQNYÍ10
Neste coltegin estão futiccionando regular

mente as aulas tle portngiiez, dirigida pelo sr
Rodrigo Salles, o francez pelo sr. dr. João Coe-
lho.

Inglez pelo sr. Justos II. Nelson.
Latim pelo sr. dr. Adelino Corrêa.
Geogiaphia o historia pelo direcior o sr. Josó

Veríssimo.
Arilhmntiea, álgebra o geomeliia pelo sr. dr.

Oliveira Campos.
Dcsáhho pelo sr. G. Zeller.
Gymna»tica pelo sr. F. Oi y-
lleco.be aluninos internos, externos e meios

pònsinnistas e aluninas exleinas.
O director reside com sua Iam lia nn oslaliole-

cimento, que pôde ser visitado a qualquer hora
do dia 6 onde se darão informações mais am-
nlas. .-,

Mil PMIL1I1II)
ESCOLA PARTICULAR

Adrlasi Itozemhaque Itibeiro, professora nor-
condicionaes, certo» de que liào deixarão ií_"ã- jm.-ilisla, leciona primeira? letras, a meninas e
coilal-as por vantajosas ae.s seus inieresscs. ; meninos, em a casa do sua residência, no arraial

Eslá, -portanto, no escri|iliirio d'es(o Diário de Nazareth
aberta a iiiscrlpçãn para todos aquelle» qne qüi- j"
zercni gnz ir dos honoflci is rosultiin es do refe-
rido inventa, o uiiicn reconhecido como o mais
vantajoso e econômico para a maioria dos liai i-
tantos da Amazônia, que se acham empregados
na extracção da graniria elástica.

Belém, 12 de fevereiro de 1885.
Antônio dos Reis de Macedo Rentes.

DR, PEDRO CIR1.I
Medico e operador
Estabeleceu seu consultório na

pliarmacia p. CHhÜMiiNT Sc c." (an-
liga Souza Martins), á rua da Im-
peralriz ri, .'18, de 1 ás ,'l horas da
tatde.

í.sn.t IAI_1I»AII I_K

Moléstias da garganta tratadas
cnm o auxilio do láiyiigoscopio, le-
bres e sypliills.

RESIDÊNCIA.

Estrada ile, Piiiziirclli

^Síãfe?.é»9eS_í^

Bonifácio
'Vende-se um terreno a estrada de Jn-ó Bom"-

facin, com fi braças tle frenie o ,'ií» de fundo ; a
tratar com o coirectòr Guedes da Cosia.

(17-20)

3jle:i>ioo
O DR. SANTA ROSA

[ j dá consultas das 7 ás 8 1/2 horas da manhã em
sua residência á rua dò dr. Malcher n,# 21 onde

I recebe chamados a qualquer hora do dia.

ADVOGADO
lincharei ÉMVINOO (i. DO AMARAL

Rua Foraoza n. 9.

B.mco do Fará
A tlirecloria do banco do Pata convida ns srs.

accionistas da nova emissão a fazerem a quarta
entrada tio üttóllOO por areão, nos dias 21, 22 e -
2:1 do mez de maio vindouro, nas heras do ox
petlienie.

Pará, 24 de maio de 138,'i.
O director secretario,

I,il- ---¦

S8§§

A. i. de Souza Dillon.

•o

írchnlcria
mm

0 abaixo assigqadb deu sociedade em su 1
marchanteria, destle l.° de janeiro do correnta |
anuo; an sr. Ovilln Jnliànn liamos da Cruz, soei

'ministrar qualquer estabelecimento industriai, nhn tem uma, paro llie ser entregue, no escrip
(4l torio deste jornal

O sr. Joaquim Marinho de Vás.mcelíps Sobri-,a lIi,r",;i J;'1"]1''1 * 9^.I\|!Í.2I an,l)us fl"'iu uzo
Pará, 20 do abril de 1888.

Fernando Maria da, Cunha*

XAROPE

_£lrS'afe_K-__!lfc«4 lí íl' í 1 ti -
l.:ni<;<> letaltiienlo auetorisa*.

pefo governo do Pórtuçal, o approva-
do pelo conselho de saiiíle do mesmo

j paiz, depeíà de evideiiciaiia a sua uffi-"^ cacia em Mpétitlás oliservayões no«
-—) hosj>i*r.es ofiieíaes.

Cada frasco está acompanhado de
um fmpressó eom as observações dos
principaes médicos do Lisboa, iwo-
<vt»!;cit).'is pelos cônsules dv Brizi!

Deposito na pha macia MINERVA do
Etrnuo R. oa Costa & G.«

1

No instituto paraense ncisa-se de um.
Os pretendentes deve j apresentar-se neste

estabelecimento, ao illm. jr. dr. ilireetor.
Secretaria tio instituto paraense, 20 de março

de 188o.
O ecripturarin,

„m(.»y> T. Dumasceno.

K?r«scne inexplos vel
ent latas de S galões, vende-se no armazém de
louça, vidros o candieiros, do

S. ACiUIAK «lk COMI»

RUA DA IMPERATRIZ.

Cinco mil óculos e lunetas acabam de sor des-
[inchados para a

Pêndula Amer-iciina
à RUA DE SANTO ANTÔNIO N' 3.

O chefe desta casa, em vista.de não haver
n'csl.'i cidade uma casa ospc_i.il d'estes árligos;
res, Ivru visitar as principaes fabrica» da Eiiro-
pa. onde fez acqirsiçãn dn mai-» complei., «mti-
imiilo de óculos o IINCE NEZ, de nurn. prta,
nirk-l, tartaruga' ouço, can iodas as gradua-
çò's pata vista mviipo ou cançáda

Em t-.inci, uiiniiio» colliíca>e vidros de todas
as giadu ções, inclusivo de ciystal ou próprios
paia cataracla.

Dá consultas de t ás 2 horas da tarde o atlen ! Peildula A m8rÍCaiia
de á chamado», t-nin urg.-ncia, á qu, qn-r lior __
do dia ou da dnnip; il praça de Pedio 11 ri. 30' Lli V
canto da rua do Alecrim. , M_ j? DA CqSTa NEYES & COMP»dralmUmeule nos jiuliros [ N, 3-iwa de santo amoniò-n. a

]?Ccdico
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CASA DA FOimiNA
DE

& MalhoAlmeida

¦ ..•*- >w™«i 11 —

UITEIIIAS Dü GHAM-MRA
, . ,.,..1,.'... imoi-ln, euio olmo foi approvado

lltl»;.!;;,:-:,S

timivãá» <le ferro <le lira^aiiça
HORÁRIO DOS TRB-TS

|)„ diu Kl «le Mnrçn de I88Ü em diuntc.

DIAS IlE SK.MANA

.«-. '.'.O""

BD i .A % ^

i-st.vi;òks.

D-A.

6a Loteria
Celestial Ordem Terceira

DA
santíssima trindade da imha
m«Tobras de sua igreja, cerni eno ,

colônias orphanologioas agucolas
para ingênuos e desvalido}

Sorte «ra-Mlc *5fOO«|^^„

PreX™dos billite 15|0Q0 pam cada serie
_? Xi .A*. OS-T O

l0O0() ,„„,,,, ne w; dividi.! i". *. ¦>' ¦ ;i"»fé sftí^SSSÍSS
^SSS;;xi»í.í*! •¦ ""'ír'HI:,rsKrr«^^ ;.s':-

, J 
: 

: 
';!Íf 

pauta,,.,, ll.enas cu].. idgarism^tn.i ' n^llf « <l« ««* •

^Ki .a par; In. « ^enas c„lo <jferl0o >«•"« ' »*f? *S ^ ?í 
°

premiu dn I0-.WKM ". , ;1 ,,„, ,„,.,, alor, |»*»rá a lermlniçín nn nu-
1 

|*.is,i,;|ii>r a liTiuiiiíii;.!*- di-te *e).i '».'•-¦¦ •

inero'iin'i'."ilial.oo|'l","i||l"'1""'.- ,,.,,,„.,,.,- . |;I10(X,

qj u" ,",„,, a .•.•..te,... em.ltiesal.il- -^

D, III

_—.u».»Hi««iBrtí.««--«-i"»"-** 
*)---'--¦*'•

S. II. a/,
. Ma.eu da loipia-
Si.uza¦¦(.¦vidoiiela
Aniiiiliiileua... ¦
Marimba
Uuiioviiles
M -guary
..." Travessa.. •
S.iiiia Izabel...

pari. 8..M
\, H.'lO

K.Y7
H.l
11.17
U.IIO

Kl. O
10*7
IO.1--!

clieg. I ll'-'"

Ikstaçokb.
1 Santa Itábul POJTI.
I ,",-Travussa...'.•. •

Maguary *
IleiHivluas..
Mariluba "
Aiianiiiileua "
Providencia '
Smiza "
Marco .-•
S. Braz «heg.

•I

/.. m.

a.87
K.ili
4.40
4.1Í4
B.7
,'i.lü
5.SSS
3 ü
a.ífi
il. 43

DOMINGOS

KSTAÇfíKS.

Âa Minerva.
0 Expeetorãuíe lo (Ir. Jayne.

aesxsatíSi'
S.Braz •••
M.i.c
Suiiza—•
Provi.loncia
Ana..iiul'Ua
.Mariluba..
lienevides.
Mnfuary'!•'-
4 * Trave»
Sanla l'»be

 pari.

•• I
o..» , p. m.

2,30
2-40

8 30
8 40
8.47- 2.47
».i i :i »
D.17 i :» 17
H 30 ; 3.:io

10.0 ! 3.88
10 7 ç.
,10.22 - lj

cbeg. IU.-J7 | S §cuea

KSTAC/.KS,

l__i_.B__i'-<f-'-> ¦•¦¦«i-

Santa Izabel.... pari.
(.." Travessa —
Maguary "
lienevides «
Marimba "
An.iiiinileua .••• •
Providencia •
Souza  "
Marco  "
S. Braz Çheg.

/.. ni. p m.
¦_:jrT~r==-~=x:cr=i

12.8 -
12 28 —
12.4:i —
i2.;í7 íí.o
1.28 8.28

40 ti.4:i
1.ÍÍ4 B.Ü7
2.7 0.10
2.18 fi 18

22 ü.2,'i

\V.m Tfconion. gerenle geral.

prêmio do.
i
1
1
0

10
20
30

130
1.800 « « * •

approximaçoos do
2 dilas do •
2 dilas de

2S:OU040í"G
l():l)l)iiãl)lW
8:003f500M
2:000<OÜJ
»:00,-iOli'

auirtiüll1
2 UílIuO
lÓOtMKJ
40á0"0
2Õ/0Ú0

1:00040111.¦iliOiilllu
i'8oíuoo

To,los-os que lôm loràa.lo «^«^^

um'a |iiiiiii|Hü cura. Milharc* du l":~.°;'; '|U. 
„,„.. ,,llh|., lll.l|1.|i;, nelo seu uso.

COMPANHIA DE NtVEGAÇAO DO AMAZONAS LIMITADA

«e! .ike ilo serviço i c iiavcgar/io para o ,iez de Maio de 1888

2 dilas de • ÍV 
f" \l '

\ extracção lera lii|ar íi » ^ mio
OsMlhetesestãoàvendanoeossoesta"oelecime-it3

iii!>*uas (|((t- iuni"" - ,. , , ,, 1W„
iu."-. »« ¦'•';".;, ,„,,„, nliiundos a uma iaüde perfeita |.iUi ~'( ;,,n„|;lveis 

quo

iraiispirauan iibuiiuanio, .1 'i-*--"
-,:it.is nlíeceões.

VAPOn~J8 COMSIASDANTB8
SAHIDAS ENTHADAS

AluiiAos

__JMJK«»!ÍL__J^^-.-- • - -

l-ilulits Saaalins de Jajue.
, n^,„,, ,.t,i,, ue,,,:,, dyspopsia, rb—sum,^£JgSi - ! 

p„,."„, ..pol... m-MUa*. .I- I' 
;.;'¦'! 

l^t 
„„ ^ lliis cuslas, e uos Mace

„-¦„, ,|-j yculi'0, duro* na i-^fi- Miuil

, l;,;i;;,^,„,ò,l,,*, W^.-gt ,«„ * ^^ nã. sejam ...ais ou niet W ^
N 

%";l gSS:; S- botSándó prevaleço un, -gÇ^«}S "^ 
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Observações geraes
, „-„„„• ,1-1 linha do Bio Negro deverão ser embarcadas aqui

,._As cargas de baldoaçao £ 
ra o vapo da ho ^^

nu vapor que sahir a • do ca.Ia mez e « M I 
a ^ ^ 

d diãa designados para as

__í_W3íí« S-==-"~-=£«3-
¦ .... iH.,..!rtli(k limn i"n

anteriores aos annua-
ideines a esles.

AVISO *
. ,.,r „,.io novo tranielie, bem como mas bagagens, para o quo

Os srs. passageiros poderão embarcar pelo_novi*.»aiu^ ._ ^^ a;,__ ^^ lalnr:iH< (lii |(,|(,_O, srs. passageiros poderão 
'inibarcai pelo l( e ;úmU uma (,.1S |)nrlas Uleraes (ll) refe.

i,m-ei v,-..-e-l.a o vapor atracado M a now i~

rido.ediíicio. •,,n,i„„,i, do marinha da companhia de navegação a vapor do Amazo
E*c".i.torio da Suporitendenua ue maiu u*„

mT limitada, em Belém, 1.' de maio de loa». Assieoado-—_>*5 Lamare, gerente.
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líELllORHVCOIWlIBCOSTimV DO
PELAS SEGUINTES RAZÕES

Tem mais espaço debaixo do braço (o duplo que as de Sm
5i?aue qual quer outra, evitando amarrotar a costura
gei ) qUC qu *'H"- mais 

leves no traltalbo e e

Completa reforma
4« awinflKem de fato feito

Ovande armazém ^

A FAMA OüRlffi
Lssiina attençao!
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ecwo não seianecossario lazer uiiiras .to. 
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',n;mià 
ames que os raios ba de pasSar, encontrara se mpre oire manufacturadas ce nio

^ o.V èiia- iiàodovoin saiiir dopuis.dii |)òr,doi -ul, .» • Ul'1,1 
,ò..Sl! aü ar liumido da .aj/nr,0 sónos preços bantissimos por (,... veuuc u H

' 
ító.AhS-lu a neblina Í*^gff*ff. 
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esla mistura felH-ifuga "dado njfl 
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lB-.-0;urtw/iM caudas a* ...ais i; • l li • ¦ ¦; * » • 
^, ,u „ít malor p,He dos casos uma „a boa qualiüaoe OftftVI

O Balsamo Carminativo ds Jayne.

«_. a la^deira maior, podendo assim ievar Mi «Ju; cose com a mesma facilidade "Hft^^ 
.gjffl-S S^^*& ifejSSSÍ -SÃ 1SSS

jrm _- _"t iffcf-r ms -r*-a _ a i k"«j ,vi miibíü. ív ;-.:í

«s,a preparação preciona roune todas as vividos medicaes d.ipieilas su^aneias.. quo^a

os,,s' e ..iaulentn, itHocçõo. .syi.l.ilitic.s, pape.ra, (^«^.rS!? rins° ele. tndas as varia

DAMOS AQUl um pequeno,«n» dos preços de algumas condes para que o pub.

uuise a real naraiosa desta:«im..:- ira (1(, cor dfl 40* a 804000 I

12*000'

ua. ou

fc^rss:? ¦sí»""-"» i—• ^SSpiíèí^^

Sgümores e^l-ilu,, 
=* ^ 

Wgg^S^ji 
^^^^"pSo SSlS»^ =amos com nm,

- mllll.  .„,,„,,„.,*, .,,  ,' «JíttVira^Sr^ Â«a%refOMU^cgn^^e^

moléstias üa-pei.e.^*"*  ..i,,»,,» s «rjci-èõés nerv

-<h *e.ni mover o nv.e.lunismo „____, ,-,-.»<-%« rt n
SAO MUITO SILESTGIOSâS

 „„„,„ ,„ n Bvharlmentar no panno, o que nfio acontece com as outras

Preços reduzidos—sem igual

'»*- . 0l.aMde abatimento S;£Í?S'£1* Ss ISS JSi^""^ =£«£
TJpàta aSncia eucontra-se sempre graude quantidade ^d ou da se,,açàu das seeieçoes usae,

ri* fls e accessorios nâo sò destas machinâs de NEW- TO ^ rt „AfírtAOTro»
HoS» como de qualquer outra macMna de costura.

ISIDORO PONTES &C0MP.
UNIGOS AGENTES NO
?m immm

UM UITO P^:^^feifS"-"áR^!la» UIU oxiilendido sortimento de camisas de i
AL.Í«dü que W^^gKíimSMPitote, tudo expressamente manufacturado pa

r'*o algodão lenços, g.av.i.
,st estabelecimento. ^ 

a,||ltíraVCl

Deposito no Pará, na Pliarmacia "Minerva"

HililliolíJriíBis da Custa*Com?.
Kua Formoza a. 77, esquina da Rua da Trindade

rando sortimento de roupa feita para homem, tambem temos um grande eexplen-

üoAmlimqntc ^My^g^^^SS^^âv^tta/^ãa^isas; penteadores, casacos, etc. etc.
BICAS BATAS BOHDADA^ VCSl.pO ^ fl ^^ ^ tu(1;l3 a8 lrtadef
B ;ma obamdk JWffiM fô tor pM9ar o nosso estabelecimento contr;
A vista da « oloVrí ei. enío directo por todos os pauuetos das altaStoo

mpo.tanto caíadeeA^
Xs, ^-SS^ra attençao dos srs. freguezes do interior

o l03âs Sores, par. es» grande estabelecimento o

prtaeiro da V^^^ 
^^ ^

Preços e prasos sem competência


