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1.2 ilislriclo criminal, IA-se «que a
causa ofllclonlfl da morte ile Joso de
Souza iiorges nflò foi s-ienliflcn-
monto determinada ou anles qnn.,..,-.,.,,.,.... ....... ........ ¦':isomillaonoslico fizorn-soosoiionloh

MAdOordiinrin quo deve Ut lugar no |,.;',," v : «..I vii i iil.i mibr.-i.V
dia £0 do corrente, rcçcber-ie bflo pro*\rmmP A **WM "í '-1"' 

,„7
poeta» cm ca.las f.<rha i..« para a nrr.-* j «'Oino COIlSOqilonrin dai 108001 (IM-
mataçii) do encargo da .-oi.»eiv..çfl'i do criplns o item ileprolionilo-so ll SII.

jtiralm publico', cujn ilolpoxii lU-ou n rrtr bmói'slio ilos phciwinoiios npaiKftdOS
gu.le.ti iiniiiar* em vi.ludo tli lei dn 0 nojos poiiloí

v in elleito LáròiSQ encon!rou o,suus capitães n m»le Imiritlo seillío .
sanguo polynoBQ o cunôroío nm al-in&o nio parece isto fácil, crôlo.ines-
«ms afogados* Em algumas febros mo que nflo enconirorllo oulro Rocha
gravõSt no oscorliulo ote. loiri*8p Vn* Põroirá & Comp. do Pará, roprosoii*
rtllcado a liquido/, do sitogho i lado aqui polo seu digno so.-io o sr

Diz n mesmo Orllla quo o snn- Alfrodo Rocha Porolra, quo muitos
gue podia lor-so cpncrolodo a prin* |desgostos leni passado nosio iiimi m

pólos feliz sertão, que nem slqtipr sobófè-

Crise, m. li úa 10 li. ItV ili. Irtnl.i
Clima A Miíi f» h. II' di. •
Mine ú II! At Ul,b. 4!)' di. ..wnliil
Nuvn A 24 An I b. 17' di. fnr.li-.

* UU1IHI lllllllil i. I|.i»ili|.ll.n.i- •" " -¦ -•: . .
'onwnnello,ninliiri. do grude*.ai. ponto il.ldn—lispbyxia poi SII»

_ ¦ ... __ •»_ t..-. i.,.,>iii. L'aL'1-lll

do junho do I88(i.
Vut p.ih'ieo nin.li iiiin o crédito c.m-

Isignado para esta verti.. <• di i|*.'iilia Jo
2Íi'50ii0 m I n'n oiiniMOi. *i o nrromn*
lanle liana obrigado nfto mi liüfofii i'i-; mitottt 11'iigua precisa p ir.» n irrinução

l.iíis i.lniit'S como nii.ih.ft irtvíHpllínli
ções, sim i

; nmento u caiáçijo .'ns rnluiimos dõ mes-
| mo j trdim

Paço dn Ciimar.. municipal dn capital
d.. Miirnuh.1t). II de março .to 1887.

• AnloiuoJosé da Siliui Serra.-P.
Fnbto A. If reira Stildaii\\<i.—$

A fumara municipal da capital do
Muranliào tle.

Faz publico pii-n ronhecimento de

cipiu o so liqüefazer depois , .

progroásos-da putrofacçtlo. Irlbnlr í'i um moço que lovantou nuu

Ss. s.s. iifllrmllo que -uos aspliv-1 tus limnens doslo lugar. (

Nn vcriiiulu: ó irrisório o que «li-! xiados ó sombrio-esenra a côr dol Com corleza lorlafit sido Vaqiw

/..•iu ossos facultativos n'o880 o nos
oulros lopicos (lo scu parecer; s s,
ss. òsquecidos da Medicina legal oo-

| i-flo-so ao trabalho do |ôr o lèr mui*
i to e alii.i.l cm voz d. clngirom so

•Ho somento, ros ou talvez barquolros dn carreirasaiiLMio una*) nos .....v. ,. ,---
mas dos cadáveres om geral essa 6 tlóTocanllns, so oslo bondozo homom
a ciV.lo s.iigiio.-Niiigiin Io cor*Iniio lhes llyoiío *-st«i>iií>i>» .. ma..

conlostarà o quelu roforom ss. ss.
o num sabemos a"quopropósito vem
encaixado esso m-iioilo no paròcòr

9
CIIIIONICA.

(74-291)
Amanhi. Ui:— S Henriquo; S.

Longuinhos, soldado
—Inauguram-se ns obras do mo

numento do Ipiranga. .... ........ ......
—Nesle mez paga-se n segunda j quem |)t.ss.i interessar (i«e na sessão «pio

prcslaçSo do imposto sobre industria levo hoje lunar foi deliberado conceder*
e profissões. »M l'/**P''«J í!1^ »°» ! »'"f,d 'r.1"""

; deira» apprehendidnspolo liscal da iMre*
LgueaUt para virem pagar a hiúltil com*
' inin:'dii no atl. 118 dn i-eu código, lindo
I o qual, nn sessão qu.! tora lugur em áü

j'do corrente sérDo asniesnms vendidas

jpor conla de (|ueui pertencerem nftòsô
Muitoi cavalheiro» deiiircxnn. o uzo dos' para o pagamento (li) referida multa como

INSTRUCÇAO POPULAR.
HECIITA8 VTKIS.

«uspcuiorioB o fnioui.nnl; u sui. fitlti. obri
ga a apertar fortemente a cinta dn c.ilcu,
acudo eata contrneçilo tanto «i.his prejuili-
ciai que olla «o exerço e.n pciiueun lm-
gnra o em fórimi do ligadura; disso rcm.l-
ta quo aa digcutOca, ua tuncçOes <lo Ujíí.- I
do: a circulucSo mesma so acham confrun-
gidaa em prejuízo dn saúde. '

Alguna médicos silo do opinii\o mesmo
que as eólicas. hcuafici.H nào ftivoreeidna,
por este habito ilu apertar n ei.lt.-ii pela i
cintura, porque a cstiignaeílo du bitis uo
seu jcaervatorio dispõe n prodnçilo dos
culculos. '

Ia
de

EDITAES.
Tbewourarla ile ia««M«n

EDITAI. N.* IS. 
'

-.:---.-; ty.-. ¦ -

De ordem du illm. sr. contador,
servindo dc inspector da tbesoura-
ria de fazenda da provincia, faço pii-
blico qne a arrematação para o for-
necimento dos òbjectos precisos à
enfermaria militar a cargo do !»• ba-
talhão de infanteria, annunciado para
amanhã por edilal dc 31 de feverei-
ro ultimo sob n. 12 fica transferida

Kara 
o dia 17 du corrente, á mesma

ora e logar.
Thesouraria de fazenda do Mara

nhão, O de março de 1887.

O secretario da junla,
: Raimundo A. de Moraes Rego.

Tüeaourarla de ía/ouila

EDITAL N. 13

De ordem do ilin. sr Contador,
servindo de inspector da tbesoura-
ria de fazenda, faço publico que a

to^éüda dos matéria és das casas da
ponta da guia e da ilhado Modo,
annunciada para o dia ál de leve-
reiro uilimo, foi transferida para
igual dia do corrente mez â uma ho-
tá dá tarde; devendo os qne quize-
rem 'Compralos. apresentar suas
propostas nesta repartição em sebre-
cartas^ fechadas ató ás 11 horas do
ultimo dos referidos dias.—Thesou-
raria de fazenda do Maranhão, 3 de
março de 1887

• O-secretário da junta.-to'i ! t'lí "}'.;•': h •¦ ¦ ¦ '-

V Haytnunao Aide Moraes Rego- (3

iamhemdis despi ias supcrvõnieujo»;
Paço fia Ciimar.i niunicipal da capilal

do Muranhfto, 10 de marca de 1887.

Anlonio José da Silea Serrai—V.
Fábio A. Pereira Saldanha.—S. (2

O cidadão Jo?ú Francisco da Silva, juiz
supplenle de orphãos cm exercicio da
cidade do Miircnhão.
FÚço Miber aos que o preseule edital

«on. o praso dn novo dias virem, a con-
lar de hoje, que no dia 2'i do çpt.rentit
no* baixos da casa á ma do Egypto n.'23
ao....'io.ihjvcn ler se-tiaa.|ueii. nniis der
eme.uui .«•>,. '.iTi-mccr, a ro<iuer!mçulo
da invenl.iianlc e ni-.cor.lo ..«< inleresr
sado- no invenlâiio do linado losé dc
Calasnns Veras, diversos moveis', lou-
çiise xidros na impoilancia de
'Jí)8§210 reis «Quem pois, nos rcfen-
dos bens quizer lar.çnr pódufii fazei o
no escriptorio da praça .pie traí o poi-
leiro dos itudilotios ou t-aitorio tio es
crivão que. c^le subü revi! ou no dii |o-
gárcíiora acima designados.-E para
que chegue no conheci iiíenlò do Io Jos,
mandei passar o pre/õnt , que será ai'
lixado no lugar iio còslúiiiu e |.til)licado
pel, im|.renç'i =Mii:í»uIií'i) 12 tlu ílíar-
V-D ile 1881—Ku Anlonio rriincisc.o
Cardoso de Samp.tlo, tscrivíio si.bsm-dvi,
—Jost. FiancUco .1.1 Silvn.--Ksiuva ile
vidamcnle sei ul i. -Conforme.—O es-
t ri vão,
Antônio Francisco Cardoso de Sampaio.

Francisca ite Assis & Silva, fiscal da V

fregueiia, por úõijieitçiiò legal.

De accordo com o disposto nos arli-
ligos 1" o 2r d i lei nl' 7lil! de 4 de julho
de 18C6, intimo aos devedores da ca-
mara inuoicipal da capital, para no mais
breve prazo virem pagar os impostos du
seus estabelecimentos relativo? do exer-
cicio correnle, sob pena dn incorrerem
na mulla de '.10,5000 csln.bélcCfdá nos
supra cita dus artigos.

Maranhão, lide março de 1887.

O (iscai,
Francisco de Assis e Silva.

SECÇÜO GERAL.
ProcoKMO aos*!' ile «ouaa

HorgoM.

(Contimmçilo du refutnçito dos drs. .1.
Mello o B. Castro.)

Tbeaourarla de Paaenda

;.. íjV.i.lt;,.!.,,....!^,-.^, .i.BT{i<l. '.,1 •','.'

De ordem do illm. sr. contador,
sentindo de inspector da tbesoura-
ria dè fazenda, faço publico que no

• ''* '*M WfàioftMto; &'<t hora da tar
¦'-. /deiierá lôgaf, perante a' '-sessüó da

junta, â venda do casco da canhonei*
'ta* «Príncipe1 de Grão Pará» è dó es-
calpr^déítoôifénioà-que esteve a ser-
viçdi da capitapia do,.p9rtp. que \ dei •
xoüdè ser' éfectuàdàeth 24 dè

^fevereiro nltlmoi para quando estava
annnnciada em relação ao casco da
canhoneira por falta de proponentes,

^jéiàoesôaler.ipor! ser pequena a of-
oferta feita * oAir, oAoVy. V-y':-

Thesouraria de fazenda do Mara-
<tn|i|o,;3(le março de 1887.

to^" O secretaríô da jíinta, ;;
Baitnunfo A. de Mww fl«ffe- (3

PABKCEnES DOS DBS. COnHElA LEAL

E FÁBIO IUY.MA.

Os drs. João Francisco Corroa
Leal e Fábio Augusto Bayma, cmit-
tindó o juizo que lorma ram acerca
dos fados consignados por nós no
auto de corpo de delicio feito no
cadáver de José de,s8óüza Borges,
avançaram proporções,de ;tal ordem
que não podemos deixar ,de..relutai-
íàs,i iirti ¦¦¦¦¦ ;to' :. ' : -,,- to .
.¦ Essas proposições, suo-relativas a
Medicina Jegáí eà: nossa dignidade
profissional; ,m ,.

Vamos minuciosamente, dissecar
esse parecer, collocando de pa«e
o^áé' refere-se ao nosso critério
scientifico, por, nós nos çopsiderar-
mós acima de Mas as /suspeitas e
bein conliecídos,do publico.
VM%Íió escripto que tp-eseqtaram
ssiVu' em iresposta aos quês}-
tòs qúe lhes enviará o dr... Juiz do

morsão--quiseram oscrovor bnslaii
te e disso resultou estendei.-:" sn
sobro os signaes próprios á aspliy*
xia cm geral, s quò é muito dilTe-
rente.

E é somente a esta causa .pie at-
tribiiimos-o preioíiilorom s. s. ss.
censurar-nos, dizendo: «os peritos
calarão cm suas dêscripçOos muilos

pbciioineiios constanlcmenlo encon-
liados nos cadáveres dos indivíduos

que morrem por asphyxia, especial-
mente nos que tom por causa a sub-
meisão.u

Mais tarde, quando rpproduzirmo3
a relação dos phenómeiios que apre-
sentai! os callavoros dos indivíduos,

que falleccm- em conseqüência da
asphyxia por siihinersão, pbonomo-
nos que ilescrovemos no auto do
corpo da delicio em discussão, vôr-
so-hu dc que lado está a verdade.

Ss. ss. devem saber (o so não o sa-
bem liqiicm sabendo), quo quando
pratica se uma autópsia não são os

peritos obrigados a onnmerár todos
os signaes (pie os tratados dos gran-
iles mestres incncionão como tondp-so
verificado neste oun'ài|iiçllp gênero
tle morte, c sim os que encoiilrão; c
lirmados na sua importância c nu
mero 6 (pio o diagnostico é eslabo-
Icci.lo' Foi o quo lizo.no-;, no que
estamos do àccôrdo com os maiores
inòdicõs-logistas como poderão a-
vali.ir os que enlèiidorom da mate
ria e os leigos pelas nossas aprecia*
ções c citações;

Iremos acompanhando o paro-
cer do ss. ss. pata tornar mais me-
thodica c portanto iiijís clara a ana-
lysc

Dizem ss ss «tendo verificado a
injecçao das cónjiihclivas não referi-
rão um facto íwó/s constante, diilicil
tio ilcsapparecer, mais constante;

portanto., as ecchfjinosés que ahi dei-
xauí as rupturas doscapillares otc »

Ss. ss.ehgahãó se completamente;
essas cciiliymòsès çóíistitiiein o signál
mais constante, da 'qsphyxiü 

por es
irangulução; e paru não pensarem
que queremos iunovar ou ensinar-
lhes alguma cousa de .Medicina le-

gal, basta citar o que a este raspei-
to diz Lutanil, tratando dos signaes
da asphyxia por cstnmgulação; « o
signal mais constante ó a forma-
ção de eexlujinoses mui numerosas e,
de mais pequena iliiiienmo sobre a
face, ua e-injunctha, diante do pes-
coco e do peito »

O mesmo autor ainda diz que es-
sas cechymoses são observadas tam
bem omeertos casos de suITtvação

pur compressão das paredes do pei-
to e do ventre, c que não é raro en-
contral-as em conseqüência de um

parto laborioso c de um esforço vio-
lento o prolongado.

A hiiiiphtainiia ou sabida do olho

para fora! da cavidade orbilaria
não o mencionada em autor algum
como signal de asphyxia por sub
mersão; o qno sabemos é—que a
oxophtalmia ò determinada ou por
nma ferida ou por um polypo das
fossas nazaes ou do seio maxillar,
ou por um abeesso no tecido cellular
da orbita ou por uma exestose em
suas paredes etc

Esta opinião ê ainda admitlida, em
sciencia o foi por esta razão que não
notando a no exame não ligamos a
importância que ss. ss. dão a esse
symptóma (òxosplitálnna) como um
dos que aprosenlãó os cadáveres
dos indivíduos' asphyxia.los por su-
bme.rsão..

Vê-se, pois, que ss. ss não ;tem
base para apoiar essa sua prelen-
ção. ¦ - .

«Náò tlevi&o ser-lhes iudifferenles
a consistência c a côr do sangue;.»jV
esto respeito acceitamos a. opinião
de Orfila, qúe referindo-se á fluidez
dtf sangue, diz «este signal, um d'a-

quelles aos quaes os médicos tôm
ligado a maior importaucia, falta ra-
ras ,vezós no liomem; entretanto não
basta para indicar ò'jgeneròde mor-
te ao qual suecumbio. o individuo
cujo cadáver se examiiia.

pm mintamos, por quanto não falia-
mos ua côr do sangue por encontrar-
iiiul-o nas condições do dos cndnvo-
ros em gorai,Islo é. do côr sombria
escura

(Continua.)

Carolina.

Janeiro de 1887.

Sr. redactor.—Peço licença a y. s.

para dar algumas iiotlcins desta
iibaiidoiiada Carolina qüo bem longe

capital, vive isolada, e destituída

grandes interesses, a não ser,

que proionlomenlo, atravessa uma
crise medonha em todos os sentidos.

O commercio. a fonte principal
da nessa receita, está complctamon-
ie paralizado. A criação pastoril, que
é o inolliot' elemento destes soriõos,
tom eslado em .lesaiiinio iiianifesto.

principalineiiie depois das noticias

do prolecção. Presentemente sr. re-
(1,'icli.r está este moço em questão
judicial com nin dos seus devei!..-
res.

Parece quo a todos que estáo a

par .lestes negócios que outro não

podo ser o resultado senão favora-
vol á casa comiiicrcinl que arriscou
o.s seus capUaqs. d constantemente
os arrisca.

É certo quo muilas vezes lem o
commercio soffrldo grandes prejuízos
confiando ossoiiseapilaos, sendo ao
depois privados delles por olícito
das mais iniquas sentenças.

O empenho, a polilica e muilos
oulros inconfessáveis moios são,
sem o monor decoro, postos om mo-
viineiito, tingidas lagrimas, rogos o
iitpplicos so antepõeiii, ao quo é dc

direito, eesle é sacrificado..
Folizmente aqui temos no juizado

do dirollo o dr. Freilas Rarros, quo
se hu (lo impor pelo seu respeito á lei
ii ;'. moralidade, c se ha do dosompo-
nliar com aijuolla intoiroza de cara-
der qne toilos lhe reconhecem e de

quo traz a melhor fama. Perantenrincina lincnio i e. pus . ;i> noui.n.-» -.-•" ••¦¦-• •- •*.-  -•

riiiâo de Caxias, deixando olle confia- lodo serlm, que sompro
"l" ° . ii  li,iimnini.i'i -1 i-ni.S!) , :. IIKllCil.de acudir maioi

gallo ás feiras ipor esse motivo
concorrência do ,.
Caxias o Meraim Kinflm. Senr. He-
tlaclor, para o-govomodagigantesca
província do Pará. levar a vante o

projeclo da eslrada de ferro, de Al
cbbaça á Doa Vista tpie serã a unia

Shlvàçãó deste esquecido e '

turra d do nosso caro llrazil K u l aignòs i
unico meio de prosperar esta cidadejann0
e sons grandes sertões. Como Ma-
ranhense, lamento que a nossa chara

provincia não melhoro de sorte, para
que pudesse ella lambem acciídir ao
appello dos hospitaleiros cajeionses;

que em tão boa hora confiaram Ó man-
dado ito illustre deputado exm. cir.
Praucisco Dias Carneiro que tanto
tom trabalhado pela elevação do seu
cl.aro torrão, aquelle torrão, qne
levo também a dita dp ter por lilho
o immoiial poeta Gonçalves Dias

Esperávamos, que o nosso ròpro*
sentante o exm sr. dr. Ribeiro da
Cunha fallasso alguma cousa destes

riiimpl.aW. a causa da jusliça.

No dia 24 concluirão nesta cida-
do os exames de instrucçao prima-
riu do sexo feminino do (pio é profes-
sora a exma. sra. d. Raimunda E-
milia Gonçalves de Lima Gomes que

ion&i^iO|fiJÍizm6nÍe pf.0pnron muito dos sons,
iscipulos para os oxmcs do

PP , ,
Ksta oxma. sra quo inconlcsta-

velmcnle capricha, é niÒsmó itican-
savel pela educação destas meninas,
merece um volo dò louvor, pelos
bons louros que colheu este anno;
oxalá, sr. redactor qne o governo
da nossa proviucia soubesse recom-

pensar melhor os professores do in-
leriqr, principalmente á desla cida-
do, ntitle a vida ó .para, c luela-se
com dilliculdades para receber seus

lOrdéiíáiíoV; não seria nada admirável
se a nossa aásomblóa provincial au-
irmentásso os Ortlonados do digno

D'e*iC'. ilfisarranjo^ proveio umn pai*,,,
íilloção dn rotação lão violenta qu.) u
nf.-liz quo«i quo f.No podia ropirar.

1'innliiicnie, encontrou »• mi lmpo»»lbl*
lidade do reler os alimentos, otormon*
tundo-n sem cciiM dores do ventre
o troto».

Attendendo oo (aclo de que lodo» os
remédios nt6 enllto empregados não hn*
viam produililn rrthllado nlgum snlli-
faeiorlu, teuniu-se uma pinta medicai
riijo parecer foi que u sr.* King padecia
de um ritiirrii no csloinngo, tornando-se
Uecoiisrla uma opcruç&n.

Em resullado il'e»ta dcrisf.o, no dia
ii de jnntiri) de 1882, fei o dr. Voncc
ii openiçAo cm preíànçn dos drs \'w.-
kêrmnnn, Pèrlór, Arma; Gordon, Lupicr
e lliilliwell.

A operação consistiu em abrir n ca
vidade do nhdonien nté descobrir o es-
lomago, o* inlestinns, o Ityado o o pau-
creris, Verificado islo. os medico» ex-
iiiiiii.ari.il. os ditas órgãos, e, cheios do
assombro o dc horror, viram que não
existia cancro algum. Cerraram p lize*
iam o possível para curar n ferida que
haviam feito; mas n pobre senhora mor-
reu dentro dc poucas horns. Que Insto
é a sorte do viuvo que sabo que a es-
posa pereceu por causo dn uma opera*
ção errada! Sc a sr.' King Iívcsíc em*
pregado 0 verdadeiro remédio conlra tt
ilis|iepsia (sendo esle o nome do doon-
ça) estaria boje em sua cosa viva em
lognr doeslur na cova.

Vor meio do uso du Xarope Curativo
de Seigel, rcniedio próprio para a dis-
pepsia e para a indigcslão, muilas pes-
*ons io restabeleceram dopois dc lerem
ensaiado outros remédios sem proveito.
As provas d'i'sle facto são lão numerosas
que niio nos é p^ssivel rej.ioduzi-l-as
aqui, mas os que lere.n os certificados
publicados em favor .feste grande re-
nie.lio i'ünsiderniii-os tomo irrefutáveis
e convenientes

A venda do remédio é illiiniudn.
O Xarope dc Seigel ven.le-se cm lo-

dus ns pnarmacias do mundo, assim
como 110 estabelecimento itoK proprieta-
rios, A J. Whlte; (LlmlfedJ, ^:i, For»
[iiiüdini Itoad, Londres, E, C.

Depositários no província do Mara-
nliflo; em S. I.uiz do Maranhão, Azeve-
Filbo Ç"; Abri u Sobrinho e C* c Ferreira
Sobrinho e Irmãos; etnCliapadiiiha.Bcii-
to Gomes d'Almcida; cm lliacbíio, Fran-
cisco de Assis Souza;-cm Itapourii-mi-
rim, M. II. dn Lima C. Branco; e cm
S João de Cururopii, Ujdoro Alves Pe-
reira.

(3

.. professorado do alio sortão,
despresados sertões, onJe s exc ja por hojo, sr í*edíiclor,lermino dan-
leve à felicidade de coniiocer as difr l\Q a v parabéns pela cnlrada do
üciildades dos transites, quando veio L()V0 anu0) aosejandq a v. s. e com-
ii Imperatriz, tratar do pleito eleito-1 náriliòirós de trabalho nrosoeiidade

Attendile.

ral, ínas s. exc. nada disse, mas ain-
da assim desculpamos pois qno ge-
raltnenlc os novos deputados quasi
que geralmente acanlião-so ua pri-
meira vez quo tem a Honra de repro-
sentar o Paiz no nosso parlamento.

Esperamos comtudo que s oxc.
na próxima 

-legislatura se lembrará
do nosso sertão preparando alguns
interesses a estes tantos brazileiro
esquecidos, buscando
melhoramento para os nossos ser-
lões, (lô'6.° circulo que em tão boa
hora teve a honra de eleva-lo ao par-
lamento nacional.

Pedimos a Deus t\m faça com que
a nossa deputaçãò empregue esfor-

ços para que o governo central, nos
forneça com alguma estrada de ferro
ou alguma outra eslrada, paia que
possamos fazer transitar o nosso uni-
co recurso, (o gado para o Mearim),

pois a que ha de todo não convida

que ali se vá levar as nossas econo
raias, os nossos gados,- devido ás

grandes dilliculdades. e máu transi-
to nas estradas da Barra do Corda
ao campo das Pombinhas, que muito
bem conhece o nosso representante
do 6 ° circ.ulo

Agora sr. redactor vou oecupar-
me d'um negociante do Pará que a*

qui está desde ò mez dc março do
anno próximo passado.

Esto bom moço que teve a infeli-
cidade de julgar os mais por1 si, tem
luctado com sérias dilliculdades para
receber o sen dinheiro, que de boa
fé confiou à homens que hoje procu-
rani pagar-lho com a ingratidão, e
talvez sr. redactor, é penoso dizer,
com algum tiro de garrucho ou um

punhal
Este moço que prima pür tratar a

todos com muita delicadeza, tem si-
do victima das maiores infâmias que
se pôde dar. e. ainda sr. redactor
haverá homens que queiram confiar

o ventura.
prosperi.l

Guarani).

Ui» 01-11*0 Talai na Ann--
rica !

No periódico «Glcvcland», publicado
em Oliiü, nos l'.stadiis-1'nidos do Norle,
liinns a ilescripção do unia operação

mesmo ai^ii'iír| cirúrgica-, cujas 1'i.iiü.ilos resultados so-nu Mini My , bi.csult|1|.a||1 pl.i(fun |um(Jllt0 iodos os
fiicultiitivos da Heptiblicá Anglo-Sáxo-
nica. No entender do cirurgião mais
ciilinento do Cleveland, o i!r. Thayèr.
scniellianto operação fni quasi um cri-
me I

Havia muitos annos nue uma senhora
chamada King padecia (ifi uma enfermi-
dade ile oslomago, n nenhum dos sys-
temas de tratanuuito emprega los por
vários médicos puderam nUiviar lhe os
soflVimcolos. A tlocnça tinha principia

||;i um provérbio quo diz que a
verdade; por mais que procurem
embrulhal-à c .escondel-a com ra-
zões e provas alfredô forgicadas, ha
de tarde ou cedo oppnrecer radiai.-
lc, com todo o fulgôri que lhe com-

pele. como o azeite, quo, por mnis
batido que seja com a agua, ha do
íipí.siim momento dó repouso, vir á
lona ilcseml.ai-açado e puro tal qual
ó.

Ha pontos dc doutrina em todos
os ramos das sciencias humanas; ba
factos oceorridos nos variados sce-
narlos da nossa sociedade, que foram

por muito lempo recebidos como a
expressão genuína da verdade, o
como acontecimentos.taes e narra-
dos com suas legitimas cores; mas

que depois, on poi acaso, ou pelo
aperfeiçoamento clã sciencia, foram
derrubados como prrónoneps e fal*
sos para no pedestal, quo elles oc-
copavam, colíocarèm a nova mas
verdadeira iluiilrin:... o o facto com
suas legitimai cores.

Ií' assim que grande numero de
medicamentos apregoados como de-

punitivos do sangue chegaram a ob-
ter reputação; mas se elles algumas
vezes curavam, não poucas arruina-
vam o organismo, e assim, para so

sournicuios, i\ uuuuyii.uiiiiu-iiuuu.uio- ¦••¦¦¦ - --o—— ,. ..i.„„„m
do por um leve desarraujo dos órgãos fazer realçar seu men o, oceultavam
...giislivos, dii luisturii com um grande
fastio. A estes syinploiiiiis seguiu sc um
maleslar indescriplivel no estômago (ma
lestar que foi tomado por unia sensação
de vasio inleiior) aceumulando-se em
loruo d.os ilenios uma matéria pegajosa,
acompanhada da um gosto desagrada-
vel, especialmente dc liiãnhã!-Longe dc
fazer (ksiippitreccr a sensação de vasio,
o alimento parecia ougnienta I a. Entre
i..tití88.'syinptiiiiias, notava se a cor ama-
rella dos olhos. 1'ouco depois, as mãos

os pós 
-esfriaram c lornaram-so pega-

josos, cobíinílWe de um suor frio. A
enformu patleciii de um cansaço cons
lanlo, sentindo se nervosa, irritada e
cheia de negros presentimentos.

Ao' tovatitiir-se de repente, a pobre
senhora sentiu umas tonturas. üom o ]

os intestinos cliegtiram a estar

os males por elle produzidos: mas o

pobre enfermo, que sò ouvia os ca-
sos do cura, recorria aos mesmos
mesos, e d'ahi uma reputação
dc falso brilho, que um dia sedia
ser ofluscada pela verdade.

Coube; esta gloiia,;ao CUJURUBE-
BA, que. é hojei quasi que o unico
depuralivovprocurado, porque todos
os que a ello recorrem declaram-se
cnrado.s, sem se sentirem arruina-
dos por ingredientes qno os pado-
centos ignoram e que em geral en-
Iram na composição (los ilepnrati-
vos. (-3

-<,<^&s^ty

10,
lemno, os intestinos chegaram a .=,». ...íW ..;
es renidos alé o ponto de lornar-sc nc- Recommciida-sç * Esmulsâo de Scott

cessario empregar q.msi todos os dias aos doentes do peito, da gargan a oidos

algum modiciimcnto catiirtico, não lar pulmões; aos anêmicos, débeis o ecro-

dando n enferma a sentir náuseas c lati- j fulosos, e a Iodos os que precisem d ura

cando fora os nlihienlos pouco depois bom reconstituinte. „,„„:,„,„.
de tc-l-os engutido, algumas vezes cm A Emulsão. nüo tem ignil para repo-

1 cLdo díízedume e de fermenta- rar as forçai dos dobeis c enfrsquoc-

çâo. ¦ 
¦ I"108-
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Balanço Oml da Companhia ias ÀgVM
de S. £utó, em 31 âe dezembro

ii 1686
ACTIVO

A 4V4 a*Jt *

Valor do IMW icçOos poriemlltir  
llHlrOOOJWO

Obra» da companhia:
Valor das mesmas om 30 jo JunhomiI-
limo wí!níío?

Augmeiito n'oslo sonussiro ^V'.!?''.1'!•Í:Í7:703A:ü4
A deduzira:

Importância do canos d'.inlig.i
companhia Anil vendidos nes-
to semestre  2770000 •*

Imporlancia com que
concorrei am dl*

tuTdo^s1!0''' 3W0O .^JÍOOO 337:302^70%
Tírrwos a Mananciaes:

Valor dos mesmos até hojo  iwiwoiwu
Contadores d'Agua:

Custo de 388 contadores inglezes, ilo pres-
s8o,8ystomasl,8vdla\vcTylor t MIHÍIHW

Custo de SI ditos porluguezes,
deprossüo sysleina Bastos,
considerados n.  I:SM*I81 #

Custo de « dilos de pressão do
mesmo Systema Bastos consi- ,yx

nt  ,l79o'l«lu
Custo de 1500 ditos, sem

pressãp, com o som válvula,
do mesmo Bastos, considera-
derados. dos ns. I  a7:m>!»á'»
Custo de IO dilos, ile pressão

inglezes, systems Kennedj''s iQ808.i0
,>3:07Cf$9M

A deduzir:
Imporlancia em credilo ires-

ta conta alé 80 dc ju-
nho ullimo... 20:2ftS;>íift7

Importância n'cste ntat  .«oÜim-o'cmestre  3;B20gfl8» ¦*3ifHyWMk 20:8fl4ijl3/g

Ferramentas e Ütencllios:
Valordos mesmos ein 30 de ju-
nho 7430400

Abatimento de IO°|„no dito _
saldo •• [MM

«090141
Augmonlp do ferramentas, _

n'osie someslro 780722 /mmM

Moreis:
Valor dos mesmos em 80 de
junho  «30**03

Abatimento do 8 ?|0, neste
saldo  M£i it lluíiffOlu

Remoção de canos dn Caminho Grande:
Saldo desta conta   ?i W4 «'•

Combustível: itt,Knnii
8000 toros de mangue em ser iun>tnw

Encanamentos internos de casas:
Importância dos que ha comprados >8>>023

Bieber A Companhia de Londres: ,.,ttot
Saldo desta conta: £. 1,7.10 cambio dc 22 d. I.»r>l»l

Manoel José da Silva, de Lislm
Saldo d'esta conla: melai 132,870 cambio de

140 °|0 .•••'• 318^002
Banco Hypothecario n Commercial do

Maranhão eni conta de juros de A °|0:
Saldo d'esla conta •«:»on*28t

Caixa:
Saldo existente 2:819»

Diversos devedores:
Saldo d'csta conla 12:618*043

Materiaes: _ t.tyl(.Pelos que existem em deposito, sou valor. I7:4w?)0iu
.»)8:i:.r>27>>880

1'ASS IVO.
Capitai. yy.

Valor do 8000 acções de 1006000 .cada uniu «iOOiOOpfJOOU
Fundo de Amortisação:

Saldo desta conta em 30 de junho 30:012i5.833
Juros de 3 °|0 neste semestre,

sobre o mesmo saldo  9l8#38(i
Porcentagem tirada do valor das

obras e mananciaes  1:7380207 33:2060426
Fundo de Reserva

Saldo d'esta conta em 30 de ju-
nho  13:9930838
Juros de 3 X* neste semestre,

sobre o mesmo saldo  'i7908l!i
Porcentagem: 8 % dos lucros

líquidos de reis. 18:8110141
dosemestre  9400887

17:4140210
A deduzir-se:

Importância da conla de repa
. ros de encanamentos neste

semestre  1840800
Idem idem de repa-

ros das machinas 1:1760910
Importância da con-

ta—Calha nova
da caixa d'agoa. 8840488 2:2460208 18:1680002
. Ganhos e Perdas:

Saldo d'esta conta  1380884
Dividendos por pugar: ¦

Saldo dos l.° ao 10.° dividendos  7:3020808
Dividendo pelo 17.\:

Saldo: dividendo de 80200 rs, sobre 3410
acções  17:7320000

Letras a pagar:
Saldo d'esta conta  1:8480401

CowujawWa Glenfield, Kilmanock: ,nm^nm
Saldo d'esta conta £. 136.6.7 ao q de 22 d. 1:4870227

Diversos Credores
Saldo desta conla.  6:8840JOI

883:8270888
S E&Om.

Maranhão, 31 do Dezembro de 1886.
José Fernandes Garcia, guarda-livros.

ili-u un exame
H i.nuer do vo*
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Srs, hedonistas.
A Commissão Fiscal, abaixo assignada, cumprindo o

dever que lhe 6 imposto pelo artigo 32 "dos Estatutos quo
regem a Companhia das Aguat, nesta provincia, proce-

dns livns du sobródlln Companhia, tendo
miciiar quo se iirluim os luiiçaiiioiiins

feitos com ti pi Isa i'fljiili»rld.iílo ii iiccnlii. iloinoiislr.m.1 •
o balanço fochádo cm 31 do dezembro do anno passudo,
o seguiido resultado:

FUNDOS W fllQnTISAÇÀO K HK/HIIVA
ü primeiro ns  :i3:2tHl042«
O segundo lis  I7.'4I402IO

Desla wMhTio tonou se preciso rolirur a quanlia '!«'
róis 818400208, alim lb OçftoiTOV i'ts despezas f.dliis com
reparos do mieiiiianiontis, macliiha o nma calha do cobro,
nova, llcaiido portimloaquella soiniiia réililtltlh a róis...
18:1080002.

O'dividendo do rés 802OH, mandado ilistrilmír pela
Uirdcíorla. roprosónla »lucro havido no ultimo semestre
lindo om 31 do Doxomtro do IHRO

A Direciona vor qu escutará sou relatório o balanço,
pelo que vereis o bnui andaiufthio dn Companhia.

A Comniissão fiscal i>, \> i lanlo, do parecer quo ap,-
proveis ns contos aprespuiail.i.- pela digna Direciona, no
referido semestre.

Companhia das Agnas São Lui/ ilo MaViinlifio, nm 10
do Mar.;,) do 1887

Jasi) Custodio dn Silra animaram.
Manuel Pires tle Oliveira.
Francisco Januário Giiillion dn Oliveira.

por amigos 4iU I chl.dmlo om pio- • Wc«a4'K» fluvial.
' medicina: ileiiiin dos i.curso., tia

cnjii moléstia iim íirltu follsítnonlo b
vrn u jii de volla nosla villa. ondi)
resido, tralandii do meu «iro de nf-
gocio com os indios civilisados do
Alio Pimlaró

liem sei que com islo oliondo a
modéstia do senhor Ferreira porem
uilo posso faltar ans dilainos do mon
eoiflçJlp agradechl... pelu ?|uo otpe-
io rolovií a minha audácia, pois do-
sejo quo o publico soja sabedor do

uo, pessoas hem intencionadas e
uo so (loilioiio pela sua nobre pro-
88ÜO, niin iliivom licar no olvido

para com aquelles que ivcobwn laos
nonefleios.

Accoilo por lanlo o >r. Forreira
esta iniiuiíeslaçãii voluntária como
prova du minha cralidliti o neste ro-
canto da provincia agnai do suas a-
grada veis ordonsqtiú sei.Io llolmcn
lo cumpridas pelo amigo reco-
nhecido.

20 do janeiro do 1887.
Manoel Thomaz Fernandes.
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Atiiiiiiiifi de madrugada sahe pnrn
Caxias " vapor «O Dias» rubocaiuln
a liiiicu «Macapft». m

¦ liivo sahir amanha du Caxias
parn esta capital o vapor «IlarUo do
GrnjaliiW.-\ sahida do vapor «Ypiranga •
pnrn o Moaiini foi lrmi«feriiln para
flllintlli:! -' - Kin vapor enlrado hoje du Ca-
xi».». iniiixo a reboque as barras
«Troitidollai o «PoVltorô».

Carga dashai-cas Tresidella e Po-
riloió, vindas do Caxias:

460 saccas de algodão, 34Ü ab
queires arrox em casca, 320 dilos
milho, 90 saccas feijão, IIK» dilas
caroços de algodão. 330 couros de
boi, 70 volumes ditos de veado, 42
saccas arroz plllado.

loteria «In i»ri»«'lnclu.
Cu.no so m: do avizo folio pelo

sr thesouiciro, foi transferida parn
11 de junho a extracção da lotorin,
quo está A venda, omhonolicio da
Irmandade das Almas.

cahisso neve, choves-
vnnlo fosso possivcl

j casa. sçrin provável
 se rcsfri.isso; porém

o indispensável saiilr-sp pnrn
du seus negócios ó quasi cor
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Nl quando
so on llzessi
não sabir-so .1
quo iiiiigiiom
como
Iralai .. „
to o constipar-so o por consogiiinle
convém lerso á mão o remédio elll-
caz que consisto no Xarope 6 Pas
la de Seira do Pinho Matilimo seda-
tivos dc eílicacia ineoTitoslavel quocu-
ram om pouco tempo os resfriamen
tos, bronchitos e stia? dolorosas e
fastidiosas cnnscquciicias. inchaç.io
do nariz, olhos chorosos, cabeça po-
zada, ele.
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NOTICIÁRIO.
l*UStON-IIOIIV

Sob proposta do dr. c.hefo do po
licia. foi exonerado o cidadão João
Caseiniro Moreira, do cargo de dc-
legado do policia deste lermo. o no-
meado para substiluil o respectivo
I.» supplenli! Trajaun do Sòliza
Coelho.

'''tiiMircM niiivrtcaiiON.
De New-York, polo Pará entra-

ram hontem os vapores illonavisla»
o «Alliançad lendo seguido este
para Pernambuco, Italea e Ilio, c a-
quelle para o Ceará.

O Liberal de 4 do corrente inse-
lio em suas columnas uma corres-
pondencia da cidade da Parnahyba
em ipio, sob a capa do aiionvmo, pro-
cura-se lançar o ridicuio sobre vários
cavalheiros ali residentes, especial-
monto sobre um moço portuguez,
que pelo amor que dedica á torra
que reputa sua segunda patria,
por suas oslimaveis qualidades o
por seu proceder correcto, dispõe na
predita cidade de incontestável pres-

Amantes da imprensa, a mais
forte alavanca da civilisaçãò, pensa-
mos que o anonymato ó uma das
suas maiores forças.

artigo arionymó valo por si sò;
seu merecimento advem da justeza
de seus conceitos, da procedência
de suas reflexões.

O leitor acceita ou repelle suas
doutrinas, sem pretider-se á consi-
derações, preconcoitos o prevenções
suggoridas pelo nome que o firma
D'ahi a superioridade de sua elli-
cacia como meio doutrinário nas
pugnas da imprensa, na cruzada iu-
tellectual de oxito incontostavehnen-
te mais brilhante para a humanida-
de do que o dos cruzados guerroi-
ros da edade medival.

Portanto não estranhamos que o
Liberal dê franco accesso em suas
columnas a publicações anonymas;
o que não admittimos, poróm, é quo
um jornal que se apresenta ao pu-
blico sob a responsabilidade moral
de trez cidadãos estimaveis, referen-
de, perante o crescido numero de
seus admiradores, communicados do
jaez d'aquelle quo provocou nossa o-
bscura penna

Em abono da verdade, respon-
danos o sr. dr., Casimiro Junior,
que vantagens aufere o publico
com a leitura do alludido artigo' '

Concebido, como si acha elle nem
se quer os ceusurados (melhor di-
riamos insultados) verão cahir so-
bre si o stygma publico, .porquo
seus nomes são mascarados por ap-
pellidos grosseiros, só conhecidos
de certa caterva pasquineira da
mais.belU cidade do 1'iauhy, que
com. prazer confessamos, não são
os únicos leitores,do Liberal

A idéa capital do artigo é levar á
conta de uma farça o grave attenta-
do que ia victimando o moço portu-
guez, o alvo dos grosseiros insultos
do mascarado correspondente.

É sabido que o juiz de direito da
Parnahyba ús funeções do sua judi-

catura reúne as de chefe de seu par-

lido na comarca de sua jurisdicção.
li sabido que osso magistrado tem
siiio.lrasido perante os tribunaes por
converter a pcnna do juiz em arma
do guerra Portanto, não admira
que so tornasse solidário mais uma
vez com sous chefiados para repu-
tar de farça a tenlaliva de morte
contra o moço portuguez o conceder
habeas-corpus aos iniciados n'esse
crime inalliançavel.

È lambem sabido tpie o superior
Tribunal da Itolnção eslá presente-
mente com maioria liberal., pelo que,
se fosse fundada em lei a sentença
quo concedeu a impetrada ordem do
habeas-coipus, serii ella confirmada
pelo tribunal -superior. Mas isto não
se deo. O Tribunal, á solidariedade
partidária, pretorio a observância da
lei, mandou recolher á prisão os au-
ctores na farsa de quo so oecupou o
correspondente do Liberal

Ha na alludida correspondência
um ponto (pie bem prova a amplidão
do espirito liberal dos homens qne
se dizem d'esse partido, li o des-
prestigio em que pretonde lançar
nossos irmãos d'alem mar aqui re-
sidenlos, e pelo articulista designa
dos pelo epitheto de marinheiro

Isto não se eommenta, mormente
em uma épocha em quo o partido
liberal inscreveu em suas bandeiras
a grande naturalisação.

Não 6 nosso propósito retaliar; li-
mitamo nos a delTender um amigo
ausento, o qual, aulriuamos ao pu-
blico, lem elementos pura esmagar
um a um seus mascarados aggresso-
ros, se estes, de viseira erguida, vi-
erem á imprensa com a responsabi-
lidado de seus nomes c formularem
conlra elle aceusações em termos,
precisas, claras o lerminantos.

Esgrimir no vácuo só coube a.D.
Quixote, c o cavalheiro que defende-
mos não quer imitar esse iinmortal.
embora tendo o Liberal por escudei-
ro o fiel amigo. /,

(ÚM*. ' L A. M. C v

Secretaria «I» governo.
Despachos do dia 11:
A comnaniii» <'» imuninaçao a

gnn.—AO the.Miuro publico provin-
ciai para informar.

O padre José Urauliuo Nunes.—
Sim.

Anlònio Pedro Marvão. - Informe
o sr. inspeclor do tliesouro publico
provincial.Josó Francisco de Britto Pereira.
—Como requer.

Ilenry Airlie. Concedo a licença
nos termos do artigo 20 do regu-
alamenlo da capitania do porto o do
aviso do 20 do agosto do 1882, que
o modificou.

O mesmo.—idem,
Firmino Eduardo do Oliveira.—

Romotta-se a camara municipal do
Icalú para informar.

A' vista do novo plano, expedido
pelo minislro compotenlo, e das ins-
Irncçôps por elle dadas para as pro-
vindas, deverão, do agora cm ilian-
le. sor mais rcgulares aa loterias
provinciaes, licando limitada a con-
correncia quo lhes fazem as oulras
províncias.

«apor«lo wul.

Passou hontom no Ceará o vapor
dosle nomo, qno é esperado ama-
nhã uo nosso porlo.

IJnlia cowtelra.
Foguo amanhã para o Ceará com

com a escala do costume o vapor
Cabral

tlelaçâo do Pará.
No dia 10 foi sepultado, no Pará,

o fon 1'lhciro José Quintino do Cas-
tro i.iáo, qii» ocetipava o cargo de
presi-lente desle Tribunal

Tinha (12 annos.
I.ni um magistrado considerado

por .-eus honrosos prccedenlcs.
%'lageni â Barra do Cordo.

A do vapor Ypiranga será ama-
nhã á noite.

Conselho de guerra.
Terminou hoje a bordo da canho-

neira Lantego o conselho, a que ros-
ponde o imperial marinheiro grume-
to, de nome Florencio, pelo crim.*

O conselho foi presidido pelo sr.
I.' tenente João Travassos da Costa.

Servio do auditor de guerra o sr.
dr. Augusto de M llocha na quali-
dade de j.iz substituto na jnrisdic
cão do I.• districto.

Idem do dia Í2.

Agradecimento*
Faltaria com os deveres de grati-

dão se deixasse de vir por meio da
imprensa manifestar publicamente o
meu sincero reconhecimento ao di-
gno Pharmaceutico da 'Capital. desta
província o illustrissimo senhor Josó
Jacintho Ferreira, pelas maneiras e
cuidados, acima da minha espectati-
va, com que se dignou acolher-me e
tratar-me de venerio, que obrigou-
me a emprehender uma viagem in-
esperada á oital, acompanhado

Antônio llaymundo IlaVbosa—Ao
sr. commandante superior da guar-
na nacional para o fim requerido.

Luiz Ferreira da Silva Santos.—
Concedo a licença nos termos do
artigo 20 do reg da. capitania do
porto e do aviso 20 de agosto de
1852. que o modificou.

O mesmo entregue-se as malas às
4 horas o paquete entrar ás 8 bo-
ras da manhã.

Theodorio Lopes de Souza —A-
guarde o credito concedido pela as
semblea legislativa provincial na
forma do art. 15 das disposições
permanentes da lei do orçamento
vigenle.

José da Silva Azevedo Junior.—
Sim marco o praso do lli dias.

O padre João Francisco Carlos
Barbosa.—Deferido.

Manoel Gomes Palmeira—Passe-
se a carta de naturalisação ao sup-
plicante.Oflicio do inspeclor do thesouro
provincial.—Informe a camara mu-
cipal da capital.

Dito do inspector da instrucção
publica —Ao thesouro publico pro-
vinciai para satisfazer om lermos.

Curador geral.
Por' acto de U do correnle, foi

nomeado Antônio llodrigues Nunes
Sobrinho para exercer interinamen
lo o logar de curador geral das he-,
ranças jacentes e bens de ausentes
da comarca da capital, que se acha
vago.'

Cidade da Carolina.
Pedimos a atlençào dos leitores

em geral, o do governo e deputados
provinciaes, muito em particular,
para o qne nos diz o missivista na
carta, hoje publicada

Cumpre que sejam voltados para
o sertão todos os cuidados de forma
a imperar ali o dominio da lei, e
ser o direito verdadeiramente aca-
lado.
Brigadeiro Morae» Bego.

Regressou hoje de Caxias o sr.
brigadeiro José Ângelo de Moraes
llego que ali havia ido em commis-
são do ministério da-,guerra.

Ponte» ein África.
Devo sor inaugurada em l.° de

íbril próximo a ponte sobre o rio
Lucalla em Angola; A ponte sebro
o rio Coxissa, que è a continuação
daquella para o lado de Dodo está
já quazi concluída. 'I» "

PnwNngelroN.—Chegaram no
vapor «Ypiranga» :

Mariano 0. Valie, Victor-Sepahu-
ba, Antônio J. Café, Manoel Monjar-
dim, Josó A de Hl. Rego, I praça,
Maria G. B. Bayma, AuhaJ. B. Bay-
ma, Francisco X. S Neves, Theresa
do J. Moreira, Amfrizia J Alves, José
C. Maranhão, sua sra\ o 2 escravos,
Barão do Santa Rosa e 1 criado, Da-
niel M. da Silva, Proceliana, Alcmiíi-
des de,A. e Silva, FranciscoS.Bay-
ma

Carne verde deteriora-
da.-O sr. fiscal dò Mercado man-
dou hootemí retirar db.talho dos srs.
Eduardo Fernandes A Pinto \0 kilog.
do carne que estava estragada; ehoje,
do mesmo talho, mais 30kilogs.

Beputadot» provlnclae*-
Chegaram d,o Cedo os srs. Fran-

cisco Sérgio Bayma e Alcibiades de
Aguiar e Silva, TéprpsenMUlÇS do 5o
districto. ,.]¦.. ¦ , •• IWatàfc.

..Estão portanloa na,capitfll..fioin o
sr. Maranhão, .que jántiniia vuido e
foi ao Itapeeurú, .doijdP i*mm ™m
gressou, 20 membros á áft$gpea.

E' mais que-siifllofçoMvp ij.qtnero
para poiiei^jUãvei^itrpúailjip.f.ví;;-»

Diligencia policial
Para Mocajutuba : seguiu hontem.

coraO'di8semos, io sr. dr: chefe de
policia, que ali ainda se eonserva,
para poder entrar no iconhecimento
da verdade do boato sobre' irifanti-
¦CÍdÍ08.'':!-víí. ;'í' . nyh^y-yiiy

Irinanilade Uo* Passo*.
Uoja 4» 7 horai da .noite reunj-se a

meia •dmlnlitrativadeiti irmandade.
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Sanlo do mus dn iloznin-
Ino.  IIIO/57-ii

Janoiro. <¦¦» Itrcuii.» misto
mez  -2-MdO

flKWilfl
|»i!.i|ii)/,n  .7..*yi.'l
l.iiilii.rn oxislonlo  _hianií_í
l-Vvereim • llrroila ilosU)
mox  8KHA500

l:l.-/j:Í0Õ
Despoi-i  .ÜIMOO
liiiilicin. oxislonto  J!7M.(J-,*

Morhneiito dan enfermarias

Existiam om I.* tlojamúro
r.nfolmoR...  t
Sahiu  i

Alllimçs, d- ÍO.VM o W»,VKh»
Prtariiio AeriruM. d.. llK.iíCiin a .'WS'•tri

. ..lllltll,,',, ilf '.'11,111111 || lll,a; Kl

|}1 Vi lll'II dou.
Semestre de luiihuti lk.fiidn'0 de IHHII,
Companhia Ki»pcranço.. I-411-0
Hnnco llypiiiliiea.ui... Ifl-UO
Ihncodollinsil 11*0011
II ii..oi-in..i-1'cial íô-lHi
Coínpanhin Míirnnhr-n.c, ,..',niiii
l',iilll|iíllilll:i CoiÍliilllÇ.1. .. lihli'.
Coinp.uiliii AlIiltiiÇli.... Í4-0U
Cüinji. Pluvial Mnriiiiheiisi', 1AÍ00
Companliin do Vaporon, -fiOlIll
Ciiinpnidiiii do Un/  l&IIOti
Companhia dai Águas do l.irú. lljJOflO
Comp u.hiii dns Ai.iiai S, Lu l*. .ÍÃíuO
Hiiiicn do M,iriinh-0  \-\iM

inn .8 do fu vor ciro.)

f-«neroM do «xporiavAo.

l».ir.io Plml.irô.
o vapor «li. de finiMili* sahirA olc"

Oiigehbo Centrai no diu 18 iia 7 bom,'
dn iiinnliA

ll.'11'l.i! carga nlii n dia antucedonlo
ít. '1 horns da lurde

ui

existiam om I
Entraram....

do fuvnruiro

Sahirnm
Falleceu

3
4
7
:i

Existem  :i
Fizeram as visitas ilo hospital om

janeiro o fovorciio os' ilii-ocloi-s
Ferreira Sobrinho o Joai|iiim Esto*
ves Dias. -

rallcclmenio»

Deixou do existir honlem á o ò
sepultado agora ;i tardo, o capi
lão Josú Jansen Forroira, pao dns
srs. dr. Josó J. Ferreira Jimior, Hor-
monegildo, Apolinario. Tilo, Manuel,
Torquato o Justo Jansen Ferreira, o
cunhado do sr. «.ymo Tilo du Costa
Nanes.

O finado occupava o logar tle che-
fc da 3* secção do Th.souro Pro*
vincial.

Era maior de 08 annos, cavalhci-
ro dc lino trato, excellente chefe de
familia, bom amigo c parente.

A seus prosados filhos e mais
parentes apresentamos os nossos
pezames pelo fatal acontecimento
que acaba do os cnluctar.

O sr. inspector do Thesouro, em
signal de pezar pelo fallecimento
desse empregado de catbcgoria su-
perior. e. pela consideração que a
todos merecia o fallecido, mandou
fechar hoje a repartição á I bora
da tardo.

Irmandade -Io* ..lar-
lyrioM.

Em assembléa gemi reune-sc hoje ás
7 boras da noite os iriuüQs detta ir min-

AlgodAo
.•.mirar bruto.

Anos pilado...• (•«•cu....
(louros icccoi.

« do viado
Farinha secca..
Farinha iPogua
Ullllllllil
Milho
Solla

:I8U a lll» k
70 a NS li

11)0 -fll) k
-Ai.» ;• ..-.-ai.].

IGO ii 180 k
l&.0f)n lâfUO k

50 k
10 a IiO k

IDO o 120 k
110 a Oli k

34_OI» a iJJ meio

-MU.

Oblloft.

llll|M»-*-U<'flll.
Manifesto da curga do vapor iuglez

rhrrezina entrado nn 10.
Liverpool ~Jo$- Anlonio Rodrigues ila

Mo cir.i J volumes fazendo; Peixoto II,
kl\, I íi.-cfrragcns; Pcceguciro Sanlo?
& {',, _ d, tnt-rcudiiriii.; llenlo Uia* Irmão
5 d, Intcndus 25 d, folhos de flatide.i
Cit.valho Santos tt Irmilo', 8 d, fazendas
Vinhaes & Coulo, 2 d, fazendas; llastos
(iiiimiul h A (!, I de fiueiiil.-.; Anlonio
(.onç.il.e. Fontes A II, 2 d, fazendas;
José Alves & C, I d, lazondiis, Ordem,

d, esloupa, d, cerveja, lü d, vellas.
Aliticidn Jmiinr A. G, I d, fazenda; Cu-
nliii Santo. A (', 12 d, baldes, Moreira

Saraiva, 1 d, fazendas Maia Sobrinho
O., 7 d, fazendas; Antônio Alberto A

Nove?, 1 d, fazenda*?; Augusta C. Mar-
ques _ il. ngua ...iiieiai; Marcellino Pas-
«ns I d, camisas; Oliveira Santos & C,

d, papel, Manoel JosA Mnia & C, I d,
lougii; Tinjano Valente & C I d, fazen-
das; Antonio Cui/ >!a Serra Pinto, I d,
vinho.

Lisboa—Correia llodrigues & C, 3 d,
papel I d, livros. ChrUpim A Sai,tos A
I il, calçado; Olivciia Santos & C. 25
.1, vinho; Certeira Martin.. & _, I d, fa-
zciiiiii.; Manoel Josú Maia «_ C, I d, car-
ne, I sucilon.; Jorge & S-ititoí, 5 baca*
Ihiio, II d, vinho '.Ili d. azeito IOO d,
toucinho 10 d. Unho; los. Moreira de
Souza & C, 1.0 d, vinho; Luzaro Mu
reira de Souza A Filli.i 20 d, vinho;
Fragozo & Ç, 2(1, azeite

Manifesto da barca noruegutnse Ron-
decennts enlrudo em 10

(...r-iiT—il-. S lonelladas de carvão.

Rei Sociedade Primeiro de
Oezembro.

SESSÃO K.TIIAOIIDINAIIIA DA A8SKM»
lil.KA OBRAI..

De orileiu du sr. presidente, o A ro*
qucriniciilo convida n todos os sócios a
reunir-se no edilicio destn sucicilude, uo
próximo domingo 20 do corrente ás 5
horns dn tardo ulini do deliberar-se a
reforma dos estatutos.

Maranhão, lido março do 1887
Albino Rama llio,

li* secretario.

CMHS-ATIC-LATIM
PBI.Ò

III*. doa-iulin Pereira «lo
«.Uva .-.ilniitríi-'«.

Lente de l.,itim úo Gtjm-msio Per-
iiiindiitctiini.

Ma uxcollenta grammalica acbti-ao
adaptaria no Gymnasio Pernanihiicano,
no Collegio nas Artes (curso annoxo á Fa
cuidado .'.u direilo do Itccif.) no Athen-o
do Atitcojúc uos Lyc.0. da Parahiba o
do Coará,

A ndopçfio dcsli. gramiiiatica em di-
ver*.us províncias, mediante parecer do
Ilustrados profissionaes e o jui.o sobre
mudo lisongeiro da imprensa, alte.tam
Dssás«seu merecimento.

15' iiiconle.ltivelinenlo um livro de
grande vantagem não só para o meslio,
como pura n ilisiipnlo:

—Diniiiiuen irahnllio na tiansinissâo
da disciplina - ftt-ilÜíi o seu estu Io.

Ilcconinienilaniül-o especialiiicnto n»s
que se dedicam ao ensino e á aprendi-
zngení da lingua latina.

A' VENDA NA LlVKÀitlA.
(. CJ.»

Companhia de Seguros
Maranhense.

Nilo tendo comparecido a rcunlío
coiiV(iciidii|iiir.i hiije numero h'gil du afl>
oionillfli pnrn ler In;; >r n Hfssflo d*' pres-

, inçíio ite contas c eleiç-O, «An d<* novo
! contldiido* a rctiniriMiiii! m'fiiin In feira'il do corrente il I tiu-ru da laida, no os-

cri pior In tlrsln Com|iàoli.ln' i|ünii(hi st'
jtifleii.iiiiiíi n 8cii_o.(|iinlqii-i quo soja o

numero de «ccioni.l is firostinlos, cou*
foru» di*i'*i iniiiii o urtigo ili dos es*
loluni.

Mirniiliflo, li du março dn 1887.
José Pedro Ribeiro.—V.
I.iiiuilf Castro Gandra— X.

i.a ___ii»^iw»Mw»«wwai-^—wsaiaaMa—w

Banco Coiiimorcial.
Convido nos srs accionislns a se reu-

nirem um »sscml.iéa geral, no edilicio
desle Hnnco, no di i III do corronto, ao
nu in dia, .illm de julgarem ns conlns do
semestre findo cm lll de dezuinl.ro pp.
o proi-idcrem ii Alelrân da direcloria.
supplenlcs d muis cargos, dn arco* do
com os estiit,to., do dito llunco.

Maranhão, 5 dn ninrçi. dc 1887.
Custodio tètiurttlrrs Rclcllior,

presidenle d',ii. nmhlca geral

Casa para alugar.
Ali.|!ii ho meia morada du cisa á rua

ile Sanla Itita, antes do chegnr no laigu
da Mizericordia, -..soullinda o conallfn-
dn n tiKiiti

Qiiriii n pretendei fnlle com o velho
Prado. (.

Caixeiro.
MACHADO,COSTA &C.»4ruaOriin*

do prci-ldiiu du um. (I

Jllll ll
l)Qi|i.icliou*i. -.raiidc -oriliuento do

cu. iiiilia du cor, para calçns o para fn-
108 completos.

Gaspar Pinto Teixeira,
ALFAIATE.

I.nrgo dp Carmo, (.

Precisa-se
do uma miilhordo meia idade, niorigu*
rada, porfolta cosinheira, o apta .para
todo o mais «orvlço du uimi coxa do fo*
milia em Miinilon (AiuizonaS), ganhando
irinit mil r»'l« inoDinesi o tidionlondo»
«o»liioa i".",'('H' ,\ i|üoestiver nas

I coiiüiçOci*, hc qiilicr 1'onir.clãr, diríin*
, su ii cas» ciitiu ** do ie 10 b 21 ii Mio
! do idgv|i!<>, (|ue nln i.ciiiiin tom quem io
cnteiiifcr. (1

l.aiiio* d» iilinolila
UU.V DA P/llilA. a

Casa para alugai*
Muiu, Soliiiulios A •_, alugilo a mora-

da inte iia de casa, sita á rua dn Cascata
nli, com boas Dccomodnc.es para gran-
dc familia, quintal c poço. (10

A9 Dinheiro.
Abolondurns de metal lino pnrn peito

u imiiho dc ciinii.n de liomem a I ?jii(iii
reis.

Alliiictes com leltras para gravatas.
Vnllns dc melai fino paia sras.

VENDE—_ dinheiro.
Silvn Lopes A Comp,

RUA Mi SANTANNA (3

3
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Cão perdido.

Foram sepultados no cemitério da
Santa Casa da Misericórdia:

Ante hontem— Nazario.escravo de
Josò Nazario de Azevedo, maraiilion-
se, 28 annos, beri-beri.

Manuel, filho de Adelaide Rosa
de Britto, maranhense, 10 mezes,
febres.

Maria, filha de Firmina Dosa da
Costa, morreu ao nascer.

Uma criança, filha du Maria do
Carmo.oscrava dc Jeronymo Josô Ta-
vares Sobrinho, morreo ao nascer.

Honlem.— Raimundo Estevão Ma-
ciei, maranhense, 9 annos, lebres.

COMNIERCIO
lAi.ANtuo, 14 de Mauço :u 1887

Câmbios.
S|I.oudres 22 l|i a 22 3,8 d por ISOli-"-

90 d|v.
Sobre Portugal—136 a 138"|0 60 tljV
Sobre,Pariz*— 440 a -44K por franco.

Ulrectorla.
Semana de 14 a 19 de março.

Uaaeo do Maranh&o.
Apolinario Jansen Ferreira
J. Moreira de Souza.

Banco Commercial.
Antônio Cardoso Pereira.
Luiz de Aguiar Magalhães.

Uanco Hypothecario.
Caetano Brandão de Sou.a.
Manoel José Soares.

Companhia Esperança.
Manuel Mathias das Neves.

Companhia Maranhense
. H. Ferreira Jansen

Caixa Econômica. 
' -., ,

Januário Pereira Guimarães.
S. Humanitária.

Semião José dá Cosln'

Rj-anl-í«_ âjoovocailnw.
Companhia Fluviai—eiri 17.•'tomp-bbia^de'Vap-tres-eiri 1.1.
Banco Commercial—em 19.
Cótnpnhhja P. Ajgricola—3.1.

Movimento do porto
Vapores e navios euperados.

Da Euiopa—Cearense.
De Lisboa—Brunswick— cm _l.
Do Sul—Ceaii—em lõ.
Do Ceará—Maranhão-em 28,
Do Pará—Colombo—em 22.

Vapores a jali-.r.

Codó—B. de Grajuhii—eni líi.
Ci.xia.—líi. Dins-15. -'.li ni,
Pii.á-CcaríMS, üh t.
Pindrrc-H (irajaliii-l-S, Ilii
Cenni-Cabrnl— lií, 10 li m.
ü. Corda- Ypiranga—li» m

itirítd* »w porto.
Vapor O. Muiidea.

« íd_arint.
a Cabral,
„ Ypirmigu
o 

Baicu portugueza

rn.

n.

«
SIICCüll

llinte nacional
Cuiiliüiieini. •.

G. Dins.
Arcelina.
Humildade.
Noemi a.
lzabel.
Minho
Suga*
llondeve nes.
N. S. Aoluriio
L-ilii'Ko,

Penleu-so hontem no Cumiiilio gran-
dc junto á quinta em que resido o capi*
tão Jíiynie. Tilo da Costa Nunes, um cão*
sinho d.*, raça ingleza. qui acode no no-
me dc «Blark»

O animal é pr«*to com as pulas vor-
llD-dllil. .

Quem der noticias delle na rua dc
Sanla Anna rasa n. 88. será gratificado
querendo. (3

..-..^«-i-'"...---..^*'-*-"',**-1 j"M**'*"**"*"'^**v***

Bordados
faz-se toda a sòrlo leste artigo janiais

a liianco á ma de S Panliilrào cas.i n.
30 canlo da do Mocambo (quitanda).

José Alvos Ribeiro & Ir-
mão ii rua Grande n íi acabam do des*
pa.liuryitiilddi Inginlerra pelo vapor
llierc-ina uin coiíiplelo sodimcnin de
calcados próprios paia cstiçâo inverno-
sa (* outra) quer para hon.em conn para
séiihoriis e nieuiiias.

Vendem no menor preço; a qualidade
e goslo convidiitn. ('¦'

AULA NOCTURNA
Piíisòa babililada propOefse a abrir

inn.. nula íiocturni. que fnnccionarti tres
vezei por semana, das 7 ás 9 horas.

Sem ilist.ncçâo dc classe c edade;
seríi a aula de grande vantagem para
ai ti. tas e. empregados do cõmmercio,
quo desejarem aprender a ler e ecerc.
vor, e ti. liilitar-.c com o estudo da
grammalica, àrithmolicn c metrologia.

A inscripção desde já iiclin*sc aberta
na redarçfio dc-l • jornal.

A aula começará a funecionar logo
que so achem insetiptos, pelo menos,
vinte nliiiiiiiii.**.

Mensalidade .&Ú0O reis.

Associação Typogmhica
Maranhense.

Segunda-folro, soaiflo ordinária do con-
selho din ctor desta Associação, ás 7 ho-
ras da noite.

'rendo de reunir-se esta Associação
em asscml.léii geral extraordinária, pnra
discusíão dos novos Matutos, chamo a
allenc-O dos srs. sócios para o qun dis-
põo o art. 10.

Secretaria da Associação, cm 12 dc
Março dc 1887.

Joiio ////rrrío Cardoso,
1» secretario

Charutos!
Aos srs. charuteiros

A CASA BRAZILEIRA

Maranhilo 1." marco 'le IS87. (Ü

AVIZOS MARÍTIMOS.

Na rua Grande n, 49,
aluga-se ou vende-se um
í .ijKiz de IC iintios de ida-
de, bom copeiro e optimo
para servir em qualquer
casa de familia. (3

Refinação
em frente ao Hotel.

Rua Grande n. 25.
vendi*:

qualidade,

Alelier de Pliolograpliia.
v:i iim. «-inii4i('-\. a
Sobrado próximo no Uigo do Carmo,

J. I. [a Ct-niiioirn áliriu .1" novo &
concorrência puhlica o seu Alelier do
Pholhograpliin sobrado ncimn, o sumlo
ja bem conhecidos os seus Imbuídos,
espera o mesmo u proleccüo dos bondo-
sos comprovii.cinnos, amigos a de todas
as pessoas quuquisc.nn. rulrntnr-so con*
vcnicnienicnte.

Maronliflo, 7 du marco dc 1887.
(3

Apólices o acçòcs.
Main, Sobrinlios & C' comprilo upo*

lices gnrnes, o ncçõos dn llnuro do Ma-
ranlifio, o dos companhias «le Griz e Va*
pores. (6

Vcncziniiiis lizns e com llores para
port ,s e jancllns.

Despacharão
ANTONIO ALBERTO & NUVES

Lamparinas e Galhetas.
Lamparinas para snntunrio.
(.alheias brancas c douradas.

DeapachaaSo
ANTONIO ALBERTO & NEVES

Lenços de seda.
Lenços do seda grandes, escuros e

claros.
Despacharão

ANTONIO ALBERTO & NEVES.

Velludos Lavrados
Velludos lisos e lavrados pretos c d.

cotes para vestido e enfeites.
Despacharão

ANTONIO ALBERTO & NEVES,

Toalhas e Guardanapos
Toalhas lavradas com franjas para

meza
Toalhas d'algúdão c liiilio pura roslo.
Cüurdanapos grandes e pequenos pa-

ra meza.
Despacharão

ANTONIO ALBERTO & NEVES (13

lem fumo da Bahia o Paraguay, que
vende por preços sem competidor a sa-
her:

I kilo de fumo da llahia patente fina,

A AAl»ã\/.',\ viv

Companhia de Navsgaçâo a
Vapor do Maranhão.

Para o Ceará eescnlapela Amarra-
çâo, Camoeim e Mandahú.

Seguira no dia 15 do corrente ás 10
horas do dia o vapor «Cabral»

Recebo carga e despachos até o dia
12 iis 3 horas.da ti rdo e fecha-se o es*
pidiente nn gi ren.ii no dia 14 ns 3 ho
rar da larde.

Transferencia.
Fica transferida para o dia lado cor*

renle a tncia noile a sabida do vapor
Ypiranga-para Barra do Co: da

ii. ou

Acç5os»
-.'-. 'í--;"'-DbS,,Banooit'v^-; A

üo Maranhío. de 1001000 a 1205000
Gominerclal, àa 1004000 a BOJOOO
Urpotheoario, do 6O#0O0 a 65*0(10 j

De Companhias; ">'
Esperança, de Í0OW0O a* 800-000. .
Maranbenae, de lOOWOO u 1805000.
Do <-*!._. ÍOOIOOO a 110-000.
Daa Aguaa, íe 1004000 a 1«__000.
Do. ?apor.i, de 1004000 a ÍÜOWOO
Pltt.l_f"dè XüOíOOOa 804000

p_kfi\,£3Ht__a_^-

fi

ranhense
• Wdin 18 haverá uma viagem extra*
ordinária.alé o Codó pelo vapor «Barão
detírajabii, . , ... .. ,

A viagem no' dié 22 serli feila ate á
Manga. ^y^fy'''A'"!_;¦ l;-\, [ i

LEILÕES
SAHBADO, 19 do corrento o tigeeto

Teixeira venderá uma casa sita á rua da
Misericórdia n. 7 Os pretendentes dode
exiimiiial-a a qualquer hora do dia.

A'- 11 goras.

Ausentou-se.
Ciisoslomo pedreiro, preto baixo,veio

a pouco de Caxias, gosta d'aguardcnte,
pertence á fabrica Silo João, quem o en-
Iregar na mesma será bem pago. (10

Loteria das Al-
mas»

Havendo ainda grande porção de bi-
licites por vender desta lote*ia fica por
Isto ti-djada a sua extracção para o dia

l II dc juuho,
O ll.esour.iro,

J.-ts MagulliO.es, (3

Goiabada
-EM LATAS.

|)o.  B00 reis.

VENDE-SE:
Nesta typovrapàata.

Café primeira
kilo

Segunda cliiimbiidd.
Tei.-cir
Café torrado puro  a

Ceará
900
800
010

1&200
Também vende assucar primeira quo-

lidade (ino  " 300
Segunda  » 320
Terceira *-.* ' 280
Quarta  - 240
Quinta  « 200
Também t "in um completo sorlimen

lo do assucar grosso próprio para amen-
doas, é do Engcuho Cenlral, tanto ven
de em porção como a retalho.

Francisco Alves & Comp.' (2

Contas.
LoUão & Moreira iiedein

a qisein se julgar sois cre-
dor, o favor de apresen-
tar suas contas para se-
reui conferidas e paga*.

12 de'março do 1887.

1 dito iilem, I.* hoa, 1&000.
1 dito idem, 2.* idem 000.
I dilo idem, 3.* idem G00.
e oulras marcas especiaes para 1 J.10U

1J100 cl £.5(11).
I dito Paraguai de 1 -1 900.
No4c nrligo é o ipie hi de melhor e

t. fumo velho e muito próprio para o
trabalho neste tempo de inverno. Peço
o coinparecimonlo dc todos para de per-
to, justilicar-nio poi.. todas estas minhas
observações só resultam cm beneficio
dos digiios srs artistas do tão querido oi-
ficio. . .. c ,

Casa lirnxilei.il--Largo de. N. _ das
Morcúz, Ezeqtiiel Antônio Rodrigues. (-

0 abaixo assignado de-
clara uo publico que se encarrega dc tra-
tar de enterros por preços nunca vistos;
chamados n qualquer horadõ dia ou da
noile ein sui éana á ilia di's lljrro.cns n.
33 canlo do Ribeirão.

Ma ço de 1887.
Maximiliuno Ferreira Maeluulo. (1

Opodeldoc deucalyptus
globulus. 

'

Preparado por
JÜAC-IM LUIZ FEttRKIBA à O*.

Alivio Prompto o seguro nas allecções
rhetiranticas agudas, clironicas o yottü3
zas, nevralgias, queimaduras, picadas
d'inseclos venenosos, golpes lumores e
contusões dolorosas emgcral.

Emprcga-se sobre a parlo afeçlado por
meio de fricções ou uncç.õcs, segundo a
sensibilidade d'csla o permittir. Sendo o
Opodeldoc d'Iiucalyplus de tão fácil ap-
plicação.deve ser preferido a oulro qual-
quer lenimenlo, só pela commodidade
do poder-se uzar em viagem.

As dores serão alli vindas o mais breve
posBÍzcl o a cuia será proínpta, como
por milagre, polo Opodeldoc d'l_uculjp-
us Glolmlus.

Deposilo geral
Piiantidcia e Drogaria Fratic.êza.

rfti i _fW\
i Jl vi li 11 iil A i9
Cortes de lan e seda, de cores,

para colletes, grande variedade.

DESPACHOU-SE PARA A AL*
PAIATAItlA DE

Gaspar Pinto Teixeira.
Largo do Oarmo, (3

0 abaixo assignado decla-
ra que em data dc 98 de, fevereiro p.
dissolveu a sociedade que tinha em uma
pharmacia na rua do Sol, sob a lirma
dc J. It Sardinha & C", dc eonlormidn.
(lecom a escriptura passada em íi do
corrente, no carlorio do sr. labellião
João Cancio, ficando todo o activo e pas-
sivo á corgo dò ex-socio sr. .loão Ro-
drigues Sardinha, e o abaixo assignado
exemplo de. toda c qualquer responsa-
bilidade.

Maranhão, 8 de março de 1887.
José Anlonio da Silva Ferreira

Companhia de Navegação
a Vapor do Maranhão.

São convidados os srs. accionistas
desta companhia, n reünirem-S- cm tis-
semhlca gernl no din 15 do corrente ao
meio diu.nfim de lhes sereni nppieseiita*
das as conlas do semestro lindo em 31
de dezembro pp. e proceder-se a oleição
da directoria,commissão fiscal e mesada
assembléa gernl.

Previne-se aos srs. accionislas, que a
assembléa geral funecionará, nessa reu*
nião, com o numero dc votos presonteR,
visto nilo so ter reunido nuiinro legal
na reunião convocada para hojo

Maranhão 8 de março do 1887.
CV/efano Rrandão de Souza.—P.
Alexandre C. Moreira Junior.

Vinho Nutritivo de Carne
Unico legalmente a_etoris_do pels

Soverno, 
e pela junta de saúde nuMÍea

o Portugal, document-s le-galis-U-Oi
pelo cônsul geral do Império do Bra*
tu. É muito útil na convalescença de
todas as doenças; augmenta coaside-
ravelmente ai forças aos individuoa
debilitai-os, e exeita o app-lite de um
modo extraordinário. Um cálice d'eite
vinho, representa um brnn bife. Aclia-
» á venda nas primápües pharmaciii

Vinho verde de Amarante.
Manoel José Macbado de (.nrvnlho &

C. receberão pelo vapor «Braganza»
nova icniess» desto acreditado vinho,
importado directamonte do lugar—Ga*
iao—os preç.os são os do costume.

Ilua dos Affogados canto com a de
Sftnt'Anninhn.

NOVA AUROIU (2

Attenção
Na rua do Sant Anniiih. n. 3tí, veste-

se anjos "para procissão, ohfeilQo-se
vasos e pastas de flores artificiaen, faz-
so costura branca do toda a qualidade
e prepara-se vestidos pelos últimos Ogu-
rinos, tudo por preço muito razoável. (t>

asa.»»' ,M_Erir»MMr.,,^to r*:;&*AÍAPS'fi': 'iVíí-V. .A tt ¦^¦fi-r.fifi-fififi-T"-' <•'. -d. S^. '¦



MAMO BO MftBMttO.
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íia^a,... - êm^êé%J
LANMAN U KE.V1P

dr ale i ile Or-iiIü do HmíiIMo ilu XorneRU emil os

Hypo|)lios|iiiilos do Cal. Soda o Potossa
é miolómiiiteimi pOlUrofin reconstUiilIlvo dou c inliçiV.* iÍo.beÍ« eum rfimodlt

seguro (« Infallivel cootrn Io 1 .m ai mel <ti.»ilu Mllu. n RJ/B»"1? u o* paliníâp-, i-

oulrni nu qur «è pícícicvo o u»o do Dico iio Fígado do llnoalliiu puro, lenflo quo
[mlm '""' f,s«mvf.:i)iniwi'iv.)r,u RSURl.i.KNCiv

para «i« i**i'Kii.'i!ii*. il,*'i.',iili)*i oiiii|](ifpreli'0>
Efltn Kuitilüiio

Iimii si iiiih.iti.li p*>' ii.'i*. fim l-l eiii.i'. •• p.r melo tia mn proct-isu mo

perfeito, H*i«*.ii.iic*> e i.eiti p\pçriment;iilft. <|u«i nftolioíitamoí «*•*** iccmnmenuni a
como

Unlaa nn nuo otapocU
neln 'in [«ir n.fxivll. n.iueelViri.'!! om lottn o r.i»n do tMrropl ul)f*. níTe.--

ç.lo tios p-ibiiftij, i!i.i.K"iil', dy ji|i<ii, tlelnl dado cerol uenfraqiiwini"nlo, ga«
raiilíndn o nigtnrn.lo ilu vitime o tle cirucs, n n rceii; er.ieii.i iW, forças c a s u-
do perdi I..* em um nipiÇ-i ilu li*iil|n) iidiit.yameiila curto.

A" VENDA MAS PRINCIPAES bflOG.ÁRIAS E BOTICAS

•••«•«-•••••^.•••.•^•^••^SSíSiss'—""••—-™

lUViaiio 4!%mp de Dusart
AO LACTO-PHOSPHATO DE CAL

Approvado» inti» Junta «U Mygltne do IUo da Janairo

t) /,(irr|o-/Vn>»ii/iiilo ilu eal, (|tui entru nu ooinpnilçOo tio VINHO"
• In XAROPat 'If UUiiART. •'* " motlleunieiilo mnis nodoriMO quo
«.«. coiiliocõ iinju pnra roalaunir us foivim do corto» aoentoi,

clniHiillilit o eiitllruiiit os ossos ilitH urimimim /laeftilimi», tornu
nclivo» <*• vliíiirosos os /lifo/ncfliitra molles o lynipliftlloos o ob mio
go nelifto fiiilMiiiii.sflinoonèemionolu dorupltlocrosolmüiito. Fnolllla
n ülonlrisitiftii ilns tütvernns do piiliiiltn mm ÍTiaicoi.

SuikIo mlmliilsirmlo rt» iihiIIumvh tliiriuilo o oruvhUi olliis ntrti
voHAptpdp p i'"!i'l"tlt)ii« iíi!siin.'fiii sum a inonpr índigo,sopinouspos,
Btim vomlltis, o ilftti n br/, a orcunça» foros o vigorosas.

il /.iiii|í)-/'/iMi)/f«ifo da eal .ulniliilHlrmlu i.s «nia» o us inflou quo
ei-ift.i oi llllios. tfinin o lollr nml rico, mnis ntilrltlvp, o prosorva
im ureiuícns tlu iltíirrlíóh ii <hi miirim ihoIpsIIiib, qua so «loclnm»
ilnniiiln o e.rcse.liiieiiln A dmilfíido opórii-fO noi» fttll|Jt«i' tt oroançn,
.qui iini' nppnroçllo conviilsbõ».

tiV) JHO o oJÇAKOPS «Io l.aeto-Ph,u;,hala ilt cal (10 OU8ART
Ji'Ç.|i.vpi.|.|n'u o nppillltn p lovriiiUio ns foi *iih dos eonvuloscmitos e

Oi vrin ser otnprogudos om Uodos o» eus. n om (pio o corpo liiininno
BO (lelnir fãtiyado mt oxliiiiirldo de ftn\nn.

Deposito om Pariz, 8, ruu Vlvlenno
¦àaasNMi

* . —.n»**f+*P*~
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PABIS — 7, Boulevard Denain, 7 — PAUIS

'jJOPOÍltOI uiii t.nias us nrinçIpRO» rhnrmaolaa o »«'«ff«ri»":_„_
Bipnsttarlo no Maranhão i AVfiVHT» VKZAH MABQÜKM.
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SIS! 5HBES!
A iiiiicliiiüt de costura de Singer tem iilrnvossndn um período dc vinte annos

sempre inipuvitlà; ECÍlitirc íobraiicuiia; triumpliantc sempre I
\s pessoas que ('csejarem comprar nin.i inaiiiina de costura devem comprar a

única que por toda a partu está provada e que cm todo o mundo adquirio a rc-
pulação de sor a mais fácil, mnis durável, ni is baiula. mais rápida o melhor.

A niachitm de colara de Singer, nflò sc enfeita com realezas de carnaval; nüo
é Raiuha e menos ainda llainlia das llainlia?; tem nm tilnlo mais dcmácrhla, maia
modesto.

lí' a niiicliiiia ,1o pobre.
lí a machina do quo precisa c deseja ti-abtiliiar.

São estes os seus titulos de nobezu.

0TJ3DAD0 OQMLS IUXBÀd&BS\
Nada menos dc cem imitações e falsificações destas machinas inntiiidain os

mercados. Estas falsificações são offerecidas 110 povo ?ob o notoe de Systema
Singer, Princip il Singer; Singer aperfoiçenda ou alguma < ulrn Singer,

Porque serre o nonic.de Singer de capa a essas falsificações ? Porquo ? por-
que as macliiàns de Singer são na ÚNICAS em cuja fabricação se podo confiar, e
es falsificadores nssimo prov.im oçobertnudo osscuá vis produciòs com o bem
merecida fama que tem conquisUdó o nome do we^ííku !

A machina dc Singer tem obtido *.• primeira medalha has.diffcretilcs líxposi-
ções Europeas mais de 200 vezes; c no ultimo nnno vemleram-se nada menos
quo 803.292 deslas machinas prela zendo 4.000:000 ! de maebias vendidas
dásde a sim introdução.

fí' este o maior elogio que so pode fazer ás legitimas, íis verdadeiras

MAQUINAS DE SINGER
Esta ngeiicia acba-Be sempre sorliilã não só do machinas, como de agulhas,

;as avulsas, linhas, relroz, finalmente, dc Iodos ot* necessários para eslas ma

listo Elixir reprosi ^t" ns lilinas con '*ií*<i.*ií- da sçlq.ncln mo-
dorna o constitue o mais podoroao (!c «itrntivo o renovador
dosanguo quo ne conheço, límprogn-sq sempre cum suocobra
nas sugiiinlcs inolesüéis :
Dnrtros, 1 Horpos, j PSt.yi.insis, I UlcúraçOoü,
Bozema, | Escrclulas. ! PiurJ'lo, } Psoriasis,
Syphilis, a todos os aocidonios rosullantc*. dns attecçõn vonereas.

Deposito nas pniNClPXKS Viiaujiacias nu 1''haxça b no finA/ai.. Jj

Em casa de todos os Pcrfnròiistàa e CabflUuireiros
da França o do Extramjeiro

"* PóadeFUr

de Arrot especial
PRF.PAnADO COM DISHUTH0

Por CU. FAT, Perfumisla^PAR13, 
9, Bua de la Paix, 9, PARIS

«ggf^

1 UÊÊmMÉ f.li.lLaJSi 
i».!»r.l, tdiipuJo nm nrf Jo I!^lto liaaulidaSO uaoi iX)jj/\s

Vaírrolulmoto.-. /r,*ií«n*i)ei dopello. «lu Via* wiimrtai e J» Bextua. ^k.

FAm»... A»cnu.Vtotorlfc toallirU a« ****»> AUGUSTO CEIAB HIABOUE»

rs?^'ícr-.-&7sossBS3ffia

£>.í». OASA
BOCE

MÍÂi

VIRGEM
oxtra

Suporfi

l

no

peça
chinas

Adriano Archer da Silva,
agente, nesla provincia e na do Ptnnliy

Redacção dos preços.
=I,OUÇA BRANCA FINA.==

««.uuâ

EXTRAHIDO

Frio

1JÜL

h

.K."SüKCr'AAiiti'f 
Contando o*, tvua tarmentos

da dtgoàiao .*
pepsiua, Diastasí t Ptncreatina

K-EOSSrTAlXÍ PO» TOUOB
t)S MJJDICOS.iamiii-DlffOiitOB»

«.tardios claboriosa», l>j*«pop-L -
T*i*tu, Cardalcta, Onntrpdynla,|»Jfin.aBtrals;U,Oaimbra» de oito-^*

aiaeo, Vomitou, cooTalo»oon»
çan leutas, etc.

Deposito ücral : H. VIVIEN
BO. Boul' de Strosbourg, om Parlai

K EU TODAS as niauuaciu

Pratos redondos com tampas dc
\ssucarciros com tampa» • . . «
Fructeiras brancas com nós Ii51fi00
Ci. il-.i J'I_L.  _ .. Oil A

600
(100

Síilladeinis brancas com pés
Tijellas com friso de côi* . .
Conchas para conservas
Malheiros  .
Pratos travessos 
Dúzias de prutos rasos e fundos .
Dúzia de pratos para sobre mexa
Sopeirus com tampas

8(10
« 320
« 0011

1100
'« lillO
« lãSIIO
d 1 pÓO;
« 2pl)fj

dc

j

í" '- ' * 'ly-
: ' ;

. 

¦ ',

[¦" .'¦

—PORCELANA FINA.-
Par dc escarradores biancoa à
Par de fructeiras com pés «
Casal de ehicara.- para • altlo «
Dúzia de chicaros c pires para chi c cafó

—-VIDROS.—
Palmatórias du vidro pnra vellas
Galhereiros de 3 ti 5 vidros
Par de coinputeiras do vidro com pé
Dúzias dc copos pequenos parn vinho
Dúzias dc copos com pé parn agua
Dúzias de calix com pé parn vinho
Pratos de «idro para (Topos
Photoinoliilles do metal com io«ing«s' Garrafas pratnlcs para vinho
Leiteiras de vidro com nziíí 
Snlleiros para sul e pini iilà
Port violetas para enfeite de mesi ¦
Tampü? i'e arnnie para cobrir pratos

i'í(iO()
1^000
2*000
i'M<l

400
700
800

1^600
iipoo
'ÔOOII
3âóOÜ

3&0Ü0
1^000

lâOOO IiSüOO
3,5000 «5000
3P0I) «5000
2S0OO 3J&000
3S000 6&Ô0I)
2§!iOO . .. 5Ô000

, 500 ipOO
2p00 3B00Ü
l^iiOO 35000

. KOÜ ^800,
Ü00. 1^000

3p00
l£O0O 1P00

DEPOSITO GERAL
nn caza MICHEL & LOQUES

ile VEHCE, peito do NICE (Fránft)
E i Si TODAS AS CAZAS DK SECCOS E MOLHADOS

du URAZIL

Exigir o rotulo

JNCHEL & LOQUES^

Só vendem à dinheiro.
Antônio Alberto e Neves. 21

ATKINSON
PERFUMARIA INGLEZA

nfaiiu.h Im iii.us üo um soculo;
excede toilas as ouii;is poi" seu perlumo

delicado i«'exf>ui-iito..
Tim/. Miiit«.Hii mi Ouno

PARIS lS7<i, OAI.CU 1*TA 1891
poUext-ri.-(inncxt'ul'cnt,h<loHuanuaUdaaa

0QLD id!l)Al BJUatlEt
ESS. GOQQOET .1 W01D VIOLIT
TREVOL |' CHTPBK*' ,

flumi-oütiiiiiini j*t:ifinivís ouuheoiilos pel»
min nualiUle o olr.r .1 ¦JtcUWl e eiTUisitO,
(AU Dt TOIICTTI DE.IOHDBIS AT1IMM
inoiimparivel parA K-tio^ni* e mitviaar a
liflloopolainexutídii-cl cscnlha do Porfu-
mn«iiiur.\ olengo. Artigos novoripi «parados

pelos IiiveiUnK'1 ix.'lu«iviineute. ,
Cm Om do Ioi/m Wiifoc'.nl» « Fáhrlantu

i. A G. ATKINSON
34. Old Bon I Stront, L «ndras

MaroadvFabrica :{Jniâ"ftot» brnrtci" '

tobrtjumn "L,-ri da Ouro.4' '

éèééèèèèéèééééééè
-• Modallm do Ouro na Expoalçdo unir. 1878 •"

• *r. JPA.XJ7 •
-9 ' BOHOÍOS (FRANÇA) 

'V ¦:. V*
-9 Depósitos om todas ns landas do Cortmf/ti/ai. 0<ttft.t*tttft*'ffttf

^;&mffim
CIGARROS INDIOS

da GRIMAULT e C»
PharmaoeutiooB em Paria.

Admittido na no*»
phamuopi» ofíoial da França.
APPROVADO PELA JUNTA CENIBAI.

DE HVOIENE DO BRA7.IL.
Basta aspirar a fumaça dos

Clgarroslndloa para fazer ilesup-
parecerem completamente os m us
violentos ataques do Atthma. a
Tosse nervosa, JloM4ttia«o. Ç*-
tineção. da voi, Nevralgia facial,
Inaomnia, e tambem combater a
riaioa laryngea,
Cada «ateto lan i mana de fabrica, a lima

.laalloí«íílI«lTlC'-.
PARIS, 8, Rua Vtvianna, 8

¦ NA» •lUNCIrtES MAMACIAa.

l»K

m ÒI.EO IH1HO DK
PM «ii fio <lo B«oiilliào

roM

||)j»i»|ih«s|ililh»s<efiU»i<i.
Appiovadj pela junlt «Jo liyflene t

¦nclor liada pelo governo.
I // o melhor remalto «W hoje d«*co-

berto para «
Tliil'.;>, btronei)itei», eioro*

lulnp, itichlto», i iiemla, deW-
lldiidoem <ioriii. de-

iluxoii, tosse oliro.iics e ai-
ícoçúcB do i otu o da

Ouroiii-tn
li" limito superior jo«leosimples

de IIbsiI.i (l»> Imcíll..), |» ripi^. n-
lóm d» for ile chfio e ^.l)or agn*
llaVÓiSi |aOSSU*i tfJ.liS 'J villlllll!»
oietiiciiiitoá f fiiililoviii fto olçrt;beni
pi um as |.i(i|i:.i di*ii' l I líictiH t •'*
Iii iislilii t:Ui ti' •* t,)'|ui|; •'h|.liilos

A' Vüíitlf. I : di-jüiri.' Õ Imli'!"*.

OSnr RAPHAEL deVáüMH
l ,;4i-.i.-.<l3 «m Oiralto

Rua tfo CWcfts-MMJ, 4»", am MMI
nmmi-%1 tu wmm kicociiçIo

?rf,'».*i'.< - Hwkii - liNMaaUa a*» raaíaa
(aaita ta lltlJai a ealnajM MT*¦__»____,

Ciníi li 4. lartuia - «itaaHa fa »raarta4»#a.
NlO aOMINII. _ •

om FRANÇA como na ALGEMA
Para aiin/orniat*titnHri".ieao Jàicriptort»

úetle Jornal.

tfí<V

g:~-==» S 5. "•2=3 o a
Çi-i ^ çç j© 3r»g ca *" tp O
Easia c/5 cg m, r ^
; S a W

=^3 I S? ** JZ
B 1 ©
^-^ 5 a

*»-" ~"3 C3 O**

3

Bè^M

1 BS2.Boidt.aiix i Medãlht
il» ..rena; Wul«, M««/a//n
«cAfalurUoctielortiiK./i.
^o '.'á Mortalha tíe Prah,
)!(¦.'/•(/" íjip(/"/o —. I8P5,
Aii«sMi'itam: Hatlnllii tu
Fruta dourn.a. — l"B5,
ExponlçJo «In Trabalho:

' 
*H*

.ff,*,,

. ALIMENTAÇÃO BICA
om principio* anotados o plióaphatoiloi.

A -fA-aiMKA »éX»IXl- «i o inollinr
.Auxiliai- «ln .nma «lo lullo nu nllmôutiifao liai
urlmivliiliiis. Kxpoi-lmnntiiilncum omollior exito
nau Orcclics, Hospitaes. o A»ylos, ó solicrana
para na Orlnn;iui, puaauns lilosns.frnc/iri i* ua qiie
sotrrom iio Guntrit is, Qnstriilglas, Moles-
tias cie Intestinos, Prl&So da Ventre
rebeldes e tuilim oa Af fuo^Oes tiuu níiu purralt-
tom ao eatuinago* supportitr n aliuiuntnçfto
uocoitóarin parn u praduof (lo da (orça ada suiido.

EXIOIH A MARCA RCQISTR&DA.: A VIRQEH
PWJUKLINiêmltordeaiuelFrant»)
Wplilliilt w Mar mUllo; ADOnSTO CEU» HIRODII

"&' ¦¦:¦:.¦.-....'¦

I 
¦ , .* * ¦ . rf'"'-',' 

';'¦'. 
:;•¦ ,"':-'-ri-- .'¦*.'

¦

Para os dias de
festas.

Altigúo-se todoá os preparos d« louja
e vidros para serviço tle meza.

Todos os pratos para adorno tle salla
quarto salh o varanda.

A preços baratos—Alugão.
Antônio Alberto & Neves.

Papel para forro*
Espantoso sortimento de papel dou-

rai'o, branco è pinlatlo para forio de
salli-, quarto e varmitla.

Cerciiduras douradas e pintadas.
Uairas douradasnpintadas Vendera.

Anlonio Alheilo & Neves.

Louças e vidros.
Copos, Galix, garridas, conip'li'itas e

porta quejos.
Apparelhos branco ede coros paia

meza.
Oulras muitas pegas de louça e udro

Sue 
ludo se ven«le avulsos a preços re-

unidos — Vendem
Antônio Alberto & Neves.

Aluga-se
a casa da rua do Sol. onde Foi a chã-

pellaria—Blubni—,'propria parn negocio
e moradia.

A Iratar na livrsria
Ramos d'Almeida. (2

Cholera-morbus.
Do vem uo e tratamento do cholera-

morhus, segundo os trabalhos e com
discurso do professor Arroaldo Canta ui
em Nápoles na L1X teuniâo dos natu*
ralistas c médicos alleomes em Berlim,
dr. W. Uayelburg 1 folheto por WBOO
á venda na livraria Ramos de Almeida.'7,:v':i, 

(7

I1IUN0B SOHTIMBSTO

Po .«fnntídoftíiHwóW Caríoao.
Kkii - cio On»

K*il0-ta;ft0
IVralia.

r.«utifrllha».
diu ItAoina.

De MiMioal Corrêa Maoha-io.
Benadoraí.

Londrea.
Kxpo«lclo lin».

nrofai
Parltinniei.

AvvImhi muilo bon», |i«r« 40 o W m.
TEM

Riiionl» %liH0l*«.
• «niiodoThftfttrii. 7

Vende-se llaraio..
tira* rum pnrn liomem.
Rapai aillioíj pif» *r«J.
l liapeiM imi» m* e iiio»ln««(C«wC''.J
iliif|iiMiiHi io* pata homem laicnda

bòJ.
r,h«|iéu* capacflca pnn lidiitein
toque*, goítos lindo».
Vcnlarolm.gMlonlIndf*.
I.igat pura im». rawniM l-oa
Meia» pnrn liomem. idem, i.tm.
Cnrtaira* |iata bolço*
Cigarrciuwgoítoaliotlo*)
llolçaii pnra fumo
K«t.tj(>» pnra raiteim
Potta jóias
Poitu ItniH.' „ .
Bolça» p»ra v>to,m\oi lindo*.
Caixa» com pcrlumarn enfeitada»

para mimo.
Iletiói do r<.r«* em cailei».
|»i.olomobilw de diverso» go*lot«.
MiiURas-e mollá» avulsns para duo.
Vi llir* paraiWo.
Agutt lliititla
Ciarrüfi» branca* para rae»a.
Couiololrai dediver»a< qualidade*
Ci|ii:> idem, idem.
Ctiiis idem, idem.
Jiiiki* (nvnlsoi. para agua
Vi nd« íe tamlicm um cofre dc ferio e

om.n bu ra prova de fogo
E m.t io» outro» «tigo* ludo vende se

bar:!*'.
N 0-HUA GRANDB-N. 6

Balth->aar da Costa Machado-

Redução dos preços.
14000 Amoladore» com cubo» par-i fa-

ras.
l^ilOO Anaguas bordadas para senho-

• ras.
600 lúlojoa com agulhas para cro-

cbet,
800 Rolciulias de mfto para senho*

ras e meninas.
SOI) ÜBtroicaüisimi-nci oranco pirn

criençat.
800 Oachine» dc lm para criança.

1 #500 loucas íefiló paiBciianços.
2*000 Chapeos de pílbinlu p»ro meui

1189
:i$000 Chapeos de palhinha c veludo

pata senhoras '
10*000 Chapéus bordado» para sol.
81500 Cortes de casemira para calça

e colide, , .
300 Mi-.cinhos de coral verdadeiro.
800 Caixinhas com canulilho pra-

teado. .
5§000 Camiia» compridas ponteadores

Íiara 
senhor--,

laniisas horbadas para senho-
ras.

1&000 Canivetes finos
3*500 Peças de cambraia üna transpa-

rentes.
12*000 Cotles de cambiai 1 bordados

para noiva,
320 Didnes de marfim para senho*

rase meninas.
I&5O0 Espartilhos bordados para se-

nhoras. , ,
500 Metro de f-.slüo braiico e de côr

i para vestido. .
3^500 Dúzias do gunrdaiiapos com

franja para, mesa.

Bèrentemn eHnMeif.

ANTONIO ALBERTO & NEVBS (»

Fazendas pretas. ;
1 Merinós de superior qualHade.¦ Liin9'l;»as. ' ''-': ]; 'V1";'.

Ditas lavradas. ¦'¦-¦
Lustrim liso.

Rendas de seda. preta de lindos dese-
nhos, vende-se a preços reduzidos A rua
de Sfio João, canto da dos Afogados. (I

Jiltígtt^e
.•uma sala e um quarto, forrados e as-

soalhados, na rua do Viramundo (aliás
Barbeiros, próprios para escriptorio, ou
qualquer outro mister.

Quem precisar dirija-se ao 2." andar
da mesma caia. (1

Vários artigos
Oleo de ricino em latas.
Agoa raz em latas de 18 litros.
Banha do porco em latas de 5 libras.
Toalhas felpudn* e alcoeboadas.
Pcras. pecego* e azeitonas.'
Ostras, salmões e lagostas,
eandieiros, lamparinas u bóçaes.
Mangas, navios e abajus.
Bicos de ferro e zinco para calçado.
Licor cliarleuiíe em meias garrafas.
Gomma arábica cm vWfósifinn pince.
Arame para pescador em caixinhas.
Licor Irancez em garrafas e meias.
Carrinhos dé retrós grándue peqiiü-

nos. -.¦¦ :'?¦**•*-!;."-*.*' ;;
CnrtQe* para visita grandes e peque-

008. 
";„,. 

,yy,.A\\ ¦

VENDEU FRACP^^':rl!A!fÍ|,.. r
7'BJSp;oli,^SÍ(ÍÍÍ:ÍS. A

do Bra*!!, íamerica^iiilonall Ahiiirica
Septeatriorial, Ásia, Ò.eaüia, Rn

¦-.í../topaVe,.Afrii,a. '¦,"¦:.*.

Atlas e, compêndios de goographla
dos ^elhoros nuciorcs, i;i' . ,,í < ¦¦

Gompandlo dè 
'gèogriiphia corn*

meieiãl e industrial. du» finco' partes
do. njúndòi: 

' ¦ .•:'>:« "').

Livraria,«
'"•'.'iiHáMO^ÀLMÉÉt-'.*

11

Typ. de^Wtói* fllho^top Antooí»"" J'J/da iüriffta Lina.
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