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CORREIO DA BAiHIA
,';;.- J.8 OB lülHO Di, 1877.

A eonsideraçto que o Diário da Bahia, eomo
qualquer outro companheiro de lides jornslisti*
eas, tem direitodeexiglr. nós, é o que ainda noa.
determina a um retorno á quesito suscitada a
propósito do programma governamental do cluò
da Reforma. ;.'--'

Feita e sustentada por nossa parte a critica,
-qoe nos psreeeo rasosvel, do selo da associação
liberal, e defendido elle úmae mais veies pelo
contemporâneo acreditamos ser chegado o mo*
mento de submelter a cansa em qne nos empenha*
mos ao juiso dos coneidadSos.

Nio entendeu, porem, assim o Diano, que,
eonsagrando.lhe novos euididos, obriga-nos a
nao deixal-o sem eonlendor na arena.

Apreciaremos, entretanto, alguns pontos que se
tios afiguram encarecendo mais detida silencio.

Em começo cabe-nos significar ao orglo libe-
ral quê, modesto em nossas pretençõ^a, nunca
atravessou-nos o espirito * idéa de proporcionar»
lhe urasleeçlo. '
' 

Refletindo em divergência do collega, o que
parece-nos um direito, cauteloso como somos,
nem na forma reveslimo-nos de arrogância ma-
giitral, arrogância que nio nos permittiria a pro-
pri*consciência, adirertíndo-nos doque somos e
do pouco que podemos faxer e lemos feito.

. Está decUrsçfo Uo franca, quSo . incera, deve
dissiparqiisesquer apprehensSes em ordem a im-
pedir que o campo das idéas, único em qne se
devem travar nossas lulas, degenere em theatro
da susceptibilidades feridas, de paixões pessoaes
excitadas. '. 

-V-.; 
''.'''

Nto podemos, como o Diário, achar essa iden-
tidádequese lhe representa entre aquestio re-
ligiosa auseitada na Europa por pceasiío das de*
cisões tomadas pelo concilio ecumênico do Vali*
esno e a quesito episcopo-maçoníet em man dia
levantada no Brasil. .

Alli foi o dogma da intallibilidade do papa
reunindo contra si os bispos bávaros na Fulda,
levando o dr. Eoerter, arcebispo e primai de
Breslsu, a depor o baculo arehiepiseopal, e pro*
voeando ós protestos dos drs. Haas e Dollinger,
das faculdades theologieas de Munich, de Tubin-
geri, da Hungria, da Hespanha, da Áustria e da
Rússia; aqui nto é aquelle dogma que dA origem
á luta mas nma questáo. de irmandade* ou de
ppss, eomo alguém í qualificou. - r;
Wlljadlssençlonascé de um facto que affecta
a generalidade da egreja catholica, entende com

^ á írençá religiosa e \t A sua frente o p^rio pon*
tlflee romano com sua voa preponderante ho con*
eilio^-Wi Petrui, ibi écçUsia; aqui o facto nSo
tem esse caracter universal, nada tem, com O reco*
nhecimenlo de um dogma, e qualquer manifesta-

; "çio 
]do chefe da egreja, que se presumraa, nío é

'sinto posterior. -0 ;.
ÁIH, emflm, ô sdissiileneiáTque se caraeterisa

e àeeentua sobre um ponto de fé; aqui é um con*
flieto dejurisdjcçloqúa sé a^lla entre i áiiétori-
dade temporal e a espiritual para resolver uma

quesito minta
7 Si hem as tendéneiss liberaes, sempre dispostas
, a supprimir a auctoridade onde quer que a depa*

rem. tenham; procurado assimilhações, éi; nto
obstante, certo qoe era si as questões alludidas
nto sio as mesmas. i;

%m contrário, a lula entre nós nio surgiria em

{874, más ein 1870; nto teria por fundamento o
interdiclo das irmsndades, mas o próprio dogffl»
definido. .
, -IS' faeto que em começo se disse> que as
crenças na egreja romana nio soffriam alteração;
os msçons em toda parteje confessavam bons
citholicos e onde quer que fossem vistos era nós
templos da egreja que reconhece pòr chefe o

pontífice de Roma que oravam e assistiam aos
saerifleios religiosos. 077 ; ;/;: NesUselrcumsIsncias deerttas.se. este a tçle*
rancia do maçonismo na communhlo catholica e
á harmonia se restabeleceria entre os pastores e
as ovelhas arredias de seus rebanhos.'. 

¦ Este resultado, porém, serie possível na questio
religiosa em'.-que se agitam os povos no velho
mundo? r,A7;-7A-. ¦¦:,(-0 ,• '..'," '.

'7 Atadaquando o papa podesse abrir rato do
_ dogina definido, poderiam reunir*sè os appelli-

dados velhos e novos catholleos; mas a luta con*
linuaris, porque a, origem capital das questões
na Eiirop* é a existência simultânea das seitas
diiputindo-se os privilégios ou esforçando-se por

; eslabeleeerem-se na mesma linha de egualdade.
r. Análogos combustíveis, preparadores 

~de um
ndio a qualquer tempo, iiio., 0a temos àetual*
ile; pois que rasis de nove décimos da popu*

sçlo bruileira professam a íô catholica.
V'.- Si, pois, áquella reclamada tolerância pouder

encontrar joíuçio em uma eoneordaU para que ó
programma do dai da Reforma?

¦^ .Nioiéialiberdade religiosa, com a continuaçio
?^s egreja do eslado, encarecida sem condições por

|§|pí»!lw*;^^
xfrdoeonflieto dado enlreaôs,émenos impedir eon.

liètos de outro gênero sem existência possível no
ft». r... r.l :.J. .-.. _.„:i_. ._._. Ai ......

dessa que é a religião de estado, é este um
nefando'preço que nto honraria áquella con-
quieta. ~

Si a" consciência deve ser livre; si ella nto
pode ser livre sinto com a expanslo garantida
aós cultos; que se reclame a liberdade religiosa
por ostes princípios.

Si o numero dos dissidentes da religião nacio-
nal é tal que a egualdade para as crenças dis-
colas possa ser reclamada como uma exigência
de ordem publica; si o interesse de povoarmos
vastas regiOes exige-nos maiores frahquezas re*
ligiosas; que se funde uma reclamação nestes
motivos.

Fasel-o, porem, escudando*a na necessidade de
evitar a reproducçto de condidos da ordein do
qne entre nós houve logar e isto ao mesmo tem*
po qae se consagra a continuaçio da .egreja do
estado, nto sabemos concebel-o slnlo como uma
astucia, como um artificio para armar ao prose*
lylismo. í.

Aqui, e por ullimo hoje, respondamos a uma
objecçio do Diano quando, confessando que res*
trieU loi a denominada questio religiosa a dous
pastores da egreja, aJDrmóu que os demais pre*
lados e o seu chefe em Roma prestaram aquelles
decisivo apoio moral e inequívoca adhesio.

Nto sabemos até que .ponto poderíamos levar
adhesOes nio traduzidas pelos mesmos factos que
geraram o conllicto, o que sentimos é que o es*
pirito de classe, depois do processo e prisío dos
bispos, tem algum» virtude a justificar o que
quer que houvesse. '

Sobre tudo, .o faclo do pontífice romano nio
adherir de logo ao procedimento dos bispos in-
tcrdiclores das irmandades e a suspensão poste-
rior dos interdictos nío permittem que iuterpo-
nhamos um parecer sem madura reflexio.

Voltaremos opportunamente ao assumpto.

o impávido philosopho: soou a * hora ds vo*
laçlo, que foi nominal, e Machado de Oliveira,
liberal, arrostou as ameaças que tentavam coagir,'
deputado nio se lembrou de que era soldado, vo-
tou pela accusaçlo do ministro da guerra.

A capacidade e esclarecida intelligencia de tio
prestante oidadio foram ainda reconhecidas pelo
governo imperial, quando o eseolheu para desem*
penhar importantíssimas tarefas, embora na serie
successiVD das nomeações umas fossem impedindo
o desempenho dé outras.

A 30 de abril de 1843 foi Machado do Oliveira
nomeado encarregado de negócios e cônsul geraldo Urazil junto ás republicas do Peni e Bolívia;

NOTICIAS DIVERSAS

r-ft« - •

liM

07
__MfWIaííaí:

m

A pais talvez ainda pôr muitos ánnoá
Entretanto, si para chegarmos a essa liberdade
de mister crear, a dissidência no grêmio do
ibojicismò e estabelecer o sehisma no seio

Anno biographieo brasileiro.-8 de julho.
José Joaquim Machado de Oliveira.—Filho le-

Sitimo 
do tenente-coronel Francisco José Machado

e Vasconeellos e dè d. Anna Esmeria da Silva,
José Joaquim Machado de Oliveira nasceu na ei*
dade de s. Paulo a 8 de julho de 1790: pelo lado
palerno pertencia a uma das-inais dislinetas fa-
milias da sua província; pelo materno provinha
de um dos ascendentes do -celebre economista
francez Joio Baptista Say, aue, deixando a Eu-
ropa, se estabelecera em S. Paulo: èra primo ir-
mio do cirurgito-môr Francisco Alvares Machado
de Vasconeellos, famoso na sciencia como opera*
dor oculista, famoso no parlamento como orador
inspirado, e o mais feliz vibrador dos raios subtis
do epigramma a da ironia.

- Machado de Oliveira assentou praça ainda der-
raindo no berço, a 10 de fevereiro de 1792, com
anno e meio de edade: foi reconhecido cadete a 5
dé dezembro de 1807: em 1809 teve promoçlo
de alferes, dous annos depois a de tenente; ca-
pilSo graduado a 13 de maio de 1813, passou a
effectivo em 29 de novembro de 1817; major gra*
diiado em dezembro do anno seguinte, effectivo a
Ide março de 1820, recebeu á graduação dè te*
nénte-còronel a li de junho de 1826, e a effecti-
vidade a 12 de outubro de 1826: em 1818 passA-
ra do 2° bataihlo da legião de 8; Paulo a 'que
pertencia, para o estado-maior do exercito, ser*
vindo de inspector do trem militar da província
do Rio*6randedo SUI; a 18 de agosto de 1820 foi
nomeado ajudante de ordens do governo da mes-
ina provineia; a 12 de junho de 1826 secretario
militar; a 12 de outubro de 1827 secretario do
exercito do sul.

Nto se poupam datas quando ha nellas eloquen
cia brilhante: èsqitéçaih-sé as primeiras, que mar-
cam apenas a praça no berço, a entrada no servi-
ço e o primeiro posto no fulgor da juventude: com-
parem-se as outras com a historia pátria, e nel-
Ias se verto também as guerras, as campanhas
do sul até a paz de 1828: eis o elogio nas datas,
eis as datas symbolisando nobres feitos, marcan-
do a conquista de postos è de dragonas, postos e
dràgonas, realçando a dedieaçio do Soldado be-
nenierito, e a gratidão do Estado ao serviços do
bravos-' '•' -,' .'¦ :" ' ' 

, 77 .' As pelejas e batalhas de S. Borja e dos Passos
do Uruguay, deArapehyede Catalio, de Taqua-
rembô e do Passo do Rosário, e os combates de
Ibicuhy e de Iapejá e de Itaoorohy viram a intre-
pidez, a inlelligencia, o zôlo do illustre Machado
do Oliveira,que nesses terriveisiogos mareiaes,
em que os valentes param as vidas em honra da
patna, commandou por vezes ora'a infantaria,
ora-a artilheriá.¦"¦" , ,

Para a gloria'de um oidadio bastam jà estes
louros de soldado; mas o distinetò paulista linda
lavrou em dous campos com proveito immenso da
pátria: no campo da vida ciyica, no campo da vi-
da litteraria,:,

A' fonte límpida e iica.de. continuo se pede
agua; ao patriotismo esclarecido e puro o Estado
pede de continuo tributos., -

José Joaquim Machado de Oliveira foi na épo-
ca da regeneraçlo potitiea do Brazil nomeado
membro do governo provisório e logo depois do
primeiro cpnselno provincial do Rio-Grande do
Sul: foi commandante das armas em Sergipe em
1830; foi presidente da província do Pari em
1832, das Alagoas em 1834, de Santa Catharina
ein 1837, do Espirito-Santo em 1840. Foi eleito
depulado da assembléa geral pelo Rio''Grande do
Sol na primeira legislatura, pela província do seu
berço na oitava, membro da assembléa provin*
ciai de Santa Catharina uma vez, da de S. Paulo
doas vezes.

Nas lutas polilicas, nos certamens çonslitucio-
n ses, no movimento ardente, n» acçlo do grande
theatro, como no esquivo retiro da fadiga ou das
illusões, foi sempre liberal, e deixou.no mundo
immenso das cdres cambiantes o exemplo da tir-
meza inabalável n» religião dos princípios, da
constância enérgica que pode quebrar, mas nto
torce, daquelles velhos paulistas que se chama-
rám Feijé e Andradas, Paula e Souza e Alvares
Machado. 

'
No primeiro reinado a opiniio politica de tose

Joaquim, Machado dè Oliveira, provou-se ém so*
leinne è arriscado pleito; como o ouro que se
prova, no fogo. Na câmara temporária, de qiie elle
eri membro, discutiu-se a accusaçlo do ministro
dá guerra íoaquim de Oliveira' Alvares, quealém de ministro era general: offlciaes dq exer-
cito, enchendo as galerias do parlamento, amea*
cavamos eleitos do povo, ousando até inter*
romper eom insultuosa grita o yelho dr. França,

I junto __ ,
a 16 de junho de 1844 recebeu a incumbência
de compilar um inappa hydrograpbico dos rios
Paraguay e Paraná; a 24 de julho do mesmo anno
cumpriu-lhe ir por ordem do governo examinar
a fabrica de ferro de Ipanema, devendo escrever
uma memória sobre o seu estado e necessários
melhoramentos;' a 14 de>março de 18MJ foi no-
meado director geral dos índios dà provineia de
S. Paulo; a 21 tle fevereiro de 1836, delegado do
director gerai das terras publicas na mesma pro*
vincia. /-.".,

O peso doa annos e a fadiga de incessantes Ira*
balhos levaram Machado de Oliveira a aprovei-
tar-se da reforma no posto de coronel, que obte-
ve pela caria patente tle 23 de fevereiro de 1814,
por contar mais de trinta e cinco annos de ser*
viço, para retirar-se ao seio amigo e suave da
terra natal;: mas alli o dedicado brazileiro nto
soube furtar-se ao dever do civismo.

Em S. Paulo serviu como presidente da com*
rnissio inspeetora da casa de correiçio da capital,
como 1* substituto do delegado de policia e
como presidente da câmara municipal da mesma
cidade èm um quatriennio. Depois de commandar
as àríiias e de dirigir a alta administraçio de
províncias, depois de oecupar uma cadeira na ca-
mara temporária emires legislaturas, José Joa*
quim Machado de Oliveira vai nobremente pedir
o voto do povo nos comícios municipaes, e acceita
um logar de substituto de delegado de policia;
nio louveis a sua modéstia, admirai a sua gran*
deza: elle nio desceu, subiu: acharrua de Cinci-
nato era mais alta queadictadura; mas o civismo
que nio mede'os gráos dos cargo, públicos, e que
exerce os mais modestos depois de haver exer-
cido alguns dós mais consideráveis, é mais alto
do que a charrua de Cincináto.

Agora o soldado eo oidadio, o homem da
guerra e da politica vai mostrar-se sob outro as-
pecto.A barraca do guerreiro linha sido gabi*
neta de estudo; as lutas dos partidos nio absor*
veram exclusivos no abystno das paixões a intel-
ligencia e o zelo do benemérito Machado tle
Oliveira: era paladim de um partido político só-
mente porque amava a pátria; e onde havia
campo que o amor .da patna podia arar, o illus*
trado paulista se mostrava lavrador incansável.
A historia e a" geographia do Brazil foram por
isso os seus estudos dé predilecçlo.

A 10 de agosto de 18Í8 duas vozes generosas
e patrióticas, a do conego Januário da Cunha,
Barbosa e a do marechal Raymundo José da Cunha
Mattos propuseram na sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional a fundaçSo do Instituto HU*
toricoe Geographico do Brazil; e, no empenho de
levantar.se o templo- consagrado i hiaterla,vT>a*!
tria, um dos mais aetivos e laboriosos operários
foi José Joaquim Machado de Oliveira.

Os fundadores de uma grande instituição sio
como os patriarchas de um povo: José Joiquim
Machado de Oliveira foi mais que sócio honora*
rio, foi socin.fundador, um dos pais do Instituto
Histórico e Geographico.

- Desde 1838, desde o berço do Instituto Hiato-
rico e Geographico do Brazil até muito recente
data, o velho sócio fundador encheu os archivos
e a flíoista Trimensal dessa associaçlo com estu*
dos, memórias, trabalhos sobre pontos obscu-
ros da nossa antiga e moderna historia: é tantos
foram que seria muito longo enuméral-os: quasi
todos se acham impressos naquella Revista,
..Além dos fruetos, preciosos de suas lucubra-
ções, tributados por seu amor p.iternal ao Iiisti*.
tuto Histórico e Geographico do Brazil, José
Joaquim Machado de Oliveira escreveu um excel*
lente livro da geographia da sua muito amada
província, e deixou rico thesouro de manuscri-
ptos e documentos relativos A historia pátria.

Sócio effectivo e depois honorário da soeie-
dade Auxiliadora da Industria Nacional, Machado
de Oliveira foi lambem fundador e presidente da
sociedade: Auxiliadora dà Agricultura, Commer*
cio e Artes da província de S. Paulo. / ,

A amplidto do seu peito mal chegava para as
condecorações que attestavam o seu merecimento;
porque, além do habito da imperial ordem da
Rosa e dacommenda da de S. Bento de Aviz,
nelle fulguravam todas as medalhas das campa-
nhas que fizera. v

Por decreto do Io de outubro de 183» foi-lhe
concedida a pensío annbál -dé-WO!, approvada
pela resoluçio de 31 de outubro de 1837,,que
elle, apezar d. pobre, cedeu para as urgências
do Estado, quando om 1863 a prepotência brita-
nica alvoroçou o patriotismo dos brazileiros.

No dia 16 de agosto de 1867 falleceu, na capi-
tal da província de S. Paulo, o vario illustre José
Joaquim Machado de Oliveira, que teve sepul-
tura.onde tivera o berço: contava setenta e
sete annos tle edade e perto de sessenta de servi*
ços A pátria. .—9 de julho. ,: ,

João Pereira Darrigue Faro, visconde do Rio
Bonito.—A 9 de julho de 1803 nasceu no Rio de
Janeiro Joio Pereira Darrigue Faro, lilho.legiti-
mo de Joaquim José Pereira de Faro e de d.
Anna Rita de Faro.

Destinando-se ao commercio, que era a pro-
fissioile seu*'pai, seguiu o curso da aula do.,
commercio e,tno primeiro Banco, do Brazil. ser-
viu com o maior zelo e aptidio logo experiinen*
tada. ¦., .- .

Quando, na épocha da independência, d. Pedro
I, querendo cercar-se dos lilhos das principaes e
mais rieas famílias, oreou a guarda de honra,
Joio Faro entrou para ella, e foi promovido des-
de_ú, posto de alferes até o,de major; e çominan-
dou o piquete que em 1826 acompanhou o im-
perador a Bahia.

Joaquim Faro, seütpai, eri natural de Porlu*
gal, e uo Rio de Janeiro adquiriu no commercio
e na lavoura considerável fortuna: em 1822 ado*
ptoú a oausa da independência do Bfazil, e foi
cidadio dedicado i sua nova pátria:.nos, últimos
annos do reinado de d. Pedro I, quando-se in-
flammaram os ódios internacionaes, e o partido
liberal fez mais enérgica iopposiçto ao governo
do imperador, elle aconselhou a seus filhos, que
sem exaltaçío, mas com franqueza % animo de-
eidid<> se inostrassem liheraes,-e braijileiros ae-
losos dos brios nacionaes.

Joio Faro ostentou-se digno dos. nobres senti*
mentos de sen pai, a quem viu com ufania em
1833 incluído em lista tríplice para senador ao
lado do padre Diogo Antônio Feijó, e de Anto*
nio José do Amaral poreleiçio dá província do
Rio de Janeiro.w _ ;;

figado logo depois de 7 de abril de 1831 ao
partrdo liberal moderado, Joio Faro preitouje*
levantes serviços A ordem publica, commandahdo
na guarda nacional ds cidade do Rio de Janeiro

o bataihlo de Sanla Rita, sendo depois ohefe de
legião, e preenchendo por vezes mais larde as
funeções de commandante superior.

Quando em 1836 o partido liberal se franc-
cioiinà, e Bernardo Pereira de Vasconeellos le*
vantou com habilidade magistral o partido con-
servatjor, Joi. Faro a principio desgostoso do
antagonismo em que via seus antigos amigos po-
liticos tio unidos de 1831 a 183a, acabou final-
mente, por inclinar-se para a nova bandeira lias*
teaih; mas eom tolerância, rnoderaçlo e espirito
de jusliça, de que sempre deu provas até sua
-morte.
. Em 11842 por exemplo, vencida a revolta libe*
ral de S. Paulo, chegaram presos ao Rio de Ja*
neiro os senadores FeijAe Vergueiro, como che-
fes rebeldes, e, é justíssimo lembral-o, os pri*
melros amigos que se apresentaram no navio,
offerecendo todos os seus serviços aos dous be-
nemeritos cidadios, entio perseguidos, foram
dous conservadores, o venerando sr. commenda-
dor Ayrosa, actual barlo de Sapucaia, e Joio
Faro. •',

Oí serviços deste amabilissimo e prestanto ei-
dadio multiplicaram-se em horiaontes diversos,
nos quaes so considerava por vezes simultâneos
e sempre unificados pelo patriotismo.

Negociante rico, muito intelligenle, de probi-dade iminaeiilada, de gravidade reconhecida, o
governo o chamou para a eominissio mixta bra*
zileiraje portuguoza, para a distribuiçio das
aeçõesjda estrada de ferro de Pedro II, para pri*
meiro vice-presidente do novo banco do Brazil,
para 'primeiro vice-prosidente do tribunal do
commercio, o para outras commissões.

Homem tle progresso, e de caridade agora
acceita a direcção dos tbeatros, e em longos an*
nos na santa casa de misericórdia, no hospício
de Pedro II, de que foi escrivão, no asylo de
Santa Loopoldina, em Nicthorohjr, do qual foi

Íiroredor, 
sua tledicaçin, seu gênio beneficente

adoram aetivos e sem fadiga.
Agricultor, proprietário de fazendas deeafé no

municipio de Vassouras, da província do Rio de
Janeiro, introduz melhoramentos agrícolas,' é
como pai pareôs seus escravos, e concorre no*
tavelmente para a abertura do estradas, das quaes
a prineipal e na verdade a primeira o mais im*
portanto, antes das vias férreas, foi a que se èlin-
mou dè Presidente Pedreira, o que honrou me*
recidamente o nome do presidente da provineia
que.sanccionoii e accelerou a execuçio do res-
peclivo projecto, o sr. dr. Luiz Pedreira do Cou*
to Ferraz, actual visconde do Bom Retiro, eona-
dor dò império, e conselheiro de Eslado:

0 volo popular lambem nio deixava em des*
canço, Joio Faro, honrando-lhe o, nome: elle foi
quasi sempre eleitor, pertenceu ao senado da ca-
mara municipal da cidade do llio de Janeiro,
teve em diversas legislaturas assento ns assem-
bléa provincial do Rio de Janeiro, e em eleiçio
de outra natureza mereceu a de deputado do
tribunal do commercio, e o de membro da dire*
ctoria do banco do Brazil.

Desde 1850 exerceu por quatro vezes o cargo
de vice-presidente da província do Rio de Janoi-
ro com tanta aptidio e bom senso, que nio sol'*-
freu onposiçío, nem excitou queixas do partido
liberal entlo excluído de todas as posições ofli*
ciaes.-Fora da administraçio da província, esta,
em eleiçio senatorial, deu-lhe o primeiro logar
na lista tríplice, da quil toi escolhido senador
Euzebio de Queiroz, o mais prestigioso chefe do
partido conservador nesse, tempo.

O primeiro imperador condecorou Joio Faro
com o habito da imperial ordem do Cruzeiro, com
o habito e depois com a commenda da ordem de
Christo, e eip 1830 com a da imperial da Rosa.

O segundo imperaior, o sr. d. Pedro . II
nomeou-o voador de s. m. a imperatriz; conferiu-
lhe o titulo de birlo do Rio Bonito, com o qual
Joaquim Faro fsllecéra, e depois o elevou a vis*
conde do mesmo titulo.

0 visconde do Rio Bonito, vario ainda mais
rico de virtudes do que de fortuna que aliás lhe
sobrava, falleceu a 11 de novembro tle 1856, com
cincoeuta e três annos de edade.

Vapor, da Europa.—De Bordeaux e escalas
entrou hontem pela manhan o paquete francez
Paraná, que seguiu á larde para o Rio da Prata
polo Rio de Janeiro.

Tivemos jornaes de Lisboa até 23 do passado.
Foro do Rio de Contas.—Consta-nos que foi

nomeado o cidadio Antônio Dantas da Trindade
para interinamente servir do tabelliio e annexos
no termo do Rio de Contas, durante o impedi*
mento do serventuário Luiz Pereira de Mello, que
se acha licenciado.

Conferência* pedagógicas.—Hontem effecluou*
se a 3a sjbsío da 3a conferência pedagógica, sob
a presidência do sr. dr. director geral da Instruc-
çio publica.,: .'.--,'

Entrando se na discussio, adiada, do 2a ponto
do programma—Trará utilidade, ou será mais
vantajoso e ensino a meninos de ambos os sexos por
unw professora, quer nas escolas do campo, quer
nas urbánati—faltaram a favor as professoras d.
Izahel e d. Maria Augusta dos Santos.

Em seguida usou da palavra o professor Má-
nuel Florencio, mostrando que a discussio se ha-
via desviado do ponto principal.

Oraram também os srs. professores padre-mes-
tre fr. Joaquim do Espirito Santo e Benvindo
Barbosa, que se manifestaram contra o pensameii-
to da pergunta sem a limitaçio da edade.

Usaram ainda da palavra os professores parti-
cu lares Philadelpho, e Piedade, sustentando a
utilidade das escolas mixtas regidas por profes-
soras. r

Passando-se á voíaçlo, foi regeitado ó quesitodo programma, c approvada a seguinte emenda,
offerecida pelo paire-mestre frei Joaquim do Es
pirito Santo;

« Que tenha preferencia a professora para o
ensino de meninos de ambos os sexos, limitan-
do-se a edade de 8 á 9 annos.»

0 sr. dr. director geral da inslrucçio publica
declarou encerrados os trabalhos da conferência,,
na forma das respectivas instrucções.

Presidente da tio Piauhy, o dr, Franciseo F.
Rodrigues da Silva;

Presidente di do Espirito Sanlo, o dr. AlTonso
Peixoto de Abreu Lima.

Telégrammas.—O Jornal da Rahia publicou
hontem os seguintes, que lhe foram expedidos
pela linha terrestre:

Rio de Janeiro, 4 de julho.
Foi jubilado o lente da faculdade de Medicina

do Rio de Janeiro barlo de Theresopolis, que esti
om Pariz.

Eoram nomeados:
Cominendadores da ordem de Christo: mouse-

nhor José Joaquim Pereira da Silva e Antônio
Dias Guimarles, negociante do Rio.

Official da ordem da Rosa, o bacharel Augusto
de Mello Rocha.

C.valheiroí da de Aviz: capitão de fragata Joa-
quim Cordovil Manrity, primeiros tenentes Pedro
N. Pereira da Cunha, Manuel A. Castro Menezes
e Frederico G. Sousa Serrano.- Primeiro vice-presidente da provineia do Rio-
Grande do Sul o dr. Miguel Rodrigues Barcellos.

Foram exonerados a pedido dos cargos de pre*
sidente* das provineias:

Do Espirito-Santo, o dr, Antônio Joaquim Mi*
randa Nogueira d» Gama.

Do Paraná, o bacharel A. Lamenha Lina.
Do Piauhy, o dr. Graciliano P. Baptista.
De Sergipe, ó bacharel Joio Ferreira de Araujo

Pinho.
De vice-presidente do Piauhy, o baeharel Enéas

José Nogueira.
Foi dernittido do cargo de 4* vice-presidente da

nrovincia da Pari o bacharel Anlonio Fransisco
Pinheiro.

Foi concedida licença ao fidalgo cavalheiro da
casa imperial barlo da Estreita para casar-se eom
d. Thereza Drumond. ¦..

Está interrompido o cabo submarino enlre Lis*
bõa e Londres. O serviço é feito actualmente porvia de Malta. v

Entrou hoje de Montevidéo o vapor francez
Belnrano.

Mercado do assucar frouxo; vale o branca 300
a 330 rs. e o mascavado 210 a 250 rs. o kilo.

Rio tle Janeiro, 5 de julho.Entrou neste porto a oorveta italiana Gorver-
noto sob o commando do capitão de fragata Gon*
zalez.

-A corveta Trajnno nio sahiu hoje fôra da barra
em viagem de experiência por incommodo do al-
mirante Tamandaré. •

Cambio sobre Londres: bancário—23 3(4; par-
ticnlai—24.

Apólices di divida publica ao par.Entrou da Europa em direilura o paquete in*
glez Aconcagua, da linha do Pacifico.

Rio de Janeiro, 6 de julho.
A corveta Trajano realisa amanhan a viagem

de experiência. Vio a bordo o visconde de Ta*
mandaré, Costa Azevedo, Noronha, primeiro te*
nente Barbosa e o construetor Trajano.

No dia 16 do passado casou-se em Munich d.
Julia Felicia Maria C. de Albuquerque de Villa
Neuve, segunda filha do sr. Julio Constando
Ville Neuve, proprietário do Jornal do Comnwrc.o,
com o príncipe Francisco Emilio L. de Sayn
Witlgenstein Belleburgo.

Hi os seguintes telégrammas da Europa:
Pariz, 3 de julho.Foi preso aqui, á requisiçlo do governo de Ma-

drid, o estadista hespanhol Luiz Zorílta.
Roma, 3 de julho.O papa, na recepçlo que fez aos bispos de Olin-

da e do Pará, approvou o seu procedimento rela*
tivamente á questio religiosa no Brasil. Eslto
em muito bom caminho as negociações entre
santa sé e o governo brazileiro psra resolver-se
áquella questio.., Londies, 4 de julho.Suas magestades o imperador e a imperatriz do
Urazil partiram tle Edimburgo a visitar diversos
logares da Escossla.'

Vienna, 4 de julho.Os turcos retomam a offensiva na Ásia Menor.
O levantamento no Cauesso augmenta de impor*

tancia, nio podendo as tropas russas na provin*
cia insurgida dominar a insurreiçío. ^-.'."i

A esquadra austríaca está em Constanlinopla.
Pariz, 4 de julho.A prisío le üorilla terminou por uma ordem

de expulsio do mesmo. .

Cargos policiaes.—Por acto de 8 do corrente
foi concedida ao capitio Antônio Alves Ferreira
a exoneracio que pediu do cargo de delegado do
termo do Urubu, sendo nomeado para snbsti-
tuil-o o subdelegado Heitor José Guimarles, e
para o logar que este deixa o cidadio Quintino
Joaquim Vieira.

Promotoria da Feira de SanfAnna.—Por
acto da mesma data foi nomeado promotor, pu-
blico da comarca da Feira de SanfAnna o ta-
charel Quintino Ferreira da Silva. ,

Presidentes de províncias.—O Diário de
Pernambuco publicou o seguinto telegramma:

Rio de Janeiro, 3 de julho, ao meio dia.
- Foram nomeados!

, Presidente da província do Paraná, o dr. Joa-
quim Bento de Oliveira Junior;

Presidente da de Sergipe, o dr. Antônio Joa*
quim Corre» de Araujo;

Obituario.—No dia 23 do mez próximo passado
foram sepultadas nos diversos cemitérios desta
cidade as seguintes pessoas:

Campo-Santo.—Paulina Rodrigues da Concei-
çio, crioula, solteira, 26 annos, costureira—
pblysica.Martinha Carolina de Jesus, preta, solteira,
30 annos, costureira—tuberculos pulmonares.Bernardina Barbosa de Senna, crioula, solteira,
50 annos—moléstia interna.

Angélica Vianna Lacerda, branca, viuva, 68
annos—affecçio cancerosa.

Maria de Jesus, crioula, solteira, escrava, 60
annos—moléstia interna.

Quinta dos Lázaros.—Manoel do Nascimento,
pardo, 1 'anno—rachitismo.

Uoilia Velloso Paraizo, viuva, 07 annos—lesto
orgânica.

Bom-Jesus.—Maria dos Anjos, crioula, sol*
teira, 41 annos—moléstia interna.

Maria do Carmo, parda, 2 aniios—varíola,
.dia 24 70

Quinta dos Lázaros.—Joio, pardo, um mez—
moléstia internai

Joio, pardo, 7 dias—mal do umbigo.
Joaquim, 3 mezes—moléstia interna.
Maria, recém-nascida.
Margarida Cortona Bania Silva Araujo, branca,

solteira, 18 annos—pblysica.
Elidia, solteira, branca, 14 annos-molestia

interna.
Esmeralda, africana, solteira, liberta, 42 an-

nos—parlo.
AlTonso Tavares França, africano, solleiro, li

berlo, 80 annos—eryeipela_ ,'
dia 25, v

Campo-Santo.—Eduardo, pardo, 3 mezes—mo-
lestia interna. (.Sabino José Casimiro, cabra, solteiro, 35 annos,
marítimo—tubeiculos pulmonares.

Quinta dos Lázaros.—Joaquim Carlos de Arau-
io, branco, solteiro, marinheiro, 25. annos—fe-
bre typbiea.

Maria, 6 mezes—convulsões.
Marcellino Alfredo França, pardo, solteiro, sa*

pateiro, 42 annos—lèsio do coraçio.
Manuel, cabra, um dia—moléstia incógnita.
Domingos Ferreira Lopes, português, solteiro,

caixeiro, 14 annos—febre amarella.
Esmeria Maria da Conceiçlo, crioula, solteira,

39 annos— febres.;..
Martinho Maneei dos Passos, pardo, viuvo,

marítimo, 40 annos—aneurisma.
Jusepha, parda, 9 dias—febre.
Firmina Thereza de Jesus, branca, solteira, 4

dias—phtysica. .;."?•.:.:,•. --.

hido ante-hontem para Pernambuco « escalai, fo*
ram os seguintes:

Joio C. da Silva, tenente Benigno C. de Albu-
tiuerque, d. Fráncisca A. Fernandes e 2 filhos.
Joaquim 1. G. Lemos, Ângelo R. de Soou e 1
criado, dr. Antônio G. Ramos, Mecenas S. dé
Salles, Antônio Pachsco e capitio Antônio J. de
Araujo.—O vapor nacional Ceará, sabido no referido
dia para o Rio de Janeiro, conduzia os seguia*
tes: •' ',

Cadete Anlonio M. da C. Meirelles, dr. Tobias
Leite e I filha, Manuel J. Espinola, Manoel Pe*
reira, José P. Marqaes, André A. de Sonsa, 3
recrutas, 6 desertores, I ex-praça, 1 africano li-
berlo com 1 escrava, e 45 uacravos, sendo 3 in-
genuos a entregar.

—No vapor nacional 0«Aúi, sahido no mesuo
dia pareôs portos do norte tio império, feram os
swiiiites:

l'.irílrio V, Ferroira, Joio S. de Andrade, dr.
Antônio L. M. de M mdonça, Irenio M. dos San«
lo», tenente José L. da S. Lim» Junior, dr. Lndge-
ro V. dn Azevedo, Anlonio J. de M. Barbosa,
Luiz J. Arouc», Joio Marques, Agostinho F. Ra-
um. fí '.\ africano* lilnrtos.—O vapor franc-v. Partnà, entrado hoatea de
llonleaiix • esc ti»*, trouxe os seguintes:

Carlos KHIei- V inntns de caridade, Firmino
Gsetano, Lughófnr Emilia, Dunarigny J. Pautihe,
Josepha JonztieU,Cirlos L.Cedro, Deopnes A.
Velloso, Miguel G. d» Costa, Manuel P. da Cu*
nhá, Fernando L. Sarmento e Lúia Tarquinio.

Marinha mercante allemau.—Tem alimenta-
do consideravelmente a marinha mercante d* AÍ*
lemanha do norte. O numero total de ntvios do
commercio no anno findo de 1876 era de 4.745,
medindo 1.084.882 toneladas e tendo 42.362
homens de Iripolsçlo. Isto di em relaçáo so an*
no de 1872 um augmento de 116 navios com
06:192 toneladas è 2.450 homens.

No total dos navios sio comprehen tidos 319
vapores.

Escravatura sob a bandeira inglesa.—Com
está opigraphe notieia o jornal The Standard,
de 16 do passado, que o navio inglez ds mari*
nha de guerra Rifleman, commandante Clayton,
abordara, no mar Vermelho, os vapores d'aquel*
Ia naçlo áfoína e Rokeby, que conduziam escra*
vos.

0 commandante Clayton rusndoa pdr em liber*
dsde os escravos e oficiou ao almirantado, re*
latando minuciosamente o fáeío.

Uma dama esperta.—Lá-se no Ditrk dt No>
tidas dn Lisboa:

tPerguntei liontem á noite,—a uma duna for-
mosa,—eom quindins orientaes,—mas muito pre*tenciosa: •—ViceneiaU ts jornaesfRespondeu-ma muito rápido,—em tom vaido-
so é ufano:—Eu só leio nos jornaes,—o Ale-
xandre Herculano—leiosò o que elle escreve I—
Quem ha que a lei-o resislatl

—Mas o illuslre chronista—nio escreve nos
jornaes!—lli! Jesus! ainda mslsíl—Noticias do estran-
geiro!—E' sempre, sempre um chaveiro—Cuida
que'escreve só dramas,—Também escrevera-
mances... —E diversos telégrammas.—Telégrammas?! que me diz? -Vóeencia illu-
d ida está!

—Nio estou tal, que os assigna,—com as letras
A. H.

Puz-me a rir; mas a bom rir,—e comi gestoassás niagano,—fiz-lhe ver qae o A. H.— lhe
produzira um engano,—quer dizer: Agencia Ua.
vas,—nJo Alexandre Herculano.—*

Roa nora para os anrdos.—Lé-se n'nina falha
estrangeira:

«Acha-se em Madrid mr. Franck, de Psrii, in*
ventordeum instrumento acústico,.impsreepli*
vel, approvado pelo corno medico de Paria e
honrado eom uma medalha de prata outorgada
em 1867. Este instrumento exeede em eOcacta a
tudo que se inventou sté hoje para allivio da
surdes. Adapta-se á orelha e obra tio poierosa-mente no ouvida, que o urgiu mais rebelde vol*
tá em breve ás suas funeções ordinárias. Deste
modo.as pessoas gozam do prazer da conversa-
çio, e até os zumbidos que se sentem ordinária-
montedesapparecem de todo.» . ..' , }

Passageiros.— No vapor nacional Dantas, s|.

BEVETAESTRAIGEIRA
França—No di» 16 do passado, abriu ò sena*

do a sua sessio, sob a presidência do duque de
Audiflret Pasquier. Depois do -presidente ler
uma carta do presidente da câmara transmittin*
do a proposta votada pulos deputados modiflesn*
do s lei da imprensa, foi dada a palavra ao du-
quede Broglie para ama cominunicaçio do go-verno; (Movimento de attençto.) •

O duque de Broglie leu » seguinte mensa*
gem: ¦

«Senhores sensdores.— Em virtude do artigo
5* da lei constitucional tle 25 de fevereiro de
1875 o presidenle da republica acha-se investido
do direito de dissolver a câmara dós deputados
com a opiniio conforme do senado.' «Esta grave medida parece-nos hoje necessa*
ria. Venho pois pedir-vos que lhe deis o vosso
sssentimento.

«Os meus ministros ostlo encarregados de des-
envolver perante vós os motivos que a isso me
determinaram. ,

•A 16 de maio ullimo entendi que devia de-'
cltrar ao paiz qual o dissentitnento que existia
entre a câmara dos deputados e eu,

«Declarei que ministério algum poderia man*
ter-se nesta eamara sem procurar a alliança e
supportar as condições do partido radical.

«Qualquer governo sujeito a tal necessidade
nunea poderá ser senhor das suas acções. Sejam
3uses 

forem as suas intenções pessoàes vê-se re*
uiido a servir os desígnios daquelles de quemaeceitou o apoio, e a preparar-lhes a elevaçlo

ao poder.•Foi a isto qué eu níio quiz prestar-me pormais tempo. .' í
«Quando tal desaccõrdo existe entre os poderes

públicos, a dissoluçio é o meio previsto pela
própria constituiçio, alim de por-lhe lermo. .-.'v-

«Teria comtudo preferido que a data fosse re* I
tardada. Desejava, era particular, que antes de

Sarar-se 
as câmaras votassem o orçamento de

878. • >
«O mez de prorogaçlo que vem de findar po* .deria ter servido para socegar os espíritos e dar»

lhes a tranquillidade necessária i discussio dos
negócios.

•Este resultado nio foi obtido. Apenas a pro.rogaçio foi proferida, mais de tresenlos depu*
tados protestaram num manifesto, cujos termos
conheeeis, eontra o uso que fiz do meu direito ,
constitucional.

«Esle manifesto foi espalhado com profusto;
grande numero dos que o assignaram acompanha*
ram-o por cartas aos seus eleitores, ou disenrsos
proferidos em reuniões numerosas.

«Alguns mesmo, ao abrigo da impunidade par»
..¦¦¦¦" a--'\'í ¦ s ..-'¦ 7 V ..,'

•¦¦¦$H

'¦•'¦iíJáfflP

'•'- !v;

"iffffll
7-'S-0mmA

ÉÜ

oa
¦'í

m»'Tí

$È"wu>'x^|

m

:7iMÊÊ
f$3aw
'*•'$&

¦rmt

77-i-
¦ ' fã

•¦•¦¦ -.Ss
5<^__L___
^_l

0ã

m

'¦¦.'. 
!¦'•/-.}(. . - \:M7A'«7'

0,
-'

\$ÍÊÊ
77

¦H
WÊ :¦ ¦:' ....

•;-..-...: .: '

l%."<\', '..'¦'¦-:'V:

770. -'.



•R- mmm
¦"¦¦: 

'•

m®.

í:, t*..

PpfR
R:'

tóa'V -"

*: -

R--' 
'

.v-a
m
.-¦•.-..'

ki;

sh
:.
fí.VÍ..m
¦'

HB

TIRíSí

íi:"- ¦
\te~A.

m

RR'
¦Sí-t*,'*-

¦SilIlP

Ké«v*:í-*.' - ¦

¦fig

OOR-RlClp PA BAHIA -

• 
.-..¦--¦._*. 

. 
, 

, 
;¦ 

.--. 
-

i ij.i—íii.í i i mir~~~~—^~^^*"

lamentar, lervirnm-se de expréníès taes, que a
jnsliça teve quo procoder contra os jornaos quo
a« reproduziram. 

«Semolhanto agilaçüo nSo podia prolongar-te
sem cauiir profundo transtorno.. Aquelles que a
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os chame perante o paiz, aquém elles metmó se
'"Kô-me 

póit a pedir á câmara dos deputa-
dói pira votaralgumasleiiUrgen.es que o pátrio*
tismo de todos os. partidos certamente nío deixa*
'^VdliXfcSo 

depoir, promptamenlè votada,
normittirá que uma nova câmara, convocada nen-
iro dot pratos leguei, te reuna a tempo para pro-
ver soi serviços de próximo exercido.

«Dirigirme-hei com confiança ánaçáp; a França
uuer, como eu, manter inlactat at inttituiçoei que
nos régenv.eitambemi conióeu, nío quer que es-
sas instituições sejam detnaluradai pela acçáo.do

' 
radlealiimo; nâo porque em.1880, no dia em que
at leis constitucionaes poderiosorrevislis, lado
te ache preparado para a detor^nisaçao das for-
ças mortes é niltèriseído paiz. <

«Advertida a tempo, e prevenida,contra todos os
equivoeot, a França min o julgo, fará justiça
ás minhn intençoet, e escolherá para teut man-
datarioibiquè promeltérem «écundarnie.

•Ueveii sentir a riecesiidade de sem demora
deliberar lobre. a jmportánte retoluçáo que vos e
W 

«O presidente da republica, visto o arligo õ.«
da lei constitucional de «Ide fevereiro de 1878,
relativa á 'organisaçâo dos poderes puhticos, ias
conhecer Io penado a inlençáo que tem deidisiol*
ver a cimara. dot deputados, e pede-lhe a sua
opiniáo1 conforme. Feito em Versalhes a 16 de
junho dé 1877.—Marechal de 3fac-»laftori, duque
de Msgt.nts.Vj _

O senado «leeidlu que a mensagem dó maré-
chal fone enviada ái eommiiiõei. Umas ninçoenta
mil penoai cercavam o palácio de Versai lies.
¦ Nas avenidas havia mais de cem mil,, que por
falia de espaço náo podiam spproximar-se de

• palácio. í. ¦A ordem náo foi allerada.
Depois da leitura da mensagem preiiilençial o

senado seguiu a ordem dò ,dn. Foi tomada em
consideraçáó uma proposla, estabelecendo uma
escola de 'administraçáo.

Depois discutiu-se e adoptou-se por SIO voiot
contra 10, um projeclo «le lei votado pela câmara
dos deputados) tobré requitiçfles militares; e por
unanimidade um pròieeto de lei relativo á crea*

' lll' *~ »—-•*»

parto, a pM»R!.'ôJi??Llí1.:l(íSf±l,^.HÍH peneirar por dous lados 7.WX)torcoi, pi ntonle-
negrinot abandonaram ot detfilideiroí de Duga.
MeTiemét-pacbá renovou o ataque.

Londret, 18 do Junho, á larde. - -y.
Diz um télegran m» otBcial rusto que Uouve na

Ásia variot' ataquei dos turcos contra ds russoi
nos dias 13. lie 18, sendo repelidos ot turco .
A esquadra allemau dirigiu-se át eoitst d» Syris

grandes destroços noinifoiijo, éjque sé retiraram

legrammáVeI. \i i.montenhorogrl-duqueiram.
mandante omehefe do exercito do sul: ..

«Ploesti, H de junho.-Oi' turcos intenUram
honlem descobrir a bateria que Unham levanta-
doemTurluekai; mas graças a varioi liros de

¦- * i.. .... Ar, Náln ai
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cOo de um tiotlo halllia da lleuniáo....
Hla clmsra dos deputados, continuava, a diàcus*
sao da inlerpellaçao relativa á composição do
sabinele. Comuientáva-ie muito nos corredores
Ha câmara o relatório «^yr-J^^lfflJiSj*
1870, nue momentos antet tftiha sido ditribuido.

O relatório" 'estabelece' que, (né, JgfÇ^-ft
declaração ds guerra, faltavam 146:000 homens e
36:000 cavailos,' para sutlénto dos quaes. o
aoverno do imperador tinha aberto croditos..#

O relatório termina por conclusões enérgicas
afim de náo serem aceitas.a» contas da guerra
para 1870, reservàhdo os direitos do Estado p»ra
com o ex-imperador oü seus herdeiros. . ,

O duque Decazos disse que era preciso náo
deixar a França e a Europa sob a ••«.»«*»>
algumas dai palavras proferidas pelo sr. uam*

60 
orador declarou que era do,seu dever bom*

gar a Ital(a sobro as intenções do governo, da
França, que náo; caiu em máos suspeitai.

Oue se esforçaram ém repreSénlir n 'governo

francoz suhmcttido a osso jugo .próprio para
inquietar a Itália; mas que, elle '''»»^0_e'»e!'v
dera que devia dirigirão embaixador- ,» 'W.
junto ao rei de Itália, um despacho clicando o
Jduplo caracler do acto elTecluado em l«rda imui
e exprimindo a esperança de que o^lempo «les*
truirta as prevenções no caso de aa havor. Amr-
mavaá politica que á ^aiiça enleiidla^ seguir,
politica pacifica a cordial com a «alia, á qual o

presidente do gabinete,etn todos os lemposje
""dSou, 

emlim, quo, si as MÂjM
podeiiem suscilar alguma aiilaçáo, esta, seria
reprimida pelos poderei pub icos. . ¦ •., ¦

'Alguns dias depois novo despacho iol dirigido
ao representante francez èto lloma, dándo-lhe a
conhecer uma compiunicaçáo do general i*ui*
dini ao governo francez. #..,„.;.

O general oxprimia a imnressáo satitractoria
que a declaração do ttuvo gabinete francez produ*
zira no governo italiano, e a esperança de que as
relaçandé amisade entre os dous paizet náo

O duque Docazes declarbu também que as rela*
çoet da Vrança eom a Milia continuam amigáveis
e confiantes. ",'',- ,R.,.'*í

O sr. Gambetta replicou, afflrinando que exts*
lem^enlimentosde desconfiança contra o aao
impolitico de 10 de maio. ' .

tonlaterra-Na câmara dos denutados, James
LOv/lher, sub-sécrélario parlamentar «o. ministe-
rio das colônias e deputado, pqr york, disse qué
desde 1875 náo se tem trocado ; corresponJenc a
aliiumá entre Inglaterra e Portugal a respeito da
Bahia de Lburenço Marques (Dôlágoa Bay), eI ml.
aa que Portugal apreciará as vantagens que re-
suliaih pára cí cngrandeciihento''dostit sua colo/
nia da confederação dá África meridional. •

Armara dos'Tords, apesar da oppoa çáo do
. governai approvou, por 117 votos contra, Hi,

Smá muçáo pérmittindo que se effectueiii enter-
ramenlos «iom outras cerethonlas ;.mffé«wM. •¦¦*
da egreia anglicana

nii

Sitia comeguiri eitropear at trincheiras o ol.n-
bou os turcos a retirar assunpsças* ,

Em seguida lomperam o lego de outra bato-
ria; mas foram reduzidot ao silencio e obriga-
ram-not lambem a retirar ai peças, destruindo-
se auasi completamente esta outra bateria.

Tendo às Usai deixado de atirar, turcos
procederam iinmodiatamente á roparaçáo dos
prejuízos; mas tres * tiros de metralha puzerara
emW os operário». Ms. nío tivemos perdas.

Ó coronel Begolinhoff escreve que se feriu
unia sangrenta batalha no dia 4,.entre os.turcos
emontenegiinos porto de Krestatz e de Go-

O» montenegrinos commandailos por I Vulto-
titek, defendiam aquollas loealidatles e os il€«li-
ladeirot de Duga, em numero de 17 baUinoe»,
contra Suleiman-Pachá. <•

Eíte dirigiu-te com todai as suarforçss nue
podera apreciar.se em SO.ou 18 batall.Oet sob.e
Gatzkó.Krestalz, onde náo havia mait que oito.

A lula durou lodo oiliaa - ' '
Ainda que os montenegrinos. se apoderaram

de 1:800 espingarda* e variot ettandirlei, tive-
ram que abandonar Krestatz e retirar-se quasi
até Pi va * i •

Os lurcos oecuparam Krestatz e Muratovitchi,
mas parecem muito debilitados. > li'A:,''Ài

Os desfiladeiros do muga e Goraniko conti-
nuatrt em poder dos inonlenegrinot. Esles tive-
ram 600- baixas'entre morlot e feridos, deitei
muitoi éácerdotot.. „ , . a ..„„ ,„„

Um dos chefes, cavalleiro de 8. Jorge, mor-
reu;butrbsdous eitáo feridos gravemente.»

Pelo lado da Valacehia continuavam oi traba-
lhos preparatórios para apassagem do Danúbio,
ao passo que na Bulgária terroinavan» já os da
defeza; levadoa a cabo.ootn .todos os al anta*
mentos da estratégia moderna, lendo sido dirigi-
dot por engenheiros inglezes.. "

Os monitores bombardeavam as populações
situadas nas margens dii Dintibio, que solfnam

Tos°habitantes tio lloulchousk preparavam-se
para abandonar as suas vivendas, em vista do
incessante. canhonoio quo soffrlam da parle das
baterias dé GiurgeVo. .

I Em Coiistantinopla circulavam no dia 14 va.
rios boatos, pondo om duvida os annunçiados
triumphos do» lurcos no Monlonegro e o abasie-
cimento de Niksicli. Nenhuma noticia offlcial se
liavia recebido ainda sobre eites acontecimentoi.

Por oútrolado, dizem de Pera ao Daily Tele-
nraoh, que Solimati-pachá avançava nos desfila-
deiros de Duga. e que Mohemet-Ali entrará don-
tro de poucos dias om Niksich.

Chegou a Constiantinopla o contigento egy-
PCségundo noticias de Ragusa, de 10, a'ãmarcha
rio avançada de Soliman-pchá sobre Niksich,
foiapoiacla.por Uma sortida da guarmçáo turca
do forte Nordrcn, que atacou os montenegrinos

"confirmava-se 
também a victoria da Meheinet-

Ali em Kolashin, o qual continuava «nnouuo
nb-intoribr dó Monlenegro, com^fitn de se jun-
lar a Àli-Saib, quo avançava pelo sul

Baiusa, 19 do iunlio- á Urde
Sáo 70:000 lurcos o-nSò 7:000, que váo pe,

net rar uo principado do Monlenegro. ;
Moslar, 19 de junho á larde. ..
(Olliciah Ot turcos bateram ot inonlenegrinot

nos desfiladeiros,ifOttrog, tomando-lhes armas e
munições, / R¦ . • ..,, -R--

Itagusa, 10 de junho, á larde. „
Os montenegrinos foram atacados em Ottrog

por Suloiman-pachá, cuja juncçío com Ali-Sali-*
pachá, no lerrilorio motenegrino eitá imm nente.
A Servia mobilitou a primeira claste da mllieiae
chamou ai reservas.

Posth, 21 de Junho, á tardo.
Receia-se que ot turcoií pouco seguros da-st*

titutle da Servia, se adianlem aoi ruttot panando
o Danúbio, e oecupem Gladova.

Pariz, 12 do junho, á tarde. .
Considera-se imminente a patiagem do Danu-

bio pelot runos,: para s banda do Nikopoll.
Erzerura, 19 de junho, alarde. < .
Houve no sabbitío unia batalha entre ÍS.OIW

turcos e 20.000 russos porto do Sadikan. •
Ot lurcos foram batido» e obrigadot a retirar

para Dellbara, deixando no campo 600 portos,
entre os quaes o eommandante Manomel. O an*
dido militar inglez Itemliall, ia sendo aprisiona-
do pelos cossaeos.

8. Pelersburgo, 20 de junho, pela manhan.
¦Um ukase imperial emitto utn empreitimo in-

temo de 200 inilhfles de rubloi a 5 por conto ao
portador. . ...

Madrid, 20 de junho, á noite.
O rei partirá, no dia 12 do julho, para as pro-

vinciasdoGallizaeAslurias. -, . .
Ilegressará em 12 do agosto a Granja, onde ro.

ceberá a familia Moniponsier.
A commissáo parlamentar propfle que a amor*

lisaçáodas dividas amortisavois comece era jnilio
de 1877 e náo um 1878.

Madrid, 21 de junho, á tarda. "
A commissáo do orçamento propoz no congres*

so o direilo de quinze por cento ml valorem un-
posto sobre o carváo estrangeiro, e inaiilem os
.direitos propostos pelo respodivo ministro so-
bre os artigos importados quo possam fazor con-
correncia á industria-hospánhol.*.

I Madrid, 2Í de junho, á tarde. ¦
A «Gaceta» publica uma ordem real, determ •

nando ao diroctor da divida publica^ qua mande
pasar, a começar^ om l o 2. de julho próximo,
o semestre era divida e amorlisavel de 2 por cen*
to aos titulos da divida oxtorn*. e inlorna, e a
liVpor conto devido para o fim do correnlo mez
aòs consolidados internos o oxternos.

Madrid, 10 de junho, Alarde. . ^
No congresso ile deputados foi mandada para

a mesa uma proposta pedindo cirtcoonta mimoes
do pesetas para amortisar mensalmon o, por.duo-
«lecimos, ot titulos da divida consolidada oxterna
o interna, encarregando o thesouro publico ao
Banco do Hespanha tle pagar a amòrtisaçáo. A
Cacete, publica uma ordem real determinando

. .- i !t..tA» .Ia -v Oi atflril1*«uacem» iiuuikw um» »¦*¦«»¦ -— --z-- -.
a tiragem * sorto paraos títulos de 2 > amor-
tisaveil O sorteio para-o exterior -roalisar-se-hi

no dia 3 de junho corronte om Pariz; e para o
interior realisar-so-liso duas tiragent^m Madrid,

r0%m^^^WSS^ havia tido SZ 3oTj^e a^a mu 30 de seUm

uma derrola. ! „,,„ bro Proximo-
O príncipe Nicoláo^concen^vao-Us a su

forças no norte, para dar uma batalha decisiva
nas alturas do. Duga. t ..... '.„.,„.,

:Utn despacho.telegraphico dirigido da llusl-
chuk por Tayar,.pachá, sub-comniandante da ea-

quadrillia turca [doT Danúbio, ao ministro da
m 

«Consta de um despacho que acabo de reçebor
de Nikopoli, do capitáo Djevahir, coinmandaiilo
da canhoneira Doyour Delen, quo do dia 5 métteu
a piuue dous navios runos de madeira, çanho-
neando lambem os entrincheirsmeiitos do inimigo.

Estados*Ontdos'.-Nos jornaes de .Lisboa en*
conlramos os dous seguintes teloa,ratn.nus:

W*asliinglon,20,'pela.inanhan.. -
«Foram massaérados trinta americanos pelos in

dios numn incursáo qne estes fizeram.»
«Now-York, 21 de junho, á tardei;
Manifestou-se lionlem utn terrível incêndio em

Saint-Thomas, ;o qual,-propagado^ por forto ven-
tania, ló pflde.aér dominado- As A horas da ma-
iih.in de hoje.. .,.',,-

As perdas sáe avaliadas de dez a quiuzeini-
liifles ae dollars. .'•'"¦

Estáo rair pessoas sem abrigo.»

Bourke disse na câmara dos depuladbs que náo
se tizera ainda o pedido de neutralisaçío do ca-
ml de Suez.ve, por, contéquençi;.' nio-fora recu-
sado. í-íííi'«-*»'-<--'-•"¦- •'•••-M'-'-

A;Porta.náé respondeu aihtsliçáoda.Ingla-
terra.relativa ap canal. -. - «¦ • '.'.„,„,

0 governo decidiu que pedirá,.ao parlamento
ot créditos precisos para cobrir as despezai ex-.
traordinarias já feitai, tem comludo, :ie afastar*
da sua altitude passiva. . .^un -1 ...

. A câmara dosadeputados.approvou.um.eredilo
do cinco milhoes.de libras sterhnas, destinados
aoíerviçoidat.lndias.. -a1. -A i'R„R

Temos presente o lexlo da resposta do conde
Detby ámoçáo de lord Stanley de Aldeley.^

, Tratava-se das perseguições exercidas ná nus*
sia conlra os gregos unialas, para fstel-os en rar
na enreja russa; e lord Stanley .pedia » publip-
çáó de um despacho que o conde de Derby. recu-
sál'3 ' - ' •¦' ¦'¦ i'' 

'•¦ ¦"' ¦ «.'"tt'1 '"''** i.*}í*.--v'-''-

O interesse tio discurso do! ministro .conliste^
na dilTerença e na semelhança, indicadas por elle
entre o,procedimento do governo inglez. relau*
vãmente á perseguição dos unialas da Kutsiae
ásseenas violentas da Bulgária. Sendo.arRunia
um estado independente o governo.inglez. náo ti*
nha. direilo algum para dirigir-lhe observações
sobre os séut actos para com os Subditos russos,
a Turquia, pelo contrario, sendo um estsdo enja
exlitencls é garantida pela Inglaterra, o governo |
inglez pôde queixar-se dos morlicimos da.upi-
garis-..'¦-,:<¦-. a é •' ¦' ' ']-A' .' ri"'¦''•¦'"

Quanto tis publicações dos relatórios dos con-
sulei,relativos .á- perseguição dos unialas -e,aos
atsanihatos da.Bulgaria, lord Derby recordou á
anembléáque náo foram feitas por elle; mas que
a câmara dos communs havendo reclamado.os
relatórios foi forçoso publicar .documentos .deta-" 
gradsvéis á itussia, jois que. se havia,publicado
os nue'scc»tóvam a Turquia. . ¦¦:,.., í-.-- '.

Foi pbiSfpor espirito do equidade que e,o go-.
verno inglez se mostrou egualmente,;molestio

^ para es.dous.paizes. :,,•'.-
t' Guerra do Oriente

Noticiando a 
'resistência 

hérbicada praçá.de
Kars, diz o, Daily Telegraph o seguinto: >..

i Òs rusios mettendo mais; em bateria oilenla,
Dscas degrosso: calibre de,Krup,,em .frente das
muralhas, bombardearam sem cessar e atacaram
de brecha a, cidade, ma8,n,ad.aí:ijonseguir.am:.e,á
noite tiveram qué retirar-se para fera do alcance
daartitnariada cidade. ,.,.,;,. . „ '¦

NO dia seguinte a valente guarniçSo, de Kars,
nio lhe soffrendo,o animo Bcartranquilla.de-

;¦'-pois da fruatrada.tenlatjva do inimigo, fez uma
sórtida contra a columna.,russa da direita, com-
mandada" pelo geiiéral Heimanri. .Os turcos,eom' 
dez batálhtfésé duas peças de, artilharia de cam-
panha, oecuparam M alturas. i|e,-Tchifdtk* ,em

; No Jornal do Comtnsrcio dé Lisboa encontra
mos qs.'8Qguinte8 telegrammas:,,, A-

í Pariz. 18 do junho, á farde. ,,-.:.. ,
i Nacamara tios. deputados, Decazes protestou

coiilra as palavras de,Gambclta, que julgou de*
ver tranqu*l|jsar,a Itália acerca das inlençfles do
governo. Decazés áfllrmóu que Mta trabalho mu*
ti), pois que as relações com os governos estran*
geiros continuam sendo còr.liaes o confiantes em
que todos os partidos da França quornin a paz.

. A mudança.de minUterjo foi.um faclo de or*
dera interior.',',. .• • .„„¦;•

Egiialinente se receberam segurancas paçillcaa
de Berlim, S.Pelersburgo.yiennae Madrid.
rPar!z",'l8,deju|tho. á, tardo. .. ,. ,! Depois 

'dos discursos' dó Parts, ministro das
Obras publicas e Jule? Ferry, deputado (laesquor*
aá,ácâmara dos deputados addiou para ama-
nháiibproséguiuiento dá discussáo. ,oáo caleu*
lados''" èin"'l38 òs vôtoi que nas commistOes do
?enado «erjo favoráveis á, dissoluçáo e !128 ps
contrários.' ' '',:.¦.'¦;' -i' ¦
¦'.'Parl«,'.l9 de junho, a noite, . ,.,;' O depulado republicano Choiseul apresentou
na .câmara nina moçáo em nome das eiauerdas,
íènsurândo a politica tio gabinelee declarando
nue esle náo tem.a confiança do paiz., ¦«.¦.
!' 0 ministro das óbrat publicas, Paris, disse que
6 senado fallará amanhan, e .que, se resolvera
dfésólucSòVo paiz,.julgará por sua. vez entre as
esquerdas e a còlligaçáò ilo todos os conservado-
res. A moçáo foi apploVaila por 363 voloscontra
488. . , * ,RR .
í Pariz, 20 de junho, nela.ipaijhan..,; ,:, n

i O Jornal dõi j&eftotíifundando-s.Q.em telegram-
inas de Londres, .menciona o boato do qné o go-
verno ia pedlr,ao.parlamento um credito .extra-
ordinário de cinco milhfles.de libras. .. ._: ¦

i Torna a Ja,llar-se.,em desaccordo. no.seio do

fahinete, 
otidé á minoria, cpm o marquez de Sa*

if-bury,, seria contraria ao pedido e querona man-
ter altitude passiva, ètnquahlo Beaconsfield tlete-,
jaria preparar-se para todas, as eventualidades.

O consolho de ministros reuniráamanhan. Dis-
cutirá provavelmente a questáo do. credito, ,

Pariz, 20 de junho, á tarde. .-,', i ,.
Foi lido no senado..o relatório tle Depeyre,

cujas conclusões sáo favoráveis á dissoluçáo,da
câmara dos deputados. O seriado approvou a ur-
iencia. A.iliscussáo.que a esquerda pediu ímme-
diatav foi '.'adiada ¦» '
T Pariz, 21 de junho, alarde. '

-A- câmara dos deputados recusou votar as con-
tribuiçfles direetas, apesar das instâncias do mi-
nislerio fazendo obsorvar que os "conselhos 

geraes,
na sessáo de agosto,- .náo poderão fazer a repar-
tiçáo, como é tlé uso. •¦:¦•.•¦¦¦ •"•¦ ' ' . .

O deputado Laroche, legitiraista, insistiu com
o governopara convocar imíiiediatamente os elei-
tores afim .de ¦ procederem á eleiçáo'da nova cà-
•'•!•^a• •' AiA^ivÁj-' A

-O ministro Fourtou resporidén que deseja con-
vocar os eleitores, mas que .0, impossível reunir
á nova câmara a tempo de votar as referidas còn-
tribuiçfles para 18 (le agosto. '

O deputado Langloii apresentou um projecto
dacoíhujissSo d6 orçamento; propondo a apprò-
i-áçáo de um credito supplouientár para o minis*
Ierio da guerra. ,

Buehareet, l8,de,junho, álarde.-r .a-

ASSEMBLÉA PROVINCIAL
: 80." sessáo órdlnarüi era 15 de

junho de 1877
rnBSIOEHCIA do sn. cohbba db abaujo

Ao meio dia, feita a chamada, comparecemos
srs. Corrêa de Araujo, Jainheirb, Rodrigues Te.:
xeira, vigário'Copertntf, Mello; Joáo do Uritto,
Domingo? Velloso, Porto, (junto Brum, Cqs^Pi?-
to. nàafti, conego Brandão, LacertU, Salvai or Mo-
nii vigário Paranhos, Horta, Palha, Araujo Pi-
nhJ, Pacheco'Pereira, Souza Gomes, Ustro lie-
bello, Josó Gabriel, Zama, José Olympio, Urría
Garcia, Olavo Góes,,Silveatro do Faria e CosU
faltam; coni causa participada, o; srs. Araujo
G4es Junior, Azevodo Monteiro, Souza tranca,
Marcolino Moura, vigário, Aggripino, Podro Ar-
íoIío, Ramiro, Tito Cunha, Rodrigbes bnu. A«
jolpbo Viannt, José Nunes, Cirofino Tosta o
Tanajura, e, sem olla, o sr. Dias Lima. M

Abro-se a seisáo. '¦ .
Sáo lidas o approvadas as actas das sessSet.dos

dias 13 e 14 do corrente.
O sr. 1" secretário dá/conta do seguinto

EXPEDIENTE
E' lida e sem debate approvada a seguinte •»¦'

. ; Vitima redacção do projeclo n.981
A asWléa legislativa provincial resolve: ^
Art., 1."-Fica elevada á cnthegona de 3' cias*

se a cadeira de instrucção primaria da casa de
prisáo com trabalho. 

' .. - -. ¦
Art. 2.c—Revogain-so as disposições em con-

"saUdás 
commissGes da assembléa legislativa

provincial da Bahia,,13 de junho do..- 1W7--
Conego;fli*<iudúo.*rCaitre Rebello Junior... _

Tem 1' leitura, e dispensado o interstício,tem
2". é iulíado objecto de deliberação .o vai a im-

pritnir para enlrar na ordem dos trabalhos o se-
guinte ¦'

PROJECTO
A assembléa legislativa provincial resolve: .
Ari. 1.«-Fica elevado a 800Í o ordonado lio

porteiro da câmara municipal da villa de Jaeo-
'lArt.. 

2.0—Revogam-ae as disposições cm con-
"sala 

das sessões Ü de junho de W77.-M*
-Vigário C«p*rlmo.-Coita.—P«eM«o P«r*tro.

ORDEM DO DIA ¦ ' '

Terceira tluctiMüo do projecto de Orçamonto
nicipal._•'¦.

Váo á mesa as seguintes emendas, que táò.li-
das, apoiadas e postas etn.discussáo, com p ça-,
P'«U8 10 do art. 9."-Accrescente-8e—100 réis
nor sacco de farinha, milho ou :feijáo exportado.
-S. R.-Salradoi' Afonis.-Carolmo Tosta.».-.: ,¦
•« 8 4.«rart. 9.°-Subslituam*se às palavras—

cobradas no desembarque por importados nõ mu*
nicipio.-S. R.*-*-Síi.t>tidor A. Moniz. -Conego
Br(tnd(1o.--Corollní Toito.» .,.* ,,.R),"O 

sn. Olavo Góes fundamenta a se^ulnjo emen-
da, qüe ô'lida,;ápoiadae posta em discussio:^

Emenda additlva."
«Náo ficando, todavia, isenta desse imposto a

aguardente importada pela via terrestre.-». H*
O/otio 6ÓM.» A':¦

O sn. Costa Pinto faz algumas reflexCos, enlen-
dendo desnecossaria a emenda í i-

Qsa. Olavo Góes sustenta a conveniência, da
emenda..- ¦'' ."A A R^S'-

O stt. Jambeiro (i* «crelorio).—Sr. pretidèn-
to, pedi a palavra para mandar uma emen«a. ao
cap.. Io relativamente á despesa' da câmara de U-
choeira. Náo ha razáo de ser para a verba de
aposentados, porque o secretario aposenlado-da-
quella câmara é fallecido. -

• Eisa emenda. (Lê.) ¦— , ,','¦¦'''
Aproveito á' oceasiáo para! mandar também

uma emenda ao § 10 do árt, 9.: Entendo que como
esta virá o fumo a pagar dous impostos: um de
exportaçSO; que paga no logar donde é exporta^
do; e outro.por transito, que ,00: meu entender
devo pagar. Eis á emenda. (UA y.<A-, •.¦•;. ;,-

Sâo lidas e apoiadas as seguintes emetujas:
«Capitulo 1.»—Supprima-se a verba de secre-

taiioaposentado.-S.,R..-^».»'!.'ro.-*. -V:, -.»
«jj§ 8°.e 10 do art. 9.*'—Accrescénte-se-pro*

çedentes do municipio.—S. 1A.-Jamhtiro.*,A

J(—Ul* |ll-JWI*-»««->"«*I I"~* • •

lavra, somente para me oppor.á segunda emenda
que aprosontou o nobre sr. 1» secretario. Desejara
que s. ex me explioane coinp a câmara para eo-
firar o impoilo; poderá discriminar o turno que;
passar em tramito vindo de ;éulro municipio e o
que fdr propriamente exportado do município «v
que te refere o artigo.; . ¦¦,,-¦¦ ,••.„'

Náq detejo qoe;ai cimarai cobrem imnoito de
transito; mai nao poiso por iito simplesmente
votar'pela emenda do nobre deputado, porque
acho que isto'Irará, além das difllcuhladei, gran*
dei deipeta» para a verificaçío do fumo expor?
lado; deaejoiaher quil-é-o meio pratit»!»»'»*
zer-se eiia dlicriminaçáo. - "¦¦¦

0 sn. JAiiBímo (i» ««flano).—Sr. pretiilenie,
quando apretentel a emenda tive em vittallrmar
um precetlenlé já estabelecido; em sogundo logar
porque me parece que cita cobrança de imposloi
deve ser feita no logar donde tahe o gênero.

Quanto á duvidado nobre deputado, que en-
tende quo náo Se pôde fazer a dlierlttiinaçíi», creio
que ella deiappareoe.uma vez que ao gênero ex-,
portado de um logir, pago 0 imposto, aeorapa-
nha uma guia; e lato eilá estabelecido por deci*
«áo do actual sr. presidente da provineia; do con-
traiio dar*ie*hia o caso do gênero exportado pa-
gar dous impostos, o de sabida e o de transito, o
que teria em prejuízo dos lavradorei.

Creio que depois desta explicação o nobre de-
pulado náo lerá duvids a respeito da emenda. '¦

Osr. Cotia Pinlo.rSendoatiiin, ettou disposto
votar. " ,.
O sn. Porto diz que entre at duas cimarai «ie

Jequié e Taperoá existo nmaduVidajehtivaraenw
ao imposto da madeira qué desce pelo rio Jequié;
e éntáo pari prevenir queatfles vai mandar ao or-
çamento uma emenda.

E' lida o apoiada a seguinto emenda:
«Para sér collocada onde convier:—De Ioda a

madeira qne descer, oirfór conduzida pelo rio
Jequié da villa do Nova lloipeba, terá cobrado o
imposto municipal pela câmara da «ova Boipebai
seja ella tirada ou cortada no município de Ta-
peroá, ou daquella villa.-—S. II.-JoAo Porto.»

Encerrada a discunáo, é approvado o capitulo
com as emendas.'

Entra em discunáo o capitulo 2;", que ó appro-
vado'tem debate.'

Entra em discunáo o cap. 3.»
O sn. Mello.—Quizera tlovôrai, ir. presidente,

náo oecupar-me maii éoüi a ditcuiiâo do preBente
orçamonto; por coherencia, noróm, o Uço. Além
«Io compromisso, que táo solemnernente contrabl
perante eita eamara, entendo que ette projedo é
de láo grande transcendência pára ot municípios,
quanlo o orçamento provincial o é ái necessida.
«les o interesses dá província (JVunwroioi apoia-
dos.) Em taes condições; pois, entro, de novo no
debate, pedindo ainda uma vez Ioda benevolência
da parte de meus illustrados collegas. ' -

Náo nosso; sr. presidente, conformar-me de
maneira alguma cem o art.',10 do capitulo 3», cuja
disposiçáo é a soguinto. (Ul) • ' '¦ 

,;".''
«Ficam pertencendo ao cofre da câmara muni

cipal da capital todos os emolumentos de sua se-
eretaria; portanto revogado o arl. 8- das disposi*
çoos geraes da resoluçáo n. 1048 de 18 de junho
de 1868... '-', •**•'," .

Quem eiludsr com animo calmo o alespreyeni-
do de Ioda e qualquer paixão semelhante dispo*
tiçáo, convencer-se*ha por eerto de que vai ella
lorir de frente a direitos adquiridos. . _ .

Osr. vigárioCuporlino.—Direitos mal adqul-

O ir. Mello.—Náo compreltendo o alcance do
aparte d» illustre collega; tanto maisi quando
sabe o nobro deputado que pelo alvará de 10 de
abril de 1709 etses emolumentos pertenceram
sempre ao secretario eofflciaos dai municlpali-
dades. .. . .. ' •' ¦

üm ar. deputado.—Em todas as repartições ot,
omolumenles ehlram para os cobros.

O sr. Mello. -0 que, porém, é eerto é quo de
data muiromüta esses empregados' os roce-
ü°m'i w. ,i i •

Osr. Corroa-Garcia.— Foi rovogado pela lei
de Io de outubro. '¦$*''•

O sr. Mollo.—Digne*se por emquanto osta
nobre assembléa. dc ouvir*mé, pois desejo sor
breve, e conciso. .

Bem sei qtio'a provisáo, do qüe falto, doixou
de vigorar até certo tempo pela resoluçáo pro*
vlncialj nt 907, de 2B de maio de 1863, panando
enláo ot emolumentos para oí cofres das réinecti-
vai câmaras, tio entretanto, pela lei; de 18-oe
junho de 1868 viram-so de novo os referidos em-
pregados municipaes de poste daquelles rendj-
mentos, visto que sem previa proposta das iriuni-
cipaliuádes foram*lhes olles rolirtidos.

Ora^sr* presidente, quatido consnllando o or-
çamenlo' apresentado pela cimara municipal
desta capital, eu vejo que nenhuma proposta
partira de seu selo para isso, é forçoso dizer
quo a commissáo exorbitou de seus deveres,
ultrapassou o quo de direito devia fazer, foi
além de suas altribuições, náo podendo eu por-
tanto concorror com o meu vdto para a conse*
cucáoile sous fins. .-

Um tr. deputado.—Apoiado."A
O sr. Mello.—E nem se diga, sr. pretidente,

que hsja justificação possivel para o procedi-
mento da commissáo, do que trato, visto que sáo
apenas os empregados da municipalidade desta
capital ós únicos privados dé receberem esse be-
neficio. Com relaçáo ás outras câmaras náo cogi-
tou-se desse faclo.

E' qüé a justicVem tal caso náo fdra, como
devára aor, equitativa. (ápoiadoi.) . ,'' i

NSoÜá; duvida alguma de que o ostado finan-
ceiro da nossa municipalidade seja pouco lison-
geiro;' do mesmo mddo que a província, a nossa
câmara lucta com dilBculdades muito seriai para
solveros seu» compromissos. Náo obstante; a
commissSo detpresou muitas fontes de receita,
que llie foram suggeridas pelos actoaes vereado-
res, lançando máo desta, que bem avaliada, náo
poderá produzir quantia suiüciento, o que possa
colionestar semelhante alvedtio.

Osr. !Córréi Gareis.'—NSo; apoiado.
Osr.. Mello.-Sr. presidente,; diz o relalorio

na sua primeira pagina o seguinte. (Lê:)
•Si consultardes os demonstrativos sobre a re*

celta e despeza do exercicio- flndo dé Io de outú-
bro de 1875 a 30 de sélembro"de 1876, vereis
quei apezar de excederem' algumas despezas as
verbas para ellas votadas,, ainda assim houve
saldo, pois que sendo a sua arrecadação na im*
portuncia de 1*17:275^523, incluída a quantia de
820*1678, saldo que passou do exercicio anterior,
a sua despeza apenas montou a 146:998<913*

-Más si altentlerdes que esta ultima quantia» sô
representa ás verbas de despezas que foram pá-
gas uo referido exercicio; e náo as.verbas do or-
çamento respectivo, como se deprehende do de

mu-

posição evir-iu uo -u-w,..-,.» - •¦¦¦¦- ^.vv-^ ¦•,
Ç«o muito expreiia do aeto addicional. ánotsa

^Ô'sr? Pacheco Poreira.-^Itso. d um. protesto,
norque náo d flxaoito.de receita o .despesa.
f ti sr. SeÍlo.-TriU-M <l« W *»«t(» W T"0
tem qué ver coin a economia municipal, e
deste modo náo podemos fazer sen* an*» idéa
parla da câmara. '

Algum in. dspulados.—Apolsdo.
^0 sr. Meilo.—Offereco, pois, a segninle emen-

: ^Continuanva PBfteneer ao ««w-fjo.,°®<f$,
maior é offielál dseainara municipal da capitai,
e aos respectivos ompregidos dssoutrsi câmaras
da provineia, oi emolumento! provenientes de
registros, matriculai, etc, como até ijam,,jm
conrequancia de antigas orov toes ¦*&£»*

por leis prOvineiaei; e ainda mai». por náo ler ha-
vido propo-tá de cimara alguma para que enes
emolutnentoi, que teinpre fizeram parte dot ven-
cjrnontoi.doi meimoi empregado!, panem pata o
eOfre.-^S. R.-Altwi dè Mílio.»

Onlro ponto, ir, preiidenle, inierto no capi-
tulo uue te diicute, e a que náo êjioiilvel dar
também o meu voto, ó o seguinte (li)r • 

^
«Fica extensivo aoi empregados raunw'!»»»,8"».

provoito dos cofres respedivos.o n. 27 doj 4
j0 art. 2» tit. J? da lei n. 1661 de 28 de Julho
de 1876.» 

'-•' R

Anui, sr.-.presidente, nntá-se o:inesmo que-fes
acommitiáo l'~do fizenda relat vamenle ans em-
iiregadoi provinciaes apotentádot. Coni etleito,
nuerer-se para a receitt da província e das cama-
ras 25 "i. mhre à dilTerença que os seus empre-
gados percebem de mait do que lhe> compete
nelas leis de 4 de agosto de 1848 e 15 de julho
«le 1885, é por sem duvida alguma utna verde-
deira oxtorsao, que so lhes faz. Nem ha que du-
vidar: fonem ou náo bom dadas taes apotontano-
rias, náo ô, quando mais ie precisa, que ae deve
arrancar do cidadáo o páo para sna subsistência;
é isso uma ealamidade que revolta.-

O sr. Zama.—Ahi dou-lhe Um apoiado.
O tr. Mello -V*. ex., sr. presidente, e etta ca*

ia, fofam leiteinunhas da grandeceleuma aqui
levantada por oceasiáo éín que se discutira etta
verba no orçamento provincial. De Iodai estas
bancadas, surgiram serlot clamores contra a iw-
quidade, que se pretendia decretar. ...

Recordo-mé ainda das palavras enujppronuhi
ciadas por muitos de meus illustres etdlegas; elo-;
quentes e pertuativas, como foram, io náo pode-
ráo ellas calar no animo da nobre coinminao de
fazenda. -"' -. ,,., 

'
Conlra o meu volo paiwu.infelizmente lome^

lhante diipoiiçáo; nâo/uíero, poit, ser incohé-
rente. 

' 
- ¦. ' 

.',.'. , 
',R 

V.'.; .,,-..
O sr. Zama.-Apoi»do. -
O sr. vigário Coperlino.—Mas a ,assemblóa

«leve ter còberente. .' O sr. Porto.—Pelo meu voto nSo passava isto.
O sr. Mello.— Unem procede o argumento en-

láo apreiéiilado pela nobre, commissáo, pois náo
ha de serxeom a quantia que disso hs de provir,
qne a provineia se desafogará de seus grandes
compromissos. Procurassem os nobres collegas
outras fonte* de renda por mais abiurdas que
fossem; respeitassem, porém, a direitos garanti*
dos por lei. (Apoiatloii e apartei.) -., '

Osr. Silvestre de Faria.—Etta fonte - de re-
coita háo ô nova; é dos annos panados. .

O ir. Mello.-E que imporia? Aéáso-nm abu
so pôde prevalecer era fiee do outro? Náo o creio;
todavia, a illustre commissáo do fazenda, basean-
do-ae em taes pontos, queris alé o imposto ile
I00Í por cada diploma do deputado provincial.
Isso náo se comnionta, (Apoiado».)

Já se vô, pois, sr. presidente, que as rendas
da nossa municipalidade foram apenas augtnen-
tadas com detrimento eliro e manifesto dot teut
empregado!.. A illuitra commissáo de.eamárai
municipaes: deapresou todas as idéas expendidas
pela municipalidade no'seu relatório, e para sal-
val-a do imminente naufrágio agarrou-ie aos yen-
cimentpi doi empregados, como ujtimo recorto
(Ifl SftlVQCÜU

Conseguintomente poço quo se elimine tal «lis*
posiçáo. , -

O sr. Pacheco Pereira.—Sobre os emolumentos,
ã commissáyeve por fim egualar as condiçflei
dos empregados da câmara municipal da capital
aos das outras municipalidades. ,"Osr. Porlo.—Inoéverdado.

0 tr. Mello.-O aparto do nobre depulado náo
é procedente, Os empregados das outras câmaras
cobrara esses emolumentos e quando ino si náo
dê, ópreciso qóe o nobre deputado attenda tam-
bem paraos gastos que fazem-se om uma capital.
Aqui a vida torna-se mais dispendiosa.

O sr. Zama.—Náo ha termo de comparação.
0 tr. Mello.—Terminando, eapero que etta II.-

lustre assembléa náo votará pola paisagem de so-
mediantes artigos." Anles._-de,.ludo. procuremos
ser justos. <

Tenho concluído. > a .j-. . ¦
- Sáo lidas o apoiadas as seguintei emendai:' .Ao art. 26.—Continuam a pertencer ao secre*
tario, official-maior e offlcial da câmara muniei-
pai da eapital, e aos respectivos empregados das.
outras câmaras da província; os emolumentos
provenientes de registros, matrículas etc, como
até agora, em conseqüência das antigas prpviiõet,
respeitadas por leii provinciaes; e ainda mait,
por náo ter havido proposta de eamara alguma
para que esses emolumentos, que sempre fizeram
patlo dos vencimentos dos mesmos empregados;
pátiem, par» o eôfre.-nS. R.. Alen.dtt Af»Ho.» -

! ..Elimihe*ie o, art. -31a do cap. 3.»-S. R.-
ÁImi tfe Afflk» t-=. R..i-....•

- Uniram em diicunáo com o capitulo.
Os». Cóst*;—(Dspp'lpuWi*car<mét.).,
O sr. Jambeiro (/" «ér«lario).-T-Pedi a palavra

apenas para mandar ao art. 23 uma emenda con-
cebida nesíei termot: (Li.)¦,-.. < ifeW

O sr. Mello.-Entáo approva a minha emenda?'; Osr. Jambeiro.-rNáo, senhor; entendo quo.os
emolumentos pertencem á câmara, e é nara que a
câmara os cobre que apresento a,emenda;;porque
me consta que táo cobrados: conforme entendera
ós ampregailòs: nor conseqüência, é prèclso.for-
mular-se úma tabeliã. 4

E' lida e apoiada»seguinte emenda:
.---«Art. 26.4Àceretéente-sé:"---é.a câmara muni-
cipal aulorisada para formular a tabolla respé*
çtiváR*dàndo,íontsá assembléa ná sua f-ilura
reuniáo, séín prejuízo da oxecuçáo di mesma ta*
1-ella.—^S.R."- Jamktiro.»' 

'.;"¦

O sn.MELÍ.o;-^r.'presidente, sou obrigado a
dizer ainda duas palavras em vista da resposta,
quo se dignou dar-me o illustre deputado; que
acatou de fallar. Sin to ter de; contrariai ò por
mait essa vet;;s."Híx.; porém; deteulpar-trie-bn.
Náo lenho outro movei - nesse momento sináo à

somente denoli de coniulUde a seeretirla, é que
oírelalorio, que tenho em mãos, podia ser eon-.v ;
fecelonado. (M'01 ajwaldoi.)' ¦--..AA

O contrario seria um perfeito eontrasenso;.»!
notai dovem ser, ss rneimas, a; menoa qne se ;
queira admiltir má fé da parte dos actuiet ;,
veresdorei. '-.'." -rmlc 

,Ml"é. •¦ a
Senhoret, por mais queo nwu nobre eoiien,.,

ie etforce por- moitrar quea reeeiU,.orçads«ti,
o anlio dé i872;a: 1878%iiufflc^nle parMO^ v
a deipeta decretada, jamais o poderá roniegoiri -;
é que todo o vigor de leui.rseioeinios na depor. \
certo enfraoueeei-se ante a lo|lei wrnpre infle-;
-tivel doa faetoi epnsumrrlados.' E sinlo, vejs*\ -
"si 

cóninltarmoi os deraonslrjtlvos <U>f«K»,
e detpeza relativoi ao anftotde 1875 al»?»,«?, ¦
conheceremos que de/lctl náo houve, e nero«e';.
eerW ponto poderla-haver, visto ter lido a rendá
arrecadada de .147:2751513, e o balanço dá'rt«« v
neta ser do egual quanfia. Mss ti atlondírmo»,*;
que a receita orçada para o anno, quoya» em
breve vigorar, é a mesma que a do «wr««jÇjK
1875 átWôi e isió porque novas JínteftHreMr;
nao foram spreientadM, ,iisi;.WL2!I^!S-SR
«lospezafol augraentada de 147:275*51^ pira
157:695*932,- ô claro eevidente que o âsfat hs.
de por (orça manifestar-je. ,: _ ¦¦?£.

üm ir.: deputado.-.0 argumento de v.ex. éot ¦*
mai» lógico possivel. ,.R . R 

'i'.-
O tr. Coita..-?Náo apoiado.
O ir. Màllo.-E nem m procure vir improce- ,

dénsiano que acs,bó de dizer, yitflo que a reeejtá
para o novo exercicio foi orçada pela arrecada- , a
Sr/procedid» -tii anno jlé 1875 »:187í. Porèsta .
a bate em que foudoU:tí a e»Bl« para o orça.
mento da receila. ¦¦¦'*> •>.-' 

a ív-RR.
. Teria, porém, a eamara raslo para isso?.-R»

seria mais regular que semelhante orçamento
tivesse por bateotermo.inediodas w^daçoet
feitas not tres ultimoa exercicioi? Tal proeedi-
menlo *ie náo ebnformiria melhor coni u regras
adoptadas? R," .

O sr> Jsmbeiro.-r*E' Mta a praxe.¦„•
O tr. Mello.-Ainda snlm o nobre- deputado :y

náo tem raiáo alguma de seu lado. S. ex. nio.; ;
nos apresentou aqui temelbante calculo, fundoy-
se apenw na arreeadaçío. feita no «nno; de -1870
a 1876; o déficit, jpoit.é mui provável, si nio
cerlo. Conseguintementea câmara nio, eitáem; .
"contradicçáotioinoqueeiereveu.comoáiseveron ¦
o nobre collega. («ípartfi). ..RR-»,

Sr. preiidente, nâo havendo, como já diise, •
novas fontes de receita, a arrecadação ha de ser
a mesma. ¦•.-,¦ ¦,"';¦'

O ar. Costa.—Náo apoiado. Mo, anno panado
náo fora arrematada a aferição de medidss qua-.a v
dradai; '-'¦'...,'"'-"-' 

''-':• R'.;;
O ir." Mello.-E quem nos dirá que, o.setanfí

exercicio em que vamot entrar? Dada.jjorwn, a ,
hypolhete de que tal srremátaçáo se dê, outras .;
fontes de receita nío poderio tornsr-se eteanas?;
Porque náo cogitou deite faclo a. nobre, com- ;
missão? ..:..-.'

Osr. Costa dá um aparte:
O sr. Mello.—Náo pretendo nber nene mo-

menlo,sr. pretidente, »,raslo que teve-s cama-* .
ra para incluir a divida do matadouro publico no
soupanlvo, de modoadixer sero seu^/letfno
exercicio vindouro de 140:027*189. Nada tenho
de vér a ene reipeito. Ha, porém, ura compro-
mino, que deve ter ntiifeito, cuite o que euitar;. ¦
e portanto,' mais que tudo devia a.commissio.
cuidar deste ponto.

O ir. Souza Gomei dá um aparte.
. O ir. Mello.-Ao contrario, mandava .a- boa,

economia que, náo sendo entáo, como nitoe uoj«),-;..
lisongeiro o eatado financeiro da municipalidade,,
náp emprehendessè ella obras de grandesvul»r...?
afirade qué- nio se eollocane na duraeonlin-r

Senciar 
em que so .eolloeou a respeito do mala« *

ouro, edilicio esse, st, presidenta, que é íorçoio f
dizer náo corresponder ás niceuidades e exi|«n- 5
ciai de um eilabeleeimenlo daquella ordem. ^. )

Qir. Pacliéco Pereira-0 contrario Aiso actual J
inspeelor da saúde pub|ir.a. 

' '.. 
...:¦-*"•

O ar. Corréà Garéia.-E foi elle feito depois
de uma severa inspecçao; > . .

O sr. Mello.—Sou o primeiro a admirar as
zes e o. talento do actual inspector da isudepü
blica, o tr. -dr. LuizAlvaret dos .Çántoiijé,
bem doi esforços por t. s. emprégadoa na árdua
e espinhosa tarefa, que táo nobremente tomou ro
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çamento respectivo, como se uepreneimo «iu uo* aiao tetiiiu uuuu ihuic, ..*.«» »».»»""' «¦•"m
monstrativoentre o seu activo e p»8sivo;8t át- justiça, outro fim"8inaooeslabelecimenlo,dayer
teftderdes ainda que a dilTerença entre este o'dade.' ' ¦ !R *A' , 

"/. ' "'. ' 
A.,-. .

aquelleôde 129:883*380, coneluireisáprimeira Sr. presidente, quando encetei o -iresente de-
vistàquO o*saldo'aüiidido náo passa de taldõdelbate, julguei fazel-o do modo-omais amosro*
carteira; oque nosamedronta o enorme, dtficit f leal; adduzi toda a minha argumentação baleado
dé 129:606*1740. Cáléulándo-se com ot dados nos dados, !que a câmara ímumeipal deita eàpiUl
fornecidos pelos exercícios passados a receita; ápresentárano seu ''relatório; e sendo assim, nada
e • despeza-paVk' o anno proximo;; vindouro de ¦ pôde haver de censurável com referencia .ao-nieu
l«de outubro dè 1877 a 30 dé setembro de; proeediménto..riem;longe eitaVa de meueSpiritó
1878-' aquella em 147:275*323, e esla émrrôitvi sidéade procurar,' inda que do iévé, ferir á no-
'157:695*971^^0^^cohslados demonstrativos^ a bre commináo. ;-,'*' ' "
este relatório lambem anne^os,- recònhécereis j i Verdade tfque satisfiz-me apenas com o relato-,
um áókicl ná importância dè 10:420*449, mie, | rio1 ía municipalidade, iiáó exigindo documento
reunido ao áeficit já existente de 129:606*740,¦¦.jnais atgnm a este respeito".
faz montar o qué tem de figurar no exercício v*tt* t Dé! facto,'ninguém podérà*su^)pôr que uma cor-
douroa140:027*189.» Ra 'poraçáò dè ordem táo léjévadá. venha exporão:

Porque,.pois, senhores; devendo restabelecer-! Cprp0 legislativo. da^proVincia inverdades,','e
se o equilíbrio entra estas ditas verbas para.. ínèxaclidOes. (Ãpóia«i«wi) -.-'. 'Ri
que possam ser satisfeitas as necessidades as mais. Tratando de assumpto táo importante, qual o
palpitantes do municipio, náo procurou a nobre que diz respeito A sua vida administrativa e èco-
comroissáòa decretação; de novos meios, como ¦; 

nomica, deviapor certo filiar com a maior fran-
fontes de receita?

j?òrque náo osforçou-aè pnr fazer ..
algumas verbas indebitamente cobradas r...
cofres provinciaes revertessem para os da muni
einalidáde?

::.•¦'
/R • ..',... '*•':.''..;.-'.;- ',.;*.

'¦' 

.-,., 
,., ,>.,,-:-.';..'... 

•:.¦'-:•::. 

,' fi:>"

a qúézáé lealdade. (Apoiados.)com que j Gran«íè,'portanto, ir. presidente, foi a minha
PBll?s torpreBa, quando, utando da palavra, velo o dis-

tinclo collega combater cora apontamentos ou-
tros, què náo os exarados rio, relatório já réièfi-

E' que a nobre commissae háOi.estudou o rela-,dó, osadiversos, tópicos do..-discurso;.por mim
torio, que Ihéfòi ter.ái rnáòs.èiem base, sem proferido. R >»,..' -. .:.
fundamento algum, áhdou ás'apaldellas pacon- Será que a».ek.,¦presidente.-oomo é daquella
fecçáo do presente .Orçamento.. (xVüò appiadot.) municipalidade^ apodèSBe colher-.dados mais po-

Conseguintemente: náo posso consentir que os sitivos?. ¦".;¦-..!(..i,., -.-.-• A':::\: - ¦
pobres empregados municipaes venham soffrer. Osr. Çoata.-Qualquer.de nó» pôde obter,

prejuizo nos seus vencimentos; NáOr houve pro-;' O sr. Mello.--TNao t^ creio; tanto mais quando,

bre ós teui bombros. Nao obstante, peço licença
para discordar nesle ponto ds oniníáO des. s.:'
o logar em que se aclia collocado o. matadouro
foi o maia impróprio possivol; a sua eonitnieçlo
nlo?0 foi nienoi.O logar 'é- 

por soa:wlorna ç
pinUnoto; as regm e preceitos hyg(enleo|:»^,
ram alli-, proscriplot. Compre, poit,, remedut.

fal ta táo grande. .'-¦• ,„'¦*
Todos sabem do modo porjrae correram alli ás.

obrai, e do numero das victimas alli lambem
immoládat. Parece que náo houve plano algum,
e qué nada té procurou fazer de maneira a tor.
nar-ts aquelle logar ulubre. ; R 

•- .' 
'

^Otr. Corrêa Garcia.— Houve, planoe.neuvB,
olanla. •'".-..;¦'', .(;.(' .;."•-...

Otr. Mello.—Náo quero continuar em ssma-
lhante d iieossáo. 0 edificio está, funceionando,
deixemol*o pois.- '.,.a ;.Ta ..:,..
¦-Cumpre agora que a câmara solva o seu eom-

promissó quanto antes; náo "convém 
queettejá;

pagando juros sobre juros: -..''¦''• ?. .-
Infelizmente, ir. presidente, deide o anno do

1873 a 1874 que as. nossas municipalididet vi-
véín sem ler orçáinénto, lei láo neceenrismaUfe.
é a dei orçamento provincial (opotadoi)}. «lesile,
eisa epocha quo a «isembléa u tem fechado^en»
dar aos',divérsos muiifcipioi oa meio»,'dé occoí-:
rerem ás suas necessidades. R R r
, O sr. Jambeiro.-Tém-se votado leis de orça*;
mento municipal. . R, ¦ ¦---¦','"¦ R,"' al) sf. 'Mello:—O' orçamento que está Vigorando ;
è-o de73a74.iu- :. ¦-' y--¦•:¦-"."¦."•¦¦¦•¦''R

¦ O sr.: Coilà.-*À" assembléa iw anno.naindo-.
entendeu mandar vigorar ó de 74.
- O ir. Mello.—.. .de modo que ai câmaras mu«
nieipaei têm feito uma adralnittraçáo, ir aiiim*
possivel dizer, de mero expediente; náo tám.apre-
tentado medida nova de qualidade alguma; arras-
(ando uma vida- por demais penda e ingforiáll AA.

Foi eite triste acontecimento, que fes com: quo.
táo aumente agora'a nobre commlisáo viene pe-
dir a revogação dé 'um direito, qual o doten»^
lumenloi;- teeebidoi peloi; empregadoi! Qual %
ratáó, - porém, por que náo fizeram ino hs mais
tempo? Porque, quando mandou etu auembléa
vigorar:ó órçameiltú^^de 74, nènhúhi dòfWõjrnwroi|í'||
da eommitsáo pediu a revogação, daquelle. artigo",-^-'

O sr. Cotia. -Eu só ette anno foi membro pa,?
eommitsáo de eamaraé, ';'¦'.''. A "•_¦'¦ AR;-'R':Rr*4{

O sr. Mello.—Mas os oulros dons collegas, do
nobre deputado játervem por muitot annosji*»,>
ta commissáo; porque nffo apretentaram, pois,
essa medida? Si hivia injuitiça, um abuto, uai
escândalo mesmo, segundo dine o nobre deputa'*.
Ao, qual o motivo por quedeieu«ra*i*-sn Rr^Ri

O ar. vigário Çuperiino.—PelO"que 4is v, e?>,
o que sé náo pudor fizer hoje, náo sé poderá'fáse|f;
amanhan? <¦'¦'¦¦¦¦¦-¦.' -";a• -;'¦• v;.;¦ '¦; ''';_;-,:;****.*: A>,;''

O tr. Mello.-O nobre deputado; qne subo.
de fallar,/náo correspondeu á minlií expeelitivi
nesso péíito..,-;.,' ,"¦;¦-¦.' ,..V -., ;C';;:RR,A.A, AA

S. ex., para refutar o que en disse, asMverou
ter havido em':• 1861'proposta dá: eamara jxsse,:
sentido; quando a retoluç^o,,que niindou.rer^g^
ler ettet emolumentos paru os empregados,.fóllifefe
da*se juslamérite neste ponto: Tinha-eú lódái^lilq^ 

'-'""

em dizer que tal proposta nunca existiu; ú.n*^fsii"?„
porém, que o notaiÇollega me. assevera, ocon- „;
trario, náo me é licito deixar do.'itohAm^iwfi^m^»
guom, melhor dique eu, reconhecesnobreut''"
caracter e a eleviçáp;^^de sentimentos; què dlr"
guem a t. ex.
'. No; entretanto,.éfóira de duvida* 

"que^. 
es.„T

financeiro -dis eamaras ein nada melhorará com
easa fonte de receita, ficando os empregados com";
menos essa quota, com què sempre .contaram* Oí
mesmo suecede eom o que.se. pretende tirar-aos,;
empregados municipaes aponntadoi.

A nobre commitslo oqilèdevia"tér|ieltí> êífij.y:
ápresenlarpor certo rwtoí^ineios de,i*ehda
os suggeridõs no rélWotío pela municipalid»**1
desta capilal. Só assim ó seu éitado è das op
melhoraria."-"'-- ' ' * - " ' . - v'** -

Convencido disso, espero que isemendu por

m
ífâffljlxtW

'¦'Í*V

i
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'«ÒXUEIBnO PA BAHIA »-''S de Julho de 18TT

»prtseiitad»H sejíin favôfftvelnionte deferi*mim
' 'linde dado a hora, e nío havendo nenhum-sr.
deputado eom a palavra, fies encerrada a discus
•lo e adiada a volsçlo por nio" 
para votar;

haver numero»
rO ar. Presidenle; marra para ordem do, dia se-
guinte: na\ihparle até 2.,,i|2 horas da tarde-3
discussio do orçamento.provincial; na ''?««••u^__!!_.2_.-._i»_í • m»i 3» discussio

¦ 974. iWt è 1003; V dos de n.",954, M», 990,
966 IODO e 1008* e das posturas da-eamara mu-
nicipal da eldadejle Câehoelra-jproposla n. 16);" 

lidos de n." ?96, 1007 n 1010, e das postu*
ru daesmara manleipal da cidado de Santo Ama*

aío (propostamiBdèste áahp.) • \U < '
i JMÍvsDla-se a sessio ás3 horas da tarde.

itiííAES

.vesi

,."::„';'"'.~',.''EeeabetiortH!Ò abaixo ssslgnsdó, lendo terminado o lança
'manto do imposto de induslriaa e profissões da 21s
smcIo do districto desta repartição, declara par-
aoechegue so conhecimento dos interesisdos, que

•fciaralugmehlados e lançados pela primeir, m
kotconectados seguloUü:.' ¦¦¦'. ¦ .-
¦"¦ Roádo Cabeça.-N. 170-Iosé fianelMo.Do*

. IningUesLn. IWrTranqnillino José doaflant»;
:;,senlV'n•ro-ll*,,u•, JosódoaSantos, e Sérgio

'Sigo 
do Àeeloli.--ÍC38-:Pomingos -9m&

es dos Santos e n. Üir-Háro Corri» da NM.
: Ladeira dá Isqnélra.-Iean Coulemone, José
Molilerao, Francisco Tedereo, Felippe Simões,

; Apolónió Esposito, Vicente Esterbile, Joio An*
tooip.Thereutino. Anlonio Mswieo, ;Vicente
Sèrvino, Alexlndfe Ângelo, Nleolio Longo,
Proapéro.Simões e.Nicoláo,Braga.; - ....

. Recebedoria da Bahia 28 de junho de 1877.-
ilanuel Euquiel dt Almeida Galeão, servindo de

.'lançador.'-'' -. ¦> .,*.¦¦'¦
XAHÇAMJKITÒDO IlitPOSTO DB" I_.l>irSTHIAS. B

-PBonssõas
JosóOlegario de Abreu, lançador da recebe*

doria daDahia, havendo concluído o lançamento
do Imposto de,industrias e profissões das^B. ei
J7« secções do districto desta repartiçlo, faz pu-

«Pbíleo,"piraeonhéeimento. dos, interessados, que
4-foram aogmentadoj o ineluidos, no .lançamento,

:-4_ela.primeirA vez, para pigamento do respectivo
••imposto, os Colleclado» abaixo • inéneionadps. os

." qóaes. eomo todoeos demais em geral, tem di-

de

do

m

sLm

0*

lüm
i

falto a reelamsr, perante esta repartiçlo, trinta
dias depois do lançamento ullimo, que é o que o
abaixo assignsdo acaba de terminar, começando
da" presente data.

' 
..'*¦; 0-,: A^Seeção:».:. 0- ',. 00'

¦".'// .. Ladeira da Preguiça
N. 6-*Manuel Quintino dos Santos (A vista,de

. N-lF^ioiÔÉnfernlodas Virgens 
'(falta 

de re*

ti. -Primo Feliciano Pitanga, (nova firma)...
N. 8-Guilhermiho Alvares da Costa Dorea

(idem).- ";,., 77-"•;;,.';,, Pedreiras . 41; &§£>:¦ N. l-Josi Francisco'Ramoí(nàvalfiriha).
;* NI'3—Joaquim Guilherme Schimit (falta
rtéibóe declíraçto);' '•" . fl,i ¦ ' 

,'..','• ,.' 
N. 16—Grato Ignacio da Silva (falia do re*

- elbó)."' ;. ''''¦'
Rua da Preguiça'

¦ .HÍ-i-r Francisco Psuío de Carvalho'(nova

:Vr N.-3^-Deóelèeiano Josó Ramos (falta de, re*.
C 

N. li-^Joaqoim Cáeláho de Jtlmeida Couto
1 Junior. *'¦:¦¦ '-•/'¦'

:' N; 17—Adriano Cilixlo dó Jísscimenlo. (nova
firma e 4 vista de declaraçlo), .-.-..'..,"• , -. .;

N.19-Beusdedit da Silva Valle (novs.firma
N. 20-José Fortun»to de Arabrlmíidem,
N. 1*—Dr.vThiago;José Corroa (collect*

peta primeira wxk.. -.;. '. ',:;.....'--,; -..¦-. ;, ,-:i
N;rJ8-r.Livnò Pinto, Lima fnova firma). _ ...
N. 33-Baíros Filho 4 C. (fa)la do i.eeibo).
N.3*-Joio Pires Barroso (rioya firma e.falta

de recibo). „ '.,.. ,.,<
>/N..!18--Msnuel Pereira. SoarjiS; (falia dere*

'*:N.W-Reduzino Sanl» Ho»a;(nóva firnía.)
* -^Severiano AntôniodeSouza (id|m).

f" N, 41—Baiillo'-Carlos de, Almeida * O.
'¦•'. 'Nv «S^-Pedro^Joaquim.dá Cosiafalta de (re*
''•' 

N.'66—Joto Antônio de Sonza (idem).!, 
Rabino José- dos Ssntos(á vista do re.

£'"iN»:1W-0.yn_pio. Marque* Caqulo (falta de rt^
¦'¦',.¦' N. 62—Jovllo Matia de Queiroz (nova firiai).

N, 63—SabiHO Josó dós Sanlos (falta df™"
•"'¦'dl»).- ¦•¦'.. ¦",';.-',.- -..!.-.-
ií-' N. 73-Manuel.daSilyáPer,ei;a(ldem).

Sem numero—Anlonio. Lisboa vista de de*
.-; elartçto»).

¦Af, Estaleiro^/ ~

;• . N. 74-PeráliÍo José' da Itíoncéiçto. (falia de
':. -recibo). ,""'"' : 

; 
'";¦ 

. • -' 
".

1 Olympio Marques Canuto (idem).~ '
N'37-Msnnet da Gónha Weneesláo (idem).
N. 35-Msnuel Rios dè Oliveira (idem); . .

. ¦ Sem numero—Vieehte Rodrigues Pinto (idem).
•- Barros.Filbór* C. (Tdem). -

José Antônio de Arsujo (idem).
Joaquim Alies Pinlo Leite (idem). 

-:.-,' 
Marta Thereza de Jesus (faltade reolbo).; ;

, Ladeira da Conceiçáo.
Sem naméíp;-Franói8c'o Rodrigues de Albu-' 

qaerqüe(á vlata de declaraçlo). ¦ , „ .
Leonelo Francisco Moniz (falta de recibo)..

00 Rua'ds Ribeira.
N. 18.—Joaquim Borges do Rego (f^Ita de re-

eibo). 
': ,'¦' "'„' 

.,'.'¦'.¦
Ni 16.—Deni Plácido (nova firma e falta de

recllio). •- '."'' '
•IN. ».-Hermenegirdo José Pernandes (noya

N. 23.—Domingos Affonso Nogueira (á vista do
recibo). ¦'¦¦'¦'••¦ 7; „ „. .

N. ál.-Fsbjficio Pereira Soares, (idem).
K. 17.—Jséintho Domingos (falta dè recibo).
N. 9.—Francisco Ignacio do Nascimento

N. 71.—Domingos Dias da Rosa (falta do re-

!'. N. M.-OÍlveira Roeha^( npvá írnia é falta da
recibo). . '',-. "'..,.' 

. í -
N. 77.—Azevedo Fernandes ;Msia (ldem).' Becco do Peso dò Fumo
Sem numero. -Joaquim Alves Dias (nova ilr-

-nfl\ ¦ ¦ ¦ 
1' .

Martins Praça & C«'(idem e falia de recibo).
Corroa do Almeida flt O. (idem).

Beeeo do Cães deS. Joto.' -»
N. 117,—Amorim Tavares.(falta, de recibo).

Praça doMefcádò 1
N. 28.—Antônio Fernandes ti» SilVa Braga

(nova firma). '„.._, ,-» \N. 20.—José Bernardo,Páehôco,Serya (ideinj.
¦ N.21.—Manuel Antônio Nepomueeno (idemh

N. 2V-Manuel tíomee Ap: Msgalhgesl (it|em).
Morgado de Santa Rarbara

N. 79.-José Jaclnlho Rodrigues Tplxeira (fsl-
ta de recibo), '.% -'(< .....

—Felicidade Maria da Conoeiçlo (idem).
—Miguel Alves Dias de Barros ( a vista de re-
cibo). -

N,,8l,-8lebler Leuba.
—Manuel José Pereira de Andrade (falta de

—Diónisio Moreira da Silva Piniò (idem).
—Albino de Barros Alves Dias (idem).
—Joio Rodrigues de Vasconeellos (idem).
—Joaquim Mallieus dos Ssntos (idem). .
—José da Cost» Oernandes A C*. (idem).

v Domingos José de Souza Junior. (falta de re»
Cibo). - - 

' ¦ 
; ';-'•--(V

—Antônio Alves Teixeira (idem). , ;s J.'--José Ladislio da Silva (idom).-Mmuel Franciseo da Silva (idem).
—Antônio Alves Teixeira (idem).
—Gustavo Pessoa (idem).

,—Anns Ritta da Silva (idem)* '
N. 83.—Joio Gonçalves Tourinho (idem). -
—Antônio Pereira da Silva Paranhos (idem).'-Aguiar^ Üfi (á vista do recibo).. . - -
—Joaquim da Silva Ruas (falia de recibo).
—Pedro Josó Teixeira de Souza (idem).—Manuel Antônio do Barros. (idem). _
N. 88.—Veríssimo Antônio de Faria (idem).

. ^-Francisco Antônio '¦ Rodrigues Guimsrles
(idem). . . ... , . "

-Miguel Vieira (|dem)Uij ¦
: i-ManueHAuxenc!ó de Faria (idem). -;.:_>;.

:, —Alexandre Aurélio de Castro (idem).••—Constanéio Antônio Alves (ldem).
.. —José Pinto Fragoso (idem).
t —Antônio Pereira da Silva (idem).

Secção Slfi
. Largo das Princezas

Ni 15,-Rodrigo Gesteira(á vista dò declara•
eio). /' , ',-',;7-,

—Luiz <Zuanny./• •A>i^0 0:'\> •
—M iria Luiz» dn Oliveira (lançado pela pri-

meira vez).'-..:"'. .' ' v—Jornal dá Bahia. - : '

;..- Rua das Pripcezas•>:¦:' -<
N; 20.-Si!hramm, Wylie k tí> (falta de re

cibo). . ¦ .
N. 14.-Ho_fm»h ACOdem). - . ¦ •

'-N. 12.—Carlos Teixeira Gomes (nova firma),
N. 8,«*Mai|uel Gonçalves da. Costa (nova Or-

mã).-*-'' '¦l .-'-.'"
i-Santos Porto k*Cfi (falta de recibo).
N. 6.—Joio Dias Pinho AC* (nova firma).
N. «.-Lima Irmio k Cfi (falta de recibo).
—André Massena (nova firma).
—Machado k Irmio (falta de recibo). *
N. 7.—Joaquim Franciseo de Sacute (idem).
N. 9.-Mathias Alves Dias (nova firma).
—Francisco Ferreira AC.» (faltado recibo).
—Manuel da Silva Lopes Cardoso (falla.de re

-Josô Ferreira Pontos (idom).
Rua dos Ourives

' José' Marques Ribeiro, do- Figueiredo (nova
firma);"

Guindaste dos Padres
N 8.—Dr. Julio Adolpho da Silva (lançado

pela primeira vez). - „ ,
N. 25.-F. Marle (nova- firma),

i N. 38.—Libanio de Souza Brilto (nova firma).
N. 27.-Nev.es e Murça (idem).

¦ N. 28.—Antônio Rernardlno do Alraeiaa
(idém). 

' .. 0- _ -¦"Becco do Garapa
N 17.—Santos Parada. ..., 7
Serti numero-r. Amorim o Campos (falia üe

recibo). • . .
N. 28.-Gonçalves AC. (nova firma).-

;•/.'.'í:; ,Ru» dos Algibebes
N 36.—Julio Meyer (falta de recibo).
-José Lniz-Vieira (nova firma). •
Pedro :Cele_lhtó dos Santos Junior (falia de

declaraçlo). x.
Rua da Louça

* N. 28.—Moncorvo e Fonseca (falta de recibo).
¦Ni 29.—Carlos José Gonçalves (nova firma).
—José Lanat.

Becco t|o Funil
N. 39.—Oséas Alves do Souza (nova firma)

Rua do Coberto Grande
N. 83.—Eliziariò Ferreira dos Santos (de-

C 
N*.5 47.-Manuel Ferroira Dias dos Santos

Travessa do Coberto Grande
N. 33.—Carlos Martins Vianna (declaraçlo).

Rua Formosa
N. 31.—Dr. Manuel Joaquim Ribeiro dos S»n-

tos (novamente colleetado). . >, v-Dr. Antônio Espinola de Alhayde (idem).
N. 33.-Manuel Messias de Barros (falia, di

esclarecimentos o reclamações a bem do seus.li- 8,800 charutos, 80 fardos eslopa o 28 barricas

^aiVhÜ&ítf-tSÍ. 
gelLo.-.,.a«e nac. .Dou. Irmio,, gênero, n,

cões e dar as informações precisas a esclarecer o. cionses o estrangeiros.
i..t___. j- 1....1. _._...:•_«_.« /•>.__ ias» _1a nniipflp flflSfl í* ——

OBÜRnOS BXPOIlTADpS 8SI 7 OR 10UIO DB 1877

Parafóra do império
Nova-Yorck—vapor ing, «Caseino», J. Comber

k C, 1072 toros páo-Brazil o 63 ditos jacaranda.
Pena dentro do império

Rio de Janeiro-vapor fume. «Paraná», Joio
Hodrigues de Miranda, 1 volumo fumo em corda
a 1,500 charutos.

juizo da junta rovisora, que tem de apurar esse
alistamento. '. , , 

'
E para conhecimento de todos manda lavrar o

presente oilital, qué será allixado na porta da ma-
triz, publicado pela imprensa e que vai por mim
feito e rubricado pelo juiz do paz,• E eu Clarlndo Cyro do. Valle, escnvlo de paz
e secretario da junta parochial, o subscrevo.—
C.Brvirfo Cyro do Valle. ' ,llahia o freguezia do Nossa Sonhora dos Msres,
t> tle julho de 1877.—Dr. S, Sousa.

S.

N. 39.—Oralino José de Souza (nova firma)
N. 46.—Dr. Joto Cáfjos Borges (colleclado do

novo)
Travessa do Coberlo do Meio

N. 41.—Dr. Áügàílo'. Alves Guimarles (nova
rN;37.r-GodinlH»& C. (falta do recibo). I

Rua da Fonte dos Padres
N; 61.—Dr.- Anlonio Figueiredo Pitta (collo-

ciado pela primeira vez). • .-
, N. 61,—Manuel Luiz Ferreira Sanlos (nova Ilr-
™N. 

85.-Dullra & Irmio (nova firma).;
i N. 49.—Paulo Josó Frazlo de Lima jfidein).

N. 49.—Dr. Anlonino Emiliano de Góes Tou
rinho (colleetado pela primeira vez).

,N. 37.—Francisco Fadigas de Souza (falta do
recibo).

, Rua de Santa Rarbara
N. 3.—Manuel Teixeira de Carvalho k C. (de-

elaraçio). '.' 
j.- .,, ¦ , , ., .' N. 2,—Antonlò da Cosia Lima (falta de recibo).

Largo de Santa Barbara '.

N. 11.—Joio Baptista de Oliveira (falia de ro-
C'n. 

11.—Lsdisiáò José da Costa (declaraçlo).
N. 11.—Podro José Teixeira de Souza (falta

de recibo). - -. . ,
N. 108.—Joaquim da Cosia Fortuna Sobrinho

lá vista do recibo). .„,._.
N. 108.—Josó do Azevedo Fernandes Sobrinho

- Recebedoria da Bahia 30 de junho de 1877.—
O- lançador, Jota Olegario de Abreu.

cibo).

Juizo de paz da freguesia de
Barlholomeu de IMpnJu

O tenente-coronel Francisco Eusebio Soares, 1."
juiz de paz da freguezia de S. Bartholoineu do
Pirajá, e presidente'da junta parochial ele.
Faço saber «os que, o presente edital lorem,

que, no dia Io de agosto do corronto anno, se
deve reunir a junta da parochia para proceder
ao alistamento dos cidadãos da parochia parao
serviço do exercito e armada, nas condições tio
arl. 9° g l»do regulamento approvado polo te*
creto ni 8,881 de 27 de fevereiro de 1878, do-
vendo essa reunilo se celebrar no consistprio da
matriz em 10 dias consecutivos desde as 9 horas
da mr-nhan ás 3 da larde: convoca, pois, Iodos
os interessados a comparecerem nesse logar, dias
e horas, nsra apresentarem lodosos esclareci-
mentos, ê reclamações a hem de seus direitos,
alim do quo a junta possa bem orientada licar
dá verdade, o habilitada a fazer as declarações,
e dar as informações precisas, a esalarocer o
juizo da junta rovisora, qne lem de apurar esse
alistamento. .

E, para conhecimento tio todos, mandai lavrar
o presente edital, quo será adlxado na porta da
matriz, o publicado pela imprensa, e que vai
por mim feito e rubricado polo juiz do paz. Eu
José Alves Barbosa, secretario interino d» junta
parochial o escrevi. _,,.... . D. ..

Bahia e froguezia de S. Barlholomeu de PirajA
1° de julho de 1877.—Francisco Emento Soarei.

Juizo dc paz da ft^K»?*1».de s«
Bnrtholomeu de Plrojn

CONVOCAÇÃO PAnA OS TnAOALIIOS DO ALISTAMENTO

Salvador Piros de Carvalho" o Aragiu, juiz de paz
da freguezia tle S. Barlholomeu de Pirajá,
presidenlo da junta parochial;

, Faz saber aos que o presente edital lerem, quo
no dia Io de agosto do corrente anno, se deve
reunir a inata da parochia, nara o serviço do
•exercito o armada, nas condições do arl. «• í
1" do regulamento approvado pelo .lec. ll. 88SI
de 27 de fevereiro do 1878, devendo essa reunilo
se celebrar na sacbrislia da matriz em IO dias
consecutivos desde as 9 horas da manhan áa J
da tarde: convoca pois todos os interessados a
comparecorem nosto logar, dias, é horas, para
apresentarem Iodos os esclarecimentos o recla-
inações a bom do seus direitos, afim de que a
junta possa bem orientada ficar da verdade, e lia-
bililada a fazer as declarações, e dar as informa-
ções precisas a esclarecer o juizo da junta revi-
aora qu» tem d» apurar esse alistamento. E para
conhecimento de todos, manda lavrar o pre-
sente edital, qua será allixado na porta da matriz,
e publicado pela .imprensa o quo vai por mim
feito o rubricado pelo juiz de naz.-E eu Manuel
Silvestre do Jesus, secretario da junta parochial,
oiabsemo.—Manuel Silvestre de Jesus.

Freguezia de S. Barlholomeu de Pirajá 1» de
julho de I877.-Seloatlor Pires de Carvalho e)
Aragüo.

KHtiibeleeliuenton banearloa
IHIIKKTOniiS DA SEMANA

Ilanco da Bahia.—Francisco Teixeira Ribeiro,
Manuol Antônio ile Andrade e José da l.osla Pinlo.

Ilanco Mercantil.—José Pinto da Silva Moreira,
José Joaquim de Moraes o José tia Silva e Souza.

Caixa-fiypollfecaria.—Joaquim Dias Macieira o
Anlonio Barbosa de Andrade

Sociedade Commorcio.—Manuel da Costa Ro
drigues Vianna, Carlos Martins Vianna e Manuel
Gomes Costa.

Caixa Econômica.—Dr. José Manuel Fernandes
Ramos, dr. Francisco José Teixeira o Juslino
Sento Sé,

Caixa de Economias.—Tonento-coronel Luli
Paulo do Atahyde e Antônio Ignacio de Almeida.

LEILÕES
LfllIlO , • i

De propriedade e roça.
Luiz Zuanny venderá em leillo, na terça-feira

10 do corrente, ao melo dia, no salto da Praça
do .Commercio, o sobrado sito ao largo de Naza-
roth, com os seguintes commodos: primeiro sn*
dar, 2 salas, 3 quartos e sala (1'espefá; no 2* an-'
dar, 2 salas, 4 quartos, dispensa e áqtl^ mi-
mento térreo, cosinha, quartos, etc. etc, coehei*
ra, banheiro, estribaria, galinheiro e grande quin-
lal murado, com encanamento d'agu» e gazM......

A roça contígua, eom boa casa de morada e os
seguintes commodos: 2 salas, ,3 quartos, cosinha
e 4 lojas, poço d'agua de beber, alguns arvoredos
e duas porteiras para a Fonte Nova. Ambos em
terreno foreiro a Nossa Senhora de Nazareth.

MOVIMENTO i)ü PORTO
liXTUADA A 7 UE JULHO

Bordeaux e escalas—uni 17 ds., sendo 11|2 d. de
Pernambuco, vapor franc. "Paraná», coinm.
Varangol.

SAHIDAS A (1

Pernambuco o escalas—vapor nac. «Dantas», cap.
Francisco Peroira.

Rio tle Janoiro—vapor nac. «Ceará», comm. Al-
coforado.

Portos do norte—vapor nac. «Bahia», comm.
Guilherme Waddiiigton,

LEILÃO • -;• "•/;; y-
De parle da propriedade á estrada dajprmGraça oli) 1/2 braças \\\$ terreno

ao lado.
Luiz Zuanny venderá em leillú, na terça-feira -

10 tio correnle, ao meio dia, no' saldo tli Praça do
Commorcio, por conta de queih>pdrleih_er, -cse* 'i
guinte: metade da casa sita á estrada da Graça, -
com 4 salões, 10 quartos,: sala da jantar, dita
para engominnr, ditas pára escravos, estrebarias,;,
ele. etc, tendo a outra parte do ser vendidt
pólos herdeiros de Marcellino Joaquim Monteiro,
a roça junta a mesma, com tü l|2 braça» defren- ;v
to, muito fundo; com hraju ¦> dividir com a roçi,,
do capitlo Vioira, grandes pjrrúlr,\s de boai» uvai, ,
bastantes laraiijcir.i«, sa;iitis-iirii_. etc. ele. ..

Os senhores pretendtMitos poderio eximiu ir i .
dita propriodade.

AVISOS MARÍTIMOS

COMPANHIA Í)E NAVEGAÇÃO
A YAPORJAHIANA

Vapores de dentro

VIAGENS
PORSEMANA

DE 10 A 17 DE JULHO

Cachoeira

mm

WM

wM®m.[07

N. 8.—Franciseo'de Assiil.'(idem);!' , .
N.3t—José Lopes Pinto (á vista do recibo)

V^70^)'AiAs^rr}íÁ*'jAlfândega:.; -. ¦
N. 27.^-Viuva Harley (á vista de declaraçlo).'*TI; 

31.^ Ellsabeth 8bu)l (alista dp recibo),;{
~ N. 38.-r-José Augusto de Araujo (nova firma):

¦ N. tó.-*José Rsmos deiCastro (nova lirma e á
Vislá.dó"re»ibo). :-7-7'00- -. ,.

;... N.8*.-'Bmilio Ligori (á vista cio recibo, nova
r9tm\í0'-077:0 .--••.:'¦¦•'•,-. , ,¦../,-.

n, 88.—Dias e Irmio (A vista de declaraçlo).
,:;jíO.-José;Ã|ioiH,' (falta de. recibo),',,;;
. 64.-^Marcèll.nòRodrigues Pereira (avista

iéelíMÇto). ¦
;,;.": .,..;...:. Oorpo 8|iti|ó. ':•..;,-.. ¦,. ;,.,7:
N. 72.—Antônio - Maria dé Jsens (nova firma).
N. 78.—Anlonio Moreira Ribeiro (avistado

reíibo)
AAH7 

'
ribo)

N.

82.—Francisco Felix' Bahia (falta de re-

9i,-Josó Veríssimo Gezimbra (nova iir-
roa).

I..S-!)SM.

N;' 63.—itaria Joaqulna (filia de reeibò).
— Oldseh ÃHasefnova flrma).;i
SíWÍ-i-Tourinho « G*1. (wjvàr'flhn^.'«í ' V-'N. 47,-Aütonio Lopes da Silva AO: (ftlta de

7mm___¦_
." reeibo). , _, .'"^Roeha-A Lima-(nova firma).

—Gustavo Mullem (nova firma).

'Aí
^|^N.92.^EmrtiimòiBgydio Coelho,(idem).

as'7 .' 
'¦' ' '' 'n- • 'Grades''i_ò','Ferr'o:.'7777'Grades.

Manuel Alves Ferreira (falia de recibo).

—Manuel de Oliveira Pereira (nova firma).
—Rarlholometu Podeslá fó Giaco.no (á vista de.

declaraçio). in .
; —Pierre Ballalai Ainô (firma nova).

N. i.-Dr. J. L. Paterson (lançado pela pri
meira vez). , '

Rua Nova da Alfândega
• N. 4.-Simpson A C.« (falta do^rceibn).-.

! N. 2.—Silva Moreira e Souza (declaraçlo).
—Moreira Irmio AC* (nova firma). , -
—Manuel Joaquim Mendes (idem).
—Juslino Vieira Cardoso (ldem). ni,

Cães thr Commercio . >•
'- fí. 22.—Martins Praça A Q.* (em vista do re
cibo).

N. 20 —Antônio de Oliveira Pinlo
Junior (nova flrnia).

N. fi.-Francisco Alves ít Cfi (novafirma)
N. 4.—Pedro Corrêa da Silva (ldem).

i N. 2.—Cunha e Castro (falta de reeibol.
j N. 8.—José da Silva Costa (nova firma).

—Neves e Carvalho (firma nova).
. N. 7;—Juvenòio da Silva Gomes & C*

N. 11.—Joio Joaquim Gomes AC.» (idem*
falta do rícibo). ' •. A',. ;

—Guerra "e Souza (1 ova firma, idem). <•
'. N. 13.—Oliveira Carvalho AC.» (falta de re*

. 'N. 18—José Pereira Alves Cardoso A Cfi (no*:
^*N. 21—Soares Reis A C.» (falta de recibo).

; fN. 23^-Ferna'ndes Pinto e-Lira' (nova firma e
falta de recibo). „ . : .. '

N. 28—Manuel José Duarte Guimarles (falta
dereeibò).1; -•'"."
r N. 29—José da Cunha Ferroira (nova firma e
falta de recibo). n 7*

N. 31—Marques e Castro (falta de recibo).
: N. 33-CamOes.e Santos, (falta de recibo).,' N. I—Pereira-Guimariés AC.'(falta dere-
cibo. ,'.r -Jji :i ! .' 

".; -•.-''¦'. ':.
Rua Nova do Commercio .

N. 29-Íbisler Zoli & C.» (nova firma.J
N. 3L-Dr. Thomaz W. Holl (lançado pela pri*

meira.vex).' •' ' 
_. „.,',. 

'.
. N. 46-Huberlo Pinelli (nova Urina).

N. 42—Francisco Mariz Pinto. . v : •
N. 32—Antônio Pereira,Monteiro (nova|irma>.
N. 30-4osé Roque Pirito (ideih). f .7: ¦:'
N. 28—Rodrigo de Castro Gaimarles "(idem)
N^22-Campos Irmio (i visla de informaçlo)
N. 18—Luiz de,Azevedo Carvalho (idem)., .
N.3-José'dá Cunha Sdàtes (hoVáménte coU

leclado). v. .
N; 1—Souza Corroa (nova flrm»).' • •

• Rua Direita do Commercio :;
N. 39,-AntoniQ. Pereira do Carvalhp (falia de

recibo) ."?-.'¦
N; 39-Rodrigues A.Filhç, (nova firma). ..
Ni 31—Dr. Luiz -Anselmo da Fonseca; >
N.-27—Antônio Nunes de Pinho (nova]firma).
N.' 2Í—Henrique 'de Meirelles (idem).
N. 18-Fortunato Famister A Irmio (idem).• N;!!3iJMatarto!.fctí.*-(idem>.;;. '; '.'•]-•',
N. 8-Bento Gomas da Coita Sobrinho (idem).
N. 3—José Luiz de Guimarles (idem).
N.3-Dr. Antônio. José1 fefréira da Silva Ara.

ujo (colleetado pela prinieièa vez).;, •. '.-
N. 2..--Antonio Fernandes_ Silva .Braga (falia

de recibo).•'-.' _. . -.  .
N. 6;—Yates A C. (declaraçlo).^.—Magaráo k C. (nova firma).
N. 12.—Sanlos Mira afirma nova).

. -iDias Guimarles A C. (falta! de recibo).; .
N. 24.—Augusto' Sj^estre de Faria (á vista

do recibo)... ... „ 0—Companhia ido :»egutoá Interesse Publico
(declaraçio). .

N.MÍ-Corréa de Almeida A C. (falta de re
eibo)w- 

'¦'¦•-

N-_2Ô.r-Henrique Ferreira Pontes (nova fir-
ma). . -~ ::v- •';¦:- ._—G. Hasselmann (idem).",'—Manuel- Moreira Carvalho e Silva (idem).

—Joio José da Silva Fortuna (idem). ¦ tí
—Soaresde Araujo AC. (idem).NI 30.—Joio da Siiva Bahia (idem).
N. 34.—Joio José da Silva Fortuna (falta de

reeilio)."Sll^a Marelljú^ (nova.firma)., • ... A

¦.-¦-'. tribunal da Reluç&o
Usando da altrihulçIo.||ue me confere o rpgu-

lamento n. 8618 de 2 de maio de 1874 art. 14 8
19 com referencia ao art. 17 do decreto n. 0487
de 0 de novembro de 1873, o em virtude das re-
petiilas faltas do escriVIo de appellações Luiz
Joaquim de Magalhies Castro, suspendn-o do
exercicio das funeções por espaço de 15 dias.

Seja-lhe intimada a suspenslo pelo escnvlo
flriltò, que o substituirá, llahia 28 de junho de
1877. Eu Saluslio Pereira dé Carvalho, secreta-
rio dò tribunal, o fiz escrover. ¦• . ¦ v.

, (Assignado) Jnnocencio Mortptesde Araujo Góes,
presidenta da Relaçio.

DECLARAÇÕES

.Amaro

IIIA

Terça ás 11 lis.
Quinta ás 12 lis.
Sabbado á lli

Terça ás 12 hs,
Quinta iis 1 hs

S bbadoás2hs

Caixa Hypotbeéarla
Paga o dividendo do 41° semeslro, do dia 4

do correnle em diante, das. 11 horas da manhan
ás 2 da tardei na razllodotrez mil réis por
acçio. Dahia 3 tle julho de 1877.-0 secretario,
Joaguii» Dias Madeira.

Kasaretn

itaparica

Valonça

VOLTA

Quárla ás 0 hs.
Sexta ás 7 bs.

Segunda ás 8 hs,

Quaita ás 6 lis
Sexta ás 7 lis.

Segunda ás 8 lis.

Quinta ás 12 hs.
Sabbado ás 12 ll.

Quinta ás 19 hs.
Sabbado ás 12 h.

Sexla ás 8 ha.

Sexta ás 7 lis..
Segunda ás 9 lis.

Sexta ás 11 lis.
Segunda á lli.

Terça ás 7 hs.

Juízo de paz da freguezia dá Rua
do Passo

O cidadio Anlonio José.Giiimaries do Amaral
1° juiz de paz dá freguezia da Rua do Passo,
e presidente da junta jiaroehjal,' etc.
Faço salier aos que o presente edital lerem, que

no dia 1° de agosto do correnle anno se deve reu-
nir à junta dá, parochia paia proceder aoalisla-
toento dos cidadios da psrochispara o serviço de
exercito e armada nas condições dot,rt,-'%lB!í
do regulamento approvatlo ptlo decreto n. o,wi
dê 2f dê fevereiro de 1878, devendo essa rèuniio
se celebrar no consistorio da matriz em dez dias
consecutivos desde as.9 horas da manhan ás três
da tarde: donvocá, pois, todos os inleressados a iãem do dia7.
comparecerem nesse lojjar.-dias e hora, para apre-
sentarem todos os esclarecimentos, a reclamações
a bem de seus direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da verdade, e habilitada a fa-
ser as declarações a dar as informações precisas,
a esclarecer o juizo da junta revisora, qué tom de
apurar*esse alistamento. E para conhecimento üe
todos mandei lavrar o presente edital/ que será
sflixado na poria da egreja, e publicado pela im-
prensa, eque vai por mimfeito e rubricado pelo
iuíz dè paz, . • 1

Eu Maiiúel;SÍl»erio deMsgalhles, secretario da
junta parochial ó,escrivi'. , é; , ..;-. ¦«
1 Bahia e freguezia da Rua' do Passo 1° de julho
de l877.-AntonioJotó Guimóífics do imoral.,

Juízo de paz da freguezia de
. SanfAnna

O icidadáO Aureliano Augusto de Souza Britto ,1°
juiz do paz da freguezia de Sant Anna do ba-
ciamento, e presidenta dajunla parochial ele
Faço saber, aos qüe.o presente edital lerem

que, iioília 1» de agosto do corren|eanno, se deve
reunir a junta dá pãrcchí» para proceder ao
táraento dos cidadios da parochia para o serviço
dó exercito a armada nas condições do art. 9° 8 1°
dó reg. approvado pelo/dec. n.° 8881 de 27 de te-
vereiro de 1878, devendo essa reunilo se celebrar
no consistorio da< matriz em t dez ¦ dias^onseculi*
vos, desde as 9 horas da manhan ás 3 datarde;
convoco, iiois.. todos os, interessados, a compare-
cerem rt'este logar dia e horsS: para anresentarom
todos os seus esclarecimentos o reclamações, a
bem de seus direitos, afim de que a junta nossa
beni' orientada llcarda verdade e habilita*
da a fazer as declarações, è. dar as informações
precisas, a esclarecer o juizo da junta'revisora,
que tem de apurar esle iálistamento.

E para conhecimento de todos mandei lavrar o
presente edital, que será afflxado na porta da ma-
triz e publicado .pela imprensa, a que vai por
.mini feito e rtítiriiado. pêlo juiz de paz. Eu.JoW
Nicoláo dá Silva. Pimentel Junior, secretario da
junta, parochial, o escrevi. -

Bahia 1" de julho de 1877.—iureKano Au-
gusto'de SoUzi-Btííto. 'A 7 7- :

PARTE COMMERCIAL
PRAÇA 7 DE JOIHO DE 1877

Junta dos corredores,
COTAÇÕES OPHCIAKS . ,,, . ' .

Assucar do Nazareth 1*362 por 10 kilos.
Dito mascavado 13906, Ü974, 2*042 o 2*070

por 10 dites.
Fumo de Alagoas 2*318 por, 10 ditos.
Dilo de Santo Amaro 2*889 por 10 ditos.
Acções do Banco da Bahia ao par.

A, I. Pèmra. presidonte.- iujuifo Fábio Rangel, secretario.

Taperoá | Sexta ás 8 lis. I

I
Torça is 7 hs.

PHEÇ0 DAS PA3SAQENS

LEILÃO
De Irasles, loti^a, 'vidros,' !u n pj.ii.no

do Pleyel n. 5, e^olhos, wuvli-"
«irtis, quadiMS,; relógios5 elé;, «te.,
por conta e òrdeíii de itinn familiu
qiiu so retira pura fim da provineia.,

lUidrigo Gesteira venderá em leillo, nasegun-
da-feira 9 ile julho, áill Itnra» *m ponto, ni
casa n. 109, ao largo du S. Pedro, por conta, de
uma familia que sa retira para íóra th provineia,
o seguinte: uma bóa mobilia tle jacaranda, uni
piano da Pleyel ti. S, quisi iibyo,. porta musica,
candieiros a gaz, casticáes cmn maiigss, jarras,
figuras, quadros, espelhos, tapeies, escarrailpres..
uma requinta, venesianas, arandellas, pannos Ao.
crochel, cobertas Aa rondas, cama a;l_uiz'XV,
giiarila-veslido, guarda«'rúápa, toilete a lavalorio,
enfeites para toilete e mesa de janlar, sofá e ca-
deiras atistriicas, guarda-lo.iça, jjiiarda-cnmid.i.
porla-licor, quarlinhoiró, áppárelhn para jantar,1
dilo para almoço, copos, cálices, garrafas; compo-
teiras etc, ele, sondo tudo vendido ií dinheiro,
sem roserva de-preços.

;;;,;;,;;,mila/;:/:;;,',
Do Iríistos de jacaranda, vinhatico, Gon-

çalo-Alvés, etc. ele, viveiros para pas-
saros, luslrès e áraiulclliis, relógios,
machinas dé coslura, quadros, jarras,
clc. etc, sendo tudo vendido a dinheiro
som reservado preços.

Itodrigo Oesleira venderá em!toil*v "» taíS?"
feira 10 do corrente, ásll horas, nósauesçri-
ptorio á rua dlAlfandega #>va, n. 15, if(andsr,
por contn de quom pertencer, o seguinte: nma
mobilia de jacaranda, guàrdáJveatido, guarda-
roupa, loiloltese lavatorios, trtês.1 de jantar, eom»
modas, cabides para chapóo». guarda-comida,
cama do vinhatico a Luiz XV, lustres e arandola»
para velas,, quartinheiros', cáinlieiros a gaz, ap»-
ladures, uma secretaria antiga dé jacaranda, dou»
pimios, clc. ele, sondo tudo vendido a dinheiro,
som reserva de preços.

nENDIMENTOS
AI.VANDKGA

Rendimento aló 6 de julho. ..7..

MESA DE RÜNOAS

llentiíintinto aló 6 de julho...v.'.^
Idím do dia 7..:•-'• ...... i•¦• •;•

DESTINOS

,'ielioeira
Saneio Amaro.
Nazareth 
itaparica
Valonça
Taperoá.....

RÉ

IDA

20090
2*000
2*000
1*000
3ÍO0O
4_.(K)0

VOLTA

34000
2*000
3*000
1*000
3*000
4*000

PROA

IDA

1*000
1*000
1*000
*íi00

2*000

VOLTA

^^LEILAOw':,)-;!^?
|)e fazendas; para lifpiWaçtjonlas.

, Rodrigo Oesleira venderá om'lei lio, na^erça-
unnii feira 10 do eorrenta.-ho inoio dii, no escriptorio
1*000 *•«¦« N»V1> '1'Altandega,- n. 18(i l« andar, o se-
1*000
*800

2*000um

108:208*828
.27:014*622"Í3_lÍ22J*l80

45:884*847
8:644*624

51:229*171

- A companhia Bahiana faz sciento a todos os
srs. carregadores do-norto e sul, que, para hir-
monisar os interesses do comniercio com os desta
companhia» fiéam autorisados 98, agentes nostli-
versos portos a tratar, sobre cargas e fretes, re-
mettidos para esla capital on para os portos ue
escala.

A Companhia Bahiana previno aos srs. carregn-
doras do norte e sul, que d'ora em diante o frete
dos saccos vasios será por mctliclp. ,

gúinle: porçio do filasi velludos, popelmes,- en«
tremeios de rendas, cassas de listras, lans, le-
quea desantlalo, ossoe obano, luvas, eollarinlio»
de papel o' liiiho,' liras bordadas, botinas para se-
nhoras e para meninas, troncas, para cabollo,
coks, meias paráiltòméns,'-Senhoras e meninas;
álbuns para retratos, caixas para coslura, saludw
do bailo, gravatas, cintos,.chapéos.de sol, eamK.
sinlias, esparlilhos, pannos da Costa, dliapéostH
caatôr branco, ditos de pello,. ditos, oleadps.par»
mnninos, chilas, brins,.camisas ;bord#ls, pira
senhoras,, tliveraaa perfumarias, finas. etc. etc; >
em seguida so venderá,uma partida d() charutos:
finose 3.saccos,de café (resto(ho).. ;.,,,, ;»

? IMPORTAÇÃO
UESCAIIOAS PAnA 0 DIA 9 DK JULHO DB 1877

Yap. franc. «Paraná», alf. e desp.
Barca ing. «Rovensbórne», desp.
Barca horueg; «Soslerko», alf; e desp.
Pat..norueg. «Lavingston». desp.
Barca port. «Minho», desp. ¦: :-..,:. .
Brig. port. «Trovador», dosp.
Lugar ali; «Lasita», despi :
Pat.,hoi. «Sjfmpâthia», desp.
Pat. ali..«Active», alf. ê desp. ,.,, , ->-0-u.
Esc, allr«Johanne», desp.. • ." •,. M\\
Vap. ing. «Rubons», (se entrar de Liverpool)

alf.; e desp.
.' ;,.".' MANIFESTOS .'.,-':.'. ,

Lanchaàáo. «Paquete Voador», de Una, em 7 de
julho de. 1877'

Consignalario o meslre-1778 arrobas piassava,
21 ditas-caeáo, 9 li2 alqueires farinha de man-
dioca;è;BOO,cocoS. • ,-j -'..
Vapor franc. «Paraná», de Bordeaux e escalas,

•' na mesma data
Coíííígilatario Kuhnert—27 barricas, 12 meias

e280,çifixas vinho, 186 ditas aguardente, 10 di-
tas calçado, 19 dilas conseiva, 27 ditas' drogas,
10 ditas chapéos, "í ditas mercearia, 61 ditas va-
rios-generos. li ' 

,j . :.,
Accrescimo-100 caixas a'18 barris de 5» vi-

nho,,4cáWasqueijos,7 ditas calçado,'* ditas
conserva; 3 dias perfumarias, 5 ditas artigos de
Pariáf 2 ditas quinouilhariasi 12 ditas, venuuth, 3

^Sx2____iP'^0^_i_^___F^^^^4Sv

-•SeryoDodratlb (iderri^
i —Antônio"-Antônio Luiz Fernandes (idem).

Juizo de paz da freguezia de
Nossa Senhora' dos Mares

O dr. José Serapilo de Souza, juiz de paz da fre-
guezia de. Nossa Sedhora dos Mares, presblente
da junta parochial. 

,..,1',
faz saber aos que o presente edital lerem, que

no dia í0<t-de agòsiòl'd(i corrente-anno, se deve
reunir a junta da parochia para proceder ao alis-
tamentó"dos cidadios daiparochia, para o servi-
co do exercito e armada, nas condiçóes do- art. 9°

1» do reg. n. 6881 de 27 de. fevereiro de-187»;
devendo essa reunilo se celebrar-no icorpo da
egreja matriz, em 10 dias consecutivos, desde^ás

horas da manhan ás 3 d* tarde:, convoca, pois,
todos os intéres>ados,'.»coibpàreoeiíní nesse lo-
gar; dias éhòra8/i.p.ata_apfêsentarem todos os

ditas objectos para:chapéos. de sol, i dila choco-
'lalej.lilila chapéos, 12 ditas, azeite, 2. ditas te-
cidos. 6 ditas ameixas, 1 dita mercearia, 2o bar-
ris cola da Co8ta,< 1 caixa chapéos e tecidos, 1
dila instrumentos da musica, 1 dita cutilaria e 1
dita papeis e eiivelloppea.

ü

§077 a'

:¦¦ -.' 7.

:(-..a-,--a- EXPORTARÃO . .in A...--
DBSPAC1I0S MABITIMOS EU 7 DE JULHO1 DE 1877

Para fora dotmpeüò
Nóva-Yorckr bareai ingi «Roslánd», 5,679 sac-

cos assucar mascavado.
.—Vapor ing. «Çáscine», carga.;-..-:

.'-'• pira dentro do império 
' 

,;
Rió-Grande do SUl--pat. nac. «Maria Cleuien

tina», 8,000cocôs, 10 barria azeite de cheirqr<3
ditdítlito'dè!PaÍma,'5 dilos dito dé peixe, 20
saccos ttò de algodio, 2 ditos lona, 2 caixas com

f

PAOÜETES 0777i
Rua Nom das Princesas n. 20. Io andar
O"excellente -paquete inglez «Minho», de'25W

toneladas, de foiça de 50O. cavallos, coin opli-
mas accommoda-fcóes para passageiros, deyo.re.
gressar do Rio tia Prata pelo Rio do Janeiro:em
12 do corrente, e, depois da:demora precisa, pro-
seguirá para Southampton por Pdrnainbuco, &.
Vicentei Lisboa e Vigo.; .,". 0.

Aagencii dispfle de alguns beliches, entre
ellos, para Lisboa, de 1* classe: a fainllia que
fór para a Europa tem abatimento da,.-«• |»l»r-
te, si:a passagom paga fór egual a 4 passagens
de 1* bl'a88e. . ' 

,. ,;. - ',.
Estes paquetes sempro chegam a Lisboa no tlia

25 ou 26 de cada mez. . ,; .

O excellente paquete intflez«Gíiadiána»,ile 2504
toneladas; de força de 500 cavallos, com opti-
mas iiccommodaçOes para passageiros, deve çlie-
kar ém ,12 do corrente, de Southampton por i.is-
bôa, S. Vicente o PernambucoT), depois da de-
mora precisa, proseguirá para Buenos'Ayres; pelo
Rio de Janeiro e Montevidéo. ,:..-•

O» passageiros para Europa, .que cpm 'aptace-
denciaquizerem tomar passagens,; devera pvdve-
nir a agencia antes- da partida do paquete para

Estes paquetes, dio uraa excellente opportu-
nidade para receberem,.carcade AntuerptaWa
Bahia.O sr. Huger, agente'da companhia eni Ah-
tuerpia^daiit^o» carregadores instrucçfles á res-
,,eit0,''ií '''''MOITA 

ATTENÇÃQ:':'
•! Á agencia nio se responsaÜiliBa1 nor nenhuma
fedanS, exame ou vistoria 24 iioras depois
de desembarcada si meréádoria 'V^^fg».

nemtíopoucopeladespachada sobre agua,e.en-
trague no cáes.-W/it« VÇ.. agentes.' ; ¦;.,;;

De trastes de jacaranda. Gonçak): Alvos;;,
vinlialico; moguo.etc., otc.» tíiiialhos.i,
quadros^ figuras, jarras, etc. elo., uni
bómpiamide? íneió!atmaíio,!ele-•;'olo,
por conliV e ôhlein de lima familia que

í raüiwsc pará! fóra1; da; pr^vinoja^ 7 .
Luiz Zuartny vonderánem ileillb, ai,quinta-

feira 12 do corrento, ás 11 horas em ponto.no
sobrado á rpa do Pelourinho n. 7b, po> conta da
uma familia que retirou-,88 para fór» da provin-,
cia, o seguinte: uina;bôa\mobiha.-da ia«ran(li
com consolos de pedra mármore, um» secretaria
de mogno.ium espelho, moldura dourada, um
bom piano de meio armário, çimj.-toilelle O
lavalorhJileGortçalo AlvesáLuiz XV, cortinado
de crochet, commodas, motos sofás, cadeiras etu
etc. mesa de jantar, guarda^-louça com étagères,
guarda-comida,' quartlnheiro, -aparadores
deiras de balanço; baneo-e talha etc.

ca-
etc, um

.pparelhopara jantar, dito de porceltan» pira a •
meço,copos,cálices,Ltafratta.-compoleiras. fu-
oleiras, jarras flnas, liguras.de b.squ.t, relógios
etc. olo.-. sendo tudo vendido a dinheiro, sem re-
serva de preços.

LEÜIÓ
De Irasles dejacaraudá,. mogno,,viuhatico

polutnujú, espelho, quadros,
vidros, eio,

. louca,
etc.

horas. em.
FranciscoQuarta-feira li do correnle* to. 11.

ponto, na casa n. 84. á rua: de .S.
íant nado Pio-do-ló),pbr conta?ordem tleal-

- 
Juns ara" depulados que-», retiram parafóra
da capital. ' ; ¦: :r '>;>: ;> "•.-'¦¦'•'•A <:¦
O anentede leildes Santos Corroa venderem

leillo por contae ordem dos mesuloa srs., os se-,,
èüntêsii oveis existentes na.ttíta casa: uma mo,
ff de jacara, dá, obra/de lalha com consolo? e
duKáes. ospellu». quadro8vmçs. «dond^ com
nedra tapetes, escarra-lores, camas a Luiz A.V. ;
SSada-Ves 5o, toilelle.o lavalorio,' <™™$
iuardâ-rlupa. iabides, *J*SSfg;
ra imardansomida, mesa etaslica/psra jantaMtW
Sita da mãaoM 25 palmos de-eumprlnsen 0,.
uMrlSd^mogWeO^cóleli^inota, y

níetádé vinhal eo, apparelhos Wa: jantar» laue.
FaVatoK copos, ialíwa, gàrráíáa,: W>fiòteirM. 5

vendidos sem reserva;de preço,. ^

^

i... .'.&:....__".. T."
' 
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"""¦ ©OmiUSlO DA BAHIA -« 8 de Julho do lgTT
-*r-;i^*'*wil.

Si.'"-, •

p'R -
$t$<&Rf 'í t-

LElUO
De 3 pequenas casss, na ladeira do Torto

doliomfim è .Rr
Santos Corrôs venderá em leilão, quavla-feija

11 do corrente, ao melo dia, na rua do Pao-de-ló
(boja nu da 8 Francisco), n. 84,3 pequenaea- .
R Porto do llomfin,. com o.commodot «*
euintes: tala de frente, dita de antar, 2 quarios
Shae quintal, terrenos próprios,reUja eans

podem ser vittatn qualquer hora, sendo as uni-
cas eguaes que alli axiilem

ANNUNCJOS~CRÍÃDÕ

Precin-se, na ladeira do Detlerro n. 109, de
um crta"o 1 ra, com bont coitumes. .ondo pre-
férivel o qoe tiver alguma pratica de cotinha.

LOTERIA N. 150
A10.' loteria a beneficio da eata da Providen-

cia, anda á roda terça-feira 10 do corrente.
O pagamento terá principio no •¦•» ¦*

theioureiro L. i. Teixeira.

ATTENÇÁO
" 

Uma rapariga de excellente procedimento, com
aptidão paVa íetempenhtr todo e qualqner,traba-
ZTagu hao aeostun.ada a tratar de crianças,
oferece os seus jireslimos at farailiat eslrangei-
ras de preferencia. ¦; .'

Para informações no «Diano de Noticiai.»

PALETOT DE PANÍS0 PRETO
Saques, a 10* eadajuin.
Ditos do cores, a 7*.
Ditos de alpa^aWe^

3-lltis dos Algibebes-3

BRINQUEDOS PARA MENINOS
Bonecas francezas, caixas do costuras, ditai do

lapoBtarias, ditai para papel o diversas nòvida-
dades, acaba de receber

A 1'AIUS
llua Direila do Palácio. .

Hranco. de linho bom. a 11800 avara.
Di o, na a 2*000. 2*200 o 2*800 a vara.
Ui!osKre8,dèlinho, alí500a vara; pa-

drões lindíssimos.
AO THIUMPHO

3—llua dos Algibebes—3

COMPANHIA BAHIANA
A companhia Bahiana quer vender oi Irapicbe

no logar denominado •r»rtido.,eoTSanto A naio,
Som todo seu terreno; o trapiche é ba.tt.i.te *

pacoto, e preila-te psradeposito defumo,ou »s.
í*ir: niescriptoriotresla companhia dá-se m-*
orntacoes e recebe-se proposta!

dia 12.-0

CHAPÉOS DE PELLO
Muito finos, de toda numeração, lecebeu o

THIUMPHO
3—Rua dos Algibebes—3

CHALÉS MODERNOS
De casemira de quadioa, padiõM moderuot,

de phantaxia. fazenda fina, a 0» cada um, rece-
beU° TRIUMPHO

3—Rua doa Algibebes—3

TINTA INDELÉVEL
Para marcar roupa, a melhor que lem vindo ac

mercado, reeebeu nova remessa a
CASA SUI GENERIS

Oü-nua d*Alfandega-00

0 ADVOGADO
Evarlsto Ladislau o Silva

Continua no exorcicio de sua profissão.
Escriploiin á ma dos Droguislas

n. 51, das 0 ás 3 lioras
da tarde.

ATTENC&Ü
RELÓGIOS DE PAREDES

A 4*000 e 7*000, unicamente.
A PARIS

Hua Direila do Palácio.

FRENTE PARA FRONHAS A
3U000 0 JOGO

A loja Bon Marche recebeu lindas frentes
para fionbas com a coroa brasileira e porlugue-
zae outros desenhos muilo ricot; atum como
para r.reanças, as quaes serio vendidas: nas loja»

ÁGUIA AMERICANA E BON MARCHE

CHAPÉOS DE SOL
De seda, cabo forte, hon» a 0*000 cada um.
Ditos, a 7*000 muito bom.
Hecebeu o

THIUMPHO ;
3-lluadoi Ais*ibebes-*--3

>¦¦ -v

ATTENÇÁO
TRILHOS CENTRAES

Linlta do Rio Voi-meliio
HORÁRIO PROVISÓRIO DO DIA 4 DE JUNHO

Da Bar
5.45,6

EM DIANTE
DUS UTBII

Dt manhan

Aninha 
I Do Hio Vermelno

,8.45 | 0.55,7.55,9.55
Dt tarde

Da Barroquinha I Do «io Vermelno
2, 3.45, 4.45, 0 I 3.10, 4.65, 6.10, 8

Domnoot ¦ nus sartos (si o tempo kmhttib)
De manhan

Da Barroquinha I Do R>o Vermelho
0.45,7.4579.15,12 | 7.55,9.25

De lorde
Da Bsrroqninhs I *lto'Wbo

a.15,3.«.4.45 | -«i-V^Vr

CAMISAS ROBDADAS
UMA CAIXA COM 6 CAMISAS POR 24*000

Os proprietários da loja Bon-Marché fazem
scienle ao respeitável publico desta capital, que
leceberam uma manufatura de camisas bordadas
muilo simples com peilo punhos e collarinhos ae
lino esgiáo, de collarinhos modernos, de Iodos os
ns., que seráo vendidas nas lojas Bon-Marché e
Águia Americana. ¦

OLEO AO KANANGA
Par* a Higiene des CabfUos.

Esto oleo, tônico et HnlUypnomaü aMp
grão, e sem rival para _ff^»SÊf»assegurar o seu crtr-clmeulo, impedir ator-
maçÂo dai «aspas e actUtnir as oomlcMei.

ilto

PARA SE
Grande novidade efn collarinhos o punhos bor-

dados, n 3*, lisos de algodáo a 1*200, ditos de
Aaçuiáo a 2*, vendem as lojas

ÁGUIA AMERICANA K BON-MARCHÉ

PUNHOS E COLLERMIOS
Para senhoras; luvas de pellica para homens a

senhoras, recebeu o
TRIUMPHO

3—Rua dos Algibebes-3

eentrslemrsrtsi
ItruM/uun tiCTOWA,'I,JWJA. Vi*.
—¦«.alto ea SstiH ¦¦ HftVWI .enter.rnnm/uSÂ* \i^ôm,^^vKypnmm

PARA VESTIDOS
Linlio azul, cér de rosa, verde, pérola e^escu-

ro, para vestidos.
Damos as amostras.

AO THIUMPHO
3—llua dos Algibebes—3 ^

PARA AS ESPECIALIDADES
-' DA, ¦'

CASA SUI GENERIS

NADA DOS TÔNICOS AMERICA
NOS

• TÔNICO DIVINO
Com bi» de quina real

O melhor tônico 6 oJOK?M0,
Onnlcoefflenôo^ONMiyj.^ 

'.,,.
O mais fresco é o TONICO-DIVINO.,
O TONICO-DIVINO ôb unleo que fsidesip»

parecer eomichôes, bolíet. pellieulu. \,t
OTONICOiDIVINOvende.se _ .

A PARIS
llua Direita de Palaeio.

TllBOSDEYPlO
De nrimeira qualidade, para machina, de il

dediamelro e um metro de eofjiprmenlo, reee.
Seu recenlemènte afCA8A SUI GBNBRB, á nr*
d'Alfandega n. 60.. .

PARA RAPE
Lenços portugueses, encorpados • bons, cór»

garantidas, azuea com bolas de cores, i7*wv,
dUsis,vendeo

TRIUMPHO

A TODAS AS PESSOAS QUE USAM DE0CUL0S.FIX0S0U LUNETA
Chegou pelo ullimo paqiicteunia nova ruracssa dns verda-

deiros* vidros dc cryslal de rocha inallcraveis, .atoados no axe,

únicos para c«narc melhorar a visla, aconselhados ém Iodos

os (ratados de oplica e pelos priincipaes médicos oculislas.pelã dia-

pliapidade natural que lhes é Inhcrcnlc. Sc provará a transparen.

cia com um pequeno instrumento apropriado a este Om, pára que
as pessoas qne nos honrarem com sua confiança fiquem plenamente

Embainhadoi, eom eerttdura, de paninho,
a 2*800 a duila, vende o

TRIUMPHO
3-Rua dos Algíbebes-3 f

LUVAS DE PELLICA A 2UQ00
A lois Aguia^Amerieana reeebeu algumas ilu-

zias de luvatde pellica com boWei, para homens
e tenhoras, sâo muito frescas, que vende pelo di--
^uto pre^M^^^ R

500RÊIS
, Uma carteira com bôm papel branco pautado e
envelopp... -R 

£ 
,

llua Direita de Palácio. ¦ .

CANDELABRO^ CASTIÇAES
Para oratório, guarnecidos de Onix e flôret de

brio, de um elfeito novo e deeluinhrante, rccehen
nova remetia a

CASA SUI GENEIUS
60-lloa d'Alfândega-*»

ACABARAM-SE AS DE 200 RS,
"Uns vieram nutras ainda mais

liaratiis
Sendo uma caixinha com 12 sabonetes nor

040 rs., grande economia para casa de famílias,
que chegam para doze petsoas; vendem-se nas
jloas

AGÜIA AMERICANA E BON-MARCHE

LUVAS ün,ÊLLÍCA
Brancas e de cores

Primeira qualidade, acaba do receber grande
sortimento de um e dous botões.

A PAUIS
llua Direita de Palácio.

COLLARINHOS PARA M1L1TA
RES A 2U000 A DÚZIA

A loia Atuia Americana tendo comprado uma
norcíode collarinhot de divenot formatos e en-
Ire elles algumas duziae apropriados para milita-
res, por isso olferece pelo diminuto preço de
2* aduzia; gsranteserem de etguiSo de linho
e se vende por ette preço pela razSo de ter com-
tirado o resto d'uma factura.86-llui d'Alfandega-56

PANNINHO MUITO FINO
A -M8O0 a peça

Infestado, cada peça com 10 varas, «üo fino que
parece a mai» fina cassa lisa, próprio para te fa-
zer linas camisas, lanlo para senhoras como para
crianças; lambem lemos vendido muito para te
fazer um dos melhores vestidos. Vende-se nas
lojas ¦

ÁGUIA AMERICANA E RON-MAIICIIE

Em atlençâo aos muilos pedidos que lemos frito, alcança

mos do falmcanlc uma lediicçao nos preços piimilivos dos vidros

dc crystal de rocha. Desejando que os freguezes da CASA SÜI

(iEHEllIS participem lambem desta vantagem, lemos reduzido, de

hoje em diante, a 4$ o par dc vidros de cryslal, cenvexo? on con^

ns. 5 a iOOem logar de &K como sempre foi anti-

CHITAS A 520 RS. 0 COVADO
A lois Bon Marche faz acento 4sexmas.se*

nhoras, que reeebeu um lindo sorlitnento d»
chilat claras e escuras de muito bom PJjnj0.'»'.
edret garintidaa. Amostras mediante MOQOd»
signsl: lojas ''»..*/,:-'

AÍ3UIA AMEWaNA e BON HABCHÉ"-

CHALÉS ESCUROS A 4U50Ó
De quadrihhot miudot, franja curta, encorpa-

dos, parecendo um daquelle* que se vendem tW,
vendem ai lojas "./AA

ÁGUIA AMERICANA E BON-MARCHÉ

COCKS OS MAIS MODERNOS A
4U000CADAUM

A lois Aguis Americana e Bon-Marché rece-
leram algunias dúzias de ckoct, os maia moder-
nos que julgam haver, sendo cites enfeitado» com
fidresefilas e vendem pelo diminuto preço de
4J> cada um. .
i«/y\AAr-*AAA----«««AAAAA*---»«nAfifVVvv' *

SABT0S G0BBEA I

PARA OS MODEIINOS VESTIDOS
DE DUAS CORES

Crelones linos, a 800 o covado. Lindo torli*
ml°' AO THIUMPHO

GRANDE NOVIDADE
Cintos de um eosto nunca, visto tendo acompa-

nhadoa de uma lindíssima holsinha de-setim de
diversas cores o uni bonito porta leques, pratea
do, e ludo isto pelo insignificante pieço de cinco
mil réis (oí.)

Receberam as lojas do
lion-Marclté o Águia Americana.

CASA SUI GENERIS
00 - Rua dAlíanileB» 00 -

f

íáa-

Santos Corres, agente de leilíes, com de-
! poiitot na rua Direita de Palaeio n. 1* sn-

- dar, é na rua Direita do Commereio n. 1»,
í« andar, fat leilões toduss terças, qnin-

i tat e sextas-feiras, de trastes, fazendas, ^
í miudezas etc. etc, e encarrega-se de fazer «5
I leilões em eseripU rios, lojas, armazéns, es-
»us particulares, trapiches e na praça do
í Commereio, e continua a receber, para ven-

der em seus depósitos, generos, jóias, min-
, dezas e outros muitos artigoi. «4

í^n«n/\AA/v»v*--*AW\)V\AA--'«AnAAAAA^-»

PASTILHAS DE CHOCOLATE
Qualidade* Ana*.

Em pequenas caixinhas próprias parapreson*
tes, acsbs de receber '¦,

A PARIS-Rua Direita de Palácio.

; BRIM PHANTASIA
Do linho, nadrfles especiaes, a 2^0001 CASEMIRA I
Em córlff, (ihantatia, 8^0001

PEItCAL
Novo foitituento de chitas pcrcal linas, a 400

réis o covado.
LOJA Dü THIUMPHO

flr-llua dos Algibebes—3

TRILHOS CENTRAES
Tabeliã "da linha do Reliro, approvada pejo

governo, e que principiará a vigorar do dia SH
lia

LUIZZUANN\

•'Vv-
J»! *¦-¦¦'.'í,a. .

:,..,

Aiente de leiloes,com seu deposltoaRua-
nova do Commereio n. 30,1.» andar, rece-
be fazendas, miudeMS,,perfumaria*., jóias,
louca, vidros, etc, etc, e amostras de gene-
ros de estiva, para, por seu intermédio,
terem vendidot em leilão; astim como en
carrega-se de qualquer leilío,. em casas
t-srticulares, escriptorios, lojas, armazéns,
uapiches e no salío da Praça doCommer-
cio.

«-o**-(

RODRIGO GESTE1RA
1

Agente de leilfles desla praça, ultima-
mente nomeado pelo meritittimo tribunal
do commereio, recebe, en teu deposito a
Rua-nova dat Princetat n.» 9 1." andar,
trastís, louça, vidros, generos de estiva,
ioias, etc. etc, para por seu mlermedio
serem vendidos em leilío; assim como en-
carrega-se de fazer leilões em casas parti-
cúlares, escriptorios; lojss, armazéns, tra-
piches e no wlío da Praça do Commertio.

le outubro cm diante:
UA DARR0QC1NIIA

De manhan
8,9 e 10

De tarde
3 1-í

DO BETIRO
De manhan

9 e 1*2
De tarde
ieb

pnitços
CabuDa Barroquinha ao CaLula e vice-versa 300 rs

Da llarroquinha ao Retiro e vice-versa 400 rs.
Da Travessa da Quinta ao Cabula e vice-versa

OO rs.
Da Travessa da Quinta ao Reliro e vice*versa

30011.

TÔNICO DIVINO
Com bate de Quina Real

psraembeUraareluercrescerosCalMUOS
Debaixo de sua lnDuenda, os caDellos

delxio de calilr. cresetn. novoj tm1 abun-
dancia e 01 antlgot recuper&o a DexlbUldide
o o lustro quo Uni*» no principio. .

Depoilto central am Parta^_
PERFtlMAIll-V VICTOIUAí 8. MIA VlVIBUN».

Qpotlto na OlMl: LCftvnt JiWllT.

CONSULTÓRIO
¦a- •,

Cl*.

I CHEGOU 0 INVERNO
Chalés de lan, paia guardar o frio, a UW

cada um, imitando os de casemira por serem de
quadros, vendem at iojat

AGC1A AMERICANA 15 BOiN-MARClIE R

Sâià® ¦ it ITAftAN
"jModlco e operador

ESPECIALIDADE: Partos, molestiss das mulheres e dos ipeninot.

ílontullai de 1 át 4 horas da tarde, em outra qualquer hora do dia em tua can i rua do
Collegio; e á noile na Barra

N. 1-RüA DO COMMERCIO-N. 1

NOVAS FAZENDAS
Lindas balistes para vestidos.
Gravatas de gorgurío de cores, modernas, par.

homens.
Ditas de gorgurflo prelo, idem,
Dilas de setim, modernas, idem.
Rico sortimento de cretones para 01 lindos

vestidos de 3 cores: padrões especiaes.
. Ricos cortes de vestidos modernos.

A SAIR DA ALFÂNDEGA
Completo sortimento de lans de «ma só edr.
Balistes pintadas, ultimogoato.
Cretones e chitas finíssimas
Córles de casemira modernos.
E outras fazendas muito novat e modernat

vende p Triumpho a rua dos Algibebes n. 3.

ATTENÇÃO
Sesls typographia te dirf qoem tem para
r nma negra, boa cosinheira e eustureira.

alu*

%

GRAVATASRRANCAS
De cambraia Una s 600 n.
Loja do TRIUMPHO—rui dos Algibebes n. 3.

GttDERÍVAL SEM SEGUNDO
APROVEITEM <^ O Triumpho reeeben, pelo ullimo vapor, as.M'*

guintes fazendas:
Linlios escuros, a 320 rs.
Linhos de cores, a 400 rs.
Popelinet, de todts as cotese padrões taoaof

nos, psra o grande dia a de Julho.
Chapéos de peilo para homem, ultima moda, a %

1MO0O. •'¦¦''¦' ¦
Cocka modernissimos paraienhoras, ultima re*

mesta, aSíOOOe 41000. ' .;R,
Meias de cdrespara homens e meninos, muito

finai, as melhores possíveis.
Luva» de pellica, fretquiiiimai, para homens e

senhoras, auSOO.
Chapéos ue sol» de teda e alpaca, para homem.-,

muito finot, a 5*000 e 4*500. '
Gravataa muito Unas para homens, a II.
Cortes de vestidos de crelone, a 10*000.
Cortes de casemira, nova remessa, a 8*.
Estas faiendas, por taes preços, só se encon-

Iram na popular loja Triumpho.' „»
3—Rua dós Algibebes—3 ' *RR.

j^líMASÓCOR
Modernas lans transparentes de tecido fino, de

todas ss cores, inclusive a escora, a 700 rs. o
covado. Temos vendido bastante.

AO TRIUMPHO
3—Rua dos Algibes—3' --.

.:>*.Y."

«•o-o-o-. I

ATTENÇÃO
Rovas faiendas

mmx&Ci-,:

RÍraSs pafáRaLello, o que de melhor se
oôde desejar, á 6*000.^Lhidasetr.odernat g.avala. panaitasnej* ¦

Coques enfeitados, a 4*000,8*000 e 6*000.
LindininiaB gravataa para tenhorat.
^lidosoecrelone em cortes,excellente fa-

;»ndi,inodernoi, a 10<OW), com teu eompetenle

REtpárlilhoi, punhos e collarinhos, cbales de
'"caiemiramodernos,etc .. . •'•'...'. ¦ lieias de Eícocia riseadu, tlnati para. homem.

Em detpselto, vindas pelo «Valparaiso».
LOJA TRIUMPHO

3-Rua dos Algibebes-3

CAUTELA COM AS FALSIFICA-
COES

Perfumarlns fluas franceías e In-
«rlczas

A loja A PARIS acha-te conslantemenle provi-
da dos melhores prúductot «garantidos legítimos»
dos principaes fabricantes francezes e inglezes,
recebidos ilireclf nsciile duas vezes por mez.

Todas .is perfumarias constantemente novas e
de qualidades superiores sao vendidas na loja A
PARIS, por pi ecos mais baratos que em qualquer
outra parle.

800 rcis-sabões em barras de Ritumel,
1*000—dito, dilo de maior peso.
1*400—uma caixinha com 3 sabões de Gly-

cerina transparente.
OleoOriza, o frasco  1*000
Oleo Kananga, o frasco. .(. *90O
Oleo Miranda, o frasco  *60G
Oleo Ylang-Ylang, o frasco  <800
Oleo Ixora, o frasco ' 1*200
Oleo Alcibiade, o frasco  i*&00
Essências Oriza, o frasco.  ¦ 1*200
Essências Atkinston, o frasco.... 2*800
Essências Ylang-Ylang, o frasco..., 2*500
Preparações para restiluir a côr preta aos

cabellos—«especialidade»—da loja A PARIS
Água tleJanina..  3*400
NfiL-riiini^Vegelal  3*400
JiTzaíine Vegetal... •*• 3*400
Tintura Marquis ¦•• 3*500
Tintura lticliards V. 3*000
TinturaFigaro 3*000
Tintura Desnous. 4*000

A PARIS
Rua Direita de Palácio.

HENRY ROCHEFORT
DE 

'

Nonmètt en Enrope
Neuvel ouvrage du celebre publiciste.
Let 2 premièret seriei ei« vente

A PARIS
Rua Direita de Palacii*

aDR-SAITRODÉOUVEIRAÜIAS
MEDICO EPAfiTEIRO

Será encontradoi de meio dia at 3 horas da tarde, em seu consultório á roa dot Cobertos
Grandes». 52.

A' outra qualquer hora em sua cau ao Areial de Cima n. 27, onde dá coniullis gralii
das 7 ás 8 horas da manhan, '

CRETONES:
Lisos pira enfeites de vettitMi, ti estampados

de corei combinadai para ot de duu corei, fa-
senda lixa a 500 ra. o covado.

NO TCIUMPHO
3—Rná dos Algibebes—3

CHAPÉOS DE PELLO
A 10*000 cada um, recebeu o

TRIUMPHO

RRINQtEDOS PARA MENINOS
Novidadea e fantuiat; seaba de receber

A PARIS, ros Direita de Pslaeio.

^QQSSQ^SS!^^

NOVIDADES!!!!
Chalés dè caiemira muito' fina, 5*500
Chalés de algodáo, a 2*000.
Chalés de lan muito" bont, 2*800. -.

AO TRIUMPHO
3—Rua dot Algibebet-3 -

AO TRIUMPHO;
Punhote collarinhot para tenhoras;
Leques prelos com flores de cores*,
Espirlilnos de linho de lodo tamanho;

BAPTISTE A 500 E 400 RS. 0
COVADO

A loja lion Marche recebeu um lindo sorti-
mento de baptiste, para 320 rs. o covado e com
listras assetinadas, nara 400 rs. o covado. Amos-
Iras mediante 1*000 de signal: Iojat

ÁGUIA AMERICANA E BON MARCHE

NOVIDADE EM CHALÉS A5U000
De quadro, com fio de seda de grande phan*

tasia, imitando os que custam muito caro, ven*
de-te nai lojas -

ÁGUIA AMERICANA E BON-MARCHÉ

¦'D08; '¦" :-. '¥¦

Drs. Spinola de Atkide e Bjbeiro dos Saltos
RIIA FOBMOSEA N. 81 .,

(Anligo consultório do Dr. Moura Brsiil) \ \

Oonsultasdo meio dia às Quatro da tarde
Medicãinenlos, operações e consultes gralis aos pobres

ARTIGOS PARA PRESENTES
Surtes h*ancecas

Álbum para retratos, novot sortimentos.
A PARIS

Rua Direita de Palácio.

FUSTÀO RRANCO
A SOO réis) cada covado

Apropriados para fazer-se roupinhas para me:
ninos e vestidos para senhoras e meninas, Sáo,
de padrões muilo mimosos. Tem amostras que l
poderão sahir, deixando l*000"para lembranoaí
das lojas .¦% '

ÁGUIA / MERICANA E BON-MARCHE%,
'^

CHAPÉOS DE SOL
Muito finos, bont cabos, seda sarjada, a 9*.
Ditos a 6*000 e 8*000.
Ditos de alpaca a 3*000.

LOJA TRIUMPHO
3—Rua dos Algibebes—3

w. Medicamentos, operações e consultes graus aos poDres

NOVA REMESSA DE TOALHAS
Feípudat, e de linho muito" finai, reeeben o

TRIUMPHO- 3—Rua dot Algibebet-3

CASEMIRA
De padrões lindíssimos e modernos, recebeu o

TRIUMPHO
3—Rua doa Algibebes—3 

'

mhs>  • -

Coques modernot e trancas modernss;
Etlopinba para forroa dé n. 90 e 92;
Metim de cores e preto á 320 e 360;
Carteiias para fumo a 1*200;
Ditas para tenhoras a l*5U0;
Lencot Uè esguiao finos e grandes 6*000 á du-

Gravatas para tenhoras a 1*000 e a 1*500;
Casta bordada para vettidoi, preços eotumodos;
Csmbraia.il. 14,16 e 16, preçot eommodos.

3-RUA DOS ALGIBEBES-3

COTffl FRANCEZ
-¦¦A 40©:f«.'-»eo*«idb...;;-;'va.

Próprio para te faser roupas pira meninot de
eteóla, por terem escuras, imitando «aemifa; dá-
se as amostras nas lojas R R.

ÁGUIA AMERICAN A E BON-MARCHÉ

, PEITOS BORDADOS A 1U00Ü
Francezes de esguiao de linho, que Iodas as

Iojat veude-i a 2*000, vendemos pelo preço
acima, por comprarmos grande quantidade; loja

ÁGUIA AMERICANA E BON MARCHE

NOVA REMESSA DE ESPÂRTI-
LHOS

De linho bordados, de todos os tamanhos, re-
cbeu o

TRIUMPHO
3—Rua dos Algibebes-3

¦' 

'"

IP*5*

R ADVOGADOS -
INNOCENCIO MARQUES DE ARAUJO GÓES ÍUNIORJ

R

4S-BUA FOBMOSA-4»

TRANCEL1NS FINOS
Para lunetas

A PARIS, roa Direita de Pstaeio.

m

GRANDE NOVIDADE EM FÜSr¦i TOES r -
...<¦ Brancos a SOO rs. o covado

Grande novidade neste artigo com liilnt dé
grande phantasia,os maia lindoi que têm vindo a-
etta capital, propriot paraienhoras fazerem om
dos melhores vettidoi que té pôde desejar, náo sô
pelos ricos padrflei, como timbem por serem 'alu*-.-

rativos e sempre novos, dá-M ss amostras, dei*
xando a importância de 1*000. Serio vendidas
nas lojas' '.j '¦<-.''. -¦ <:¦¦-••.¦•¦;..• '¦ %-.,;'-:'

ÁGUIA AMERICANA E BON-MARCHÉ

^—*m
PRATOS DE COPILANI

A 2*200 a duaia, recebeu o
TRTOMFHO

COQUES MODERNOS R
Com lindos laços e sem elle» a i*, 4*500 e 5*
Trançna 1*800,
Ganchos pratos enfeitados, e diademM pretos

para cabellos. • R '
Ao Triumpho, roa dos Algibebes n. 3. .

¦;-*-...,.

A 520 RÉIS
A garrafinhá d* verdadeira Àtwa nonnÃ fi«r
za de Rigaud è C> dè farís.

APAR18
Rus Direita de Palaeio,

Pà

-. . "».'!

£aA-~~* ^.'A&xÉk' ^^^Si


