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lííSsT1 solda5òs|Âé pòiíbi^ç^scrtdàübs ^«f -j Jé mais^-nniiMna/mehtiiía'^*fr ba-

!inhal.V.Sàbres\e,iafé pças< de arti- ! c-W*}

Pcdimqsabs nossps assignantesqitfeif.^m
virf,üor nosso,'.esçriplorio^ pagar-, a asáignvn-

1íii'8,J quo csiu a voncer-se,, e reformai-.1 a»
para que nao: liaja^ ih terru |i cã o ná7*eni'rén«

' fa foíha.. \ Çl \
Aos novos nssigníiiítcs dc Irinvestre offe-

írecèmos á Malsai;<triii7ie<ü dá Moitc» aie,
será cantada, brèvenicnle c:' aos de sev
mestre daremos uma quadrilha.

«miai iw mmumm»Êmv»iat*mmi (mmmmnmrrmr

¦hariafí*'' • W..¦f^í, .,'Tildopor1 causa de unia: mülii'dao
desarmada que ia e exercer apenas ò
^grado^diréito de representação un(
direito Isagrádo'.^

Ora é ridículo 1
Fora eom o Kélé ! s
Abaixo òAlTohso-Vi^m!

JRE^STAJH IMUpNSA
« -TT "r''nA:'iwÁNHÃ .

'Rio? 
29 de Jbea.emb ro de 1879 l

RIDIClíLOÍí!
, • fFoi esplendida a vie toria do povo
r.j-e ilo -nosso amigo Dr. Lopes Trovai,

contra fe.sse-> inepto ;è Jniouo imposto
i da vintém, ¦.arraniíadf / aos pobres, é

K iproprias. crianças eiítéao negrões1-
-«cravo para que poss a ter berlinda e
jgqpr os frescos ;de Ij' kquetá o caricato
{úíoistrodafazepdaj, já agora elniis-
míílo e para o scmn.iv, com o nome de
Affonso Vintém.
; Ho.n»eni«,;qdioso « ridículo auno
tempo, esse^iomer n tresloucado! í

Desde*; as primeiras,até as ultimas
palavras'íoi o drfet. Trovão caíoro

; lamentei amplaod ido e tanto estava o
..povo certo do. si eu direito, que,: maií

..foi elle que o orador quem deu o

primeiro e W.tjiis forte.btado de mar*
char para o r iaí^Ç do imperador. E
disendo pôe -se a\eamiD.Íio! Mas nao
estava isso nos plaiVos -da policia» Cer-
cado de u avalhistas k -de cacetes, sua
:genle,a .-gente da orde^n \}}4 estava o
dr.,Felix, ex-republihawo, mas que

..hontenY levou oseu.m^nareliismo ao'pónta^e 
prohibir qúM^»! enlreS,u

:a,p. ^mperador limíi siri\iple's petição,
¦deXodó constitucional.!-\ ,: .

T 'Osr. delegado poz por\tanto inter-

Klielo o íioperantei tem-nty em custo.-
dia t N>sle paiz livre,já nWf?onli^

' cida a própria queixa! \
ú) ...Aonde está orei1? Queremos^ s.

: magestade, ex><l«;ima opovjo.' .NaO, «3'
•tá, ém narte alguma ! iXac» qiif.jo qw'$ 

vejaíní Ilotírem-se, re3'/ion«;le à* poli-
icia. Assim é.crime con/.iar na auÀtori*
^ád:e;uo*Ghofedo Estado e pedir-lh\e o
'^rémédio^coritramale^'.' V

¦'¦) "¦ ~—".: 
i 

' ' '• ' 
j ¦:. Nno ô necessário diz.e.r mais nada.-

<> .governo de 5.de janeiro temeu-se»
(jpíffiQV.0 e colloçou amante d*este, de-
saiinado^e ihermé, si|us punhados de
sol fadW,* e sempre 1 ainda ,medrosor
een XJü-?e M pólici í disfarçada, mas
riflcaVotoÉ'^ *:': 1 ';

MÓ^rou íiòyardiii è^íornpromette o
Í!ii'perád^^s-jl6]ò^9 Pflí?.'e do
mun^O*,;dando-o '«ornoi interdicto e
fora cKo éa,se'de,rci ;ebéro povo!

Á'pli0t6grápll'iá!do « 5 de jamú-
to»-'o 0'sr.AÍÍmijiso... 

' Medroso e
insolente! Çobar deWinlcnto! Quando"é 

povo, vai presi'il ir ^leicões na igrej;*
é íio primeirogí ito,esconde-se no cp^

Cessionário. ild| i lá o tiram todo tre-
.Naulo e molhaajp!*1;

O .que.édstoí pergíuitam-lhe ? ISII«í
responder ist/». >e Míòragem!' Ri-?«
todo o çovo^cll^. nias sahe glU o
homem todò/ánchèda';süa iVçánhà,!
Tolo! «Òbe.4o: governo e arranca do

povomai,s.^ia:vinteni. O potarVúla-
ma ? 0:'inyiem\^prrevpara/l\aqu^..

• O povo a|wíncta-fc eLle nàanda dii:e'r
da ilha Htt&stà fi?oentia<imo ! O povç
quer ir ter tijom 4 Imóerado-r ? grita,

.de lá ti t>eus\do-*cffl(if«/á8tonário;: nõ*
o conslntam!

Projiibám-í
,,Wn!e.'n'H.'Á.'

i'o te/íolloca criminoza-
Ia itíentd diante da porta

díf'nalaiSfl. m\l$TW. 
'wpan?a8, naça^

CRuxmwo: \»s secçOes do co^nme*
"ratando do mketing de liqntem:#rti

raivlS duas inexaVtidÒes queayefd.ad.*
líiàndii rectificàr\ Dif o. :*Ç#e^P*
i/aneo quei; o orado\ ter^msendis
imrso, por 

'mes itrterrompütò com
applausos'' dé com -^w^^otes-

TAÇOilSfiONTRA SUAS-IDR aV* POLÍTICAS. _
-l!;, escandalosamente Valso, por-

que odr., .í^opes Trovão, adrcomeçar
o seu discurso declarou*que nN?o; vinha
fallar em;nomeldas suas inw poli-
ticas. v,.u ,;,,. .; ..¦,;!-, \ ,

E' certo que? quando o orador quei
xou-se de íjue a intriga havia expio-
rado as suas idéas políticas para
abortár-ò wtofl/ufiia yozse' ergueu
para dizer ($$ o paia: nao estava pre-
parado para a^republira.-

Se essa voz, porém, serviu de pedra
detoque para avaliar as opiniões-po-
liticas do povoJ ha de conciydar o col
legaque Mia.fli contraria;í\nionár-
cliia^japorqu^o.grossbidoa^dltorii.
protestou energicamente! contra\seme
ihante enunciíiçritvjáporque ò ohdoi
respondendo w liparlista contestou,
entre as palmas frenéticas da mní-i
t'idâo,',á'idéa/lálsa, sophisticá, apòwo
honrosa. par.a a._ digniliade dos povos.
que tao ridícula phrade enncrra.

E taes applausos recrudesceram
quandoo orador, agradecendo-os como
uma, adheí-ão ás suas ideas, bradou
convíctamente que era republicano
por Miencia econscienciáe que como
tal não trepidaria em se-affirinar diante1

.do governos da própria mqnarehia,
apezar da forçafeom que tentani ater
raro povo. ]: >\' '\{'.'x Y-.T.

Disse mair-vo collega, que o dr. Lo

pe* Xrovao, intimado pelo-sr. 3o dele

gado*a nao entrar na quinta imperial

pelo portão da Caiicella, retrocedene

dirigiu"^ então pura o Portão da Co-'
\ Ha, onde uma nova força de cavai-

lária e o sr.3° delegado impediram u
ekradade povo e commissão.
L.ÍJB' sinda escandalosamente falso

parque retrocederam lingua porta
Sim, .quer dizer: volver pitratráz ;
e odr. UpesTrovão nao retrogradou,

pelo contrario, caminhou para diante,
i:fto é: seguiu para a cidade, onde
likóra e onde habita a ijü^i totalidade
!'.|s cidadãos que o acompanhavam.

J31 certo que, no seu trajecto pela
i*u:Iile S. Chrislovso, uma grande
mmdo p°V0*- ao l)assar p *la rua (l;i
SpeiYaí (luinla' indignada e eivando
araeaçS, quiz entrar pelo portão du

coroa p-iV-a se deixar massacrar pelos
soldadoVSc cavállaKia que formavam
á entrada n^dito,portão • ¦:¦ w, v*

Os membro^:da eommissáOi porém,
e os amigos fe os acompanhavam

protestara^ contV*8Ssesilori.fic,° ev'-
dente avista.dá tí'9pa'que gaarne-
çiap.palaciódorele>enhord. Pedro

n- 
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Nós sabemos que p Cruzeiro m^n-

gindo taes canards tem por fim hon-

irar a instituição monarchica.
Permitta-nos, porém, o contempo-

i-pneo riizev-Uie qne, na histeria, ügu

.!ulaç^p' tios aiiítcos^ Mp1 r:!!J
' 

Entretanto.... ò Cruzeiro Xixi?,ia
-suas razões particulares para mos,
trar-sb mais amigo;do .imperadordi
,í:|uq da verdade. ; (; ., ,

•Emflm-,.0. contemporâneo rematta ii;
sua estirada noticia.dizendo que. e

coroa' iloiliniiina^àp [d° V deleqad<\
recebew\oudkm de s.m. para entrar v0

•hegou,! e certo', quando, lo|póvd jtj
estava próximo aoi*^atadouro.-

-E-sèumavez os humildes subdito*-
de s. m. naoobdecerama ella foi

porque 1° a pessoa encarregada di
transmittir a ordem-i nao inspirav;.
•onfiança' ao povo* 

'e fallou-nos eu
noinejdo camarisW.de si m.; 2n tendo
sido. õ povo repèllido pelo 3" delegadc
em nome .da uaV-nao bastava iparaj
ilès^épeiíarmos a i,ri, um simple.*
convite: do ç.Atfiarista de s. m..; 3'
tendo sido o povo traindo no exercj
cio de um direito pela própria autori
•lade, receiava a commiss.io queelh¦ròsso igualmente trahido na 

'propii*

existência' pela soldadesca qiii-i gu;;"
necia a quinta.

. Todavia .'.'.;*a verdade deve agv.i
decer profundamente commovida ao
collega, pelo'f;p':ti) (}e,n«l.o ter dito aoi
seus leitores que,-o orador do nm-
ti/iiij fez protesto de amor o dediençfti
ádynastia eo povo deu -vivas ao im
perador., * i.

A O.v/kta iir Notícias,- que com a
sua sináleplia de ante-hontem o a>
sdás•,HfxqiiifíiÍas!opihiries de hontem
sobre a -questão, .vintk.m, fez-nos Jiç;u..
um tanto enfiado.*?, c comiípscO o bom
úo Zé : Povinho, rehabililou-so hoji*
íelixnienfe . dando riiviumliuiciada
mente a nolicia, do míeling rea
lixado honlem no campo de S. Chris-
tovão*; nolicia essa, em que a nossa
homonyma com toda a energia cen-
snra o pr,)?elimeu!o da autoridade,
que se rodeou ilo vis espoletas, unira
maneira dignü que encontra para se*
fazer respeitar. Além das si.vrots do
costume, traz uma caria a •?. m. cí
imperador, assimilada porfrijdliome.

A prova mais eloquenlc (jue podo
mos dar do quanto apreciamos a carta
de Pruilhommc,é a, transri.ipç&o do
seguinte, em que o lollietinista sedi-
\-\<*q, ewlnmamrnle'A s. m. o impe-
rador,-. *
•.. «Senlidrl o folhdinista entendo que
v. m. imperial pensa, inal. A praça
publica aquém v. m. imperia

do povo, do que a palavra mentirosa
dos'adula dores. — Pruohommr »

'«' Jornal do Commercio: » sempn
o,mesmo... Pródigo,quando falia a
avor do governo \ e avarento quandi'trata do povo. F/ assim que, notici-
>m\úo o mceling (.k hontem, que foi
¦ncontestavelmento um grande tri-
iimpho popular nao quiz dizer ao-
seus leitores que o povo cedeu á.inli-
naç.ão do sr. 3" (.yegaàq.,,iníio> P'»':

jíne«io'do «sr. delegado., contra quem
freagüf, más pela intervençftodo dr.
Lòpei> Trovão.

O contemporâneo tem razáó.
Nao,viu bem os acontecimentos,pov

ijue o governo augmentou-Ibeo bor
nal... niitiiràlmonte para dizer qm
elle.—o governo'é muito íionrado, c
procede mais honradamente bifando-
nos os 20rs. ,.",/',,',-

Ale'm dessa razão,' há uma outr;.
para que o contemporâneo abafasse
a grande manifestação que houve de*
pois do. meeting e da íntiníaçáp :— o

j.poy.o ao passar pela casa do iúsipido
C. L. do Jornal do Comercio, deu
1'óras.á imprensa venal !... ao órgão
tias càlumnids e, injnrias! ao jornal
i].ue alugou a consciência por cincoen-
'acojilos ao governo para insultar o
povo ! etc, etc.

Esle sujeito é um sandeu que
apparece regularmente todos os do-
niin.go.; no rodapé do Jornal, e que,
.•linda honlem, da dita spntina-, acon-
solhou ao povo que, pagasse o imposto
de'20 rs., porque nao queria no do-
miriuo seguinte chorar a sorte do
povo.

Que grande'ciwòdilo :
Quer convencer-nos do que ser/,,

capaz de chorar a sorte do povo !¦!! elle
qiié seria capaz de chorar só no caso
eiii que o Jornal lhe tirasse o soldo ...
o gO.yqrn.ò a, mczada com que llie-paga
as pilias lircoes no collegio de Pedro 11

O *<.[)iario Olflcial « continua em
sen posto : - a inutilidade.

A. REP1ÍESKXTACÀO
sem

riim romo.<£•??# ^pitaeí. da queda

v. m. imperial não
ijiier ouvir loi berço da vossa realeza
A coroa que tendes na cabeça foi en-
contrada no fampo de SanfAnná:
tinlía cabido ali da (-afaça de vosso
pai; ([uando cqrvou-so*'todo para
coçar-se do pontoYla pé que lim ha-
viam dado.

«Porquo, pois, tanto desdém pela
praça publica'? Porque desprezur
aquella. cuja poeira foi a matéria
prima de qiie se se fez o throno de
v. m. imperiaH'''.( Senhor! E' a praça publica quem
vos dá alista civil, Sc vqsso genro
areja pela Europa, os vossos netos; se
o principe Folippe éancaneia no Ma-
bille; se os outros vossos netos tiram
os primeiros' prêmios no collegio
Padro II; se tendes sempre visitas aos
sabbado»; se podeis e qqeròis tqdo; é
poniueessa praça publica vos dolen-
de. Se ella insurgir-se contra vó.-
como vós vos insurgistes centra ella,
V m. imperial estará de todo perdi-,
po*r(|ue a praça publica, .imperial
senhor é o seio fecundo fle onde sahem
a forca que vos susbQtifl a. m^W
que vos glonfica- mas pôde também'^r a força (jue fará cabir por terra o
V0£M throno e a palavra que vos gra-
ve eterQ?'maldição na historia. •

¦ ". VAi-á mis^uvir.o grito sincero,

Damos cm toda a integra, t
commentaríos a representaçüq lida
hontem om presença de 11,000 ciJadáos
no meeliiiijúii S. Christovão pelo nosso
illustrado amigo—o sr. dr. l.opes
Trovím:

« Senhor!--Os abaixo assignados.
commissionados por milhares de con-
tribitintes, exeircpdo o direito consa,
grado pelo art. 119 § 30° da consti-
tuiçfio, vem represou lar contra o re
rente regulamento que estabeleceu,
de modo manifestamente illegal, a
i-olirança do imposto de transporte.'Três"silo os sólidos o irrecusáveis
fundamentos em que se basea a de-
monstraçrio da illegalidade arguida.

Km primeiro logar é obvio que a
lei do orçamento não quiz crear um
absurdo 

"imposío sobre despeza, im*
prescindivel. sobre a locomoção, di-
rcito essencial, condição do vida;
violau poiso Itegiilamonte alei faz*
endo recabir o imposto (lirêctíihVente
sobre os passageiros e nao sobro a
rendadas emprezas Da erronia e ipi-
qua interpretação d,o governo resul-
tou. n5o ficarem emprezas opulenta?
esentas do ônus que o legislador tinha
em mente oppor-se, diremos impor-
lhes, como crear-se ura imposto dv
rectoodioso, vexatório,,.desigual ede
defílriliina cqprança, sendo os embar

ossem isemptas de semelhante grá-
vame; uma vez, porém que. foi'yvo-
tado, e a-descutirmos*— bem ou mal;
é fora. de duvida que tão pesado oms
-:omenle aproveita.a renda das-ditas
miprezas íjue vivem em gráo-do prós-
peridade e que devem sua existência
i concessões e previfegios do govérn*
jue com as referidas em prezas devia

nintendcr-se sobre a Tobi-ança, ségun-'do expressamente, determina a. leí,
ieterminaçáo que bem clara, torna a

intenção., do iegislador-de lançar íótrre
.tremia o imposto, pois é inorivol
que elle quizesse tornal-as agente-
íPessa. cobrança, com violação ae.tos.-,
dos'os principios de nosso "direito e
nraxe fiscaes.

O «segundo argumento demonstra-
livo da illegalidade do regulainentoé

i. famosa autorisação para emittír.bi-'
Ihetes, com tl;ígranto'violáçãp do«v't.l° *
S 10 da lei n. 1083 de 22 de agosto de
I8G0 cuja rigorosa execução fuivdc-
.•erminada e reeommendadã por a,viíio
¦le 7 de fevereiro do 1872 coma flni
de reprimir exactamento o íibusode
emissões de bilhetes, como a recent^.
mente autorisada, e que o governo.djft1
v. in. imperial, ouvido 6: conselho dt&
estado, declara altamente illegaes.e" •
perniciosas aos interesses públicos. VV
in. imperial não se pode contradizer);

Estando em vigor a citada lei -de
1800 e sendo intuitivos os elevados .'.
tins que ella tinha em mira com a
prohibiçao que a decretou; nüo ha-
vendo lio artigo da lei do orçamento;
riigularoentado. pelo governo, djispòi
siçâo alguma derrogativa.do art^i:?,1;
§ Í0 ç-it. não se compre.hende como sç
usou permittir a emissáo facultada' •
pelo art, 8.° do. regulamento,-vigo*.
rando em sua plenitude o mencionado
art. i.° § 10 da lei de 18S0, não-ba.-
vendo na. lei do orçamento (uma,*s£,'
palavra derogativa, 

"existindo, 
cóino

existe, moeda de troco sufflcieotè;
.teiuba sido a dqnickel oroda.^ra
lirar pretextos a emissões, dv «gençff>
da. que se argue, conforme expressi^*1
mente declara o referido aviso-devi
de Fevereiro de 1872, é iucrivel, iwo,
tem justificação, nem mesnj^èxnfi-
••ação neste ponto • illegáliisimó ein-
c.onveriicntissimo art. 8." do regiíla-
mento.

Em sã doutrina de direito consíi-. :
tiiciomil só s.e admiltem auto.risaçOé-s
legislativas ..quando expressais, de-
vendi) sempre, ser interpretadas rè*;,fifictivamente, nobro tudo em matéria
fijçal; Ora a lei do orçamento autorisa
o governo pura o 

'simplesmente 
a

entender-se com as*eniprezas*ajííní de
regular a a.rrecíidação da taxa, o qii%'v*isignifica quo o legislador çreando uoíiv1'
taxa sobre a renda d'ei lias, ri.fttonnj-^ ¦
nou ao governo que com ellas'còjSfi-'*
binasse o modo mais practico menos
vexatório da cobrança. D'isto paça.uma autorisação, tauto de emisskoi'T
t.Tiniilíi ntemente vedadapor íei,cfíu#.;'J j
para arvorar as emprezas em agente9. * i
íiscaes, vai a distancia de um abysmoj' T\
eqüivale a estabelecer delegação'.;de''T
delegação contra todos os principio!- '
de direito, contra as regras essericiaes %de nosso systhema fiscal.

O terceiro fundamente desta rèpre^Éi
sentação resulta dos. art. 9" e 10° !-U»jl|

caos práticos de cobrança a(|iial(|u^ m ^T d*governo, por si si) sufílcietes para con | .„ pi . ' J •l*.Ut
demnaroRegulameiHn, . .it pn.ao.

D..-0 .-nonnrua «nm mi-umim fti ini. i>0 CaSO Vertente llC

regulamento que nVJles, sohre arvo^
ral- os empregados das emprezas «nVx
agentes llscaes, estabelece ponaspáK:as quaes nenhuma auctorisaçáõ -re-'
cebi u, Como ficou provado; o'é iníie-
gavel, dando a lei do orçamento--'ííii-.
ctorisaç.io para entender-se o governo••om as emprezas, o que eqüivale- ã
uma recoin.niewlaçao do suávisar,
quanto possível, a cobrança, ¦ impe*-
«sivel jurídico, moral e fiscal éadrnit-\
lir quo auetorisou ella a imposição
de penas, quando nom na de mliíía"
falou. K sajüdo que quando a assem-
b\k\ geral delega «ao governo,—o ({im
aliás não è muito iconstitucional,-—
poderes para crear penas 

"nos reguia-
momos, sempreas define e determin.v

multas quer

. No caso vertente liouve completo,
silencio da lei. Quem |o. silencio podeconcluir auctoiisaçôes ? e o que é
mais, auetorisações pen.aes 1

W manifesto que .redi«ida como

Por menores que pareçam os im
postos nunca deixam de ser um mal;
tanto que os -verdadeiros delegado1
da nação só em cazo de ipdoeljnavei,
necessidade — o sob a forma menos „.  ,í„, ic.„u, wmv
vexatória,—podem licitamente votar, ficou a alludida disposição 0o orça-
Ní\o de.scophocom, pois, os abaixo? \ roonio, a, unica.vintepre.tuçao e con-
assignado? que muito seria para do-1 clusão nbssiveMjuà o legislador quiz,-sRjar"qiio as empreza? dé transporte'?-1 que a fattn de pagamento da nova va^a

I--V "W

-v,- sr
fy



i
V'%M~- ir

í i.

fosse regulada segundo os principio-*de nosso direito fiscal. PCom estes fundamentos, cuia pro-
Sen^\?sP°lTmosab:u-xos'isin;.aos, será reconhecida porv. m imne-

!',iÍ~;;e»le'|es Pedir que, suspensaa execução ân i n(r.,i .m„„/....
outio seja feito de conformidade coma iei. - -•.•- ~"»"uo.,,c rt ruuio ua u)sia.

Confiam elles que um tão fundado <s vrSSir atriiyc;es ou toda a rua de

dfinoic«Io f)_n_:.> ..„ -i- 
' ''..'.

R

Está manhã foram expedidos di-versos telegrammas para vários pontosno império, dando conta do meeting.
que hontem tevo logar no campo dc
S. Christovão.

O distineto jornalista João de Al-meida, correspondente dos principaes
jornaes das provincias do norte e sultransmiitiu detalhadamente os succesJ
sos de hontem, tornando bem saliente,
que o facto de ter s.m. o imperador
récus.ado receber o povo, que rocia-
nüava contra a fôrma da cobrança, duimposto do vintém, revelava da partedo chefe-do tstado-o poder pessoalde que constantemente é accusado portodos os partidos politicos.¦ A' ultima hora, informam-nos queI variòs despachos telegraphicos foram

recebidos das províncias, dando parteqa má impressão que produziu o pro-cedimento do primeiro magistrado do
paifi «dos grandes co mm ema rios qnese fazem pela profuzão de boletins
espalhados ao povo pela imprensadas
provincias.

nal,
Brazil, á nação portugueza, ao exerciio o a armada nacional, ao dr. Eopeslrovao, a Saldanha Marinho, á Repu-IJiça. a José do Patrocínio, á Gazeta<le Mtmas, á Gazeta da Soite, ao dr.torro Cardoso e a Pedro da Costa.D povo atravessou toda a rua de

iayia barulho..;
O nosso amigo,tomando da palavra,

S»uio abortar o plan.ode desordementie enthusiasticos vivas aos estran-

depois de despedir-se do povo a quemagradeceu e victoriou pela posição as-sumida,,e assegurou qne a súa re-presentação seria attendida á vista dajustiça da sua causa.
, Guardou se em todo o longo tra-jecto a maior ordem. -

Dois factos muito impressionaramn povo durante o meetinq, prohibir a
policia o ingresso do povo no paçoimperial;, e estar osr. delegado.de po-ii.Cia, no momento em que fez a inti-mação, cercado de agentes tle policiaseefôta, istp é, de indivíduos que nãotem o prestigio da autoridade, antespelo contrario tem mais o aspectodedesordeiros, que realmente são, doque tle mantenedores da ordem quepretendem ser. ¦

*M

MEETWC,
Hontem, pelas 5 horas da tarderenraram-se em frente ao palaceíéAlaiiift, no campo dé S. Christovãocerca de cinco mil pessoas 'De uma das ,,anellas do palacete, odl. topos Jrovão dirigio a palavraao povo, esclarecendo-o de j 1enlhe licito levar a S.• M. o Ir«'perac oruma petição, pedindo quo foseròvo

Hontem ás 8 j,l horas da noite,
quando uma parto do povo regres
sava do campo de S. Christovão, onde
reconquistou uma grande victoria mo-
ral, ao passar pela rua da Constitui-
çao entre Regente e Núncio, uma
força de urbanos commandada pelosr. tenente Heller cahiu sobre elle
tle sabre em punho!...

E' assim que procede a policia,!.Emquanto amassa de povo era grandetemeu-a, mas depois que a viu dis-
persa procurou castigai a do grandeeriine que cominettôra !! |

Reivindicar o povo os seus direitos
é um crime entre nós, porque os be-

EXTERNATO BRAZILEIRO
. Reálisòu-se, como1 estava annün-eiado na noite de 20 do corrente,a solemnidade da¦¦¦ distribuição dospremios no Externato Brazileiro, di-«gjdo, pelo professor J. Delfim P.Júnior. .í/l

^Concorreram a essa festa perto de
lheireSSOaS' entre senuoras e cava-

JrST *de um bem laborado dis-ourso do director, de vários exercíciospbysicos e de alguns hymnos cantados

JoJ no'- muno aPP|autlidos, canta-ram os mesmos alumnos uma linda é
ffliíiT-W? P°lka em'forma deaboadar que mMerw^Bzes repe-'Ia a muitos pedidos e coberta cohifrenéticas salvas -de palmas.Seguiu-se a distribuição de prepresidida pelo distineto professorA. dos Reis. ~~'"IJ.G deAzevpd7dA^nen,S0 l,vre*T0

N'essa oceasião leu um bello tite.Withmética do d?. S^Plares/'d''
curaaò sr. .1. F. da Costa Júnior. Em «xen.plares d5W^WWseguida «rou o.sr. Silva Torres* I ni, *&«, MlÓs«_mã/£^ lm'° dR Hque para fechar o seu brilhan jm- e «" ^?W? Sâh'm e ttyítfc

-—¦?»«»'cimciauio
aquellas portas eratói tardadas porcavalIaHa e tófifttórtt,: icom se 0
povo quizesse tentar caton a vida dorei...

• * §•£ ¦ e-assir.fl qüe a noissa policia so,,• torna ma«:s caricata!' 
*-*_JÍan':e dá massa P0aJl,:,ar íreme de\Wm/® diante dos i-peqtt^nos grupos¦* wutMa a torto e;a direito.

r^fx. deumadas casas do câaííno
"mm do que sê passava no mèeÊg

ff» va ac et.né:ÁiSitoLl ' ••*:. ,y'

. -Çifeíií que á èssè moif Aiué nienorde 13 annos fòrçaràm i c; r e^ar Sns cheios d'agua i... ° x

j AO TRIBUNO ©O POVO'•:Vmè.iá tróva4'V;
nnaSÜÍÍ?ad0rI -qu? a Mocidade
ff _?Sn? que Jazia 3lfi,n «'ergueu-Eem phalanges8eagnupaaoIaúoim

ftssa lei que Jesus ao mundo deu -:
Apenas mvtelada a sociedade, '

^or teira baquear a tVra nià

N™SSXSãff l| 4f 'Ee'f fW°*W^Mo ainda
AchainaÍiber3"dea"6beh,áademfITuL-Ti"" t m" '^ de

(e dá va as suas oríjehs.

í.i/.í

\ fflíJ)0tíSn ^Uícií,ü «r- I^jz|ai^ensam elogiaA. dos í{e,s Oraram'também òs ,ms : Si veira ( o. Pi liar Fillm tA-inui/i \: / . ~

\\*m na fibuna.;. este ^m%\^M^^ para odia 15deS:rem, esteve verdadôiramente insni. cl^?mo ,,,tui"°-•
r-ido ; nos o saudamòscomoun* £ ma^ S3° ^#^í a. .ser «lento de grande futuro na ttbua tf ln,ordo ^veroo m*.
«£%Sans ° f; mím"r mim*-*, -pirís na,>.te™™, _ái
cheio§^S^d%JW

5ssfi»rnp^Uft,parâlliaomittir (/ü e l«n«ne%^orrfp^ihfa de •¦tyacaban-a, rercebe 2 contos e qui-nlientos po t mez i
l §

fee go,. írno que n'umaoe«iasiao,,ôslas fW< fPavorido do campo 'fie

SI ,',si"amcnl<1"° '?W n*mm'«iimm:

T:\

Depois de expor o fim do mêeíini,

«O povo respondeu por uma salva•ístrep.Uosa do palmas, o nor um viva
unigono an dr. Lopes Trovão

O'orador leu então a peti^o, queÍ6) estrondosamente applaudida
JDeixantlo A tribuna o orador o

povo que então era superior a fj milseguio após elle na mais perfeita or-dem dando vivas ao orador, á im.
prensa livre, 4 sobeniija nacionalv Dirigindo-sô o povo para t. rua de

; s, Uilz Gonzaga, o sr. tir. Felix daCosta 3o delegado tle policia guiirdÀdò
por uma linha de cavallaria e collo-mo à frente do um grupo dp cemagentes de policia, armados tle gros-sas bengalas de Petropolis e de na-valhas, o sr. 3o delegado intimou osr dr. Lopes Trovão a que parasse.O sr. dr. Lopes Trovão, obede-condo a intimaçao, dirigío-so ao povo

que tentava resistir e disse, depois de
pedir osr. dr. 3.» delegado que o fi-2&SSÔ respeitar, que - <,0 povo usavade um leg|timo direito pedindo aoprimeiro magistrado do paiz, a rèvôgaçào de um regulamento; a polidaparem, interpunha-se ao povo e oimperador. Qual será o seu intentodiz o orador depois das ameaças qUe,loram dirigidas aos oradores (Ja con,,erencia doGymnasio

¦ Não, cidadãos, não demos o pre-texto exclamou; esta reunião é p cl-fii-íi, ha de acabar em pazViva o povo brazileiro, viva a so-berania nacional! » '.... ¦. °
Apezar das provocações da policiasecreta.armadadegrosasl,enS's'

ensaiando «xercicios de captíeí SÍ

Atravessou o campo de S. Christo-
à a. ae Christovão.

Ema parte do po.vo ao GhoWirà nn«Io Imperador, quiz ente -mi ffi«m direççao ao Ko t 
' 

0,SÍ uÈ
.fartado p,r;Um,i_S^f*g

rua de S. Christovão llUaSSe pel:l

'' %sltT,:ü^orespoodeu

leguins de policia estão habituados aespaldeirar o povo, e a vcl-o fugirdiante do sabre dos seus sequazes.°
O povo há de rugir um dia comoum leão e lançar por terra todos esses

EXAMBS BE PREPARATÓRIOS
Amanha serão chamados:

rPirw!!l"feZ'T"V.i,*(>níe Wer"ek Pe-

proyiso escolheu cpm.muita felicidade Semelhantes ir'à *« -v, ' f fl8Ias f(i/re' W^M do campo 'd<a mspu-ada poom Lu* do sr. Lníz d^Pensam^08 de ^^W* «Voá ju«ff|, .__dò-m 0„m Jfc*
A- dos Res. Oraram' também os L„ V €kli Imfin^ ,om ipmm de sal7*edeixando-se fi br em Paquetá 

'

Outro mud; liidò^se para a polida.«ndesej-ilg,i«;a, .garantido peíás,báyo-netfis mercenairiias .'... • .'

E é assim ^que- 
J procede todo o go.vernodesinoralrádore 

que nao seoaisea na opinião s, otiblica!'
V. ,' §' - '=.;
A pbifcia atirou l tomem um eartelde:de«M9ao povo'contando com. a

^^pda.l^rbeiriopovosa.nora levai, tar a íavaM'' — •' ProvoWn e hao se arrependam

pane do. ata„„;:SffS
foram muito vietoríados ?UMí

l'indo o acto, houve uma exnlen-,

Ç grande numero de familiavtl
ercíCios sivmnas'.

wílí1?^8"01* freira,quer

na rua d//r?Sníd?rt Ba ^berna Hl
Por Fir/Í Si-' fpí.ra ah .«Wdidó
brsí M."asCin,ett,°. guarda m

depois de nôVo^eScios^v^ I «ite^ü.^íMu duaí
ticos e nnvn, K-iS^? «ymnas-J^ir «(l«s quaes^,|jôde livrar-see fu,*«• «ovos líyis can „y, pXalumnos, seguiu-se outra sS^Sventura mais esplendida qmf a 

Pí

Saldanha da Gama, Joaquim iMayner. no,aS(,a mm* reinando sem nm nle I, i-rancisco Peixoto MoreiraGu » enthusiasmo o invejável S,ílaraes Júnior, Manoel FénWà-. eretirandó-setodossatSS? -nífraujo. José Antonio Ferr Mo de recordações^Sdu'st r?fu'l-S

fantos, Ricardo José da Sfiv 
'cnn ím^ Sm m'

«mor, Justino Alphonse C , &'^'•o de Queiroz, Ja^L»ci \lveSgnej Lino Menezes tle M^echTLuz José da França Sobrinho .^é•os Santos Pereira, Joaquim SraiMPimchaleJoaquirnde Campos \ S
sus Arântes, Manoel de A SueV«iePor Qcari:ero; Marcilino 8iâW«tas. Enrico Martins dos Rei7 hZGinm-iriínc! r\ínr,;„ -7r,„...-. ¦ '.., J°a0

b ^ranào sernitimado,

^of°SP^K!;rd^rde!nHila^

«»:de liheralismíi 3i -Jhe^ta ''

mseomcéting »(i) ÍM|? s^'

horas n,t u'Lana»(i«eixar-seas3 iiâ

' :;iDE WmGÃosÈRA-.r^'''',. ''

-- SI esse faetb coraj >?o:

ingffi V10 fí el,e? Ç france^ ou

Que o povoDSír>uvao resPoodeu

iiuque cia yitva, K-amiro dos Reis i>i
^inunga e Raymundo II a(lde Lapemere. -''¦«jul

Em geomotria plana.— Antônio
folost.no Soaros, Alberto dè AndShmin, Bernardo Teixeira de rirvalho Bastos Júnior, Berosio Bq„h¦raro, Antônio Josetle Souza A X
?0-ín^%iorinvLea^AS^de Andrade Botelho, J,.rio da Sntelles, Egydio Corroa d Co'Arthur Comes :Vlexias, (larlos ! o '
jpnçp de Siqueira ,\ém, Delffi
^'da:;Slva?e;;Edü^o||Sda Veiga. "5??"?.10

F,tp historia,—Jeronvmo Pereira UAgili.ar Alfredo Fé^réia dn • s í ,Humberto Saraiva 4 t,n i' S'

fms, João Lourenco Conv'. 1 riOlymplo das Chagas K \QS fe'
J'io M MachaíS; ^1

Leite, Oscar AnfSih?L r T™
Nes òr Aiig,t}stó Gohiéa NiiW aS

. a a
liano

o espectaculo 
'infâníVl^k 

w^J asslm
colo'; sobresahi,K4t u^r° ^as meninas Crnest na £S 

,,nra piirte
Baldraco, Silv o ÂmAIS %ET,,ia

Uôres, 
poesia» efSrtS' ,M,lna8'

Parabéns a directoria.

residencW;uma^taZT m^\bo$^^n^*mümMM

"obr 
ei^° ^,/^etM amaíeJIo e ^2í ^onf^^^^Ç^ com esta phr^

flmtaJ* m'à.Vít demostra a su. ffíff^^^^^-W^mW.

¦' 
•'..•.* 

¦' ¦¦¦ ••'

TELEPHONE
Hontem estiveram todas as forcai*| <l»eP6de dispor o gov«.„ a,X

^^í^^pt-trouver un«^que(|anslaiai_iaeNapi,leon.

mado!
§

«^tu-.,am ^(.^/"'^'duos qu,
QRÇÍfW.diíffi°"a "-^'doBo-

• Qllc vingança heróica!

^niltida^e^^,,^ fturouo nosso am «U ínlln E? 1 í Va íontem
Gomtudp, na rua. do Conditígnns

amigo José di» |"i Lffi't d° ,10*eso
m itidiíã teie.»rVn 1?(' ' 'eiam lra»s-

canv|ioiaeS;^;fâ^ftl'«íno

quartel general:í i^ np
<!««estava na repaffi.J0°dadaJ»?!!^

Que prevenção! 1.;:. p ^'a.

fecharam-lhe J-' uma v''z 'l11-1
*wJto R^ciSíaSií? Mpor"| 

, !íonUudo.na'rualõlSTi;^ ^!,os ^"i^^S?1^1^.Ounntaoseu;^ J 
' 

;Í , miI, dp,,M depois de provocarem umS ''"]os 4 *Wíft? ô r^°

'-#• *, * «nnw do um negoílani

': ontW> -,iirt '„?° üe Sa Do-

Mas nem todo esLaricatoaprL/bellico,nemosr.3»dolega'do:rv '
ram o seu fim. Jnsti*.'.,';'; * '§ íí !

Na oceasião em que òti-stumnnme da lei invJ*' Felix díi
0 Povo parasse, esto o 

'm°uParaqtie
(,'ma da policia como ¦-' 

'mtÍT 
por

sobre cogumelos; o -4 !lUÇim P"za P°r
Porém, com a ca +2 In,,ü'no Popular,
Pediu ao pov x ™íl <,u^ ° ^racUèrisa
vrasseum',,;? ?ue rtí?;Peitassé'e«::I^
u**'^pSoco,Hraaotóí

''ontra o povo ! iw? ,nves '^ír

;,l,a^-uma gargalhada h„m,';^'
Rnfretanto eram trancadas

í*«

"%!*+¦. ü-ví;.'.
"•«aBiW^W^I^gjjj^çjg^^ »*¦»¦¦ -'«»»»i«w»r.-«._S_iái'?s_«,

%j)pvo í

T „ A'Sl;ESTRELLAS i^j-

Vue o véu ,ídà noite E-J.rdaiá
^izei-me, e strèllas, di„S

iidveis.de tiísr só por fado
^nzir, luzlr; e' naoTnais ?

«« díiiiomos, tretnsirios'^teS;^'

.fi.nQ^ obra f,br|0ar Sf3??-?
jWaqft Ifer lançai _o| _úriiro :ve»to ' -'

•de.flovos raiosVvoú tf.«»urar/«> chainaa••.o. sceptro-a o.W$ mystíc^^QsrVis!
iorãosaobra! «Uioi áS,Íaàa*>!IWÜosp* Satanifeindâ^igiiesi?
»- sagração nas 1%» c 4eí^,-f , " ',

Ma>ÍH: CÍiRVAtH0.

Tjiíi homem lit¦íertas ,a estudar
Iterato' levava horas

»...,v, " —uuai i: e um dia gastando
í?«ii-seaçIJesuaiWliier, A qual re-

'4;.>r«tf ""Ví-' 'fr
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M''iiX. .. Si %&&& f&i.-.t^k. &>¥*& 'iú j» Mi ji 'i <i ii ^aE_E#-i i iíih - "i i -

" fôeueídos !
?

i7',;jEiÍ j 11 fifri jfn_"'*S!*

Alegres momentos, suaves instantes
Aquelles que juntos gosamos um dia;
Que lindas conversas de phrases galantes,
Que jogos bonitos, que doce amêrpsi?.!
Tens lábios vermelhos, teus lábios macios!
Teus lábios mimosos por vezes beijei,
E tuas maosinhas de dedos esguios-
Ob! quantas e quantas eu não apertei I
Teu corpo faceiro teu corpo catilá .
Na "walsa abracei-o com forças deloucoV
Que pena que a walsa nâo fosse infinita!
Que pena que a noite durasse tão pouco!
Mas essa fugia, depressa chegou
A hora tremenda p'ra nos separar
Oh! quantos suspiros teu peito exhaloii !
E.quanta vontade ráédeü de chorar 1

Dezembro, de 1879
Saudim Júnior

Egreja Evangélica Brazileira
Culto, pregação o Escola Biblica Dominical

PELO' :¦;-(••'*.*'

Pastor Dr. Miguel Vieira Ferreira
A's terças-feiras^, quintas edomiii-

gos ás 7 horas da noite, e também do-
mingo ás 11 horas da manhã; sendo
a Escola Biblica-Dominical áS',9.i.3|Í
desle dia. A Santa Ceia do Senhor,
assim como as profissõestle feebapti-
zados de adultos,;-.tem iQgar nu pri»,
meiro dòiiiingode cada mez, no culto
das 11 horas da manhã; rua Formosa
n. 97, sobrado.

A's quartas-feiras, ás 7 horas da
noite, também faz culto e pregação,
no campo fléS. 'Christovão È. 17.

A ENTRADA É FRANCA E Q1UTUITA

Todos os que aqjam e temem a
Deus, e os que seguem ao Senhor
Jesus, são convidados a assistir, sejam
livres ou escravos, pobres ou ricos,
homens ou mulheres, moços, velhos,
ou creanças.

MEDITAÇÕES,'PENSAMENTOS E REFLEXÕES
V, ,.;,;¦ . I^LIGIÒSAS'

... Gonsolará pois o senhor a Sião, e
consolará todas as suas ruínas: e
mudará o seudeserto n^im coniò logar
dc delicias, e sua solidão ;n'um como
járdiin do senhor. NVjlle se a(|hará o
gosto,e a alegria, acção de graças e
voz- de louvor.;». (Isaias, .51:3.)

Pobres almas afastadas do Senhor,
soísjhais do que ruínas e desolado?
Masguando, lavada pelo sangue de
Christb, uma d'estas infelizes ;desvai-
radas rega com suas Lagrimas de ar-
rependimento o vaie da' humilhação,
nâo permanece como restaurada e
fecundada pelo Espirito Santo, pelo
Espirito Gonsolador ? A alegria e a paz
florescem n'aquellecoração que deseja
ardentemente unia eom mun hão intima
«om o Senhor, e o. louvor èscapa-se
dos lábios que tinhài). proferido do-
lorosos gemidos.

I
LIQÜIBÀÇAO

ú ;P0r'òroeéiler'Se a balanço

ultimo
»i*%

leitão
DE

„TIS0S »OBTE-AlteBIOA»0S(
NO

GRANDE DEPOSITO
DA.

Si RDA NOVA 110 OUVIDOR «4
U AMANHÃ

TÉRdATFEjRA 30 DO CORRENTE,
À'S 11 1/2 HORAS EM PONTO

Souza Siqueira
com plena aúlorisaçâo dos srs. Lopes
&Lopbs fará. (eilao amanhã de uniu
grande variedade dè objectos norte-,
americano álli existentes, como se-
¦jálü: côtres ,de. ferro á prova de fogo
carros; écarrócinh;ts',pa;à' aterros, ca-
dèiras de Várias -qualidades, grandes
bollas*para: enfeites de fardim, ca-
feiras para crianças, guarnição de•bambu pára- dormitórios,1 muitos ar-
iigos,de utilidade, ò que 

'melhor ex-
plicará o catalogo do Jornal do dia;
do leilão.

A'S11 1$ HORAS

Mnmmm
ALUGA-SE 

um grando salão por
lÔgOOO, somente para uma socie*

. dade; a rua de S. José n. 16,1° andar,

:èbeU:^r^untandoi;*AQüaj^ is'sc$ $ui)
vj§m voçêldizer-me ? liu digo, irtaridò
c|'íiè muito desejara ser livíro.—È para
que, minha querida?— Para o ter
áempre ao pé de,mim.-*Taçibem>eu
o quizera, contanto que vosso fosse
almanaék?—Porque, senhor! -E' por-
qüé, concluiu ò marido, osialmanacks
substituem-se todos os annos, e o
que serve este, já nãb serve para o
outro. ; . ; }.,

PALCOS-SALÕES E CIUCOS
Hoje rikohàiespect«aculos.
A noticia miais -importante quetemos paraéstasècèao-le a partida da

actriz A polToma,que embarca amanhã
para Pernambuco. ;''• À; sympatlua e talentosa actriz dei-
xa-nos decididamente por espaço de
seisa oito mezes, que tal é o tempo
do seu contracto?

O repertório que a actriz Apollonia
vae exliibirn'aqnella provincia^ é mais
ou menos conhecido deste publico,
que, muito, a' tem applaudido'n'çl,le,
f—AMorgadinha,— OMudo,—A filhaunica e a Miss Suzanne são .quatro
florões conhecidos da sua gloriosacoroa.

A actriz Apollonia, porém, vae sor
mais generosa com o publico Per-
nambucnno do que o fyi para.com-nosco— O Romance.de um moço pobre,A princeza.longe, Ò nhônhô, O supli-
cio de uma mulher, A vida nova, as
primeiras proezas do Duque deRiche-
lieu... e tantas outras que pelos feitos
precedentes do seu ,'falento, artístico,
podemos afiançar, -são outras tantas
«reações suas,- fazem parte do seu re-
portorid.

Que, bons ventos conduzam a sym-
palica actriz, que melhores ainda'a
reconduzam ao nosso porto e que na
sua volta á esta Corte não se esqueça
de darnos á apreciar as outras faces
do seu talento esplendido, é tudo
quanto «lhe de.sejanio,s,.

fiAZEXA DA NOUS
-"t"-,-*i,«'i'' - —' I ' í alli II iin

ULTIMA IIOIU
informam-nos que da conferência

que teve hontem, até ás 11 horas da
noite, o sr. ministro da guerra çom.o
srv chefe dò policia, resultou .'ficar de-
(initivamente sesolvida a prisão , do
nosso companheiro dr. Lopes Trovão,
pela maneira nohre e generosa por
que tem pugnado em prol dos direitos
do povo.

¦¦ai

S. M. o Imperador, não seguiu
para Santa Cruz como estava annun-
ciado. Consjta que s. m. tomou esta
resolução alim de reunir hoje o con-
selho. de estado.

SECÇÃO LIVRE
0 GABINETE 5 DE JANEIRO.

A politica dá honradez é a* politica
da verdade e da justiça, da'ordem e
da moral, da paz e do trabalho, do
bem e dò progresso.

O governo que adopta é do povo e
para o povo; respeita a lei para que
os seus governados a respeitem; fo-
menla o trabalho para moralisar a
sociedade; modera o luxo para evitar
a corrupção; protege a industria e o
commercio para desterrara mizeria;
educa e instrue o povo para formar
bons cidadãos, /

Mantém a igualdade como regrada
justiça, a liberdade como dignidade
do homem, a fraternidade como —
base da unidade; —premia a virtude
e castiga o vicio.

Ama a paz, defende a honra bem
entendida, e mantém o equilíbrio
dos poderes públicos; não pertence a
partidos e sua brandura é a dos

riiicipios e do progresso, vive em
harmonia com os de mais governos e
respeita as pactos internacionaes.

Ê'essa a verdadeira politica hon-
rada de um governo digno, cujo me-
lhor modelo foi o de Washington* e
esses *sáo os únicos governos que se
fazem amar é se .conservam, por que
<to governo é como todas as cousas
«deste mundo, para consérval-as é
«preciso amal-as.» (1)

E não se o ama senão quando res»
plandece em seus aetos a virtude e a
justiça.

«.Queres,governar em paz? dizia
Periandro, Abandona os satellites ar-
mados de ferro, e pKocura o amçr de
teus subdilos.

(I) Montesquieu. E das Uiê.
C*LABAnr ,

a» {Continua).
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O proprietário deste já beni conhecido e acreditado estabel^imento participa ás exmas. famílias;., .que
resolveu filiar, o seu estabeíeciuiento á grande Sociedade Empório Conimerciaí»; esperando assim continuar a mè-
recer a protecção que até hoje lhes tem merecido, na certeza de que os preços de suas fazendas serão"" sempre
mais vantajosos que ps de qualquer outra casa não filiada, como prova com o pequeno resumo de preçòs.dealgumas fazendas abaixo mecionadas/offereeendo a grande vantagem de duros, certificados da dita Sociedade,
que,juntos na iipçqrtanciaAe 500^000, dão direito a um titulo de igual valor, pelo qual, com um prazoonais ou
menos; !4oháo,; gaiihntehi o. réeniliôíso do dinheiro despendido nos objeclos comprados em seu estabeleci-
ii(ento, ou. em'outra qujvlquer casa que seja filial ádita Sociedade, como prova com o sorteio de amortisapao
celebrado em 30' de setembro próximo, passado, que foram pagos integralmente tres titulos de igual valor,
cóhio podeíri verificar a exaclidão no escriptorio da dita Sociedade á, rua do Ouvidor n. 29. O proprietário espera
ppis que as exmas. famílias llje dis^pcuisaraa toda a protecção, estando sempre prompto a attender qualquer recla-
mação que porparte dos seus freguezes lhe seja feita, ou a dar qualquer explicação sobre á mesma Sociedade ás
pessoas que se dignarem pedir-llfa.

M

4^800
!;$ooo

Botinas couro'da rnssia para homem. 10$000
Botinas a cri-cri, para homens a.
Ditas inglezas para homem a . .
Botinas dè bezerro ou èoiilòvào» para

homens 
Ditas pspeadas para homens. .. .
Ditas de bezerro para meninos a. .
Sapatos a cri-cri, para homens a.
Sapatos de verniz para homens. .
Ditos dc aboloar ao lado para homens.
Botinas de changrau para menino a.
Botinas encouraçadas para menino a.
leias botas de dnraque preto, para

Mhoras. a. . . . ... . .
Botinas de dnraque prelo, para se-

nhora 

4$000
|§000
0|000

2^800

Sapatos de pellica para senhoras a.
Ditos de grade para senhora a

4$, í'| 
Ileias botas de pellica para meninas.
Sleias ditas deduraqne para menina.
Sulinas de pellica para menina.
Ditas para criança a.
Chinelas de liga para homens e se-

nhoras a. ...... . . \
Bitas caharlote para homens e seiih.
Pitas de tapete ,
Ililas decordovãoíi bahlana com

salto 
Ilorseguinsa 1^200 e. . . . .
Sa psitiahos de colchete para eriánçli /
Sálin-polish (lastra e conserva o

calçado)  , .

¦ü

¦

I MUITOS OUTROS CALÇADOS POR PREÇOS 0ININUT0S
QUE SEF\IA ENFADONHO NOMEAR . '

Qualquer concerto que tenha de soífror o calçado vendido nesta casa o fregusz nada pagará.' ;

GOMÊADE AGUIAR GQRYELLO r"v'i;)

Í1XTERNATO 
para os dous sexos

||dirigido pelo dr. Miguel Vieira
erreira—Rua Formoza n. 97

CARIDADE.— 
Um escravo, temente

a Deus, devendo ser brevemente
vendido em leilão por morte de seu
senlipr,pede «:n nome dé N. S. Jesus-
Christo, â alguma alma caridosa que
lhe dê a liberdade por compra de ser-
viços. Elle é sapateiro, e copeiro, e
dá.fiador á sua t.ohducta. Está ava»
liado por pouco preço, Nesta typogra-
pliia se informará.

CAFETEIRA FLUMINENSE
Privilegiada peio governo imporial

Dec. n. 6019 de 30 de Outubro de 1875
PREMIADA

Na Imposição Nacional dè 1875 .
Mu exposição do Philadçlphia de 1876

FABRICA
A'

39 Rua de Gonçalves Dias 39
Tem todas as peças de sobresalente

que se percam ou estraguem, e dá-se
q ualquer explicaçs.i> 4s pessoas que nâo
comprèhéhdam o modo" de -servir-se
d'e|las; precisando qualquer concerto,

ffaz*sft cora toda brevidade.

i-

NÃ0H4 HAIS LOSBBIfiAS
com as pastilhas vegetaes de Soullié,

conhecidas e apprev&das pela Janta
de Hygiene Publica, em 1845

ua^ftaggffi

TUEATRO(SYM.S-AS;l|:

As pàstilbás vegetaes sfio incontesta-
velmeiito a melhor pre )áraçáò até lioje
conhecida para as expu liü, visto a grah-de extracção que lemos para todos as
provincias do Hrayjl, e pelos illustros
médicos que diariamente as receitam
para combater as moléstias vermirrosas
nas crianças.

o

N. B.—Constando-nosque muitas
imitações das nossas pastilhas tinham
sido mandadas para as diversas pro-vineias do imperiò,como preparadasnanossa oííicina, prevenimos que, paraevitar falsificações comprem na nossa
casa, visto ser ò único deposito e pedi-mos quequebrem os vidros; assim evi-
taram as falsificações. Vende-se unica-
mente ria pharmacia Soullié, rua do
Ouvidor n. Ul (.

HAGBINAS Dl COSTURA
BE TODOS OS AUTORES
Vendas a prazo e á vista, variado

sortimento de generos ÁMERICÁNCÍScadeiras, carrinhos, e outras especial.-
dades para crianças e objectos de ar-marinho. Hhado Príncipe dos Cajuei*
ros n. 188 e risa Larga de S< Joaquim
1S0. A
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3,,r((" Hade vencer eu vos jun-i _S_9_l7_& &¦'¦•..'jue tem para i.s-.o razso w_B#\9 /''f./.
Nào se acóbarda nn mais Q/^jTk ¥f./~_rV_^k0 valente capitão.; *Q!UWWvUU.
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Corno hoje nao mvt
0 valente capitão
Annuncia para outro dia
Uma expiem, ida furjccào.

Que se a dessem v_rii__ri,.m
Como as tem vencjtíp então
<)ue não ti de caçòada
As tropas do .ápiuió.

Mas não desviem por isso
De nós a vossa attenção
Vencerá proxirnamente
_ valente capitão.

venha o povo
a luta ern pelotão

(Jue hade vencer a
0 valente capitão.

Ouarte! general do kiosque Capitão Negro. Rua do Sacramento em frente
hotel Portugal e Gaz-Gl.k*.
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•W;/brandi .sortimenlo d(! fundas de üVi \|

Íplas 

;is.qualidat!es: suspensorios.para ^x í¦•*. ^v ya ,. .
pscrrotos,meiaselasticas,seringas, ma*! ¦_^-*( fl I|-1tÍi ll_if*-l .í. madeiras, .aflv_.e..e tesouras, machí-1 Com ioda a sòieninidadé r. alisn.?^* ..r!^.,VM^" V-JUJ-
: nas olectricas. dilas de fazer café, um | , Nas 10 roh.mnas S«S5 ^ta ía IS** e¥ 9® P^roeira;variado .sortimenlo de objectos para; íesia um aspecto deslumbrante. "'í (™ Sra-ni,cs }?*}&* <W continham perto de 2*000 rim. fem ís
f dentista e cirurgia, e tudo o raiife <jue A missa cantada foi dirWda néin 'rh'*>. .h», _ .á^ . * '' m

|pertence ,. este nnno de negocio, a | vozos at£.nfinráyfeciá^ à.,.,.ii._
f preços razoáveis nn. casa da Funda da I commum. Lm^° ,,os ^V.ntes que levantaram hymnos solcmnes á«*^ffi^"SS
P\n!-.i*.a,i>,á^ua Sole de Setembro] A solémnidüdéterminou no meio d», m... ¦¦_ . .* • '
h.W.-*Ham-i>mr*Mfda$nvir. i/:l -• « mais>Teralsatisfact;ao. •;. •_.- . ,-,v.' .¦Kiosque Sana- I ta-M-nraM rio ........... .._
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