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DIÁRIO DO JARANHÂO.
S. LUIZ, 16nB DEZEMBRO OE 1875.

O vapor nacional Ceará, procedente do Sul do

Império entrou hontem de manhã. Recebemos

jornaes cujas ultimas datas são: Rio 30, Bahia b,

Pernambuco 10 eCeaiá II.
Dos mesmos jornaes colhemos as seguintes no-

licias:-
M1NISTMUO OA FAZENOA.

Por decretos datados de 28 do passado,
foram nomeados:

Presidenle do conselho liscal da caixa eco
nomica e monte de soccorro do Bio de Ja-
neiro, o conselheiro Anionio Nicoláo lolen-

' 'Membro 
do mesmo conselho o Visconde

de Silva.
MINISTÉRIO DA GUEIUIA.

Por portaria de 24 do passado, foi no-
meado o alferes honorário do exercito Hen-
rinue José Ferreira, para o lugar de escrivão
da colônia militar de Gurupy, na província
do Maranhão-

Por decretos de 27.
Foi admillido no quadro do exercito, na

arma de infanteria e no poslo de alferes, de
conformidade com a autorisação conferida
mmm k 2.059 de 9 *> ®m° ¦
limo, o tenente honorário do mesmo exer-
cito Josó,Pedro da Silva Souto.

Foi nomeado secretario do arsenal de

auerrada provincia dc Pernambuco o ba-
charel Joaquim de Albuquerque Barros Gui-
marães.

MIN1STE1U0 DO 1MPEIUO.

Por despacho de 27 do passado:
Fo jubiU o conselheiro Dr. Vicente- r-

reira de Magalhães no lugar de lenle da I.

llll anno da faculdade de medicina*
la Sia cora as vantagens de que trata o

li 53 dos eslatutos vigentes, por conta

Ss de 42 annos de serviço efleeino no

magistério.

Jiffitoffl.»»- Wr» Bibo.ro ,.

Sjo oppositor- da secção de sc.encas ae-
'lllll 

cadeira de palhologia^,interna da

preslou ao asylo de meninos desxal.dos, u

zendo'lhe um valioso donativo^

miSÊBm
genh.eiros Joaquim .Leoveguuo
Coéíbo. . ¦

MINISTÉRIO DA JU&ligA.

Racharei João Tavares de Mello Cavalcanti,
do termo do Pianeò para o da Alagoa-Muva,
ambos da provincia da Par.t.yha." 

Foram nomeados juizes municipaes..e ,l°
orphãos:

O bacharel Josó Augusto Barboza Loelt.o,
dos termos reunidos da Viçosa o S. José de
Porlo-Alegre. na província ila Bahia..

O bacharel Sevciino dos Sanlos Vieira, do
termo do Conde, ria mesma província.

O barbarei Eduardo Teixeira de Carvalho
Durão,, do termo do Bananal, na província
tle S. Paulo.

0 bacharel José lgnacio de Albuquerque
Xavier, (Io termo de Sorocaba, na mesma
provincia. - , . , í,

Foi reconduzido o bacharel Augusto do
Couto Delgado uo lugar de juiz municipal e
de orpliíios dos lermos reunidos de Iguape
e Ganaiiéa, na provincia do S. Paulo. .

Foi reformado, a seu pedido, no posto ei-
feclivo.le major, o major designado do Da-
táilião de infanteria n. 23 da guarda nacio ]
nal cio município de Santo Antáü na prov...-
na de Pernambuco. Guilherme Paes Barreto.

Foi perdoado ad soldado tle policia José
Pereira Lima a pena de dous o meio annos
de prisão com trabalho, imposta pelo juiz
do direito interino da comarca- do Pnncip.1
Imperial, na provincia do Piauhy. por crime
de resistência.

Foi cominutada em gales perpétuas a pena
de morte imposta ao réo escravo Matheus,
em virtude dé decisão do jury da comarca
da capilal da provincia do Piauhy, por crime
de homicídio.

^ .~". iwnnmento on-1 rom o exercito do norte acampado tias im
la conspiração, aguardando ™p«i| 

mediações de Paysan.1ü..dizendo;se que bre-
pôrtunq de nterv.r; cl.egatU es le. Wm os m q . ft No p d|

-¦:-J  ¦" ,,,R mn ;Kl°- ,,H lM 
Laguna Unhara sido listas partidas revolucio-
finrHs

O 
'«'progresso*» 

de Paysandú diz que oge--
itoral brasileiro Osório tinha chegado ao Es-
tado-Oriental. indo residir para sua estância
do norte dr Arapey.-

conspiradores reunidos om aclo. do delibo-"iiprelienden 
grande nume. o dc pape..

, m revelam os planos sinistros da assp^

ção e os nomes dos filiados, o apanhou boa
copia de armamento; .

Entre este encontraram se espi igard.as Re
Mm o bombas Ors.ui. que sobretudo re-

S!q«íèn;i.di.iÍolrao8aqureogn^
dio Havia também uma porção de .op.il.,
nElüraímenté \"™ ™M clm»^.*.
tropa e ad..rmocel-a na oceasmo do co ra o-

Fizeram se numerosas prisões. Na .conspi
,.!'! «.ir... ™ w„«•*• *ss;'
colonisador de Bueiios-Ayres, estavam, po

é lambem comprometlidos muitos;l
d„ pai/., o entre elles vanos de rd«iima ...

porumeiá social, que já haviam sido presosiriancia auiiia.i. muu i" »„ , ,-.
Km .-oral eram freqüentes os roubos ,.

m armada. Em Barracas al Sul andava uma

% d lllia de 37 sallea lores 
;IWW"Srgaiiisada. Oito d"entro elles tmhim cabido

nas mãos da justiça.
Pela sua parte os índios tinham leito no «.

invaSr,o pela fronteira de oçst^ toubwido
muitos .nilhares.le cabeças de gad.»,m.
| vários moradores e caplivando mulheres
,» crianças. Calculava-se e.n cem o numero
^assassinatos perpetrados pelos selvagens
nas ultimas invasões.

Como para compensar esta perda de ud s
o governo aiitorisou o seu agente era Lo •

dres a conceder até 500 passagens gratuitas
a agricultores inglezes que queiram ir esta-
beleeer-se na Republica Argentina.

ultimas ....limas dizem gtoJS-S?.....- - .;..».„ t.,;,,-. calnr OlttO Vil-
REPUBLICAS I»0 PACIFICO.

Em Valpariso tinha havido mais um grau-
de incêndio, que calisou prejuisos avaliados
em 131,300 pesos. ..

\ commissao directora da exposição resol-
vera itísliluir uma exposição parcial das raças
cavalares e bovinas do paiz, e ao mesmo tem
no lim cerlamen entre as bandas de musica.

Um telegramma recebido em Monlevideo
com data de 10 do passado acerescenta que

câmaras continuavam a oecupar-so com a

AS llllllUHJ» »iw„«,..o ...---- -, r.n

além do primeiro, tinha feito «M$fc--
nor de guerra ein busca da sumaca Uvoli-
na que conduzindo armas e homens para a
llução no Estado Oriental, tivera um re-

coutro com um vapor de guerra desta na-
Saudade, como noticiámos. Nem aquelles

dous vapores argentinos, nem mais tros on
enti.es sabidos d" Montevidéu no mesmo u,
inilo haviam conseguido descobrir a suma-
CÍ>Da 

conspiração coinmunisti. em 
^n?'

as câmaras coiiiiiiu^...». « »—k- i Avres já quasi se não fallava, ac.eoiianiio-s
questão eleitoral; que se recMYai^
das colheitas do sul por falia de chuvas e () ^ rea|j|la(ltí fòl,,.
que na espera houvera grande lesta na ex. ^iyj;1.8fi ,e 0 gbvéi'ri|i argenlmo ia o

1110 DIC JANEII.O.

—Era regular o estado sanitário dacôrte.
—Foi proro;ada a sessão da assembléa

legislativa provincial até o dia 8 de dezem-
bro inclusive, por deliberação do presidente
da oro vincia. ,' ,

1\ rumara municipal de Nitherohy acaba
de d.rikir ao governo imperial nma repre-
séníaçab sobre o estado dos gêneros atimeii-
ticios.

—Nc» (Ui 2 iio 'corrente, anniversario na-
lalicio de S. Mi Ó Imperador, celebrar se-ia,
âs li horas da maíilisi; à solemnidade dos
ritos e ceremoiiias di) tiít|>tísitiO do S, M. L
o sr. priíícipe cio Gfiió Pará. _ .

Seguir-se li o Tn ¦touifi, em acçao degia-
ças, r»or,H|M,SI..'act,.e. pelo mesmo ann.ver-
sarip, findo o fuaj haveria cortejo no paço
' ''AIníi 

augusta presença- do SS. MM. Impe-
periaés e serviud.» do juizes da legada os
srs conselheiros Barão de Cotegipe, Mathias
dé Carvalho e Vasconcellos é Visconde do
pio Branco, eltectoaram-se no dia 2» no
prado Fluminense, as annunciadas corridas
em beneficio da caixa de soecorros de o.

Apesar do intenso calor que fazia, foi ex-
traordinaria a concurrencia de espectadores.

-No estabelecimento Tio sr. Moncada acha-
se exposto um retraio a óleo, de senhora,
feito pelo pintor snrdo-mudo, o sr. u.
^Taíiloqnanlo 

se pode ajuizar por uma pe-
quena e antiga pholographia. que servio de
Elelo ao artista e lambem se acha exposta,

ll.»n.»,. t\ nnrmila

uiic na espera houvera gran
posição, pnr oceasiâo da abertura da secçap

oito senhoras no registro eleitoral. Por doe..-

ça do ministro, da guerra passara esta pas-
la para o da fazenda. .

O general Pardo ausentara-se do Pe....
declarando que a junta central do seu par.U
do ficava encarregada do representai.) nos
trabalhos eleitoraes. Veribcara-seser2ioru-
mero dos mortos em Lima na refrega enl. o

pa .distas e monteristas; o dos fer.dos .-?no
rase inteiramente.

0 commercio parecia melhorar, esperando*
se de Pariz um milhão de libras esterlinas'das 

negociações relativas ao governo,
Na Bolívia continuava a excitação por can

sa da questão eleitoral. Julgava se bem pa-
di» candidatura do general Daza. apesar

le dizer-se que a do dr. Salinas era prole-
gida pelo governo. A eleição devia-se fazer
C7aTitU-so1,.»al»1loc!>moOI,iloSS.

Dizia-se (pie b governo argentino iaip.ro

ip <»''j°-8« ^jLsrsz. ú *«? â

1MIH" "" .

semelhança è perfeita.
_0 sr. commendador Albino de Freitas

r-.stro nor oceasiâo do seu casamento, ot-
iiou á sociedade portuguesa debeneBeej-

a quantia de 1:0000. como jo.a pela en-
lrada de sua esposa, a quem propoz para
sócia da mesma associação. ¦¦ .y
ll| dia 2o. as 11 horas da manhã. Mo

^eMLí . . 8Sá, . L de J» So ... 97. peneirando oo M* to

,P0raecrelos de 27 do passado (oram coo-

^mÊíM lgnacio da Silva Coelho, do lu-

Si Alaiíôa-Nova, na província da Pardhyna.
d'âS 

SÓvidos os ioi«os .oon,c,p»e3 e

.dem^M»oo.ÍMon..iro£l,as!i„D,™!â
,.,,,11, do termo de Pitang. para o de Sabara
! S na orofincia de Mmas-Geraes.

fiareL «s de Barros Franco, do lermo
(l4S.pará-o »le Guaratinguela, ambos

do o qual o ten itorio entre 22 e 25 gra.suu u i|u<. „..„,i„ hnmmnm nara ex-ltjirili.il iu „,,"» -- - -- «

de latidude sul fica sendo Commum para ex
tracção do guano. ¦¦ n..„im ,

No Eqiiador as câmaras nao ac:eitai..m a
.,,, nncia do vice-presidente Egiuguren. que
í a governando na ausência do preside.,
tel^teiegoamma lambem de 10 acresce,-'qu!, 

se fizera tranquillamente a eleição de
npp«idHiite sendo eleito Barrero.PrN Pa^raTo presuiente dr. Arosemetio
fui deDMUi e preso pelo general Camargo.
WrWm um governo provisório, de que
(içou sendo chefe o dr. Aizpuru.

REPUBLICA ARGENTINA.

n-ins até 22 do passado.
A folíi s de Buenos-Ayres oceumpam-se

laiarniitóde- grande conspiração commu-

S I .scober... A policia ««ta f»
S via cinco mezes seguia de perto o fio des-

sèlí encarregado de"negocios no Bio deJa
eiro autoriiira aquelle governo a 

^ 
ede

nasságem graluila aos emigrantes que sendo
?ealite agricultores, quisessem seguir pa-
ra a Republica Argentina.

HSTADO ORIENTAL.

Datas até 23 do passado.
Em Montevidéo não havia noticia de leito

.tgüS de armas enlre as tropas do governo
eís insurgentes, pelo menos em ter ;So-
bre a»ua -léra-so «m sangrento reconl.o.O

por de guerra «Artigas*, encontrando
imaca «Carolina» carregada de armameg)

pnos rebeldes, atacou a; ella. porém, de-
fendeu-se. ei apezar dé receber avarias se-

na- O «Arligas» voltou a Monlevi.leo. Ua
yendo alguns feridos da sua. guam.çao. e
(ro elles nm tenente, que falleceu. e o pral.-
«•n com uma bala uo ventre.

O ov'"no oriental, por intermédio, o seu
ministro em Buenos Ayres. tornou a chamar

..„....„ ...iinnimn «»ar:i lis i.O.l*I.IISiro em iíud»»"o ..j..—• ---

, attèhçãó do governo argenl.n^, para as uon
tiiuiis expedicções que partiam do seu ter
rl&ln auxilio dos rebeldes. A resposta
,"s».,slLria. pro,nellé.,.o ym |,-no emnregar todos os esforços para oostar
fiM expedições, proraeltendo internar os
ÈHouvessem tomado par» nella, e expe-
B. um vapor da sua esquadra, como de fa-
c!o èStpediJ. á caça da «Carolina»», declara-
(10tjr^nSosahiamcoiistanleraenlere

forcos para as tropas em campanha. O mi-
?o d goena Latorre lambem jiparl.ra

X As ultimas noticias dão. o general Borges

jvcnlio pereiru i\i«t»o«. «»»>»¦«»«• >¦¦ -.-- ,
S-mdoso n. 97. penetrando no cemitério do
cirno Cají». disparou sobre o peito um
tiro de revolver, .

Maciel foi remettido para a Santa, Casa da
Misericórdia pelo subdelegado de S. Chns.
tól„: deel«odo nessa oceas» qoe o ü to

que acabava de praticar era filho de sua es-
nontanca vontade. ,. ..P 

Em uma carta que foi encontrada diz Ma-
ciei que matava-se por estar aborrecido de

eMm miséria, e 
"pede 

para ser sepultado
cemitério, onde praticara aquel e «to de

allncinação. por ser irmão da referida ordem.
_L repartições fiscaes renderam no mez

"llÍÍ,!LdeCa  3.572:42.^659

K^incial... 585:583^248
HAHIA.

nuas atè 5 do corrente. n
-ír cartas recebidas da villa do Conde

sabe-se uue o rio Itapecurú encheu como
WÍI memória nos antigos moradores do
'"gorara 

enormes o.s prejuízos soffridos.
Vinte e. tantos engenhos fiaram som a saíra
ic nal que a enchente tudo arraSlou, e as

n me? s plantações da futura safra ficaram
S prejudicadas pelii cheia; as, mesuias
propriedades de engenho softrerara ma.s ou
meios, conforme a situação em que estavam
mm, diversas casas da margem do no
foram arrastadas pela referida cheia.

0 fviitl & «spaçoso.valle do Itapicurú licou
inííníládò coinpleláraentb". ¦ ..

Do alto da Villa do Conde offerocia um
espectaculo imponenle e pavoroso, vendo-se

v
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lodo o valle do grande rio coberto d'agoa
em toda extensão que a vista podesse abram
ge'n

Felizmente nâo houve fiiôrlç nl^utiia a la-
montar.

—Foi exonerado, a pedido, do cargo de
thesoureiro da lliesouraiia provincial o sr.
dr. Eloy José Jorge, sendo nomeado para
substitui! o o sr. tenento coioéel Leonardo
José Pereira Borges.

--No domingo. 28 do passado, fez-se a
experiência gei.ál da nova linha de trilhos da
empreza Transportes Uiti.in. para a povo;
ação do Rio Vdímèll.u.

A linha lermitia no meio tia ladeira de
SanfAnna, uo lugar conhecido por Papagaio.

Consta que brevemente será a linha aberta
ao publico.

PKItNAMIlUCO.

Ftiilecimenlú.—Morreu hontem ;is nove
horas da manhã o Dr. Podro Francisco de
Paula Cavalcanti d'Albiiquerque, visconde de

. Camaragibe.
No dia anterior esteve elle na cidade. Vol-

(ando para sen engenho Camaragibe, onde
residia, sehlio se incominodado ás nove lio
ra? ili) noite, c ás cinco da madruga d a do
honiem era atacado de unia congestão ceio*
sa, que para logo o tornou de lodo pnraly-
i.ico. e sucumbiu quatro horasdepois, quan-
do lhe veio novo. accesso.

Nasceu nesla provincia a 19 de Abril de
1800. Depois de ter aprendido humanidades
foi para Coimbra em 1821 e alli estudou
dons annos.

Passou depois para a universidade de Co
átingue na Allemanha. onde se formou em
direito no anno de 1827.

Voltando para o Brasil foi em 1830 nomea-
do lente da Academia ile 5. Paulo'; mas não
pôde ir tomar posse de.-te cargo; poi que foi
removido logo para acadeira de direito cível
da Academia do Olinda que regeu, ejubilan-
do*se depois sem vencimento algum.

Quando pela reforma, em 18o'.. passou a
mesma Academia a ser Faculdade de Diieito
do Recife, foi elle nomeado seu director.
cargo que occiipou alè bem pouco, pois fora
jiibilido nelle a 20 do mez ultimo.

Km seis legislaturas representou a sua pro-
vincia na Assembléa Ceral Legislativa.

A primeira vez que alli compareceu foi
como supplenle em 1832. e nessa oceasião
foi um dos que votaram pela vilalicidade du
senado.

Em 1869 achava-se na presidência da ca
mara temporária, quando foi escolhido sena
dor do império por esta mesma provincia.

Duas vezes o convidaram para fazer parte
de gabinetes, que se formavam, mas não
annuio,

Como primeiro vice presidente governou
esla provincia por mais de. uma vez.

Diversas vezes foi eleito membro da as-
semblea legislativa provincial, cuja presiden-
cia sempre oceupavi, e ba quatro dias linha
sido oulra vez reeleito.

Homem de hem, dolado de um coração
nobre e ciacumspecto, morecoufsempre a con-
sideração com qne o acatavam.

Era o chefe do partido conservador nesla
provincia. e exercia influoncia real entre os
bomens do seu parlido.

O governo imperial o distinguira em 30
de novembro do 1835 com o lilulo de baião
de Camaragibe, sendo elevado a visconde com
grandeza em 1800.

Era grão cruz da oídem de Christo e com
mendador da de Nossa Senhora da Cencei-
ção de Villa Viçosa em Portugal;

Conforme as disposições leslamentirias
que fizera, foi o seu corpo depositado, hon-
tem na igreja matriz da Boa-Vista donde será
conduzido hoje ás nove horas da manhã para
o cemitério publico.

Quasi repentina, .como foi a sua morte, a
inesperada policia que delia se espalhou,
causou profunda sensação.

Escravos.—-No paquele nacional Bahia su-
guem para o Rio de Janeiro 107 escravos,
que alli vão ser vendidos. Desla vesta vez
embarcaram aqui Io apenas.

Governo do bispado.— A folha official do
governo da provincia e agora lambem, pelo
que parece, do governo do bispado, publi*
cou aiíle.-houlem recommendaddo na Revista
Diana a sua leitura, uma circular quo o
rvd. sr. governador do bispado dirigio aos
Rvms. Parochos, recommendando-lhes que
empreguem seus esforços afim de que seja
plenamente obdecida a lei, que estabeleceu
o alistamento para o serviço militar.

Incêndio— Anle-honlein. ás 2 1(2 horas
(!a tarde, manifestou se incêndio nos fundos
da lavem, do sr. Antônio José Vieira, á rua
Imperial.

Foi iminediatamenttf extinclo, causando
prejuízos inisigniíiratiles.

Fratriridio.—No dia 21 do passado, e no
lugar Campina, do termo de Garanhuns Mar-

lim Bezerra do Nascimento assassinou a seu
próprio irmão Eugênio Bezerra.'O deliquente eVadki-se. mas eslà sendo
processado.

CEARÁ.

Do cenlro da provincia ch.gfin-nos noticias
de que o inverno está começado.

Na ribeira dn Jaguaiibe e nos sertões do
Quixeramoliim t.m cabido grande, chuvas e
já correrão alguns rins.

Nesta capiial lem chovido abiindaiitèmen
le.

Via férrea dc BuÇunté.— Experimentou*
se honiem a linha l.legiapliica eiilr. esta
capital e Arronclies.

Vapor do iiurtei—Honiem II pela manhã
fundeou" em nosso porto o vapor Pernambu-
co da co ipanhia brasileira, de volta de sua
viagem aos poi tos dn noite e seguiu para o
sul:

Paquelf vigiei;. -1-roci.iledte do Maranhão
entrou no dia 8 ii paqtièlti inglez llruuswik
da linha entro aquella provincia u Liveiponl;
o qual veio aqui carregar, e seguio hontem
para a Europa.

Attentado conlra <t autoridade:—Ema
nn,le de 3-;tiu corrénie, n.. cidade da Telha,
o juiz municipal dr. Francisco Marçaldii Sd
veira (.areia, no trajecto ,1a casa do juiz de
direito paia a de sua i.-snit.n.i.), foi atacado
por um indivíduo qu-* eslava de emboscada
a um canto (lá egreja c quo lhe desfechou
uma cacetada.

Aos gritas d) vicli.ma aiunlirnm algumas
pessoas dó povo qu.j prender-im o crimine-
so a pequena distancia. Com quanio .liou-
ye.se grande alvoroço, a poli-i.i só appare
cen no lim. quando o criminoso eslava já
preso.

Sendo esto inlei rogado não descobriu
quem era o maiulniile.

Nesla situação as anlm idades lem sido vi-
climas de repelidos allentados desta ordem.

Esperamos mais minuciosas informações
sobre este fado; limitam*) nos por ora a re-
clamar du sr. Esníerino providencias serias
no sentido de serem punidos os delinqtien-
les.'Assassinato..—No. lugar Xiquexiqne, do
lermo do Limoeiro Joaquim Manoel ile Rrit-
to, Cândido José Biiptisla o Francisco Rodri?
gues Monteiro, todos mascarados o armados
emboscai am n Antônio de lal poi haver fe*
rido com unia azagaia ao primeiro; quando
ella passava .ii-.çoinmelteiam-nae surraram na
baibaramente. Nesta oceasião Francisco Joa-
quim da Silva; pae da victirna, corre em
soccorro de. sua filha; um dos sicaiios dis*
para sobre elle nm tiro que o prosla sem
vida.

Macrobiu.^ Falleceu aiitehontem nesta
capital Anna Joaquina do Nascimento, con
tando apenas 101 -'mrios de idade,

Era natural desta cidade e viuva de Ma.
noel do Nascimento.

Morreu victirna de um ataque de açthraa.

Esses cidadãos, são os seguintes: ia^Ur'
Ios Nunes, conimerciarilti. obteve 4:022 vo

tos: Zopliimo Pedroso Gomes da Silva, me-
dico, 4:205. Vieloii.no Eslrella Braga, coin-
mercianle, 3:825; Francisco Simões Carneiro,

proprietaiio. 3:34o; Luiz Caetano Guerra
dos Sanlos. cirurgião. 3:334; Luiz dc AlmeH
da o Albuquerque, jornalista ti lente, .1:33.';
Francisco Lourenço dá Fonseca, propneta*
rio, 3:284; Joaquim José Alves, pliarin-iceo-
lico e deputado; Joaquim Antônio de Olivui
ra Namorado, medico, 3:097;..losó Elias
Glircia; jornalista e engenheiro. 2:825; Luiz
Manoel da Cosia, coirimeniiãntn, 2,813; o
José Gregorio da Roza Araújo commciciaiile
2812.

Para presidente da câmara indica se ja o
Si. Luiz do Almeida è Alho juerque.

As ei .ições na cidade do Porto realizaram
se no dia 21. sendo a victoria disputada com
vigor perante 3 urna por 3.280 cidadãos (jijé
concorreram a ella, notando-se durante a lue*
ia o maior socejfn o liberdade, podendo o
nosso povo vangloriar-*'*' de dar este bom
exemplo, digno de imitação e applauso.

Os cidadãos eleitos, cuja maioriá ó da ca-
mara aclual, são os s.guintes: Francisco
Pinto Ressa, Viscondes da Silva Monteiro e
da Ermida, Cluisliaiio Wanzeiler, Dr. Jiiíô
Moreira ria Fonseca. Antônio Ribeiro Morei-
ra; Francisco José do Araújo, Alexandre Cor-
rôii de V.íscoiice.llos, Anlniíio Ferreira dos
Santos. José Duarlò il. Oliveira e Manoel
Correia Machado Lima.

A lisi..•apresentai!., pela opposição teve
em algumas fiegin-zia-. pequeria maioria, mas
na totalidade do npnriiu.i-nlo a tlílTureiiça de
votos para menos foi considerável apezar do
governo ler abandonado a urna, deixando á
consciência dos eleitores a escolha dos mais
dignos.

Ém Braga Irabalhàriimjiela eleição e alcan-
çaram o que desejavam, arranjando'uma ca-
mara sua. ns membros do pai tido histórico.
que, como já iiavia feilo níi eleição de de-
pulado por aquelle circulo; se uniram ao
partido clerical. que alli abunda, para conse-
guirom a victoria, embora alcançada por meios
pouco digrios da politica séria e indepen-
denl..

A câmara eleita ficou assim cousltuida;
Visconde do Piiidélla, Manoel

sia se vejam ob,«. ígada. pela força das cir-
cumsfancias o sobretudo pola demora da iu-
surreição a oreupar parte do território ul-
lomano. sem que depois encontrem meio de
parar iíti'1 semelhante caminho.' Mas seja
qual for a sol to da Turquia devemos procu-
rar por todos os meios proteger as nossas
commuiiieaçiVs çqm '• Oriente. A conserva
ção pessoal é a suprem . lei para a Inglaterra
assim como o é para os outros eslados; o as
resoluções i\im essa lei nos dieta no casoac-
tiíal sáo muito claras e positivas. Quanio
mais auieaçadii se .'.dur a Turquia, mais lir-
me .deve kit a nossa occi! nação do canal de
Suez.'

Os desp.ch-is de origem ingleza continuam
a íiiinuijciar movimeiilos mililaies na Uussia;
e os despachos iín origem russa, vindos por
Coiistailliliopla, dizem que o movimenlo tii.
limpa lem uiiicamenle por lim os exercícios
habitua-... IV " mesmo syslema de negar os
(ai'los KiiiiiiiV.*;:! Ios pelos jornaes inglezes,
qu_ foi ni.ciissoc da gueirs. ila Criméa.

Deu se om;' grande batalha entre Gal/ko
Gorãnsko, em que unia divisão Inica sob o
commando ,!e Cbe l.er pac.h.i e Selim-pachi.
f-i complelaitiiml'* fil i . ui pedaços pelos
insurgente., que iioea.nij * ¦üiinnetterain lodo
o gênero de. bailnuid-iil s com os f ridos e
prisioneiros. Os IViroos ti - ejain 800 mortos
e 000 feri-los: malerial de guerra, acampa-
menlo e çavallos, foram tomados pelos in-
.urgentes, qu»: não deram quartel a nin-
guem. Os dous pacliás, disfarçados em be-
duilins; fugiram de noite.

O Times, :\ raspeilo desta batalha, publica
o seguinte despacho; datado, de Celiinle, a

nha Forluna, Feinando Castiço,
Joaquim Pe
Anionio Ber

13 de novembro:
«Um relatório, especial dirigido ao prin-

cipe dq Monlenegro. descreve uma impor-
lante batalha dada entre Gal/ko e Goransko,
de ijui) resultou uma grande vicloria para os
insurgentes da Ueizegnyiiía.

Sdcicli; atacando primeiro Selim Pachá re
pellio-o até Galzko; os turcos, na retirada
tomaraíh foi les posições, o bateram-se bem
durante mn dia inteiro; mas, chegando a
noile, Peku-Makiine e outros chefes atacaram
pela retaguarda Sei un-Pachá. O combate du-
rou alé pela manhã. Nesse dia á noile, o pa*
chá. vendo inevitável a derrota, telirou se
para Galako com o grosso do exercilo. As
perdas dos turcos montam de 800 a 1,000

EtT-FtOl^A.
'As noticias da Europa que publicam ps jornaes

do Recife são de 2b' de novembro, as de Lisboa.
Lé-se no Jornal do fíecife:

PÒÍITÜGAL.

Datas alé 24 do passado.
O nosso correspondentes de Lisboa"escre-

veu-nos o seguinte:
Realizaram-se no dia 14 nesla cidade, sem

incidente algum, as eleições municipaes, ten-
do concorrido á uma cerca ile 7,000 cida-
dãos, mais 2,000 que no biennio anterior e
que prova a psirle aetiva que o povo vai lo
mando nas questões publicas.

Corriam trez listas, duas das quaes men-
cionei na ultima carta e a outra apparecera
na véspera da eleição e era organisada pelo
actual presidente da câmara municipal, o Sr.
Barão de Mendonça.

Venceu a lista patrocinada pelos amigos
do governo, com excepção de dous eleitos
que figuravam nas duas listas opposiciomslas
e cuja eleição foi nem podia ser guerreada
em altentenção as influencias políticas que se
encostam a lodosos grupos, sejam quaes fo-
rem as suas cores.

Depois de Irez dias de trabalhos no apo-
ramenlo das listas votadas foi publicada a
relação dos cidadãos qne hão de tomar a
gerencia dos negócios municipaes no próximo
biennio e cuja maioria é, como se esperava,
dos vereadores da câmara aclual, ou dos que
já a ella haviam pertencido e se tinham re
tirado.

A y.ereaçSò eleita ainda que não satisfaça
plenamenle ás necessidades da capital, leni
comtudo alguns homens independentes, «le
bôa vontade, e que talvez possam cumprir o
importante mandato com que os municipaes
os acabam de revestir.

talha. Todas as munições de guerra, prov
soes de bocea, grande numero de espingar-
das e muitas peças ,1. aililiieria dos turcos
cahiram em poder dos vencedores. O resul-
lado
insurreièãh.»

tiesla batalha deu grande incremento á

nardino Pinlo Madureirá, Manoel Antônio dc mortos, e 100 prisioneitos no campo de ba-
Faria Ribeiro. Estevão da Costa Ribeiro dal
Cruz e Custodio José Rodrigues Vahia.

Em Coimbra não houve lucla eleitoral e
sahiram vereadores os Srs Drs. Lourenço
de Almeida e Azevedo. João José de Anlas
Souto Rodrigues, José Joaquim Ferreira.
Manoel Cabral de Moura Coutinho de Vilhe-
na. Manoel Juslino de Azevedo, Joaquim
Maria Martins e Augusto Pinto da Cosia Sa-
lema.

Em Guimarães houve lambem campanha
renhida de parte a parle, mas sem comtudo
se dar incidenie desagradável, o quo é para
estimar,

0 resultado da eleição foi o vencimento
da lista protegida pelos amigos da situação
aclual. que era composta dos seguintes cida-
dãos: José Leile Pereira da Costa Bernardos,
José Ribeiro Martins da Costa Sampaio e
Castro, José Luiz Ferreira, Anionio de C. m-
pos da Silva Pereira, Augusto Mendes da
Cunha e Francisco José da Costa e Silva.

Não menciono aqui qual" foi o resultado das
eleições nas outras cidades ou villas e con-
selhos, o que seria extremamente longo ede
pouco interesse e limiíãndo-me apenas a re*
ferir o que se passou a este respeito rias pri-
meiras cidades, não posso deixar de dizer
que a liberdade perante a urna é exercida
sem que a autoridade, esquecendo o seu d««-
ver, se lembrasse de a cdarclar.

0 Sr. Anionio Ennes dirigio uma carta ao
Sr. Cardoso de Menezes, presidente do Gon
sèrvatnrio Dramático do Rio de Inteiro,
prnteslaiido conlra a illegalidade e incompe*
tencia om que foi prolnbida a representa-
ção do seu drama Os l.àzárislas. No folhe-
to. mais destinado aos braziieiros de (pie
aos portuguezes, o Sr. Ennes. destruindo
tiium|.liani>'in. nte as apreciações e proposi-
ções do presidente do conservatório, com
que fundamenta o parecer prohibilivõ, sus-
tenta, por modo brilhante, que o seu drama
não ataca nem de lovò.a religião, antes, pelo
contrario, presta verdadeira homenagem a
tudo o que nella ha de mais sublime.

TUIIQUIA.

Cada vez se complica mais a queslão Her-
zegovina. O Times de Londres, publicou a
respeito desle importante assumpto, um
dom. artigo que prodnzio bastante sensação.

A sorle da Turquia, diz aquella folha, de-
pende de circumstaneias mais ou menos pre
cipitadas. As intenções da Alemanha pulem
comportar delongas; mas lambem por outro
lado pôde acontecer que a Áustria e a Rus-

Telegrammas.

Paris 27 de novembro—A compra das acções
do canal de Suez de que era possuidor o kbe-
diva do Egypto, rcalisada pelo governo inglez,
produzio nòs círculos políticos franceses uma ex-
traordinaria sensação, c noticias aqui recebidas
das diversas capitae. europeus mencionam a
mesma impressão.

Cré-se que esse incidente levará a França e a
Inglaterra a trocarem algumas nolas diplomáticas

Madrid, 27.—O rei d: Alíonso deve d'aqui par-
lir a 10 de desembro com destino ao exercito do
norte.' semlo provavelmente acompanhado pelo
general Jovelar. Durante a auzeneia desse gene-
ral o sr. Canovas dei Castillo assumirá de novo a
presidência do conselho de ministros.

Communicações do norte anmuiciam a partidado general Quesada para Pamploini, á frenie das
forças do seu commando, alim de soecorrer essa
cidade, que está sendo bombardeada pelos ban-
dos carlistas.

Berlim, 30.—O principe de Bismark resolveu
de novo proceder contra o conde de Arnim, em
vista do resultado do minucioso inquérito acerca
do procedimento desse diplomata durante o tem-
po em tpie occiipou o cargo de embaixador da
Alloiiianha era Paris, e era vista dos relatórios o
pareceres subiiietlidos ao ministério dos negócios
estrangeiros.

Tendo sido todos os documentos remettidos à
justiça publica, prosegue cora actividade o inquo-
rito judiciário. O antigo embaixador é aceusado
pelo crime dc traição para com o estado.
_ Paris, 30.—Acaba de sucumbir, na idade de
70 annos, o sr. Schneider, proprietário do esla-
helecimento metallurgico do Creuzot e presidentedo corpo legislativo sob o -império, o qual desde
alguns dias achava-se em eslado desesperado de
saiide.

Lisboa, 30.-O Sr. Ti F. Burgers, presidenteda republica do Trnnsvaál (África Septentrional)
aqui chegou.

O sr. Burgers veio para realisar a celebração
de um contrato- de commercio com o governo
portuguez, alim de bem descriminar us relações
da republica do Transvaal com as da possessão
portugueza de Lourenço Marques, possessão es-
ta que foi ultimamente reconhecida pertencer á
Portugal pela sentença do marechal-.Mac-Mahon,
previamente escolhido para arbitro da pendênciaexistente entre os governos du Gràn-Bretanba e
de Portugal.
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Ilio de Janeiro, 2 dé dezembro.—Ilcalisou-sc
hoje o baptismo de S. A. u''*principé*id6 Grão-
Pará, lilho de S. A. 1. a Sra. prit.i.ceza D. Isabel-,
condessa d'Eu, e de S. A. 11., o >r. conde d'Eu.

Também realisou-se hoje, com todo o ceremi-
nial, a inauguração da Exposição Nacional de
produetos agrícolas e industriaes Tio Brasil.

Ilio de Janeiro, 2.—S M. o Imperador, no
ter conhecimento do. passamento do E\m. Sr.
Visconde de. Camaragibe, fez dirigir o seguinte
telegramma aos tixms. Srs. visconde de Stiassu-
na e barão de -Munheca, irmãos dt) illustrc lina-
do:

«Rio de Janeiro, 2 dc dezembro.—liccebi or-
dem de S. M. o Imperador para testemunhai* ;»

"' " ... C;llc
'ili-Vossas Exccllcncias os sentimentos de pezii.

condolência do mesmo Augusto Senhor, pelo I;
lecimenlo do visconde de Camaragibe*. Cumpriu
do esse triste dever, apresento á Vossas Excel-
lencias os meus sentimentos pessoaes por lão Ia»
menlavel acontecimento.—Conde de Bacpeiidij.»

Rio de Janeiro, 3.—Todos os jornaes publicam
artigos acerca do lidlecimeiilo do Visconde tle
Camaragibe, e, recordando os inniimeros servi-
ç(.s por elle prestados no paiz", exprimem peza-
res unanimes pela perda quê o Brasil jicabií de
solírer. ¦

Lisboa, 2.—Foi hontem aqui coninieiiioiiido,
com ns solenmid.ides do costumo, o anniversario
da Restauração dc Portugal.

S. M. o rei ílssistio ao assentamento da pri-
meira pedra do monumento dedicado aos Hes-
lauradores de 1610, aclo qiic Ioi celebrado no
correr do dia. ,

Durante a noile grande numero de edifícios

Mercado de assucar iipijtn calmo, tendendo os
preços a baixar;

ll;.viu, 8.— Algodão òrdinnTin de Pernambuco
u 8S, dito dito de Sorocaba íi 80 íViincos pelos üO
kilogrs.

Mercado de café ciiltno, niiiiil.*iido-se os preços
sem alteração.

Lisboa, S.—Procedente do Ihvre chegou hon-
teiii Mtpii, e sahio hoje paru Peniiimhuco, o vapor
francez llenn IV, dii companhia Ghargctir?
reuuis.

Ilio de Janeiro, 0.—Cambio sobre Londres 27
•/, d. bancário, <&VL A. pailiculiír, nominal.

Mercado de cale sem nlltírnçfib; o de primeira
qualidade bdii de 6:300 a li:<íoÒ pelos 10 kilogrs.

Sahio hoje (Pijqíu para a Bahia c Pernambuco
o paquete inglez Mondc(jò\ da companhia lloyal
Mnil.

Biihiii. 9.-Cambio sobre Londres 27 d. ban-
cario, 27 l/i d. particular, himiinul.

Cambio sõhrc 1'aris 3'}l> reis por franco, tioiiii-
nai.

Assucar mascavado bom (i ordinário sem altc-
ração.'secção 
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Ao sr. Vicente Pontes de Oliveira.

No òspnclaciiit) de domingo '2 procura-
mos saber do bilheleiro do llieatrd se havia
uni camarote de l," ordem que desejávamos
àlílgapo, eíle mostrou irns uma tirado papel
com aljíiimas pessoas assignadasf; dizendo

SRCÇÂQ COMMERCIAL.
Noticias Commerciaes.

Hio, 29 de novembro de 187B.
O London Bank encetou* pela manhã transac-

ções em cambio a 27 1*2 d.
A esse algarismo e ao dc 27 8|8 d., taxa com

que continuou a operar o Banco Commercial, re-
aluaram sobre Londres pequenas tránsacções.

O English Bank conservou-se retirado do mer-
eado.

Colônia Maranhense.—No Rio de Ja-
neiro contii-se ninis dc 2 mil maranhenses, todos
iiinis ou menos liem íiccoiiiniodados.

Operação—O sr. José Mall.ias Alves Ser-
rão, que (1'iiqüi einharcoii cego para a Corte, foi
lá operado li!iiiii só olho (n outro está perdido)
no dia 20 do próximo passado pelo dr. Gama
Lobo, n com feliz exilo.

Nomeação.—Osr. di*. Cezar Augusto Mar-
mies, ora na -Corte, foi nomeado membro da com-
missão tpie per parle do .Instituto Histórico o ________
Gcograpliico do Brazil linha dc cumprimentar ai| ' 

Km popel pnrlicular nada se fez que mereça
Sua Mãgestadi! o Imperador no dia nnnivemri f ^ã^Éíio^êapecinl;' ,;'; ¦¦¦™ win-i N^ me|.(!a(1() de f,m(|0l houve movimento regu-"ar. Vários lotes de apólices geraes de 6 ü|„ foram
de seo natalino, e representar ã mesma Socie
dade por oceasião do baptismo do Sereníssimo
Príncipe do li.iin-hirá, no mesmo dia. vendidos a l:0í,'i& a dinheiro.

No *wtlc metaes venderam-se lotes regularesde
soberanos a 9$ é 9$0_0 a dinheiro.

Um lote regular de acções do Banco do Brazil
Baile. -Na Corte, no dia íi do corrente, ha

via de ter lílgal* uni baile, dado no palácio Iza ^  _ _ _
M{ pelo sr Conde d.Eu. en. W^^M| $%j$fc * |_„&010 cada uma a dinheiro.
mento do Príncipe do Griim-Piira, seo primo- •"• >¦-»"' v _
gehjlo. fíecife, 9 de dezembro.

Chegada.--Veste vapor chegou o sr. An-¦ aIkoíIAo. - A entrada de hoje foi de cerca de
tonio Jansen do Paço, estudante do collegio de < ,m |S!)(.(.aS) iiZeram-se venda a 7^ e 6&90U
Pedro 2.". ôpprovndo sempre cnm tlistincçao, | ¦ i» *.•-„„„, ,.„ i . o,.r.n

públicos e de casas particulares estiveram illuini
nados, sobresahiiido o edilicio em que funeciona
íi commissao central por suas brilhantes orna-
mcnlacão e ilhnninaçào.

Nos"diversos theatro? da capital houveram es-
perlaculos-gala, subindo à scena composições
patrióticas: ,'¦";' .', ..

Porto, 2.—Com grande cnthiisiasmo foi aqui
ooiiimemorado o nntiiversario da Restauração de
Portugal. Iniuimeros estabelecimentos conserva-
ra... suas portas fechadas durante o dia, c toda a
cidade fo. illuminada durante a noite. No theatro
Raquel houve espectaculo gala.

Braga, 2.—Realisaram-se hontem aqui as les-
tii<do 

"costume, 
pelo ahniyêrsnno da Restaura-

cão de Portugal. Cantou-se um solemne le-'Deiim, 
i.oqual lissistiò gnmde parte da popula-

rão A' noute diversas bandas de musica mar-
íial percorreran. n cidade.quc se achava brilhai.-
temente illuminada, fazendo ouvir os melhores
trechos de seus repertórios. ,

Bresl 3.-0 conmianilànte do monitor Javaru
deu hontem um banquete em conimenioraçao do
iinnivcisario natalicio de s. in. o Imperador do
Sil"l7ll

Todos os navios surtos no porto enibandeira-
ram, compartilhando assim a festa (jue se ceie-
bf 

Madrid, 3.-Um decreto liriiindo pelo rei d.
Alfonso confia a presidência do conse ho de nu-
nistros interinamente ao sr. Canovas dc Cast o,
em quanto durar a ausência do general Joyclla ,
que vae acompanhar b. m. «lé o acampamento
do exercito do norte. .

Lisboa 3.-S. Mi o rei deu hontem, no pala-
cio da Ajuda, um si.mptuoso banquete eni co..,-
nieinoração do anniversario natalicio dc s, m. o
hn ,er ulor do Brazil, para o qual f>ran.gnv,d.,
dos os ministros e os membros do corpo diplo-
'"aSCM. 

o rei propôz o brinde á s. m, o impera-
dor do Brasil 1) Pedro 2." em termos eiitlnisias-
tl°Nice, 

4.—Falleceu hontem aqui o sr. dr. Ta-
""Ver"?IK'6-Na sessão dc 9 do corrente deve
a Wimà Nacional proceder a eleição de 5
IvíúoZ de accordo com a disposição Ia le.

Srdeterminou o processo para a eleição dos
membros da Camara Alta. ,

Crô-se que essa votação sera o prelúdio da
dissiilução da Assembíea

une visso d'ohtre us njimero.s que uao iiniiau
._....' ,:1 I ÍI n .uv« li

íissiguiiiura so nossqi-via algum (i nssign.isse
para fitiar (íauantido: nós assim o fizoiiiiis;

ííi.jo nínos jiruçiiivir os bilholes o jiãgar
lhes. ;• .

>oréni qno ilijcòpçãn para niB quamlo o
homem un-s diz quo não lin.tiarnos camaroto,
porque o sr. tinha vendido para outro.

Não quero enlrareniajireciição de fados,
desejo saber se n podia fazer: o nn caso af-
rírinativo, para quo ns manda vender '••¦¦"
anlticedeiif.ia, é se i.iOn podia, como devo qua*
li li car esle seu prOcu/limeiilü 

*¦*

A sua resposta Convém
do publico.

Maranhão 1;> do ilozbmbro do 187ü

"raças ao seu talento c esforços.
—Viiido do Rio chegou hontom o exin. sr. tle-

sembiirgiidnr Ludgero (ionçalves da Silva nome-
ado paru o Tribunal da Relação, desta cidade.

Cabo telegrahico.- liiformám-nos tpie
o vapor «Noiseinan» eslava empregado no ex-
ame do cíilio telegraphico entro o Pará e Pernam-
huco. Começou por siispendel-o, n aquelle porto
seguindo barra fora alé encontrar a causa dí» ui-
lerriipçãd. Tem telcgraphado por vezes para o j
Pará sem que ainda noticiasse achar essa causa.

lü kilos o de l." sorte.

Jury —Não houve hontem sessão neste tri- j
huüal por falia de numero legal para funccioiiar.!
Fórum sorteados mais 30 cidadãos, licando addi- .
¦ído o primeiro julgamento para o dia 18 (depois;
d'amanliã.

Jornal da Lavoura—Foi honleni dislri-
búidòò numero 13 desta revista agrícola.

Pará —O «jerome» entrou hontem dii Eu-
ropa pelo Paia. Recebemos desta ultima proce-,
doiicía o Ditino do iiram-Parii até ll do cor- i

„,„;, graudo parle »*' Os factos nelle contidos são dc puro in|§r j
cesso local,

Lè-se no referido jornal: i
Assusisniilbi—No dia l.n do corrente foi assas-1

sinado com uni tiro du espingarda, á quem do
parlo do llé no rio ltabocal, Irytuui, o cidadão
portuguez Joaquim José liomão, caixeiro do iiç-
li-ociante .1'aqiielle districlo, o sr. Antônio Botelho
Pacheco. Andava n '-obrar dividas quando da
margem lhe dispararam um tiro: levou uma bala

Câmbios.--Sobre Londres baixaram as taxas
do Banco para 27 l|í, d. a 90 d|V, c 27 d. o v.;

Sobre Lisboa a 90 d|v. a 98 °|„ de prêmio do
Banco e a 30 djv a 07 % pailioulai* .

Sobre Pari/, subiram para 3.0, 3i»2 e 3b.I reis
por franco a 90 d|vy o papel bancário e 31.0 reis
o do Banco.
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Banco do Maranhão.
OlHECTOllES DK SKMANA*.

Friifikliin Jàiíséii Serra Lima.
Manoel Ferreira «.limpos.

Bauco Commercial
(...IKCTOIIRS DE SEMANA:

Caii.lido César da Silva Rosa.

,/. 1. /,wi':. da Paz.

NOTICIÁRIO.
~" " ~~ I 

IIIHlQWm l«IW»;«'''|'<»»
- .- ,-' ^o i ' e 20 ba<rOí. de chumbo.

, Collegio de Pedro 2."-No.dia 28 Io A ,*,_. k., svn<fu»ancias, e
próximo passado (escreve-nos um innigo teve lu- rj .)J() (!||lm.|)(;(.(>|.ns sacrilicamos a i
gar a collação do grau de bacharel em Dellas le-1 ^ ^ minüeiõsaã infoniiiicr.es, que o

liomi 7 -Aiinuncia-se, com caracter òfficiiil,
i„ Sveriio .-Santo Sé recusa-se a dirigir ao
! iiSSéiro uma nota reM^ff^Si
$& aue lhe r««.m feitas pelo bispo D. Fre. \ «tal
\i,.*i/Uo.icíilves"de Oliveira, como deseja esse
Maria _-oiiy«ii*»w uu „«, cnten<le que

ChB,íl"8-0 
SrSeS MSdc Paiva U-

tWm&tâmmh* • 'bcrlun'
solemne do Congresso America^

m-i mpii-jiicem tiutí o presidente ur.uii ui. ._>

aolS^isfenál declarou que cont.m -

Í3£s as Í]aç«*s com as potências es»

lr#ÍÍlÍ^rtóòÍyS. ao congresso que
reslabèlet-a os direitos sobre o café, como aux •

ii?r pm*a poder o governo continuar seus paga-
nieiilosein moeda soante.

COMMBKCIAES.
I¦ivcrnool, 8 de dezembro.-Mercado de algo-

.Mofnfim mantendo-se bem os preços; vende-
ll p_ s» ¦i»«no fardos de procedência brasi-

S1S;h£rPemfacoÍ7V,.o»«'«
Sanloso7V.d-Porl,bra-,

?rás no collegio de Pedro 2." aos alumnos, que
para isso se mostrarão habilitados. Celebrou-se a
ceremoiiia n'uiti vastissimo salão, no Lxternato,
preparado á estaque c ornado com siimn.o goste,
•ropriedade c riqúcsã para esse fim, sob a tlnec-

ção tio distineto architeclo òònimcudador Hilten-
court.

Ouvi muitos estrangoirosdizerem que em mui-
(ns còrles da Europa não tem um igual.

Compareceo o Imperador com sua farda d Al-
niii-anle, e conduzindo pelo braço Sua Magestude
a Imperatriz, que embora muito doente, e fa-
zendo sacrilicio, (juiz honrar este aclo com a sua
presença. Não calcula como esta senhora e aqui
estimada; e todos a considerão como a Mae dos
Brazileiros e dos infelizes, na phrase do conego
Fernandes Pinheiro. .

Compareceo toda a corte e para mais dedOÜ
senhoras de todas as classes e jerarch.as sociaes.
Reparei nos loiletts, poucaseda, minta cassa,
cambraias, sedinhas, popelinas etc. etc

O exemplo veio dc cima:
Sua Magestade a Imperatriz apresentou-se com

uni vestido dc seda (não gorgorão) còr dc cinza,
lavrado á velludo, rosetinhas de pérola, iso uma
pérola e bem singela) pulseira séria, e sem or-
nato c na rabeca um ramo de flores de pano
com'meio veo cabido para traz. h quanto nao
csl.va bonito aquelle trajar! tão grave e tao sem
oslentacão. Mal sentou-se sob o docel, eila prm-
cipioii â cortejar com i» cabeça, sempre com o
sorriso nos lábios, a todos, (pie conhecia.' 

Sempre alVavel! E para (pie ser orgulhosa ?
Ah' isso nunca cila foi. é sempre brilha mais

pelas suas acrisoladas virtudes do que pelas pon.-
nas da realeza.1 Se v tivesse a felicidade de a vér. curvava-se
sem (tueíer, o beijava-lhe as mãos, sempre bem
fazeja, como se fosso dc unia saneia, ou dc sua

PrCo.ii.i"'.veò a todos quando o Imperador deo ao
„rh,ripe D. Pedro o prêmio que lhe foi contendo.
í hio o Príncipe do meio dos seos collegas do 1"
mm° sS Jwü»,l0 Thro!,°' hc,Jn,u 5 .To
de seo Avò, o Imperador que entregou-lhe. o livro
e b jou-o na testa O mesmo fez a Impenitriz

Na entrada do edilicio esteva postada uma
üiiliorbíi banda de musica marcial.

N( fundo do salão, em qüe so derao os graus'
ha um bonito coreto, onde uma orcheslra esco-
li-ida executou lindas svmphonias."tcSSfe acto ao meio dia ret.rarao-se to-

ffl cheios dc saudosas recordações-era mais
unj dia, q«o cahia uo passado.

e ao desejo
publicação

(Io mais niiiutciosas iiiforiiiiicr.es, que opporluna-
mente inseriremos.

Recurso.—Foi negado, pela ordem do lhe-
souro nacional de 27 de novembro lindo, provi-
mento ao recurso interposto por Gonçalves <_ 1 in-
toda decisão da alfândega classificando como
linha dc (píiilqiier qualidade para costuras e se-
ntellutnles, a que foi suhmett.da a despacho co-
mo linha de sapateiro.

Denvissão.-Por portaria de hoje foi de-
miltido o cidadão-.losé tia Silva Raposo do cargo
de adjunto do «promotor publico da comarca oo
Paslos-Rons.' 

Cururupü.-O cidadão José Iiinoceiicio
Diniz foi nomeado agente do correio desta villa

Ministério da guerra.-Por porlana de
22 de novembro foi demiltido o capitão lionora-
rio do exercito, JoãoJusé de Magalhãesi Filho,
do lugar tle escrivão da colônia militar do (jtirupy

por conveniência do serviço.

Ministério do império. Foram nome-
dl 

Director da faculdade dc direilo ilo Recife o
conselheiro dr. João Alfredo Correi, de Oliveira.

Coininendatlor dí» ordem dc Uirislo o subdilo
portuguez Antônio José Pereira Neto, pco ser-
viço que prcslotiii religião;donnd.o ao eslado uma
dimclla Aue construio em Carutapera, província
do .Maranhão, para sede da Iregucsia dc S. Se-1
bastião.

T. Silvio.-Deixamos de publicar boje o fo"
llieliiii (íüc nos enviou um amigo com esta assig"
natura, por afluência de matérias mais urgentes*

Dal-o-henios rio numero seguinte.

Óbito.-Baixou honloiii á sepultura unia in-
nocente lilha do nosso amigo sr. Carlos Augusto
Franco dc Sá.

Acompanhamol-o na dor que o ferio.

Licença-Ao bacharel Francisco Xavier dos
Reis Lisboa, juiz municipal do ffjn»»%gjg
foi concedida por portaria desta data a licença
com ordenado por tempo tle dois mezes, para
tratar de sua saúde.

Passageiro».-Entrados no dia Hino va-

Colírios dosul.-Antoniode Salles Nunes
Belfort 1 praça «farinada, 2 desertores Jesuina

I Rosa 
'do* Nascimento, Alexander Arr.sron

Joree Ktíst; desembargador Ludgero Gonçalves

Jost5 Pereira dos Santos.

Alfândega.

Rendimento."do I n I'» de dezembro. 54:837^736
Thesouro provincial.

Rendimento do 1 n 14dcdeze.ral.ro. líi:48*2flI656

Importação.
Manifesto do vapor -Jerome—entrado cm

lã, consig. a Oliveira, Airlie & C.

De Lisboa-A Vinhaes e Couto, 60 caixas
! com conservas.
: A Custodio li. Belchior. 10 ditas com ma»

cães, 30 meias ditas com castanhas, 5 caixas
com'conservas, I dita com nozes, I dita com
passas.

A Francisco A. de Lima A C. 20 barris
com vinho, I dito cnm dito branco.

A Lima Esperança e C, 30 caixas cora
vellas de cera. .

A Antônio José Maiál, rmão o C. .10 ditas
com poinada. .

A Agostinho Coelho Fragozo, lo barris
com pregos. ;

A Belchior Irmão e C, 1 caixa cora cha-
pas de chumbo.

Do Pará.—A Peixoto Dias e _-. I barrica
com zinco. •

A ordem. IB caixas com cebolas, 20 meias
ditas com batatas.

Vapores esperados.
Do Pará e escala -Gurupy—om 16.
Dc Liverpool e lisboa-bruganza-de 23 a l-\.

Navios á descarga.
De CarflifT—Boax.

„ —Westlaudnl—.
De CardilT-Mida—
Do Liverpool e escala—Jerome—.

Navios á carga.
j Para Porto—Maria Carolina —

Navios surtos no porto.
Vapor brazileiro Maranhão.'„ Gaxenduba.

Dias Vieira.
Urigueaílemão......... jlnÉjj
Barca noruegetise Mifla.

Vestlaudcl. .
....... boas.

Parca portugueza Maria tlarolina^
Galera portugueza....... Vasco da Gama.
Vapor inglez -Jerome

AX

^ECÇAO DE ANNUNCIOS.

ií^>^_.-::l!3_i______rVapor inglez «Jerome.

apor .-„
díümpool.IIavre^üsboa.

Deve estar aqui no dia it.
-No vapor inglez «Jerome»:

Do Pará:—Mocheth Ferdinand de Luige.

Seguirá para Liverpool, cora
esSa pelo Ceará, iio sabbado 18 do correo-
te. ils 8 iVdras da manhã, o vapor oJeromc».
oqnal ictiraiá a mala ili) correio de vespe-
ra. M.iiai!hãu, 15 d« dezembro de 1875.

Oliveita, Airlie & C.
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Para o Mossoró e es-
cala

"Seguirá 
no dia 20 do corrente ú meia hora th»

madrugada o vapor «0; Mendes.»
Recebe curgus alé o dia 17 ús ll horas da mu-

há o fecha-se o expediente uu gerencia uo dia
18í'ís3 horas da tardo.

Carneiro.
Fugio hontem um carneiro pequeno ,e preto te-

vando uma corda comprida no pescoço* sumio-se
na run-du Situveilru. quem o liver pegado «LM»
zer entregar au abaixo assignado a ruu de iSazn-
reth ii. 13 será liem g.raiificadp.

Maranhão 14 du de/.etnbio de I8u>. , .
João Francisco Monteiro.

Collegio Uliiào de Nossa Senhora
do Rosário.

Tendo de elíectuur-so nos dias 18 e 19 (siib
bado e domingo) ilo corrente mez os exames das
alumnus deste collegio, que durante 9 expirante
anuo sc piomplifirarão nus matérias que no mes-
mo se cursíto, a diroclora vem por este meio con-
vidur. puru os assistir, nào só ús pessoas líderes-
sudas, como lambem aquellas que quizerem hon
rar o acto com suus presenças, pura o que pode-
rão comparecer ú ruu du Estrella n. 40.

Os referidos exumes, com excepçao dos (1 ms-
trucçao primaria, serão feitos dc conformidade
coni o regulamento que orgunisou as mezas d cx-
ames geraes «le prepurutorios nus provincius onde
uão hu faculdades. „

Ü' m

Attencão.
LEILÃO.

Vinho de Yóvó.
Chegou e agora estará sempre sortido, o unico

deposito Largo de Palácio n. 2.

Aviso;'
Silvu Júnior & Oliveira pnrllcípOb que a liqui-

darão de sua cas.., oeba-sn a cargo do sócio José
llíjnnques da Silvu Júnior o quu! podo ser procu-
rado no Largo do f.iitmo n. 9: _^

Maranhão 7 de dezembro de 1871.
Josi: Renhques da Silva Júnior-.
M. d'O, Sampaio.

10—2

Sociedade Beneficente Militar do
Maranhão,

Não podendo esta sociedade munir na forma
do § 4.' do Uri. 0." dc! seus estatutos, quinze so-
cios, itleni dos uiemhros da meza administrativa,
afim de poder celebrar us suas sessões ordhvirias
ccxliuordiiiíiiiius, e não convindo que continue
por muis tempo este estudo desvanlujoso a que
chegou tal associação por ausencin tle seus asso-
ciados, convido por tanto a todos os senhores so-
cios paru reunirem-se ha secreturiu do corpo de
policia tio diu 26 do coirenle mez us 10 horas da
uianliii, afim de deliberarem sobre sua dissolução
e applicação ou distribuição dos fundos existentes
em caixa, conforme estabelece o art. 23 dos seus
álltídidos estatutos e da resposta do exm. sr.
presidente, (lu provincia, ú consulta que fiz sobre
o ínesmo assumpto.

Maranhão 11 de dezembro do 187.»
0 presidente du sociedade.

João Capislrano d'Aguiar Monlarrogos. .

Nova fábrica cie chapeos
De Victorino Joè d'01iveira.

Ilua de"Naziireili m 25.
Pnríicípa a Iodas as pessoas que deram chapéus

a concernir e ii guardar, hajam de os inundar
buscar dentro do prazo dc oito (hás ;i conlar nesia
dulu. findo o qual nüo se. respqnsabilisu por elles.

Maranhão 13 de dezembro de !87o. ^

AÍ&^nçràl'd.'3dn|jín^p||^^
riu-se pura fora du proviucia, vende os seguintes
^"nn.) 

casa teroa na rua «io P«^^°,'^f;;^^
de pedra e cal, com B^^/pffi^&Jg
terreno místico á mesmu.com IJ n.elros fren «

na ditu ruu e 3.3 de fundo canto pura u de t».»otn

ATma 
quinta ã run do Passeio, com 132 metros

de fSnl 
"Irada 

peli, ruu do »!*^fc
dos até uo igarapé do Apicum com um gr en de ca-
nimsal todo o terreno é próprio, lendo diversas

Sutiferus. A^quJnta tem <r^J«|
poços, com bou água cobertos de telha e rompe

lentes bol,llias dc km hm hmpaS •' - »nn«
Uma cusu de moradia na mesma quinta, cons-

(ruída de pedra o cal e adobos, e os quartos e

telheiròs existentes separados
Um estabelecimento de carros pura agu.i, com

tudo quanto pertence ao mesmo, inclusive u
bois, 4 VüCiis com 6 crias c 2 cavallos.

Um terreno fronteiro a dita quinta, com 18 me
lios de frente e ('Ojfiindos uo poente.

Umu porção de gado situado nos Arn.ozes e

oulra no lugnr Bebedouro en, ílirit.ba.
\ (lüeih convier qualquer destes l»cns,d„>JA-ai

íío aiiiíunóiiinte morador nn ditu quinta a run do
pesseiõ, quu não deixará de fuzer negocio.

Quinta feira 10 do corrente, o. agente Tei-

xeirn fará leilã.» em seu aimazom, «le umu
ciiila «i algumas miiid.-ziK.

As 11 horns.caixa con,

graça »

|?M'inha mimozissima:
PROGRESSO A TODA A PROVA.

Sociedade BeneficenteProtectora
dos Caixeiros.

Novamente convido os srs. sócios, a com-
parecerem no lugnr è ás horns do costume,
quinta-feira 10 do corrente, afim de discu-
lir se a revisão dos estatutos, o que se fará
com o numero que houver, visto assim rezar
o art. 33 dos nossos estatutos.

Maranhão 13 de dezembro de 187o.
Antônio Joaquim de Lima Júnior,

1.° secretario d'assemblea geral.
3-3

E' realmente d<
Caixinhas ile 20 cadernos de papel em 8." pau

tado, com 100 envelopes juntos ao mesmo pape
por 15000 reis..

Sào lindos I
Rica c variada collecção de tremidos pura eri;

feiles de cabeça qué'sãq actiiülmeíitcèin Pariz os
mais uzados pelo iiiadaniismo.

Para crianças.
Ronets de panno enfeitados para meninos.
Muitos;outros artigos que sôcouía presença

dos freguezes serão desejados.
Bazar Popular de Magalhães A C'. bai-go de

Palácio. o o

As famílias.
pessas de 18, 28:n, (Io finíssima Irlanda da ai-

godão, retlusidus uo prego de 75000; vendem Li-
mu, Esperança & C , ruu du Estrella n. dü.

Colchas,
• Lindas colchas adnmnstnadas das mais va

riadas e brilhantes cores para coberta de me-
zas o de camas, nos preços de 4$ e de ip;
vendem Lima, Esperança & C.\ rua da Es-
trella n. 30.

E' o mais que se pode fazer dn raiz da

mandioca, o ver alô que ponto se eleva o seu
alimento nutritivo, não só pnra papa de cri
ancas, como lambem, para doentes, pua poi
maior qne seja o faslio qne os domine j;i*
muis deixarão de tomar uma pajia ou um
caldo desta excellente farinha, a qual achn-se
em latas de umu quarta e de meio alqueire.

podendo neste ncbndieiimamenlo aturar para
mais tle um árino sempre torrada o saborosa,
se o respeitável public" quizer se. capacitar
da veracidade, qüeirão ter a bondade de ir
ver ou mandar buscar umn amostra: quanto
ao preço é razoável, n dinheiro. , f 

- ,.
A' rua «Ia Sãávedra estnbelecimenU) de José 01 e uunui «&.

Ferreira dn Cunha.
N. II. O aniiunciarite pnra melhor fuzer co-

nliecer este excellente producto também re-
talha aos kilos.

Isidoro .íuverieio «Ia Silva Barreiros, Ante-

nio José da Silva Barreiros e •Jacinlho José

Maia ainda sob a impressão^ dolorosi, pela
qual acabam de passar, dn U.sle passamen-
Io do sua presadissimn irmã ó cunhada, d.
Custodia Raimundii Barreiros Maia, lançam
iiião desie meio para testemunharem d'nm
modo p.ibliiVn e solemne. sua eterna e pro-
funda graiiiíâo para com as illustres famílias

o nobres wVvSIlieiío*. f||J,< Sü dignaram de
visitar;, infeliz paciente durante sih excru- ,
cianle enfermidade, especialmente aquellas
sras. (]»C !""' ",m'a dedicação, não duvida-
ram' dispf.r.isVi s"hs serviços generosos an
léilo tln iii"ii'>'iii Ia até sua bom final, assim
como;, lj)'1. >s qua. Invadas do nlto sentimen-
ioda entidade, s.íávisnndi.Mhes a dor com

palavras ilo.eonsohiçãi) « verdadeira amizade,
se prestaram a acompanhar o cadáver alé
ao cemitério dn S uu.t Casa «Ia misericor-
di.). .. ., ,

Aproveitam ig.inlm nte esta opportunidade

pnra convidar 
':» üViIãTs- ás niesmns famílias

ede mais «uoigos.sous o da f-.llecida, para
qüe lhes inçain ,;. hqtira de assistir a missa
do sétimo dia quo terá lugnr na egreja de
N. S. do Carmo, no sabbado 18 do corrente, m
pelas seis o rnein boi as du manhã em snf-
fragio pe|o descanço ('te.no de sua alma;
coocssnndo-se do intimo do coração since-
ramenle agradecidos em memória de iam
assignalados obséquios.

S. Luiz do Maranhão. I'5 de dezembro de
1875.

Saques.
Graça & Carvalho saccam so-

Balança.D. Demilildes Maria de Almeida. Manoel
Francisco de Almeida e Anlonio Francisco
dWlmeida Júnior agradecem de coração a L*ma |,blahç.n decimul grande, perfeitamente
todas as pessoas de sua amisade que os acom- conservada, com capacidade para 100 kilos, eos

ti .. _ f . Í.M 11., .1 A A f\ I? il ll

panbarão na dolorosa enfermidade de seu
muito carinhoso e sempre chorado mando
e irmão Francisco José d'Almeida. e assim
lambem a todas as pessoas que Qzeram n

caridoso obséquio-dé acompanhar seus restos
mortaes á sua ultima morada no dia 28 de
outubro p. p.

Cururupü 2 de novembro ue 18/o.

Ü conego Raimundo da Pu-
filicncão dos Santos Lemos retirando-se tempo-
rurianiente desta capital, deixa por seus bastante
procuradores o sr. José Joaquim Ferreira de Car-
valho, padres Theodoro Antônio Pereira de Cas-
tro c Raimundo Alves da Fon-eco.

Maranhão, 10 de dezembro de 18/o. A-â

respectivos pesos.
Vende-se por módico preço Lima, bsperança

& C,--Hua da Estrella n. 30.

Lenços da índia.
Lima, Esperança óc C, vendem dos verdadei-

ros lenços dc seda da' Índia, fazenda que a par
da incomparavel belleza, resiste uo uso continuo
de 3 ninios mesmo pura os consumidores de rape.

Rua da Estrella n. 30.

Liquidação á dinheiro.
Botinas pretas paru sr.' a 45000. I
Lans lindos gostos puru vestido 0,68 a 400.
Chapeos de velludo preto purujiieninas a 2J.
Anagoits ricamente bordadas a 55500
Cambraia preta para luto 0,68 a^240.
Sapatos de pelica com salto a 25000.
Ceroullas de Irlanda de linho a 2.5500.
Chapeos tle pulha de ltulia, abas largas paru

senhora e meninas a 85000.
Bonet de panno e couro da russia puru meni

nos a 15000.
Meias dè cores pura criança par a 200.
Linha de carrinlio que pode servir puru ma-

quina, duziu 300.
Vidros com essência de rt.su a 15000.
Apparelhos de porcellunu pura bonecn.
Brincos de tartaruga esmaltados a 25500.

Loja de Antônio Alberto,

Tabacos.
Em nosso estabelecimento temos deposito dos

seguintes cigurros:
Bahianos.

Exposição.
llio Novo.

Suspiros.
Vendem se aos mi lheiro.?.
Purno liaepcndy, em latas de 15 kilos garanti-

dos.
Tabaco de cuco em pó, chegado pelo ultimo va-

por.
Run da Estrella n. 18, Fragozo AC'
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Licor de banana. •
Acaba de ser despachado este nfamado peitoral

licor para o estabeleci mento de Costa k Guima-
rães rua de Süo .loão canto da run dc Sant'Anna.

3-3

Antônio Ferreira da Cunha, re-
tirando-sè para Portugul no brigue «Angélica.-,
deixa encarregado de liquidar seus negocio?, a
seu irmão José Ferreira du Cunha, com quem se

poderão entender a tal respeito, e aproveita o en-
sejo para despedir-se das pessous que o honram
com suus amizades; visto não o poder fazer pes-
soalmenle, devido ú rapidez dc sua viagem, of-
fererendo lhes seu .liniitndo preslimo naquelle
Reino- , . . ,Q,-

Muranhão 10 de dezembro de 187o.

Carta,
Em casa de Graça A Carvalho, tem nina curta

pnra o sr. Luiz Antônio de. Lemos.

Criada.
Precisa-se d'uma para serviço de pequena

familia, a tratar na loja de calçados, á rua
de Nazareth de Eduardo da Silva Santos eC.
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M^^Í\
Lagedo 3X2deLisboa.

Vendem barato, Castro Souza & C.u
8-4

19,R*e Btiffaalt,tô
FADBOBRC MONTMARTRE.

•^BRASi,

Sociedade Patriótica.
Nos dias 16 e 17 do corrente, no edifício, em

que funeciona o Gabinete Portuguez de Leitura,
nelas sete e meia horas da-noite, com a assisten-
cia dos illms. srs. inspector e delegado da ínstru-'erão 

publica, deverão ter lugar os exames dosdi-
versos alumnos. que freqüentam as aulas noclur-
nas daqueila associação, e que se prepararam no
corrente anno.

A todas as pessoas, pois, que, com sua pre-
sença, se dignarem honrar aquelle acto, convida
a directoria a comparecerem, no lugar e á, hora
acima designados. '

Maranhão, 1.4 de dezembro de 1875.
Vianna dos Reis.

1." secretario.

Proprietário: GUI COU
rim* flp/typtâk^dfféwM'

APIWlIEMIimàCHAMBRES de2 ÃlO.rf PAR J0UR.

ttfmmmtKfâav à- tSjtmUftat,

Casas á venda.
Vende-se as seguintes casas.
Na rua 28 de Julho u'. 23 construída de-pedra

c cal, frente para 2 ruas e bom poço.
1 Na rua do Ribeirão dc sobrado n. 12.
1 Nu ruu de Sunt'amiinliu n. 86 com frente

para o Campo cPOurique com poço.
Meia morada assobradada nu rua do Sol com

duas de portu e janella ao lado ns. 68, 70, 72,
todas com bom poço.

Quem pretender alguma dYIlas falle "com üo-
mingos Eiíriõs Pereira que está authorisado para
vendei-as. 3—3

«iiuh Maraouat
iiamaasMnii j>an

INHIIH MOH1N.
SMUCBtDIUSCK.

ttirnlMrtl.,

Ao amanhecer do dia 3 do cor-
rente, dtspreiuleu-so e fugio da canoa Santa
Rosa a sua lancha. A pessoa que a achar e en-
Irecar nesta cidade a Manoel Lope3 de Castro,
Irmão & C ou no Pindaré a Dionisio Ferreira
da Costu e Anjos, será bem remunerado.

A—o

Agoas Alcalino gasozas das
pedras salgadas-

Estas agua3 que a analyse Chimica e a mediei-
nu tem mostrado serem dus primeiras da Europa
no tratamento de varias moléstias, como padeci-
mentos de estômago, ulceras cbronicas, pelle & &
ciicontrào-se á venda no estabelecimento de*Ro-
drigues de Moura A- C, ú run du Estrella ti. 11.

Toalhas,
Grande e variado sortimento de toalhas e guar-

dunupos adamascados de linho e de algodão paru
mezas, sendo us toalhas dei l|2a 5 varas dc
comprimento; vendem-se baratissituo para dar
conta de venda e quem quizer ver a realidade vá
a rua dos Barbeiros n. 4 em caza do Madu-
reira. 10—4

A' preço razoável.
Superior farinha da Ilha em paneiros, ven-

de José Ferreira da Cunha, em seu eslabe-
locimento á rua da Savedra. 6—2

Acções da companhia do gaz,
Vendêm-se na casa n. 24 á rua 28 de Julbo.

Vinhos de Bordeaux.
0s melhores que vem a este mercado achão se

constantemente á venda em quarlolas e -caixas
em casa do José Ferreira da Silva Júnior & C.'

3-2" 
NÃO È P0MADA!

L.alt Candés
empregado com grande vantagem nas alie-
rações da culis, fazendo desapparecer com
rapidez qualquer mancha, sardas, rugas, pro-
dusidas nem só pela gravidez, nervoso, me-
lancolia como lambem pela velhice, dando
uma còrrosadaebrilhante, obtendo secotn a
sua maravilhosa applicação o frescor da ju-
venlude.

Vende-se tão edificante preparado no Ba-
zar Popular de Magalhães e C.*—Largo de
Palácio n. 22. 3-2

Queijos Bahianos.
No armazém defronte do Banco do Maranhão,

ruu 28 do Julho, vende se queijos bahianos muito
saborosos a 900 reis a libra ou 459 gramroas a
dinheiro. 8—5
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