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JUSTO APPELO

Pedimos a todas nossos assignantes,
qué se-acham em atrazo, o obséquio
de o mais breve possivel saldarem
seu débitos para com esta impresa.

As dificuldades què estamos luctan-
do, para a sustentação d'estejorhalsi-
nho tão útil, sáo enormes:

A ingratidão de uns, a incoherencia
de outros, tendem a nos opprimir;
porem resignadamente estamos em
nosso posto de honra, confiados no
respeitável e generoso publico, que,conscio e patriótico, saberá nos conti-
nuar a dispensar o seu valioso au-
xilio, com o qual nos acharemos sem-
pre fortes para resistir atodos emba-
tes que se oponham ao cumprimento
de nosso sagrado dever.

Sabe o respe ta vel publico que temos
cumprido fielmente o programa com
què nós temos abraçado, e p^r isso
a nossa consciência está tranquilla, e
IK)s aconselha a resignação, como re-
médio supremo aos males que nos
©pprimem. ,

Fazendo publico, bem contra a nossa
vontade, estas considerações ainda
mais uma vez pedi mos aos nossos assig-
nantes o pagamento de suas ássigna-
turas, único elemento que dispomos
paira a sustentação d'éste órgão, escen-
eialmante democrata, que denodada»
mente levou a todas paragens do Im-
perip e atè a Europa o cunhecimen to
da grandeza e envencibilidade do Abo-
liciPnismô caçhoeirano,razão porque a
Cachoeira era considerada por alguns
4e nossos irmãos de outras províncias—o S.Páulò'do Norte, distinctivo este
que ainda mais a nobilitou nas glorias
pátrias, adquirindorlhe portanto um
justa renome aos èeusi heróicos feitos!
?*b ciúme ou iáv^aíezcomque à im-
prensa dia: capital sempre òceultasse

aeStaé verdades. "•-• 0^§- ¦r!-^;í'!'av^
As nossas viçtorias erão sempre porelia despresadasjnão obstante, à véráá-

^èa*&mo a luz. . ¦,. ¦>- \
/a; ultimando, esperamos que o nosso co*
hrador seja reánimado pelos srs^ assi-
gnantes, o qual pela improductatòid^-

de seu trabalho, já o executa tão de-
saniraadamenet.

O ASTÊKOIOE
O DESPRESTIGIADO

Quando a opinião publica converge
em sua totalidade constituindo-se era
um corpo para julgar, sustentada na
verdade incontestável, ó o mais temi-
vele sublime tribunal.

Se para louvar, as turbas om delírio
elevam atè ás nuvens, se para con-
deranar, com a mesma severidade de
juiz inexorável, todos os membros da
sociedade erguem-se e condemnam.

Nas ruas, nas praças publicas, no
santuário recôndito da famiíia, inces-
santemente o culpado ouve a mesma
sentença.

Na mudez do silencio, nos lábios des-
secados da indigencia, no suraptuoso
concurso do opulento, no balcão do
commerciante, sempre a mesma sen*
tehçà! a•¦"/;. •"

A mesma palavra fria, qual a lami-
na de üm punhal, corta as entranhas
do, desprestigiado. A voz da própriaconsciência, castigando atéemsouhos,
o faz passar pelo suplicio da morte mo-
ral, como uma anomalia, como uma
excrescencia da ordem social.

Eis, em todas as epochas; desde o
habitante do pardjeiro humilde ao do
sumptúòso palácio no desempenho do
dever, para não decahír do conceito
da bôa opinião em torno dã coroa per-corrida pelo estádio de suas habitações
na arena social, em que cada um se
acha collocado.

0 desprestigiado para o generoso è
objeçto de compaixão, para as turbas
è um reprobo; pela macula áo caracter
é banido do concurso dos bons* como
uma -entidade inútil, cuja vida è pordemais entre os, povos. *

Então cançado de andar cahe sem
forças com face manchada^ o coração
denegrido.- «.a

pis o^eryõ da glebfcaèsterií* P*ban-
dido, o ebrio, o salteador desalraado,
p enfanteci^a, cruel, o ladrão do or-
phãp, o ebrio jogador que corrompe,o que tem a mão polluiua pelo crime,
tpÕ$s a, seu turno,lheaimprjmjBm nas
paípebras üm ósculo de fraternidade.
Elle reánimado, ergue-se para no ah-

¦j&

f-r^í^yíç^i

tro do crime buscar em vão uma taça,
que era longos tragos sol vida lhe sirva
delinitivo; mas alli mesmo, uma gar-
galhada do Ínfimo baudido lhe cospe
com sarcasmo—as lividas laces. E' a
morte moral. \

Luta titanica desenvolve-se níquel-
Ia alma macerada! ; <

Ergue-se, toma o manto da hypo-
crisia, penetra no recinto da socie-
dade; mas seu manto è de fazenda, em
cujo avesso estão agudissimos espi-
nhos, o externo é de côr que em breve
apresenta-se maculada, horripilante
avista.

O ebrio cahido sobre o pò lhe pa-rece mais feliz, o indigente que es-
tende a mão áo mesquinho obulo da
caridade lhe parece mais feliz.

Procura, mais em vão um linitivo,-
o inferno carregou para aquelle espi-
rito martyríos que so elle sabe quantoferem; busca,por toda a parte a mã*
consoladora dò amigo para o tirar da
abysmo, mas em vão. , 

' -|Hf#:
As turmas erguem-se com severi-

dade do inimigo irreconcilíavel, e com
uma phrase que só'traduz o despres-
tigiado arremeçam-lhe sobre o peitauma clave, que vai dilacerar as eu-
tranhas.

Esta é a morte moral.
Paes extremosos, que vos desfazei*

em carinhos para com vossos filhos,
educai e instrui-os, para que vossa
memória seja venerada na pessoa d'ek
les que vos hão de representar no
porvir dignamente.

A maldição do filho, que decahído,
trilhou a carreira do crime, vai mui-
tas vezes perturba o somno do qus
dorme sobre a lousa de um sepulchro;
as dores que ferem x> coração dpJcM*
pado,outr'ora innocente como um anjo,
tem muitas vezes em gemidos pungen-
tes*quebrado silencio dos túmulos. a;

Carinhosas mais] % 
'•' iv

Quando emprimirdés nas faces d#
vossos queridos filhos utti^áculo, ptórí^
tai-dhes n'alraa uma axiomade mprafc
a cada sorriso infantil a»m preceito*
que sirva de baluarte divino contra
p crime* i>v'\Y 'T'-^X- 

'•¦ 
% .

Grande é a vossa responsabilidade
ao destino dè vossos filhos, de vós
necessitaram elles o priBaeiro áas^.
para viver, de vós necessitam éuesli
ultimo passo para o seu destina.
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O detractor é um novo escolío,
que a moral encontra, um assassino
infame de entranhas denegridas. Evi-

tai o contacto d'esta víbora. A bilis da

o nos habilita a remover as diílicul-
dades que se encontram no caminho
do progresso. A faltado educação mo-
ral, tão discurada entre nós, e aquella

moral corrompida, que desenvolveu- que explica a leviandade do espirito e
se n'aquella alma polluida, o monstro
vomita sobre a sociedade ardendo em
raiva . As palavras e as acções dei-
xam bem conhecido qualquer na ba-
lançi da publica opinião que tributa
a todos o mérito competente.

AtNDA A INSTRUCÇAO ENTRE NOS
(Continuação do numero anterior)
Ve-se, portanto, que n' aquelle paiz

a instrucçao primaria preocupa seria-
mente os seus estadistas, sendo devido
este explendido resultado em grande
parte ao patriótico general Sarmiento.

A freguencia è enorme para uma po-
pulação de pouco menos de 4:000,000
habitantes,

E'para lastimar que os resultados
que obtém outros paizes não possamos
ver realisados no nosso, onde a con-
Yicção da importância da instrucçao
não dominou ainda o espirito de mui-
tos dos nobres ministros.

O meu distineto amigo que dirige
actualmente a pasta do Império, peias
suas qualidades inteilectuaes, pela res-
peitabilidade de seu caracter, e sobre-
tudo pela pureza das suas inteneções,
muito poderá fazer n'este ' sentido, se
quizer trabalhar, porque não lhe falta
competência: a bôa vontade de s. exa.
já foi manifestada no seu relatório,
quando disse que tudo pretendia reforr
mar.

Mas, sr. presidente, riãó basta que
rer reformar, è preciso que façamos

fal r-eformafcom critério, que lhe da-
mos base'segura, depois dé pensar ma-"duramente1 nó: 'assumptò, porque se a'[> instrucçao é ó eixo de toda organiza-"ção social e pública; sem sólida edu-

a^cação phisica', intelleetual e moral, não
a-poderemos colher resultado algum ber
a1 nefico para o nosso paiz e para as nos-

í sas instituições.: a>'[)'$] Desde os- tempos mais remotos este
(a assumptò tem- sido o objecto das preo-
aa cupações de todos. Já dizia Túrgot: o¦rh^íÉMvo dever do governo lia educa-

Aa^âopbp-uíar, • - :-'* ; •.."'•.'
a 

'§$ . A educação phisica na antiga Eloma
a ^ráJt|dá em grande conta, >h encarrer
;a ^vam^sede" ídál^ p-iagymnastica e

!^,f_ygifèheí;:::v',;A''"¦¦ "!¦. ; ¦'¦. '¦¦'" ' va
Js|i:affi|i|^p|^ que o grande-imperador
a|a Aurélio dépojs de'dedicar-se: no chão

a ' do seu palácio ao estudo das lettras,
;a da sciencia e da musica, entregava-s i
:# também ao jogo da pèlla, ao pugflato,íg á equitação. o que mostra a grande
|| importância qne tinham n'esse tempo
g .os éxerpeiós phisicos pará^todos, até
s a para as pessoas reàs, Q
a- A éduõ^çãósintellectual versa sobre
Aa o cultivo da memória, do» raciocínio

a;'; e "dá attençâo, sendo esta faculdade
0 aquella que, 

"¦ m pl-rãse de BufFon,
á' 'constitu- o gênio. Seguadô-Stur. Mill

aja^e^^ ^dueajíão concorre para' o cultivo^do; bomsehso, 'a <§iÈÍÊi> -luz que-nosía_ conhecer o meio em que vivemos

do caracter brazileiro, Ella produza
previdência, o amor ao trabalho, a
economia e concorre para afugentar os
vicios como o da preguiça e pródiga-
lidade.

Sem ella o Brazil não poderá sahir
do abatimento em que o vemos e apre-
sentará sempre o aspecto de um povo
decadente e enervado, sem ener-
gia de caracter, verdadeiro instru-
mento na»? mãos d'aquelle que o quizer
explorar ou dominar.

Procede em grande parte d'esta cau*.
sa o phenomeno que da versalidâde de
opinião, o que dá ao nosso povo certo
caracter de leviandade.

Eu poderia procurar demonstrar esta
these mas não o farei por ser esse as-
sumpto extranho á discussão,

Passando as escolas normaes devo
dizei á Câmara que não as temos em
numero suficiente.

A cidade do Rio de Janeiro que conta
400.000 habitantes, a mais importante
do mperio, apenas tem uma única Es-
cola Normal!

Entretanto, a pequena Eepublica
Argentina, que estamos costumados a
considerar mais atrazadaqueo Brazil,
conta 26 escolas d'este gênero, com os
quaes se gasta annualmente a somma
de 81.445 pezos.

A sua freqüência ède 8223 alumnos
e os professores são em aumerode 640

Si, porventura, quizermos estudar
este assumptò com relação a outros
povos, só podemos ser equiparados â
Grécia, esse paiz de quem já dizia Ed-
mond About, que não • tendo recursos
para viver, taziaassuas trocas em na-
tureza. Para demonstrar á verdade da
minha proposição lerei a seguinte es-
tatistica das escolas normaes possuidas
por diversos paizes.

(Lê).
Vè-se, pois, pelos dados que acabo de

apr sentara Gamara que em relação
aos paizes que possuem escolas nor-
mães nós ficamos em uma posição ver-
dadeiramente ridícula.

pelo de outros povos que não aquelles
que temos procurado imitar: são estes
os que nos podem dar mais proveitosasliçtfes.

Devemos seguir os exemplos da Ame-
rica do Norte, da Republica Argentina
e até da própria Republica Oriental.

Alli as escolas são altamente práti-cas, multiplicam-se por toda parte, tor-
na-se accessives á todos. Com este sar-
viço, entietanto, gasta-se uma somma
relativamente pequena. O que acontece
porém, entre nós? No relatório do no-
bre Ministro vi que se pede para refor-
mar a Escola Normal a quantia de
60:000$ e acha elle essa cifra ainda in-
signifioante!

Sei também que se gasta com essa
escola a quantia de 60:000^000. Si
nòs dividirmos, porém, a somma quese gasta na Republica Argentina com
as 27 escolas normaes alli existentes
veremos que não se despende com cada
uma mais de 6:000^000!

De sorte que com uma quantia muito
insignificante aquellas escolas são per-
feitamente custeadas e dão resultados
sorprehündentes, como tive oceasião
de verificar.

(Continua)

SECÇAO INSTRUITIVA
HYGIENE-ALIMENTAÇÃO DAS CRI-

,ANCAS . %
Em um artigo anterior sobre alimen-

tação tratamos Q assumptò debaixo de
um ponto de vista geral, prómetten-
do voltar, e discutir minuciosamente'
esta complexa questão, que é, talvez a
mais importante de, quantas possa-se
tratar, porque diz particularmente res-
peito á vida. ¦ '

Apezar dè, tudo, apezar do cuidado
de cacla instante de que devia ser ob-
jecto, a alimentação é entre nòs com-
pletamente descurada, e o pouco caso
que oá poderes públicos fazem da saú-
de do povo não è mais dò que uma
conseqüência d^ssa disidiá de cada
um* porque se houvesse zelo. da parte
da população, a opinião publici já
teria obrigdo ao cumprimento do
dever os que por seu cargo, que nao

Nao ha povo algum que possua uma é obrigatório, são incumbidos de vigi-
instrucçao média que não *enha mui- j ar este ,serviço,da distribuição dos ge-
tas escolas normaes, porque não se pòde conceber ensino sem mestres e nas
escolas normaes é que estes se; prepa-rara. Entendo que n'este assumptò de-
viamos simplificar inteiramente o nosso
plano de ensino, tratando de fazer es-
colas mais modestas nas quaes se apren.
desse aquillo que mais urgentemente
n_cessitamos, supprimindo-se algumas,
rnáterias theoricas'e dando preferencia'aos estudos práticos, por serem os de.
mais vantagem na actualidâde.

neros para consumo da cidade.
E' necessário, porém, que cada qual

vá. prestando mais attençâo^ ás conse-,
quencias que podem provir funestas
do díscuido e do indiíferentismo em
certos casos.

Havemos de ôecupar-nos da alimen-
tação por muitas vezes, devendo, para.
seguir mos uma , marcha . methodica,
principiar pela alimentação das cri-
ancas, isto, étí dos que apenas entram
na vida,, e* q>io devem de seus proge-

È,!isèooquefaltá principalmente ao nitores receber a prótecçao a mais
ensino no Brazil.aNós somos um povo esclarecida, possivel-de utopistas, de «poetas,1, de oradores,
um povo altamente , imaginoso, mas
esta imaginação, filha em: grande parteda possa vocação ^litteraria, êo quema is nos prejudica. ' - -j \

Precisamos modelar o nosso espirito

Se um desvio, po'** menor .qiiê seja,
de regimen alimentar, no ^tóitò pró-
duz muitas vezes as mais graves de-
sordens, ò que não acontecerá n'estes
pequeninos seres de órgãos tao ti ei ic'»as
dos? :- aaa" s''••>:¦••.''¦¦'¦ v
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Lembrem-se as mais de quo deve
ser objecto de suas meditações de cada
instante o modo de alimentar seus íi-
lhos desde o primeiro momento da vida.

A amamentação é tão importante
que a inobservância das suas regras
pode elevar a mortalidade dos recém-
nascidos na proporção de 50, GO a 80
por 100.

vê-se constantemente recém-nascidos
serem alimentados exclusivamente
com produetos induslriaes: farinha lac-
tea, leite condensado, etc, quando a
própria natureza está indicando qual
o caminho a seguir.

A alimentação dos recém-nascidos
deve ser fornecida pelos seios mater-
nos, sempre que não fôr absolutamen-
te impossivel, principalmente nos pri-
meiros dias, porque ha a grande van-

tem o especial prazer de sua fabrica
ser rodeada de choças de palha quenos façam lembrar as aviltantes sen-
zalas.

Até pouco tempo seus operários e ©pe
rariaseram obrigados a descerem para
fabrica por um medonho dispenhadeiro
escorregad isso, que nos tempos ia ver-
nossos era uma temeridade;foi preciso

taa e boas accommodaçdos para aulas,
dormitório e recreio,

Cachoeira, 2 de Agosto de 1888.
O director.

Manoel Araancio da Silva.

Apezar d'este argumento eloqüente Uma greve para o proprietário ou ge-

cuja composição se acha em relação
^com as suas forças digentivas e assi-

railadoras.
Além d'isto, o «colostrum» (nome

que tem este primeiro leite) è ligeira-
mente laxativo, e favorece a expul-
são do meconiura («ferrado»).

A; medida que os órgãos digestivos
da criança vão adquerindo mais ener-
gia, vai tornando-se o leite mais con-
sistente, mais nutritivo, ailaptando-se,

, portanto, ás necessidades da tenra or-
ganisação.

A mãi não pode amamentar quando

rente mandar mjihoral-o;greves outras
alli se tem feito para abrandar o exces-
si vo rigor a que se quer sugeitar os hu-
mildes operários. O íbguista era obri-
gadoatraba har exposto ao tempo; foi
preciso que este por si fizesse uma ta-
pagem de palha que o isentasse do ri-
gor do inverno. Olnciclopedico d'alli
diz abertamente: que o operário e o ar-
tista nàodeveriam téro direito deuzar
cazemira e chapèo de pello; reduz

CAIXAS PAíU TYPOS

N'esta, typographia se dirá onde se
fabricam cai xas para typos e cavale-
tes para ás mesmas, com toda a per-
feição e por preços módicos.

Aceita-se ençoihmeridãs.

tagem de recebera criança um leite í 0 mais que pôde os ordenados de
^hÍa r_/"_ %-v_ v\/-_ r_ í .*_. rí /"\ n< _ r_ /¦__-_ _¦_ . _ » _ _ vi < \ I <r_ /¦¦» *_ /\ __  _"__._ A __¦'¦

seus :
enrípregádos, parece-nos que para os
com pelir á pobreza perpetua.

Eis.em ligeiros traços oque èa fa-
brica «S. Carlos»; e no final de tudo isto I
ella vém pela imprensa acoim.ara infe-
liz pobreza, que não tolera tantos rigo-
res, de—preguiçosa! Ao passo que ou-
trás fabricas que empregam numero
muito superior de senhoras não tem ra-
zão para se queixarem, sendo até pre-
cizo muitos impenhos para se obter
trabalhos n'ellas; haja vista, para não
hirtnos longe, as de charutos em 3.
Felix.

BREVEMENTE

?

_._». __-._»- ___»w j^w-j- ~-  lUilA..
não tem, é intuitivo, on quando tem 0utr0 absurdo d.aqUtílla fabrica: 0
pouco leite, quando os biceos dos pei- brô operario nã0 paile alll som dr_tos sao insuficientes, ou mal confor- ^_„_.s._ J- -v,...-._ -..„;„„-« rt^ni.,.„

N'esta typographia sa dirá a pessoa
que tem uma casa térrea para ven-
der.

tos são insuficientes
mados, ou doentes.

(Conclusão)

mal confor- | mjSS£0 r\0 chefe, assignar um jornal que
defenda os direitos das classes popu-
lares, sub penna de ser immediata-
mente despedido; quando o seu proprie-
tario ou proprietários, deviriam se
esforçar pela creação de uma aula pri-
ma ria para os operários e seus filhos,
sistema este ad optado em todas fabri-

1" 
cas que querem um pessoal iristruido
é habilitado.

> NOTICIÁRIO

aYMNASIO GACHOEIRAO

ISesta typographia compràm-s al«
guns «Astroides»dos números 33 o 55
Paga-se bem.

¦ii. ¦¦."*.»¦.-ZS&&2S&

! hei ecí mento de instrucção, sr. Ma nu-
;el Amancio da Sjiva, mudou-o para. a
irua Formosa d'esta cidade, no pre-
dio ri. 37.

Portanto, fique bem patente a razão
porque falta braços á fabrica «São
Carlos»; ella que se regenere e verá
os resultedos benéficos que colherá.

m .¦ -¦ —i^'^ ¦ ™ ¦ ¦ - —%»^^_-m_-i.»._»*__»¦*--**''»'¦¦

ATÔNICO,
\Wtritivo
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ANNUNCIOS
_M__B«-MaiHMWV.

HYMNO DA LIBERDADE 13 DE
MAIO •.;'•*>; ".

Muzica do professor Manoel Tran-
quillino Bastos elettra de Silveira Sal-
lese Bingre

vende-se,na loja Genesit,

aYMIÍA^IO CACHOEIRÀNO

. 
AO 

PUBLICO. ¦ .
-¦ 

'<¦'« 

:¦ ¦' *'• :Lèmòs no «Cuarany» um annuncio
da" fabrica dè tecidos «S. Carlos», á
máí%em do Para^uasáü, próximo a
esta cidade, em que diz precisar «de'
ixptl^è^e meninas para dirigirem

^BÍfl^i parados por falta dás mes-
;'mastÍ!Í»\:'. > _

... A primeira, vista, comprehende-se
qüe a fabrica queixa-se amargamente
das nossas'pàtricias nao quererem tra-
toalhar, aludindo a ellas um caracter
dé preguiça;; ò que é uma injustiça,

A razão de muitas alli recusarem o
trabalho sate-o a fabrica, sabemolr-o1 
nósesâiba o publico: Manoel Amancio da Silva, direc-

Esta-fabrica tem adoptàdo, intra- tor do Gymnasio Cachoeirano, esta-
mhroSv um regime.il completamente belecidoà rua de Baixo n. 13, tem por
feudal; não permitte âô humilde ope-J conveniente declarar aos srs. paesr
rario levantar uma casa coberta de de familia e ae publico, que mudoui
lòltós^ não; estabéíece'alinhamentos o seo estábelicimerito para a rua For- I

: 
para edificações rios seus terrenos;» moza, prédio n. <37$ o qual offerece vas-1

OE

w

SimS^
¦Mim--m____——  — ,

O rosultató satisfatório obtido.,
nos casos mais diversos, até mesmo f.
daquelles em que haviam sido mal- **
lQKrodàs as preparações íerrugino-

•s sas" faz'com que Vinho eoca
M phe»p$Mtado fçr™U*™°{!?^ seja e mais enérgico* agente tüe-

rapem co para curar e «WgfMSf
anemia, a chlorcs* e todasas »
enfermidades provenientes da po-.
breza do sangue. .,„.„---

Receitado por todo, f J^SSS^,craray © combater • **»cll*S5;"

r©se. eo^valescenoiaa, d©bül-
da4«o, ftraquasá, eté.

DEPOSITO GERAL ^
gbis ftue Alfiouy, em PA Ris ¦¦-c,^

'M

¦ 
"• ¦"'¦
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O ASTKROlME

ATTENÇ.40
M*lu>s e C-ompHfihi, retifica-

é*o seu anaunciò aritfrior, d*-
oiaram qu* cobram 400 rs. por
ead» linwd» n«»«i"0*gulo.líswí.-
iodcpand u'e d* de*p*z« da gania-
dor qu« faz a i.ng< 1«; bem «o no
nâ<» se r«*pm)sabid<am por qu*i
qu* avarias quês- Hossaua dur n<»
ambarqurt e d^sembirqu* do< v>
Itime,

Cacho 'ira, 27 d* .turco de tw»

DECLARAÇÃO
Mattos etc. Ca., oara * vi tarem

a ftoniinti«ç&o dos prejuízos p>
teem s< ff Ho nas cobnnça* da*
Ungida» de volume na guindas
tes, pf,r pretextarem alguns n*-
(òniantes já teren pago aos gi-
nhad »r*<, quan Io é sab do
que est s nào te-m aula isação
para «ec»>b*r,—ou<r>s p-jrqti* f»
al«vai o preç.i dè 3-0 es a 480,
d«el»ram que ie h ira em dhut?
sÒ*e&o liag d * ii vounes i'*«
quidie* qu^nào s« n«g-m a oag»r,
e qlifí na » *;e s^-vem de uret'X'0*
fatais, •léua d-*eopataren po oi»
gas h*j as <j 'MX'i?o da* cobrtnçi*
«oa seus balcõ ís para ex n em se
dVse !**v«-r.

Ca^hi ira, 5 le julh V dé 1883»
"PALHA 

DE JtINCO
-'/'Recebei um* graude quantia*

da a vende m íitó báràiJ u Virgi*
lio M Ua

P6NÍÈS PaJU CitfELLLJS
O quehà de mais inio e mo-

derno ne^te anigi vat<=*> Vir-
gilio Uottaá nu dj* Baixo n 31.

CaFE MOIDO
Da >'ü»itiba

Euf-osino Paraim de Oliveira.
vonrie i« hora ena diante a 60')
ris? ao Kilo, era seo e*tab*l'Ci-
mento ua praça do< lama ind w.
O animariam- preteute aiid» mais
arjurar««e na população d'est^ g*
n*ro qi intuito d^ tornil—) <em
gud.unooa q lali ado con»

nos preços, ao «ontente do fr*gu-z
p*ra o que nflo pom* esforços,
gár<tntip >o sar o seo c«fé sem con-
fcsçAo da qualidade alguma, o que
:toch *er aurecia to p«lo pubueu
o >eo m »guifi:o paladar, pois a sua
torrefaçft > é feita *»m reserva da
p rt^ença de qu.f<que p<s<ôa.

Mu.iUba, 2<) Jejiohod* 1888.

CIGAKaOS CiLMaNíES
Pari fazerem desa aparecer ius«

tanunam^r,*, a f*.ta i* resp»
«cã» roduziia qner por astftriu
pi hau&ento) quar por soff¦¦"¦-*•
n Dr-mshiies qu*r por molw-

tias io cor ção e Jofi;ado.
Veii Ernesto Si.uóe< da Sil

va Fretas en *«« loja a Ria
(;ormo^.

CAFÉ MUIDU.

puro e muito sabor >s>, v^uh
Protuoso de Souza Brau ido.

BÜ4 DA MlAÇv N. 7.

TINTA PARA E3CHEVEH
preta e fixe, eai tudo igual amais ahtn»dj nglaz», ven e Frui
lioiíi de Sou a Braniflo á rui<íir-ita d» Praça n, 7. em fras•os de iiuça a ounl-Hit» d-» f-et-
guez; pr^ios baratissimos.

AGUA CEU NA
O melhor proparad * pira (úar

'a»oa^ e íortii «r o cabello, ven
íh o ba ateiro José Gouç.lves àê

Almeida* %.,

COMPANHIA BAHAMA
H0R4HI0 i i aíEZ DE AüOSTO
E^TRE Cachtie ra e Bibia.
t |\ííi* U,-iW*.
2 QuinU.-feira.

^.

mm e óleos
Para pinturas ím um «somple

to sWrtirfi^n»i > V-rgilHi !I >tt».

iSTálBARIA
Na rpciaha do finado coronel

Pawpooet, om S4o Fel x, ra^be ^e
anitn*es uara tratar na es tri ^a ia,
fçrtlia, ou por mez, sob contracto

: Também vende»se capim aos fei-;ches. :'&:. ííV-

- NVsta. typographia se dirá on-
de se fóbâcam caixas para lypos
eçavaletès para ás mesmas, comtoda a perfeição e por preços mt-

Aceita-se éncóintnendas;

CAFE' MUI D 3
Manuel Fontes Mo eira,^ontinu»

com o seu fabrico de café mui Io,
orno é geralnente oahiúio

Este c«fe é o verdadeiro café d><
|ue as exmas. famílias, e mii»,
amadores podem faznr uzo sem o
mínimo r c í» de que seja um pro.-dueto falsiuçado ou destetuido 4o
seu ver ia íeir^ pala lar;pois o sei
rbrictnté <bm Io contiecimento
pmfi.S!iional que tem n«4a in-
dustâa só manipula o melhor café
que encontra no mercado, ràzó^s
e»usqne o coloea na altura di
seu verdadeiro ealor. v -: ;¦

A esmas.famílias que desejarem
uzar de um geaero tflo perfeitomandarão aba4ejí5er»s8 do mesmo
ua fabrici a rua das Flores ti• 24
lugar unxco a onde é ven Jide.

Preço SOfto küó.

S x.*'«fei'a..
Sabwd». . ..
Seg,-fura. •.
Terça.-fe ra.,
Qi* M.-Mra ,
Quinta.-f«la.

10 Snsta. feira..,
if »bb*.io. .. ..
13 Seg.-f«ira...

rerçi-.ftira. .
15 Q tarta-feica
lS (Jutnias.feira,
17 >eat<.-fdra ..

S bbaio.
S»g. t**ira
T ja. feira..
Quarta.f^ra.
Quii;ti«* feira.
Sesta.f ira. .
Sabbado. ,. ,
Stg. feira.. .
Tarçtf^ira. .
Quarti.-feira.
Qiina.-feira.
Sesia.»f«íifa..',
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