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AVISO ESPECIAL de seu trabalho, já o executa tão de-
sanimadamenet.

JUSTO APPELO

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

As dificuldades que estamos luctan-
do, para a' sustentação d'estejornalsi-
nho tão útil, sào 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 ato.dos emba-
tes que se oponham ao cumprimento
de nosso sagrado dever. -

Sabe o respe tavel publico que temos
cumprido fielmente o programai com
que nos temos abraçado, e p^r isso
a nossa consciência está tranquilla, e
nos aconselha a resignação", como re-
médio supremo aos inales que nos
©pprimem.

Fazendo publico, bem contra a nossa
vontade, estas considerações ainda
mais uma vez pedimos aos nossos assig-
nantes o pagamento de suas ... ássigna-
turas, unico elemento que dispomos
para a sustentação d'es_e órgão, esqen-
cialmonte democrata* que denodada-
mente levou a tod_i,s paragens do Im-
perio è até a Europa o cunhecimento
da grandeza e envencibilidade do Abo-
li cionismo cachpeiçanoyra zão porque a
Cac!fcéira: er^ çpnsiderada-por alguns
d% nossos irmãos de; outras/provincias
—.0 S.£auÍo do Norte, dlstinctivò este
que aití|lá mais a nobilitou nas glorias
patçistS, adquirindo-lhe portanto um
ju^ Renome aos feéus .heróicos feitos.

:^1^r__ieou;invejá feziomqueaíim-
prensa da capital _sempre occultasse
es||s ..veniades., ..,;;,;'

j^riossas victoríaíi erão sempre .por
elí_fídi^|resàdás;nao obstante, a ATerdã-
4eí -ÉJeòmo a luz. ._/'

:IJtimín()Q; esperamos que o nosso. co«
hra^of ^a^reauimAfio peles.'si?s.\ asM-

O A_T_rtOlüE

AINDA A COMPANHIA BAHIANA

E' o povo offendido quem falia,
queixoso pela dôr profunda, que o tem
amargamente torturado pelo menos-
prezo em seus direitos.

E' a voz do oppresso, que não achou
a garantia que por sacro dever lhe
permitte a lei. Porventura muitas ve-
zes ò ouro nào ante-põe^se a honra?
O prestigio ve-se amortalhado; a pyra
para o sacrifício está preparada.

A victima? E' o povo O sacerdote?
E' um carrasco. O carrasco? O que
desalojou a lei vendendo-se por,moe-
da vil para abrigo do crim.ee da ini-
quidade. Terrivel e cruel realidade.

O Thesouro Provincial, o Geral, a
Alfândega, os Bancos, as Caixas que
dão e recebem dinheiro a juros, Com-
pànhias, ás Sociedades costumam todas
dar publicidade de seu movimento,
para d'este modo poder o publico con-
siderar em que pé estão; para d'este
modo poder° o publico fazer jui-
zo exaoto do que ellas são, e quan-
ta utilidade prestam; para dN_*st'arte*
tirarem de si qualquer suspeita que
lhes seja menos favorável, quer por
seus associados, quer por seus contri-
buintes, quer pelo publico, a quem de-
vemos toda consideração em nossos
actos.

Porém a, Companhia Bahiana tem
envolvido era mysterioso véu o seu
estado de vida social; não costuma
publicar balancetes. Passa como pere-
grina na commnnhão dos povos!

Julgamos que tem ella adoptado do
código jesuitico—um artigo que diz:
«a ordem terá o especial cuidado de
transportar seus haveres para terras
longiquas para que o publico nos jui-,
gue extremamente pobres.»

Quem sabe o activo e passivo d'esta
Companhia? E' ella porventura algum
escriptorio de particulares?

Ella recebe subvenção pelo cofre
provincial para a navegação costeira,

A Companhia recebe dinheiro ia-
buloso dos cofres da Nação, como um
presente, e, nem lhes diz: muito obri*
gada.

A Companhia não sabe que tem para
com a provincia um compromisso sa-
grado.

A Nação tem pois jus a starscien-
te de todo seu movimento social, por-
que o commercio paga impostos para
ella usufruir; o operário, o industrio-
so, todos emfim pagam impostos para"ella usufruir, mas não sabem em que
esbanjam-se seus capitães.

Costuma-se pelo governo nomear-aé
um fiscal para aquellas companhias
que recebem subvenções pelos cofres
do Estado; mas para esta Companhia
não se nomeou um fiscal!

Pais, instruie e'educai vossos filhos.
Chamamamos benigna, mas energi-'t

cainente toda a attençao dos Altos Po-
deres para este ponto de summa trans-
cendencia, e de magna responsabilida-
de qua impune:vai passando tlesaper-
cebidamente, sem que ainda fosse ven-
ti lado; sem que ainda alguém levan^
tásse o véu. _. ,

Quando, conhecemos nós, que aci-
ma de tudo está o bem commum dos
povos; era qnanto vamos fulminando
o escândalo, vamos dessecando o ca-
daver; porque vamos demonstrando
ao publico que por um motor muito
nobre tomamos ao nosso desempenho
eáta causa, que converge aos intéresi.
ses dos cofres públicos, á tranquilida-r
de á salvação de muitos, nós, que pre-
sentemente sabemos até quantos pre?
gos, quantas taboas existem ern qual-,
quer barco d'ésta Companhia.

A Companhia Bahiana devia deixar
de publicar seus balanços? quandoclandestinamente entres seuss acció*
nistas os dá, para elles usufruir lucros,-
e ao povo um banho ealorieo em 122
graus e nem uni assento ao passágeí--
ro de proa!

Isto é muito zombar, y
Os governos devem zelar pela re**

cadação e conservação do thesouro dos-
cofres da Nação, para .que se não es-
bangem inutilmepte. ';_• 

. , ;kO governo nao sane para que fim,
como um sor vedou ro sahem dós co-
fres os dinheiros do Éstadp passando

$ná&tes,:«ft|l pia. im^roctuctabilidg- Jem que tocam seus vasos.

pelo cofre.gerai para a navegação de ._. „.,_._,._,._._.
barra fora, e, segundo as provincias I pelas mãos do^dirTctores íe^Co^.-

|>anhia; o commerciante, p cidadão
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tambem ignoram para quo fim. Em
quanto a Companhia, ella não tem
jus ao memor credito, porquo é ignoto
Ô sou estado social.

A Nação não sabe, se a Componhia
necessita d'este magno presente comjiuouooxta uoõiü uiajfuu presenie com uai- esie assumpto, ao qual devemosdetrimento a utilidade geral; porém consagrar a maior attençao, tendo «sem-sabe (iue ella o rfteeh* frutas ns nnnns nn» um vista <». mm oa nxiH»» «« sabe que ella o recebe todos os anuos.

Não sabe se esta subvenção poderia,segundo o estado da Companhia, ser
diminuida, mas sabe que se fosse paraser augmentada chegariam seus pro-íectores sabidorios para qualquer con-
vonção.

A vòs, illustres representantes do
commercio, que

Hoje principalmente que se aboliu icora o exercito, como «voin 'a escravidão o vão Qoar muito, laj^ Itália* àom.Xmt^m^^iiuos em abandono, urge croar osta- ça, oVôuaos Sn a, *nfc ,?» > ?*'boloo.raontos onde poisara receber riço asSomuâ" a ue tou »• rtI1?ür"ollos educação. Não podemos abando- poV^proCindiÇiidül^óni Xna.- este assumpto,.ao qual devemos .trucçâo das nSpOpufatós™
pre em vista e que se pratica na Ame-rica do Norte.

Alli, depois da guerra da cecessão,almas generosas de ambos os sexos, tra
j taram de fundar escolas para educar oslibertos. Foi assim que o general Schermano, o general Duponte o grandejurisconsulto Chase, membro do tribu-

n.a r„i ,n.a /*...» wu-i«y,ylv, Huü sois, os que mais .nal federal, fundaram uma associaçãocontribuem com dinheiro, e os que |para esse fimetambem exercer carida-raais soíFrem as faltas, chamamos a ide. Lá as mulheres da Nova In°*later-vossa attençao e- alto prestigio para !ra vinham até as cabauas dos negras
que seja extincto tal cancro que tão !passavam ahi semanase mezes ensi-latamente tem corroido o fructo'de nando-lhes os primeiros rudimentos daVOSSOS esforços. lmi.iira«Ha ãann&fn ~..~ -_j- .vossos esforços.

Tòs representantes d'este Império
auetoridades que manteem a lei atten-
dei, considerai.

A vós- cidadãos honestos, cumpro
prestar toda áttenção e providenciar
porque não compartilhaes cora o mal.

A Companhia Bahiana não publica

leitura e da oscripta, preparando-os,emfim, para â vida.
Não posso comprehender como pos-samos pensar em libertar uma grandemaüa do P°Pulacão ignorante, comoerarm os escravos, sem pensarmos im-mediàtamente em preparar-lhe o es-

pirito para o goso da vida civil.ü üauiaija ucxyj ijuunua fihkj ycua u goso ua vma civil,seus balancetes: não tem um fiscal por j Eu sei que a instrucçao por si só nãoparte do governo; necessita de uma -melhorará grandemente o coração hu-lei reguladora, mas não teme recebe mano; depende isso antes da educação*contos de reis annualmente sahidos do mais sei tavnbera pelos dados estatis-erário, com o baptismo de subvenção,
dada pelo governo.

Quaes os seus lucros ou perdas?Qual o seu capital? Não se sabe; éum mysterio.
Ahi chegou a meta; -Sáo necessa-

nas providencias, dizemos ainda,- porauctorjdadesrectas, que velem ao bemd este Império.
Onde a lei não chega o crime,iniqüidade acompanhara com todonegro cortejo.

,.;.;yolta*resmos. y^y;; %&,'$?-V:

a
o

ticos dos diversos.paizes da Europa,
que o numero de crimes diminue ondea instrucçao è mais derramada,

Lendo um relatório da França aeste respeito deparei que entre mil in-dividuos puuidos correccionalmente,
786 eram anaiphabetos. Is.so mostra
qué a estatística da criminalidade apresenta proporções mais assustadouras
entre aquelles que não receberam ins-trucção alguma.* O Brazil, portanto, que tem uma grande população, que ainda ha pouco eraescrava, sem instrucçao de qualquerespécie, pôde tôr n'ella um futuro pe-ngoso para a bôa marcha do paiz,Pare-ce-me que não érsem interesse os po-«deres públicos oecupem-se d'este as-3íimstro do l^^^u™riK°re Sü^pío ?orato(loo cuidado, dando-lhe

já Escola Normal, corao S r a "í1Portancia ?U(" «erece,
vtàentanáo consideravelmente ol&W • i v?rdade m$ falíamos muito em
Ml em.vez.degastar asomma r^f |candade? mas não podemos d'ella tudo
lamente elevada a que allude >W lesPerar, quando esta virtude não é tão
WÊÉ0$^ como suecede na
W0m^ i Europa e na America do Norte, E' as-

mm&mfâfàmt f>w&-ya^scolas> grandes don; "

^l^^^^l^^ ÉNTÍÍE NÓS
| (Continuação do numero anterior)

11ÍÍ!1IÉ1É1 I nobre

W&WèWnÊ^^W^^^M udcçaoae uma escola de commercio,
,§as,, quanto a escolas normaes S' am fornecid°s todos os recursos por

pa! base. Assim tambem,1na Ü a"lUtíIJa nacionalidade. Mas no Brazilaplt.pl.car os lyeimsdás ¦ a ^dade e que só podemos esperar ai-nosqaa^sepropàram mal os «IS &Uma cousa da inc'a«™ do governo.
te''Wl^Í«ft^te|Í€SÍ^ Dese» portanto, este dar o ¦primeiro
#es lyçens deviam W> §M§ÊM «^mplp da fundacção: da*, escolas,em eSCO à"S nOrmauo ^^Mã&WXW^M p'— — *~- -•¦*

m$ã%'-.

r,.*- -.uuuBWDPÍiíj,P„ *«*a uiuau-ar ainaa a importância
«7» professores dé ambos os S^' :? e ?tírtos P^^os attribuem ao ensino.
^^$mmm$r'imh^mBW&^n m$m&- *> que se gastam mmm mmmMmM^ w $#&&&& com a instrucÇãSPu-
ffe:mmmm. ^- p W^mm^mmommmmmímmgerai

^^»l^^^^í^í^^ ;' ^astam a maior parte de: sua renda

• W assim, sr. presidente, que nosBalados Unidos, cada indivíduo con-corre para as despezas do exercito com78 centavos, na Republica Argentinacom dous pesos 25 centavos, na Alie-manha com dous pesos 2$ centavos naItália com trez pesos e 13 centavos. Wtretanto, com a instrucçao publica emgeral são mais avaros, o não tem amesma coragem de despender o quegastam com este serviço.- E' assim <W
para a instrucçao publica concorre ca-da indivíduo na Itália (lendo) com 18centavos, na Faança com 42 centavosna Allemanhã com 76 centavos, na Re-
publica Argentina com um peso, e nosEstados Unidos com.um peso o55 cen-tavos. Isto demonstra que era geraipara os povos europeus, a questão do
pxercitotem mais valor e importância
do que a da instrucçao publica. Paraos povos america*nosrporém, a instruc-
ção publica tem mais importância do
que o exercito. A razão è que esses pG-vos são democratas e nos governos de-mòcraticosé preciso que o povo saibaler. No systema monarchico dá-se jus-tamente o contrario: o governo pensapelo povo e então basta que seja elleurna machina para ser considerado ex-cellente cidadão.

Além disto ha outra razão: a grandecentralisação que existe, arvorando o
governo em tutor, dispensa, o povo deoccupai>se da instrucçao publica, deracionar e ate de deliberar.

Outra cousa tambem concorre gran-demente para isso, a qaal, felizmente,
não tem grande influencia em o nosso
paiz:éa religião do Estado. A provad'essa verdade é que ha Allemanhã ô
grande reformador. Luthero, quando
pregava a sua doutrina, o primeiraconselho que dava era que aquelles
que o quizessem seguir se instruis-
sem, porque só assim poderiam íèr abíblia, comp ehendel-a e n'ella acre-ditar: preferiu á cega fe a crença ra-cional.

Si, pois, tivermos absoluta liber-dade. o nosso povo ha de pensaracòm»
pensam aquelles povos entre os'quaes
existe a tolerância religiosa, aconte-cendo justamente o contrario do queactualmente suecede no império.

O sr. Duarte de Azevedo:-A"Gons*
titüição è contra a liberdade reli/

(Continua)
5 *i' 1*

SECÇAO INSTRUSTIV4
HYGIENE-ALIMENTAÇÃO DAS ÒBI-¦\ :' ;,^ri yV.ANÇA$;,a;., SM^ÊB

(Continuação dó. numero anterior)
E* raro que os bicos dos peitos faltem

completa mente, o que acontece às mais
das vezes è que sãp enterrados. De-
pois dò nascimento não é mais tem--
pode corrigir este defeito, máís dii-i
rante os ujtimos mezes dá. gh 

*' J



-írnm!LC,rÍ£Ír'> 0„' ^'¦''oiJaci.larloaquoma mão do infortúniopóde*sesucções por meio de um"'tubo dê bor-radia, oòuvenieri temente disposto,ou, como aliousàlha o Dr. Bo-u-i-ut,razeudo o marido chupar o licor dospeitos. 1_ um;, proposta que não ou-sanamos fazer; mas, emfim, como ó•tfouchuto responsável, ahi vai. Bemconsiderado, não vemos cousa algu-i«a de notável no conselho, ó até bas-tanto ínnocente, mas como talvez nãoseja assim considerado por todos, abs-temo-nos de insistir
Se a raãi soffre de uma moléstia desystema nervoso como a hysteria, aepilepsia, ou mesmo uma simples ex-citabihdade nervosa, é incapaz deamamentar. Cada ataque modifica asocreçào láctea, o leite torna-se me-nos aquoso, mais rico em apparen-cia em m.iteriâsnutr Uvas, mais poristo mesmo de uma digestão maisdiflicil.

O ASíFRftn*iF

tempezado eaífligido.
Agradecemos a delicadesa da oífer-ta e retribuiremos.

(Continua)

NOTICIÁRIO
IMPRENSA

Recebemos o Ionumero do «Mercan-
til,»orgam commercial, a&ricola, no-ticiosoe littera ri o, que ensetoú sua pu-blicação na ci.lade de Santo Amaro, do ordenado.

ÀFEDERAÇÃO
E' presentamente a ordem do diana capital dVsta provincia.Ella está dévidida em dois parti-dos: um quer a federação sob a for-ma republicana e o outro contenta-se cora ella sob a fôrma mouareliica;o que é exacto é que ambos querema descentralisação.
Mas o que è ainda mais verdadeéser a capital d'está provincia maiscentralisadcrado que a própria CorteElla trata o interior de sua pro-vincia com um completo desprezo,e tudo que ô de bom, não sahe d'ella, como se a provincia estivesseresumida em uma única cidade: segueo exemplo da Corte cora vantagemAssim é que v^-nos palácios paraa instrucçáo publica na capital, quecustaram mais de trezentos contosde réis, aopasso que uo centro ha maisde 400 escolas a quem o governo nãofoniecH-jnem uma cadeira para o profes^sor, não fallando em caza, a qual,como é sabido, o professor não temdireito senão a custa do seu mingua-

nesta provincia
Promette ser alheio as luctas poli-ticas, e dedicar-se a defender os in-ieressfcs do povo e da lavoura; esclare-eendo e discutindo o direito que sejaútil aos municipes.
Desejamos que o collega, no desem-

penho da nobre missão a que se pro-prõe,consiga dissipar as trevas da igno-
rancia em que viveqmsi a totalidade
do povo d'aquella cidade; plantando em
todos oamôrá leitura; emmancipando-
05 d'esse perniciosíssimo indeferentis-
me ao bem publico, mal este tão pro-
f erbial n'aquella cidade, quequandose
iê por a cazo um artista lendo urajor-
nal os seus companheiros, com um sar-
easmo de ridiculo, o cognorainam logo
dè doutor; porque nutrem a crença
de que ás*lettras são propriedade es-
efusiva d'aquelles que nasceram na
Opulenòia, dispondo de foros etc. et.' ; E' precizo convenceras classes prole-

^tárias que a imprensa è o primeiro con-
solo dos opprimidos e o mais efíicaz
correctivo dos nobres e aristocratas.

.Hmpóvo que lê muito, pensa mui-
;tò;, è quasi sempre a certado, porque'seu espirito está convenientemente es-

clarecido; os vicios afugentam-se; em^séxi;;iárNrèiha luz e aiegria.
5Christo sehsuráva os judéos porque

nao liam, e qundp estes lhe faziam"perguntas o divino Mestre quasi sem-
pre lhes respondi a: na o vi stes o q ue
diz a escriptura, lêdee examinai etc.
.'¦'¦'.' •;''

ff 'Pelo amor que consagramos aquel-
Já cidade, fazemos estás lègeiras cou-

Outra medida egoísta: hoje, poruma lei que não sabemos qualificai-a, o professor do centro está, indirec-ta mente, privado de ser professor nacapital; é, ingratamente, condomnado
a viver sem aspirações que o reani-me no seu nobre serviço.

Outra mais de capital:
Os passageiros de proa do vapor«Itaparica>, porque são da Bahia

gosam de assentos na sua classe, ao
passa que os de outras carreiras estão,injustamente, privados d'este direito.

#i ria mos longe;
Em números subsequentes nosalon-

ga remos se a isso formos corapellidos.

AN'MU N.l D3
HY-VINO DA LIBERDADE 13 DE

MAIO

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

vende-se na loja Gênesis».

N'esta typographia se dirá a pessô a
que tem uma casa térrea para ven-
derv

CAIXAS PARA TYPOS
--.-,- _- v. v --;;t —s N'esta, typographia se dirá onde sesideraçoes, almejando que dellas re- fabricam caixas para typos e cavale-sultemó frueto que desejamos;, Qxa- tes para ás mesmas, com toda a per-lá que; ao collega esteja reservada a; feição e por preços módicos,
regeneração que tanto preciza aquel-'1 Aceita-se encommendas.

_______ 3
_a_3--_ea--___B_[ i_j___.__._- ._.¦ ... . _ , ._.

qçaBga ca ¦¦

Íi

i

BREVEMEMS 1

?

Nesta typographia comprám-s aN£uns <Astroides» dos números-33 e 55Paga-se bem

GYMNASIO CACHOEIRÂNO •
Manoel Amancio da Silva, direc-tor do Gymnasio Cachoeira no, esta-bdlecidoá rua de Baixo 11.13, tem poFconveniente declarar aos srs. pãesde fc-milia e a© publico, que mudouo seo estabelicimento para a rua For-moza, predio 11. 37, o qual offerece va. -

tas e boas accommodaçõcs para aulasdormiUrio e recreio,
Cachoeira, 2 de Agosto de 1888.

O director.
Manoel Amancio da Silva.

,3tt£_5&_
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NUTRITIVO

•VirsTJESO
OE

i

O resultato satisfaclorio obtido
nos casos mais diversos, até mesmo I
ü'aq_elles em que Ssa viam sido mal-
logrodas as preparações ferrúgino-
sas, faz com que Tinhó coca
pfo&sphata&o fierriiginoao
seja e -oiais enérgico agante thé-
rayeuujo para curar e combater a
e&nemin, a chlorose c todas as
enfermidades provenientes da po-
t>reza do sangue.

Receitado por todos os médicos pma
curar e combater o Bac2_is_ia-
mo, eserofulas. anemia,1 cMo-
rose. cor -^alescenolaa, debill-
dade, fraefe--!»», etc. ,

DEPOSITO QERAL
9,^ Rue Atüouy, em PARIS^m^mwmmmf-^

- " ' 
!*¦ ''

.,
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ATTENÇ.Aq
Mattos e Coaipanl.it relificyv.

àoo sen nnnuacio ant-nor, da.
b^quecabVath iM^g

eada U»s»da nosseu^gui^stosjr-
«n^PBnd''nl6dadeipfez^d8'gan*a-
Üorque faz »;-'«óg» *«•> ben1 "'" "*'
n&. se rrspunsa.H<a:o f0«' qu.i
qu-av-nas quês- .ossa.n dar n-
___b«rqu* e d samb.rqu' Io. v>
iiiííl'. , \

Cíii-hi<ira. 27 à» rmrçoíe I

C\FE MOIDO
¦

Da ^iritib*
Eufrosino Pereira ie OliveÍM.

vende <<a hora em diante a 600
r*isaok.i}o^ em seo e<làbel^ci-
Sjíerjio ni praça dis tania iud >*.
O rinuonciaiv. *: oreteHté aín 1 \ m.iis
aourar-se ali popüluçàò d'èst* g-

CAFÉ BUIDO.
2i=Err^_

piro e muito salions>, vorA^
Frotios* de Souzt Brandào.

RUA DA Pfl.Ç. N. 7.

TL\T?._ Í'A!U E3GKEVÉK

preta o fixe, em tudo

UÍ<X4KAÇA0
Ma'los ele. Ca., p^a evitarem

a còiUtiui çã> dos p ejouos qu
teem-ôiffüe nas cobranças .ie»
lingadas de volu.ue^ na gmndas
tes P°f p^textarem alguns n-
noriantes já t-rem pago aos _ gi-
nhadnres. quan-io é sat^o
«ue-estes nào tft m auurisaçao
para reob-r,—outros P^q^J.
,)l«vad-o preço i«e'.3 0 esa 4.J.
dekfam que le íwra °« W!W-
sò se*ão liag dos os volume* d a-.

quelies que nào sen>g ma cag^r,
e que nao se servem de preterir-
f&is^íóm d«e npaUr'em por o i|
ga* ho?as <> "ax-uo da< eobranç^
em seus balcões par* exan-em-^e
dVse d-v«r.

Cachorra, 5 dè julh) de i&ss,

,..ro n> intuito d-> WnA-, »«fm h"0."' % "*",• ?£ luuo 'S,,;l1 »

£ pWços. ao oknt. do frèjfo*. M«f;' de Sç.u a Bran (ao á rUl
p,ra'oqüe nao p u... esforços. %'»<* $1 ^1 «• 7. e* f#,

\s0ío <ifl quaMa ie alguma, o qu- W pr-.u« b -ral...i.n_8.

rode <er aprecia io p«lo pubuco, -
o w> m gniíi"0 paladar, §H\i aso;>
torçefa<$ í é fei -a h jm ¦eserva da
O e^enea 'ie quiqnr pisôa.

Mu.hiba, li) ie j inho de 1*88

ClG.KrtOS C^MaNIES

Par» fazerem desa aparecer ius-
tuuan>am ni-*, a f* ta ií respi-

*ç&» oroduzi ia qnoí- por asthun
piihamenm) quer por soff aiin

X inim^hu^:, qu*r por molts-
tias do cor-çâo e »loíi;aio

Ve i i^1 Ernesto Siuée» da Sd
va Fretas em sua loja a .-Rua
Kornao a.

COJV3PANHIA BAHAMA
HOR..UIJ D > atliZ i)l_ ACOSTO
ENfRS CaciniA ra e B.hi».

PALHà DE JUNCO

AGUACELMA
O melhor íropar^d » pi>a wM

jvjt nmW a»pa< e roriii ^r o cabello, ven
rAuu» ml-a.^v.w atei'0 José Sonçlves iê

RfC*»b-» um* g-aniie quan-ila. là"J J*.""" vde e vende muito barato o Virgi
lio M MM mêul

O qup há de mais inio e mo-
darri«v ne4e a^tvgí» vjn« '==> Vir-
gilio.. ilotta''* ruvde Biixo n 31.

CAFÉ' MUI 13

mtki e olEis
"Para pnituras tâim üm oonaple
to s riiífient'» ,_» Virgílio tt.»tt«...
mm. I ¦'¦¦; .;,. '¦¦¦¦ ¦>' 'E&TK1BAR1A

Na rocinha do finado coronel
PamponeU ein Sâo Fel x, recebe *e
animas para tratar na estrita ia,
p«tir -.¦dia., ou por mez, sob contracto

Também vende-se capim aos fei
èÍe#ftxÍ5'

M\nuel F<»nte* ifoéira.^onluuM
como *eu fabrico de ««fé muilo,

orno é ge,al n^^ifcí oah* 'i i»
Es*e cafe é o v^i^í d>0 dtíb' d>

me as exm.n.( fa Mliar,, e-mim;
ainaio^es oodem faz-r uzo tâà o
(ninimo r^c i^ de |& séji um p^
dueto ialsiucido ou d^tetJH.o do
seu veria teir» p&laia/.p^ts o seu
i o iciiite 1 m to ^otü.ec^mMito
profissional qi' tem ne>ta »n-
dustia ^6 muii^ula o mehor café
qui 

'euooutr» n| mercado, razões
e;>|/»s q je u c<do sa na altara da
seu ^é'Hi$t^^^

4|estfc typographia se dirá on-1 A ÍH^^^§^^90^^^Ê.
de se fâbicíjm caixas para typ^s I uzar do ^um geüeso tão perfeUo
e:cay^let,e«i' para és mesmas, comJmandarftrj*a:b^tá<5«r»se' do,• .mesmo
tô)iaü perfeição e por preços me^lua fabric. cí rfta d^f lores n* 24

àceíia-se encommendas., I Preço 90Ô ò kdo*

11 m y H.-um. ii i
Qu nv^.-feuu, 7
s x u»f'ba.. 12
Saboad>. ... 8
^egC^ira. • 5
rerçi.-er* 10
i).M'.*.-f í a . Q
Quinta.»f i a. 12

10 S^ia. fein.. 7
i i bb i iõ. . » 1
13 ^eç.-f^ira. . 8• 4 ferç -.IViva.". 6
l"í Q íarta-»í«ira 10
tg <ju ¦•««a^feiri- 7
,7 . s<.st".-f-in ... 11
*8 S bbiío. . ;. 8
*>0 

|S-»g. ^i^a. . 5
11- .T^-çn. fe^a.. ¦ • 10.
v2 QiiíUta.f^ rj & H

2:i Qih;t . feira..' ,. :, ^
.24 Sesta-f -ira. •./ ' 

' ^', , ,^ ^í
25 Saobu io. ,. ^
J7 :^g, fóf^ . '8- Xgg
'H Fe Ç)í f"i'^' t ' -.^ . > ^
§9 

';tj'iart*.~^íra,: IO 
. - ;||^J

39 | iWa.-fjk*.-,'-.-." ,' ^W*
3i Sesta^-fórtia i: lj ti

MOLESfIAS DO
EATOMAM- M

mm EOPEPTicõ
EoADVCHATSAU

Preparado por Godproy, püarmco
'•VWMAAMW.

Empregado nos Hospitaes e
rweitado pèlós medícòs, nas
dyspepsiaS,ossrd*a;_gias,vOH__-
tos gaBtrodynias.gastralgiaB,
lastio,dí!J«st"l. es'penosas, efe.! -' Drig^inUvo perfeito

DSP0SITO GERAL» '?
»M»,JRia^ ^.«>0»y, FAISI.

«-&£&%&*&


