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Cidade da Cachoeira—Ba-

O ÀSTEROIOE
AINDA A, INSTRUCÇlO ENTRE NÓS

(Continuação do numero 89)
O sr. Rodrigues Peixoto:—Não se

oppõe; mas não permitte a liberdade
plena de cultos, tendo os templos fôrma:
exterior correspondente a cada seita.

Eu entendo que esse projecto que.
passou no senado ha poucos dias, ô um
projecto que faz honra ao paiz, e porisso tenho pressa de yei-o trazido
a esta casa para ser transformado emlei. . ?

Eu podia demonstrar que em toda a
parte, para estimulo nosso, onde a re-ligíáo catholica é professadas os povosestão muito mais átrazi»dos do qüeaquelles que professam religião ditfe-
rentes. (Não apoiados.)

O- sr. Maneio Ribeiro dá ura aparte."O sr. Rodrigues Peixoto:-Para con-vencer aós nobres deputados qu, mec^ta&ãrr.; $^^ a bondade de le-
rerákO trabalho do' sr. E. Lavelaye—«Ofuturo dos povos catholicos», ao qual
$)&%£ grande* escriptor demonstra à:verdade? da proposição que áeahO doavançar;- l^tk^:^S^MÚ

O^sr. Maneio Ribeiro dá uni ápárté.
0; sr. Rodrigues Peixoto:—À ver-dade é que, com o systema actüaí, emvez de se prepararem cidadãos paraos^rahalhosdaindustriá,atrophiamó^^

lhes o espirito com o ascetismò reli-
jioso, reòusándo-lhes atè o direito deraciocinar4! :: ¦¦ ^ -
_ Lamento ter -eíidò;a;susceptjbilida-
de^ dos nobres deputados; mas comocidadàójhrà^leirò e membro dè um:
partidíH^ué S0 diz adiautacb; riãò pos-so querer que predomine uma dispo-sição de leiícòií _ ra ria ao hòsso prògr es-sot o %r$fm -da 'tósâ Constituiçãocomo tque. o ^retarda Ou lhe serve "de
embaraço. É' preciso que o Brazil en-irei aind^í por rés^e^lado^vnáco;mmu-
aão dos^vos-vcivilisâdüs;;.-¦-..¦'.'. % í>

, Qs ; ^rsJvMúóio SiheirO/ OlympioCamposié,Costa -Aguiar dão apartes.'
v O sr.,Rodrijgúés Peixòto:--Os nobresdeputados ^erem que apenas prodo*smne o $yüabus; é esse^ um grandeerro....; ¦;.:>';;.-. :^WS:ç-ÍvtPii $0m$mO • sr.J&ncio Rií.einò:-^Ê ú>(m<i _* SylJabus; faz favor de dizer-me?

O sr. Rodrigues Peixoto:—Si o no-bre deputado não estivesse tão presoa cúria romana, si quizessè pelo me-nos-foliar coin izençãode espirito com
que me exprimo, não deixaria de con-fes>ar que nos Estados «Unidos, ape-zar de existirem mais de .Oseitas di-versas, a religião catholica tem gran-de brilho è prosperidade. (Apartes.)Isto de.uoustra que a religião não èincompatível com a liberdade de peu-sameuto; que antes se fortaleço ao seucalor e á sua luz: O que ó in-admis-
si vel é oex.lusivism.) dá egreja ca-tholica,.como os nobres deputados o
querem manter.

Osr. Mane o Ribeiro;-*V_ exa, estáem cont adição coin.igo mesmo.
O sr. Rnlrigues Peixoto: -Creio quetenho sido bastante clara para não in-correr nessa pecha: Ò que não possoadinittir é que se queira impor umacrença violenta nd-j as conscienci.-rs,-

obriga ndo-se os cidadãos a guardarem'certas ex teor ioridades, quando emfundo tem;convicçâocoutraria aqúellas
que.i revelam publicamente. (Apartes^A religião n\jste^ mòldesKhãtffaz
catholicos mas simplesmente1 'hypò-^
critas. - ; ;.:,v ;v -,- % i%r . f :

SU porventura, sé desprender elladessas; pêas,» adquirirá de certo na só-ciedade ouüra pujança e onirôbrllhô;
uão ve viria a soldodo Estada; nem1 seiria escrava dá ignorância: encontra-
ria na crença dos verdad ei ros fieis osseus elementos de força. (Apartes;)1Nãc estou em contradição,- digo ápe-nas que a nossa Constituição politica,n^steponto, ó contraria aoespiritodo
século^

\ Si os nobre deputados failassem com
a izenção de animo com que eu faílò,
st não fossem cógos crentes, si seu és-
pi rito estivesse níais desprendido da
Jcuria romana, pensariam incontéstà-
velmente¦'como òu. Mas ss. «xas. sãointolerantes e julgam-se nã obrigação
de,'defender a egreja a que' pertencem«joiis viribus*;ainda m^smo contra os
próprios interesses d'esta. (Continuamós;apartes.)
\ : Não direi que Os nobres deputados
rejam-se pelos estatutòsVia cònipanhiade>Jesus, d\_ssa companhia que, bani-dade Portugal, não pode mais encon-trãr guarida em parte alguma, com
quanto ainda,'ha poucos dias, eu ti-

' *".". ¦..." —.—'¦'•*". r~-~______r__j'—: rv———¦iiÂx^*' 
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* ' . r"?'..¦¦;.*«¦*"¦«"rira<*Jjri__\»_?'

vesse lido em um jornal dVsta Côrtét'
que se havia organisado na Belgiéaumâ associação de padres jes <?ifMcom o fim do iramigrárem párároíBrazil, no intuito de fundarem anuiuma colônia. ^

Nunca coliaborei para qüé se venha-nrmar no paiz nma instituição p^ri-gosa, que todos os povos tem repellP*do e que o Brazil para honra sua nãopode acolher benevolamente.
Ja y«s nobres deputados qué nâo-estou enrcontradição; (apartes) quero-apenas liberdade de consciência, liber-dade'do cultos/ tendo os templos a tór-ma que conveuha a cada seita, fieaii-do a egreja, emfim, collocadá na posi-ção qüe merece pelos seus serviços áhumanidade. O que não quero èqud"-seja deturpada a sua missão, quê «sejaella desviada do seu caminho poraquelles que, pretendendo defender asua causa, não fazem mais do; quecompromettel-a.* O «v Oiynxpio Cá mpõís.—Or part_3SH $de v. exã. porqu^nãtf propoz a revQ- \gaçãò;do art. 5o da Constituição?Náo^v

teve corágim-. fexí
^O sr. Rodrigues Péixbto:—Eu t«-'nho coragem de sobra para proporessa; revogação.
Òs nobres deputados desviaram-tnA;,una pouco do fio do meu discurso áíLcurso, por isso peço díscülpâ á Caia*,ra por esíta digressão^

¦v*í
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fíOTíeiARiO
.,.'-'•¦ '•-..¦*.-'¦>..'- .-'¦¦¦.-.'"—_-__—-_____¦_ ,

PARADOXOS >/Vv/'::::3^\;;
XJma noTá o_>i^/;:èd{tàdà;9êW^^v

Laenímert A 0.^ ítio5^ Jàiíéi^ çá^t;ira portante que pela ^ o^nião ^ubji^ -
tem sabido; merecerão alto cófteêítd te
que se fazem credoresi ;

Temos recebido o primeiro opus-
culo d'esta obra que compõe^e dir ;
397 pagihãS em ^uei. et rata rPrefâciòj:•optimismo ou pessimsmo, maioria o--;
minoria, retrospecto,-o exi to, syché>i^!
physiòio^ia dp gênio'e do talento,, asuggestãò, agra tidão, assumpto da
litteratura poética, Historia natural,
do amor^ esthetioa évéliiciõnistá. asymetria, não generalizai! onde está
a verdade? .o estado aniquila o carac-
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tor individual.a nacioaalidade.ura ^ol-
po de vista para o futuro.

Obra traduzida por Manuel G. da
Rocha. E' de alto mereci manto no
mundo litterario e phüosophico, me-
reco ser lida com toda a atjtençáo o
refl^xào, d'ondo tirará o leitor o íru-
cto competeute que esta lhe ha-de for
jaecer na sua interessante quanto útil
theoria, foncepçaode ura espirito pri-
?iiegiâdoi

Agradecemos aos illustres srs., e
faremos o que estiver em nossas for-
ças para assignaturas d^ste livro que,
certamente, está a par dos mais nota-
veis que ató hoje se tom publicado.

O exmo. sr. d putado geral,dr. Aris-
tidesAagusto MiiUn, proferio um elo-
quente discurso na Câmara Tempo-
raria, na sessão de 2 do corrente, no
qual advogou, com máximo interesse
epatrotismo, diversos m lhoranien-
tos desde ha muito reclamados por es-
ta província, como sejam:

A conclusão das estradas de ferro,
JSâo Francisco e Central, a reabilita-
çào dos engenhos Oentrkes, paralisa-
dos entre nós, o estabelecimento de
Tiueleos éoíóhiaes nòsimportairtês ter-
Tenos do Orobó, e a permissão do

lgoverno Geral para construcçao de
docas no porto da Bahia, m 1 hora m mi-
to este cují utilidades, exa. provou
éflâlíaiimeiite."'Nós;, como imprensa neutra, só te-

. tóos a louvar s. exa. por este nobre'serviço prestado a sua esquecida pro-
tincia, è almejamos a realisaçào des-

x^s uteis e indispensáveis empresas.

¦>mf-

Castas Ovc)*TS
€X)RRESPONDENGIA PARTICULAR

DO AáTEROlDE .,
Rio de fatieiro i dl* Agosto de 1888

>'• -• (Çoncjuzão)
.&( Oque cumpre tornar saliente é quevpj a opposiçao manifestada por esssa oc*.'| casiçào foi esseucialm nte de ordem

política, por hávor sido collocada a-
?; quíjstâó no terreno da confiança,
? .achando se a maior parte" de ac-

cordo quanto á conveniência de
nâo retardar por mais tempo a
adopçào de uma .providencia quevf^ em parte minore as inevitáveis con-
isequeneiás da libertação, conse-
;qutí.*iciás que em verdade podemencontrar mais fácil remédio por ser

§fê - ^eiacionarem com interesses mate-
v/a., ritó do que as .que advieram da de-

• ^#^0 de idêntica lei rios Estado-Unidos, onde ainda perduram resemsíimeatose divisões originados na-
;)ygmvva da separação.

No Sóiíadò está em 3a íiiscussão ura
proj^toalli iniciado sobre bancos de
emissão. ,

-Najmprçrisaénopâ
sido discutido o acto do sr. Ministro

i, 4a Guerra, que mandou proceder ao
recrutamento forçado, quando existe
á Li da conscripçâo militar de ¦%&
vde Setembro de 1874.

Explicando a sua condmta, disse
s. ex*. na câmara temporária na ses«
.sao de 2'i rio passado, por occazião
da discussão do orçamento de çtóspè^sa do respectivo ministério, que na-
quella lei licou estabelecido que o re-
c utamento forçado será o meio legai
de se preencherem os claros do exer-
cito, um quanto nao se constituir o Io
coutiugente de que trata a mesma lei.
Declarou que havendo no exercito
mais de 2,090 vagas, mandou fazer
o recrutamento forçado, porque assim
o determina a lei. Mandou coiisoli-
dar todas as disposições esparsas que
estabelecem isenções, autorizou o che-
fe de polici' a recrutar, exceptuaudo
do recrutamento os cidadãos perten-
centes ao ciasses laboriosas. Autori •
zou ta nbem um oííicial do exercito a
recrutar, mas, ou porque esse oííiúal
não couheccsse a massa da população
recruta vel, ou por qualquer outra cir-
cumstancia praticou irregularidades
no desempenho desse serviço, sendo
retirada a autorisaçào d.ula aquelle
afficiaí; mas nào susp mdeu o recruta-
mento e antes continua no propósito
de preencher, por meio dessa medi-
da, os claros do exercito.

Ha de ser feito, declarou s. exa.,
com igualdade o recrutamento em to-
das as províncias do Império. A poli-
cia da Corte sempre recrutou, disse
s. exa., ma remettida os recrutas orno

jvoluntários para o exercito. Nào po-dia tolerar semelhante abuso, e aca-
bou com elle. Não recorreu ao re-
crutameuto como meio de garantir
a ord in, mas unicamente para preen-
cher os claros do exercito. Tambem
não mandou recrut r criminosos para
o exercHo, pois o julga muito nobre
e não quereriam compol-o de seme-
lha nte gente. Pretende no emtanto, o
sr. Ministro da Guerra modificar o re-
gulamento dada á lei de 1874 para tor
nar realisavel, na opinião de,sv ex*.,
a conscripçâo militar, e nesse sentido

jforam apresentadas algumas eminen-
(das pela commissao de orçamento
í da câmara dos deputados, em sessão de
26 d<> passado. (1)

| Na sessão de 27 o sr. Andrade Fi-
gueira, amigo do governo, oppôr so ás
mencioaadás ernraelidas e ás que so-
bre outros assumptos pela mesma
commissao haviam sido apresentadas.,

j ¦ Do tal importância são os argu-
j mentos adduzidos pelo illustre depu-
tado, -que deficiente s seria o resumo
que tentássemos fazer do brilhante

(íj Infeliz condição dos governos não
disporem de torça eVenergia prpeiza
para excutarem as leis pátrias quan-
do ellas se tornâo extensivas á nobre-
zâ, como a . couteçe com a lei supra,
que, nàòobstahté estar decretada á
14 annos, ainda não foi executada!

0 xalá que este Ministério a execute;
será mais um troph o para si e uma
gloria para o Paiz. No entretanto de-
sojariamosqueo sr Ministro da Guerra
fosse mais coherente com a democracia

i do Ministério;¦?a qate ^ perteíice.; ;...'/ :f;
Nota da Redacçao.

discurso pronunciado por s. òx*;v aí-
tendendo pri uoi pai mente ao limitada
espaço de que dispomos. Em sühstan-
cia, o pinou s. exa. que não carece o
governo da autorisaçào para refor-
mar o regulamento, mas unicamente

a lei, e que as alterações propostassão illusorias, por isso qu-) nas io-
oalidades, cuja população for contra-
ria á lei da cousoripçào, nào será
feito o alistamento, íieando só o
recurso do recrutamente forçado, uni-
co alvitre de que em seu entender,
deve o governo (ançar mão por ser
considerado pelas populações do inte-
rior como meio de policiamento, de
dar trabalho aos vadios, que não pro-.curam occupaçào, de libertar os cida-
dàos paciíicos de outros, que o náo
sào e que os perturbam. .

--Teria estado expostos na sala da«
sessões de Instituto Philotechnico va-
rios trabalhos de pintura a óleo de uni
nosso compatriota o sr. Eduardo d*
Sa, ex-alumuo da nossa Academia
de Bellas-Artes.

Contando apenas 22 annos de ida-
de, manifesta em seus quadros ver-
dadeira vocação artística. Entre es-
tes figura o que sobre «A Pi a gel Ia*
çao do Christo» apresentou no ulti-
mo concurso havido na Academia
para obtenção do prêmio de viagem
á tíuropa. '¦•

Annulladoo concurso, resolveu reá-
lisar a viagem e acha se aetualmen-
te em Pariz, onde se demorará cer-
ca de um annó, indo depois a Milat.

—Muito coueorrida tein sido a expo-
siçào que ha Academia das B dias-Arte*
faz osr. Gensollen, artista belga, do*
seus quadros de pintura a pastel do
natureza morta, figura e retrato, sen-
do dignos de menção principalmente
os do primeiro gênero. : r;,

Nacãsá Vi ei tas foram expostos urai.
bella paizagem do artista all>,mã<>
Freidler e um retrato a crayon pelo
artista Valle, representando em busU
o finado dr ; Luiz de Castro, o illui*
tre redactor cnefe:do «Jornal do Com-
mercio,» de saudosa memória.' —Acha-se autorisado o governo por
acto legislativo a auxiliarató 300.000$
a commissao Franco-Braz leira |e ó«
expositot\;s brazileiros que concorre-
rem á Exposição Universal de 1889.
xis commissões organisadas em l^ari^
e nesta capital trabalham activamen-
te para que seja condignamente repre-»
sentado o Brazil naquelle certameu
industria. ,Í

—Acaba o governo de mandar resta-
belecer o Museu do AmásOíias, era
beiii dos interesses da sciencia ô da
industria.

—i-Não tendo ainda provado béntüen-
hum dos apparelhos destinados a evi-
tar desastres nos bonds, foj annuUa-
da a concurreucia que fora .*. aberta
para apresentação dos mesiaosaappa-
relhos, mandandorse ;tornar ¦ efltec|iva
a applicaçãa da tela do ara rhe. v: ozk v

O cambio, qúe no dia 19 achavâ-s^
a 25 5 8 continuou em ajta atl o dia
2G em que attiugio a 203[4m tâi*
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xoanoa dias 27 o 28, ficando neste a

t Ha 13 annos, sendo ministro da fa*
senda o, "Visconde do Rio-Branco, ti-
remos o cambio a 20, apôs um cm pres-
tirao em Londres.

SECÇÃO LtVft.
AGRADECIMENTO

O Conselho do Monte-Pio dos Ar-
tistas Oachociranos», grato aos illmos.

-Por ainda não achar-se inteira- «Wg*^„„_. Bella A-ielrad,,
Selvirio. Romano de Sousa e T d xeira,

Nesta typógraphia compram-s ai-
guus «Astroidos» du« números 33 e ffr
Paga-se bem
*—9 ¦ 4 »

mento retabele^S. A. Im,eai

Regente 
doliguiroii C .mraoloda quo £,..ltuitilin mt Ir) curvJV0 (1() f„f01^-<l'as9_CCa°„ 

w:t_f'.n,_v,rsaro oido Alberto Querino Alves, membrocortejo a 2», dia do seuanmveisai.o Conselho, aceu.tindo a to-natahcio.1..—Fazem-se grandes preparativos
para a recepção de S S. M M. Impe-

Tiaes, <jue no dia 5 do corrente de-
vem partir de Bordeos. r—Depois de haver soffrido grandes
reformas, reabrio-se no dia 29 o Mu-
seu Nacional.

—Continua em exposição no Arse-
nal deMarinhao grande meteonto de
Bendengó, que cada vez torna-se mais
notável, pois teve já a distineçãó de
vêr applicado o seu nome a dous pro-
jectos parlamentares:—o projecto de
indemnisação, apresentado no Senado
pelo sr. Barão de Cotegipee denomi-

dos os chamados, e a qualquer hora
do dia ou da noite, ':om especial i d; ide
o dr. Bella, em nome da Sociedade,
o Conselho, lhes agradece tão eari-1
doso favor. Cachoeira, 12 d agosto
de 1888.

O i° Secretario
José Correia d* Silveira e Souza.

A««'J(.3I _s

CAIXAS PAftA TYPOS
* *

NVsta, typógraphia se dirá onde s*
fabricara caixas pira ty pos e cavale-
tes para ás mesmas, con toda.a per-
feição o por preço. mo li cos.

Aceita-se eucominondás.

hymno da liberdade 13 dk
Maio

Muzica do professor Mi noel Tran-
quilliuo Bastos ebttra de Silveira Sal-
lese Bingre .

vende-se na loja Grenesi..

PASSEIO DR RECREIO

No dia 26 do corrente partirá da
estação da estrada de ferro Central

*?

ueio sr. uarao ae uotegipee ueuomi- a-*— —  — . ....
Ldo «Beiideugò-as.-» e o de Ba.uos d'««ta cdad,. em tr.m especial a ura-
de credito real do sr. Presidente do
Conselho, conhecido sob a denomina-
ção de «Bendengó mirim».

==Brevemenie chegará a esta Corte
um monsenhor romano enviado por
s. Santidade, para entregará S. A I
Regente a «Rosa de Ouro.» Na peanha
-que sustenta a preciosa jóia, mandou
o santo P id re gravar a data 13 da
Haio.de 1888, delicada lembrança que
será tão grata á Augusta Princeza
como a toda a nação brazileira.

—Chegaram a esta Corte, no dia 29
os Des. Dermeval da Fonseca, da «Ga-
.zela de Not«cias,» Pederneiras, do Jor-
nal do Com mereio,» Fernando Mendes
e; Siqueira Cavalcante, do «Diário de
Noticias» que foram representara Im-
prensa Fluminense em Buehos-Ayres,

-pôr ocea sião das festas que a 9 do pas-
sado a Republica Argentina comme-

i- rou a sua independência.
Não só naqu Ha ea pi tal com* nâ da

Republica dó CTrugáy foram acolhidos
os nlustres visitantes com manifesta-
ções geraes dà mais intima e sincera
co^d iajidade, o que certamente concor-

v rerà para que se estreitem os laços de
amisade entre os tres Estados vizinhos

/ sul Americanos.
; r^n no preximo dia

íü dé Setembro receberemos a visita
de representantes da Imprensa Platina.
—.Acabou de sahir a luz duas obras

importantes.
«Paradoxos» de Max Nordau e tra-

^pj^i^:^ife;^^ií da Rocha.
«Novo Roteiro dos Orphaos» ou gui a

U)pratica do processo orphanologi.o nò
Brazil, por um juiz de orphaos, 2a edi-

fvi.çáp annotada, corrigida o melhora-
dai pelo dr. Manoel Godófredo Aleiicas-
tro Autran, juiz de direito.

Sãô editores de ambas os srs. Laem-
atai. &C. •

ceiçào da Feira, a distiuçtá philar
monica «Euterp; Ceei liana», que alli
vai bnsear em acompanhamento as
imagens de sua Padroeira e Sào José.
que foram encarnar-se, pois teem de
ser coib/calas n'um altar novo cons
truido na egreja do Monte para esse
fim.

Preço dos bilhetes de ida é volta.
Ia Ciasse «..2^000.
2* Classe 1#)00.

•_•¦¦¦¦_¦¦__¦_._¦_•¦¦__¦_•_¦_.¦__._•—_¦_—.—¦——¦———<—__-

A 900 RWS O Kl.LLO
Sabão da. Costa, vende Marcellino

Reis em sua loja em S. Fei x.

Marcellino Heis, estabelecido á rua
Direita de S. Felix, tem urh completo
sortimento de miudezas á retalho,
além de sapatos de trança, pannosda
Costa e ou tros muitos artigos,-que
vende por preços resümidissimos.

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

— ai -1 ''" -- -IL Jt 33-_ _g

<TONJG0>
Cnutritívo_

? _»*£

'VIJNTJE^LO
Ofc

BREVEMENTE

IU LOJA GEtfESiô

?

O resultato saü-factorio obtido
nos casos maisdiversos, até mesmo
tfaquellesem que haviam sido mal-
logrodas as preparação* ferruglno-
ias.< faz com que linho coca
pkoaphatado ferruyinoma
seja e nais enérgico agente lhe-
rapeut co para curar e combater a
anemia, a rhloroem e todas as
enfermidades proveuieutes da po-
breza do sangue __._.___..„
curar o combater o **cM**}»-

roso oonralcocoaola», oeMll-
dado, fraquaaa, tte.

DEPOSITO OERAL• \
9.bü fíue Albouy, em PARIS

V~V' >

GYMNASIO CaCHOEIRANQ

Manoel Amancio da Silva, diree-
tor do Gymnasio Cachoeira no, esta-
belecidoá rua de Baixo n. 13, tem p#r
conveniente declarar aos srs? pa<w
de IV milia e aô publico, que mudo*
o seo estabelicinieíito pára a; rua For-
moza, prédio n. 37, o qual oiferece vas-
tas e boas accommòdações para aulas,
dormitório e recreio,

Cachoeira, 2 de Agosto de 188S,
O director.

Manoel Amancio da Silva.
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Ha ttos e Com p;i uhil r sti fic h n-
do o *ou Anauwciu ant «nor, d"-
ciaram qu» cobram 400 rs. por
ead» linsada nos sk*u« guind '.seis, —
m^pcnd u o ds devp*>is< do ganha-
dor que faz » Hngi íh; bcn o no
ni» se |,H«ponsul)i isaiTí' f or qu i
qu araras quês-! ^ossam dur n
rtO)b»rqiirí e d sQinb»rqu: ao^ vj
luniH,

Caiu >m\ 27 dn ;a rço le 1888
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\)CCL\!UÇ40
Matos etc. Ca., par» »vítarem

a co«.iii|u.«çáJ dos p ojuiz «s qu
teem s> ffido nus cobranças d*,
lingaías devoluii^ uo mundas
te\ p'»r pretextarem alguns n -
go iantes já t^iem pago a >$ gv-
nhad.res qu<mio é sab ío
q«.e est^s nhs tera au o ísaçâo
para rec»b^,—uu<rs prqa f
el«vad o preç? ile 3 0 e s a 480,
d chrara que íe h^a eiu di.nl'
só -e^ãe liug d1-* s vnunes <i':a>
qnd es que nào s* ng. iu a nag.r.
eqje nao *e s^rve^s da uri^Mo
fuHs, -lera d"6 Updlfré'rn po Oi»
gj* htras o "íiX*ifo da* *obranc^
em se<Jsb.i!çõ s par* ex.n* em^e
d'e se J-avmy

Cacha «ra, 5 «ie julh.) de 188$,

PALHA DEJUNCO
Hec^b*.' uai o g -ande 

quatriia»
de - vmid* muito binat|3 o Virgi
lio M tt i

O que há ue ma s in io e; .m>
áern<» ne-le ang» va <?•=») Vir
gilio ilfjía á rin tlu Bíixo n 31
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TlNíAi E UUS »$
Pa<aj>fturas t in um oornple-

to s r i^n". <> Vf^iltV» M tt»v
a———

1'5'rBlBABíA
_N« rocinha do finado coronel
ramponet, éfü Sáo Pei x, recebe eanimas t^Miratar na esiria i^,
por dia ou p(^r fMez, -*ub eoutraeíó^

.fámb^uí vende-se capim aos Mcfaov: #

' H ^^-jypogr^phia se dirá on-ee sefabicsm caixas para èvpas« caveietes par« ás itíestíi, cowtG*a u jierfeçâo.;è por preços mo.•tííÇüs.> :.i'::. 
':;^; 
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Aceita-se -enqoai'«endafc 
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CvFE >!01I)l>
\h v\i itioi

Kiiffosino Pôreírt ie Oli^i i.
?<Vide (« hora etp diante a 60)
r N .1. KUj, eín seu e!a^)l ci«
rriénto m pttyá «ios laui i iud is.
^ariiiiJuoiftMi" óretcUe ai ^!« mai^
i Mirar*.$ ri i popuía(àó d'est-t gi íí'0 u > intuito d^ tira t! —» >etn
$u I, t«n o oa q iali ado coui

vèjfíd

UO« ()'PÇ';H, ai) *0llt''I)tH do f>"£U k2
p*ra o que não p u M esforços,
gar*atipaoser oseoc-ésem con-•sçio díi qíiahdaie -nginna, o qu»»»()dtí -er a.uvcia io p-io nubücü
o *eó m giitito paiadar, ooi> a sua
tvirrjfayfii é feita H-m es^rva da
o-^ença de quaiqii, ps>ôa.Mu.it ba, 21 dej ioho d ^88.

. ÚlGvHrtOS C.LMiNlES

Pari fazerem <Jesa,»pirec^r ius
iwiAinan «17», a f> ta í* r**sp

'Cái ..'oduzila qt\t>r f,ar «stUfa,
pi h-htten o) quer por s0ff m u

>•» br.»ü b i-sf qij-r por mole*-
Úà< i > caraça) a ao fi;* io

Ve 11 Enmsto Si-uèe^ da Sü
va Fre ias era sua loja à ilaa;or.na *.

AGUACELHA
O melhor areparad¦» o<ra «i^r

a.^a-i e fó>íi.i r o cabeüo, ven
™ o ba ateio José Gouç-lvea.14

A,?r»e da* ;

CAFÉ' ÜiÜ
M.miel F'itite.< Ép «in, on inua"orno *eu f.bio de-café <nuiio,
*m á ge aí riMt? oní) *aÍ7 a ;

list^ rtaíe é o y^^dvj-iro í*afè d
n»e.as -exrQii«, ia nlli^, | mu*;.
amajla^Vjodeaíi fax^c uzo ^no
íimií no v c i| de que seja me. p o-
dueto (a!sMK«ído ou d^t-tiiüo k»
seu yeríaiH^-i palaia^ipaso ^u
| o icinte 1 m io r-oiíiiec.ira^nto
.poti^ional qi^ tem a^ ta vn,-
aast ia ó m^iiipula o ra^hor cafí
qu éucMitn uo mercado, razõ s
;éa.<í> q »e o C7lo ia na eltara do•se:u:.vér<;iHd'e-:ro val.*r.

k exmas. ara !ihs que des«jarera
mr m ura ge^ecó lão pe^ftltomandarão ^ba^tíCDfrse do aio^íio
m f«bri<?i- a rua (iaà Piores n* 24
u^a^ UiijCíaooij é veniiáe.

Preço ÓO0 o küe..

C.4PÉ MUIIíl».

0*irí> e mrríío s.jhor^»,
frot'osi .jíí Souza Braudáo.

RUV DA Piuçvk. 7.

WU PARv ESCUEVüR

prata e íixe eai ludo i?l,al „.nus «fun.di.nglaz,. v8a « FfUílua; da So. aBraníão. á ru,uir M ,*• P^tç, „. 7. e:il ffas^;S ^e I uça » c<*RH>t> dj f,e«.
g'i"Z; pr-^os b ratissimos.

COMPANHIA BAHAMA
HOítuUODi áU ÜE AGOSTO
E-VTRE Cach.m ra e B.h.a.
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)u » h.-feir.i.
QuHita.-feíra.
>|X ^^flra.,
Saboad», . , .
>eg.-f^ira. •.
Terça.4'era. ,

Quinta.«f i a.
S-ASia. feira..
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Sanbado.
^eg. feira. .
Ce ç» fà-a. ;
Uuarta.-THÍra,
i) na a.-faira;
Sesta^fmra, ,
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MOLÉSTIAS Í>Õ
ESTOÜAeO

TIP BOPEPIIG0
Xtm' BUCHATSA.U

Preparado por Goufuot, pbame*
ler Empregada nos HoBpitaes ereceitado pelos médicos, nas<Jysp«psia«,oardÍaIgia8,vomí-
%ou g»8trodynias,gastralfri«i,tusUo. tííg«stÔes ponósae, eu.
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