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O ASTEROIOE
AINDA A INSTRUCÇÃO ENTRE NÓS

(Continuação do numero anterior)
Voltando á questão da instrucção

publica, sr. presidente, peço ainda
premissão para trazer ao couheci-mento do parlamento o que se passana Republica Argentina com relaçãoa este assumpto* Vou indicar os progressos da instrucção n'aquelle paizpara que envergonhado-nos do nossoatrazo, possamos enveredar por ca-minho melhor do que atè hoje trilhado. '
-° S/' Fanoel Ribei™-*—Felizmente

nao ésó a religião que é atacada;atacada é também a nação, porqueaao tem instrucção publica.O sr. Rodrigues Peixoto;—Infeliz-
mente não a tem; terâc os nobres de-
putadôs, os b chareis, os médicos,

; os' engenheiros, as classes elevadas:não a tem, porém, as de mais. Te-nho viajado um pouco pelo estran-
géiro e conheço o interior do meu
paiz, para poder affirmal-o.

Exhibirei os dados que, colhi ácercada instrucção publica ná RepublicaArgentina. í
0 sr. Manoel Ribeiro:—Dê agora a

proporção da instrucção no Brazil.O sr. Rodrigues Peixoto:—Chega-
rei lá; v. exa. não tenha pressa; vá
pondo as suas questões, que eu me in-cumbirei de responder-lhe.

3r. presidente, a população esco-lar daquella Republica è de 509.000uabitaiites e freqüentam as escolas40 'ío daquelles que estão em idade defreqüentadas; ; ; .
Eu q|í_rsaher. sr. presidente, pelorelatório douobre Ministro do Impe-

y°> ^V^ a População escolar no^razil, iixclüindo-sesnão só a do Riode Janeiro,-como' também a das pro-Xinçias, Nenhuma informação porém,pude absolva mente colherá esto res«peito; o^eíâtorio neste ponte ó alta-naente dtaçiento j' êité ayaro^ #s^qd^pelp nosso Acto Addicionala instrucçâo^está confiada ás provm-cias,, mas sei,também que-não seriasem interesse;; para nòs que doeumen-toscomo orelátqriòdpnobreMinistro
consignassem tudo: quanto-.houvesseResse respeito. ' W

Estudando o relatório nesta parte,vi que, na cidade do Rio de Janei-ro, ha apenas 93 escolas, com umafreqüência de 7.840 alumnos; entre-tanto que na Republica Argentinao numero de escolas é este que voureferir a Câmara (fallo 
*das escolas

publicas) (lê) :
Por conseqüência, sr. presidente,quando na cidade do Rio de Janeironos contamos apenas 93 escolas, euvou deparar em Buenos Ayres cora611 escolas!

. Eu vou ver na cidade do Rio deJaneiro e no municipio neutro, uma
população escolar de pouco mais de7.300 indivíduos; e si multiplicar-mos este algarismo pelas 20 provin-cias do império, poderemos ter no ma-ximo 164.640 indivíduos, . que fre-
quentam as escolas, quando o Bra-zil conta 14.000,000 de habitantes.

Entretanto, na" Republica Argonti-na,quecontapouco menosde 4.000,600de habitantes, a.população escolar,como eu fiz sentir ao começar é de201.333 alumnos, o que d '.monstra
que a freqüência alli è muito mai-or do que a que temos no Brazil.

Por um. discurso que tive oceas-sião de ler, proferida no Senado peloillustre senador, o sr. conselheiroAffonso Cel.so, vi que a população es-colar brazileira orça porÍQ00,000deindivíduos e que destes freqüentam
as escolas apenas 3 00.000. Ora, siisto é verdade; c orno é de crê r, porqueaquelle illustre estadista hão apresen-taria ao Senado dados falsos; e fazen-do uma porporcão com relação as
províncias'do Brazil, chego áestere-sultado: em vez de termos uma ' po-puiação escolar de cerca de 165.000indivíduos, devíamos ter a de 8000.000.Isto demonstra que em matéria de ins-trucção publica nós não temos absolu-tamente nada; tudo está por fazer/devendo, o que existe ser reformado
de<«fbridèm comble,»se me permit*temr empregar uma phrase franceza.
(Apartes.>); fív

> Não comprehendo. que se possam pre-parar cidadãos para os mais altoscargos do paiz, pára a magistratura,funeções; políticas e administrativas

urna, ensinan-lhes o que é mais ele-montar.
Entendo como o grande Michel Bre-ai. que sempre leio com prazer, cuiosconceitos tenho na maior considera-

çao, que soletrar nas esquinas das ruasum iettreiro nao é saber ler.O sabor ler é cousa muito mais sé-na; e poder comprehender um livroscientifico, ou um livro litterario emao apenas reproduzir palavras, eu-ja significação desconhecemos.Por conseqüência, me parecia queem vez de ensinarmos nas escolas pri-manas o que ensinamos, isto é ape-nas leitura e escripta, e isto muitomal, por intermédio de mestres quenao tem e n geral aptidão, com hon-rosas excepçõos, deveríamos antes
preparar nas escolas norma es profes-sores mais dignos e mais idôneos, eorganizar para asescolas um program-ma muito mais modesto, mais praticoo mais, /racional, do. que aquelle aueactualmente temos.

Nas escolas allemães, nas escolasbelgas, tudo se ensina, até rudimentosde agronomia, rudimentos de' scienci-as naturaes. Quando o menino saheda escola, nào direi que tenha conhe-cimentos profundos desses assumptos,más tem conhecimentos mais ou me-nos geraes, que depois procura desen-volver, consultando a sua vocação.
(Continua)
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A fabrica de tecidos « S. Carlos» veio "
na «Ordem» de 15 do corrente res-'
ponder as nossas justas e sensatasi ae-<cuzações que lhe fizemos, pelo seu ré-;
gimen feudal que tanto a distingue

Não temos em vista agora.respon-
der-lhe; a fragilidade de seu artig#despensa-nos d'esse trabalho: o celebre'despinhadeiro escorrega disso e a tapa-
gem de palha feita pelo .foguistá nãoforam respondidos. v«l

O nosso fim, porém, è chamar a aí-tençáo do respeitável publico para'um, abaixo assignado que, contra nós,alli se está promovendoi, impondô-se
preparar cidadãos para a vida di-l para assignal-o. Wí lhe?se?PpS.
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tido lôl-o, sob pena de serom despe-
didos imm diatamente aquelles que a
hso se recusarem.

Não comentamos; é mais uma do
Torôró.

Fique, portanto, o respeitável pu-
blico desde jáscientedo merecimento,
Uue deve ter semelhante documento, se
porventura fôr publicado, e quaes os da criança, i
meios empregados para sua conseccus- crar, porque

vem era tal caso suspender a amamen-
tação.

Fora d'estos casos não vemos moti-
vos para que a mãi nao amamente seu
filho

Uma constituição delicada não éra-
zão para que uma mãi deixe de ama-
mentar. Além dos motivos de interesse
da criança, a mãi tambem tem a lu-

as que não amamentam
estão inais predispostas a inflamações
dos seios do que as outras, a engurgi-
tamentos que são muitas vezes pontode partida de cancros.

Além disto a secreção do leite nâo
pode ser brusoi mente interrompida
sem que outros órgãos sejam ameaça-
dos por um desvio do trabalho que se
devia dar nas mamas; d'ahi a frequen-
cia maior das metrites (inflamações da
utero) nas que não amameiuam.

Em relaçào.ás crianças, a prova de
que o leite materno é o que mais con-
vém está em que a mortalidade abai-
xa-se ao minimo nos paizes em queas mais têm conservado o habito de
amam üitar seus filhos.

Não sendo possivel criar, a mãi tem
escolha entre tomar uma ama ou uti-
lisar-se de leite de animaes.

O primeiro recurso è preferível.Na escolha de uma ama deve haver
muito cuidado. O exame chimico do
leite ou microscópico quasi valor ne-
nhum tem para determinara sua bon-

cam-se, de ânno. para anno, em tudo idade, porque muitas vezes o leite de
promettendo um aus icioso futuro, o fuma ama não convém á criança que

«io.
Parece-nos que a fabrica, com tão

reprovado proceder, em lugar de se
justificar ao envez, mais robustece a
a serie de accuzações que sabre ella
peza.m.Os clamores da honrada e laborio-
za classe operaria que a povoa tem
chegado a nós, e faz-seprecizo que ve-
nha mos era sua defeza, conforme nos
impõe O nosso dever«de defeza do povd»
estatuído no frontispicio d'este Jor
uai. Pugnamos pelos desherdados da
fortuna, que procurara adquerir no
trabalho licitoe honrado os meios in-
dispensáveis para sua subsistência e
sugeitando-se, por esta razão, a sevé-
ras imposições, corno é proverbial n'a-
quelle estabelecimento, onde as condi-
ções indispensáveis para o progresso
industrial são desconhecidas ou anti-
pathisadas,e d'ahi a razão de suas queir
xas e átrazo.

Em quanto isto alli se dá; outras
ieas similiares crescem eíortifi-

se apresentem desarranjos da saude ê
necessário mudar de ama.

Acontece não raro que na primeirasemana o leite da ama diminue; è pre-ciso nào dar muita importa ncia a isto;
as vezes são as saudados, ò a nutdan-
ça de regimen, mas logo i.stopa.ssarà.
Ha, entretanto, casos em que a sepa-
ração do marido, as saudades da terra,
se vem da roça empregar-se na eitla-'
de, a tristeza por ter deixado um filho
entregue a outra pessoa, etc, produ-zera na mulher um aborrecimento in-
vencivel, fastio, insomnias, e afinal oleite secca-se de todo.

(Continua)

que sobre maneira é honroso para
seus proprietários e não menos para
a Nação que d'élles espera sua futura
grandeza,¦g OTororó, na sua fundação, projectoufazer madrastos e outras fazendas de
origem estrangeira, e, no entretanto,

Tâté hoje, apezar de não lhe faltar os
recursos da sciencia, ainda nada d'is-

;:S0ffez. *mÁm ¦¦'¦¦: -7 aIa- --'•'
Seria prudente que a fabrica me-

fitasse nestas considerações e abran-
dasse o seu regimen dóstempos hidos

Aílo.qual proveito nenhum lhè hadea resultar.

ella amamenta, o p-queno soffre con-
tinuamente perturbações digestivas,
emmagrece, a ama é despidida, vai
amamentar outra criança, e aqui com
o melhor resultado, a segunda nada
soffre, e cria-se robusta e sadia.

Até com as próprias mais podemdar-se casos . d'estes. . Depois de ter
criado bem um ou muitos filhos vê-se
a m£i impossibil itada de cria r ó ulti-
mo, pprque seu leite não convém a este,
e sem pe se possa, achar causa algu-
ma què explique o facto

O principal è prestar-se attenção ao
estado dé saude. Qualquer das moles -
tias aciina apontadas, se, irrjpedem -Hãl
mãi criar, deve fazer regeitar a ama
cora maioria de râzâo.

A idade deve variar entre 20 e 35
annos. fii\

O filho da ama êum bom signal
para avaliar-se da qualidade do ieit

SECÇÃO INSTRUITIVA
SYG1ENE-ALIMENTAÇÃO DAS ORJ.
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(Continuação do numero 89)

Tampam »iS»a An„ Val"« avauai -se ua uuajjuaue <iu iene
lãm^ ^™?-^mtíntar se è !d'fasta tí *»tè dtí certas enfermidade qut,
2 í,«ST(8 de ventre, a ella possa ter O exame d'estas ecoa-
IW»Síi* *" >a1'0U ?tí sof" VBni«nt« Stír i'^«mbido a um medico,
for a C3^/, ff,rh°fun,da'Seja quaI A«ui -só nos limitamos a dâr as regras
fre de m SS* 

ub"rcul°sa' ou W, de que as mais estejam no caso de
merar Ttl'f q"?• sorf lon«0 w'«- podír utilisar-se. *

Só ae^^tiS ^ 
WM. I ^^.IbIÍ^ÜP a mónsin,»»

¥aú Ia mos d^quellas por serem maiscom mun se mais faci lmente reconhe*
ClVeiS.. \ -...,, ,-A ,'.,, A

Muitas vezes acontece que os, bicos

• ção è do grande inconvenientej porqueécausa de alterar-se o leite; Muitas
vezes acontece que appare.cem as.re-
gras qüàridoáama já es*à criando ha' muito tempo Isto não é motivo parados neít n<? mohzrn :â'Wa *-T T' "'w? íiuuuü teuipu ísiu uao e mou vo para

se um ineommodo 3&^3*$£í§ 
'despedil-a logo, principalmente se a

®^§S§Êm^ acompanha- criança já está do dec mo mez em di-
lâMStSm?!^ Vmm ante.e a alimentação é ajW, podendo resultar pela continua,çâo aa amamentação erysipeías >n ;
gurgi tamentos leitosos, abcessos. Coü4

K

ajudada com
leite de vacca, de cabra etc.

N''estes casos muita vez a criança
n4da, soffre; se, porém, acontecer que

SECÇAQ ÜVR£
Discurso pronunciado na sessão Bspi-

rita Gachoeirana em 12 de agosto
por um dos seus membros.
Lançai os olhos sobre as paginas dahistoria dos povos, desde as mais re-motas épóchas,até os nossos dias. Ve-reis por toda parte nos turbilhões agi-tados pelas paixões, o erro abrindo

largos sulcos com o arado do crime,
inundar o selo pór torrentes coudalo'
sas de sangue humano.

Assim, caros irmãos, suecederà, atè
que o braço civilisador do progressonào tenha concluído o grandioso faroí,
que tem, de completamente, esclarecer
o mundo com a luz da verdade, qu#o egoísmo e o orgulho tem envolvido
em denso nevoeiro.

O ferro homicida levantou impérios,
creou nações destruindo outras: o fer-
ro homicida^ foi a arma quo sustentou
os povos em seus governos e sustenta
ainda. /Triste condição!

As intenções perniciosas de um ho-?
mem por vezes tantas tem produzido a.morte em profusão. Ondas de sang;üa
tem afogado a muitos povos:Sobre afronte em cfú^ brilhou unia
coroa real estavam muitas vezes ma-
cuias do crime horripilante, preço pele>
que ella comproü-se: custou o sangue!

Assim tem sido a historia dá hu?
manidade em suas phases. Sempre
trâiLSgredindo as raias da mórál, le-
vada pelo orgulho e pelo ègoíSrao>
tende ppr conseqüência* abafar ò santo
amor fraterna li

Asshn tem sido sempre. ...'" -;•¦¦-" yA ;
Contemplai pelo lado religioso.' -
Tereis de horrorisar-vos. Até viçfe

mas humanas eram imnoculadas-paTà'
comprimento de barbaras ceremónias,
sendo sempro escolhidas as melhores
pessoas, como virgens, moças, ráéríoa;
vezes homens. « Sacrificava-se aos
manes do amigo como diz a Iliadà aos
deuses.,1 aos ídolos, para o boih êxito
de qualquer bataüiáá; aa;Assim os povos engolfados no erro
pelo principio,religioso, que lhis é
inherente, perpetravam hediondos cri<
mès; Todavia â~ regra gerai páraestesísacrifícios, era como viotimas animaes
qne em holocausto eram consumidos
ao fogo algumas vezes* , %^ 7.7 fjSegundo as conveniências para a^j «a

M 1
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j-.aixtfes o pensamento do homem creou
cultos os mais estra vaga ates; os sábios
nüo poderão minorar o mal.

D'entro os povos um destacou-se,que,
pela pureza de culto,estava a par páraindicar a estrada da moral—o povo is-
raelita, o povo escolhido por Deus. OGênesis—-áureo monumento sem ri-vai, que vai inabalável até a con-sumaçào dos séculos è na narração
d'este livro que nos kgou a nação ju-daica, ern que o Espiritismo sustenta
quasi totalmente a sua immensa base.

Ahi estào superabundantesas passa-
gens, em que cs espíritos do mundo
invisível vem em soccorro á proteger-o homem nVsta vida transitória, revê-
lando-se muitas vezes; n'esta vida em
que o homem está cercado de escolas
a sua perfeição. Ali estão os sonhos
k sua defeza, os prophetas publicandoo erro, esclarecendo o futuro.

No próprio paganismo encontra ain*
da o Espiritismo uma outra base em
que vê-se o mundo dos espíritos com-municando-secom o visível.

Quando chegou a grande hora davinda do Redemptor, xs oráculos ma-
nife«staram que vinha aquelle que oshia fazer emmudecer.

Os estupendos milagres do Homem
Deus quem explicará com mais cia-resa que o Espiritismo?

O Divino Mestre, depois de morto,
quantas vezes apresentou-se aos seus?
Os consolando—dizia-lhes: estarei comvosco até aconsummação dosseculos.
OSvmbolodos Apóstolosé bem clara
prova sobre a intervenção dos espiri-
tos, e por conseqüência sobre a vida
eterna.

Sustentar-se, pois, contra o Espiri-
iismo provas que o possam negar, éimpossível, ellas são tão frágeis pre-sentemente, que, para as derribar bas-¦¦ taria qualquer pessoa, ainda mesmo
njão espirita,

Agora confronte-se o Espiritismo
com, a religião. Ver-se-ha ser uma e amesma cousa.

Os preceitos de moral, os preceitossantos, que , plantou o Divino Mestre
são os que segue o espirita.

Contemplemos os quadros que os mi-
jaistros de Deus oíFereceram á «Europa
com- tantos, morticínios—sendo cotio.causa a religião. Vede os algozes deJoanna d'Arc. os juizes de Gahleu in-nocente, o morticínio de S. Bartho-lpmeu, e outras tantas correntes desangue, os Boinas, a sacrilega inqui-

,siçap, os' papas armando exércitos, a
podridão eni suas instituições—como

m ceíibato para mais escândalo, as bul-
? Ias etexX; - ,...,..,<

¦'*' : °feuitismo: sempre lutando opposíoao prpgresso,pelo seu systhema' egoísLía,^b:trepidou muitas vezes para ai--caiíçár seus intentes, em lançar mãos;asxármas que o avilta,"
." Ò ^anto principio de caridade - elletransformou eni principio de erro comno estandarte: maculado. A moral que.vdevériam ensinar ficou envolta em re-finada %pocrisia, o anior era o-Üo,

O àSTFRftTJyF 3
I consti tuiu-se o ministro de Dous. Elle'ora outra era comprou Christo oara
j o pregará cruz mas sempre o m.s-i
j mo homem, sempreo lobo transforma- ¦

do em pastor. Até os nossos dias omesmo homem com as mesmas in-clinaçoes para o mal.
Agora vejamos; quem entre o Espiri-tisrao moveu o povo, ou quiz mover

para derramar-se osangue.Quem entreo espiritismo de xou de abraçar o sauto principio da caridade? Qu m como
juiz condemnou ao innocente? Quemsendo espirita ateou ou quiz atjar fo-
gueiras para serem queimadas victimashurnanas!?Quem aguçou o ferro?Quemvestio o manto da hypocrisia e damentira?

O Espiritismo presentemente esten-didoportodoo mundo attingea maiscie 30000000 de verdadeiros apostolo.sda sciencia, da verdade, progredindona vanguarda do progresso.A vós, espiritas, caberá a gloria dacompleta regeneração da humanida-de, porque sois verdadeiros discipu-los do Homem Deus.
Em vossa marcha nunca haveis deuzar do ferro e do fogo que são ins-trumentos de destruição.
A vossa devisa é: Fora da cari-dade não ha salvação.
Caminhar; nunca parar.

¦u-v i:.r_Ts v::rarr3»__:

AN MUíMCIOS
PASSEIO DE RECREIO

No dia 26 do corrente partirá daestação da estrada de ferro Central
d'esta cidade, ern trem especial á Con-
ceição da Feira, a distineta philar-monica «Euterpe Ceciliana», que allivai buscar em acompanhamento as
imagens de sua Padroeira e São José.
que foram encarnar-se, pois teem de
ser collocalas n'um altar novo cons-
truido na egreja do Monte para essefim.

Preço dos bilhetes de ida e volta.
Ia ulasse..... 2$000.
2a Classe _.....__.;... 1$000.

N'esta typographia se dirá a pessoaque tem uma casa térrea para ven-der.

|b| orgulho a huinildáde; Assim pois I

BREVEMENTE

10Já GEflESSQ

?

bb a.,. ra ____> I

Nesta typographia compram-3 al«
guris «AstroidtíS*dt)s números ;*Je50
Paga-se bem

CAIXAS PAí-A typos
NVsta, typographia se dirá onde se

fabricam caixas pira typos e cavale-
tes para ás mesmas, com toda a per-feição e por preços modieos.

Aceita-se encommendas.

hymno da liberdade 13 dk
maio

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

vende-sena loja Genesio.

<to¥iC«5>
C NUTRlrNcT)

M O resultato ..satisíactorio obtido
eos casos inaisdiversos, até mesmo

p rr aquel les em que haviam sido mal-
H logrodas as preparações ferrugino-

sas, faz com que Vinho coca
phosphatado fe r ru ginoto
seja e nais enérgico agente thé-
rapeui co para curar e cómbaler a
ornem ia, a chlòrose e todas as
enfermidades provenientes da po-
breza do sangue.

Receitado por todo» oe médicos p*ra
corar e eombater c Racüiatls-
ma, eaeroíulas. anemia, chio-
rose convalescenelaa, deblli-
dade, firaqn-aaa. etc.

DEPOSITO GERAL
9M RueAmuy, em PA MS

€*W^'
ÜTMNASÍO CACHOÉÍRANt)' a

Manoel Amancio da Silva, direc-
tor do Gymnasio Gachoeirano, esta-belecidoá rua de Baixo n. 13, temptr
conveniente declarar aos srs. pãesde íVmilia e ao publico, que mudouo seo estabelicimento para a rua por-moza, prédio n. 37, o qual ofíerece Vas-
tas e boas accommodãções para aúlás,dormitório e recreio, * . :

Cachoeira, 2 de Agosto de 188S.
¦.^¦•*.. O director;

Manoel Amancio da Silva.
'»*.-. •^^¦Kauutmm*-'.

Mi^ho a 80 o
Jõviuiam Bastos.

1; aro venda

r^ .. < AJ-UGA-SE ^|
O primeiro andar do sobrado n8. 6 a#estreito da rua de Baixo, em Yrente áredação do «Americ_mo»
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Mattos e Companlu < retificm-

Jô o seu rtn»u»cio ant**fior# d»J-
ciaram que cobram 400 rs. por
cada lingada no»* s*--u- guiai isto». —
ind^pend^n-e d* de<p«z« de ganka-
dir que faz a !i.n'gi-ja; bem -o no
nâo se responsabi istam por qu «i

qu« avarias quèsj |.ossam dur n ¦
embarque e d-seu-barqu^ do« vo

Caiho»ira, 27 dn m*rço de 1888

DEClARACiO
Maitos etc. Ca., par* «Wtarem

a continuação dos p ejuiz»s quj
teem s« IVido nas cobranças <\i*%
lingadas de voluxues no- guindas
tes* pt>r protestarem alguns n>-
go iantes já t«reoi pago aos g*-
nhadores, quando é sabido
que estes nào teum auto ísaçâo
para rec^bar,—- outros porqn" f»
elevad * o preço de 3 0 e s a 480,
d ciaram que de tina em di.ot'
sò >e ão liug AMis volumes dV
qucd êk que nào se n^g m a pag/fr.
e qae nào se servem de òr§iexío<
fut-is,í-lém d^e nodiarem por (0%*
gas horas .o iMX-ifo da< cobranças
em seus balcôs para exunt em se
d'e-se í^v-m*.

Cacho ira, 5 ie julho' de 1888,

PALHA DE JIIPÍCO
Rfct»b*u uma gande quantia»

de v«nd^ muito barato o Virgi
li» Mtta x

í^SS .P/ktU tuíELLLJS
O que há tíe mas indo e mo-

demo ne^te artig-i v^niH=i Vir
gilio VloUá á rua dh Baixo n 31

T1NÍAS E ÜLE'»S
Para .pinturas Ura um eomple

ta 8Hr.irBi.nio ?> Vn-gilio M *tt^,

E>XKlBâRlA
Na ruciiha dò finado coronel

Pamponet, tfro Sâo Pel x, recebe'-«e
animas para tratar oa estrita ia,
per d|a. ou por mez, sob contracto.

Tánabetn vende-se capim aos fei
chos ml x:--.

CAFE MniDO
Da ;v»ü itibi

Euf"osino Perei-a ie Olivern.
ven le fo hora em dia._t.t-_ a G0<)
ri* ao Kilo, em seo e«.ab-*rct-
mento na praça dos -ania ind^s.
Oanuuacianlrt oretedo aiid* mai:.
aourar-Hü na população d'e$U g-
n ro im intuito d^ torn>l — i *em
gu I, taa o Oa q tal; ade com »

no*, preços, ao out^ntH do fr^gu-z
p.ra o que não pou ia esforças,
gar-íntin io ser o seo c«'é sem cou-

1 -sçào da quahda le alguma, o que
loití ser aorrtcia.o p<*lo nubico

o "Qt\ m giiiíi -o paladar, ooii a su a
torrefaçô» é feita s^m eserva da
o H^onça de qua<q .*•*•,• p's-ôi.Vlu.it ba, %\í dej inho d-- !*88.

CÍG,\U«OS C*LM._NIES

Para fazerem desaipKecsr ius
tuiunam »ni- a f^ ta i n»sp;

»çã » omduzi ia qntr oor estiva <
pi hameato) quer por soff m u

m brori ha^s qu r porxmoie^
tias do CiK <çh) <-. dofi;aio

Veii Ernesto Siuée- da Sil
va Pretas ern sua loja a ft.ia
i;orma #/.

AGJACELIMA
O melhor iiroparrtd» o^ra ú^flr

ajoa-» e rbrii i *r o cabello, ven
Je o ba alei o José Gonç \ves 4e
ilme da-

CAFE MUI D 3

INWia, typographia se dirá on-
de se fábriGam caixas para typos
ecavaietes para ás inesoias, com
tèda ix perfeição e por preços mo-
dicos. v ' ¦• S&i ISfex 

*?

Acrita^e' eacommendas.

i

Muruel F^utfts ãíoíeira/*on imiM
com o «eu fib^i *o de café mui lo,

uno í ge ai nèítV òüli^i í
Es'^ cafe é o v<arda4*-.iro café dJ

jue as exínã^. fá-níliaj., e ráiiíi,
amadores podéiti fax^r Ozo í*eai o
mínimo rc io de que seja unr. p :o-
dueto falsiíicado ou de^l^tiMío *o
seu verda ieir^v pala iar;p >is o shu
f ode.nte »i m io corinocim^nto.
pi^otissional que tçm n-^da $SK
iustia só manipula o mehor café
qu^ encontra no mercado, razões
e tasq-ie o coloja na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.raraiíias que desejarem
uzar de um geuero tão perfeiú
mandarão «basiaoer^è do aie.tno
ha fabrica u rua daà Flores ti* 24

Ilugar 
utiico a onde é veadido.

I Píeço 900 o kiU. W-

v ? CAFÉ _l_ir>ü.

P'ir.) e tnwo sabonsi, voad_
Frot'!os> de Souzt Braniüo.

Rüi DA "ii\ÇA Pi'.-7.,

TINÍA TARv ESC»EVER

preta e fixe, e^i tudo igual a'uais afim ida oglezi, ven e Fm.
lu )Z» de Soi a Bran ião, ã rui
Jir ilü da Praça -i. 7. ern ffa^•"S de luça a cònlfiit) d,> f.t«.
guez; pr^os b raüssimos.

COMPANHIA BAHANA
HO({iHia D. mEZ DE AGOSTO
ENTRE Cachoe-ra o Bahia.
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l -Qu a tfi.-teira."^ Oumta.-fesra.
> X.a.rtfãra..
Saboad-J*. . . .
>eg.-f-*ira. • .
Terça.-fe ra. _
Q¦..-.¦-ti.-f ira .
Quinta.-f-i a.
S^sia. feira.. .

bb» io. . . .
^og.* feira. . .
^erç ...feira. .
Q iarta .-feira.
Quiri as.f.-.ir.i.
SriSt^-f*ira ..
S ibba i#. . ,,
Sig. tvira. ..
T rça. feira..
Qudrta.f^?ra •_'
Quinta, feira.
Sesta.»f ira. .
Sabbado. ,. %
>eg. feira. . _

,Te ç-i imm .
Quart8;~fe!ra.
Q dn a.-fdira.
Sesu.-feín. .
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MOLÉSTIAS DO
ÈSTOMASO

Tino IIPEPTICI
, Preparado por Godfrot, pharme*

0*****^0*jQ& 7,

Empregado'nos Hospitaes ertceltado pelos médicos, nasdy-siwpsiaSiCardialgias.TOMal-
toa a«8trodynias,ga&tralglaa,tastió, digestões penosas, ei*.
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