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O ASTEROIDE
AINDEMNISAÇA.0 REPELIDA

Nas eleições ultimamente havidas
na provincia de S. Paulo para sena-
dor o candidato que fez da indemni-
sação seu programa ficou votado em
nono e ultimo lugar!eonvindo advertir
que esses poucos vo*os foram tão so-
mente devidos ao prestigio e enfluen-
cia politica que dispõe n'aquella pro-
vincia o referido candidato, dr. Jg5o
Mendes, e não ao poder da idéia como
poderia se suppor.

Aquella briosa provincia desde de
longa dacta fez sentir ao Paiz e demais
nações que o seu dezejo era caminhar
e progredir como um povo livre e in-
telligente, e para este fim repelliu a
escravidão com admirável abnegação
e patriotismo, podendo hoje se affirmar,
sem medo de errar, que devido ao seu
influxo é que a escravidão teve de so-
cumbir para sempre, no immortal dia
13 de Maio.

Se o Ceara foi a primeira provincia
queemancipou-sc, mostrando aos olhos
do universo os generosos sentimentos
dos brazileiros, a verdade impõe á
dizer que este santo exemplo não a
proveitou em geral o Império; o co-
losso estava no sul; a pobre victima das
secas está muito afastada; os seos èchos
de liberdade perderam-se na immen-
sidão do espaço. A S.Paulo estava guar-
dada a gloria de impulsionar a Nação:
as sabias e secretas medidas estra-
tegicas, a sua patriótica e inquebran-
tavel propaganda, salientada pelos emi-
nentes vultos de José Bonifácio, João

; Alfredo (então presidente da provincia)
Antônio. Prado, Moreira de Barros e
outros, cujos nomes a Historia jamais
omittirá, deram um vigor tal a idéia
abolicionista que, com a rapidez deseja-
da,cresseu e fortifleou-se no Paiz a pon-
to de ser compleetamente impossível
a continuação do elemento escravo; os
tempos tinhão chegado á sua meta,a au
rora da redempção tinha de surgir ne-
cessaria mente, o dia 12 de Maio, para
sempre bemdito e immortal, despontou
com ella nos seus magestosos horison-
tes: ja não mais escravos, a pátria é
livre. Hozanas.

Mas oh infelicidade! Quando todos
$3tavam convictos que a escravidão es-

tava para sempre morta e sepultada,
eis que, de seus vestígios, surge um
germen repugnante, acalentado por
uma entidade estadista, aquém os co-
mentarios são dispensáveis, e com ei-
le tenta mariar a Magna lei Kedemp-
tora da Pátria, e impor novo ônus a
todos. Porem, baldado engano.

Repellido pelo Senado e Gamara Tem-
poraria, maidu to pela opinião publica,
foi recebera nltima condernnação na
denodada provincia de S. Paulo, que
lhe deu o ultimo golpe, de onde
mais vida não terá. ^

Assim, pois, emquanto aquella brio-
zaprovincia procura caminhar navan-
guardado progresso da Nação,repellin-
do taes idéias de lezo patriotismo,ean-
gariando uraa corrente imigratória de
europeos, aptos ao trabalho agricola,
com a qual tem multiplicado vantajo-
samentea sua produção, e ainda mais
adoptando sua lavoura com importantes
instrumentos mechanicos, que tenham
por fim facilitar a exploração do solo,
nós ao contrario: a maioria de nos-
sos lavradores vivem ainda envoltos
aos hábitos perniciosos que lhes legou
a escravidão, carpindo por uma sebas-
tiana indemnisação, a qual, ainda ria-
lizavel, de nada*aproveitaria; porqme
ella applicada à lavoura, feita pela en-
xada, manejada pelo homem,não resol-
ve diíficuldades algumas.

Se, aos nossos lavradores que clamam
por indemnisação, precedisse a boa
orientação ao seu bem estar e prospe-
ridade publica, em lugar de viverem
em enganadora esperança, deveriam
contar com os seus próprios recur-
sos; fundarem companhias agricolas
que se encarreguem de promover a te-
chinidade e pratica do trabalho rural,
mandando para esse fim pessoal idôneo
á Europa adquirir os devidos conheci-
mentos, fazer aquisição de aparelhos
indispensáveis á lavoura, até que

seguiresteexemplo.de onde lhe adi-
virá toda a felicidade.

Na Europa, um lavrador com5 pos-soas produz tanto como a qui um agri-
cultor com 30 a 40; não exa*
geramos; o que dizemos são puras ver-
dades.Tudo è feito pelo arado, charrua,
grades, carros aperfeiçoados etc. etc.
manejados pelos animaes, dirigidos
pelo homem.

Inspirados pois, n'estas sensantas
considerações, dezejamosque os srs. la-
vradores dellas usufruam qualquer uti-
lidade afim de regenerarem o seu tra-
balho, unico remedio possível para a
garantia e grandeza da lavoura desta
provincia.

Ja um senhor deputado disse: «que
a missão dos governos era manterem
a ordem publica e velarem pela obser-
vação das leis, todo mais compete ao
cidadão fazer de per-si*».

Promovam por si todos melhora-
mentos de que carecem, que lhes será
muito honroso e nobre,porque a mis-
são de pedir não assentua em classe
alguma.

A indemnisação está morta, como
convém, e cada um que passa vai la-
vrando seu epitanhio.

NOTICIÁRIO
CHEGADA

No sabbado ultimo chegou da Euro-
pa, com sua exma. sra.onde se achava
á cerca de seis mezes, o sr. Jozó Ma-
ria Ornellas.

Comprime ntamol-o.

rc..ais tarde se fabrique entre nòs,
e contratarem algums colonos, piritos,
a fim de virem fazer nova escola de
trabalho. .-?.

Toda a industria procura e esforça-
separa fabricar seus artefactos com
machinismos que os aperfeiçoem,e mu-
tiplique a produção, e,
a rainha das industrias,
mente é,

Passeio de recreio.—No domingo
próximo realiza seu passeio de recreio,
a distineta sociedade Monte-pio da Es-
trada Central, á Feira de Santa Anna.

Esperamos grande concurrencia.

se

Ante-hontem no hospital desta cida-
de,procedeu-se a amputação na perna
emseu terço inferior da crioula de nome
Martinha de Jesus, operação urgente*
mente reclamada por tratar-se de um
caso de luxação tibia-tercianna,com so-
lução de continuidade de todas as par-
tes moles e sahida completa da extre-

a lavoura é midade inferior da tíbia e parte do es -
como rial-1 tagallo.

K x ¦¦'.?

com maioria dc razão deve A operação correu sem perigo.
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Foiopcraderosr. dr. Salvador Pin-
to, ajudado pelos srs. drs. Júlio Pinto
e Arthur Guimarães, que encarrega-
ram-se dochloroforraio.

o ASTEKOlDÈ
lia se contraia, concorrerão para auff-l Eis o cmKn,^ ! 

"~" 
^raentar a insalubridado daqilfa iJcicSs^rSh^i^^^^

Lê-so no «Guarany»—Não foram so-
mente os gritos—aqi d'EIrei! Quem meaçode! Tres lrdrõesquerem me matar

depois deme roubarem 12#00O,—pro-
feridos por certo indivíduo, na rua doRecreio, na madr gada de ante hon-tem, que poz em sob rosa 1 to os mora-dores d-essa rua, sendo o motivo de ta-es gritos estar elltí bastante alcooii-sado, mas ainda os tiros dados pelasruas, as vozerias, os ahonos deitadoscm diversas portas, e as palavras obs-cenas escriptas nas paredes de certascasas, em muitas ruas, queéncoramo-deu aos habitantes da Praça do Chafa-m, da rua da Matriz e de muitas ou-trás, o que nos consta ser actos pra-ticadospor indivíduos, quê são dignosde melhor procedimento, mas, que en-tendem assim zombar da policia.Cremos que a policia muito se re-laxa, deixando quem quer que seja en-commodar o socego publico.Maisactividade sra. policia.

montar a insalubridade daquella ci-dade, ou pelo menos para multiplicar
as causas das enfermidades que já alliexistem, tornando o seu estado sahita-rio menos lison
almente.

Oque sedeu em Campos deu-se nacidade do Rio de Janeiro.
Seria para desejar que o honrado Mi-

geirodo queoeactu- sua populoçãída(-tò de litros

., , —« «w* «jjuti ue (.11 Vtculadaspor pessoa diariamento:uia, sr. presidente, quando cruasit"dasas cidades da Europa o alcu-mas da America fóm para o uso deo uma grande quanti--dágua, ô para admirar
,|^^ Janeiro, que km ma.nanciaes tao próximose tão ricos, não

raS? aP'-^"it«l-os embora coranistro dó Império ontrandôoíiYZcAr Mn^MW^1^ embora co«

seu collega da agricultura con
HiV /Ia Ia ._ - . m

AINDA A INSTRUCÇÃO ENTRE NÓS
(Conclusão)

Si as províncias argentinas, ateu-mas das quaes não têm a importânciae riqueza das nossas, contratem em-prestimos avultados para applical-osa melhoramentos reproduetivos, nãosena^muitoque no Brazil se laúcastemao de igual recurso, para apnSoaosaneamento da cidade' dcRtodíneiro, afim de que o estrangeiro faòadouos^pa.zidéadi.ersadaluellVg

*^Ztâ?-SÓ as Pn-rtncias da Republi-da Argentina que contrahcm avultados empréstimos; também a™ m,lí Jlpahdades o fazem. A de Buenos S
3 mn on™ Uma rtíIlda d« cerca dè4.000.000 pesos, tem contra h-iân «
prestimos; as de outrasfflêstemTcorrido também a esse meio e"
trahinararaMunÍciPal da arte, con-

a|tpiass^sii
iançandoassuas vistas UvM^mÍinterfira para que se ezeP?uLÍS*
íí$BSÍ8fig opinião,8ft

E» tão grande o descuido com h voíp

iÊÊmMmmmmM«aiisaçao nor naHM^l «evi.aa.ns,.
provincial munidnaTJf^0 ger?1'
ram feitas com WÜ1ÊÊMB ito da parte de qtàWmWÊt an"
daquelles que tinh!Zt^2 lfhsal-as. Tive oedasião dever sSldTTem-se os canos com barro ou arin1"em vezde empregar-se o c°m*nto dén'ro de pouco tempo, desde que a°$£

... -0---«.vun, u»7 useííuis-se delia que tratasse de reformar com--pletamente o systema de esgotos es-.tabeleeendo uma canalisacão mais(apropriada, e menos envenadora e
jbem assim que effectuassejo servindo.desiníecção convenientemente, de mo-do a nao continuarem cs abusos a aueme tenho referido. 4

Sobre este ponto nada mais aceres^centarei.
Limitar-me-eiagoraachamara at-tençaodo nobre Ministro do Imo^rio

para a questão das águas.
E'este um assumpto importantissi-mo dos mais sérios no globo, porquea elle se prende a questão da hygiene. Nao posso comprehender hv^iene'

jsera agua, sem muita agua, sem aibuu-
jdantissima agua. Em todas, as cidadesonde a agua escassêa a saúde publicae prejudicada. Não comprenendo aceio,sem agua; nãocomprehendo saúde semagua; nao comprenendo vida sem afi-ua

¦ ,í;aosal a ****%> pela qual ha lo°igoi tempo se trata de abastecer a cidade do
j-Kio de^Janeiro deste elemento, e não

; se tera decidido esta questão. Sei nueI houve duvidas a respeito do preço dos, rnananciaes, que se nomearam comnis-soes, que foram dados pareceres, e queestes pareceres exibem em mão dego-verno, ò

H.df* 
rüSulta"a beneficio tambémgiandeparaa população.Es|e assumpto, sr. presidente, pare-ce -me de grande valor.Os22ô ütrosd'agua a que me refe-

&13S£ ?a cidade do Rio de Ja-ri
neiro destinados exclusivamente a ali-raentaçaj, mas também á lavagem dlsroupas, aos banhos, ao serviço das co-sinhas, aoda irrigação, ao dos esgotosemfim a todos os misteres. ° '

Còmprehende v. exa. que si dividir-

Sáacad°adOSt8^SdrvÍÇOS' 0 W»
SpVucí lndlVldU° SCrá Uada °»

Quando a cidade do Rio de Janei-ro uao tem agua para a sua ponula-Çao, quando não tem agua, podtÈ
í dorêmPa^tí bbbBr' C°rn,) ka suóct
casas fi"^00' /nno era ÍUB al«uma8casas flearam desprovidas desse ele-
obngadas a ir buscal-o longe, comgrande sacrifício de tempo e° de d™
n, Cl°'M?arf--^- gud a Gamara e onobi e Ministro do /Império não pode-rao deixar de prestar toda a atteifcãoa este assumpto.

O sr. Duarte de Azevedo:—A ma-teria tem inteira relação com o que
dote^d3: sírio3 comptíten<?ia

jorquenão 
se resolve a questão?Não I nã^ f^S^Í^^Êé

ífJlípft? ttí"i relação com elle peloSros pareceres são favoráveis, siconvém aceitar alguma das propostaso governo que a aceite; no caso cou-trario, a repilla e chame novos con-
jcurrentes. A cidade do Rio de Janeiroe que nao pode continuar na situaçãoem que se acha; v~

Temos apenas por dja 90.000.000 delitros de agua, o que é insufflciente. Aeste respeito peço a benevolência da
colbf 

^ Para lOT algun?as n°fas que
Todas as cidades civilizadas do gio-bo .procuram ter agua abundantíssima,ainda a custa dps maiores sacrifícios

para os seus serviços domésticos e pu-blicos, para a saúde da população, em-fim Entretanto, oELio de Janeiro con-

lado da hygiene. Não sei si estou abor-recendo a v. exa. com minhas pala-vras (oaoapoiados), parece-me, entre-tanto que estou prestando um servi caao meu Paiz. v
Acho, sr presidente, que a questãooas águas deve ser resolvida com amaior brevidade, que não pôde ser,alwoluta mente adiada, e que o nobreMinistro, com a grande influencia

que exerce perante os. seus collegas,tteve interferir para que noprazomaiscurto possível se' resolva a questão,que estai pendente ha tantos annos.. .O sr. Duarte de Azevedor-Apoiado.
Osr. Rodrigues Peixoto:-, porquetcoma solução delia nós iremos pou-

f k --—, ._. Uoua»«u-ucoii- par muitas^as. Ainda que saerifi-tenta-se com uma quantidade insimii- ^Uümos a bols^ dó contribuinte eag-fleante o que dá logar a que sejam §£$&&-$ nossos orçamentos, nãodizimadas mühares de vidal annual- Podtímos ser avarospara umassump-meÍitedaS 
mUhares°dô ^Idas annual

Para demonstrar a v. exa. que a

podei
to desta ordem/

Tudo quanto se gastar com a saúde
cidade dõ~5íoná<T é" ul^Pl -a pubLlca ° nobre Miaisfro deve consido-

%Ym tístati««ca quePcolligi a' üI léÜliíilf l^ÊM do .h°-ler unia estatística que colligi a esterespe,to pedindopaÃ ella a atrençãode v. exa. e a dos nobres deputadosque se acham presentes (lê): 
Puiaws

?

mem o primeiro capital social; semella todos os outros Cens são inutè-is. I or conseqüência, tudo quantoV$éuespender com e^te assumpto deva
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sor considerado com utilmento des-
pendido no interesse do cada um d
nós. (Apoiados).

Eu podia, sr. presidente, tratar de
outros assum pios relativos a questões
dessa ordem, mas não quero embara-
çar outros oradores, (jue se vao oc~
curar também da matéria em discus-
são. Por isso terminarei aqui as mi-
nhas considerações, pedindo á Cama-
ra que me releve o desalinho com
que ellas foram expendidas devido ao
meu estado de saúde...

Osr. Duarte de Azevedo:—Não apoia-
do; tem discutido muito bem.

O sr. Silva Tavares:=Tem discutido
perfeitamente.

O sr. Eodrigues Peixoto:=e rogo ao
nobre Minis trodo Império que chame
a attènçãõ dos seus companheiros de
ministério para e*sa lavoura, que na
actualidade agoniza, depois da grande
reformaque se acaba de fazer: ella pre-

ciza de tudo porque, não tem braços,
não tem capitães, não tem credito. Sem
que seja m adoptados com a maior bre-
vida de os paojectos prometti dos pelo
governo, e que já tardam de apparecer,
a lavoura não se poderá levantar do
abati mento em que jaz.

Si, por ventura entende o ministério
que deve discutir em primeiro logaros
Orçamentos, o que em parte não posso
deixar de louvar, leve esses projectos
ao Senado, onde não ha agora grandes
trabalhos, e alii poderão elles ser adi-
antados, de maneira que, quando aqui
chegarem, o nosso trabalho será rela-
ti vãmente muito insignificante.

Peço também ao nobre M nistro que
chame ainda a attenção dos seus dig-
nos companheiros do ministério par o
movimento republicano, que se opera
üo Império.

Não é um movimento isolado, sem
valor; è um movimento importantis-
mo,

O sr. Pacifico Mascarenhas—Apoiado
O sr. Rodrigues Peixoto:—que tem

raizes profundas no Império, raizes
que cada vez se vão mais profunda-
mente internando no Paiz.

Es. exa. deverá chamar para este
assumpto não sôa attenção dos seus
dignos companheiros do ministério, jcomo também a da própria Coroa, para
qiie ella náo seja indiferente ao que
so passa em torno de si.

Si o não fizer cora tempo, quando
despertar, já será tarde para poder
contrastar a obra que estiver feita.

Terminando, sr. presidente, eu lem-
brarei este conselho dè Castilho que se
lê na siiatradücção da grande obra do
Abbade Lamennais--«As palavras de
um crente: «Applieai o ouvido para
fora dasjadellasdos vossos palácios e
reconheçereis que o dia vem assoman-
do;* vozes dispersas vos chegarão de to-
da a parte vaticinando uma grande mu-
dança; não as desprezeis dizendo; do
lodo sahem e tao pequenas são que nem
siquer as ouviremos! >
(Muito bem; muito bem.)
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Nesta typographia compràm-s ai*
gühs «Astroides» do,s números 33 e %b
Paga»se bem

CAIXAS PARA TVPÒS
N'esta, typographia sediráohde se

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

Aceita-se encommeiidas.

NTI-ANEMICOÍ
í Tônico e Reconstitüinte I

DO

Dr Sl-ANDEÉ m
Preparado por GODEFROY, Ph«o |âa Eiciiolo, superior de Pharmacia \*rde PA_ais p

APTitOVADO PELA SX" JUNTA D'HYG1ENB lh
DE RIO DE JANEIRO L

—*^-ca__-*-»— {w

Reunião dos agentes tônicos os mais "
reconstituintes, Quina,Coca, Pb.ospl.ato ("
dè Cal, receitado por todos os-médicos,
inas convHleseencias, debilidade, fraqueza,
esfalfameiito, etc.

Regeneração do organismo
DEPOSITO GERAL

:PASIS, 9"', Sua Albouy, FASES?
_ AW
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BREVEMENTE

NA LOJA GENESIO

¦'¦¦*','*'

Será expoeta a venda

- ?
ííl

HYMNO DA LIBERDADE 13 DK
MAIO

Muzica do professor Manoel Tran-
quiUino Bastos e lettra de Silveira Sal-
lese Bingre

vende-se na loja Genesio.

fMM^MMMMMMMmipismEds
<to¥ícõ>

WfNUTRITIVO

DC

B ¦ ¦¦¦¦¦¦ii**» mmm

O resultato satisfaclorio obtido
« nos casos mais diversos, até mesmo

W, a^queilesem queaaviam sido mal- m
^ logrodas as preparações ferrugino- &.

sas, faz com que Vinho coca
nhosphatado ferruyi n os o

_» seja e -naís energic» agente lhe-
B5 rapeui co para curar e combater a

anemia, a chlorose e todas ao
enfermidades provenientes da po-
breza do sangue.

Receitado por todos o$ médicos para
wti curar • combater o Racbistls-
£ mo, éserofulas, anemia, chio-

rose, convalescenciae, debili-
dade, fraqueaa, ele.

DEPOSITO GERAL
9M Ru* AlAouy, em PARIS

GYMNASIO GAGHOEIRANO
Manoel Amancio da Silva, direc-

tor do G-ymnasio Gachoeirano, esta-
belecidoá rua de Baixo n. 13, temp-ep
conveniente declarar aos srs. pa#e
de femilia e ao publico, que mudou-o seo estabelicimento para a rua For-
moza, prédio n. 37, o qual oflferece vas-
tas e boas accommodações para aulas,
dormitório e recreio,

Cachoeira, 2 de Agosto de 1888.
O (lirector.

Manoel Amancio da Silva.
MPMBMnWMWMUI |M>* «!¦«**¦.VfJ-M Mu

aMilho a 80 o
Jovituaíio Bastos.

Iiitro v^n

ALUGA-SE
¦

O primeiro andar do sobrado n9. 6 a#
estreito da rua de Baixo, em fréat* á

redacção do « AaiôricajaQ» ",. ,

"Xí
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O ÀSTKI.OU.E

áTTENÇêo
Mattos e Companhii retiGcan-

do o seu annuncio anterior, de-
ciaram que cobram 400 rs. por
c n d a lingad» nos seu* guindastes.--
independente d?» de «pró* de ganha-
dor que faz a lingua; bem como
r.ão senísponsabiiisam for qu>i
que avarias quòse ^ossauí dur n«>
embarque e d^semb«rquá do< vj
lume.

Cacho* ira, 27 de março de 1888

UECL4EUCA0
31a1 tos etc. Ca., par» evitarem

a (Continuação dos p ejuiz^s qu-'
teem soff ido nas cobranças d***
lingadas de volumes no< guindas»
tes, pnr pretextarem alguns np-
gotiahtes já terem pago aos gi-
nhadores, quando é sab.do
que estes n&o te^m auia»ísação
para receber,—outros porque foi
elevada o preço de 3 0 reis a 480,
d-claram que de hora ein diante
só serão ling dos cs volumes d'a-
qutlíes que não se negtn a pagar,
e que não se servem de pretextos
íuteis^lóm de empatarem por iph«
gas horas o caxeuo das cobranças
em .-eus balcões para exunueiü-se
d'e*se dever.

Cachoeira, 5 de julho de 1888,

PALHA DE JUNCO
ttecebeu um» grande quanlida»de e vende muito barato o Virgi

lio M< Ua

PENTE-. Pá tu CaBELLLUS
O que hâ de mais lindo e mo-

demo neste artigo vende=3 Vir-
gilio Moita á rua de Baixo n- 31

TINIAS E ÓLEOS
Para pinturas tem um oomple-

to soriirnenio o Virgílio Mo th.
ESTRIBáRIA

Na rocinha do Gnado coronelPamponet, em São Felix, recebe-seamaures para tratar na estriba»ia
por dia ou por mez, sob contracto.lambem vende-se capim aos fei-

'. «'esla, typographia se dirá on-de se labrícam caixas para .ypose ca valetes para ás mesmas, com
W perfeição e por preço. mo-

Aceila-se encommendas.

Ca FE M0IDO
I>a ^ufitibd

Eufrosino Pereira de Oliveira.
vende <** hora eni diante a 600
rjis ao Kilu, em seo euabel*'ci-
ment i ba praçj dos lan.arindos.
üanuunciante pretexte aind* mais
apuraria na população d'este ge-n ro ao intuito de tornai—o sem
gu»l,ianioDa quali ade como

no-í preços, ao ronlente do freguez
p»ra o que nào poupa esforços,
gar^nlin io ser o seo c ií'ó sem con*
íhsç.io de qualidade alguma, o que
pode ser aoreciado p<do nubuco
o seo m*griifi(.Q paladar, pois a sua
torrefaçfiü é feita sem reserva da
presença de qualquer pessoa.Mu.it.ba, 20 de junho de Í888.

CIGAttHOS CaLMaNTES
Par* fazerem desapparecer ins*

Untaneam^nte, a falta de resp»
ação oroduzila qner por asthun

(pu .hamento) quer por $off<- meu*
uii bron,hites, quer por moles-
tias do coração e doü;ado.

Vend° Ernesto Siuiõe* da Sil
va Fredas em sua loja a Una
Formoi».

AGUA CEU NA
O melhor preparado para tirar

campas e forii5i.ar o cabello, ven
de o barateiro José Gonçalves de
Alme-da' \

CAFÉ' MUI-DO
Manuel Fonte9 Moreira,continua

com o seu fabrico de café úmido,•orno é ge-alment9 wofiiíUr
Es*e cafô é o verdadeiro cafò de

que as exmas. famílias, e miisj,
amadores podem fazer uzo sem o
minirao rec .io de que seja um pro-
dueto falsificado ou destetjido do
seu verdadeira paladar;pois o seu
fabricante ibm do conhecimento
profissional que tem n?sta in-
dus tria só manipula o melhor café
que encontra no mercado, razõis
estas que o colo ia na altura do
seu verdadeiro valor.

À exmas.íami!ií_s que desejarem
uzar do uin geneio tão perfeitomandarão abastecesse do mesmo
na fabrici a rua das Flores n- 24
lugar unico a onde ó veadido.

Preço 900 o kilo.

CAFÉ MUI.')U.

P'1" e mui io s,.horo.i, 'veníb
Frotnos. de Souzt Brandão.

RUA DA PitiÇi N. 7.m •

TINÍA PAIU ESGítEVER
praia e fite, e_i tudo igua| ,mais af.mada inglez •I.ea*Fru,
tuoz) de So,,.a Bran lio, á rudireita da Pr.ç, „. 7. em f.a"«o» '<« l>uç„ a cont^it) d. f«,.
guez; pregos beatíssimos.

COMPANHIA BAHANA
HORaKIO D ) mEZ DE AGOST»
ENTRE Cachoeira e B^hia.
l I Ou.rta.-teirci. I
2
3
4
6
7'8
9

10
tt
13
14
15
16

<8
^0
21
fi
23u

• • .

• •

27m
39
30
31

Quinta.-feira.
^exta.«friir a..
Sabuado. . , .
Seg.-f-íira. • .
Terça.«fe ra..
Qiiuta.-ft íra ,
Quinta.-Mra.
Sesta. feira.. .

i'bbaio
^eg.-fníra.
rerçi-.feira. .
Quarta-feira.
Quinia»* feira.
SHSt?t..f-ira ..
Sibbaao. . .,
S^g. f^ira. ..
T íça. feira..
Qijíiita.f^íri .
Qnintfi. feira.
Sesta.-f.ira. .
Sabbado. ,. ,
Seg. feira, . .
TerÇH fei^a. •
Ouarta.-feira*
Quin a.-feira.
Sesta.•fnir^i. v.

12
T

5 f-1
1»

G

7
1

8
8

10

11
8

5
18

6
\_

' -'
1

¦ SIIV
12

10
: 

'7.,

11

í Wm.
MOLÉSTIAS DO

EST0MA80
TIIHO EOPEPIICfl

23» nUCHATMA.XJ
Preparado por Godfroy, phim«o

m

MMMMW

¦k

Empregado nos Hospitaes ereceitado pelos médicos, nasdyspepaias.oardialgias.voiiii-
tos gastrodynias.gastralgias,futio, dlaestôes ptnosas, ele.

0i§te*tivo perfeito
DEPOSITO GERAI 1

9M», Jtu© Altxmy. 9AMSS m
«/.
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