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| Bato dia faz relembrar, na marcha
4os tempos, desdobrado para 6 porvir,
% mais santae grata aspiração:—uma
lembrança eterna d'aquelles Persona-
gens imminmites, que, nas margens do
lpyranga, íg.oão echoar o brado de
liberdade. Era pois um Império quo
áurg.a, levantado pelos mais dedica-
ktos de seus filhos. Era uma nação que
»e ostentava, íáseudo Iremular seu es-
jtàridarte. Era o progresso u>ihdo ao es-
pinto humano o logar que lhe compe
íia nos destinos d > mundo.

Aquelles Vultos í mm mentes não mor-
iram; revivem em nossas mentes, as-

íimoomoos seus feitos eternos.—Sete
le Set.míbro desp ;rta'á de geração a
jeração a grandiosa jornada dos Va
rões Illustres que Ligaram a mais gran-
liosa offerenda á humanidade—o nome
}tJmr.erio.
Astnrbasquo passam,rwerentesbem

4ízend<yios iilhos vão narrando Sete de
Setembro, cujoeoho renercutindo-ilos
mostra Treze de Maio—Brazil—Livre!

AINDA A COMPANHIA BAHIANA
Viemos em publico 12 vezes, lavrau-

|0: um protesto sobre os degradantes
teente-i mentos nos barcos da Compa-
fthia Bahiaua. Levamos a todo Impí-
rio a noticia de suas proezas arroja-
das,sem iguaes uos amiaes da historia..

Levantamos um véu que se achava
(.compresso por atilhos asquerosos da
mais vil e detestável força da prepo-
tencia deshumaua^que seoppõem aos
bons sentimentos, sempre avessa a
moral.
w Chamamos a imprensa ao campo,
para em seus horabros sustentar o
peso de def za á Companhia.

A imprensa eramudeceu:
( Sem duvida, nào havia de permittir
que sous escripto.. fossem hurnedeci-
dos por .lagrimais dos que soffrem. Os
brios, os sentim mtos nobres da im-
prensa nào casam-se com os d'aquelle
que abaixou-se e levantou a luva en-
sanguentada, que na câmara do barco
homicida, entre destroços, era varrida
j>ara se arremessar no balda.

í*a?rôü com nosco um protesto, se-

gundo o ajuste do nosso desafio, con-
tra o ignóbil pelos fa;tos d-ümá com-
panhia criminosa, como declarou na
Assembléa um deputado.

Indigna de delezà, achou se só.
Seus amigos laboram nas trevas, para
não serem feridos p.la espada da in-
dig.iaçào publica.

Pois bem: muito propositalm rate
aguardamos a vlgüiis de s 'Us d fenso-
res, que, com face de bopardo, nos iu-
vestisse; mas debal1 \

A Compaiihia Bahiana està sò em
publico.

Triste condição! Mesquinha sorte!
Não s *ri t por certo com um a pedido
:m qual pi ?r gaz ;ta, qu ; ella arrasta-
ria o magno pezo de responsabilidad ?
qtf a esmaga.

Era uma redacção, ou alguém qu \
se a prosei» lasse; mas nào o teve. Está
sô.

Esclarecemos pela impr nsa qual o
estado de seus barcos: a catastroph-
doearnivál. o protesto ao Presidente,
sobre o estado de seus barcos e regi-
meu n-áqú dia occasião, a tem rosa
eatastrophe em que pereceram 38 pes-
soas, mais Ires temíveis ern poucos
dias, duas mais, ultimamente, um ap-
p. Ho ao sr. Presidente actual, que'-
xas por deputados na Asse nbléi, o
seu methodo irregular de embarque
e dese nbarque, qu r ro que diz res-
peito á bagagem e car^a, qu t a res-
peito dos passageiros, por uma entrei-
ta tahoa, sem parasito*?, d\.mde já
tem hiilo gente ao m ir; a falta de uma
doca para guardar os barcos eni tem-
po de ventos, as taes eel bres prnn-
ehas que d viam estar no nnism.
Mis se a Compa ihia nega assentos
ao passageiro de 2a ciasse, o que mais
esperar! Irregularidades no horário
para sahidas uos barcos, vexames e
privaçõjs para Iodos.

Seus ba.a iç-»s igaorados pda Na-
ção, usufruindo ella los cofres publi-
cos auuiiéknenld tantos contos

Que pi;;òvi(l:enciãs \ m §Ua lnlo.de-
pois d' -st !S sinistros? D ds presidem-
tes já foram desp¦•••lidos para pie con-
vorglssoin suas vistes ao pOíitO que
urg- enérgicas provi.leuce«s, mias ai,i-
da dormem: não -sab/m que ao povo
assiste nm 'd ir ei to sagrado;—o da hora
estrema,.,. í>igno ~.se a celebre Comp.»
nhia }h por \XM coasía em gazeta: —

quo seu magno agente hia á Europa
com dois mil coutos para comprar
quatro vasos; qu * cântico de paleno-
dia! 0 >m este dinheiro compraria oito
bons navi.s, quaes ella nã. possue.

Por onde passamos, tomos íulmi-
nado.

A vós, illustres representantes dc
commercio bahiano, a vós, que quan-
do principiamos dirigimos no<sasquei-
xas, finalisaado as declaramos uma
verdade acre como dever; porque acl-
ma de tudo • stá a vossa dignidade:

A Companhia b. teve em Londres
sua sele, onde viveu ignota eíii suas
finanças; depois pàssou-s 3 para a Ba-
hia, o ide. por influencia do sr. Mari-
nho, só -.lente não alcançou o que nào
pretendeu; porém vivendo sempre ig-
nota; da qual o, publico somente 00*
ih.ee as pio zas, pelo que perdeu-
(lie toda a confiança.

Cousta-nos, agora possuir doze bar-
cos dos quaas iois se acham remen-
«laudo na Ki beira de ltapagip_; o
estado dos mais jà couhecefnos: uma
ponte com eseriptorio e algum trem,
alcatroeira, e duas pranchas; <_ todo
seu apparato navegatorio. Porém é
uma Companhia eomm 'reial a cuja
classe perUnceis, e que m.-Jhor voa
devia servir, pois, além de outras, voe
impõem 5 guias iii pressas, pelo pa-
dráo por ella exigido ultimamente, ao
que, sem murmurar, vos sugeitisíes^

A vós compete no terreno em que
ella vos collocou, levantar capitães,
crear outra companhia, que melhor
se haja em suis «L.vuv.s, pois. bem
podeis, quando já o governo, d Asgos-
toso; tem aborto vavuIa para novos
privilégios; e, se, por motivos quo
não queremos ventilar, nào quizerdea
praticar assim,empregando vosso pres-
tigio, oo-agiado-3 à uma comph ta re-
forma, quo em tudo a torne iligna da
vossa clasw-, com commodidade. e ga-
rantia, e.itão a vida d j vossos com-
patriotas e vossos int .resses, pelos
aco.uecim mtos de novos desastres, se-
rão comprometidos,

K* o unico ai vi tre que o dever vos
i.i.po; se nào qu zerd. s figurar como
uni corpo collectivo, passivo e com-
ixarsa om tudo qu-.' t-m suecedido, e
em qu porventura haja de sueceder,
porque, como já vos expomos, ella &
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commeroi.»!, e, como vós, tambem por-
ton;t ao ra ikirio corpo.

Si nao extingíiirdo-í o cancro por
alfrum dVtJstü-s alvitivs, t.-reis de su-
jeitar-vos as mais trisus sensuras,
lera -ii idas, justamente, pela totalidade
âh Nação, o qu •., por certo,de fôrma
alguma vnsnubilitará.

Entretanto, em quanto ânciòsos
aguardamos a sentença do morticinio
nooasjo do torpedo homicida, já ha
7 m -z ts, onde a junta de peritos queeximi iara a hrragun do barco, en-
con (rara provas sutfloientes de um
crime, um juiz dou-se por não habi-
litado para julgar, o outro protella âtó
hoj.3.

Na Gamara d'.sh Império ura de-
pwtadò (Américo Gome ) <l;u à luz o
mo istruoso projecto, para ser a c.de-•biv. Companhia pres uitiada com a ba-
gateJla <Ij mais uns 33,QQO$*100 anima-
es; ura outro, o sr Zuna, tambem
cora a* mesmis idéias de preseutiar,illfg indo ser >m p íquenos os ra dos de
subsistência pipa a tal Companhia.

ülstis senhores a,ssim praticam pori[\te do seu não dispõ.un; porque nüo
jierdjran.j parentes na temerosa catas-
tronhe; porque mui bem sabem os
fruetos que vão colher de taes pre-•tentes, dados p los cofres do Estado.

Agora, por nossa vez interp-liamos:
o capital que todos annos a Nação«lüspmde com a tal Gompanhi ? aNaçàosabequaesos seus.rendimentos?
, rorém, os que apatrrcinam-a o sa-

bom por portas clan latinas, ei corao•aégos difusores, saMindo por excru-
pios, sabem o que preparam. Registre-
8e m tis estes actos dos dois deputados
bahianos. Amanhã não se diga/visto
«om àoinal providencias não se dão,
quando tivermos de lamentar alguma•iasgraça, a imprensa não se que-xou.a imprensa nada tratou, o «Asteroide»
nào avisou-nos.

Nos, penalisados pela inaudita des-
graça, que causas acoumuladas produmm, vendo que nãc sanam o mal,
que novos sinistros encaminham-se
porventura a segundomorticínio, comndssas forças pela imprensa, patentea-mos aos bons, as auctoridides e ao«ommercin, nma causa tão justa quan-to humana, sem era nossa estradados-viarmosda verdade

Qual ei movei mais nobre do qne oque nos impelleá salvar e garantir a

Estesanto principio foi quenos trouxeaci publico-..o amora nossos irmãos.Ausüfle d.-onro vil não nos domina;Jílonás manadas pela deshonra nãò

aqu.rlle qje «sforça-sd ao bem o sal- _A.Situac.lo, or-ão do novo nro-vaç.odos pov.»,;. pri..d,dJ edirooçím do .sr vrfhurFeraos ooiwluido, onsanlhamos nos- N. S. de MjcjtIo. Publicá-sj ná cWa-sas armas.
Prazaaò céu üjue não tenhamos de

novain -.nte einpuiihal-aa.
Voga pelo mar um esqui fe negro,

transportando insígnias <h morte, e,como proin ?tt unes, abandonamos o

, <» cida*-Uj (Íj Assa* Rio Grande do Norte. Osseus escriptos sào laborados cora luci-dez e espirito.
—OGuanpocaba,propriedaledeum*

empreza particular. E redacior gerenteo sr. Manoel de Almeida Carneira:
Im li I ii.i .-. ______ V*** ^^cadav r s.-m pile, sem aaní», sem iier- publica-se, era Bragança, província davos,-A o.s>a Ia sem inhuraação fua aos S. Paulo, as quintas e domingos.

t—O Tipographo, orgào 
°literario,ultrages do tempo.

NOriCURIO
No dia Io do corrente realizon seu ca-zamento con a exma. sra. d. Miria

Augusta Codho, nosso presadissimoajnigo, e intel ligou te adiministrador
deste jornal, o abolicionista intranzi-
gente sr. Manoel Antônio Nazarethe.

Poram testemunhas os illraos srs.advogado José Joaquim Villas-bôas ecapitão Minoel Biptista Ljone.
A redacção do «Asteroide*» cheia de

júbilo dá parabms—ao Ditoso Par,saúdaudo-o faz votos: por uma longa
prosp irídade, doces fruetos que só 

°se
encontrara no lar da família.

A PÁTRIA
Destribuio-se hontem nesta cidade,

grátuitam rate, uma gisetiuha iutitu
lada «A Pátria*, homenagem ao Sited? Setemoro, impressa na typogra-
phia Gunsío, eoíf í^ieida pelo comer-
eiantê G mesio de Souza Pitanga.

E' uma publi ;açà> em miniatura,

soba redacção do sr. Pjdro GoudehPublica-se semanalmente,ua cidade dòDesterro, provincia de S. Catharina; ébem impreso.

Andou iresta cidade 3*. e 4\ feira uKtima o srQuintiaano Martins.era buscade um raeuor, filho de uma sua oxera-vizada por nome Damazia, auzente,
pretendendo reconduzil-o ao oaptivei-ro, alegando serviços da extinta leiKio Branco, e a outros manifestava qu»tinha por elle grande amor. &.Não commentamos.

O Menor, que está apredendo offlcidde tanoeiro e matriculado em uma aulanocturna, ao saber a infeliz condição
SUfâ o esperava refugiou-se da compa-unia do mestre Prauci.sco Bírnardinoie de seu pròtector a quem ficou poitsua mãi entregue, o nosso amigo Ma->noel Pontes Moreira, e até a hora/
que escrevemos ainda não fui possiveiiencontral-o. í

Tanto o mestre como o sr. Moreirtí'foram chamados pelo rneritissimo Juiideürphaàos a pedido do sr. M ;rtinsj

«Ira Jjiraos; mas, pela salvação vida eAlioiilad. de todos, damos até o nossosangue.
^ Poderíamoshir mais alem; poremdevores outros;nos impõ.m. O nosso
protesto está lavrado; do presente aoporvir achar-se-ha écho para umaacre aecusação. , ,
| Vô-í outras attenidei bem: a vida denossos irmãos não arranca se imou*«emente; ella ó mais que tu lò; amaiornobre«a dd sentimento existe em todo

porem muito bem collaborada, de ac- \Vava dizerem o que sabiam a respeito,»
cordo cora o seu formato, pelos srs. Ge- Jambo.s aprezentaraiíi aquelas razaesi
nesio Pitanga, Julio Pinho,Diogo Vai- a.l^andoosr Moreira que muito sen?
lasques, Santa Anua e Joaquim R. da *tn """ "u '
Silva.

Esta folhasi lha veio innaugurar
entre nósa firma de annunciar, prendendo a attençã*, do leitor cora sua leitu-
ra agradav.d.

Agradjceraoso numero que nos foi
oferecido, e louvores á actividade do
&r. G jiiesio, fasendo votos para queoutros possam acompaahal-o em tão
bonito systema de propaganda.

Tendo/ o sr. Advogado Villas-bôas
offliiado,era nome dâ Sociedade «Li-
b^rta«lora Cachoèiraha», á S. M. o Im-
perador fe!icitáudo-o pela sua feliz
chegada ao Império, teveém resposta,
nò dia 5 do corrente, o telegramma
seguinte:—Rio 5 de setembro -Ao sr.
Advogado Villas-bôas—Sua Magesta-
de olinpírador agradece as felicita^
ções da «Libertadora Cãchoeirana. >

Assignado.
Visconde de Nogueira da Gama.

tia não saber onde pairava ora mor,
pois s- ent-russava summamente pari,que elle não fosse apreheii lido , o • quô^(quer lhe irapór novo onús, ao que s*conformou o illustrado Juiz. Espev
ramos, que uma vez encontrado, o pro?^vecto Juiz faça garantir seu estado.

Os incarregados do festejo 2daJu-^lho do Coriachito previnen que, po^motivo justo, mudararaofjitej> para édia 16 deste.
afKSS ' ' ^^r_^_.. —a_a_-_r——•!»--•

|ll SECÇAO ÜWU
JÜISO DE WILLIAM CROÒKS HE>M4

BRO DA SÒC(ETÊROrALli:, SOBRE
.0 ESPERITfôMO

Quanto á causa dos pnenomenoa, >da
espírifüalismò, quanto á naliresaf daí
força pela qual, para evitar uma peri-»
phrase, me abalancei ã dar o nome dd
psychica quanto á correlação entr^ si
e as outras forças da naturesa, com-Recebemos o Tentame, órgão da elas-  .._, w»„se çaxèiral, que se publica na capital, 'rnefèeria úm erro se me aventurasse áE* muito bem escripto, peloquo torna- Imais vágá hypbthese. Nas pesquisa-»Ss» digna sua leitura.

- ~0 pince-aez, periódico literário,
critico é noticioso que se pública na
cidade de Assú,,provincia do Rio Gran-
de do Norte, e sobre á direcção do sr.
Pedro» José Soares de Machado.

que se ligãòdeuma maneira tão intima
corri condiçfes muito raras de physiolo-
gia e de psychoiogia, ó do dever do
investigador abstér-se copapletaraentef
de todo systema, onde theorias,- .ante*

Ique tenha reunido ura numero de fac-



O JfS'fFRf*lL.* 3
tos suíB jient.s para í«?nuàr unir basesolida sobre n qual pasw raciocinar.

Em pr üseiiçíi de phoiiomunós estra-mhos, inexppIoiadoseiiHxplieaveis ÜÍ6aqui, que su Miee d< m tom rapid •/.
çonf. mo ^o poilt 1-os i screver em Ümalinguagem b, m inii.ri.v.stf ,jas Sl,IJsa•ções ivcebidf.s; para *ercoroada de eii-to, uma i •esquis. t\o^\ g.merò deve s^ra obra de uiri philo*ophr, ^«m prejuisosnem seiitimentalísmi). O investigadoranti-romântico esü])erlicíÒso, deve sei

guiado por unia intelliguicia egualmente seria, « gunlinenie desapaixonada, como os instrumentos empiv^ados-oi tem a satisfação de compivbendei
bem que está na trilha de uma verda-de nova, o unico objectivo de melhor
poder defini l-a, deve animal-oa prose-guir suas pesquisas, sem consideraiJi os faetos verificados .-ào natural-mente possíveis ou nào.

«Em 1871, diante ^a «Associaçíu
«britannica, «William Thompson diss«A sciencia è obrigada, pela íéi ete-i-•«na da honra: a olhar de frente e sei«receio todo probl.maque possa fraieamente se lhe apresentar»...

Lembre seque uào a venturo nem hy
pothese, nem theoria, sejào quaes í<rem; afiirmo muito simplesmente certos factos, e sò tenho um objectivo: /verdade...

«O(jue recordo aqui deu-se em mnha própria casa... Um médiumgyr; -doern minha salla de jantar,, não po- a
quanto eu estava assentado em om a
parte do compartimento com muii
pessoas que o observa vão attentamei
te, fazer tocar por fraude um «aoord*
on» que tinha em minhas màos conas teclas para baixo, ou fazer tremular este «acordon,» aqui e alli, no con
partimuito, tocando sempre. Não poditrazer comsigo um apparelho para agitar as cortinas da janella ou suspen-der as jeboaias Veriesianas até oito péde altura; fazer vibrar notas no pianuoestando distante; erguer uma garrafae um copo em pé acima da mesa; fa-zer levantar sobre uma de suas pontasora collar de coral: fazer mover umleque e abanar a companhia; ou entãorazerandar uma pêndula encaixilha-da. nfuraa «vitrine» solidamente pre-gada na parede, etc etc,«Nào digo que é,possível, digo que éreal»

. Extrahidode«Becherchessur le sni-mualisrne», por William Crooks. Li-Traria das sçiencias psychològicas».
: Agosto 1888.

_Pede-se aós^dignosPi^aes d'èsta ei-dade, para ver se está de accordo coma Gamara uma estriharia que existeentre asca«as da.rua ;das Flores eruado Fogo, pois muito eneommoda : aosVisinhos. V
SÊk Pm delles.

ANNUNCIOS

Ura qaeijo fresco, vende-se no ar-Biazern de Abi lio Augusto Guimarães
Rua da Ponte Velha N. 4L
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Nesta 'ypcgraphia compram-s í».:«
pu.iw «A.stroides»doS num..ros 3Je5:»Pciga-se beln

CA IX S PA<A TYPÒ3
NVsta, tynÒgraphia sedjrá onde m

I fabricam caixas pura typos e cavaU-
j tes para ás mesmas, com toda a pei-feição e por preços módicos.

Aceita-se encommeiidas.

HYflNO DA UBERDADS 13 DK
maio «

Muzica do professor Manoel Tra»-
quilliuo Bastos elettra de Silveira Saí-
lese Bingre

vende-se na loja Genesio.

m

<TONIC0>
( NUTRITIVO

^rxxsuE^o

B.tEVesSSTE

NA LOJ i G E.NE5Í0

Será exposta h venda

?

*• »..w^._»______M_Mt^,f^ ^, u^^rtip^^^^^^^^^,^ w«>-_*m^we
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íteífjfco e Becoüstitüinte

DrS'-ANDRÉ»
Preparado por GODEFROY, Ph««

íi»» flÚHola füpemíf de P&armacia
; . tfí» »j&ÍIUS

«n-JtovArto pkí,a fcx-» juwta n'HTOiiim
Oí RIO DC «JANCIKO ;

Reuni so. do* agentes tônicos oi mal»reeo-n:. i \ iulmoi, Qwíri. . c oóa, Fliokpható«4*» Oal. receiUdo por Irkltjj. os meillcos.mis oofiyaleí.c*jf iclaé, áiíbilidiiüé, fraqueza,ei<r.ifan.4?nto, «(c.
ãagQfieraçâo do organismo

DEPOSITO OBRAL
PiSIS, 9»", Eu» Álbon?, PÀ35X3

** " '__/ 169"
__>__»» 3í_.C_"_£!__l^_!?S____rfi **'*"1 ***" •**»""« «i»*«Sm »m»ibn . »»iw>«_j w
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^p5SÃDÕf£Í^
O resuliatò salisfactorio ot.iido

uos casos mais diversos, até mesmo
..'aquellesem que haviam sido mal-
logrodas as preparaeflos ferrugino-
sas, faz com que Vinho coca
phomphataão ferruyinomoseja e nais enérgico agente thé-
rapem co para curar e combater a
anemia, a ci-forose c toda» as
enfermidades provenientes da po*
breza do sangue.

Receitado por tedos 9$ msiicotpeira
ourar • eombeter o. RacbUtis-
me, enerofala», anemia, ehln-
ro»e eoavatesceuelaa, deblll-
dade, fraqu«aa, etc.

DEPOSITO GERAL
9,*¦ Rue AlAouy, em PA RIÉ

GYiMJNASiO GaCHOEÍRANO
Manoel Amancio da Silva, direc-

tor do Gymnasio Cachoeira no/ est»-
belecidoá rua de Baixo n. 13, tem.per
conveniente declarar aos srs. paetde f. milia e ao publico, que mudou
o seo estabeliei mento para a rua Pof-
moza, prédio n. 37, o qual offerecé vat-

I tas e boas aeeommodações para aula^
dormitório e recreio,

Cachoeira, 2 de Agosto de 1881.
O director.

Manoel Amancio da Silva.
*!i!ho a 8íi o

Jo viuva o lltisUi..
1 aro veádfe

ALUGA-SE
O primeiro andar do sobrado n#. 6 mestreito da rua de Bailo, am íreat* i.rredacção do < Americano»

<¦&'!&
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&fc&. cuba* W&JZ
j«A,ocnd ne.i^lep*x;d*g»«»h"-
éíor qiw faz « "ingi-w.» ü0
n|. «r^iMiMimi-»™ for. (>U '

«n.b.r.iueedrse.nb.rqu, aos vo

Ch h. ir». 11 •*** m»rço Io lw»

í 
'¦<-

•utatniÇiLo
Mattos ec C*.., |.«r; filarem

trem * ff i to nu cobrança* $»*
Vngi*** devolu...** no Riiindas
teí p.r >p'0textafem alguns n-
ú'iinto* ji f'*» Pa^°, ays,g'-
nhadnrns, quando é s_D oo
«ueest^s nfto tem au5o-isaç5o

par» iec*bM,—ouir s 
'ftirqm 

fn
rtleva«i > o preço de 3-0 e s a 480,
d cisara que de h>ta *m di^t*
xò *e ôo lias d ¦< '•* vh ume* $>*$
<|H'l & qu>- :iao ?" rirg m a iag»r
8q,H nrtii ^vv.i:n.'ltí prel-V"
fokiia^lém d e iM-dt^em po *o •

g«> hu «s «» -X fo da*» robnnc»*
«m tevabalcõ s |>ar» ex.»m» em «
4'a se dr \*x.

C-tho »ra, 5 «ie jalhj de 1888,

O»FE M»>ll)U
l>a *'u iti o*

Euf-osim» Pd fi a <o Ouvi -a

vende rt-htfrà em dim'* a 00»
ri*a«»KUo, am seo e ian-1 oi-
merti in pr^ç^i d*n 'anii ind »«•
DaniMineiant" ornte te ai >l m.ii^
ai.urjr- e \\\ «opii -Kào I e*l* gj

dur ii? i s ro n- intuito d* fcoiri*.— * *«m
gu I, ihimi dm q ali ade con

oo p'eços, ao ool-nit- do iffyút z
p ra o que nà> p u •* e^ç»*.
^ar^otiõ o _«r os*»c -é <mmii cou-
Í-8ÇU) do qualida ie a guma, o que
i^de *er a-.wMCMdo im-Iò mibico

o e» m giíí*o piiHilnr. or»i- a*u.'
turr h«.fi é fe*a«m eH*rva da
un^<m.;a d^quiqi^ p * ÔJt.

V?;üí1|b|, 2» de j ò\Uí d* **8S

MC__B'"a«tt •.-ns,.^_ ....
CVFÉ MU >l>.

o iro e m >i o *ih r *<*», ••
Prot'»os» d*S»U2i Brao láo.

RÜV 04 f'K»Çv N. 7.

TINfV PAR. E-JCHEVIÍtt

^^^73

preia e Ç\x% eu tudo igual a
<ni»s afim di nglez . ven [é Froo
liíZ» de Soi a Brin lâo A r«*
iir ila I.i Pr.içi i# 7. em 

"frif

9 ie l uçí m ent »ti dj f:aa*
^•i**z; pr (o» b ratia.nmos.

COMPANHIA BAHANA
UOHu.I) O i jiKZÜE SiTEMBRd

BJITR8 Caciio^ra e B^hu,

_ii\K«tOS CtLM*NiES

Par. 
'fizeram 

rtesi pvecsr im
tinunam ui^f « f* ta h r^p

ch \ muIuzí m qne^ ím «stUtn
p , h -unen o) quer i»or -off mu

í* bf-n h.i" , qu r por mole^
ün iVcv çá í è to íi ;>• lo

Ven Ero-sto Si nõe da Sl
va ^re tu em <u«i l.ja a Kj-a

oruio *;í *

• a •11 S„b a io.
A ^eg f ^ra. •.

TerÇíi.-e fa «
Q.< t .-f ia
Qiintu-f u.

• »

S s a, fein..
bb* u»

^ei^. f ira.
.?Vi a.

• •

7
8

in
M
5-ilQ aila *iei|r|
i:i l i^U-fl <*H frjlf I

rç

.i. <

PALHA. DKJUNCO
l\fC«bAi Uiiit g atide q«an'ilai

i|« v«md« muito barato o Virgi

AGOA CEU SA
O iii lri<»« rep!ir4ÍÍ o^a úf^r

a,ía « ioUí r o ^abePo, ven
?* o ba ai«io J «>sié G^oçJvesi i^
V 'íô da-

"* * o .

itMii Pài a <..».ELLLíS
O que há i\e mas iu»o* ruo*

ieino r^^i^j'p v nt<*-=-*» Vir
jilio Hotlii á túi «i»» Biixo n 31

ÜHÜÍ
V-niiAl $$&&% &o¦¦• ;in»"on inu«

•omo-oti favi o de café inuiio,
«mio i ge ai m\U oihf i j•>¦¦¦.

Es<- íaío é r.vvdid i o rafe dj
pie a5 ex n»H. f-« flli*s « unia,
auai¦>¦¦ s 'vdemi;fa«•¦'•.• uzo *<m o
niiri-i o r c i de quo ?%ej ? urr* p o

_>TB18áU!A Idoct» 
'Ía:si<i<Mi(o "ou 

d^i-tJi ío *io
W* mcinha d<i finado coronel Ise» ve^ia-ieiro p^a^a ;p os o si*u

femponet. em Sw Fel x, r-fbe!.e I bíil uto .1 
''rà ^o r.omieç m^nt»

Pa;a o iturns t ui um «spmpie
to s rim^n41 j* V igil n M U .':;'..

t . f ÍC/i
S bbi o. . ..
«i g. í irà. *.
T £'.!>.'«..
Q i iita.fh r« .
Qtir.t . feira,
s st», f '"•• •
Sá:>bu í i. •• •

ei. feif». . *
Te ç f l*a. v
Q'iArt«i.-f*f*
Q iiu a.-Wf«-.
Se<»a, t> »n«. «
Sabbado..••••
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11
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ü
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7

10

niiiuiíw ? ova tratar ni e> ti i * a )|,
ji< x ilta, ou pt r uiez» iú tool ü<v o

Támb u. \eod»í*se c«piui aià í i

«

pí%^t»á tyjiogriiphVrt se ojiá mw
de be f«*h ic m caixa? par* iyp -
a c_.v*|pt(is pftiM è« uiesu^ü, con
to?a u ^ejíeiçào è-|cíf preço„ mo-
dict*^

Aceita-se eacom^eudas.

p oii^iònal pg: tem nrt ta *n\
»a« i ia ^ó ri. m.pula <> mj h r cate

?jo eoCMutj* iii mercado, vnô s
e t i? q c m é» lo ?i na altura uo
^|vert^leT i v»| r.

• À exuias. mi lus que desejar ai
>ZAr ue um ge*i. o tèo p« futo
mnidirrão »bi-lóo«r*s^ di* iiie«ui«»

Uiíi ;.'¦."úo-iç¦» a oo iU é veftil^o.
Peço OuO o kilo.

MOLÉSTIAS DÒ
EST0MA9Í0'

VIHHO EBFBPTICe
Lm J>VCUATBAV

Prçparwlo por Goinmmtc, ph«_««
Empregado no3 HosplUffl e

rjcetlado palns uiecllros. nsis
dyspepelaft.o©rdiRSgla*,~oml-
tos gK itroflyDlaagastraljjtas,
tBBtio, digcsUJea ponosas, «Ut.

t>i*>**tiv* perfeito
DEPOSITO OCRAl»

9***, »«io _>1Uouy,

''.íTtysi:''

Sáíâ,


