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ANNO I
Assignaturas: Por mez500 réis,

por anno 5^(000—Folha avulsa
60 réis.

Typ. e redacção: rua de Baixo
sobrado n. 19.

Publica-se terças e sextas-feiras

QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 1888
I

NUMERO 68
Annnncios», ü0 réis a linha,

de assignáutes 40 réis.—Pa-
gairii iíto adiantado.

C;(.Lule da Cachoeira—Ba-
hiu.

O ASTE3QIDE
A OPINIÃO

«O homem é um escravo da opinião.
A vida social, bem dirigida, fôrma

uma opinião reguladora de todos os
nossos actos, como o verdadeiro echo'
da nossa própria consciência.

Diante d'esse tribunal não ha em-
penhos., Todos são julgados, corn imparciali-
dade, e na conformidade de seus me-
ritos.

Para, porém, se constituirá opinião
com a força bastante de orientar o
destino do homem na carreira do bem,
¦se faz preciso uma educação nacional
moralizada e zelosa do cumprimento
dò'dever e do respeito á lei, ao di-

• reito e á justiça.
Ha indivíduos mais sensíveis ao

juizo.-.o ao conceito de estranhos do
(jue as vozes da própria consciência,
e aos votos de approvaçao do senso
intimo. * *'vv. ..

A felicidade para estes é a exterio-
ridade do louvor, muita vez, si não
sempre, feito por bocas interessuiras
e mercenárias. -

Cumpre conciliar esses dois vene-
raiidos tribunaes, para evitarem-se
conflictos entre elles.

N'.um paiz como o nosso, quo ape-
zar de novo, já rivalisa com outros
de costumes os mais depravados edis-
solutos, o louvor ou o vítuperio não
servem de padrão fiel,para o julgamen-to> e aferição do valor morai de quem
quer que seja.
•/Sem critério, e nem amor à verda-

de são, a maior parte das vezes, os
conceitos chdos á circulação em pre-
juizo da reputação alheia, ou em abo-
novde qualidades imaginárias.

A fel.icidaíle sinào leviandade de ca-
racter de muitos homens, que passam
por sizudos e sérios,;,abre margem asuspeitas adrede levantadas para com-
pnsa,ção de outras, que porventuracorram por conta própria.# nivelamento pela degradação geSral ô também uma aspiração de todosos homens de âimã -vi], quo sentem-se
^isfeitpsâ idéia da igualdade pelacorrupção. ¦*¦:, L

rA. desconfiança e ò descrédito re-

sultám d^essá falsa orientação dada âeducação nacional.
Os viciosos vivem satisfeitos e hon-rados na turba multa e ooufuud nn-se

facilmmte com os caracteres os mais
elevados, que ficam desconhecidas si-
nào o que è muito peior, manchados
pela diffamaçào, e a calumnia syste-
ma ti ca, que abrem as fáuces para tra-
gar-lhes, tishando os nomes, e' as re
Mutações immacuíadas.

Essa aiiarehia no dominio da moral
e dos bons costumes é origem degra-
vissimas perturbações no seio da com-
munhão social, e nao só arrebata o
prestigio da opinião publica, como
também apaga os dietames da coiiscí-
euoia, infalliveis directores do pro-ced:mento do homem.

rValii o numero sempre em via de
augmento d'esses indivíduos, verda-
dérros earas-duras, qae abraçam to-
das as causas e formara o séquito de
todos os potentados desde que tarejem
a aufenção de:. qualquer interesse,
lucro ou ganho, m ;smo com o sacri-
fioio dá dignidade, da1 consciência e,da
própria honra.

O ideal d'essa casta maldita, ver-
gonha do gênero humano, é consti-
tuir-sepáu para toda obra, e não em-
baraçar-se com considerações de qual-
quer natureza, que possam arredai-os
do caminho que de antemão traçaram
para .lazer carreira no mundo.

Devido á ausência de uma opinião
publica legitimamente formada íio*
verdadeiros principios de moral e de
justiça são os homms os menos &•)*•*
orupulosos è; ma*s viciados os que, com
maior facilidade se erguem ás mais
culminantes posições sociaes*

A politica entre nós.tem muito con--
corrido para essa degradação do ca-
racter nacional.

O filhotisrao já vai pesando sobre
a consciência popular e de modo des-
sastroso..

Servem de attributos- únicos deter-
minadoresdas invesUdurasem pingues
s.ineeuras da alta administração, deno-
minadas funeções publicas, á filiação
oadh.;renoia dosi-candidatos aos poiiticos poderosos,, e na deficiência d'esses"títulos a bajulação e o servilismo aos
destribuidores das grandes fatias do
orç-nnento.

Nào é o próprio suffragio das urnas o
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fiel da balança do merito do cidadão.
A politica tudo deturpando e euvile-

ceado nào poupou coma. ai.«ruma nem
imsnío ocleitoralo, àó contrario foi a
primdra victima escolhida para ser
sacri fieada á corrupção è ao vicio dos
governaut ;s,.

No Brazil nüo ha agricultura, nem
cornmercio, nem industria, artes eol-
íicios porque a politica ta io absorveu,
aniquilou e destruiu.

O systema proteeeio lista, fundido no
critério único eexoíusivõ d • sjrviços
eleitoraes, têm sido a fonte pernicip,-sa e (une sta dos mal >s íortolqtí í p ísara
eacabrunham a collectividade nacional.

A opiíiião, a mais legítima, quandodesfavorável ao can dilato olBcial, náo
merece as honras de ser ouvida.

Na d {stribuiçio d^graças e ouro-
peis da falsa fidalflíià m;rcadejada no
balcão do E>&ado ao tinir do ouro,
tamb mi não preside admsade olhos
veiid.i«l.)s, o verdad dro órgão da opi-
nião formada nos preceUo^ dá moraL
social. :, . .

E' preciso, para arredar o mal quavicia «í corrompe os costum ís privadose públicos, combatera anarchia moral,
(que reina,governa e administra nasor
sociedade hrazileira)-, fazendo-se tri-
umphar as convicções legitimas e sin-
eeras.

Os cata ventos de todos os partidos,os homens das puras conveniências e
dos interesses pessoaes unicamente,
bem como todas as personalidades des-
pidas de convicções e de idéias, paramdhor se adaptarem a todas as aspi-,
raoõjd ambiciosas em proveito próprio,devem ser marcados na fronte còm o
terrete da ignomínia publica,, as&in*
como os sicarios, salteadores e bandi-
dos, sempre promptos a levarem o des-
assoeogo, o alarma e o crime nomeio

.da sociedade onde vivem, deixando na.
estrada as suas pegadas sobre o^aügue
dos cadáveres de seus próprios- fconci-
dailãos. . v|

A versatilidade de idéias, â vol abi-
li dade do ca racter, a falta de coavic^
çõjs p oliticas, as deserções partidárias,em vez de constituírem padrão de glo-
ria e;títulos que desafiam a recompen-
sa, d-evem ao contrario ser havidas como
a confissão doçrime,eportanto aprova
mais completa da própria ignominiaí

5; mister que haja. sinceridade na
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O ÀSTKROIBE

politica, da mesma fdrma que houve,
ha è haverá nos verdadeiros apóstolos
da verdade, da^ciencia e da liberdade.

A opinião bem orientada pela edu*
cação nacional, encontrará na própria
consciência individual de cada um, o
mais poderoso baluarte contra a grita
infernal da vasa impura dos homens
inimoraese corruptos, ferventes ade-
ptos do nivelamento social pela desmo-
ralisação o pelo vicio.-

NonciAKio
25 DE JUNHO

Hoje a meia noite deve ser hasteada,
»0-igar do costume, a bandeira nacio-
_al, como preliminar dos festejos do
memorável dia 25 de junho.

CLUB CANNA VERDE
No domingo próximo passado, o

.Club Canna Verde», mandou rezar
na capella dos Remédios dV,sta cida-
de, uma missa m acção degraçasao
Todo Poderoso, pela feliz victoria qlie
alcançaram os libertos e os abolicio-
nistas.

FELICITAÇÃO
O nosso distineto amigo, professor

Cípcinato Ricardo Pereira da Franca,
recebeu um cartão, enviado da fregue-
zia das Umburanas, pelo sr. professor
Paulino Joaquim de Oliveira Dantas.

O sr. professor Dantas, se congra
tula com nosso amigo Cincinato Fran-
ca pela feliz victoria que obteve o
partido abolicionista n'este Império, e
principalmente n'esta cidade, lugar
que mais floreceu; portanto pediulhe que consintisse depositar uma flor,
na atirjftVracoróã cheia de gloria,quelhe cinge, a fronte, por ser um in-
cansavd luctador.

Muito bem.

CREPÚSCULO
Recebemos os números 4 e 5 de umapequeno jornal intitulado—«Orepus-

culo»—que se edita na provincia deSanta Catharina; este periódico é bem. redigido, e suas pennas são de habois
intelügencias.
. Agradecemos-j e retribuiremos comO nosso humilde «Asteroide».

«¦>-___¦-¦«¦

;FESTA AO DECRETO DIAMANTINO

£. Escrevem-nos da freguezia das Um-
huranas o seguinte:

«Ao receber-se aqui a noticia daRedempçâo immediata dos captivos,
|p r.vd. vigário padre Demetrio Ri-

cardo da Franca, irmão do nosso dig-
no amigo e companheiro Cincinato
Franca, mandou repicar o sino e sol-tar diversas girandolas de foguetes.

A noite toda povoação i_u_.ii.ou-se,e
descrevia-se em cada semblante a ma-infestação viva do contentamento^ de•júbilo.

das decapellas e folhas naturaes, quebomdiziama festa e gloria da abolição.
Na noite de domingo 20, a philar-monica «S. Estevam», em marcha

«aux-ílambeaux», dirigiu-sea casa do
vigário, o qual, cheio de enthusiasmo,
recebeu-a, desprendendo d'alma pala-vras tocantes e sensíveis, lazendo de-
pois subir aos ares, grande quantidade
de foguetes.

Convidada a digna philarmonica,
pelo illustre parocho, a tomar um copo
d'agua, foi aceito, e, diversos brindes
se fizeram; entre elles, o do digno vi-
gario ao sr. conselheiro João Alfredo;
do illustrado professor Paulino Joa-
quim Dantas, ao presidente do «Club
Carigé» Cincinato Franca; da exma.
sra. d. EvergfstàCalvacante, esposado
sr. Odilon Calvacante, aòs abolicio-
nistas cachoeiranós e sanfelixtas; do
sr. Odilon , Cavalcante, ao «Aste-
roide» e ao digno professor Paulino
Dantas; do sr. Manuel Martins da Sil-
va, ao revd. vigário Demetrio Ricar-
do Franca, a exma. familia e ao te-
nente-coronel Luiz Miguel da Rocha
Lima; dosr. Vicente Luiz de Oliveira,
ao^conselheiro Dantas, Joaquim Na-
buco e José Mariano,* do sr. Olilon,
aos srs. Francisco Pinto e Manuel Pi-
nheiro N.; do vigário, aos umbura-
nenses e a philarmonica, sendo de-
pois feito o brinde de honra a s. a.
a Princeza Regente, pelo illustrado
professor Paulino Dantas. c

Terminou toda essa festa, com
extraordinário enthusiasmo, as 3 ho-
ras da madrugada, reinando em toda
ella grande ordem e harmonia.»

DEVOÇÃO i

| _clgiins devotos de _>ão Francisco
de Paula, erecto na capella de Nossa
Senhora «.Ajuda, #esta cidade, deli-
beraram mandar celebrar missas ao
mesmo Santo, todas as quartas-feiras;
assim como, já têm sido rezadas mis-
sas, em algumas semanas passadas.

Chamamos a ttenção dos fieis, paraestes actos religiosos. ***

O artigo que hoje publicamos como
edictorial,é do «Rjzenden.e», que se
publica na proviria do RiQ;de Janeiro.

_?.
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A LEI DIAMANTINA E A IMPRENSA
Lê-se no «Paiz,» da corte, de 15 do

corrente, o segui nte:
«No dia 13*80°anniversario'da cre-

açào da Imprensa Nacional, houve so-
ltiinne manifestação de. rego. ijo poroceasião de serem recebidos os drigi-
naesda lei n. 3,353,

A composição foi feita em*typo novo
pelos artistas Manuel Germano Bran-
e Américo José Leite Pereira.

Ao tirarem-se as primeiras provas,todo p'ssoal rodeava o encarregado
desse trabalho, o operário Manoel Joa-
quim da Cunha Telles; e ao desligar-se
o papel da composição houve verd.-
deiro enthusiasmo, que se traduziu em
vivas, palmas, etc.,.entregando 0 sr.O pequeno adro se achava todo em-^ideirado e as .casas iodas emfeita-* oomm^adí>- ÂjTtonio N STes^G&ívâõ," 1

administrador do estabelecimento, _."#»sr. Telles a seguinte congratulação:
« Ao primeiro impressor da diamait-

tina lei da extincçào da escravidão mBrazil, ao sr. Manuel Joaquim da Cu-nha Tulles, comprimenta o pessoal doserviço no «Diário Official..Rio deJa-
neiro, 13 de Maio de 1888.» (Seguem-se as assignatúras.

Por esta oceasião orou o sr. Manuel
Germano Brandão,que congratulou*.©
comosr. commendadorGalvàoe com
o auditório por motivo de tanta satis-
façào para osbrazileiros.

Feita a leitura pela mesa de terça,
formada dos srs. José Arthur Boiteux
(revi.pr) o'Ca rol i no das Chagas Wer-
neck Franco (con fe ren te), foram, de-
pois de emendada a composição, tira*
das 5 provas em setim, lembrança esta
da corporação typographica, que, re-
pres.fitada pelo chefe da impressão,
sr. Desiderio de Sá e Almeida, e pelo»compositores Procopio Lúcio Ribeiro
Russell e Manoel Joaquim da Cunha
Telles, pfferecéu-as ás folhas da' ma-
nha de hontem e ao sr. commendador
Antônio Nunes Galvão. (A pi ova qu_nps coube esteve hontem exposta.)

OSt- TelLíS felicitou o sr. àdíninis-
tradór, quefruia a grande felicidade
de ver. o material typographiçó fabri-
cado na Imprensa Nacional einprega-
do na perpetuação dé' facto tãoelot[uen-
te è honroso pára o Brazil,: e no livro
dp ròhto foi, lançada .a. segninte nota:
«Foi hoje lida nesta revisão a lei da
extincçãodá escravidão no Brasil—
Hilário. Peixoto.». _*fl_ revisãoobteveoscomponídores, li-
nhas. lápis, typos (inclusive rubricas),
tintei ro e pénnas que serviram a com-
ppslÇãQèleitura dà_ ei, afim^de.tudo
enviar, juntamente com os originaes .
ptpvas, çpmprehehdida a de terça^ípara
o'museu nacional, para que alflftaes
objectos perpetuálmentvi memoram a
'lata em que no Brazil terminou a es-
crâvidao.»- •-.-,'¦

ANNUNCIOS
-¦-¦¦'¦, ¦ ——• %

N'esta typographia se dirá quem
preciza de 100 bons trabalhadores para
o serviço da lavoura,, preferindo-»,
aquelies que tiverem famílias

Nesta typographia compra-se alguns
«Asteroides» do numero 15.. Pága-se
bem

ATTENÇÃO
João Francisco de Carvalho cPnti.

nú!a a fazer as lingada, no guindaste.da
Manga à 240 reis.

Cachoeira, 29 do maio de 1888.
mmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmi^mimmmmmmmmmmmmmtwmmmmlmmmmm*

AGENCIA DO COEREÍp r

O.agente do correio d'esta;cidade
faz publico que do dia 16 do corrent»
em diante, está funcionando a respec-
tiva agencia no 2o.pavimento térreo
do sobrado onde reside o advogad.
José Almachio .Ribeiro Guimarães a
ladeira da praça, >. ^
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MANUEL TERTULIANO
#

A RUA FORMOSA N. 25
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O resultato saiisfactorio obtidonos casos mais diversos, até mesmoa aquelles em que haviam sido mal-logrodas as preparações ferrugtno-us, faz com que Vinho coca
phoephatado fervuginottoseja e nais energico.ag.nte thé-rapem co para curar o combater a•neMiífi, a ehiorote e lodosasenfermidades provenientes da po-breza do sangue.

a , Receitado por todo$ o» medicot pmra«_rar • con_.be ter o Raciais ti.-mo, ««cp o fala», anemia, chio-íroM. eonraleacottelas, debUi-dade, firaquoaa, «.c.
DEPOSITO GERAL

*,* toe Altiouy, em PARIS

v ATTENÇÃO!
;^^â^í||; LOJA DE FAZENDAS

NO CUKRALINHO

i":Í^?%^ÍÍÈ^'^^^^^-^^*:*l¦»Ci,:^:©/RÍ.^õl"S'^ íe Andradep ífei-òlvé vender, d'orà. em diante, suas
fazendas pelo preço da capital, com me
íade do desconto, isto á dinheiro; por-tanto quem quizer certificar-se da sua
declaração e da novidade, que ha em
^çu estabelecimento commercial, di-
rijá-se á sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280 reis o co-vado. Grande sortimentos de medras-
tos, chapéus para homem», senhorase
meninas, creguellas, flanellas etc. Ca-1* __M.as,rBnegariade quadros; completo;sort;ímenio de livros para ensino pri-1marioáscreança/lindas ponteiras parafumantes, completo sortimento de ma-terlaes próprios pa ra sapateiro, alémde muito, outimártigos que ô deshe-i€iss.arioennnumerar. \

CLUB CAIXEIIIAL
Acha-se funcionando no prédio onde

reside o sr Joaquim Marques,,-! nia das
Flores, uma sociedade do dança, com-
posta de moços do commercio,

Previne-se alguns moços que, quei-ram aprender a dançar, para se pro-
porem a mesma a qual tem um bom
mestre para este fim.

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, recabe-se anima-
es para tratar naestribaria, por dia, ou
por mez, sob contractò.

Tambem vende capim aos feiches.

3 | [ [ |

ATTENÇÃO

Mattos e Companhia retificando o
seu annuncio anterior, declaram quecobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;
bem como não se responsabilisam por
qual quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me.

Cachoeira, 27 de março de 1888.
''^'^¦¦¦¦^¦¦¦^¦¦¦¦¦Íi^MMBBMMÉBMBBHHMBBBHHiBH>BH_-M-B-BB-B-B__W>_paB--W^*^W^

CAIXAS PA «A TYPOS
N'esta, fypographia se dirá onde se

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

Aceita-se encommendas.

wÁW&nm mau
m&mi

N'esta bem montada casa de negocio
vende-se manteiga ingleza de bóa qua-lidade, chá da índia e preto, assim co-
mo tem sempre massas:finas de todas
as qualidades, na rua Formosa desta
cidade.

RA* HA £

1
Grande e variado sortimento de fa-

zendas trouce da capital Manuel Ter-
tuliano de Almeida, proprietário da
lojo a rua Formosa n. 44, garante ven-
der por menos, que outra qualquer ca-
sa, 25 por cento peças inteiras.

As exmas. sras
Grande espozição de cretone nos dia

23 24 25 loja de Manuel Tertuliano de
Almeida, preços resumidissimos, rua
formosa n.. 44. **?¦

Grande queima sem fogo, na loja de
Manuel Tertuliano de Almeida, não
percam tempo, vam ver o#magnifico
sortimento e o preço que está vénderi-
do esta conceituada loja, é de admirar?

Rua Formosa n. 44.

DE
* .

ANDRÉ MORAES
0 proprietário deste bem conhecida

esiabollecimento participa aos seus
freguezes, dY.sta cidade e seu reeoncâ-
vo, que se acha bem sortido das raelhô-
res fazendas franeezas,''inglezas, alie-
màes, calçados, miudezas, perfumari-as, roupas feitas o que tudo de hora erndiante venderá por mu to menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto desta vez suas compras seremfeitas com grandes vantagens.--o capri-
cho*a escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento se acha-
rá aberto das 6 da manhan as 9 da
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

ATTENÇÃO

André Moraes acaba de receber dacapital, um riço.e pomposo .sor.imente
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao covado, uma partida desapatinhas para senhoras a 4$000,e
das enfeitadas a 6$000, uma peça demadrasto encorpado por 5$000 e mais
artigos que chama a attenção de seus
freguezes, e que está disposto á quei-mar por menos 30 0[0 do que outro
qualquer, quem duvidar venha ver...

COMPANHIA BAHIANA f
De Io a 31 de maio de 188&

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

Terça-feira .
Quarta-feira
Quinta-feira.....

.4 Sexta-feira......
5 Sabbado .........

Segunda-feira...
Terça-feira......
Quarta-feira

10 Quinta-feira
11 Sexta feira
12 Sabbado
14 Segunda-feira...
15 Terç -feira......
16 Quarta-feira....
17 Quinta-feira
18 Sexta-feira......
19 Sabbado..........
21 Segunda-feira...
22 Terça-feira......
23 Quarta-feira.....
24 Quinta-feira
25 Sex ta - fei r a . .7..;•
26 Sabbado..........
28 Segunda-feira...
29 Terça-feira
30 Quarta-feira.....
311 Quihta-íeirà.....
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J»íe o ba at«i'0 José Gonçalves de

DA

T8IUMPHA A VERDADE

EMá ronle-ilo ptlo* m£üs numerosas Pegues qllPí 6 a Ioj
wris b^m $0"tUa tí^sto ciale, e a qu • i m"e.i.Hv: ,je mrtjs npu
red<> g so, e éa que vendei sem g*«'har pan ttvoJá ao b><r de

prova q iè nâo ha comp^ld or, venham crer e scientiíicair^e d»
ver-Ude.

Um covafo dc me inò de quaqu r côr por 88) rs. egual a íu
qu^ por ahi ve >d m a 9i>0.

Um cova.fo <*e eazimira granito por 2500, igual a que por
ain veu.iem a 3M)o..* 

UO rs impo taMe so^noento de lan valem 800 ru
Um eovudo d** s-Mnêta liza vov 2H rs.
Um chapèo a J»v?é M»ri.mo í or 1600.
Um par de botmas ouro da ru*sia corri ilhoz, o que hi dé me

lho po. 9$000.
Um par da saaatinha ingl-za p>r 7J00 Udos ven lem eguil por

ÍJOiiO.
Um pir dn i^paiò Vir tiz qufl, iodo: ^eni^m oo" 10?,Ig i »l por 9^000.

.Um pr de iy$üí) couro da ras^ja por 4>f0 J0 é de admirar.
De^umHiüiíe BOiílmèrito de casarnira prêi* e da eores, em pe

case coites.
B iftâ 0 tó»õs e d>; cô es ceones pa?*a Mos ©^ pMços; m*

dra>'os, chapou* para heimuse senhoras, o qu3 há ch mais rao*
denx s.

¦, Fi huí {\fQtp: rom seia, luvs, 1 q-a^s ftô es, espartilhos, cale dos
» «ia», iaftítii *ade l» a tígos qlie ó oon a o e ença d)* frjègji^.-
ft&8 pesso .in > tr »' ' jtl\t..íi ítrq lé i.f<U !»'e^ itHid-i uã'l hi com\>«'idor,

Ãvizo aos f egueí -s- p .? iéijpá íf) 0')- çtòfii que OJtro qualquer.
19 Hu» da noite veha i9 -

Tinto e bran-o, -!e primeira
^'güiidá qüaluia ie, v-n 'e Vlaauér

o iies SInreira; \>m ppa*. bar-»* e /» re alho em ! t * ãcevtáçüp
de.<t« vfaigre no coumertfo tira
*i o imiriensa.

Ode p-imera qua-ilatfe tera
sutMitcjido pe f ít uihiiIh o de Lis.
t»ôa e-muitts ca as-qò» v^adiam
!e»t'r tMu no -ub i nd» por

à!|iielle, shui a cri num ifclamj*
vâ » por part* dn «»'U i ff guezj!?.

De os to na ab íc > d café
'UUtdj a lUi d»S Fierns n 21.

CAFE' MIOO

PADÂRia lealdade
III';:,' a i.ui;;;i:Qjftii"üíA'\4,.i-::

Tem con^Hnlem n^e massas fi
was ?oiíio|éja b(»iaxõs a pompa-
üior, belaxa- ¦Àd».'iirii'(lastro» Luzu
B^azilviro, bi^coiios firijus fitias da
Bainha e tí.)r do I igo.

.Na iiâa fLrmo,s,a n. 15 ¦

. 

¦

.'.¦ -.-,r. 
"¦:,

; 
;'¦ CEÜVEJA.BHAZÍLEIRV II

5§0G0 o;duzifí,.,.44() rs, ;«, ga^r^fo. A s-u nnpòr^idori^b cüacie Ma
líu^l Foniev Moreis.

¦ag'd-i»v l"-v eo y pmíe períVita*

^N^iíon.H-s é' e'4 áirgf^ras s^,'»4n ^
nimHS ^m procl.mtmt a suii 

'b 
nih

de, che»a ido alguns u,;s e* a pre*
fer.il a í a a a^u uzo pari oiiiar.

O seu fíibicant^ rcgo>rja- e po
ler cons gunío f brigar uuia c r^
v*ji que vAk acuiia de t:ü»s na-
co lae», e Auperia^s a mu ta^ es
üao^e r 8, qü^ ó tem rnentopor

| nào ?eretn do pa»z.
(> <ni'üaciauuí t*o)^ a profurub

ceiíVC/ào que o re peiuvel pu
Í)llí0, UlBíI 0-Í CO VrUCHtO ÚHfc

Mmuel Pon'^9 Mo < ir^.oníinun
rom o seu f íh i o de café nui-io»

orno é ge al ne.it i onli ¦ i r^
Es'*4 rafe é 6 VÍ'Í4<1 i o '-afè-de

?ne a.cextn.h. fífíli^., «' rmis,
aiuai(K^< potleryi fazr tizp sem o
miuiiior c i de qii.e sej'» um p^o*
duct'1 («'SlílCldO í'U dgV?t t ii<iO (íO
seu ve^íia ietr.v p?Ja d ;p s o seu
r bric.nte 1 m ío o^ífi^c-minto
p oüssuma! q i t^m m ta rn-
*a-i( ia ó miíi.pula • m h r café

qU' enCMitr* n » merca-fix, r^zõ.s
e irt> q .e o ç< Io <a na ü 11.jm do
seu veriiiide r.» vai, r.

A exmas. «uon !ifsq»e íipspjarem
uzar de um gei^o |(>o, p^)feito
mandarão ^bí^ieortr^ d> me^no
jiiíi fabriíV ü f.-u'f;d:'is íior«3s m24

uiiiC » alMíií é veaiído.
Píé^oiMt^f^k^o;--

mr

FRUGTtJOZiJ BKANÍ>ÂO
"¦¦.'¦ /¦ ¦ '.-•

Café superior, moido,puro veude
e m^3?to Sabc^ozô' £:&($$¦§, {

:R'?a da Pr^ca n. í.

ÜGAlÜiÜS CiLaLiNfES

Para f^zereoi desapparecer! ins.
¦ T-m c ,¦,.¦„.„ - *' ---«. »»^ ¦« 

^ . ... „ f,... .-tk.pvtgn^a.menie, a fcita de respi

preta.
E^a -cerveja, è* inalterável por!r 3 Mnr.0*,

f A sua fôr fJòuradiiíba é pe^i-imm iimpidâ^ st;u palaaar é

ofifes^a sutuaitÀ^nVe íí?aía*

sthmd
írüen*

Í:tó£y 

britóhile^ ^qu^r : por moles-

:'. Vendf\ Ernesto 3iuióei ^da Sil-
va Fie ias . ém sua H^a a R«^

/'


