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O ASTEROIDE
1 NOVA ILLUMINAÇÂO

B'entre os ramos de serviço publi-

e illuminaçâo venha satisfazer a todos,
sem causar prejuízos a alguém.

Ura dos grandes erros do sr. collo-

rá d,o seguinte: edade, estado, nacio-
nalidade, profissãoe residência., ,,

§ 1.° Os menores de & a 15 annos,
cadorde postes, é ter em frente das I serão admittídos a pedido por escripto
portas plantado colluranas, quando po-1 óú verbal de seus pais ou tutores.

WW^^^¥^m^m^^^^ umlad«>,emfren- sendo na sua apresentação per «UM

fj Sor cuYdado espeeSmente te as hombreiras das casas. ^acompanhados,
rece bwiw .v 'fll,JUnln.ft AC Esta observação fazemos,pora*ora, que se está substituindo os
lampeões.

A má collocação dos postes e bra-
oos nos autoriza ã uma reclamação mui-

¦ to séria. _
As distancias delampeao para Iam

• peão não vai sendo feita de accordo
com as regras da engenharia, pois
temos observado que lugares ha que
alguns postes estão muito próximos
e outros em grandes distancias.

Esta observação fazemos,porque vi-
mos em frente a porta da entrada do
sobrado do dr. Norberto uma collum*
na e outra onde mora o sr. Gavazzà
de Araújo, além de mais algumas que
ha pela rua Formosa.

Outro inconveniente: os postes de-
viam ser collocados a bordo dos pas-
seios, e não um palmo e mais para
dentro como estão quasi tedos os pos-
tes; isso prova que não ha commissão
encarregada de fiscalisare que os seus
arrematantes não observaram o sys-Com semelhante desharmonia não

.teremos ^z sufflciente embora «e rèmrde~cÕHocaçãoTa"capital, pois graphia etc. s
diga que cada tam^»>%u™° °. em nosso entender ba bastanteperfei- .annunciado por

mm^^Mã^ãÈmmm #0 e segurança nos postes cop os J programma.,
queremos comparar.

Hoje que estamos em plena liber-
dade, caminhando para civilisação e
para o progresso, não podemos con-
sentir que a nossa terra, procurando
melhorar a illuminaçâo, venha nos,

W^^^^MÊ m sabbado próximo passado, cb*«

Ó principio,da ladeira do Caquende
não tem um sò braço, no entanto n'a-
quelia área mora muita gente que
não deixa de contribuir para o nosso
engrandecimento, assim como os da
rua do Terço e porto do Dendê que' 
estão condemnados as trevas munici-

* pães.
- O poste que foi plantado no largo do

vlfecreio, não está satisfatoriamente
eollocado, pois apenas dà alguma luz

•para o estreito do Caquende, è para .liiüL,ol ^ w_ .. , m
£i O mesmo largo; ficando no entretaritò U0 <tos poderes competentes garantias

o porto do cortume e ladeira do Asso-1 para todas as seguranç as publicas, es-
Mo completamente as escuras; ao pas-Jpôciaimente para aqui e São Felix.

-io que se o mesmo poste estivesse no . -: .¦- 
, ,-;I|Íl*líÍ^S^ÍÍp NOTICIÁRIO

i^;ÍÍ^IIÍÍÍ!Sluz i|p DA AULA N00TÜ^A
O cães de Maria Alves, o largada! g|y 0 pr0gramma para a escola
_*~ tvt^o nm frAnte a loia dosr. noc_uraa do «Asteroide». /

acompanhados^' 
§ 2.° Um regimento interno esta-

beleceiáas obrigações disciplinares.
§3.° Cada alumno, no acto de sua

matricula, pagará 2#000, e semanal-
mente contribuirá com 120 rs., para
às despezas da aula çomò sejam: }uzr
água é acceio do estabelecimento.es*-
colar. ..,;.'

Art, 6.° Quando os fundos da caixa
permittirem, ou a philantropia. d&
pessoas habilitadas, se queiram pres-
tar a ensinar outras matérias cprao-
sejam: latim,, francez, desenho* geo-
graphia etc. será opportunámònte

este jornal, o novfc
programma. ? v ,.^,

§ Unico. As aulas abrir-se-hão no-
dia i° de julho vindouro, estando as-
matrículas abertas desde já. r

MANIFESTAÇÃO HONROSA

vezes completamente outros nas trevas,
Caminhamos para a grando educa-

ção, portanto é tempo de cada cidadão
conhecer os seus direitos, reclaman-

Ponte Nova em frente a loja dosr.
Peixoto e a frente da casa do sr, Lu-
cas Frey, no Pitanga, não mereceram
as honras de ser illuminados, nos
demonstrando que não ha fiscalisação
por parte da câmara municipal.

Havemos de rigorosamente fiscali-
sar esta cidade e freguezia de S. Felix,
para com todos os dados discutirmos
is faltas da pessoa encarte-
gada das obras e dos arrematantes;
assim como estaremos também dispôs-
los a louvar os dignos arrematantes,
«aso o serviço d* collo«açao da postes

: Art. 1.* O ensino constará de pri-^
meiras lettras e das matérias concer-
nentes a lingua portugueza.

Art. 2.° Arimethica e systema me-
tricô decimal. ,

Art. 3.° As aulas serão freqüentadas

gou a está cidade, p invicto chefe do
abolicionismo bàhiano, Eduardo dari*
gô, acompanhado de todos os Club*>
da capital, os quaes traziam seu*
sumptu-osos estandartes. : -

Ao aportar p vapor, grandes, giran-
doías de foguetes subiram aos ares, •
estrepitosos vivas partiam dascoramis~
soes que faziain a recepção dos clubs*

Ao saltar, seguiram a rua de Baixo,,
passando sób magníficos arcos trium-
phaes, recebendo flores e ovações do
povo que os acompanhava. .

Em frente ao «Club Carigé» e reda-
cção d*este jornal, que estava emban-
deirada e preparado, fez se -fender p&
ares girandolas de foguetes, partindo
dos illustrados cíus bahiános, vivas»
palmas ao nosso jornal e ao ^Club-
Garigè». ^0m0^&é" J ":':- ¦ ":i;"'"''

Ao chègár a casa do nosso ?amigo
Cezario Mendes, muitos vivas das com-
missões e <do povo que se faziam puvirr
grande quantidade de foguetes foram
queimados.

por alumnos do sexo mascolino, de
edade de 8 annos em diante.

Art. 4.° As aulas funcionarão das 7
as 9 horas da noite, nos dias úteis. ri *~v.v«, .

Art. 5.» Para admissão dós alumnos, 1 Nosso amigo CesarioMeMes offere-
ptecedçrâ uma matricula, <$à MM*r} ceú ualauto almoço, Qvm íprambria-
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O ASTEROIBE
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_s_a»ifi8_^^mento»; o«GiubRio Branco», pelo pre-sidente do club «Luiz Gama»; Eduar-
doCarige,ao«Asteroide», a Pamppnet
e ao povo; a«LibertadoraCachoeirana»
peto presidente do club «José Bonifa-cio»; do nosso amigo Oincinato Francaa todos os «Glub» da Bahia principal-mente ao do grande Francisco Nasci-manto; do presidente do club «Luiz

Aiveresa«Educação Popular»;do presi-
HrtTlf A í__iof o o_-_e <_ __,__ _/*__~_n SmIàn _)_» T_»-____•_ _.

toda esta festa as 3 horas da madrugadaAo embarque no dia seguinte, esti-varara todos em casa do professor Gin-ei nato Franca, o qual ofíoreeeu umlindo boquet o agradeceu a visita, no-meando uma commissão de crianças
para acompanhal-os até o cães, onde
tíStâVa fl« m_. ninou Ar\ ».-\ll..„,:,* o __i„i._.»„

do-a possível e duradoura, tendo to-dos apenas com que viver, haveria»anmu.Iamento de todos os grandes ra-balhosque concorrem ao progresso eao bemestar da humanidade; que sun-pondo:a; que ella desse _, todo» o nS-
çessano, deixaria de existir o agui,

«...o.ooa^riuu^vauirupuia^^onresi- tanuo uma linda noezia uma da*dentedesta.aosabolicionistas da Bahia; aiumnas, cujo nomePignorám™s filhado «Club Cange» pelo presidente Cinci-I do tenente Antônio <_ de Sido '
nato Franca, a virtuosa esoosa do in- o «_£.£_..51? >™ *?tíT_-.

r-.^ MwV._uiFM„UaI-.l/0 aiv u w«», (juue uessano, deixaria deestava as meninas docollegio S.Felixta Ihão que instiga ás *ran,.« .Vio^r "

nato Franca, a virtuosa esposa do in-€lyto Eduardo Garigé;e deste a todas asiociedades cachoeira nas e depois sen-4o o de honra, por elle mesmo, aosr li-bertos.
O nosso amigo foi muito visitadoeassim todos os «Clubs» que lhe acom-

ganharam, durante as noites, perraane-eendo illuminados o «Glub Garigé» ea Redacção e a casa do uosso amigo Ge-«ario Mendes,onde elles se hospedaram.
No domingo dirigiram-se todos a S.Felix, em manifestação ao nosso ami-

go Theodoro Pamponet e ao «clubMio Branco»,sendo aureolado com umanea grinalda, o destemido chefecap. Pamponet pelo nosso amigo Edu-ardo Garigé, que o fez era nome do abo-iiciònisroo bahiano; fallara por essa
jccasião dr. Henrique Alvares dosSantos cap. Alberto, professor Cinci-aaato e outros, agradecendo de umaManeira brilhante, o incansável bata-ihador Pampopet, offereceu depois
jm copo de cerVeja. Regressando á es-ra cidade por tim acompanhamento im-menso de canôàs embandeiradas e chei-«as de povo, dirigiram-se á Praça dá Ac-claaiação onde fallara Mendo Filho.Camillo Borges eloqüentemente e de-'$£_£SíUn G.esar do abolicionismo,Iduardo Carigé, que íallou desllumbrantemente, tocando na federa-
&í0ra, aPPla"<lido e concluiu ein-
£jdo a fronte do amigo Gesarío Men-*m com uma rica coroa. Foi umdi-
_£&&&& *>fMétes,vivas. e floresda
g wemjíguid, acompanhou-

S&r,^11 átjane,la ° alente

aMg@[$ a sociedade «Cabilda Ca-
^mmtna», onde fallou Eduardo CarU

O embarque foi immenso, o povosaudoso se despedia dos illustresvisitantes.

P0E2I«
A MUSICA

Ao meu amigo Manuel Antônio Naza«
th, esperançoso moço cachoeirano

(Por despedida)

Quando nas débeis cordas dosalterioDescanta os seus amores;
Tu, que tens a magia poderosa—Essa doce expressão que me dominaNa sentida canção harmoniosa,

Na bailada argentina;
Tu, que animas a tibia luz da crença,E a teias da esperança o fogo esquivoNalma enregelada da descrençaNo peito do captivo;

centra em certos pontos, é porqued'.*
«, rs • f derramíra em quantidadessuffieiente, segundo as necessidadesisto admittido, perguntar-se-ha por-que Deus a da á p <ssoas incapazes do a
«issovô-seamdauma prova da sabá-dona edabondadedeDeus. Dando whomem o livre arbítrio, quiz que elle
chegasse, por sua própria experiência,k fazer a diflerença do bem e do male que a pratica do bem í>sse o resul-tado de seus esforços e de sua própriavontade. Não deve ser levado fatalmen-te ao bem nem ao mal, sem isso ellanão passaria de um instrumento pas<

Mjrsteno dmnâl, santo mystenof nao passaria de um instrumento na7*Tu que mitigasdo proscritoas dores si Voe irresponsável, como os ân^ma^Quando nas débeis cordas dosalterio Afortuna ,.,„„ S'.ffi_Sâ_S_8S?A fortuna é urn meio de èxperimen-tai-o moralmente; mas como, ao mes-mo tempo, é um poderoso meio dé aç-çao para o progresso, elle não querque ella fique por muito tempo impr<*.duetiva, razão pela qual «desloca cons-tantemente.» Todos devem a po&uir,para se ensaiar á servir-se e provarauso que d'ella sabem fazer; porém comee um impossível material totós a pos-süirem ao mesmo tempo; e demais, s»Tú, que excitas a languida saudade a ^ssem ninguém trabalhava,—Uma vaga tristeza indifinida-I e Vpôrfeiçoaraento ^ globo viria âNas canções melancólicas da tarde *&Wr$W consequencia d^isso, «cada^ " um a possue por sua vez»: aquelle quanao a possue hoje, já possuiu ou pos>m uma Antnn ._-_rí_.*.^ i^ r__; _.Tu,que arrancas as lagrimas ardentesDos corações afflictos dos mortaes,
Que acabam de perder queridos entesNos cantos fúnéfttòs;
Vem,nossons melancolicos,dispersosN essa harmonia languida q' inspira,iwifeitar a pobrezr dos meus vei-sos,Engrinaldar-me a lyra.
Cachoeira, 4 de junho de 18S£.

Severo Guimarães.
r

LETTARS
DESIGUALDADE DAS RIQUEZAS
A desigualdade das riauezaq A nm

iiPipMiillSiil^! ** Problemas qne se procura em vão
ua actual. a primeira questão crue séanrt_s»^.ntn A o <____._>_;_.>*„. r»_._ *. ,

áSSSESKSgente» uma ^ôa orch^frl .^ ; Me"
iymno abôIicioniS?^estra ean<ou «

Convidados nossos visitanino nni_^_i-«oo vigário padre wiíMf p?lp dl"
««.foram cLpriménU&f^í

»* P«r tedj»tue e»t,vaiii .no «faT^l
I

smra emuma outra existência, è aqueile que a ppssue agora poderá não po$-suil-a amanhã. Ha ricos e pobres, por^que Deus send* justo, todos devem tra-balhar por sua vez; a pobreza é parauns a provação da paciência e da re-signação; a riqueza ó para outros a
provação da caridade e da abnégaçã^.

Com razão lamenta-se vêr o péssimouso que certas pessoas fazem de suafortuna, as ignóbeis paixões que pro-
yooa a ambição, e pergunta-se Deií«e justo dando riqueza a semelhante
gente? E' uma verdade que nada po-deria justificar uma tal repartição dífibens da terra se o homem tivesse umaso existência; mas vêr-se-ha que tudose equilibra com justiça quando se con-sidera o todo.d as existências, em ve«de limitar sua vista á vida presoQte.O pobre não tem pois mais motivos paraaecusar a Providencia, nem invejar ôsricos, e os ri cos não podem mais sevangloriar d^quillo que possuem. Séd ella abusam,; não será com decreto*e leis sumptuosos.que se remediará $mal; as leis podem momen«aneamenti*mudar o exterior, porém aano podemmudar o coração; razão pela qual ella*

à cada uníüíMãtoaVié mii_hl^« i^,^ f^T 1êm "«mi reaÇà.iní_is,desett*
ficiehteiqueTuiàStò^a^LaífT/n freada- A tontedoma! está nocgoi.nii
Olil^liliK^áS^Í? W org,lIho; ós;f3Mu|ps de toda M*8 ^; ^ WÊmmm, ^^$m$$ e^l t^W^a cessarão por. si mçsmo íúaji4#

apresenta éa seguinte: Porque todosos homens não são igualmente ricos?Nao esao por uma raíão muito sim-pies, e «que elles não são igualmentemtelligentes, activos e laboriosos paraadquirir, sóbrios e ^evidentes paraconservar». Alôin d'isso ô um pontomathematicamente demonstrado, queS f0^ü«a igultòente . repartida daria
íl pana iim ,.M»n í_i ... a_. ,
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m homens regularem pela lei de ca-
ridade.

(Extr.)

SECÇAO LIVRE
A' CACHOEIRA E SEUS ESTREME-

- CÍDOS FILHOS
(Despedida)

Como e triste e pranteavel o qua-dro da despedida!
Agora, que o raio esclarecente do

olympo vai se submergindo nas crysta-
linas águas do memorável Paraguassú,
vêm-me na mente aquellas tardes de-
liciosas em que eu passeiava em tão
amenas e magnificas ruas; aquellas
tLrdes em qu^ respirava o mais con-«agrado de todos os zephiros; emfim,
aquellas tardes em que julgava estar
ao mais exhausto prazer da vida!...

Hoje, porém, que me retiro de tão
pitoresca cidade; não sinto senão ocoração palpitar diante de tão acerbaajuanto implacável saudade!...

Fico melancólico quando penso quedeixo a Cachoeira! Ah! aquelle tem-
po que soube fazer em meu peito amais cruel de todas as feridas! aquelletempo que era para mim o mais satis-façtorió de todos os alimentos!

Mas...desde que deixo-te, Cachoeira,
para ir procurar um dever que meassiste e o que a consciência me obri-
ga, não levo commigo senão os teusamáveis e bem talhados conselhos!...

Durante o período da rainha teticavida, jamais esquecerei o teu nome,
e não deixarei de,--por onde viajar,
fazer mensão do cavalheirismo de teusbons filhos. Quando a felicidade meauxiliar, e voltar aos mesmos encan-tos, então julgar-me^hei o mais feliz*e todos os homens.

Felizmente ainda me resta a espe-rança, esta não desconhecida que nos,approxima do que ambicionamos e nos Idesvia do que tememos; eu; pois,|abraço-a (a esperança) como única
jrptectora d'estes fins; e aquelles quenão descançam, que empregam todosos meios para conseguirem engrande-eer^se, que procuram sempre trilharO caminho da luz e do progresso, en-fontrando imprescendivelmente um diáúÇtràbalho de sorriso e satisfação!

Cachoeira, 5 de junho de 1888. }
Severo Guimarães.

ANNUNCIOS

O ASTEPOlDE
CLUB CÀIXEIRAL

Acha-se funcionando no predio ondereside o sr Joaquim Marquesa rua dasFlores, uma sociedade de 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.

¦\r

3

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

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

Tárabem vende capim aos feiches.

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.

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, typographia se dirá onde sòfabricara caixas para typos e cavale-t*s para ás mesmas, com toda a per-feição e por preços módicos.
Aceita-se éncommendas.

ATTENÇÃO

tASA11& &1Â&«

N'esta bem montada casa de negocio
vende-se manteiga ingleza de boa qua-Iidade, chá da Índia e preto, assim co-
mo tem sempre massas-flrias de todas
as qualidades, na rua Formosa d'estacidade.

GRANDEEPOMPOSO
SORTIMENTO DE

FAZENDAS
¦Ü 4 mnm,

MANUEL TERTÚLIA NO

lllll

ha® mà mmm*
t»®a/. :j>

Grande e variado sortimento de fa-zendas trouce dà capital Manuel Ter-tuliano de Almeida, proprietário dalojo a rua Formosa n. 44, garante ven-
der por menos, que outra qualquer ca-sa, 25. por cento peças inteiras.

As exmas. sras. / .
Grande espoziçãodecretone nos dia23 24 25 loja dê Manuel Tèrtuliano deAlmeida, preçoá résumidissimos, ruaformosa n. 44. y
Grande queima sem fogo, na loja deManuel Tèrtuliano de Alirieida, não

percam tempo, vam ver o magnífico
sortimento e o preço que está venden*
do esta conceituada loja, è de admirar?

Rua Formosa n. 44.

&1ASI$1&§£A
DE

ANDRÉ MORAES
0 proprietário d'este bem conhecidaestabelecimento participa aos seiwfreguezes, d'esta cidade e seu reconca-vo, que se acha bem sortido das melhó-res fazendas fraucezas, inglezas, alie-mães, calçados, miudezas, perfumari-as, roupas feitas o que tudo de hora emdiante venderá por mu to menos d#

que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras sere»feitas com grandes vantagens e capri-chosa escolha; quem duvidar venhaver, que seu estabelecimento se acha-rá; aberto das 6 da manhan as 9 danoute.

27 Rua das Flores n. 27. <.

ATTENçAo -
. 

¦

André Moraes acaba do receber 3acapital, um ricoe pomposo sor iment*de cretones, os padrões mais. lindos,a 320 reis ao covado, uma partida dosapatinhas para senhoras a 4$000, edas enfeitadas a 6$000, uma peça de
madrasto encorpado por $$000 e mai»artigos que chama a attenção de seusfreguezes , eque está disposto à quei-mar por menos" 30 ÒjO do que outr#
qualquer, quem duvidar venha. ver...:

COMPANHIA BAHIANA
De Io a 30 de junho de 1888 -

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

1
2
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
2Q
27

29
30

Sexta-feira......
Sabbado
Segunda-feira...
Terça-feira......
Quarta-feira.....
Quinta-feira.....
Sexta-feira......
Sabbado....
Segunda-feira...
Terçt -feira
Quarta-feira....
Quinta-feira.....
Sexta-feira......
í^èblilf^íí:
Segunda-feira...
Terça-feira.."..,>
Quarta-feira...,.
Quinta-feira....,
Sexta-feira......
Sabbado
Segunda-feira...
Terça-feira.....,
Quarta-feira.;...
Quinta-feira.....
Sexta-feira Mi
Sabbado....

10

iZ

1

6

7

1

13
I
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NOVA 'LOJA
O ASTFJWinw

\

. B-gg-Ste

fl <-.

de o baiaieiro Josó Gomç lves de
Almeida'

^mfà, i*»i;*i
TRIUMPHA A V-ERDAOS

egual

qüe

ao»

por

Tinto e branco, *íe oriraeira
segunda qualidade; Vende Manuel
i ontes Moeira. e^i pipas, bar
ris e a retalho ern 1 ta s «ceitaçèe
de*te viaigre no commercio tora
sMo immensa. I

O de primeira qualidade tem
substituído pe f<ít*ment» o de LU-
bôa e muitis ca^as qu* vendiam
deste tem-no süb^ivuido por
aquelle, sem a m.nima reclamt-
^âo por parte de seu* fr^güez^s.

Deuosito na fabiCH di café
muido a rua das Flores n. 21.

GAFE'MUIDO
me-

... i Mfll1fl numero/.... . egirz^s que é a loj«
m conhecido pelos meus nu. J

mais bom ^1'fcSp^ pan, «vn.. «e bar de
,ado g-s.o, e 6a que wjdj 

JmveBnhatD „£ tí 8cienUQca,r.Se da
prova? que nào ha compeimor, f
Veüm'covado 

dc me inb de $0: # por 88) 
|oiueDòr ahi vendem a 960. *eiwv • , i^q 

Um eovado Ate cazimira grároto pof 5500, .gual a
ahi vendem a 3500.. . . éCiu^ QAa -a

SAO rs. impo tante sortimento de an valem 800 rs.
Um covado de s^tinôta liza por 20U rs*
tira chapéo a José M»rnno por ibt.0.
Um par de bote.» couro da ruis.*com ilhoí, o que ht de me-1 - 

^ ^^ Mof<lirfí>ronlinua'".r^T' -^ÉM Vmmrnm*. «*-¦*- . . 8Í§. _i__ .Sifl. °'
'Çpsr da sapato verniz # * ^^Éf^llP^ *** ^ *'° ^^ ^ *

Um p»r de sapato couto da russia por 4.000 6 de admirar.
D _lumbr«nt«> .or.ia.ent. de casemira prôia e de cores, em pe

*f'fts.e cortes,• Mus b<*«CoS e d* cô-e<, c*e'ones par» todos OS preços, ma

gastos, chapéus para homens e senhoras, o que nade mais mo .

Sus li/o* e eo- seda, luvas. 1-qafts. üôes, espartilhos, calçados
«uma iufenUade da a tigos que »ó com a peruca dos trégua-
m posso m;. < ir•'•>* jiiítiÜ marque aqui n'esta cidade não hi com pendor,

Ajvízo aos f eguez«s p.r ue'no* 30 por cento que outro qualquer.
19 Hua da ponte velha 19
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Este café é-o verdadeiro café de
que at* exmas. famílias, e míis.
amadores podem fazer uzo sê-itt o
miuiino r-o lo de que sej« um pro-
dueto falsi.ticado ou destituído do
seu verdadeiro paladar;p*.is o seu
fbric.inte dm io coniiccimente
profissional pg *em na4a in-
•lustfia só manipula o me*hurxeíé
qu* encontra no mercado, razõ as
estas que o co#|a na altura do

I seü verdadeiro valor.

PADARIA LEALDADE
A _ lUAFQfttoÜZA.

Tem constantemente massas fi
nas tomo seja bulaxóes apompa-
áòr^ bolaxa* Adelma Castro, Luzo
Blizilteiro, biscoitos finos fatias da
Rainha e flor do trigo.

; Ifartía formosa n. 15

; CÉUVEJA BHAZILElRi

gS§0OD » dúzia,...440 rs,, a garrafa
i seu imporlndor n^sta cidadei Mar

tíúei Fontes Stareire.
Tem sempre «tírdeposiío grande

Quantidade dá. mestníí, branca e
preta. ...a Esta cerveja h ifífciteravel por
por 3 annos.

u fW»*-««.«.v,-,-,. .-|.r.- , .

A exmas.fam lias que desejarem
_ i. S. ^. «v >_ _. f __í 1/^"~^"—¦ -¦•¦¦¦!' -••¦.*•¦¦-¦¦..¦ a \ T7 lozar de um geneio tào pôr

agradável e l#^ÍIPJW^ M
m^nie ao dü l^glezã. I|| fábrici a rua das Flores nm^nie ao dí i^glezã.

INaciona^se estrangeiras sHo una
nimes era proclam<ir a sua bondj«;
dé, checado alguns uV&ie* # pte-
féril a: pa a sau uzo párteulár.

O seu fabricante rogosija-se por
ter conseguido fabricar uma cer**
veja que está acima de todas na*
cionaes, e superio-res a muitas es-
tian^eiras, que *ó tem mérito por
não serem do paiz. ,

O annuacianie tem a profunda
convicção que ò re-peitayél pü-

m.esm«
na taorici a rua das Flores a* ||
lugar único a on le é Veaíido.

Precp tftOOO o kilo.

FitÚCTÜOZO BRAN9Ã0
Cafésuperior^oido^uro veai*

e muito Saboroz6
Rua da Praça n. 7.

GIGAfiaOS CaLMaNTES ,
onvicçao que o re**penav«i v*' Para fazerem desapparecer ias41
^lico, uma véz cov.veucido des. tantaneamente, a foltà de respiv
t»s Verdades, não lhe recusatà a l f6ça0 produizida qner por asthma
sua vtlmsa protecção, do que sei (puchamento} quer por sofffimea*
. onfessa sumaio^nte grato* hos bronchites, qwr por moles-
:-M—:-1: m -¦— "' 

W^tm Itias do corsçâo e dofi5adoJ .
AGUA CELI NA l Vend* Ernesto Simões da ai-

O melhor preparado para tirar va Freita» em sua loja » »«®
 __ «„[:_!.. A- _íí_?Í__í'W_.Í;ÍÍ__í; van." Pn.mü.fl. ""- '*'y

A sua côr douradinha e perfei%i u iueinor preparauo p»r« ***v«,ii,t« *,*""•"¦'-¦oiete límpida, seu palaiâar èUaspas e fotUâcar o-xabello» ven- Formosa.

s.


