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O PQTüRO DO BRAZIL

Comas armas ainda flamejantes pe-
Ia grande campanha que acabamos de
íerir e jubilosos pelo ingente trium-
pho que alcançamos, eis-nos, confor-
ine nosso programma, em continuação
bo campo de batalha; trabalhando
sempre para que seja completa a gran-
deza de nossa patna.

O Brazil, voucedor na campanha, da
liberdade, acaba de mostrar ao m«j:
doura novo plano de trabalho; sim,
o povo brazileiro não lançou mão da
espada para vencer, mas da justiça
e do direito.

O povo brazileiro acaba de mostrar
ao-mundo uni dos ângulos do grande 1
edifício da immensuravel pyramide, I
çue se propoz a .edificar para si, em»
«uja vértice um dia se achará collo-
«ado, e cVahi dominará as nações, não
•$om a espada fractida, mas com o os-
•$ulo santo da fraternidade.

Se a guerra é uma sciencia, éo
que ha de mais pernicioso; por mais
que a justifique ella não escapará no
futuro de receber a devida punição,
éserá execrada e suplantada, como
lói sua irmã—a escravidão.

Para sermos, grandes precisamos
serjpaos unidos; unamos portanto nos-
»bs esforços e trabalhemos para o bem
da nossa patria;/sejamos verdadeira-
mente livres, ujfc phrase do ilíustre
yoeta portugue^, que muito apropo-
«ito a§ui citamos, «façam, o Cornem

|paf|f^| que i/.e compete.

O jOGO E A EMBRIAGUEZ
Nãoha vicio tão degradante como o

da embriaguez, nem tão pernicioso como
o do jogo;—e tambem não ha dóus vi-
cios que tanto se harmonisem, como
estes

Aquelle que se deixa dominar por
qualquer delles torna-se seu escravo;
e a cousa de menos valor qué com elles
perde-^è o dinheiro.

ao ébrio neste ponto; para satisfazer a
.sua infernal inclinação, lança mão de
•odos os meios, por mais infames d
criminosos que sejam.

Mm ! quantos exemplos temos obser-
Vadode alguns desgraçados, depois de
haverem jogado tudo que possuem, ser-

, jrem-se de suas esposas como moeda
l^perderem-uàs» em uma cartada do

/«trinta eum!» E assim mais uma vic-
ti ma è immolada no immundo altar da
prostituição !

Desgraçadamente estes dous vicios
estão assaz vulgarizados em nosso paiz.

A embriaguez, principalmente, tem
tomado proporções assustadoras.

Em algumas povoações do interior
faz horror observar-se (como temos ti-
do óccasião de observar) os effeitosi
que Yai produzindo o terrivel vicio da
embriaguez.

Alguns infelizes, abandonando o tra-*
balho de que tiram o pão para sua fa*
milia, passam dias e dias nas tabernas
em continua embriaguez; e, como con-
seqüência infallivel, a miséria imo tar*
da em bater-lhes á porta.

Alguns delles, excitados pelas bebi-
das, commettem, inconscientemente*
crimes horrorosos; e vão terminar a
existência no fundo de uma masmor-
ra, outros torilam-se turbulentos, ri«
xosos,—>e são victimás da faca» ou da-

[garrucha dealgumdos seu* «confra-

-r" 1

O óbrioe o jogaaor,—um pelo álcool Ul0 v l0 qud
o outro pelas continuas noit3S de insom- ^Q QS ;0„.aaores)
nias;—perdem a saude; perdem a lion- bv,diceBJ ^ão hão
ra e a vergonha; perdem o amor à; ta- :_ . - . gonfta; p<
milia; perdem emfim o amor a Deus.

.0.ébrio-não tem, continuamente, si-

des»; e outros, finalmnete, estragam
por tal fôrma a sâude, qne são logoata-
cados de cruel'moléstia, a hydropsia,
e acabam miseravelmente, vendo sua?,
mulher e filhos obrigados a mendigar,
pois foram por elle reduzidos á miséria,

Ha, porém, acima de tudo isto, uiriífc
cousa ainda mais horrivel: a seguinte
declaração que S. Paulo faz em sua
primeira epístola aos Corinthios, capi-¦ , _.. os roubadores (taes

e os que se dão a be—
de possuir o reino dp&

céus.»
. c-.onnnua.nemc si- Toda a Biblia, 'à Palavra de Deus,

w^°^H?^nm%-^7 está cheia de preceitos contra a embri-
não uma idéia: beber; o jogador traz fj^M% gggfe auaiauer outro vicio.
em sua mente unicamente um pensa-1 aggf& fMM^MSl ! Lo^n.
mento:— jogar.

E o homem, em qualquer destes ca-
sos, não trepida em commetter qualquer
baixeza para saciar o seu desejo.

Com tudo o jogador «leva a palma*

Oh! que todos quantos se acham en-
golfados nesses, malditos vicios procu-
rem estudar as sagradas paginas,-afia»-
de abándonal-os.

(Do Garimpeiro,)
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NOTICIÁRIO
¦j&szszsxntzizssmGSzii dilBlROlBE

O NISTO DQ DIABO
Com assa «pomposo-* titulo appareceu na Imprensa da capital um pé-nodjco, bem impresso o ainda m.-lhorescripto. Sno seus redactores cheios:Roberto Gaifáz ePafuncio Netlo.

não mais se vende a peso de dinheiroa palpitar de vida a carne humana.
A luta tenebrosa, a luta insanaentre o homem de bom vi o vil negreiro

ja terminou. A gloria do primeiroO lima snirt/iÁln A*, ui ..» * _

.ji /' H.~* ~-w-y -——* li i Bi >

ai miei~-r purifique as almas gastasaos senhores o ainda os torne bravos
Antônio Lima.

v. „uuwu .,„..„ . B 
,n,hjiros 

^ luz, erguei a fronte,
, Agradecemos a obsequ/osà remessa i"f 

!fla,""a<" aIS8,nas ü ™rgastas,
dos primeiros numeíof e permiti!- q,10umuovosü,™sceu para os escravos
remos- Taív^ «Jà liberdade o brilho isente

. TELEGRAMAS
Bio, 4, ás 12 h. 50.
Na ordem do dia do senado, entrouAOjeera 3». discussão o projecto de lei,declarando livre em todo o império oexercício publico de todas as religiões.MILÃO, 3 de junho.O imperador do Brazil continua bem.os médicos mostram-se satisfeitos como estado actual do augusto enfermo.fcua magestadc partirá amanhã paraAix-les-Bains.

g Quantas pessoas não existl^r^1"5fazem o benefleiocom SSíSí* s*
o beneficiado vá 3m£$&*SVdas ruas; que, ^^m^M° mci»

terminou. A gloria do primeiro"" co> dã(> esmolas àvultadàa .L*m"umaaureola da hi,tor.a'americana. «5» * «os dão apenas S aSSW,rinheiros 
_da luz, erguei a fronte, gjjf áS?*Sgjg ^ 

£
taçào já receberam 

¦sü»rocomn?ntOD"
na verdade, àiueiieSS&

&"!.??J -Já_ Pa«"?u-!"(" P">«- si mamo-

. Ghamos á attençao da Illma. Camar
jfjMcipal para o estado nauzeabu.idoem que sc aehâo as ruas desta cidade

, e freguezia desàò felix, a ponto do es-tado de pn trefacçâo exalar miasmai auetem dezenvolvido nesta cidade e na m
terTJ,Í,f1íafoI,resdeináo«"*íâ«-,
rio de pessoas. A bem da dignidade do«enhor prezidente e mais veriadores,
?ue teema necessidade de vellar tiéSmteressesdas localidades fel|||
SiP» promptas provindenciasAttendendo aos nossos reclamos, tare-aos^retrospecto á sabia administraçãodos .Ilustres Edis que vellão sobre ^interesses do povo. ]

ATE' QUANDO?!]ÊÈ a„?Í!mblÍ? Provincial foi proro-*$&$$ a13 18,d0 corrente.t.aoa dia despende a provincia coma mesma 1040$. om

M DE GRANDE NECESSIDADE*
,M. J. Passos, hábil concertadnr dapanos na Bahia, onde seu trabalho temwdo conceituado e consideraria ItPn'esta cidp^ m;ákiM™?«™<>, esta

LÉTTARS

mmmmmmmmFAZER0 BEM sem o^ntaçi0
*^$ani$as e aos dintinetos pais de Pazer ° h*™ sem ostentação á «m

'ÊÊmimÊÊÊÊÊãm

üeus nada mais lhe deve; e sò lRa*

|á 
receber a punicção de |g or^

d*íaSiL»í° ^^V»00™ o <íueua a aireita,» e uma fi^nri *«&racterisa ad^irav^S^hedèfiV
S„rdesta,; mais ****** como haa modéstia real, assim tambem existea modéstia contrafeita, o simulaor?da modéstia; existem pessoas quooc-
d wm .? mã0 c*ua dâ< te'"lo o eu dadidepois de um pouco adianto, olha?

SmaasirGVVs?od,gnaparOÍ,Íadas^
80 os bemfeitores orgulhosos são do*

rãoCòl0S,nntr9 °S h0müns' co™>*£rao pois elles em presença de Deu<?lEstes tambem já receberam sua rafcompensa sobre a terra. Se os viuestão satisfeitos de terem sidos vistos-e tudo quanto t^rão.
Qual será pois a recompensa d'a-

mm * hl 
aR ;P#ar ?eus b'J-n" flcio*sobre o beneficiado, que lhe obri^á ser reconhecido, lhe faz sentir suaposrçao exaltando o preço dos sacri*

Mi!* ^ ,Srfimpoz por elie?, Oh! paraeste, não ha nem mesmo a recompen-sa terrestre, porque flea privado dadoce satisfação d. ouvir abençoar se*nome,, tí lss0 já cpnstitue o primeirocastigo de seu òrguíno; as lagrima»queele seccou em" proveito de Xvadade, em vez de subir ap céu, «£
ffiT,ldtí noJ° sol)re ° «""ração dó af-ffl.cto « ulceram-o. O beneficio qmtôze sem proveito para elle, visto
?í,Ki^1?nÇa erarosto> é uma moedaíflsificada e sem valor. *O beneficio sem ostentação tem ümFAZER O BEM SEM OSTENTAÇlo SÉ ^í^^^

»rprocurado, M'agenciá de líí«P ar^a de Baixo ^DCla ^e ltíllo«s á

arte'rt^,h^ue temos ^0 de sua flcar^"com a vida Kré^ípcteo"
S^liéliPiPi^ üaPital Iuma™a/alavra .^llocar^e acTmala
*^rfei^Q ü' P°demos affirmar 7Qmanid^de Par^ renunciar á satis-

«dade mo^l;ó yê^as cousas?mà^ ^-»P°r9Ue-ha quem «-ecebàum ser-alto do qutí o vulgar; é preciso S .'„- ^ reotihiría uma esmo-abstração da vida presente eÍd«hHr ^. ora, converter um serviço èmew»flear-se com a vida futura- Ó^S* h,°laTlà mantíira 9«e s« o faz, 4fim uma ^í — „ .n" L1<1' e preciso, humi har o« mi» ra^l, ^ i... .,! ^

¦^swlfe •v - ^w sua arte. -- m^ao que busca oiestpmnnH/v,w w -"* A >y^«aaeira caridade ?ipk4
-'^^^te%°Pub1^ ^e proteja m?s 

"^Wà 
^^Sídío eus* i Z 

^T' é 
1fIica,1a e engenhosS

«tiP^t^ 
arü^ e ura çidaíâP Sg; Ateliê que aeeeita maÇfs o IÜ '£"Si o^benefício, em° evitar ató

^W^°^os. 
suo ?'P dos homens do aue o d. rSS ^ ™lnores: aPPa.r("I*e^ que possam

viÂ''¦-'

humilhar o; que recebe, e humliíhaüa qualquer é sempre orgulho e mal-dader A verdadeira caridade ^
contrario, é delicada e engenbosa^mdissimular, a TK**kàQi£ Z'jW"W-km:%

i POEZI
& FESTA DA LUZ

á 11 r - • ¦** 'wiji-"L,-'»«vaL> ue ueus
. Aguelle que aeeeita mais o suffrài l QQ ^. -«^v, Cixi umara^

g>0 dos homens do que o de Deus oL^n0res apfai*encias 1ue Possamprova .quo tem mais fé nos homens dó «1? * ' p0rg.Ue toda con'^riedade mo-que em Deus, e que a v.'d/Sl ^al augmenta o soffrimimtoquenas-
Ibè vale mais qui a vida«Ü% f*rda ^côssidade; ella sabe achar pa-'mesmo. ^ nsAV«.A. ^lai.UIHí^ ou ,a^ras doc^s e affaveis que collo^mp«m^ ^ ¦ *H * -r VI^a futura, ou

Y a. -----xAwa i^uv PS fieynão crê na vida futur»- n t. • >t; M'^^ 4ui-* conoca•^dissipou-seatrévad^n™ "í se «"e diz,'o contrario, obra 9ym!' ° benefic,ado «em conslransimento^•*,«S!RSSS?" lipS» • "***a!» !«pSSÜiliiS'®^
r 6 

, 
' 

;;';;;r'-;:i';;?r';:''!^-a".; • --'.aha. -O sublime da; VQ^dadeira gon«

.1 a..
1
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SBB
rosidade, consiste quando obemfeitor,
trocando os papeis, acha o meio de
parecer elle próprio o beneficiado poranto aquelle a quem presta o servi-
ço. Eis-aqui o que significam estas
palavras: Que vossa mão esquerda
ignore o que dá a mão direita..

(Extr.)
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ANWJNCIOS
M_H_M^r MNMa

EDUCAÇÃO POPULAR
Domingo ás 5 horas da tarde, ha

sessão extraordinária da sociedade

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no prédio ondereside o sr Joaquim Marque«i,á 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 bommestre para este fim.

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em Sào Felix, recebe-se anima-

1U_.1L „.

«Educação Popular» em casa do seu! es para tratar naestribaria,pordia, ou
presidente dr Henrique Alvares dos por mez, sob contracto.
•Santos.

São convi lados ©s sócios e pessoas•fue quizerem assistir.

OS CRIMES DO AMOR '
Por termos feito acquisiçao de

uma typ. para continuarmos na im-
pressão dosfaciculos d*esse romance,

I Támbem vende capim aos feiches.

ATTENÇAO

Mattos e Companhia retificando oseu annuncio anterior, declaram quecobram 400 rs. por cada lingada nosseus guindastes,—independente da dis-pedimos desculpa aos srs. asisgnantes ^Wgzffi^W®^Wa2«da interrupção qua havemos tido. a j P™ ÍBmf °*'d°r m ^z a lingada;
«Moi «coo^y ._„_\....w._ ' i *^m como nao se responsabilisam porqual quer avarias que se possam darqual cessará em breve.

Cachoeira, 28 de raaiode 1888,
Véridiano Amazone.

AT1ENCA0
GRANDEEPOMPOSO
SORTIMENTO DE

FAE^DAS

no embarque e desembarque dos volu-me.
Cachoeira, 27 de março de 1888.

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, typographia se dirá onde sefabricam caixas para typos e cavale-tes para ás mesmas, com toda a per-leiçao e por preços módicos.
Aceita-se encommendas.

MANUEL TERTUUANO

RUA F0RMGZA
M. 25

N'esta bem montada casa de negociovende-se manteiga ingleza de bóaqua-lidade, chá da índia e preto, assim co-mo tem sempre massas-finas de todasas qualidades, na rua Formosa dV»stacidade. !

m&wb% &dM
DÉ

AS*.ORE MORAES
O proprietário d'este bem conhecia*estahellecimènto participa aos seusfregúezés, d*eéta cidade e seu reconca-vo, que se acha bemsortidodas melhe-res fazendas francezas, inglezas, alie-mães, calÇcdois, miudezas, perfumari-as, roupas feitas o que tudo de hora eradiante venderá por mu to menos d©

que outro qualquer estabelecimento,visto dV.sta vez suas compras seremfeitas com grandes vantagens e capri-chosa escolha; quem duvidar venhaver, que seu estabelecimento se acha-rá aberto das 6 da manhan as 9 íanoute.
27 Rua das Flores n. 27.

attEjn. çio 
'

André Moraes acaba de receber éacapital, um ricoe pomposo sori mentedecretones, os padrões mais lindos,a 320 reis ao eovado, uma partida d»sapatinhas para senhoras a 4$000, edas enfeitadas a 6$000, uma peça demadrasto encorpado por 5$000 e maisartigos que chama a attençao de seusfreguezes,eque está disposto á quei-mar por menos 30 0(0 do que outra
qualquer, qnem duvidar venha ver...

COMPANHIA BAHIANA '

De Io a 30 de junho de 1888
Datas, Partidas da Cachoeira e Bahk

wâ& m& mmm*
ATTENÇAO! .

' tRANDE LOJA DE FAZENDAS
tv^ NO CUERALTNHO ;

Antônio Sabino Spinola de Andrade
rezolve vender, d'ora em diante, suasfazendas pelo preço da capital, com me Grande avariado sortimento de fa-tãde do desconto, isto á dinheiro; por-'zendas troüce da capital Manuel Ter- 14tanto quemquizer certificar-se da suai tuliaho de Almeida, proprietário da 1*S«eclarãçãqe da novidade que ha em? lójo a rua Formosa n. 44, garante ven-seu estabelecimento commercial, di- der por menos, que outra qualquer ca-sa, 25 por cento peças inteiras.

As exmas. sras
Grande espozição de cretone nos dia

rija-se á sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280 réis o co-tado. Grande sortimento- do medras- „. _ „r^!wy .„ VI Cluuc uus a]atos, chapéus para homens, senhoras e 23 24 25 loja de Manuel Tèrtuliano ütmmna% creguellas, flanellas etc. Ca-1 Almeida, preços resumidissimos ruamiras, Bnegaria de quadros; completosortimento de livros para ensino pri-aaario ás çreança/lindas ponteiras para

formosa n.,44.
Grande queima sem fogo, na loja deManuel Tèrtuliano de Almeida, nãoíumaates,completo sortimento de ma-1 percam tempo, vam ver o mafrnifícoterlaes próprios para. sapateiro, além sortimento eo preço que está venden-tumultos outros artigos que é desne-! do esta conceituada loja, è de admirar?«ssanoenauxua.rar. | jtua Formosa n. 44. rai?
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Sabbado....

H Segunda-feira...
12 Terç -feira
13 Quarta-feira....
14 Quinta-feira.....
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Terça-feira......
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Sabbado
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Sexta-feira .....
Sabbado 
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O ASTERMftF

NOVA LOJA
3—3—g

de o ba aieiro Josó Gonçalves de
A'u«e uai

DA im& im

ItQlh f È#1#A
TRIUMPHA k VERDADE

E*lâ conherUo p<-lo< m<>us números* fremwi-w que 6 a loj-
mais brn so-tüa <_ârt» ei <ade. • a qo-i-mtaseaÍM de maw ap-i
rado rs o, e é a que vende sem genhar. para ainda ac bar d«

prova- que- nao ha comp^d orA venham crer e ScieütiQçasr.se d»

verdade. rt^_ ,
Um covaio do me inò'de qualquer côr por 88) rs. egual ai*

qu* po? alai ve>dma9t)0. L^A ¦'.
üm covaio ¦<« cernira granito por 2500, igual a que por

ahi vendam » 3 i00.. .
*40 rs, iauvo tauie sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de *-» tsriôta lizs por 200. rs.-
Um chapèo a J»*é M»fi»no cor 1600.
Um par d„ botina curo da ru*sia com ilhoz, o que hi de me

lho- por 9J000 :u^,,,,' Wi^&rt% 
" 

n':í :¦ •- ,.
Um par de sapatinha ingWa por 7^00 todos vendem egual por

tiP«o. ¦' a ¦*¦""¦¦ '- " : '"
Um pir d« sapato verniz que todo* vendem oor 10$,igual P0/ 9§00t>.
Um p^r de sapati couro d» russia por 48000 é de admirar;
D¦ !»lumbrauió softimeuto de casemira prôt-i e de cores, em pe

cose cortes. /
Bnus b hupos e d % cò es caeones para t)ios os preços, m«

dra^os, chapéus para homens 6 senhoras, o que ha de mais mo*
ií,:riV-.*--_.\'.j dy; r ;.ia,'fc t;j-a")^!^.i-. >-a A' 

A A 
'.' ¦'a •¦*• •• •a*' '¦**

dòr.m.s.
Fihu. lbo<« ^o» se.la, luvas, 1 qae«, flô es, espartilhos, calç^do^

e «ma infeni^ade de a tígos qi* -ó com a p e^eoça do* írég**e
zes pos&Q m »•(?• ^ justi(Í!irq ie íiqiu n^ta ittiad** *»âo \a\ como«»idor.

AviiO «os f egu.e_*$- p >r leivos 30 oo^ cento q^e outro qualquer.
> 19 Hu*i díi ponte velha 19

Tinto e branco, ie ormeira
segunda quHiida.se, vendei ttiauiq

i ornes Moreira. t*fn pipas bar
ris e a retalho em It* s ceitaçãe
de^te vin-^re no conmercio toro
>i io immensa. t

Ode primeira qu-liiade le»
suiMituidn pe f it mr>ftM o de Lis-
oôa a uiuifcts ca as qu* v-ndiam
ítajft ieúa no ub i uid•• por

aquelle, sem a oiminía reclama-
vâ»por partrt de hm fr guezfls.

De »osdo na ab ict d café
muido a rui d<»s Fkrr s n 2t.

f > ¦•': i -¦' ¦ í^-;-

PADARIA LEALDADE

|eEé constatem» n^è tnássas 6
a^ftomo sep b<dax'õ*s apompa*
«tor, kdaxa>Ád»;l?n« Castro, Luzo
Brakilri ii o, bt^coiios finos fatias da

a e flor do l5Íg(n á -
¦Sa i «a formosai n. 15

¦/¦ 'ü: .^-.-afcííi
CERVFJi BhÀZiLElR 4

-a na ea^tnSãÁ n^-. -¦• ( _ a
agtadavfl e corr^ponde pertrita*
m^nieao d< ivgieza. )l!

| '^cioWsVe^^rfgeiras sff |n|
nimes em procluntr a sua b ntíi'
dé, che^a»i ío rtlgnns u^s e^ a pre-
ferila paà seu uzo part cuiar.

O' seu fabricante rogo^ja-e po-
[ter conseguido fabricar uuia c^r*

V^ja que e^tá acima de todriS na-
ciòiiaés e .uperio^es a mu tas es
tian^e r*s„ que % tem meruo porç
nào .nerem do paiz.

CAFE' MU! 330
Manuel¦ Foni«9 Mo ir^/ontinua

Qoiíi o ^eu .fabfi'o de café muido,
orno é ge al-neate oati^iti,

E_ie caie é o V'*írd«d. io cato de
sue as exma-4. f.^ ífília-,, e mais,

amadoras podem fàz-r ?izo sem a
miniuio r c |o de que seji iim pro-
dueto'falsiucado ou d^st-t'iido do
se»i veí-dade\rri palaiaripais o seu
f bacinte 1 m io coiinee-mente
p oíisHional q<\\ tem níj ta in-
au4i ia só manipula «> mj h r café
qa enCinUr-H rio mer«a<io9 r-i?õiS
e t.sq-ie o cílo-i na altura de
seu verdadeiro vai» b.

A exmas.^m !i^s que desejarem
uzar de um geueip tèo perfeito
mandarão ^b^teo^r^e do mesm^
na fabrioi a ^ua d«s'flores¦.&¦$&
^ar uuic» a oni- é veaudo. ^

Pt eco lpüô o kvio.

FRÜCTÜOZ^ BRAKJÍÃÇr

Café sunprior,moido,puro vende
e mdito Sabo'ozo

Rtia da Pr«ç^ n, 7. ^
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i^OOi) & dúzia, 440 rs, algarrflf«|a 
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tem a profunda5à^iimporUdoríí^ta cidade M« lç<»MViÇvào que o ie-peitavel pu-
kuft Fonte* iíorei^v Iblno., uiUr» vv-z cònyeü»íido deü-

Te^ «m deposiío grande I t>s ver^Hs; nào lhe recusará a
quantidade da mesma, bi-ansa |ipSS^^'Pfetá*. I-'o.utV.ssa sumamente grato.
a Esw cerveja è inaitetavel 00
poí.3«nt>os. AGUACELINA

^ 
»SUa iÔr d^radioha e $$Èm O úiíkbír preparado para lirí*r | va Freitas ém mi W» -"*: ^m

||:|^et^ hmpia^ seu paladar èlcabaré ibitii^r o cabeltó ven- formosa'

Ar''-':' ''' > V ¦ '¦ ¦ 'i'. a *¦ A"- '.-¦

Para fazerem desappáreeer ins-.
tantaneam^nte, a f;Mta deréspí-
racâd produzi ia qiVer por asthma
Ipuchacáento} qijier por sôfTrin-en-
m bronchites, qüar por.. meles-
tias do coração e do fi;ado.

Venda Ernesto Sio/õe* dà Sü*


