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ORGAM DTNSTRUCÇÃO E DEFEZA DO POVO

(Segunda phaze )

Administrador—Manuel Antônio Nazareth
» ,

ANNO I
Assignaturas: Por mez 500-rèis,

por anno 5$000—Folha avulsa
.60. réis.

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

Publica-se terças- # sextas-feiras

TERÇA-FEIRA, 19 DE JÍJNHO DE 1888

NUMERO 7é- ¦
Annuncios, 60 réis a linha, ,

de assignantes 40 r4ii.---F)fc-
gamento adiantado. .

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia. ' ' " '

AVISOS ESPECIAES
. AOS NOSSOS ASSIGNANTES

Jogamos aos nossos assignantes que
se acham devendo 3, 4,. 5, e6 raezesdtí
$uas assignaturas, o favor do quita-
rem-se com esta redacção, sob pena de
não continuarmos a íòrneeer-lhes nos-
sa gazeta e, de em tempo algum, não
poderem ser adniettidos novamente
cpmb assignantes.

Os «sácrifioiosque actualmente esta-
. mos fazendo para sustentar esta im-
prensa, que tão revelantes serviços tem
prestado ao paiz especialmente a esta
comarca, são enormes.

2 Todos sabem com que dificuldades
se lueta n'esta cidade para sustentar
uma imprensa como a nossa, livre, de-
raocratica _ que esteja sempre ao lado
do fraco;

. .,; Esperamos, portanto* que todos, con-
yenpidos destas nossas razões rios ani-
inem còm o' seu auxilio, tão módico é1 áccêssivel a' tódds, cujo resultado será
o engradecimento da sociedade* que
debalde procurará caminhar sem esta

nicipio—a1 freguezia de São Felix, são
serviços que assignalam üra natural
esforço empregado era defeza dos in-
teresses de muitas famílias que pre-
cisam ganhar o pão.

A fundação de duas fabricas de cha-
rutos em São F»dix, demonstra per-
feitamehte que o laborioso industrial,
«sabe com critério consoreiar os inte-
resses geraes com a largueza de suas
aspirações. .'.,' .„.,

E tanto ó assim, .que sendo s. s. ai-
leruào e açatholico, procurou edificar
uma familia toda braziíeira entre nòs,e
tem empenhado todo* os meios de de-
sravolver o progresso material; le-
vanlaudo aqui uma empreza util;har
mouisaudoali commuus conveniências;

familia braziíeira, augmentando as-
sim o numero dos nossos compatriotas.

Diante dos assignalado* serviços,
prestados pelo sr. Geraldo Dannemann.
aqui e ém São Felix, nós damos sin-
ceros parabéns aos são-felixtas, pelia..
posse de tão generoso cavalheiro af
louvamos muito ao homem trabalha-
dor que tanto honra a nossa socie-
dade.

OS INGÊNUOS
Chamamos a attenção das nossas

authoridades locaes. para o importante
edictoriàl do paiz de 24 do mez pro-
ximo passado.

Os abusos com que os,inconyertiv§is,
ex-pertenços possuidores do elemento

mouisau.iuaii cuniiiiuiuvcuav^iri^ia^, escrav0 querem macular a magna iéiul>rViu.lo-sei_-Mejos dtí ioda or- diamantiSa lci de 13 de maio do cor-

AO PUBLICO
Prevenimos á todos..que queiram

freqüentar as nossas aulas,que tem de
; severa abertas no i° ;de julho, que' desde já se está proce derido a inscrip-

,: cão-dos srs. alumnos,mediante a quan-
tia de 2#000, conforme os respectivos
estatutos.'-; Previne-se maisque só serão admetr

7-tidos ,á .freqüência aquelles divida-""mente habilitados.

dera -tomando a dianteira de, festas
nacionaés brazileiras; realisando com
todo brilhautisrao celebração de ce-
remónías religiòssis- em ^nosso^ ^m*
pios; parecendo róra'isso ser^mais urn:
cidadão brazileiro, cora todos os fa-
natismos deum bairrista intransigen-
te, do que iim europeu de. germânicas

alavanca poderosa do progresso—a regiões. . }
imprensa. ] Ora, dianto de úm patriotismo tal,

não podemos^ deixar de unir todo nos-
so affectOj com a bôa vontade do ho-
mera, a quem esta terra deve muito.-

Agora mesrad, que s. s. acha-se de
partida para a.Europa, vai nos deixar
mais um dóeumento altamente pátrio-
tico; contribuindo para a realisaçào
de tíní «concertou ém favor das obras
dò cemitério publico de S. Felix; obras
essas que éstãò em via de conclusão-
e as quaes a bem pouco tempo foram
começadas, sendo sempre o trabalho
r3aíi«sado cpm a rapidez digna de uma
actividade àllemã.

O cemitério é para nós, portanto
não rse vê em o sr. Geraldo Danne-
ra^nir, interesse de ordem alguma;
vê-se apenas,p amor. pela causa dò
próximo e pelo engrandeci men to do
lugar :onde possue duas importantes
fabricas de charutos. vt> :^0

Nós, que applaudimosa todo estran-
geiro. activo residente no Brazil, en-
tendemos que o nosso governo devia
depois de «13 raàiò», convidar que

T4?jS

O ASTEKOIDE
v a • :GERALDÕ DA^NE1VÍANN::,:;;

^ ^à^pódemosvdeixar de sentir um
lvivo contentamento, quando temos a
i4 opportuhidadei dealehibcar ao nosso

^publico quanto tem sido utíl, entre
r nós, o intelligente industrial 'allemão/

, cujo nome tomamos para começar es -
*' tas linhas.

Os serviços qué tão distineto cava-
lhciro tem prestado, especialmente a
melhor porção d'este importante mu-

rente aimo, requeram, severa puni-
ção da parte daquelles, a quem está»
confiada a execução das iefe^..,.- pà:Ârvjg» precisa #u^#i_r setjaÊSwíi^^p85^
dade entre nóV, sem a qual todas ins-
ti tuiçao e garantias sociaes perecem»:Eis o artigo:

«E' necessário que o governo impe-
ria!, por meio de avisos muito claros- ,
e terminantep^obrigue a que seja cum-
pridá a lei de 13 de maio, de maneira
a não pairar sobre ella a menor som-
bra de oppressão.
. Esta se está dando com a entrega dos\
antigos ingênuos ás suas mais, hoje re* *
stituidasá liberdade.

E ó peior é que nesta tyrannia inter- *
vem o poder judiciário, já pòr; falsa
couiprehensão da lei, já porque as chi-
cana dos interessados tolhem:a liber- r
dade, do jíii3."

O que estãopondo em pratica ahi
por fora,— segundo informações au-
thenticas que temos ^em nosso-poder—;,,
é o seguinte: \ v -y_ ..-.'/ .; , ,á

Nomeação de tutores pára osinge-
nuos, recahindo taes nomeações nosf
seus^antigbs senhores; e manutenção
de alguns desses ingvnuos erh ^)óder
dás pessoas que contrataram seus ser^
viços durante o domingo 7€(a escra-
Vidão. ,

Qualquer dos recursos è sophistico e
abusivo.

IOs 

encargos dos ingênuos, a obriga-
ção de prestarem serviço cadncáramj
com a promulgação <là üfcexdade d^

. , --_ ^as muis*
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A Ioideii8-idwtj^»kr(>do 1M5 cia-1 A concurroncia foi extraordináriaramente estipulou, ossa condição, não pois o vasto saião do concerto estavaadmittindo que a sorvidaodo ingênuo Ütteralraente cheio de senhoras e ca-admittindo que a servidão do ingênuo
subsistisse um dia depoU do votada a
#xtincção do captimro.

Quanto aos contrato de ierviços om
virtudo de sublocaçáòdoi Ingênuos,tal
especulação fói expreaiamente prohi-Mda por actos anteriores do governo,
quando explicava não serem tranferi-
?eis os ssrriços dos ingênuos.

Cumpro acabar cora todos os con-tratos, rescindir os ajustes feitos comterceiro, e fazer cessar a extempora-
aea nomeação, do tutores.

Os ex-ingênuos seguem hoje a con-âição dè suas mais; devem ir com estas•para onde ellas forem, a menos que"São se pretenda, por meio do circum-

valheiros da nossa melhor sociedade.
Foi uma noitô do completa satisfa-

ção para todos.
. As exmas. sras. dd. Cyria Leiria oÀnna Leiria, foram felizes em sua ox-troa, pois ouvimos de alguns impor-
tantes artistas as mais cincoras opi-ntôes dos talentos rousicaes do nossosdistinctos conterrâneos; portanto acre-ditamos quo as jovens deleita ntes pos-sam em breve concorrer novaraen-
to para mais um passo civilisador do
nossa terra.

DrEmmy von Ormayeosr. De-Vec-
chi arrancaram outhusiasticas mani-fostaçô"es do publico que os escutava.

continuar; pai, vai de encontro a hÇigiomui ea salubridado publica.Os cidadãos, residentes n-aqucll*/mas, tem o mesmo direito o regaliasque tem o, das de mais ruas btnefi-ciadas pela câmara.«Alei ó igual para todos, quer casti-que quer proteja.»

——r-r-~.v,*«„,FV* wwuuw- uiwuui- iu3fctt«y«jc>s uopumico que os escutava-.!oquiost crear uma nova espaqie de es- Tambem tomaram parto os srs. Ma-cravidao. Inn.-a tv*....^ rv,«« v^.„  l _cravidão.
O sr. ministro da agricultura sejaexpedito nos avisos que ponham um

paradeiro a taes abusos.
Se álgum-çòntrato foi feito, quamjoos ingênuos ainda tinham mãi escrava,«se contrato desappàreqeu, a menos e De-Vecçhi.

qoe mãi e filho não se auáiram contra-I PíTrnWiQ.

nuel Torres, Danneraann o Covas, ter-minando o sr, Schleier com suas vistasdissol ventos.
Durante todo o espectaculo houve

uma multidão do appiausos, especial-mente para as jovens Leirias, Ormay
qüe niãi o filhb não se queiram contra-tar hovámontéi T ^ ¦*
• f^^Z?Jft^^f^S&j^^^4#t »Q+aolir^ na leiue 13^0 maio dBátbành^e que ciara-mente estatuiu a do28d) setembro de1885, precisa dd ser: ¦ êxpjicado, re-ex-¦gj^M l»4 %PWcar aos r roáosentendedorès ! y

Ogovêrho( assuma o papel de expli-cadòr -cex-caitíedra», que Jhe «om-
pete.

NOTICIÁRIO

Wario ^EiqiAíi ri
^e<H^raps da corte do império esteraportante; diário, que é ditado: iifa-

Parabéns a todos que tão generosa-mente - cooperaram para um fim tão
grandioso.

Pedimos ao enérgico sr. delegadods policia, para providenciar sobreuma tal Maria D*miahà, qúe mora nobecco do Riacho do Pagão etambenr aFaustma de tal, a rua do Pôgo.Estas duas mulheres de «fama», nãorespeitam as famílias, po tido etó prati-ca seu vocahulario obseno.Achamos prudentes.s.mandal-asde
presente ao sr. Caiçara,ainda pe sejapor-2*4 horas» * , J

LETT«AS
AMAR A SEU PRÓXIMO COMO A.

SI MESMO
«Amar seu próximo como a si me*-mo; fazer pelos oatros o que quereriamosque os outros fizessem por nós í «a expressão á mais completa da cari-dade, porque ella resume todos os de-veres para cora o proíimò. Não nód.*haver guia mais seguro para regular oque se deve fazer aos outros como oque se deseja para si. Com que direi-

%$^$$*M' seus semelhantesmelhores procedimentos, indulgênciasbenevolência e dedicação quando sanao tem para com eilès ?A práticadestas maxiinàs tende á destruiçãodo egoísmo; quando os homens as to-marem como regras de sua condueta •por harò de suas instjtüiçeítís, ellescom-prehenderãò a verdadeira frater-nidade, e íarão reinar entre si á pa*;e a justiça; desàpparecerão os ódiose as diBsensoes, para dar lugar áunião, á concórdia e á benevolência

uvas
AGCÈ|a^ GIDAAE

Pejizinejite §|g^mara ^ tó^ni^ip^l*^]

'mm^m

ittenósVesta câmara podiamàndar^
jer o accéio da cidade de 3 em 3mezes; i
/¦¦¦."'' • 

*. - 
_ 

** 
.

^^W^W^mmM-^ ?ff*e?te apieamara ^niaipa*]lál? por conta do ílstíiof paia;tiZ 5"^u' 4 muito custo, fazer Pá 1^,as DubUcações das ^àrticdéà iiul^ r^4as ^uas â^a cidade, que se«aa;dono.s80 paiz. ¦ y" .*""" açaavam immundas, .«mando neto
. ' ^TámlJeiaFVécel.<?mos da mesma M^»*»™™---'-^^*^
^Sf íáv | ò) ÍDÍW10Ò Pârlámeh.*® ^Mfef?^ wgaw ° felusivamenite'
márã^egislatrvás do Império- fim*

*^S^I^^^^Wffaíwaeçâoeiriíprè^sãqe. ; *&mS$
• wifec^ jrWfèA retribuir lijjfifefm 

^osso ^umilde ; «Aste-1

^.^^côbempi também o icLepidòDto,

^tóhreditado e redigido *

1 PROYmENGlAS !. 
'"M

Chagamos a attenção, dos srs. fis-^cães, para providenciar à respeito.. dediversos çarrôéejrQs que carrle-gam.cal m vfaiUhas descobertas,commettendo assim um â*}úzo in,.
«K postura municipal,, quê,pr^ib^semelhâiííô;mpdode proceder.rroyideBci^as sísv fiscàes!

MONOPÓLIO DA FABINHÍÍ "

a fel1fis<5aes «ue Prestem attençãoa í^rinha que vem ao mercado^aaual
È ^^P^dores, embarcaài par»fóraida cidade, empoLrecendo assim l

%alisou^na quiataifoira ii1f,ma! Ih^^ n^ôs^^ pôr-se um pahá-i:

SÉCÇÂÓ
A* ÍMPRBNâA DO «ÁSTÉáOÍDJÍ»

içTa

3^m seihpre podemos, em temnò.mmp^if^^íémêifWés, jà pel osáffa-
^érés;eí já pbr^motivòs independentesde nossa vontade.

Foram estes princípios que motiva-ram conséi*var-niB até agora sem çúlb*pnr fiélmenteHJ1 méii dever, qual o' à%dar a esta «Imprensa» o ápreçò qiiôlhe ô devido-pela-tarefa árdua mais
gloriosa que acaba': de desempenhar.
£ 9°™° verdadeiro baluarte na 4efesáda grandiosa tíatísa abolicionista,,mcachòeirahos cada dia se, mostràrajtftmais animados^ padece qüe1 congrajftí-layara-sé mesmo, por ter á frente Üut
.9r^° intéiráinente da p^agtóidS^§ Msteitíiprèúka, cómsemelhante i?éloe dedição, nuiito concorrerão qomoítemconcorrido,; pára ^mediar os /niales
que sòífre' cádá' dià á heróica cidade daCachoeira, pela qual muito5 séi éstre-mece; *; "*•' -;'¦•••-•-• ¦.-••¦.-¦»¦¦ ¦—.>..-...:.

De minha* parte -reconheço sobre-modo pinhorado, a gratidão que lhedevo,e portapto vçnhp, por mi0 destasligeiras linhàs;depor ã um lado de. suacoroa de WêilçedÒr» uin^bto^gra* \tmo è lóuvofô Ahi'"Éjàò se ehcònt^à.
por oerto> tudó'quahto um cérebroíf&ctindoí como ode Ruy ^àrhosà, À. daFonseca; êtaníos Outros pode ° pròdu-i«ir, mas sim;iâ /simplicidade da idèi*transmettida ao papel, a precipitação ?sisquem ütoclesèjàjâais ãd mm%0í

-:»-1

i $<;, '



O ASTEroiM
«errar o pensamento quo lhe occorrom,
á proporção quo admirava o poder do
abolicionismo, e a forma porque foi
combatida o «oseravo» n'esta cidade.

Viva a Imprensa do «Astoroide»!
Viva a sua illustre redacção!
Viva o povo cachoeirano!
Cachoeira, il de junho de 188a.

Severo Guimarães.

9A&A3A 3.1A&*
ÉÜ1É

UM PEDIDO JUSTO
Pedimos as distinctas philarmoni- CAIXAQ DARÁ tvoao- «Euterpe C.ciliana^ «Orphesina ^'*«* •'ANA TYPQS

íoeira» e «Minerva» para acompa-l N*esta,. typographia sodirá onde se

ATTÊNçAo
André Moraes acaba do receber é*capital, um rieoe pomposo soriimenUí

decretones, os padrões mais lindos,a 320 reis ao covado, uraa partida d*
__>A __>\_A w % *•* &* •» +_ ___ ____¦ «-_-. _#v ___. . %_ " ._____.___-__

artigos que chama a att.-iiçào de seu«íreguezes , e que está disposto â quei-mar por menos 30 0(0 do que outr©
qualquer, qnem duvidar -vunha ver....

Cachoeira»e«Minerva» para acompa-l f Nesta, typographia sodirá onde se
nharem o emblema da nossa eman-; *abricam caixas para typos e cavale-
6ipaç5o politica, no dia 25 de junho, I *ôs Para ás mesmas, com toda a per-
afim de mais abrilhantarem os feste- feiÇao e por preços módicos.

Aceita-se encommendas.
afim de mais abrilhantarem os feste- íeiÇa°. e por preços módicos.
jos patrióticos do heróico povo cacho-
eirano.

Este nosso pedido é fundado no de-
tejo que temos de não ver esta falta,
tão saliente, sensurada pelos passei„___ .,___. . »^v__^_. 

|<»/.VW |/UI_4U-.antes que costumam vir a esta cida-
de n'este dia de festa nacional.

Confiados no patriotismo das distin-
ctas philarmoni cas áçima esperamos
«er attendidos^ em tão justo pedido.Cachoeira, 18 de junho de 1888.

Muitos Cachoeira nos.

ANM ÜNCIOS
ATTENÇÃO

Mattos e Companhia retificando o
seuannuncio anterior; declaram qúecobram 400 rs. por cada lingada nos
«eus guindastes,—?iadependente da dis--»
pa de ganhador qué faz a lingada;,
íem como nãqse responsabilisam por
qual quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu»

Cachoeira, 27 de março de 1888.
>¦! _\-

Nesta typographia comprám-se aí-
«uns «Asteçoides» do numero 15.Paga-se bem ?

» _¦ 
**"

ftâf 14
•A- **$¦*; ¦•¦ '",- 

'* " .

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no predio ondereside o sr Joaquim Marques,á rua dasFlores, uraa sociedade de dança, com-

posta de moços do commercio,
Previne-se alguns moços que, quei-ram aprender a dançar, para se pro-porem $ mesma a qual tem um bommestre para este fim.

MOLÉSTIAS DO
ESTÔMAGO

flIHO EGPEPTICO
. Dt» DUCHATBA.U
Pmp^* ^^r""t. Piam*»
¦upregiàoDosHospitaMe

rueeluáo pelos médicos, nuajrsptpsIaa.eardiftlgias.Tonil.
iMttto, difaatfea panoMia, ele.aHjmiU** pmrfÊéêm
^A DIMSIT0 8EIWL:>*»,m»é Albauy, 9AMM*

®m®% %'ê^h
.}-:;-.v-"-,AA::,.: ¦ [)E ... ,. ,

ANDRÉ VIO-UES
O proprietário d'este bem conhecia*estabelecimento participa aos seusfreguezes, d*esta cidade e seu reconca-vo, que se acha bem sortido das melho-res fazendas francezas, inglezas, alia*mães, calçados, miudezas, perfumari-as, roupas feitas o que tudo de hora emdiante venderá por mu to menos.'á#

que outro qualquer estabeleci men ta,visto d'esta 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 &noute.
27 Rua das Flores n. 27.

a-

h
HGâO

brande e variado; sortimento dè fa-zenaas trouce da capital Manuel Ter-pano de Almeídk, proprietário daW a rua Formosa h, 44, garante veH*üer|or,menos,^ue outra qualquer ca-*i & por cento peças in teiràs.As exmas. sràs, í

n'l^^ozi^° decretone nos dia
If mm^ de Manuel Tertuliano de.^eida, preços jresutíiidissimbs, rua
^osa n. 44;-;a a -
^ande queimarem fogo, na loja? dè

_Tl_ v<w_._L ,_»__.!* ^Ê ¦ * m' ¦» .

GRANDE E POMPOSO
SQRTIlVIEhlTO DE

FAZENDAS
9ÊN9M* $&

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

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

r? Também vende capim aos feiçhea.
ai—-w^m^^m^^^mm_it_^_m__^__^__m_m ¦ *¦

COMPANHIA BAHIANA
De Io a 30 de junho de 18^

Èatas, Partidas da Cachoeira e Bahia

Jà
MANUEL

ií. 25
A tfOS CRIJPS, DO AMOí^

], Ppr termojs íeita requisição dériiraa4yp. para continuarmos • na im- -^

am tempo,,vara ver o maffnificn ;&> mi&i&&£& ^W&émmê&ml2r

Sexta-feira......
Sábbàdó..

Segunda-feira...
Terça-feira......
Quarta-feira.....
Quinta-feira.....
Sexta-feira......
Sabbado....

11 Segunda-feira...
12 Terçi-feira
13 Quarta-feira,...
14 Quinta-feira.....
15 Sexta-feira......
16 Sabbado...........
18 Segunda-feira...
10 Terça-feira....i.
20 Quarta-feira
21 Quinta-feira.....
22 Sexta-feira......
â3
25

Sw? ?W' ^am ver ° magnífico
ili eo,preço que está vendeu-

Si.1 S)nceitoada ,0ía. ** adiàirar?^u» Fogosa n,a4. v?

da interrupção que harémõs tido, aqual cessará em ;hreyeí ¦
«Cachoeira,. 28 decaiode<|§88. (%

Veridiano Amfi^ône,
•¦» ;.»?i' 

'

.

28
129

3Q

Sabbado...........
Segunda-feira...
Terça-feira......
Quarta-feira..y,,
Quinta-feira.....
Sexta-feira 
Sabbado

10

12

i 
s

5
10

6
12

m , s

:-. .y': n 2
10

ii í ';'; 7
¦.X-r»» • ».» v ií

5 :' ' *Í

12
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NOVA LO í A &$ o baalero José Go*«ç lvos de
Almeida»

fi'

OA

VIUVA fftBlVA-8
TRIUWIPHA A VERDADE

ganhar, para ainda ac bar de
venham crer e scientiQcaor-se d&

egual

que

a )

poi

me

Eetá conhecida pelos meus numerozos fregÜRzes que é a Ioj^
mais bem spriida d'este cidade, e a <p* tfmfóiendas de mais apu
rado g<so, e éa que vende sem

prova que não ha competidor,
verdade.

loa covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs.
<j|tf? po- ahi veídqi a 960. %

Una covado de chz mira grenito por 2500, igual a
ahi vendem a 3500..

£40 rs, im? o tante sortimento de lan valem 800 rs*
Urn covado d* siítinèta liza por 200 rs.
Úm chapèo b 1 ^é M»ri»no ior 1600.
Um par de botinas ouro da ruisia com ilhoz, o que ha de

lhor por 91000
Um par de sapatinha ingWa por 7#00 todos ven tem egual por

Um pir de sapa'o veniz que lodo* vendem por I0#,igi4 por 9JJ000.
Um p r de sapato çou o da rus<i.n por 48Ô00 é de admirar. •
D^lumbrante sortimeutu de casamira' praia e % cores, em pe

case cortes.
Brios bancos e d* cô'e% é e-ones para t>los os preços,

arados, chapéus para homens e senhoras, o qua. ha ds mais
denus. ^ ,¦;-

Fi hus li?o* e oo*w seda* lims, 1 qaes flô es, espartilhos, calçados
. o .«má infeni <ade - da a tígos qn^ -ó cena a p e^ença do<-fregu**-

zes posso rno4rifí justífi rirqie aqui ^'esta ciladastâo htcomíjàiidor,
Avizo aos freguesas p*r aeuos 30 oor 

'cento 
que outro qualquer;

19 Huri da ponte va*ha 19

ViUMll
Tinto e bra no, de primeira

segunda qualidade, vende Manuer
ròhtes Moreira. $g\t pipas, bar
ms e a retalho em l:t• s, «coitaçao
deste vinagre no commercio tini
slio immensa.

O de primeis qualidade (em
substituído pe Mt mente o de Lis-
bôa e muitas ca<as que vendiam
iestf} temno *ub àmdn por

aquelle, sem a m niuia reclama-
vâo por partn de fcu-4 freguezes.

Deoosito na ab ic* de café
muido a rui d*s Flores n. 21.

m*
mo 4

PADARIA LEALDADE
muL Fòk>i0ZA

Tem constanteòáfíiíe massas fi
nas '-{¦ orno seja bulaxõ *s a pompa *
dor, bolaxa* Adejina, Castro, Luzo
Br»ziKiro, biscoitos finos fatias ua
Kainha e flor do t;igo.

Na iria formosa n. 15

,i>5 v CERVEJA BhAZSLElB
5§Q0O a dúzia, 440 rs, a garrafaé shu imporUdor ntata cidade Ma

níiel Fonte* Moreira. V
Tem sempre em deposto grande

quantidade da mesma, branfca e
preta.

Hgrdiavela co?r aponte perfeita*;
m nieao d« ngieza. ' ' 

, .
Raciona* s e e*i a agarras stàn má

nime.s em proclunir a suí* b >nd*~
de, -chegando alguns u^se* a pre-
feril a pa a sáú uzo "pari 

colar.
< Õ sen fabricantrt rogo*tja-*e por'.
ter conseguido fabricar uma cer*
tfeja que está acima de todas na-,
cionaes e *uperio«*es a muitas es
t» angras,' qu« p tem mento por
nôo serem do paiz.

O iinnunciunie Jem a profunda
c«rjiVÍC\ao que o ie peilavel pu;
bino, um* v<t coVveuotdo deg.
t-rs verda h&í nào lhe reedsáVá a

CAFÉ' MUIDO
Minuel Fontes Mo ?¦ira,»ontinua

com O seu f*bâ o de café muidd,
orno é ge-almente .'onbHio. "A

Esta caio é o verdadeiro rafe da
jue as cxmrt*. família*, e mais.

amadores pndem faz^ruzo sem o
miuimor c i> de que sej * umpro^
dueto falsiricado ou destetiido do
sen verdadeira páládarjpns o sem
f bfic«*nte Lm do conncic;mento
proQssional qú« tem ri° ta in-*
íust, ia só manipula omelbor café

qur* encontra no mercado, raz&s
e4«s qne o ca lo -ja na altura do
seu verdadeiro valnr.

A èxmas.t(im Ii«s que desejarem
uzar de um ^eneiò tá o perfeito
mandarão ôbásièaar»se do mesma
u» fabriüi a rua das Flores n" 24
lugar uuíCi a ond a é ven lido. f^

Preço íSOOO ò kilo. v M

"FRUCTÜOZÓ 
BR AM

Caféisuparior,m«)i iO,púro vende
e muitoSabo^ozo
. Rua da Pr^c4 n. m&$á %

CIGAMOS CaLÃI^IES "

w Para fazerem desáppa|3cer im
tàntaneameni^; a f»itat Jile résph-
ração produzisiaqpór por/ astbm*

ua VfKos.p protíícijào, 4o $jfé$^onfessa sumafii^nve gralo
Esta cerveja è inaiteravèl por ~

por3«nnos. AGUACELlNA
^ A suafôr douradinha e -perfei* O melhor preparado ffêM ÜW

^ete límpida, seu paiadar élcaspas e forÜüuiír o cabello, ven-

toa bronchites- qüt-r ppr moles-
tias do coração: ê dô fígado.

/Vende |Ernasiop§íiAioe|-da
va Freitas em|sua Ic^ja a Sua
formosa-^ i ;^vf#
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