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AO PUBLICO
Prevenimos á todos que queiramfreqüentar as nossas aulas.que tem de

gorara abertas no _• de julho, que. 4esde já se esta procedendo a inscrin-
f30H?S9^ó(?lumn,os'media"^ a lia"-tia dc ^000, conforme os respectivososta tu tos,
*!^IeVÍn^semais<Iue só serão admet-
™«n., t iWncia a<IuelltiS divida-Jiiente habilitados.

o ASTÇHOIOÊ
4 INSTRUCÇÃO E O VOTO LIVRE

.trabalhavam os abolicioniscas ,i'esteImpério para extinguir o elemento•scravod-entre nós; elemento es ^pernicioso e bárbaro, que tanto de-gradou e aviltou a sociedade moder-itít d este infeliz paiz!Hoje, porém, que a escravidão desappareceu do nosso seio, nós, os abolisionistas de hontem, de hojee de ama-»ha,com os olhos fitos no céu, ore-
SS_? a,in¥t!;uc«ã0 ao Povo; e. depois,deste educado e instruído, havemos«ammhar até as regi.es do futuro!
Sraen/Sla, P1VQ¥ina«o pára fazer âgrande redempçao das luzes no cere-
tüJ° ^°mT' e ltíVa|-° ao seu en-_randecimento para que fora criadoDepois que 0 homem fôr instruído«civilisado, conhecer o caminho rectoque deve seguir, e o direito que lheassiste por certo, hade cumprir seudever de cidadão; embora H_ por
Só' oue nbir aristo^atas d^esta na-
__V™ \Lh°Tm «nu nã0 tom di-Uh^YO, nao pode ser cousa alo-nm*HO nosso paiz!.. alguma

..VÈão .ô mais tempo de crer-so no ouetam estes iiifatuados, que vivem ammmm m POv0 ^§§ãrem representar as melhores soeieda-des, lugares ou empregos públicos W
povo, que se chama artista. Elle' a_eocçupam, o? melhores empregos!H*e infeliz paiz, digno de melhor sorte

Sa_da_ ™li p0ÍBra Stír tudo' ™u•infeo nor dopobr» brasileiro, que

tanto trabalha para pagar pezadosimpostos, para sustentar esta súcia detraficantes, que vivem palestrando de
gravata do pescoço, e encarando o
povo artista como ente nullo; nòs o
povo, somos mais soberanos, por
dispomos de superioridade de numeroe por conseqüência constituímos amaioria da nação.

Se elles que pretendem ser tudon este Império, teem calcado aos pés osdireitos do povo—a liberdade do ho-mem livre, tornando-o escravo: a li-herdade da instrucção, para as trevas:a liberdade do voto. roubado ultimamente, a maioria dos cidadãos, por11 r..r_ I.__ ¦ •*£»__>__: _» • *

constituição do nosso império, e nã*consi ntindo que esses falsos apóstoloslavrem actas falsas, depois de umaeleição feita e votada pelos eleitores-tangendo assim com os pés o direitodo voto livre, afim de elegerem aque vivemos do tabiího' li£to, ü.so os ca dV^de seusSo^lispomosde superioridade!,* mim*™ L„Mo tó^SS2;:S-,i^$ífe?ü*

nma u; ;-.•  c . 1^luc,,,^s» poi lltf«iosgranat_seoecuoaremos- os m»_»uma le. níqua. que foi baptisàdà com elevados cargos públicos Tmnr^_.o nome de eleição directa, compete a sarmosdinh*.™ S_«S_JS_J,™_b.o nome de eleição directa, compete atodo cidadão, que sabe lêr e escrever
porem porque não tem dinheiro deixade ser eleitor, clamar pelos seusdireitos extorquidos.

Esta lei longe de ser, como se cha-ma, eleição directa; e!la é mais quemdirecta; porque não considera o ci-dauao, mas, sim o «quaiitum». As vir-tudes e os talentos, únicas condiçõesexegidas pela nossa constituição, parao cidadão exercer qualquer officio pu-blico, perante esta lei ô uma nulli-dade.
E e por isso que a maioria daseleições em nossa paiz são faltas docunho da verdade.
Haja vistas as eleições feitas naFeira da Conceição, Cruz das Almas,Santo Antonio de Arguim, OuteiroRedondo, Iguape, Conceição do Alraei-da o outras freguezias que não preci-samoa mencionar. E o que fazem estes«sabidonos» que representam a altaaristocracia rfeste paiz?-Mezas unanimes, para anullar votodo eleitor consciencioso e dò pensadorivre, praticaudo;escandaIos incónce-biveis, os quaes constantemente sãoreverberados pàlâ imprensa dos p.«r-tidos prejudicados. A tudo estes ho-mens quererá corromper, para sacia-rem seus hbidmosos desejos, despojan-do o direito do povoadas regras so-c.aes e do engrandecimento da seu

UaiZ! d

s, Z°,l°Jltaài0 deve «Prender a lêr ea escrever para ser instruído e velar
l&J* y oresses. Pelos direitos quema sao inhereaies e orthorgados pela

os quaes tudo promettem a bem d'e»-te paiz, e nada fazem porelle, por-que não são eleitos pela nação.A educação e instrucção do povo, énecessária, para o engrandecimenta dopaiz, para sermos livres e indeDtíiwdentes. "
Quando tivermos este império in».truido, seremos eleitores livres- sft«remos grandes e oecuparemos- os mai»

sarraos dinheiro para chegarmos a tã*elevado fim.
Avante brazileiros, corramos á ídsktrucçao para podermos tirar de nossasíaces o ferrete da ignomínia, que este»fidalgos atiram sobre nos, e relribuit-lhes da mesma fôrma que elles noapresenteiam.
Corramos a instrucção!.. nâo ha.tempo a perder-se!..Por hoje basta.

A EDUCAÇÃO E INSTÜCÇAO £»
SEXO FEMININO

Muito pouco apreço tem se ligado aeducação e instrucção do «exofemini.no entre nós., ^^
Na« classes democráticas, attento atalta de recenços, a instrucção é mítí-.to, parcialisada e impref^ta, pois nã»passa de primeiras Iettras incompli.tas, sendo para lastimar a graatequantidade de meninas que ficaracompletamente analphabetas. Si a?-sim è na instrucção não menos ô naeducação do lar, onde a falta de luze*íntelleotuaes impossibilitam complt-tamente de preparar uma futura n_â&de famiha, com os conhecimentos (femestiços, indispençaveisao alto carsba que se destina.
Nas classes elevados, porém, onda asmeios tudo facilitam, gasta-sc muitod,nheiro, tempo, e ainda assim aão #*obtém uma educação e instrucçãoexigida pelos deveres de uma p#r-feita dona de casa.
Geralmente considera-se umaiOTembem educada e prendada quando aa^
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"•+ ' "' O AsncnoinE
fceín tocar piano o papa gaiar o fran-
*m ái tada tiaais se interessando saber
dos còuhôcimontos domésticos, dos
írrabalhôs culinários o do verdadeiro
methodo de economia, quo deve presi-
dirá todos seus actos.

& por esta razão que, uma vez
abolida a escravidão ti este Império,
urge regenerar a educação o instruc-
ção da mulher entre nòs, adoptando-a
com uma instrucção mais soiida e so-
ciai.

E* ella quem faz a felicidade da fa-
milia. E'ella qua unida a nós tanto
respira os «iispiros afflictivos, como
saboreia o prazer, o contentamento,
6 riso e a alegria.

E* ella quem mais nescecita da edu

SQtfOBBgnSKS

Espalhe-se a luz aos punhados.Cada lar seja uma escola.

NOMClAhIO
tj— 11111 ¦———m

RAPTOS E DEFLORAMENTOS .
A freguezia de são felix tem sido

theatro, de 2 mezes á esta parte, de
cinco raptos em infelizes mocinhas,
quase todas de menor idade, e desva-
lhidas; tendo, como vulgarmente se
di:: «aberto o caminho» a semelhan-
tes crimes, um negociante d'aquella
freguezia contra uma creança menor
de 15 annos, e filha de pães mini-
arnente pobres!

Fica em nosso poder uma corres*

ra-srr
sa que ha por ahi o comprehoude mv-reitamente o que significa essas incòia-potências e por tanto chama a attençãodo publico e do respeitável commercionaiiiano para aguardarem a pronun-ciaçào dos poderôs competentes, poiucrimes de semelhante ordem não po-dem passar desapreoebidos.

O «Asteroide» deitará ao sol multacalva e só largará o defuuto depoisde ter tirado a pelle, carne nervos.Estamos no nosso posto de honra.

cuçaoporque.maistiraiterado appli- ;p0^ácia-pàTat:oportunamente'Ver
«So3ÕdTr 

S'"qU publicada, logo que o seu signatárioüão pode dar.
E assim como ellas foram destina-

das a seguir também todas asperipe-
cias da vida, a gosar os mesmos praze-
rès,e a supportar as mesmas dores que
áÒs, também devem receber as mes-
mas, instrucções, e ser-lhes apontado
o.caminho do bem e da vir-tude
como nós o é. .* .A cujtivação da iutelligencia não
&rj atraza animação do corpo para o
trabalho, como a fortificação do espi-
rito para destruir os mais difüeeis
obstáculos que depara-s j na estrada da
oivilisaçãp.'Quantas creanças ainda inconscien-
tes do que é o mundo, porque o seu es*
©rito viaja perdido nos desertos da
igupiíancia «teem os olhos vendados
^I<>^mbiniiecimento, deixam-se ar*
J^iár porfelsosamantese vão final-
inehto terminar a existência nos meios
dos bacçanaes entre os apupos da ca-
^lhapunocatre de um hospital?

prehenche as formalidades legaes.
Para tão repugnantes factos cha-

mamos a attenção das authoridades
competentes.;..

ESTUPRO
Maria Justma de Almeida deu quei-

xa perante o sr delegado,ca pi tão Je-
zuino Ramos, contra Henrique Cor-
raia Lima por haver este, na fregue-
ária de são Felix, estuprado sua in-
nocente filha de nome Maria Victori-
na Diniz Teixeira.

A ofiendida é menor de 15 annos,
conforme á certidão de idade, que ulti-
mamente a queixosa a juntou aos autos.

O sr. delegado procedeu ó exame de
corpo de delicto na ofiendida, e reraet-
tera-o ao sr. suhdelegádo de são felix
pára proceder as necessárias deiigen-
cias policiaes.Esperamos que as dignas authori-

ELEIÇ&O DA SANTA CAZA

A^mn k -.. dádès cumprirão ò seu d ver a bem
^g^'a-,Tn5tíCtímosa^e^í" da moralidade publica, com o :<firadadtí ou^ex)st« de educar-se o homem, áti seryir de punição do ofTjnsor,
SjQ; 

devemos esquecer que assiste
fual direito ao sexo frágil;p qual,bem

$Dma nt>s,precisadeluze mais luz pa-ra estar sempre prompto a arrostarpar !e passo com seu companheiro, os re-?ezes da sorte.
.^Amissão augusta de mãe precisa ser«panada á quem saiba preparar os«eus filhos para soldados da grande«Jjizada inesgotável do progresso.
.J^yllBpáo de um paiz qualquer,flaq e maisdo que uma prova evidente

$*{$!?.Presa#io que apparecerá ém
^IfjCom relação ao progresso e án-^Wòfecihlento da nossa pátria, isto
? Jfó'ÇUÍtura e, o aperfeiçoamento déW.póvo ha verdadeira ordem social.

tfP^umpaiz abandona as bar**~ ~$ inhumanps costumes e tonta
WÉ|S^as de governos, optimas do corrente:

e exemplo á outos tantos lovelaces.

ACEIO DA CIDADE
Está sendo brilhantemente execu-

tado o aceiò d\jsta cidade}
As ímmundices, o cisco e a lama

que retiram das ruas principaes, es-
tão sendo atiradas' na travessa do
Alambique. !

E' quje os transeuntes xpie passam
pelo Alambique, não precisam de
aseip, e portanto pode-se fazer d'ali
deposito de todas as porcarias, não é?

Réspoftdò-nos o arrematantef
•• 'A-'A- (!y;-. -. ' ' ' ' : '•' ' ';'

DIREITO DO POVO _
. - 1 -. . :,. ¦'.

Lemos no «Diário do Povo» de 16

Wl -¦•':'

'^Lactas leisque oderiiam,torna-se
4É5§e;Çiyilisado. a ^ :-
í#PÍ ftí» auetor francez:
.t^iem-semãisde familia qúe a so-

^4»^r4ciYUfeada. M: ,a ^
fíOs^e conforme o uosso programma,nao0pu(J^mt)SA^eiiar de pugnar"-- p«loalevantamento social d^ste paiz semo qual todo progresso 4 urna nmidade 'í
Prepare-se o futuro di nossos slP

..«^SSOres, . :.,:t-v :v,.^',.;^yrrv <k yy

«O sr. dr. José Lustpsa de Souza
Paranaguá, Juiz de, dirjeito2 da lá. ya-ra crime dà capital, julgou-se incom-
petentepára julgar o j processo ins-
taurado contra o !•. tenente, dleto
Tòu ri nho Ja piassü, di rectpr das óffi*
ciíias de ^machinas dò arsenal de m£?\
linha, indigitadü com um dós résppn-
saveis da catastrophe dò vapor «Dous
de Julho.> ' ;-":--a'' . '.- - ''. - y^r'r

O ^sterpide» Jat saJ^deiTOitovcoi^

NodiaiOdo corrente, reunidos o*irmãosda Santa Gaza de Mizericordiadesta cidade, procederam a eleição do»eleitores e definidores para o anno do1888 a 1889.
..Eis o resultado da eleição para elei-tores: 1. advogado José Almachio Ri-beiro Guimarães, 2. Delphimde Pai-va Lima, 3. Tenente Manuel Anto-

nio da Silva Pinto, 4. Phamaceutico
João Vaz de Carvalho, 5. José Luizde Carvalho e Silva-, 6. Álvaro deSouza Brandão, 7 Genesio de Souza
Pitanga, 8. Tenente José Maria Bà»raúna, 9. Pharmaceutico Joaquin*
Manuel de SaufAnna, 10, Tenente Ma-nuel José da Silva Lemos, 11. Gui^-lhermiuo Adolpho da Silveira.

Definidores:
1. coronel Vicente Ferreira de Pa-

rias, 2. Advogado José Almachio Ri*
beiro Guimarães, 3. Tenente-corpy
íiel Castriciano Martins Curvello, 4.
Tenente Manoel José da Silva Lemcá
5, Tenente Manoel do Nascimento
Sousa Brazil, 6. Pharmaceut»co Joa*
quim Manuel déSaritVAnna, 7. Joã^
Mendes de Queiroz, 8. Joaquim An*
tonio de Assumpção, 9. Davino Pe*
re,iraiR*gis, 10i Delphrm de Paiva
Lima, 11; Constancio José de Mei-
relles, 12 João Borges Ferraz, lè*
Oapitão Virissimo Aíitonio de Faria.
14 RamirP; da Silva Pimentel, 13.
Augusto Marques1 de Oliveira, 10i
íenente Ma n uel Antônio da Silva Piijí-f
to, 17, Francisco Carvalho da Silva.
ia JoseAAlyares dos Santos Souzaí lf ,v
Tenente Guilhermina Moreira M; d«
Costa9 29. Tenente José < Ma ria ^Ba*
raúna, 21^ Phamaceutico João Vás: d#
QarvalJiQ^ y-^ ¦>'¦¦ y+'>¦¦-¦; :-^^nky

Jffo dia 47 reunidos os eleitores pró*
cedeu-se a èleiçãofda % meza dando 9
seguinte^ resultado: f' *;> -'a:;j: ly1^. 

'¦':
Prpvedor. ^-Coronel José Ruy - Pisa;

d'4ffpnceca* (reeleito pela 17»i • v#i)
Escriyão.rrrÒàpitãô Helvécio Vlcèn^

te Sapucaia, (reeleito pela 13a vòz.J v
Thesoureiro.-^Tenente João Men-

desde Queiroz Junsori (reelèiti.i^i5\ vez.) ';': ..y^y^y:;
Procurador geral-- Tenente Mánoèi'

MartinsíQ()mes,i'.'->"-í-> V\ lyfy WyXh
.' Cpn?iu3l;,ores:TT-Capitão Miguel ,Àív-
chanjo Soares; B^rancisdo M S. Brazil,
Gapipp gamiro Leite tHlàs^ía^r
Virgilio ferreira Motta/ B^n^i^y
Mendes de Magalhães^ Costa, Antoük?
Augusto da Silva, Tiberip : Jo% ítóH
reira,> fiedro !Ba«|o da Costa
e ÁiTaro ¦ém igòuza Bnmdão % \ :/ m,

' -
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O ASTEIMMI

SECOAO ÜVR

AFRONTA AOS GA.QHOEERANOS

ESTRTBAIUA
Na rocinha do finado coronel Paia-

ponet, em Sào Felix, recebe-se arama-
., , , os para tratar na estribaria, por dia, ou

Oar.Arisüdes Borges Falcão, andou por mez, sobconti icto.
mteu iresta cidade, procurando urna j Táraberà vende capim aos feiches.honteu

engenua, filha de uma ex-escra visada
«ua, que se acha em uma caza de fami-
lia, e a ,amedrontando a todos.dis n-
io que trazia dois capangas e que havia
de leval-a ao sou domínio. Um censo-
lho: vá plantar batatas enão, pense que
temos medo do Felippe Pedreiro, ceie-
brisado para com o advogado Alves,aa
Feira de SanfAdna

ü:, \ O amigo do Bilontra.

8

O&M..

UM PEDIDO JUSTO
Pedimos as distinctas philarraoni-

«as «Euterpe Ceciliana», «Orphesiíia
Cachoeira» e «Minerva» para acompa-
nha rem o emblema da nossa eman-
«ipação politica, no dia 25 de junho,
afim de mais abrilhantarem os feste-
jos patrióticos do heróico povo cacho-
eirano;

Este nosso pedido é fundado no de-
sejo que temos de não ver esta falta,
tão saliente, sensurada pelos passei*
antes que costumam vir a esta cida-
de n'este dia de festa nacional.

Confiados no patriotismo das distin-
etasVphi lar mo nicas acima esperamos
ser attendidos em tão justo pedido.

Cachoeira, 18 de junho de 1888.
Muitos Cachoeira nos.

ATTENÇÃO

André Moraes acaba d s receber da
capital, um ricoe pomposo sor imentc
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao covado, uma parfida de
sapatinL.as para senhoras a 4#000, e
das enfeitadas a 6$000, uma peça de
madrasto encorpado por 5#000 e mais
artigos que chama a attenção de seus
freguezes, eque está disposto á quei-
mar por menos 30 OiO do que outro
qualquer, qnem duvidar venha ver....

COMPANHIA BAHIANA

De 1° a 30 dé junho de 1888
Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

ANMÜNCIOS
ATTENÇÃO

iíattos e Companhia retificando o
«eu annuncio anterior, declaram que'
«obram 400 rs. por cada lingada nos
«eus guindastes,—independente da dis-
peza de íruihador que faz a lingada;
bem como não se responsabilisam por
fuai quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
tté;i--' • te .\,':\. '. ;v:'-'"¦1\ 4

Cachoeira, 27 de março de 1888.
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Quarta-feira....
Quinta-feira.....
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Sabbado .........•
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ANPRE MffltM

O proprietário d'este bom conhecida
estabelecimento participa aos sex*$
freguezes, d'esta cidade e seu reco tca-
vo, que seach-i beihsòrtidõdüs molho-
res fazendas fraucezas, inglezas, alie-
màes, calçados, miudezas, perfumari-
as, roupas feitas o que tudo ue hora em
diante venderá pur mu to menos d*
que outro qualquer estabelecimento*
visto d'esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens o capri-
chosa 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.

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no predio onde

reside o sr Joaquim Marquesa rua da*
Flores, uma sociedade de dança, coro*
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. !**

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, typographia se dirá onde ser

fabricam caixas para typos e cavale-*
tes para ás mesmas, com toda a pét->-feição e por preços módicos. • %M

Aceita-se éncommendas.

£ABA1A %%Á%*
...... ¦¦'•.*

N*esta bem montada casa de negócio
vende-se manteiga ingleza de bóaqua-
Iidade, chá da Índia e preto, assim co*
mo tem sempre massas finas de todas
as qualidades, na rua Formosa d^sta
cidade. ;

ak-

AVISO
CONTRA A ADULTERAÇÃO DO VINHO E FALSIFICADOR DE MARG4

^hfandee variado sortimento de fa-
«endàs trouce da capital Manuel Ter-
tuliânp de Almeida; proprietário da
lpjp a rua Fprmosa n. 44, garante ven*
ler ppr menos, que outra qualquer ca*
sa, 2$ por cento p^çás ititeiras.íf |

Àsexmas. sras
grande espozição de crètOne nos dia

Stfv ,24 25 loja ide Manuel Tertúlia no de
Almeida, preços rèsumidissimos, rúa
,fcrmc«jà:-n. 44. '< -^5 •'. v-,f

¦ Oíítndé^ueima sem fogo, na loja de
tfe&tiSél Tèrtuliano 'de Almeida, hão1
fircam têmpô, vanii ver o ma^nificbl vo, que os únicos reçebedores do
«rttóójitô eopre^ que|stà veifcn- y^io paramente jenuino dasua antfgaáe esta conceituada Joja,è de admirar?!1 F- ,t ¦¦. . m n ; ¦¦ ,

Rua Formosa ri, 44. ¦-'•¦v-le acreditada marca J. S. P. J. são os I

>V*

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JAR-

DIM, residente na cidade da Figueira,
da Foz, Portugal, pre vine aó reâjpei-
Üavel publico da, Bahia e seu reconca».

srs.:Silva A Companhia, Fortunato íi*

nho A.velar & Cpmpanltfâ, negocia*-
tes na Bahia,e Cândido Augusto Ribei-
ro negociante era Si Felix, na me*tna

provincia. v
Figueira, 20 de maid dé 1888.*

dos Sarite* Pereira Jardim,
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TRIUMPHA A VERDADE
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E&li conhecido pelo* mous numeroz>s freguezes que é o Joímais b^m so"ti*a dVgte ei ade. e a qu» t«m fazendas de mais nJifado gse, e éa que vende sem ganhar, para aiod» flc bor dt»írova que nâo ha compwtid or, v* nham crer e scieuliíicaVse daverdade.
Um cova fo dc me inò de qua'qu-r côr por 883 rs eeual

qae por ahi vendam a 960. 6
Um covado -<e c»z mira granito por 5500. isual a mia

ahi iea#ra.« 3*00.. 4
£40 r«, im« o t»^te twtiuvnto de lan valem 800 rs.Um cevado d* ?e;tíâ.é|à liza por 200 rs.
Um ehapèoe J »*é M«num por 1600/
Um p«»r de botinas c uro da ^i»Í4 com iíhoz, o aue hn doIfct po. 9S000 •
lim par de sapatinha inglza por 7J00 todos ven lem egual por
Ihn pir de «paio vsrMiz que «Mo* fPnrJftm 0O, |o$,je„»i po, gaflOOTio» pr de SHPat-> cwo da rW«ia por 4$0J0 é de iiimifir. 

'
V:"iMbiaiiie soitimeiít». da cásainira prêii e da cores, em oe
B jos bwos e toc^e*, ceones paro totós os preço*, m*fiados, chapéus para h.immse senhoras, o que hade mais mo.deír?i s.

ÍP^; ?*Í ? * r18» ,,"v"9' 'Ia'"' flô '•«•'¦ wpwülhof. calCido<um. i.ifenKade l« a tigos qae .«J com a p eseoça dft ffe*zwwm..íiH-just.íj^rque aqui «'esl* ciiad,; „ân b, com^-idorAviío «os freguez-s p •*• .enos 30 po- c«n.<> que oatro qu.lquer.19 Rua da ponte velha 19

PADARIA LEALDADE
A%U\ MfttoUZÁ

Tem con»tariteo> n'e ma ssas finas ; orno seja boiaxõ » a pompa*dor, bolaxa* Ad?l n« rastro, LuzoMtnil uu, bi^uos Bnus fatias daRaintia e flur do l igo.
^||® formosa n. 15

CERVEJA BKAZtLE.fi
5|0fl0 * úim», U(i ,s, « èarritó

au l Vonte^ Morei r*.

«nIn^nTPr»:>rad<íPOSl!0^«d^
Jm«. mesa,a'bians*«
BftE^a cerveja è inalterável - orpor 3 «ri^os. .- £ot

,A sua côr dôuradinhaa ,.*,r.#^eie limrnii^ Ir • e *er^,%7i«pídd, s«u pa|atíaf é

«gfadav^l e coryponte perf.jta*oa fine ao di íigieza...
Nrtcjonafse e^^ngeFras s^o un*

nimes era procl*mir a *m b nj *-«le, chegando alguns i/*>g e¦* a pre-feril a pa a"wmi tizo par? (falar.
O seu íabricantH rogo^ja-e poter cossfgutdo f bricar iMii c r^^ja que «stá acima de t d«s na-c ooaes e ^up^rio^s a mu tas estrance rasy que ó tem mento pornâo ?erem-do panz.O bniiuaciatiiè t?»m «profunda

^»wcção que o ie peiuvel publu o, uma vt z co v^U3Jdo Uns.tsvert?a(ks, nao Ias recusará aua v,liüfã prYí.^«;ão, üq que seoufessa tuma^eme pralo.

AGIÍA CEL1 MA. f|?íO melhor preparado para tirar1 cas|í*s e fortiâbar o cabello, ve*.

lvrlaUo Jusó *»««-»- **
Tinto e branco, de primeira

ootes Mme.ra. „«. p!pa<> b"{» 
f 

a retalho em |i|a s, «cêitaJLiwí* v,o,gre no eommerciò Si'0 immensa.
Ode primeira qualidade tem

J»emu,tls ca as que fò&»^t-í lom-no »nb «iiuido por
^ 

elle. 8«m a m n.m» reclama-
v«''pnr pailr) de „.Us fr,guems.Dei.pM.o na "ab 

ic óA caféuuido a rui d,.s Flores n. 2t.

mmmãm
<>moe ge-alnouti oah, i.(},

Esle fafe é o Terd«d j 0 ^afò deJ»e a« exma í. 1%., (lia-., .. maisamadores Wdem faz r uzo ^môm.ni.r,orcÍ7idequ«sej,umpro,
dueto falsiacado au d^r^^fo déseu verda7«elfrt p3la,fa.r;p„is 0 S9Í|
I bacrtnte 1 m io mm«c manto
pobsmorial qi- tem n> ta in*íust ia -ó m^n.pula',. m-,h r café
qu- eiicontr* rio merca fio, ruõ^estaque o c< lo .a na dtra d#seu veniade-To vai r.

À exmas.um !i?s que d^sejareai
uzar de um geu- o :tâo 

perfeitomandarão 0.i'4(^er.?sií far mesm#na fabricl a rui* vj^s Piore* a9 H^ügar uoico a ml è veaiidó*
P*eco IJÜ000..O kio.

FRUCTüOZ) BKáNTíA»
Café supí*fi()%mokio,v>urj vendi

e m^iitô Sabo r>zo
A R!?a da ¦fm& o. 7v •..-.')

;¦' UtíAtl^pS .ÇsXai^NiESAA'
Para faixem (lesaop^rècer iis^

tanmneamprUe, a f^ta de respüração produziria quer por astbmij
(puchoroenio) qner por sofffíiaefty
tóí bronühMei, qüíír por moies-
tias do coração e do ficado.

VendA Ernesto Sioiões da Sil-va Freilis en sua im a Mm


