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A Redacção.

C AST£RQID£
A EDUCAÇÃO DA MULHER

sem extasis hystericos e sem raptos de
paixão sensual.

Nào basta, porém, exprimir tudo
que se ousa esperar da mulher de
amanhã, é preciso também lançar um
olhar demorado e justo ao que e a
mulher de hoje.

Só assim poderão comproheiider-se
os erros que é preciso desraigar, os
preconceitos que è indispensável des-
trüir, a distancia enorme que temos
de transpor para chegar ao momento
da sua completa e salutar transfòr*
maçao.

Maria Amalia Vaz de Carvalho.

cripto, n/este debato unicamente para
offerecer e justificar um artigo addi-
tivo ao projeto de fixação de forças
de mar; mas, á vista da discussão que
tem havido, não pode deixar de pre-
ceder as suas observaçõ s de algumas
reflexões acerca do discurso dó nobre
deputado polo 5o districto da provincia
do Rio de Janeiro.

O nobre deputado occupou-se de dif<
ferentes assumptos, de quasi todas as
pastas dos diversos ministros: o discur-
so des. exa. è um jardim onde se en-
contram flores de diversasqualidades..

NonciAHio
Educar a mulher é arrancai-a na

infância no seu berço fofo e tepidò
de beijos, e levai-a por caminhos d'u
ma magestade austero que ella nunca
trilhou.

E' oreparal-a para a grande lucta i umir. uu mPuv», "« -v--~ ; ~, ;. i
moral que è a vida, com os cuidados | ta cidade, um tal «Chico» juntamente |

Òsr. Pedro Luiz: —V. exa. colherá}' 
as que mais lhe, agradarem.

1 O sr. Araújo Góes... urnas bellas,
viçosas, outras fo nadas e desfolhadas,
desprendendo umas ihebriaht P;_ ^^ _ riu-»

Ante-hontem as 9 horas da noite I jnJs doutras cheiro menos agradável,
raais ou menos, ná rua do Carmo des- ( o que, sobretudo, porém, seresta-

ca
com qúe Sparta, a guerreira cidade
antiga, preparava os seus filhos para
as luctas do corpo, para as victpriás
4a destreza physica.

E' associal-a pela comprehensão e
pela sympathia a todos os trabalhos e
investigações do homem moderno; é
dar-lhe ao lado d'este um íugar hon-
roso e definido não egual, pois que sào
diversas as altribuiçõos de ambos,
mas equivalente em direitos e em de-

< ver es.
E' tazer-lhe comprehender bem claro

que as seducçpes do corpo—seu orgu-
lho supremo e seu constante desvane-
cimento—quando não são reflexo d
forrausura e da robustez da alma, não
passam.d'um laço ignóbil, armado ao
animal maléfico e bravio que todo o
homem encerra em si.

Educar a mulher é ieval-a a com-
penetrar-se do seu papel providencial
na familia, e acha 1-a grande, útil, ele-
vada, digna de saciar as mais levam a-

. cias ambições, e também—o que é
d'uma importância capital—de posar
como uma responsabilidade tremenda
no animo mais altivo.

E' dar-lhe uma idéia perfeita do de-
ver e da justiça, um ideal a que ten-
dam incessantemente as aspirações do
seu espirito, uma religião que a hy-
pocrisiá e os cálculos interesseiros não
maculem nem amesquinhera, que se
resuma para ella n'um sacrifício-sem
Yoiuptuosidade» dissolrentes e amor

com sua amasia, espancaram uma
criança por tal fôrma, que, foi preciso
a policia se intervir, prendendo so-
mente á amasia de «Chico», e elle
evadio-se das garras da policia.

Que malvados!

PASSEIO DE RECREIO
Consta-nos que a sociedade «Mon-

te-pio dos Empregados da Estrada de
Ferro», pretende realisar ura passeio
de recreio á Feira de SanfAnna, no
dia 29 do corrente, dia em que alli
se celebra a festa da Padroeira da
cidade.

Se, com effeito realisar-se este cons-
ta, temos justos motivos para darpa-
rahens ás exmas. familias e ao pu-
blico, que terão occasião de passar
um dia em agradável diversão, assis-
tindo a uma festa importante, como
são as promovidas por tão útil socie-

Recebemos o 1* numero do «Correio
da Manhã», orgam progressista, que
principiou sua publicação na capital
cVesta provincia; è bem redigido e im-
V 

Ag adeceraos a oíferta eretribuire-
mos com nosso humilde «Astenvde».

DISCURSO PRONUNCIADO NA SES.
SÃO DE 6 DE JUNHO

O SR. ARAÚJO GÓES—Havia se ins-

do discurso do nobre deputado •
oempenho com que s. exa. quer fazer
passar o partido conservador por ura
partido reaccionario.

Entende s exa. que n este paiz so
se pode chamar conservador aquella
que, como o nobre deputado, voto*
contra a lei 13 de maio do 1888.

O sr. Pedro Luiz:—Não é isto; v.'v
exa. está interpretando mal as minhas
palavras. ;

O sr. Araújo Góes continuando, diz
que, fora das raias em que se coliocam.
o nobre deputado e alguns de seus ami-
ctos, não ha mais partido conservador.
Somos, pondera o orador, todos nó*
uns reformistas perigosos que sahimo*
das orbitas traçadas pela Constituição
e que não podemo nos congregar coma
partido, debaixo da bandeira conser-
vadora.

Tem visto n'esta discussão cousas
curiosas. Viu o nobre deputado pelo
20° districto da provincia de Minas
Geraes, o unico republicano que occu-
pa uma cadeira ua câmara, provocar
do governo medid s repressivas con-
tra as idéias republicanas, contra as
manifestações de diversas camarais
municipaes no sentido de apear a dyn
Bastia reinante.

Quando o nobre deputado devia re.? ;,
gosijar-se por este impulso de suas idé-
as, pela -marcha que ellas vão £$ndo
no paiz, vem ao contrario para o par-r
lamento criticar o governo conser-
vador por nâo usar do medida» ra*

•¦ «si*
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pressivas contra o oceano que vai as-1 te tom de ser viMtado n'ostu.s dias pe-
SOberbando até devorar o castello da ! :1 « ¦ - ¦¦ •
monarchia.

:0 sr, Custodio Martins:—Elle nâo
pedio medidas repressivas eoiura os
republicanas.

O ac. Pedro Luiz:—Pediu que 0 go-
verno fizesse a republica.

(Continua.)

»"»T.«.,

SECÇAO LiVái.
DISCURSO

Proferido pelo dr. Manuel Daltro Pe
dreira França, por occasiào da nova
posse da actual câmara municipal
da cidade do Bom íim, comarca cíe
Vilia Nova da Rainha
Sr. presidente, srs. vereadores da

nova e illustrissima câmara municipal,
e meus senhores:—A oiviiisação, o
progresso consubstanciado no traba-
lho que nos dignifica, o respeito reci-
proco, a obediência activa ás actorida-
des coibtituidas por nossas leis e a
liberdade de um povo constituem a iei
geral da humanidade.

Neste altar é que devemos nosajoe-
lhar, tendo os olhos fitos na Pátria,
afim de melhor saborearmos os doces
effluviosd essa lei genérica, que se re-
sume no elevado principio de direito
Tomano: «omnes legis servi sumus, t
liberi esse possimiis»—todos nos somos
escravos da lei, para que possamos um
dia, ser livres!

Que magnífica e justa concatenação
de idéas!

Obedecemos immediatamente aos
princípios do legislador; concorremos
para a meta mor phose dos nossos usos
e costumas; respeitamo-nos reciproca-
mente manifestando assim o nosso
caracter individual; trabalhamos pa-ra a conservação da nossa existência,^
da de.nossa família e da sociedade em
geral, inclusive o Estado; plantamos omarco millenariodo progresso evolu-tivo, transformando d'este modo a or-

/: dem material das cousas e... «seremoslivres!!!»
O ^enthusiasmo que lavra intensa-,,, mente pelo coração do interprete legald este povo, do promotor publico effec-

. tivo d esta comarca da Villa Nova da
yvKainha, euja localidade principal, ^passando pelos primitivos transes eí^oasequtíntesprejuizos de uma aldêanascente,chegando á freguezia, assu-
miJto^m nome de villa, attinge final-mente ao ultimo gráo de sua elevação
M§ft«a> por lei provincial—á cidade
rK;flO Senhor do Bomfim,que ora seinau-
i|^r|p»ê inefável deante de yòs.

;a,a>Maus senhores: Installou^se ha pou-^íCOsauskntesa câmara municipal d'es-**' í/onn tí para ° quatrieuiíio de 1887a ^1890, composta pela primeira yez de": *™eBÕon<sm forma dos àrts. 190 e191 do nosso regulamento eleitoral* epodemos desde já aífcnar que a lutaémgentissima; e^raiKíe demais porque

Ia SiIvantu locomotiva, a imagem /iel
da facilidade industriai dos transpor-
tos do meio utilissimodese capturar o
criminoso; rneiü que unido a uma ou-
tra conquista i.nniortal dos tempos
hodiernos, oinvisivjl segredo telegra-
piiico, estab-dece a prosperidade cl\íSto
esperançoso e fertilissimo municipio,
predispõe o bem estar commum.

Illustres srs. vereadores! O organis-
mo desta cidade necessita de elenien-
to* que corroborem a sua economia:
nias bem alinhadas e espaçosas, como
as da minha terra; as casas separadas,
como na Irlanda, umas das outras, con-
forme os preceitos hygienioos; as pra-
çasarborisadas eem synietria.oomo as
de lariz; a agua que é má e pouca, pa-ra abastecer a enorme massa de popu-laçãoque avulla diariamente, claman-
do sem cessar por chafarizes, açudes
ou diques que livrem o precioso liqui-
dodoeontacto dos quadrúpedes, são ovosso principal objetivo; e para isto a
iIlustríssima câmara d'este termo da
Villa Nova da Rainha, tendo por cen-
tro de operações esta cidade do Bom -
fim, deve ir pessoalmente verificar as

raciocínios, felieiío^o.s illustrissimacâmara munic pa! pulo vosso auspício-so dia confiando um vossas luzes c/uea eivihsaçao, o progresso a liburoadetio povo serão estampados em cada re-canto d esta cidade, concorrendo as-sim para o embelezamento d PátriaAmericana; o permitti finalmente crueeu invoque a seguinte estrophe du umdos nossos poetas de nasèença equemorrera nas dobras do desconhecido:
«Liberdade! meu nume prosado,«que poderespantosdéo teu!«o que e fraco, por ti animado,«em bravura ninguém o excedeu..,«Liberdad :!quantoó belloeagradavêl
«encarar teu brilhante arrebol!«como cheio de gloria durável«orgulhoso se ostenta o teu sol'»Tenho dito.
Janeiro, 6 de 1887.

luvidas, reclamações e necessidades
d'aquelle centro, que exige melhora-

,mentos urgentíssimos para que a pos-teridade vos betndiga!

As câmaras munieipaes, «corpora-
ções meramente administrativas» sâo
o resultado honefico das conquistas do
voto li vre: E è assi m que muitos povos
que vivem no obscurantissimo político,
que respira o ar infecto do despotis-
mo, das theorias absolutas, do feudalis-
mo» do monopólio, do privilegio e do
contrabando, nào possuem essas col-
lectividades sublimes, que fazem I o
prestigio de um povo livre e não se
maculam com a ignorância que «re-
vestida da tríplice atrogancia da sua
cegueira mental, da autoridade da sua
opulencia e da superioridade das suas
pretensões, virá do pobre subordinado,
a que n não restará senão esquecer o
que aprendeu; e entregar-se á rotina
do amo invencível na sua increduli-
dade, no seu desdém, na sua sober-
ba.»(a)

Nos termos da lei de 1* de outubro
de 1828 a édilidade pode possuir bens,
quo facilitem a sua commoda exisien-
cia; enão sò para esse facto economi
co, mas também para essas medidasd'altá urgência, è necessário que todosvós formeis uma imme.usa cadeia, cu-
jos éió^presos uns a outros, provem a
perfeit%vunião, a imprescindível har
moniae .indeclinável unidade de vistas,
para a nobre lota em que estaes empe-nhados; servindo-vos de pharol e as-tro radiante e ambieionado por todasas classes. GOnstituidas, desde os ope*rarios atè á magistratura, desde os ar-tistasaté ao senado, brazileiro—a ius-
tiçaü! '¦'';... J

Concluindo esta série enfadonha de

MONTE-PIO DOS ARTISTAS CACHO*
EIRANOS \

De ordem do conselho no «Monte-
pio"dos Artistas Cachoeiranos». convi.do a todos senhores sócios effectivo*
e das demais classes para comparece-
rem uo domingo 8 do corrente ás 3 ho-ras da tarde na casa das sessões domesmo «Monte-pio», afim de, reuni-
dos, constituírem em assembléa geralordinária para tomada das contas aoconselho, do trimestre findo em junhopassado, e também para discussão de
regimento intrno, que será apresen-
tado naquella sessão. Releva ponderaraos senhores sócios effcetivos que seaehamatrazadosen suas mensalidades*
os preceitos dos estatutos, afim de hão
haver reclamação na lista das chama*
das,

Cachoeira,3 de julho de 1888.—O
í* secretario, José Correia da Silveira
eSouza.
••«

a a^to* ^ u wecessa^aínea- i irucção Pub. em 18J2.

ANMÜNCIOâ
DECLARAÇÃO ;já

• Mattos <&Ga., para evitarem a con*
tinuaçao dos prejuízos que teem soffri*
do nas cobranças das lingadas *4e volü-
mes hosguindastes,por pretextarem àl-
guns negociantes já terem pago aos ga-
nhadores, quando è sabido que aestes
nao teem autorisação para receber,
-^¦outros porque foi elevado o preçode 320 reis a 480, declaram que deancH
ij| em diante só »serão lingados^òs vo-
lumes d'aqueiles qüe não se -uegam «%
pagar, e que não se servem de pretex-
tos,futeis, além de empatarem por lon-
gas horas o caixeiro das cobranças era,
seus balcões para eximirem-sé d'essè
dever.

Cachoeira, 5 de julho de 1888, :
» 'ii 
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A corrida daí canoas tefâV íugar na
série 8 da Santa Casa da Mizérlòor-
dia desta cidade, "perdendo o dirbito
a pessoa que não concorrer cõin à
quantia. ; u
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Nesta typographia compram-se al«

guns *AsteroidüS?» do nuinero 15.
Paga-se bcin

CASA A VENDA
Yende-so o sobrado N° 15 a rua da

Matriz dòsta cidade, á tratar cum o sr.
Mareolino Gomes de Carvalho.

*r rrsrrrrrrrtr
\ ícÃ oi de

_,....,....,,. ¦¦¦¦¦

ATTENQÃ.0
No armazém Io de Maio, â rua

dasFlores, pede-se ao sr. K. O. C. o la-
vor para vir saldar (j «ítea»,soure pena
dedosiazern'este jornal o recibo que
lhe pasòOU da liquidarão.

Joíio Evangelista.

N'esta typographia se dirá a pessoa
que tom uma casa térrea para ven-
der.

Màê MA iiüfS*

Urande e variado sortimento de fa-
zendas trouoe da capital Manuel Ter-
tuliano do Almeida, proprietário da
loja 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 Tertúlia no de
Almeida, preços resumidissimos, rua
formosa n. 44. ...

Grande <fú«ima Í$em fogo, na loja do
Manuel Tertuliano de Almeida, não
cercam tempo, vam ver o magnifico
sortimento e o preço que está vendeu-
Àê.esta conceituada loja, ède admirar?

Rua Formosa n. 44.

MOLÉSTIAS DO
ESTÔMAGO

VINHO EOPEPTICO
Z+ DVCHATBA.U

Preparado por Godfrot, pharaeo
iyi»wwwww

Í8:

Empregado nos Hospltaes er xseUado pelos médicos, nasdyspepsias, cardialgias.vomi-
tosgastrodynias.gastralgias,
fastio. digestões penosas, etc.

Digestivo per/mito
DEPOSITO GERAI s

9Mt. Rue Mfoouy. PARIS

• ATTENÇÃO

Mattos e Companhia retificando o
«eu annuncio anterior, declaram que í
cfbram 400 rs. por cada lingada nos,
seus guindastes,—independente da dis-¦jéza. de ganhador que falfà lingada;
liem como não se respoiisabilisam por
qual quer avarias que se, possam dar
»0 embarque e desembarque dos volu-;
sae.

Gachoeka, 27 de março de 1888,

ESTRIBAKIA
Na rocinha d<» finado coronel Pára-

ponet, em Sào Felix, recebo-se anima-
es para tratar na estribaria, perdia, ou
por moz, sob con tracto.

Tambem vende capim aos feiches.

SSStÊtÊKÊtBSSBÊÊWMSaKEBb

í

A T T E N Ç A O
André Moraes acaba de receber da

capital, um rico o pomposo sor imente
de cretònes, os padrflès mais lindos,
a320reisao covado, uma partida de
sapatinhas para senhoras a 4-5000, e
das enfeitadas a (i$000, uma peça de
madrasto eiicorpado por 5-5000 è mais
artigos que chama a attenção de seus
freguezes, eque está disposto á quei-mar por menos 30 0[0 do que outro
qualquer, quem duvidar venha ver....

...4 r* •—rrw¦ _ —u»n  av.

VTONICQ) M

*íS_T^
WÉSP^A W^ y^^3rw -T"***"-

«81
O resultato satisfaclorio òbYi.íf>fáiaos casos maisdivers<&, até mésmò mn aquelles em quéhaviâm sido mal Wlogradas as preparações fèrrugino- s§Lsas, faz com que Vinho vocap/tosphafado ferruyinosaseja e aais enérgico agente thé-rapem .co-para curar e combater aanemia, a chio tose e todas asenfermidades provenientes da oo-foreza do sangue

Receitado por todo» o» médicos pura»- earar e combater o RacbUtis-s mo, escro.talas, aaomla, ob?o-roo© eouralesceaelaa, deMli-aade. fraques», éic.
DEPOSITO GERAL*,*" RutAlüouy, em PARIS

________k^*M________h ***^i—- amafiii ¦ 
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ANDRÉ VIORAES
0 propriet rio d este bem conheçitlf

tístabtíllecimonto participa aos s^us
Creguezes, desta cidade e seu recouca-
vo, (jue se acha Ijííui jortidodas melhe-
res fazendas francezas. inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, perfumarivas, roupas feitas o <[ue tudo de hora em
diante venderá por mu to menos de
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta voz suas compras serer»
feitas com graudrs vantagens e oaprí-
chosa escolha; quem duvidar venha
veia qüe^ seu estabelecimento se acha-
rá aberto das (J da inanliau as 9 áa
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

CLUB GAÍXÉIRAL
Acha-se funcionando no prédio onde

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

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

CAIXAS PAHA TYPOS
N'està, typographia se dirá onde se

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

Aceita-se encommendas.

¦A&*
z&íb i£& eSb?^^r^^r ^^^fW' ^ôy^p *

N'esta bem montada casa de negocia
vende-se manteiga ingleza de bóaqua-
lidade, chá da índia e preto, assim co<
mo tem sempre massas finas de toda*
as qualidades, na rua Formosa d'esfet
cidade.

CONTRA A ADULTERAÇÃO DO VINHO E FALSIFICAÇÃO DE MARCSA
•^

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JÀR-
DIM, residente na cidade da Figueira,
da Foz, Portugal, previne ao respei-
tavel publico da Bahia e seu reconca^
vo; que os únicos recebedores do
vinho puramente jenuino da sua antiga
é acreaitada marca J. s. P. J. são os

srs.:Silva & Companhia, Fortunato Ti?
nho Avelar A Companhia, negociáçfe.
tes na praça da Bahia. 4

Figueira, 2Q de; maio de 1888.—JmÜ
dos Santos Pereira Jardim.

Único depositário em S. Feü***-*
Cândido A7""^0^ "^^Vviro,
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At" e da*

DA

TRIUWIPHA A VERDADE
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_ •_ _„v___ mons nüraerozbs fegu^z»s que é a lo j
fctâ conheuJo. P*l°\.m'u8a4, _ . qu- iam»,enla. de mais apu
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_!l„m-_,ie /or __ut.de «a.»».!, .rô. «^ cores, em pe

^.5.05 e\ d, _ es ceoaes oara t»*oS os ,v.çt« 
y

ára>'os, chapéu* para ___s e senhoras, o qua > d< mais .mo.

-'Fihu. IÍ.S *on seda, í.ivg, 1 q_. tl. es e*p*rUI_o«. caU. doa

0«m. ii_ni.de l_ a tígo. q_ -6 «om « P a_oça do*. <rep;

,. Avuo hos f éguas, p íeu_. 30 PÓ" c_ .. que outro q_ lqu-.
19 Hu* da ponte ve<ba 19

viiu _.M
Tinto e br/tn- o, içj 'fm.m

.rgíin.a quHh.a te, v>*n-e 
'.*.»*»>{

ootHt Moreira, «"ti p pa bar
r-i.;a a reslh v> »mh 1 t> •*, *ce\taçã©
do-i. vin»t£r. uo coi_i_e. )io *.__
vi o inim. ns_. ?

Ode pfim_i'rt qüaji^afie t«B*
substituído pe f ít íftWiita o d" LU-
bôaemuit*9 ca as qu v.iíi.n_.
j.syte i»iu no *üb <i uvd » por
.quell., seco a m nima r..l*ms-
vâ_ p.j part* iIh ü» u fr^güèz«-_

De o* .o «»a ab ic- d café
uiu'd. « ru< d_s * -Pioras n 21.

fe:

" s;-\.'--

PADARIALEALÒADE
A .IH lütiV-OZA

tem constantem i» e massas fi
na- orno seja bolaxõ»a a»rpmpa«-
íur, b(»iaxa^ A d .1 n<> ! a^uo, Luzo
Brfliii' Ko, bi-íoilos finos fatia, da
Rainha e flor do t ig<».

p % ^ wh f.rmo.a n. 15;

.';.---CEUViU BsvAZSLElR- |||
é|000 » diizÍH, ÜÍ) ?s, a garr.Hfí

é-".Sr'»'».imporU-òr i 'Mli ciiade Mh

Vm ^mprH .m deposto g ._ nd

agraiav-1 !s cory .pente permita*
m u eaò <i! l^ieza.

..ricionH se eiV augníras s^o ij^|
oim^s . in"nrocl m*r a M% br>ndi-
<\r, cbe^at lo -hI^hos «>^s e . a p/e-
fenl a ^a a sm u_o pav «i^f.

O >«*j I .b icaot^ fOgoMJa-e uo
ter corts giVdo f brigar mi»^ cr-
^]\ pe está acnna de t d«s na
c o:i_e*, e íají^rji-í^l a mu tas es
.;ao^é r0 qn^ Ó tem mento por
nàü, .rem do pa*z.

O . nnuííciao ^ t^n_ a p^.fünd_
G>.iivrcUo_Í q^.:o; ie-pe í^. ^1 pn
blito. unia v.z co VHuavio : d^».
tl| vernéd si n^o tu. rícn-a á „

CAFE' MUI DO
Manuel Fi-ii-iéã Mo -ir*, on>inu .

como **e_ f b>i-o <e r;*(é n tíidio»
íírnd é ge ai neut.' oohj i fi

Es'*5 ^aí_ é o vh-d*d* i o «aíò d_
jue as exm»i*. (^ •»«llt* , M miis,

ai])aii<M. . á>'»dem faz r üzo - m o
miniüio r c i de qu^ sej« um pre*
dueto fV-sn.eu. > i»u d->« ti o de
se*i ve^daie-ra paia l_-;p -is o seu.

i bâc»nte 1 m io <. *_ú-C _H_t_
p-o-„.<»oi»al qi' tem n* ta in^
íu*( ia"ó m.;i.pula <> mih r café

qu eitcnntri u> mercado, r.zõ^s
e i »> q -e .» «^* lo a na «lt-.ra de
seu ver<iH .er-k vai r.

A exmas. ^m !us pig dns. jareat
nzar »íe 3 um ge.i^io.-U'o p«j ftrito
m»nd«rão . BS>Í. W&à* do ine^m^
Íi_ abri-* a vua-drts Piores a" 24
uga uoíc» a oo . é veaado.

Peco Igooo o klo.

FRÚCIÜÒZO .K-N_|0

Café sup-tioftnioi ,o,puro ven_*
h m«s»to Saboozo

U'?í» da Pr c^ n. 7.

_»„GA_HOS liiliill
Par^ fazerem desa. par .cer i®$<

tántan>am^n^> a f. <ta d_ rfi-pi-
nçâo produzi ia qner p# :astboiA

<t____da-.' da'. „_ma.'l__ita . 1"ua . |of IÍÍÍIsIÍ. qiJ« |||(p.; ,»meti|o) quer por -ff^
preta. - 1 oufessa snipai ..nieji. ajo. ¦ li,-,- ht___,,_.d. s„ ou-r .cHir.-oie^

AGUACELINA

lOi broíisíiU^s, qu .r p(íf
tia . do coração e .-o íi;ade.

Veád^1 Ernesto; Sii_ôt^ da.*^E^Vá cerveja, è inalterável por
;'A- m .r _ur adinha o per. v-1 O iu .lio. »reparada p« -; ti'ar va Freitas aja sua K>ja «

t^efâ hmòvdá, seu palaüar èlca.pa. e fortiauar ò cabello, ven- _©rmes^o


