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O ASTEROIOÉ
Á INSTRUCÇÃO ENTRE NÓS
Vamos mal, como é geralmente sa-

bido, com a instrucção publica entre
nós.

ficav ds que visavam, conforme a pra-
tica tem provado.Os novos poderes, pelos estreitos íi-
mite.s. de suas forças, yeem-se na im-
possibilidade de cumprir este sagrado
dever, coma necessária amplitude que

Nos paizes adiantados, como a União
Americana,1 Alemanna, Bélgica, Suis-
sa e outros, não ha serviço publico
qüe mais oecupe a atteneção de seiis
governos como seja o da instrucção
pubiica> havendo um ministro expres-
samente ftara este fim.

Com ella despendem aquelles gòver-
nos grandes quantias, cuja compensa-
ção é o eugrandecirnento moral e ma-
feriai a que teem attingido, e que nós
todos admi ramos e applaudi mos.

Uma nação sò è grande e feliz quan-
do seus membros sào iIlustrados e ei-
irijisados, cumpridores dè seus.deveres,
respeitadores das leis; em summa
quando em tudo procedem com as
santas normas do Evangelho, código
se&uroj inabalável, regenerádor das
nações, sem o qual todo e qualquer
progresso è instável.

Código sublime e àdjnirayel que se
fosse üonveniehtem^htè estudado e
cumprido^ conforme determina seu
divino Auetor-, a humanidade já po-
der^â estarizenta de tantos maíés que á
aÉígein e atormenta; o reinado de paz
é alegria; suprema aspiração uni ver-
sai,não 'estaria tão longe como actual-
mente está; os canhões e; màlsj arma-
mentos bellicòs hão constituiria ra, co-
jiifrv ainda constituem, uma ne-
cessidade; Paciência^ úín1 dia1 sé cum-
prirá- tudo isto. ;¦'.,- , /

A Volvamos, porem7os<ôlhÒé fcàrà entre
nos: o que vemos?

Qa^goV-éi^-tios-fallaFem^mtiiito eni ins-
trucção publica, ínas pouco com ella
sevimportaremí .
: O ^Podèr centrai ho açto Adçiõhiâl,
icorn; .que pretendeu safjisfa^er as exi-
génoias deseen|i?^li^dpr^r q^tto em
là||; tíonyulsidnáyam â ,N^ãô^màis
cisque hoje, encarregou às p/pyinciás
á árdua obrigado da ii^rÚQçao pri-
maria é: secundária, * reservando ' tão
áóménte paça si a instrucção nobre Òu
í5ciènlíificji. Ajssirh se d^s^erau \ dp seu
primeiro dãver, nat^raj^tenteir^para

Ia sociedade e a moral exige
?' • ¦_• "n • J lili ,iE ainda o mal sobe de ponto quando

vemos que estes mesmos poderes, se-
guindo á risca o exemplo do central,
por onde modelam seus actos, pouco
teem se dedicado a este serviço; dan-
do sempre, preferencia á outros que

unico correctivo que obrigará os go-
ver nos a serem restrictos e sinceros ho
cumprimento de seus deveres. -a

Estas nossas considerações em -nada
são aílusivas ao actual governo, cuja
sinceridade e patriotismo é por de-
mais conhecido, pelo que tem o hon-
roso nome de Ministério refor mis-
fca; porém, muito terá elle a _..luc*
tar para superar os grandes males a
hábitos profundamente enraizados em
nossos homens politicos, que tudo exi-
gem dos governos a bem de seus

satisfaçam seus injustificáveis interes- protegidos, não duvidando hostilisal-òa
ses individuaes ou partidários, como quando não são satisfeitos em suas des-
se diz em voz baixa.

Ainda nos resta o terceiro poder,
que é as câmaras municipaes:

Estas em tudo são fieis imitadoras
dos dois poderes que lhie ficam supe-

medidas exigências: é isto quelamen*
tantos profundamente..

fría grande republica Americana,onr-
xdea opinião publica é uma realidade;
onde o governo se esforça, para dar

riores. Rara vezes se inspiram no su-1 contas de seus actos ái nação em ge-
premo bom publico pata que foram ral; onde o menor proletário tem por
criadas, porque suas attençoõs sãoge- desprezo não assignar um jornal, afim
ralmente empregadas a bem de seus
satélites e «interesses partidários».

Infeliz condição do Brazi), só viver
para ser monopoíisado pelos partidos
que o dprainam. Aqui ; chegamos ao
ponto que visamos.

Se tudo isto tem; se dado, e
continua a dar,é justamente por cau-
sa da diminuta instrucção que: se
tem prodigãlisaí\o ao pQvo;em; geral.

Somos forçados â crer que muito pro-
positalmeote os.governos assim teem
procedido, afim $e mais livremente
saciarem sua illimjtada ambição par-
ticular? vísto^ contarem com a impu-
nidadie na maioria da Nação que, por
falta ue luzes, não.lhes pode verbe-
rar os actos (systhema jesqitico).'£\ 

razão da QxisteuGiaf da: cnor*
me dwida publica*; quo tudov careceso^sobrar em um Pajz como esto tão I
rico de recursos naturaes; a exclu*
são ^a maioria da Nação eleger seug
repr^sent antes, tudo is^to consti tuè o
maior libeílp accusalprio, aos govsernos
tranzactps, de,.cuja culpabilidade elles
não se podem eximirem. E^ por tántov
fica bem demonstrado qu$ tudo isto tem
se dado e continuará: a dar-se; ainda
mesmos sob qualquer, íòr ma dc. gover-^no, em quanto não s,e dissipar as trevas
da i gnorància em que vive envolta a
maioria da Nação, e" outhorgar-lhe o

de estar a par de todo movimento
de seu paiz, e pugnar pelo seus direi*
tos quando se faça preciso; exista
nos cofres d'aquellá nação, resultado
de saldos» orçamentários,1 a enorme

I quantia de—um milhão seis centos,
mil contos de réis da nossa moeda.

E nós? perfeito contraste; a quasi
que devemos igual quantia (um milhão
e duzentos mil contos).
I E-' por esta e outras razões que
nós, apóstolos do bem, compete expor
estas verdades a todos, afim que d'éílas
resulte o frueto da utilidade moral é&
material que engrandece um poVo,'-£v
que são p marco miliario do nosso
«desideratum».

dàlrJrigrasWa ôutro^^ sagrado direito do voto, afinf de habi-
ter ^éatisfizèsse-sèi^os fins pouco justi* líital-a% lisçálisar\os actos públicos,

MOTI CIA RIO a

Ul HYMító TREÍZE DE MAK>.
' ' ¦ 'V ~ '¦ i '*: f'" .

Brilhante composição /para? ^jiq>canto, que nos foi gentilmente bSerè- /
cido pelo seu editor ò sr; Óenèsio do v
Souza Pitanga, negociante n^està p^a^
Ç8» -:,<-: : V , 

'a 
% 

'./'.V,

W seu autor, o distineto e reconhe?;
cida maestro I cachoeirano^ Manuel
Tranquillino Bastos,,sendo a lettra doai
srs Silveira Salles éBingrév' ^f

Na ultima pagina da capa veni Ém
bonito annuncio do importantev jornal
dè Modas—AEstàção^-Hcle que ê agentes
ú^sta cidade o sr. Gfehesio Pitanga;

' . 
* 

:• 4"y

/ s
; -. rt

WBÊ i

X'A

'í.-'.S»ai

/



_*

2T22 -m~r.- O ASTttKOlBE

I.-

:

f '¦.'¦:

É 1

Recomméndamos ás oxmas. sras. a
apreciação do tão brilhante composi-
ção musical, quo tove por causa um
acto tão nobre, qual o da abolição da
escravidão, o quo segundo somos in-
formados a Cachoeira foi o único lugar
do Brazil, ondo ura bymno como oste
foi cantado em plena rua.

Agradecendo a delicadeza da oíTerta
desejamos que o sr. Genesio Pitanga
continue a animar a instrucção o o
progresso n!esta cidade.

ELEIÇÃO
Eis o resultado da eleição dos jovenscachoeiranos, que teum de festejar o

imraortal dia 2 de julho, no anno de
1889, na praça do Pitanga

Francisco, filho de Alberto Alves—
Presidente.

Leandro Bispo dos Santos—Vice-pre
sidente.

Victor, filho de Luiz da França^-
Thesoureiro.

Antônio Tavares de Moraes, Oclides
Maltez, Prisidio, filho de Dôco, Manu-
oi Luiz, afilhado de Luiz Nagô, Emi-
liano Nazareth Filho, Annibal de Oli-
veira, filho de Joaquim Genesio de Oh-
veira.

grandecimento quo lliè ó devido, e quenós todos anhelamos.
O povo, conforme nosso editorial

de hqjj, que vá lavrando sua justa cou-demnação aquelles que não trepidamhostilizar qualquer governo, por mais
patriótico que seja, quando se trata deoutros interesses em que a Nação ésempre prejudicada,Esta esgotado o recurso escravagista.

O artigo que publicamos no numero
passado, com a epigraphe os «Repu-
blicahos no Brazil». ó do«ftebate>, quese publica em Pernambuco.

SECÇAO INSTRUITlV a
HYGIENE—ALIMENTAÇÃO

COMMISSÂO AUXILIADORA
Estevão Alves Ferreira—Presidente.
Manuel Joaquim da Fonseca Lima--

Vice-presidente.
Sancho Salvador Vieira, Victor Bit-

tencourt, Odilon Aniceto de Souza,
Joaquim Ribeiro da Silva, Zacharias
Milhazes, dr. Arthur da Rocha Lima,
Elias Menezes de SanfAnna, Urbano
Farias, Eugênio Máximo da Cruz,
Manujl Martins, Ramiro da Costa,
Julio da Silva França, Manuel Eufino,LSilverio Figuerêdo, Horacio PamplhiloBodrigues, Antônio Innocencio Aze-rêdo, João Coelho da Silva, ManuelHilário Garcia, Emilio Machado e Ai-berto Marques de OJiveira,

Por telegrammas ultimamente re-cebidos da Corte sabe-se que o glo-rioso Ministério libertador, s hiu vi*ctorioso na câmara dos deputados, poruma moção de confiança, apresentada
pelo deputado Andrade Figueira, ob-tendo o governe 70 votos contra 40.O que explica esses. 40 votos contraum Ministério acclamado e festejado
quasi pela totalidade da Nação, e lou-vado pelo mundo civi|isado? Aquelles
que hon^mdisiam que apoiavam idei-as e não homens tão rapidamente secontradizem?
^tfOquejustifica este proceder, dos maisliberaes votarem com os mais eséra-vocratas?

.Simples e puramente interesses, par-tidanòs, sem justificação plausívelMas debaJde se esforçaram para con-seguirem suas aspiraçõís Cotegipanas-
porque a maioria da câmara, melhorinspirada, continuará a prestar o mes-mo honroso apoio ao binemürito M.-¦nisterig, que tão sabia é patrioticamente procura elevar, esta Nação ao en-

A alimentação considerada segundo
as idades, e os climas è assumpto damaior importância. N'este primeiroartigo daremos um apanhamento ge-ral, reservando-nos para em artigos
subsequentes insistirmos sobre as quês-toes mais importantes, principalmenteas referentes á alimentação das cri-ancas. Nos tenros organismos era crês-
cimento o regimen alimentar deve serobjecto de uma attenção continua porparte das mais e das amas; o menor
desvio torna-se era muitos casos n'es-ses pequenos seres causa de affecções
graves do estômago, intestinos, pre-dispostos já pela irritação reflexa, par-tida da evolução dentaria; é por isso
que ligamos a maior importância a es-ta parte do ponto, que ora procura-mos discutir.; ; ,. Í0a , ; ¦

D'es(Je o nascimento até a adolescen-
cla,raá qualidade, a digestibilidade dif-
ficil, a insufficiencia de quantidade dos
alimentos são causas freqüentes de per-turbações graves, e nem só as mais
como os educadores, os directores de
collegios, devem ter sempre em vista
que um organismo em via de desen-
yolvimento, e sobretudo quando este
é rápido, tem exigências que não se
dão no adulto, que só necessita da «rá-
ção de sustento,» e não da «ração de
crescimento» também.

Quando os órgãos tem tomado todo
seu desenvolvimento as refeições de-
vem ser reguladas conforme às neces*
sida des de cada organismo; assim, porexemplo, o trabalhador que das 6 ás6 faz esforços musculares continuados
não deve ser equiparado sob este pon-to de vista ao homem de gabinete, quetem uma vida sedentária. A este a es-colha de alimentos, a sobriedade, sãoas regras a dari cautela com as 43omi-das excitantes e de digestão diflicil; ohomem de trabalho muscular, porém,não será prejudicado ná maioria1 dos
casos por uma alimentação mais grosseira.

Todavia será conveniente a este ulltimo que elle guarde para depois dó
trabalho quotidiano os alimentos maisnutritivos, porque tomados durante
Q dia de trabalho elles produzem umacerta indisposição, um certo peso quaincômoda o trabalhador, torna-ó mo-1

roso, o menos hábil na sua oocunacâadepois do trabalho, pelo contrario, d-los reparam as pardas que o corpo ter»soífndo; e sua assimilação otfeetua-.víacilmente durante um bom o trau-
quillo somno.

Ohomemno3 climas corno o nossotem menos necessidade de alimentosfortemente nutritivos do que nos cli-mas frios; assim o operário inglez ne-cessita comer em um tempo dado uma
quantidade de carne muito dispensa-vel pelos nossos trabalhadores.

Entre nós os trabalhadores conten-tam-se geralmente com pouca carne,o seu regimen consiste ordinariameu-te em alimentos feculentos; farinha d»mandioca, arroz, feijão, inhame, eis asua principal alimentação.
E' um perigo para os habitantes dosclimas frios transportando-se para cli-mas quentes, continuarem a conservarseus hábitos e regimen.
A primeira cousa a fazerem em taescasos é seguir immediatamente o exém-

pio do povo,no meio do qual forem es*tabelecer sua residência, tendo espe-ciai cuidado com a transição e se-
guindo a marcha da acelimação, as-sumpto de que posteriormente nos ha-vemos de oecupar. Certos alimentos
devem á sua preparação ou á nature/ada substancia de que se compõem qua-lidades prejudiciaes, sobretudo quan-do d'elles faz-se uso prolongado, como
sejarn por exemplo: as preparações de
carne de porco, principalmente as óV
qualidade inferior, muito usadas nos
paizes europeus e entre nós em algu-
mas províncias doSul. Limitado, porrèm, o seu uso e sendo bôa a qualida- -
de, servem de excitantes do, paladar Vconvám mesmo como alimentos.

Na approximação da velhice o ho-
mem deve ter cuidado de poupar ^s for
ças do seu estômago e.lembrar-se à&
qué, então, elle menos necessidade temde uma alimentação abundante.

O habito de comer muito em tal ida>
deè prejudicial e traz com facilidade
enfermidades, que o homem sóbrio V.vivendo de alimentos simples geral--mente evita. U \.

As bebidas usadas 4 mesa devem sertambém consideradas como alimentos,
principalmente o vinno que sustenta asforças e reanima o organismo., sendo ¦
os velhos os qüe mais proveito tiram
do seu uso, a ponto da experiência se-,
culãr ter popularisado o anneximr qvinho é o leite dos velhos.

, (Continua.)-Ytfâ Ir
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aAO SR. PROFESSOR CINCINATO 1
Respondemos ao seu protesto,insérioVno «Guarany» de 27 de jnlho dó an-

dante. a r
S. s. nada tem actualmente com esta

redapção e bem assim ò sr. cap. Pam-
ponet,

Muito sentimos que, depóià da I)ià-
mantina lei 13 dé Maio, vincos,, pormotivós qüe desconhecemos, tive;s sèia
abandonado completamente ^sta ra-.
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dacção, separjmdo-sé cie seus amigos
que* tudo sacrificaram para a funda-
ção d'este jorual, o baluarte do abo-
iicionismo cachoeirano,

Elle continuou e hade continuara
prestar seus serviços a este Paiz, para
qua fdra criado. Entendemos que a
obra da abolição não veio para dis-
truir e sim edificar. Os antigos re-
^àctoresque nunca o desampararam
recentemente fortalecidos por distin-
ctos cidadãos, que generosamente hon-
ram as paginas d'este jornal, con-

ESTRIBAlíiA
Na rocinha do finado coronel Para-

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

Támbem vendo capim aos feiches.

A T TENÇA O
0

André Moraes acaba de receber da
capital, um ricoe pomposo sonimente

. «. —. ,» ., _,.. de cretones, os padrões mais lindos,
juntamente formam o corpo de redac- a 320 reis ao covado, uma partida de
ção permanente, a qual deixa de fa- sapatinhas para senhoras a 4^000, e
zer publico seus nomes por estar esta das enfeitadas a 6$000, uma peça de
gazeta, na pessoa de seu administra-, madrasto encorpado por 5$0QÓ e mais
dor, devidamente legalisada no archi-j artigos que chama a attenção de seus
vo municipal.

A Redacção.

ANMJiMCDS
DECLARAÇÃO

Mattos <&C\, para evitarem a con-
tinuação dos prejuizos que teem soffri-
ào nas cobranças das li Ligadas de volu-
Mes nos guindastes, por pretextarem ai-
guns negociantes já terem pago aos ga-
ahadores, quando è -sabido que estes
nâo teem autorisação para receber,
—outros porque foi elevado o preçode 320 reis a 480, declaram que de ho-
ra em diante só serão lingados os vo-
lumes d'aquelles que não se negam a
pagar, e que não se servem de pretex-tosfuteis,.além de empatarem por lon-
$as hpras o caixeiro das cobranças em
seus balcões para eximirem*se d'esse
áever;

Cachoeira, 5 de julho de 1888,
~- ¦ i -- r ii». i -i .-jiiTi-g ~ ni i -¦^MM-'—
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ANDRÉ MORAES
O proprietário d'este bem conhecido

«stabelleGimento participa aos seus
freguezes, d'esta cidade é seu reconca-
vo? que se acha bem sortido das melhe-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
naães, calçados, miudezas, perfumariaas, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por mmto menos de
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e ca pri-chosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento se acha-
rá aherto das 6 da manhan as 9 da
iiQiute^ -

27 Rua das Flores n. 27.

|SÍ:gCASA A ¦ VENDA a
Tende-se o sobrado N° 15 a rua da

Matriz desta cidade* á tratar com o sr.
Marcolino Gomes de Carvalho.

freguezes, eque está disposto á quei-mar por menos 30 0(0 do que outro
qualquer, qriem duvidar venha ver....

<TÒN1C0>
{NUTRITIVO )

OI

BSõfS^
ii

O resultato satisfactorio obtido
dos casos mais diversos, até mesmo
n'aquellesem que haviam sido mal-
logrodas as preparações terrugino-
sas, faz com que Vinho coca
phoephatad* ferruginomo \seja e 'liais enérgico agente thé-
rapem .co para curar e combater a
anemia, a chloroae o todas as
enfermidades provenientes da po-
breca do sangue.

Receitado por todo» o» medicotpmra
ourar e combater o Racblstis-
no, oscrofula», anemia, chio-
roso. oonTaleoeoaolao, debili-
dado, fraqnesa, ete.

DEPOSITO QERAL
9,bU MeÂUiouy.emPÂRtS

vtty. y~v>

ATTENÇÃO
Mattos c Companhia retificando c

seu annuncio anterior, declaram quocobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—-independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;
bem como não se responsabilisarri porqual quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volii-me.

Cachoeira, 27 de março de 188S.

N'esta typographia se dirá a pess&aque Um uma casa térrea para ven-der.

Nesta typographia cornpram-s ai*
guns «Astroides» do inúmeros 33 e 96Paga-se bem

COMPANHIA BAHIANA
De 1° a 31 de julho de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

2
3
4
5
6
7
9

10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31

Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-íuira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terç -feira
Quarta-feira,...
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado.
Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira.....
Sexta-feira.
Sabbado.......
Segunda-feira...
Terça-feira..... .
Quarta-feira
Quinta-feira.....
Sexta-feira .....
Sabbado 
Segunda-feira...
Terça-feira......

10

11

5

f.....

...

9

11

12

6

9

8

11

12

*

ÍI

12

1

AVIS

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

fabricam caixas para typós e cavale-
tes par^ ás n^èsmas, com toda a per*-íeiçãp é por preços módicos.

Aceita-se encommendas.

CONTRA A ADULTERAÇÃO DO VINHO E FALSIFICAÇÃO DE MARéi

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JAR-

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
e acreditada marca J. S. P. J. são os

srs.:Silva & Companhia, fortunato Pi-
nho Avelar ã Companhia, negocia*-
tes na praça da Bahiaí a

Figueira, 20 de maio de mt.—Jê$i
dos Santos Pereira Jardim^ "

Unico depositário em S. F«lix—
Cândido Augusto Ribeiro.

(

'y

,¦¦-¦.-.¦.¦- -í

*

Pr

V



O ASTEROTS)*
ti «¦¦. •-rnrr: 'BI 

J lli |iii

íííA',. jA- "Ar ¦'

rí-f-V.

¦ftA

1;.. .1M -
•j

¦1- '

?A
í '

NOVA LOJA
OA

VIU VA PMtSA*
TRIUWIPHA A VERDADE

de o haralero José Gonçlves dt
Àlme-da-

venham crer e scientifica-r-se oa

egual a)*

ds me

Está conhecido pelos meus num^ozos f-eguws que 6 a lo jl
mais bem sônica dtàaía ei ade. « a qu* t^ra fazendas de mais apu
rado grsto, e éa que vende sem ganhar para ainda ac bar dê
prova' que nâo ha compeüd or,
verdade.

Üm covado dc* me inò d* qualquer cór por 88 rs.
qa* por ahi ve -d- ra a 960

Um eovado d* caz>mira granito por 2500, igual a que por
ahi veaoem a 3M)0

%ÍQ$m imi«o tante sortiroeiito de lan valem 800 rs.
Um covado de s&t neta liza por 2<W rs.
(Jm chapéo «J^é M»n*no i-or 1600.
Um par de botinas c^uro da rntsía com ilkoz, o que h«

lho- po* 9S000,
Um par de sapatinba ingbza por 7800 todos vendem egual por

#000.
Ura pir d«sapa'o verniz que todos vende^n oo* lOUgual por 9#000.
Um p«r de sapato- couro da; rus-íia1 por 48000 é de admirar.
D-HÍumbraiiio sortimento de casemira prêí* o da cores, em pe

case cortes. ,
Bríns b aacos ô de çô es clones para todos o* pregos,

dra**os* chapéus para h»mens e senhoras, o qua ha dé mais
derms.

Fi'hus li/o^e ron seda*;luvas, lqaes, flô es, espartilhos, cale«dos
e i*ma iiifeni'tade.'..!a atigoa. que- ò com a p e<euça do-* fregue-
zes posso rn >4r* - justiíi <tarq*iea^m n/e^ta iclJad*- não hi competidor-

Avizó «os fegue^s p>r >eaos 30 oor ceJnio que outro qualquer.
19 Bua da ponte velta 19t ,

V11MQM
Tinto e bra mo, de nriraeira

segunda qualidade^ ven^e Vlmuej
* outes Mryeira. em pipas bar'is e a retalho em Ha s, *ceu,»çâo
de«te vinigre no eommercio vm
si-o immensa.

Ode pumei^a qualidade teai
süb-lituido perftít mentn o d»4 L»s«
í»ôa e muitis ca<as qu-* vendiam
t^st* tem-no vub liVúido por

aquelle, sem a m niraa reclamui-
váo por parte de su- fr gueZH*.

Deposito na ab ic» d café
«uuido a rua das Flores n 2t.

CAFÉ' MUI DO

ma
mo *

PADARU LEALDADE

Tem constantemente massas 6
nas <! orno íéja bolaxõ*s anompa»
dor, bolaxa- Adelma Castro, Luzo
Bmilfctro, biscoitos unos fatias da
Rainha e flor do trigo.

Na rua formosa n. 15
¦íA-iv

CERVEJA BMZILE1R*
5§000 & dúzia, 440 rs, a garrafaseu importador n^sta cidade Ma

HUjel Fontes, -ttorçiraV--.'.
Tem sempre jjm deposito grande

quantidade da mesma, branca e
preta.""-- W-M$$

Esta cerveja è inaiteravel por
por 3 annos.-

A sua cor r douradinha e perfeí«àmete límpida» seu

agradável e co-$^sponde perftita*
mnieao i\ ngieza.

;Nac!ona»se estrangeíras silo Una
niraes em proclamar a süa b«md*~
de, checando alguns Veste* a pre-
feril a pa a seu uzo particular.

O seu fabricante rogostjà-se por
ter conseguido fabricar uma cer*
veja que está acima de todas na*
oionôès, e superiores a mudas es-
tran^etras, que *ó tem mento por
ntóserem do.ipaii^ ^ 1

O annuaciame tem a profunda
convicção que o ie^peitavel pu
blieo. uma vez couíVtíuftidô de».
tt>s verdades, nào lhe recusa tá a

Manuel Fontes Mo ? ira.»ontinua
como ^eu fr*b?io de café muido,

orno é ge almeute onh^ i ui,
Es*e café é o verdadeiro rafe de

jueasexmíi*. faotlü-i^ e mii«t
amadores podem faz^r uzo **' mo
mínimo r o io de que sejí um pro«
dueto falsincado ou -destitui *o do
seu verdadeiro paladarjp.is o sen
f bricinte -1 m io rsí>rsncc rn^nto
profissional que tem n° ta in«
•<ust ia»só mânipulaA» m>\\\ r café
qu^ eucontr» no mercado, razões
estas que o colo ;a na altura do
seu verdadeiro valír.

A exmas.iam !i«s que desejarem
uzar de ura geaeio tão pe?feito
mandarão ôba^lecer>se do mesmo
na tabric* a rua das Flores n# 24
lugar unico a onde é venüde.

o 90-0 ò kilo.j

; ERUCIUQZa BRAm)!®

; Café superior,moído,puro veado
e muito Sàborozo \

Rifa- da Praça n.-T*

CIGARROS CiLMaNIES

para fazarem desa,ppare|S!ejr: ius^
tanjlaiijeamentej a falta de resjM
ração produzida qner por asthma

iu» .valiosa protôcçâo, do que sei -{pqr^rtmeittbjí quer por sofFfimêa
lonfèssa sumamente grato. "

AGUACELINA
Ò niellior preparedo para* tirar;

paladar è^caispase fortiSgar a oabello- ven

tos bronebites; quer por
tiasído coração ao do figado,r

Vende Ernesto Simões da Sií*
va fteítas éaa; sna loja a R»i
formosa»


