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AVISO ES. ECIAL
Manuel Fontes Moreira pre vi ne aos

srs. passeiant.es á Feira da Conceição,
no domingo próximo, que,acompanha-
•scoma sua afamada cerveja branca
è preta, a 480 róis a garrafa inteira.

Espera dos mesmos srs. toda benevo-
lencia e preferencia para tão impor-
tante eeconômica bebida,a qual reúne
todas qualidades hygienicas para este
clima, como o publico éassas sabedor.
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AINDA A INSTRUCÇÃO ENTRE NÓS
(Continuação do numero anterior)
Entretanto, sr. presidente, pelo sys-

tema que seguimos no Brazil, predls-
pomos os indivíduos para a vagabun-
dagem, porque a insirucção defeci-
ente que recebem nas escolas não os
prepara para ávida, habilitando-se a
escolher uma profissão.Fallo era geral, porque ha. excep-
ções á esta regra.

Portanto, me parece . que todos
aquelles que não colloborarem parao desenvolvimento da instrução pií-Mica no Brazil, não só fazem ura -gran-
de mal ao povo, em particular, como¦ao paiz em geral, porque não possocompfehendér progresso e civilisaçào
sem a.educação integral das massas.

Não digo—instrucção—proposital-
mente: porque esta se dirige ao es-
pirito e aquella ao coração.

Preç^rhòs, aléms de ]_oríaIecer arazão, deãenvolvér tambem òs senti-mentos do coração humano, que cons-^tituem ^^uaíidades moraes como o
patnotism$;í oV d eis interesse/ a abne-
^ação^òMíaeter, virtudes estas que©m gera. faltam ao brazileiró.

Poderei peeoar talvez, sr.' presiden-te, pela-miiiha rudeza, p^franquezacom que.:.im esprím/à, mas entendo
que cowo representante dá nação de-• vo dizerf4; verdade, sem rebuço, porque so assim prestarei um. serviço avmeu paiz, qjüe' tem o direito de sà-ber o-^j^^^^^^^^^^
ftegócios. ''''¦"';¦'•? \ :, ."'/ - :v

Sr. presidente, não continuarei atratar deste ponto, porque parece que

já disse quanto con vinha, para mefazer comprehender
O sr. Duarte dc? Azevedo.—Este

ponto é todo da competência das As-sembléas Provinciaes.
Osr. Rodrigues Peixoto:—Mas en-tendo que deve ser tambem da com-

petencia da Assembléa G irai, porque,os paizes, da Europa que tomam maisinteresse do que nós pela instrucção
publica, tém enveredado por este ca-mi nho: era vez de deixarem exclu-
sivaraente ás provincias esta missão,tem vindo em auxilo destas com csseus recursos. E' o que faz a França,
a Suissa, a Bélgica e a Prússia.

Osr. Duarte de Azevedo:—v. exa.acha que segundo a nossa organisa-
ção politica podemos legislar sobre ainstrucção primaria das provincias?O sr. Rodrigues Peixoto:—Eu en-tendo que o Estado não deve mono-
polizara instrucção publica, porqueessa tarefa, além de perigosa para os
povos, é muito pesada para elle : masentendo tambem que o Eátado nadadeve coarctar, ou cercear em matériade instrucção publica; pelo contra
rio devehir em auxilio das provinciase atè dos próprios municípios, porquen'isso está o seu interesse, pois, já di-zia Cicero: a intelligenciá é o capital
qué encerra e produz todos os outros.Estas .palavras, foram parodiadas
por Ghanning quando, com mais elo-
quencia disse: podemos medir as for-
ças da natureza e do corpo, mas não
podemos medir os resultados do de-
senvol vimento.

As vantagens, portanto, que colhes-
semos da instrucção do povo com sa-
crificio .por parte dó Estado seria lar
gamente compensadas pelos produetosjio commercio, da industria, daslet-
trás e das sciencias. (Apartes)Não devemos ser avaros nos dispen-
diòs com a instrucção.• Este procedimento, si. o tivéssemos,
seria por demais coudemnavel, por
q.uenos olhos dò povo que rios confiou,
a missão de legislaivpromovendo to-
dos os meios de desenvolver o paiz:Fiz, sr. presidente, eeta. digressão
para -respond [r ao o 

'nobre 
deputado;

mas continuarei a discutir o orçamen-
to em ques*àò.

Não è só a intrucção publica a uni-
ca cousa que deve preocupar o nobr
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Ministro do Império, cujo espirito.lúcido pode abranger algumas mate.nas mais que incidem sobre o seu mi-nisterio.
Tomo a liberdade de chamar a at-tençãodes. exa para outro assumpto

que na minha opinião é da máxima"importância, qual o da hygiene pu-blica.
Lamento não me julgar competen-te: sou apenas ura amador; porisso di-rei pouca couza a esse respeito, paranâo parecer que quero respirar em seá-

ra alh.ia.
.0 Brazil, por estudos comparati-

vos quo fiz, è neste sentido um dosmais atrazados do globo.A cidade do Rio de Janeiro quedevia tornar-se saliente pelainstruc-
çào, pelo asseio e p los melhoramen-
tos materiaes, pela hygiene, é, pelocontrario, neste ponto, uma das ma-nos favorecidas.

Quando viajava pela Republica Ar-
gentina me perguntava todos porqü*nào tratamos de debelar a febre ama-rella. Houve até quem me dissesse
que não viria ao Brazil, porque não
queria correr o risco de morrer. (Apar-tes.)

Isto é uma verdade; não o digo paraamesquinhar o meu paiz; mas única_mente para levantal-o pelo estimulo,
para que não seja, eínfira, o terFor doestrangeiro.

Osr, Duarte de Azevedo:—Mas itfítemos melhorado muito.
O sr. Rodrigues Peixoito-=Qom re-lação ao Rio de Janeiro e outras pro-vinçias que não foram tao bem fada-das como a de S. Paulo, hão deixa disor verdade tudo quanto acabo déc_i-vzer. • . v -:'-¦'¦¦

É' assim que a morta lidade aqui éassombrosa e deve .cpntristar a<todocoração verdadeiramente brazileiró,
mormente ao, dó homem politi co'
porque vemos,os nossos concidadãossacrificados, pela clesidia, pela in-cúria e pela ignorância em gerai da-
quelles que deviam prestar mais afeten-
ção a este assumpto.

Para vermos quão longe estamosdos paizes ei vilisados, onde a .-hygie-ne ó uma realidade, vou exhibir um
quadro da mortalidade de algumas das
grandes cidades, pelo qual se veri-
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ficara que a do Rio de Janeiro ò umu
Ias mais insalubres.

Este quadro que representa a por-
porção"dei para 1000 ó o seguinte:

(lê.)
Noto-se que n'esto calculo do Rio

de Janeiro não estão incluídos os mor-
tos, cujo numero orça talvez por
fíOO: eu (alio apenas d'aquelles que são
.sacrificados pela morte

Esta mortalidade que apresento para
o Rio de Janeiro ó do anno de 1387.

O sr. P. Mascarenhas:—N'esse anno
houve variola.

O sr. Rodrigues Peixoto:—Mas no
anno anterior, em 1886, a mortaiida-
de foi de 28 por 1000, havendo, por
conseqüência uma pequena diflerença.
Mas, não tendo havido epidemia no
anno passado; fica evidentemente de-
monstrado que a causa d'esse plieno-
meno í é a msalubridáde do solo do
Rio de Janeiro e a desidia com rela
ção á hygiene publica.

Coincidiu o advento da febre ama-
rellaaqui com o estabelecimento dos
esgotos. Desde que estes foram iiitro-
duzidosappareceu.com elles si multa-
neamenttí aquelle mal, o que demons-
traque ha ahi um fermento de.insa-
ltibridade. Admira que se consentisse
que fosse -realizada uma obra tão de-
feituosa, como essa, quando era muito
préferivei:qii"3 o Rio de .Janeiro es-
tivesse privado d'esse melhoramento
á.ter esse grande foco de infecção.

iNão sou profissional, cõmo'jà dis-
sev; por • isso a 'Câmara' me relevará
a incompetência; «sou um simples curi-
o;so, que apenas se atem á superfice da
questão, estribando-se na eloqüência

¦ . dos algarismos,
yConto, pois, que me será relevada

atàousadia, não se levando a mal que
eti traga ao parlamento a discussão
d'este. assumpto. Sei que è essa. uma
questão muito árida, e que não, pôde
irtèsmo agradar; sei ainda que me acha-
rão fastidioso; mas, entendo que pres-
fôycomisso um serviço ao meií paiz.
yjGomo ,diizia, os esgotos são feitos nas

pèiofès condições; ficara ;era muitos
logares em nivel inferior ao da prea-mar; não ha aceio nas galerias das
pluviaes, nem desinfecção, còmoè fa-
cil verificar.

: Nao ha agua -suficiente; as materir
asse conservam por muito tempo de-
positadas nos canos, infeccionando a
população.

D illustre senador Teixeira Júnior,
cujo patriotismo e inlelligencia escla-

rec-ida pós todos admiramos, demons-
írou no Senado, ha dous annos, que a
própria Companhia City Improvemen-
ts importou, da Europa de êrogas paradesinfecção das matérias fecaes, duran-

yté todo òtempo que funcciona, ápe-
lacuna caixa ¦¦ **

Isto demonsrta exuberantemente quea companhia não faz serviço *confor«*
meo seu contracto, nem tema fisca-
Msação necessária; porque, se esta fis-
calisaçáo existisse, seo serviço fosso
feito como devia, si a saude publicadespertasse mas interesse, a compa-

nhia não teria commeUido o abuso a
que se referiu aquelle nobre senador.

Por conseqüência eu affirmo com os
cidadãos competentes, que têm estu-

;dado este assumpto, que as causas pri •
mordiaes e quasi exclusivas da febre

! amarella são ahumidadede solo, os cs-
gotos, a falta de aceio, eseacez d agua

jo defeito dos encanamentos, que tor-
nam estagnadas as matérias pelo re-
fluxo das águas do mar, e sobretudo
a não desinfecção.

Si porventura os esgotos fossem fei-
tos em melhores condições; si ti ves-

jsem declive, as matérias ou iriam ne-
• cessa ria men te para o mar, ou para um
(estabelecimento próprio; e não acon-
teceria ficarem retidas corno ficam, in-

ifectandoa população, e produzindo a'hecatombe de victimas que todos nós
conhecemos.

(Continua)

NOTICIÁRIO
PASSEIO DE RECREIO

No domingo próximo (depois d'ama-
nhau) realisa seu passeio de recreio
a maviosa philarmonica «Euterpe Ce-
ciliana», que partirá da est*çãoda
Estrada de Ferro «Central, ás 9 horas
da manhan, em trem especial á Feira
da Conceição, a qual alli vai buscar
em acompanhamento as'.»magens de
Santa Cecilia e São José que foram en-
carnar-se n'aquella freguezia; voltan-
do as.31/2 horas da tarde do mesmo
dia.

. Recebemos da conhecida casa dos
Urs. Laemmert & C. umas amostras de
papel de impressão, para os seguintes
preços:

Papel bom, em grande formato, para
obras, res na . . ... 20$000.

Idem idem, pouco menor . 15$000.
Idem para jornaes . v. 5$500
Idem idem . . 3$500
A casa vende em fardos dè 1Q

a 16 resmas.
—Recebemos ainda da mesma casa

ura fasciculo denominado—Ao partido
republicano de Minas G-eraes, Perfil
de Esteves de&Oliveira,

Agradecemos a honrosa ofFerta.

SS. MM IMPERIÀE3
Chegaram á Corte no dia 23 do'corrente es 8' 1/2 horas oa manhan

SS. MM. o Imperador e a Imperatriz,
acompanhados de. sua importante co-
mitiva, médicos ext rangei ros etc.

Segundo o testemunho da sciencia,
S. M. voltou restabelecido da grave
moléstia que O comp«Uio a imigrar ao
velho mundo, em busca de soecorros

.médicos e naturaes.
] Os imperiaes viajantes foram rece-
bidos na CÔrte com- geral regosijo da
população d'aquella capital, que an-
ciosamente os esperava. O seu regres-
so ao Paiz tem produzido em todo Im-
perio saliente contentamento, pois to-
dos anhèlavam que o velho Monarcha

regressasse) ao seu paiz, restabelecido
da grave alteração havida, em sua
preciosa saude.

Assumindo novamente as rodoas do
governo o soberano Ancião, entende-
mosque seria mais útil e acertado a
S.M. nao intervir-se na gerenciado
governo pátrio, onde, pela sua edacl©
e recentes padeci mentos, lhe ó com-
pL:tamente impossível dar-lhe uma sa-
bia e justa direcçao, máximo na pre-sente quadra que os actos pub-ioos re-
querem todo-tino, descernimonto *
izenção de partidarismo da parte des
quem os dirige.

Na gerarchia de S. M. um homem
aos 63 annos uão dispõe d'aq ella per-
feetihiüdade cerebral e robustez de
espirito, qualidades indispensáveis a
quem preside aos altos destinos de uma
nação, como o Brazil, cujo renasci-
meotose f.iz sentir.

¦Si rapa limada como está sua Augusta
filha para com a Nação, bemdicta
por tolos, louvada pelo universo; dis-
po ido do todos os elemento! impres-
c*jndi veis pa~ra o bom governo, cercada
d.'um Ministério patriótico, a sua con-
tifiuáçàõ no Podar òde alta necessidade
a bám d-esie Paiz esuas instituições.

Ao contrario as oscillações podem
avolumar-se, cujo desfecho não sabe-
mos prever.

Recebemos um código de Posturas
d'este municipio, ultimamente- impres-
so, que nos foi oferecido pela Câmara
Municipal d'es;ta cidade.

Notamos n'elle grave falta da Ca-
mara, ou «seu presidente, não mandar
eliminar as posturas que impõe penas
a escravos, entre,as quaes algumas da
açoites!!

A câmara (repetimos), ou seu presi-
dente, quando não quizessem alterar
a ordem numérica das posturas, com
alludida eliminação, era de seu restri-
cto dever adcionar-lhes as competentes
notas, nas quaes se dissesse: revogada,
tal postura, pelo art. 2o da lei 13
de Maio de 1888, que abqlio â escra-
vidão no Império.

Pârece-nos que assim se uza envio-
dos os livros de legislação. " r

Feitas estas observações, apoiadas
em tão judiciosas e incontestáveis ra-
zões, agradecemos sinceramente a d§*
jicadesa coni que fomos distinguidòs.

n i*
HYGIENE-ALIMENTAÇÃO DAS CRI«

^:$:'$BÈÍ . 
' ANCAS; ít ,¦.-:';'¦: •\'^y*' .

(Continuação do numorp anterior.)

Se tiver-se de tornar ama logo de-
pois do parto é preciso escolher-úmá
que tenha ura leite de quatro semanas ,
a tres mezes quando muito, porque
antes de quatro-semanas não se pode
dizer que ella não se, ache ainda sujei -
ta a engurgitamentos do ütero, e^de ,
seus annexos, e em"tal caso convém
deixar passar ató achar -se livre a<Je
perigo.
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Depois de trez mezes oloito afasta-1 despeitada por uma reprchensão, mui- j Nesta typographia compra

muito por sua composição do leite tas vezes avista de outros criadosv hfiins «Astroitles»aog númerosi mãi reoomsparida. 8 não pode con- irrita-se, amua-se, muitas vezes mani- i Paga-se bem
se
da mãi recüm^parida, e não pôde con-!
vir bem aos órgãos digestivos ainda
fracos do recem-nas. ido.

A prenhez enfraquece o leito,o logo
que a ama apresente se n'este estatlo
convém substituil-a.

As perturbações ca asadas pelo esta-
do morai (cólera, medo, dores, etc.)
não somente diminuem a secreçãó la-
ctea, niasiambetnòccasionam senidu-
vida modificações moleculares na com-
posição chiraica dos seus elementos,
tornando-os menos aptos para a simi-
lação. Traduzem-se na criança por
diarrhéa, eólicas, agitação.

»E' bom saber-se d'isto, e prevenir
quanto possivel tal estado.-As «moléstias agudas intercurreu-
tes» hãoempregnam o leite de princi-
pjes nocivos, mas privam-no em parte
dé suas virtudes nutritivas, e tornam-
no impriprio a uma face digestão. Se
a moléstiaó de curti daraccào nào ha_>
o que temer, salvo contagio possivel,
mas isto não é por causa do leite. A
criança poderá sofírer p do empobre-
cimento do leite, mas não porque a
moléstia se possa •oommunicar por in-
termedio (Veste liquido.

Urna vez installada a ama no seio da
familia, depois de reconhecido pelo
medico o seu estado de saude, trata-se
de conservarão leite as suas qualida-
des, e para isso cuida-se da hygiene
da ama.

Devt.í-se-lhe prohibir as substancias
excitantes, apimentadas, fortemente
alcoólicas, e na escolha da alimenta-
-ção respeitar os hábitos de sua vida
anterior. Sopas, carne de v cca, pão,
legumes cozidos, que sejam de fácil
digestão, vinho com agua, cerveja,*
tal ó o regimen que convém a quem
amamenta. Nada de feijoadas, mocotó-
sadas, sarrabulhandas, carnes salga-
das, etc.

Os alimentos, a respiração, a absor-
pção cutânea communicam aó leite os
Cheiros, os princípios voláteis espalha-
dos sobre o corpo, na atniosphera e-
nas susbstancias alimentares. Por isso
é preciso obrigar «se a ama aos çoida-
.dps do maior aceio.

^ ANão só depois de cada vez que a
Criança mamar dt/ve-se lavar os bicos

freitós para evitar também as ra-
as irritações, mais ainda de to-

irar? banhos geraes diariamente.
E'preciso vigiar-se a ama a cada

intante, até ao menos que eíla adqui-
ra habitos novos, que em geral não
trazem. Em falta d'este cuidado ellas
dão,a cada passo á criança agua com
assucar, sopas, e até pirões e outras
cousas, julgando que não podem pre-
jüdjcàr com semelhantes carinhos.

Embora não deixando escapar o mi-
ftimó descuido, todavia o modo defa-
zer observações ás amas- do ve ser o
mais polido e. delicado possivel.

Quando isto. não fosse mais do queuma simples obrigação de qualquersenhora bem educada, exigil-o-hia o
interesse de seu filho, porque uma ama

rnui-
dos,

irrita-se, amua-se, muitas vezes mani
festa 0 sentimento por não querer ali-
mentar-se, u tudo isto altera infalii-
vèlmente a secreçãó do leite em quan-tidade e qualidade. Quem por fim vem
a soífrer? a criança.

A ama deve sahir diariamente a
arejar-se e arejar o pequeno, mis, ou
não deve afastar-se dò jardim, ou, se
a casa não o tem, das proximidades,de forma que nüo saia debaixo das
vistas da familia. 3e for necessário afãs
tar-sj cenvem sor acompanhada. Se
olvidar-se esta precaução ua maioria
dos casos ella aproveita-se para esque-
cer seus deveres, comer o que bem lhe
parecer, etc, etc.

Em casa, em quanto a criança dor-
me, a ama deve fazer alguma cousa.
porque a ociosidade absoluta enerva,
e traz um certo aborreci monto, quenão deixa de produzir sobre todo o
organismo uma acção deprimente.

Já aeha-se por demais extenso este
artigo; por isso reservamo-nos paraterminar o assumpto no próximo nu-
mero. íV

33 e 55
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N'esta, typographia se dirá. onde se.
fabricam caixa ! para typos e cavale-
tes para ás m. mas, com toda a per-feição e por preços módicos.

Aceita-se eneommendas.

HYMNO DA LIBERDADE 1.3 I)M
MAIO

Musica do professor Manoel Tèári-
quillino Bastos elettra de Silveira Sal-
lese Bingre

vende-se na loja Genesio.
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ANNUNCIOS

PASSEIO DE REGEEIO

No clia 26 do corrente partirá da
estação da estrada de ferro Central
d'esta cidade, em trem especial á Gon-
ceiçao da Feira, a distineta philar-
monica «EuterpeGeciliana», que alli
vai buscar em acompanhamento as
imagens de sua Padroeira e Sào José.
que foram encarnar-se, pois teem de
ser collocatlas n'um altar novo cons-
truido na egreja do Monte para esse
fim.

Preço dos bilhetes de ida e volta.
Ia ulasse 2$000.
2a Classe..,....?..... 1$000.

N'esta typographia se dirá a posso"
que tem uma casa térrea para ven
der.
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NA LOJA GENES1®
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Será exoo^ta a vtada
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_ aquenesem que"
logrortas as preparaeSes ferragirio-
sas, faz com que Vinhf» e&ea
phesphataão ferruffinomo
seja e -nais enérgico agente the-
rapeut.co para curar e combater a
anemia, a chlorose a todas as
enfermidades provenientes da po-
breza do sangue.

Receitado por todos os médicos para
cura? e combater o StacSiüitls-
mo, eserofulas, anemia, chio-
rose. convalesceadas, deb.Ui-
dade, fraqueza, etc. ft

DEPOSITO GERAL
0,6i5 Rue Altioay, em PARIS

GYMNASIO CACHOEIRANO
Manoel Amancio da Silva, direc-

tor do Gymnasio Cachoeirano, esta-
belecidoá rua de Baixo n. 13, tem p«rconveniente declarar aos srs. pãesde f<a mi li a e ao publico, que mudou
o seo estabelici mento para a rua Fòr-
moza, predio n. 37, o qual offerece vas-
tas e boas accommodações para aulas,
dormitório e recreio,

Cachoeira, 2 de Agosto de¦ 18815.'
O director.

Manoel Amancio da Siíva.

Müho a 80 o littro ven
Jovimano Bastos,

• ¦ALUGA-SE

O primeiro andar do sobrado n». 6 a#
estreito da rua de Baixo, em frente k

redacção do « Americano»
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ATTENÇÃO

Mattos e Comnanhi i retiScan-
do o «eu fttfo&iléio anterior, de-
oíaram qua cobram 400 rs. por
cada lingada no<* seu* guiad «stes,—
indepcnd n^o d* de^pez-» de ganha-
«arque faz a mgiia; bem cpmp
não se respònsabilisam por quo
que av<tr.as què se possam dur n.»
embarqütí e d*s8inb<irqufi do* vo
lume.

Cachoeira 27 d* marco te t»b8

DECL4RAGÍ0
Blaltos etc. Ca., par* ^yijtófern

a coi-tiifu ção aos p ejuiz<»s qu
teem s* ff í to nas cobrança* d»>
lingadãs de volumes no guindes
tes, p<>r pretextarem alguns n -
gu iantes já t«fem pago a»* g<-
nhadures, quando é sub-<o
que estes nào ta m h-j<o isaçào
para receber,—outros porque f»'
elevada o preço da 3 0 es a 480,
declaram que de burlem di<*utj
só *e ão liüg d $ >*s vo-urne* i,«*
qu©Le> qua uào se n^g in a i>ag*r,
e que nau *e servóíü do pretexto^
fut^is,^lém d^e upat^em po oV
gás boas <í -ax ko da-* cobrança*
em seus balcões par* exun- em*<a
dVse dtfv&r;

Cacho-ira, 5 le julh) de 1888,

PALHA l)K JUIfCO
ftfceb^j u.n * g ande quaoúla*

da' ¦¦* vnnJ-í muito baráíò o Virgi
li" M tti

O que há ue mas in-io 
"# 

mo-' derao ne-te ari g«> v^oins») Vir
gilio \loila á -in M Baixo n 31

6 ASTKROIBI

.TINTAS E ÜLÊ»tS
¦•. Para p nturas tnn um oonapie
tô s ritriw'» '«V Virgiho' M *tt«,

E>TB1BAR1A

pi rocinha d<> finado . coronel
fanipoaet, em São Fal x, recebe <e
animiPôsuara tratar na estrita k
Ê^MmM po.rwez,.èüb contracio*

f Também veade^e capim aos fei

CA PE MOIDO
Da v,u»itibi

Eufrosino Parei<*a de Oliveira,
vende da hora em diante a 60D
rdsápEilo, em sao e<(ab'd'Ct*
rnento nn praça dos fama indos.
O annunciante pretexte ai»id« mais
apuràr*se na popuiaçào d'osti g-
u ro ns intuito de turnil—i «em
gu>l, lano dh q lati tide con*

MO< fjrPÇOS, ao Ollt>knte do fôegu«z
p*ra o que não p u ia ««.forças,
gamntin ío ser o seo cvié seio con-
J"Sção «Ia quaíula le -igmna, o quaioda *er aoracia <o pnlo òubucu
o ao m g>iíÍio paladar, uoi, asua
tbrrèfà^ô;> é feita sàm eserva cià
p ^-an(;a ia quaqi»; p >j ôi.

Mu it ba, ^r íej toho da Í8|8&

jBM BWBBJ—BC

Par< fa/erem <)esa>>p<irecar ius
tíniinam *«i> *, a f* ta ií rnsp,

>çã i Woduziia qner por astuna/
pi bansea o) quer por soff mu
^ brnnht-i, qujr por moles-

tia* d o curção a lofi;alo.
Ve U Ernesto Simôa* da Sd

va Fre tis em sua. i.ija a ftua
1'orina *.

AGJACELINA
O m^Ywfr ^roparad í o»ra li^r

fa-^ya^ e íViii <r o cabalio, ven
!'« o ba atai o José Gonç lves àò

A meda- aa
7J

Nest«, typographia se dirá oh-de se fabricam caixas para typosecívaletes parais loesmus, comtoda & perfeição e por preços m§.diçois. ,
sila-sô encom»çnda5. a i

CAFf mm
Manuel Foatfüí Ko eira/on inua

com ò *eu f.ib i:o de café muilo,
amo é geal na iti oaíi* i >V

EsM eafe é o Vardad^iro eafè d'
lue as exínas. fáriilias, a maú,
amadores podem faz^r uzo IfiS o
ininimo r^c fa de qua sej* um p*o-dueto falsificado ou d^stríti io' áo
seu verdadeira palaiar;pf>is o h\i
í oâôtüte *1 m io e.ondocjm^nto
profi^Hirial q h tem na ta ^n
dustiia só-mãnzpula o ma hor café
qu^ encontra no mercado, r^zõ s
edas que õ colo ía na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.tamihas que desejarem
uzar de um gênero tão perfeita
mandarão abastecer-se do menino
na fabrica a rua dafe Flores h' 24
iugar único a onde é veàiiilal

Preço 900 o kilo.

CAFB MUIBtJ.

P}íra a muito sahonsi, \wèò
Ffot«os-> do Suu2s Brandão.

RÜ4 DA PiaÇi ISA 7.

TINTA PAiU ESGUÉyEft

prata a fixe, em tudo ig„a! anf)-iipc »fiín»d;i -nglezi, ven a Fru-luo*! da Sou-a Branl&o, á rmuir ila p pr,ç, (1% 7# e;„ ffM*'S .'a 1 uça a cont-nt i da fieg.
guez; pretos btratissimos.

COMPANHIA BAHANA
HOtiHli) Di àfà. ÜE AüOST»

íiacrioa.ra e Bahia.Èütm
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MÓiLESÍTÍÀSAbC)
P EST0MA80
TIIII EIPEPIICI

Preparado por Godproy, piarnM

üi

w^w^^w
. Empregado nos Hospitaes e
mccilado pelos médicos, nas
dyspepoias.cardialgias.vomi-
tosgastrodyriaa.gaatralgia8,
iástió, digestões penosas, etc.

Itigestivo perfeito
DEPOSITO GERAL*

,?*<•, Rue Albouy, SPABIS

-'TyJi"*i*S *.. >»^V««*«


