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Q ASTEROIOS
OFFIGIOSE INDUSTRIAS

AO PAIs DE FAMÍLIAS
«Em nosso paiz, infelizmente, as pro-fissões materiaes sào olhadas com uracerto desprezo, que cada vez accontua*

.semais nas principaes camadas da po-pulaçao brazileira. *
Esta verdade acerba, denunciadorade perigos bem sérios, explica o ne-iihum progresso industrial realisadodurante o argo periodo da indepen-dencia ate hoje. y
E' a decadência moral que lavra pelopaiz plantando á corrupção das cons-ciências, ea versatilidade do caracter• individual, rebaixando a dignidade*Oc,al á feição do egoísmo to^e decada um, nao è mais do que uma con-8»» d't!SStí mim vota-

ímrüsfrial,.assim como nobilita o ho-mem moralisa os povos, fortificando-

fitf! 
m-snos Preceitos da mo-

:*;Enjré nós, exercer um «officio,» de-
ÈÊMi uma Profissão material, e,para muitas .cousa indecorosa que a-
§W$&*$ avilta,que d,4hónraaquelles que assim procedem! D'ahi
ffiW!^ 0& Jà infiltra-
™w?a° d° P°™' ea conseqüentepobreza do paiz.
in^Infaa,f0va dos P^conceitos que è™ttfte «'"re nos o numero dos
SLlírabalham relativamente ao nu-
ÍÜI ?ueVÍVBra ,la indolência. É
S "°rty araOTÍcano, que vive

ÜÍ Í lhar' gutí trabalha *&& sa-
lÊliPlt «dade de sua or-
balifl?' (jbrazilt!1ro, em geral, tra-
leSplíil^âlfô i$< pode vi-
w IP 

" trabHlhar, e. muitos ha oue
frillIPP a° «icio Xs

A re^ra geral, .extrahída dos erros"
,&ff í$» üopassado^ecS

rabflt ,reg"ae'1 t!a s«rvidã,o, é gue
ShW (n.müa«>ente- aquelle que :S§

é á tw it l», ia V,fl0le"ci^:r;' Sim, essae a ti-isto verdade, porque, destaca-damontea indolência ó uma arlsfocfaCia em; nosso - paiz éMmm»Mas é preciso fa*er guerra aÒs>e.

NUMERO 97
Annuncios, 60 réis a linfea,

de assignantes 40 róis;-r-Pa-
gamento adiantado. &&

t.Cidade 
da Cachoeira-,-^^

SÍl°,dr,trabalh0'3Ut3 vão arras-
Na nh?,IJa,ZaoprociPiüio da decadeu-cia physica e moral.
n^/^f1,8-0 plailtar no Paiz o amorpelo trabalho profissional, que trará aenergm e virilidadede quê tanto cáre'
m^Ê?' ''at,'a mant';r>se firme naslutas que terá de empenhar para resol-ver os graves prebl nnas de que depen-de a felicidade do paiz.
•tíilf! agUtírra aos Preconceitos de
Í S?ia RtlS°r-ÍnÍCÍada. Ptílos Paisoe .amilia. Elles sao os únicos compe-tentes para encetar a auspiciosa reac-çao, P^curandodesenvolver as apti-does dos filhos na aprendizagem e noexercício de «officios» uteis á socieda-de em que vivem.

O «officio» é o patrimônio mas segu-
taP llH^n PaÍ ^ faraHÍa PÓd! d0"tai seus filhos, na certeza de ouequando escoar-lhes das mãos a fortunapecuniária que por ventura possuíampossam e'ies vestirá blusa honrada do
IrfPI ™T°- Sakaçã0 cb,ltra a*ganas oa miséria.

Aqui, vem a pello. transcrever uratrecho profundamente exacto ' do bri-lhante escriptor brazileiro dr. Aristi-des Lobo: \
| «Ha entre nós ura «burro de carga »diz o i lustrado jornalista, que é o pâide família, a imagem Wvae pungentedo Pelicano. Um homem, uma actívi-dade iiniça, um esforço e uma dedica-çao singular, pobre, quasi.sempre po-bre, pois e por va de regra emprega-do publico, encarregado de manter,na media, quatro consumidores.

O filho não acha emprego, o pai es-gota-se em esforços vãos sem conseguircollocal-o e fica entre as pontas doseguinte dilemma: ou expelleo filho eperde-o, ou. tem de sustentai o e mau-tel-o, vendo-o crescer na mais perigo-'sa ociosidade, üradia verga a eu mi-i-ra do lar, morre o ganha-pão d'essagente, eesses,.náufragos espavoridos ¦dispersam-se, submergem-se, é a^oa-avra, n\issa vaga insondavel compôs-'ta de todas as desgraças!» ¦ %
J assim é;—o ; pai: de familia, qM

j nao consegne «arranjar» para os filhosum emprego publico, vê-se forçado 
"a

atiral-os aos perigos da ociosidade,
porque os preconceitos de trabalhoaviltam a seus olhos o exercicio dasrolissoes materiaes.

~^«-. . B ii,T ,f"

família tnumpharem, conseguindo li-nertar-se dos pieconceiios do trabalhoprincipiará a mocidade brazileira atnlharo caminho da educaçló posfti-va, destinada a restaurar o caracterindiv,dual e aproveiíar as forços phy-
| 
cas do paiz. E' preciso espalhar in-dustnas por todos os cantos do paiz epropagar por actos, por exemplos, anobihtaçao das profissões materiaes

My',e?lso m a sociedade brazilei-ra de o devido apreço ao sapateiro, aopedreiro, ao marciueiro, ao alfaiateao carpinteiro, ao ferreiro e a todosos'portadores d'um «officio» industrialporque estes são mais uteis a sociedadee tem mais titulos á benemerencia so-ciai do que aquelles a quem o acaso oua herança encheram de.bensda fortu-na e que, era geral,, se servem d'e8se
WM,¥0 sortei> Para oíf.-recerema sociedade em que vivem o pernicioíoexemplo da ociosidade.

Mandemos, pois, ensinar um «officio*a cada um dos nossos filhos, seja ellenco ou pobre, porque os bens da fortu-na estão sujeitos á lei geral da conti-gencia humana e aos «officios,» as pro-fissões industriaes são a base, osupe-daneo da civiiisação moderna.»

NíõmciARio
Hojean^te no circo Anglo-bra*i-leirOi haverá espectaculo em beneficiodas obras do altar de Santa Cecilia èa philarmonica «Euterpe Geeiliana.»tomara parte tocando diversas pecasdo seu repertório. >
Espera-se, grande concurrencia.'} 

gonsoegio
Temos presente a grata noticia de4er se cazado no provincia de Minas-Geraes, o sr. capitão Januário Nune*da bilva,com a exma. sra. d. OuviaMoreira de Silva.
O sr. capitão Januário é natural dacidade da Feira de SanfAnna, filho dofallecido negociante d'aquoÍla cidade"Bento José Nunes da Silva, e cunhadodo nosso | amigo Silvino Manoel dósPassos.
Nossos sinceros parabéns.

*'-. ' *V-* ¦ 'V . •*,'

:'..Aã'

PASSEIO A ÍEIRA DE 8ANT"AJNNA.• Em 9 do corrente dez carros levados
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por duas machinas, primorosamente
preparados, partirão da estação que se
achavaombandeirada, ao sonda liar-
moniosa «Minerva» o de foguetes. A
locomotiva mostrava-se esplendida,
conduzia mais de 300 passeantes. ( t

Ao chegar a estação da Feira passa-
ram os carros por um pomposo arco ue
folhas naturaes gera ndolas penderão o
ar.

Uma commissão de senhoras orga-
nisadapeio nosso illustre amigo osr.
Alfredo de Freitas agenciava donativo
para o Asylo de N. S. de Lourds a porta
da estação da Feira, onde chegando rp-
mos recebidos por senhoras de altaso-
ciedado e cavalheiros distinetos.

Aphilarmonica «25 do Março saudou
a sua irmã a Minerva.»

Houve também uma outra commis-
são de meninas que agenciava para o
mesma Asylo, dirigida pelo sr. Andra-
deAnnibal.

D'ahi a «Minerva» dirigiu-se á Ma-
triz, onde fez soar seus maviosos sons
o, depoisdeter feito um* breve oração
aigiu para o interior da cidade, de cu-
jas casas erão flores arremeçadas,

A philarmonica «Victoria» saudou o
«Monte-pio» no que foi correspondida;
em seguida encaminhar-se ao edefleio
da«25 de Março» onde hospedou-se.

A por o almoço, os passeantes,prece-
didos da «Minerva» deregirào-se ao
Asylo de N. S. do Lourdes, onde o
virtuoso vigário Baretto expoz as cir-
cunstancias em que se acha o mesmo
Asylo, eappellando para todos afim de
contribuírem com qualquer obulo ao
sustentaculo de tão útil ecaritativa,
instituição que se acha era difflculdades

Foi uma scena oòmmovedora; a ino*
cencia implorande a caridade!

Finalmente, effectuou-se o embarque
na melhor ordem, nada havendo em
todo passeio que produzisse o menor
desgosto.

ú

O artigo que hoje publicamos como
edictorial è do «Mogi-Mirim.»

GLTJG «Q. DO TRIUMPHO»
Conforme previamente noticiamos,

realisou este «club», estabelecido na
reguezia de S. F lix, a commemora-

ção solemne do seu anniversario, na
noute de 8 do corrente, com um espec-
taculo dramático, em seu theatrinho, e
cora uma reunião familiar, que teve
logar no salão de s as funeções; termi-
nado o espectaculo cerca das 11 horas,
quando d,eu-se também principio á
reunião familiar, que terminou pela
madrugada.

Grande foi o concurso de senhorat
o cavalheiros que tomaram parte n'es-
sa agradabilissima festa, na qual rei-
nou muita ordem e animação.

O espectaculo compoz^se do drama
em 3 actos,—«Os filhos da canalha, e
da comedia, em um acto—O diabo atraz
da porta,» que tiveram regular deiem-
penho.

Prosiga esse «club» a deleitar por
tal forma civilisadora os seus associa

dos o suas exmas. familias, corto de
que presta assim um máximo serviço
á importante população, que lhe coa-
juva na sua proveitosa manutenção.

Damo-lhes, poisos nossos parabms.
_K2=Xt-_.

SECÇAO INSTRUITIVA

HYGIENE-ALIMENTAÇÃO DAS OKI-
ANCAS

(Continuação do numero 94.)
No caso de diminuir o leite da ama

por uma prenhez superveniente ou ou-
tra qualquer causa, deve-se mudar ?

Conforme. Se a quantidade de lei-
te não se afastar muito da normal, far-
se-ha um aleitamento mixto pro viso-
rio ajudar-se-ha com leite de vacca ou
do cabra. Se coma mudança a criança
nada sentir, ir-se-ha continuando, e
poder-se ha anegar assim ató o fim da
creaçao. Se, porém, o aleitamento mix-
to não convier, o remédio è mudar.

Nos casos de prenhez a mudança é
a regra sempre.

A's vezes não é a quantidade, mas a
qualidade do leite que prejudica; as
sim, por exemplo, o leite muito ve-
lbo ou muito novo, muito rico ou mui-
to pobre em princípios substanciais.

No primeiro caso modifica-se a ali-
mentação, dando uraa não muito nu-
tri tiva, consistindo principalmente em
sopas, no segundo faz-se o contrario:
alimentação reconstituinte, e abudan-
te.

Se apezar djsto persistir nas crianças
um estado dyspetico, que obsta ao de-
senvolvimeuto, o remédio é mudar de
ama, eexirgir na que for substituirá
as condições de idado e composição do
leite diametralmente appostas.

Ha uma objecção que cora mu mente
faz-se ao medico que aconselha uma
mudança de ama: «A criança já está
taiuda, já conhece, não pega mais era
peito de outra.»

Engano, puro engano. Se no primei-
ro dia recusar, não dê-se outros ali-
mentos, não se faça caso de que o me-
nino chore com fome, deixe-se mesmo
que a tenha, a fome é bôa, conselheira;
emquanto a criança recusa mamar é

'quea fome náo ógrande, e não deve
haver recaio de que por isto venha á
raorrer.Vá sempre a nova ama apreseu
tandooseio, dê-o á noite no escuro;
afinal o nenê vem a rnamar.

No dia seguinte a união está feita.
Tratemos agora do regimen do re-

cemnascido.
Apresentam-se dous caso: pu a cri-

anca é fraca imponente para mamar,
por debilidade congênita, ou por nas-
cimento prematuro; ou é forte, de sau-
de perfeita, e pega no peito com for-
çae avidez. ,

. No pri mei ro caso os cuidados devem
ser dobrados. Ò leite expremido do pei*
to, de hora em hora, é dado na dose de
5 a 10 grammas de cada vez. Ao mes-
mo tempo fctz-se fricções com substan*
cas alcoólicas. So c abatimento còn-
tinúa, dá-se. nointervallo das colhe-

-res de M&fmm panada ou gomma

da tinta com vinho do Malaga a firo*
porção da uma colher para meio copo
de agua*

As vezes ô-se obrigado a proseguir
o aleitamento com a colher durante um
tompo mais ou menos longo, mas em
geral, no firn do um a dous dias, es-
te tratamento terá despertado o po-
der do acção, e o recom-nascido pe-
garáno péito.

No segundo caso oflereco-se o poi-
to logo após o nascimento. O rocem-
nascido precisa desembaraçar-se do
seu «meconium> (ferrado) o o colos-
trum, como dissemos acima, dotado dn
propriedades purgativas, preenche ma-
r.áVilhosamente esta indicação.

Se a mãi achar-se oa impossibilida-
de deamamentar, vae-se emquanto sa
espera a ama, alimentando o recém-
nascido com agua assucarada, ligeira-
mente tinta de leite de racca, masis^
to não deve passar de 36 horas no ma-
ximo.

, Quer seja aoriança amamentada pe-
Ia mãe, quer por ama, deve-se regui
lamentar a amamentação, mas aqu-
divergem as opiniões. Alguns médicos
en tendem que esta regulament içãode-
ve ser immediata, desde a primeira
semana, e que desde então não deve a
criança mamar, senão de dua&emdu-
as horas, Nós somos da opinião do*
que pensam que duranti os primeiros
dias deve-se dar o seio todas as vezes
que a criança manifestar desejos.

No fim de quinze dias tenta-se ir a-
fastando as vezes de mamar, sem ser*
se nisto de grande rigor. Depois, no
fira do primeiro mez, principia a ser
rostrictamente executado este precei-
to salutar, indispensável: cada dia, gra-
dualmente. vae-se caminhando para a
regulamentação perfeita; a principie
se para-se as vezes de mamar pelo iras
telvallo de uma hora, depois hora ©
meia. Emfim, a partir do segundo me*
a criança não mamará mais do qu%
de duas em duas, ou de tres em tres
horas durante o dia, de 3 em 3 ou d»
4 era .4 durante a noite. Senãotomar-
se estas precauções,ora a criança mao
ma de mais, e infere de uma vez quan-
tidades muitos consideráveis de leite,
que lança fora pela regurgitação, re-
nascendo logo a fome e sede, e recla,
mando nova satisfação; ora • mama d-
menos, porem muitas vezes, e, n <m só
a criançarcomo a mãe também, ficam
privadas de todo repouso, o que ò
principalmenteprejudicial á noite,re-
sultando para a criança perturbações
dyspepticas, nem só pela própria fadi-
ga, cemo pela alteração do leite ma-
terno.

Esta regra jtem excepções, mas sao
raras; e nem por um organismo ser
suficientemente resistente isto justifi-
ca o máo habito.

Ordinariamente ao acabar de ma*
mar a criança vai adormecendo; umas
despertam pouco tempo depois, outras
nãoi Se ao fim de tres horas ainda es-
tivera criança dormindo, ó necessa-
rio despertai-a; se ao contrario tiver o
somno muito curto, é necessário pro-
curar a explicação ou na perturbação
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das íuncções digestivas, ou na insuffi-
¦eiencia do aleitamento, ou tmtnn na
maneira por que a criança acha-se en-
faixada ou deitada no berço, um eu-
eirò mal appKcâdoi muito apertado, ou
sujo de urina ou matérias fecaes, ai-
gumasvezes as variações atmospnen-
cas, o frio, o calor excessivo, sao ou-
trás tantas cousas do excitação nas cri
ancas du peito.

Neste caso o seio não as acalma; pe-
*am, largam, tornam a pegar, inquie-
tai e sem cessàrde chorar. - ,

De poi» de mamar o menino sera dei-
tado no seu berço, de preferencia so-
bre o lado direito. Nem a mãi nem a
ama devem tirar a criança do berço
para deital-a no próprio leito salvo
momentaneamente, e com o nm ü*.
aquentar um recemnascido doente i
resfriado.

Tem-se dado muito casos de triànça h
morreremsufíòcndas debaixo da ma»
ou da ama. E ueeessario não facilitar-
so Por isso mesmo è que uma mãi cui
dadosa, emquanto não tem ainda snfli
cientes motivos para depositar piem
confiança na ama, nâo deve deixar d*
durante a noite ir por vezes visita
aquella e fazer-lhes observações seve
ras todas as vezes que ella tiver dei
xado de conformar-se com as orden
recebidas a tal respeito.

Passemos agora a tratar do seita-
mento artifial. Em falta de ama < eve-
se preferir o leite de um mamm.. ro
(cabra, vacca, ovelha, etc.) a iodos s
decoctos feculentos imagináveis, po
mais aperfeiçoados que sejam.

A mortalidade dos recemnascido
criados com maraadeira è de 30 a 4<
*!• e attinge80„i0 nos que são desma
mados prematuramente.

O verdadeiro alimento do racemnâs
cidoé o leite, e o melhor suecedaneo d<
leite da mulher é ode vacca; não qu
seja oquemaisdelleseapproxime pel;
composição, maa porque è o que se po-
de encontrar mais fácil e regularmente,
a preço moderado.

A differença essencial entre o leite
da mulher e o da vacca consiste em
que o leite da mulher se coagula no
•stomago em flocos muitos ligeiros,
emquanto que ode vacca forma gros-
aos coalhos compactos, donde vem que
o leite da mulher è digerido e assimi-
lado facilmente,emquanto queo da va:#
ca, formando grosso coalhos, que não
podem ser facilmente dissolvidos pelos
aueco gástrico das crianças, ou são re-
geitados pelos vômitos, ou atravessam
em massas azedas, não digeridas, todo
o tudo digestivo, que irritam em toda
extensão.

3 (Continua)

ANNUNCIOS
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ym queijo fresco, Tende-se no ar-
«a2em de Abilio Augusto Guimarães

Rua da Ponte Velha N. 4.
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BREVEMENTE

MA LOJA GENES10

St ri eiposU a veada

Nesta typographia comprám-s ai»
guhs cÁstroides* doa números 33e 3S
Pagá»se bem

CAIXAS PARA TYPOS
lS'esta, typographia so dirá onde x*

fabricam caixas para typos e cavai*-
tes para as mesmas, com toda a par-
feição e por preços módicos.

Aceita-se eiicommendas.

HYMNO DA LIBERDADE 13 DS
MAIO

Muzica do professor Manoel Traa-
quiliino Bastos e lettra de Silveira Sal-
lese Bingre

vende-se na loja Genesio.

I

& <& <& A Jfc Jfc At ây&A^
fc-V^ üW^KlWX^H^W^t^V >> £:

w T4 m W <¦*v áàéáèy
il

I^ica e Be constituinte
DO

Dr Sl-ANDRÉ
Preparado por GODEFROY, Ph«©

tíu àscholà superior de i%txrtaacia
Ae PAStrs

AVTHOVAWO HLA EX" JUNTA B'llTOlU<«
DS RIO DE JANEIRO

Reunias dói» ageatâ* tônicos ob mais
reconfíDtulntcs, ©ni*^»., c*oc*^, Phoupb Ato
4« Qml, receitado por íodo§ os médicos,
mas convalcacenclas, debilidade, íiaqueaa,
«sfalfauieuto, etc.

Begsmrcçâo do organismo [)
...»

DEPOSITO GERAL
PASI3, 9»", Saa iJboaj, PASIS.
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NTE
<TÕNjÇ0

{NUTRITIVO

OK

S&fS3^
DEPAKl:

O resultato satisfactorío oolido
nos casos mais diversos, até mesmo
tfaauellesem que haviam sido mal-
logrodas as preparações tfrtn^no-
sas, faz com que Vinho coca

sete e 'nals enérgico agente the-
íapeut co para curar o combater*
mnlmia, a chloro-e ç todf as
enfermidades provenientes da po-
breza do sangue.

fl««xado por iodo. m «MiiMigff
ourar o oombator o BaoWstts-
mo, ••eroftila». n»l^ oMo-
roso. eonvalosconolaa, detotli-
dade, flraquoaa, «le.

DEPOSITO GERAL
qm* RuBAlúouy.emPAMS

rv
GYMNASIO GAGHOEIRANO

Manoel Amancio da Silva, dirat-
tor do Gymnasio Gachoeirano, esta-
belecidoá rua de Baixo n. 13, tem p*©r
conveniente declarar aos srs. pae»
de fc-milia e ao publico, que mudom
o seo estabelicimento para a rua Foi-
moza, prédio n. 37, o qual ofFerece va*-
tas e boas accommodações para aulífc
dormitório e recreio,

Cachoeira, 2 de Agosto de Í88S.
O director.

Manoel Amancio da Silvt.

Müho a 80 o liHro
Jovi i ano Bastas,

vendft

, ALHGA-SE
O primeiro andar do sobrado n*. ô g>

«streito da ma de Baixo, om fraBÜ k
redacção do « Amancaao

¦*!€^

***i«E
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ATTÉNÇio
Mattos e Compaahi t retifican-

iô o seu annuncio anterior, dn.
ciaram que cobram 400 rs. per
cada (lacrada no-i sHu^gpindastos,*--
HiHHpcnd ire da ílàip^z» <h ganha-
dor qua faz a Ungi ia; bem tomo
«fto se n*sponsübi isam por qu i
que av*r<as quèse, possam dur no
embarque e desembarque dos yo
lume.

OaFE moido
Ha **u-itibd

Euffosino P.ãvei.ra do Oli vei-n.
vendai «f-hora em diante a 600
risnoKHu, ern seo e íah*-l ei-
rríehto va p*,^ ^ iani;í jjgjj^
Oaniiunciant- pretè to ni tri * m;iis
aourar-se iía popiraçao d'e$t« ge,n ro no intuito de Wn<í—o sem•gu I, Un o oa q^ali ade com<>
no prpços, ao i onfrntn do fregu^Z

,_._ . A
CAFÉ MU13U.

P">r° o muito s-.ijorr.ii-i, ^orèiSFrotas* OeSauzs Branco.
RUA DA PR tÇA k 7.

Cacho ira, 27 de m»rço de 1888 p*ra o que nào p, u(>a esforços,
gar^etiu io ser o seo c * fé sem con*
F Gni/i ri.,* /innli.l» i^, .1 LDECLARAÇÃO

Maitos ele; Ca., par-» evitarem
a co^tiuu çâo dos p ejuiz^s qu
teem s< (f i to nas cobranças dé*
lingaias de volumes no- guindas
tes, per pretextarem alguns n«-
gu«iantes já teiem pago aos ga~IlbaJores, quando é sab 'o
que est«-s nào te-m autoísacào
para rec»b^r,—outras porqu- f-
elevada o preço de 3 O es a 480.
d ciaram que de h *»a em diante*
sò se ão liug d s <s volumes d'a-
quclles que nào se n<-g m a pagar.
a que não se servem de pretexto*
luta isolem dee updtarem p$r io.nV
gas bo/as o rax-iro das cobranças
em ,set's balcô s para eximiieuwe
d'e se o-ver.

Cachorra, 5 de julho de 1888,

PALHA DEJUNCO
fcceb u um^í grande quaniila<de^ vende muito barato o Virei

lio H-úttt

f sçâo de qualidade alguma, o que:»ode ser aorneiaio pe|0 nubuco
o eo m guifi'o paladar, uois a sua
lorr<>faefi i é feiia serj§ reserva da
orenença de qualquer p-ssôa.Vluíftiba, 20 dej ífiho de ff^gs.

St

ClG\R«tüS CiLiJKNíES
Pari faznrem desaparecer ins-

Umaneammt», a f^ ta de resnr
HCã> oroduziia qr.er por astum*

íp i hamenio) quer por sofr mui*•o* bron h'tMs, qU«r f)0r raole^
tia< do cor-çáo H ,i0 Q;*<J0>

Veul'* Ernesto Simóe* da Sdlva Fre tas em sua,lija a Hual'ormo>a.

AGUAGgUM
O melhor t reparada p^ra <iraí

!#?$& e forti i-ar o cabeüo. veni« o baraleiro fj0sé,^oàe-lves de
Almeida*

¦. HiYÍE* Paíu C^BELLLiiS '
vP que há oe mais indo e mo-

dçrno^ne>te art gú ven >&«$ yjr.
gilio Jlotla á rui de Baíxo n 31

A>" TiNUS E OLEoS
Para pintoras tnn um oomple-to s'f.»imento o: Virgibo M «u*.

ESTR1BAR1A
Na rocinha do O nado coronelíamponet, em São Fel x, r.^be «e

|P WmÍ*M na estrita i*.pw «i.a ou por oiez, sob contraio
^lambem 

veode.se capim aos ffcj

*'"*£' íypograpMa se dirá"HT-sefabatem C8Íxas para typ(is

•se eií«ommendas#

.. t ;»-.. -;.¦» 
^ ."¦£,/'¦"

CAFÉ' MUI DÕ"

TLVTA PARA EáCItEVIiit
P*e.M e fixe. ea tudo is,„| -

SíSEA sp" 8 Bran )ao* á r«
mm k Pr.«çi n. 7. em fras'"» 'e l„uç;l a conl^Mt» d, f.e„g^z; pr-ços baraiiMlmos. 

'

COMPANHIA BAHA^JA
HORiKIODjaEZDESETEUSíld
E^TRE Cachorra é B«b>a

Manuel Fontes Mo -ira.^oninua
com ò «eu fabrico de café muilo

orno é ge alnenh oQhMilo l
Es'e eafe é O verdadeiro cáfè d^

lue as exmas. fHirrilliâVH ^m[
amadoras bodem fazer uzo s< m ômínimo r-c io de que seja uni produeto falsificado ou destituído do
seu verdadeira palaiaripois o seu

I f-oac mie l m io co(ibecimBnt>
protissioiíal qrre tem n*>4a in^íustaa só manipula o me,h^r caie
qu- encontra rio mercado, rszp se tas que o colosa : na altura doseu verdadeiro va^r.í; •

A exmas.fam h«s que (lesejaretn
nzar de ,um gênero Uo peifeitomandarão abastcGer^se'do me^mo

M fabrida V rua dès Flores n* 24lugar único a onde é veálidevPreço 90o o kile.
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MOLÉSTIAS DO
ESTOMASO

fino EOPEPTÍOI
Üto JD ^CJH A TEA. V

Preparado por GooFnoY, pharm««»
Empregado nos Hospttaõs 6receitado pelos meüicoà; nasd-fçpepsiás.oardieXÉyíasíVomi-

tps^fitrodynias,g©9írâtgias,
faetio,-digestões penosas, ele.&íff<£8tii>0. perfeito

DEPOSITO GERAL:
SM*».! %ue ülboujr .• FAXlfi I
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