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O ASTEROIDE
O TRABALHO

Grande è a missão do trabalho! O
trabalho honrada è de todas as preces
a mais sublime, que o homem pôde oi--
ferecer ao Greador, porque o trabaiüo
honesto e perseverante é também uma
grande virtude. ,

Ò homem pelo trabalho nao sò gran-
*ea o seu pão quotidiano, como a paz
Sara "si e a harmonia com os seus con-
cidadãos.!Por isso vos digo, irmãos I
arredai de vòs a ociosidade, a mai ue
todos os vícios, eque vagueia sempre
acompanhada poda ignorância, a des-
konra e o crime.

O homem pela ociosidade atraza o
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„„ °
íieu adiantamento moral e physico, e
íaltaaos seus deveres para com tf eus e
T>ara com a sociedade, pois, Poisando
alimentar-se, elle necessita de trabalho
«sefor ocioso será conduzido a toaa
sorte de humilhações. ... .

Destas aos vicios o caminho è curto.
© ahi chegado elle se desvia da estra-
dado progresso e,passando por moca-
flcaçOos inauditas, d* despeahadeiro
emdespenhadeiro,vai rolando msea-
airelmeato até o fundo do abysmo do
crime. .. , ^ ^a,níii

Vede agora quão diverso e o paanfi
da virtude do trabalho, pela quel se
Srang.ia a •sympathia do #«
mundos, aperfeiçoa-se o morai e desen-
Tolve-se o talento.

-Sem a moral é impossível ao homem
ter uma fé robusta, que possa alias-
tal-o dos obstáculos amontoados^ nesta
vida transitória. Aquelle que nao pos-
àue a virtude do trabalho, cahe na eis-
má da indolência e, actuado por jpi-
ritos da mesina ordem, está sempre- a
fcorda do precipício.

animaes, o que mais abusa do tempo
decretado.

Antes da luz solar despontar no ho-
risonte e viraquecer as romagens dos
arvoredos, já as avesinhas esvoaçam,
enchendo o. ares com seus t ri nos e gor-
geios.osiiiseotos sa movem irrequietos,
toda a natureza desperta, só a maio-
ria dos homens dormem.

Gomo é bello e sublime ver esses ala-
dos cantores, esses innumeros bandos
de irracionaes, guiados pelo instineto.
renderem preito ao Greador e darem
culto às suas leis, ao despontar d 1 au-
rora! •_* 1 1 'A' •

Eo homem, esquecido das leis divi-
uas, ainda se queixa das provações por
que passa!

Trabalhai; junetai à da caridade a
pratica desta virtude, digna dos cora-
ções bem formados.

Purifica' vossos corações pela te ao
trabalho, porque, quando a caridade
pura tí-elíès entrar, tereis a vosso lado
o Christo, nosso redemptor, que vos
abrirá a parta estreita, que dá entrada
para a morada do nosso bom Pai.

Trabalhai; que o trabalho honesto
traz a esperança, desta surge a fe, e
de arnbas brota a flor dilecta do Ghns-
to—a singela caridade,

Que a paz do Senhor seja comvoscol

liberdade os fere; recuzai-lhe o vosso
concurso; deixai que elles improvi-
zem essa m thologica republica, ttr-
mada sobre os destroços da escravi-
dão, que, á proporção que forem
decompondo-se ella desappareoerà.

Não consintaes que continuem a
envergonhar e aviltara vossa cidade,
comooutr'ora nasluetas da liberdade.

A verdadeira republica virá em seu
tempo próprio, quando forem expulso»
do templo os mercadores.

O que todos devemos é nos esforçar
para que à nação presida um governo
liberal e, patriótico, nào nos importan-
do com a denominação.

A republica n'esta provincia, dev#
ser restringida à capital, porque o des-
fecho è fácil de prever: toda vegetação
sem raives perece. %

Esperamos que vossas muzicas e ro-
guetes não sejam raais utilisados para
abrilhantarem reuniões que tenham
por symbolo a escravidão.

Tal é a presente republica.
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Só daremos o «Asteroide» no sabba-
do próximo, e para isso pedimos li-
cença e ao mesmo tempo desculpas
aos nossos bons assignantes.

c* 
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NOfici^mo
...si

A cidade de Santo Amaro, n'esta pro-
vincia, como não foi attendida no seu
celebre pedido de indemnisaçao, no
qual assignarara pessoas de todas; as
classes e posições,acaba também de sar
irircoma idéia de republica, preten-
deudo criar um ciub republicano, co-
mo desabafo a sua escravomania; teu-
do ásiia frente ura«alto»engenheiro,mui

>rda do precipício. to conhecido nosannaes da escravidão,
O ocioso so aborrece de si, do i»M, vW>M|' W6 a «profissão do extra-

, mundoo do tudo; cahe na Mídgg «.» j Jtíliztís victimas es-
h'umasomnolencia doentia e fatal.>m
tal estado elle representa o irracional.
Preguiçoso, acarreta contra si enter-
widades è transgride a lei do Altíssimo
porqueabrevia a sua vida, autecipan-
doa termo que lhe foi decretado.

O Eterno Pai de misericórdia pres-
créveu ao homem, bem como a todos
os animaes da terra, horas reguladas
paraodescanço d; corpo. Observai o

hidor de pelle de infelizes victimas es-
era visadas»,como por vezes foi paten-
teado pela «Oazeta da Tarde.»

Aquella cidade, que se ressente da
falta de todos elementos de vida, de-
veria abandonar por uma vez as suas
retrogadas idéias, e fazei-se conduzir
pela longa estrada do progresso e do

eSant*amarenses, a maioria da vossa
para odescanço do corpo. Observas, e r^^1"^ "tá 

ràí?a e tibia; a luz da
ffd.,_«»ãoè o homem, de todos os Wocracia está caga e uma, a

NOVA PUBLICAÇÃO
Recebemos do sr. Genesío de Souza

Pitanga, agente é editor de publicação
nesta cidade, um exemplar da «colle-
ção de Taboàdas para os principiantes
dearithimetica.»

Pela leitura que fisemos não pode-
mos ainda avaliar o merecimento da
obrinba; porem podemos garantir que
temos ouvido opiniões as mais sinceras
e criteriosos de vários professore• pu-
blicos e particulares-acerca do valor
e importância do trabalho.

Escripto como está em estyllocom-
pLHam^nteadiantado, espeiaraos que
rauitoaproveitarà ao prpfessorado,por-
aue empregará menos esforço para
ensinar © especialmente aos escolares
nue turão de aprender ligeiro,theonca
e praticamente as preliminares lições ,
das 4 operações principaes. a.;.

Desmando que seja bim suecedido
na propaganda de tão útil livro, agra-

1 decemos ao editor a fineza que noa fez
I da remessa de um exemplar.
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B30RÉVE.VÍ-N03 DA MURITIBA
Nanoitode 12 do corrente houve

n'esta freguezia uni variado cspocta-
cujo theatral, representado pelo sr.
João Miguel do Farias, sendo muito
concorrido, o uma digna commissào,
após eloqüentes discursos, ctfereceu
ao distineto repr.zentando lindos e
primorosos boquets.

Os oradores foram os srs: Barão de
Capivariy, dr. João Martins dn Silva edr. Numas; que recitou uma linda poe-zia, sendo todos muito applautüdos.

Frenéticos vivas forão dados ao ixi-
mio artista que também se houve no
dezomponho de seo apreciado trabalha

Honra ao povo Muritibano, que as-
sim sabe dispensar jus a todos que se
acolhera á sua protecção.

O artigo que hoje publicamos comoodictorial é do «Reformador» que se
publica na corte do império .

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Sessão de 1» de Agosto de 1888.

Tópicos de um discurso do exm0. sr.Jaguaribe;
Osr. Jaguaribe:—Eu tenho o prazerde antecipar a resposta que deve darao aparte do nobre deputado, declaran-uoque,^ndopercorrido uma zonaim-

portante da província deS. Paulo, pro-vjncia queseavamaja a todas a outrasna agricultura, eu tive opportunidadede sentir uraa satisfação a mais legi-tima e a mais consoladora,
Eu fiquei sabendo que os fazendei-ros da províncias de S Paulo têm como

programma assentado que, no dia emque houver governo que se lembre devir levantar perante as Câmaras do- paiz a idea da indenização, neste diaos partidos a que esses homens per^tencem terão desapparecido, porquoelles julgam que um tal governo è in-digno da nossa pátria, o como tal ellesnao se prestarão nem siquer a admittirsemelhante proposição. . . 
d™imm\

O dr. Rocha Leão, um dos lavradores
que mais se tem distinguido pelo seuitiüeuto, pela sua energia e conquistas

; feitas no trabalho, estava perfeitamen-ta satisfeito com o trabalho dos liber-tos.
O sr. Bezamat:—-Não éexacto.
O sr. Jaguaribe:—Ouvi do própriodistineto cavalheiro a que me referi

que estava satisfeito...
O sr. Bezamat:*—Não podia ter ouvi-do, porque eu o ouvi em sentido con-trario.
Osr. Jaguaribe:—... que tinham sa-nido apenasdous libertos de sua fazenda, o estes mesmos imprestáveis. A

procura de trabalho agricola naquei-ias fazendas,, compatível com o estadode necessidade das varias industrias
qno alli são tratadas, tem sido extra-ordinária.

O sr Bezamat;-Vexa. parece queestáfallando fora do paiz.O sr. Jaguaribe:—O peior cógo è oque não quer vêr. Áquelles íazendeiros
que se preoecupamem receber dinhei-ro liquido do bolso dos contribuintes,saoos que mais faliam. Os que cuidam

I era trabalhar já vão ficando ennojados•da política que os têm iiludido; estãoresignados porque não podem deixardeapplaudir o progresso de nossa pa-.tna. l
| Osr. Bezamat:—Os que libertaramos seus escravos, não podem ser inclu-.idos na indemnisação, por isso faliam-e nem a lavoura está gritando.Osr. Jaguaribe:-^sr. presidente, v.exa. sabe que esta Injustiça feita pelonobre deputado representante do 7°districto do Rio de Janeiro, iislo refle-cte somente sobre o governo, reflectesobre a lavoura; e, opor isso que deveíazereste protesto, porque sou lavra-dor e arreceic-me dos advogados da la-

isca;
chieara, facilitando a queda de ....'..no pharynge, não obrigam a criança apraticar sucções em esforços separa-dos, médicos, que graduam a ingestãodo leite. Mas o uso da mamadéirà exi-ge grandes cuidados de aceio, senãosgquizerq,oo leite azede, principal-mente no bico de borracha, e produzairritações da bocea. l

Nas grandes cidades a grande diffl-cuidado esta sempre em encontrar lei-te puro; é de toda conveniência que ofornecedor seja pessoa de confiança.isto e, que as vaceas fornecedoras doleite passem diariamente algumas ho-ras ao ar livre, é o essencial; quantoá mudança e misturado leites, não f;ema importância tem-se querido attribuir-me. Mtre o aleitamento natural pelamai (o que dá os melhores resultadosou por uma ama, e o aleitamento arti-hcial por meio de leite de animaes di-versos, colloca-se naturalmente o alei-tamouto misto, que participa das van-tag.nsdeum e das desvantagens de ou-ro. Este methodo será provisório oupermanente, conforme a influencia queexercer sobre o desenvolvimento dacriança, e o estado das suas fuucçõeadigestivas. Ordinariamente ó utilisa-d,o quandoainsufileieneiada uuantida-dedo leite materno exige um adiu-vante. J '
Uma ultima questão que se apreaen-ta e saber-se quando e como deve-sedesmamar uma crimça.
Não pode-se decidir esta questão ápnon ; uma multidão de circumstan-cias exteriores, ou razões de saúde,referentes á criança, á mãi ou á ama,concorrem para a fixação do termomas um principio applicavel a todosos casos, eque nunca deve ser esque- ¦

cido, e que a cessação do aleitamentonao deve ser «prematura nem ins-tantanea».

O sr. Jaguaribe:—O sr." condi 
'ki

Nova Friburgo como eue muitos outro^
ít1tKl-elr0,S' "«ditamossempre que aabolição do elemento servil longe dearrumar a lavoura, veio trazer a conürraaçao prévia da estabilidade do Talot real aa propriedade è a manuten-Ção da propriedade agricola WÊÊuma base de valor e de crédfto ff*> que com os escravos eHa o JW.descrédito â cle

Osr B^amat dá um aparte.
presidéntg rif 

lbri:-Ntíssa occasi2o sr.
agriaoTalntnSrU P? Piedade
^íiíioia sentiu-se animada e confia
no, e longo de levantar essa banrMra mgioria da indemnisaçSo sut ira

;; Març^ apresentasse o proi-cfcocontendo as medidas para WWWcursos necessários, paraque os hvrf."dores podessem proseguir ra»!progressiva de seo trabalho ChaEntão tire oceasião do Yeriflcar que

voura que faliam muito, a modo do ada - tantanea».
w^11!?1'?116^21 Aroda gemais ^maturo, odesmamamentotraz denaiuino iaz e a que menos presta. ordinário desordens maisou menosse-rias % saúde da criança; assim, duran-a primeira semana, se.o pequeno ônutrido de substancias feculentas, nâo

parece ordinariamente soífrer, masdepois o somno torna-se perturbado, oventre distende-se ( barriga inchada ),'o peso da criança, diminue, cu, pelomenos, cessü de augmentar, sobrevemaiarrhea, emmagrecimennto, e quan-ao procuram os pais o soecorro deum medico muitas vezes já é tarde dômais.
A criança deve ser desmamada len-tamente, gradualmente.
Assim, até 4, ou, o que será aindamelhor, até 6 mezes o alim, ito exclu-sivo da criança deve ser leite, só leite»Desta data em diante pode-se, se na-da se oppuzer, associar uma vez pordia, e depois duas, uma papa de pão ôleite, bem cosida. * *- . *

Com um anno, além do leite que de-ve continuar a ser a base da alimen-

——— ¦¦¦¦¦-». , ¦aPCBPiSECÇAO IMSTaiJiTiVA
HYGIENE-ALIMENT AÇÃO DAS CRI

. ANCAS
(Conclusão)

.. Consegue-se em parte attenuar esteinconveniente tornando o leite um pou-;co maisalcalino, apara isso basta ser-vir-se de uma solução de carbonatode soda (4 grammas para 180 gramraas:uagua) de que se ajunta uma colhe-
j rinha^a. quantidade de leite que a cri-
j anca deve tomará cada refeição.i^arj a's;crianças muito novinhas énora ajuntar ao leite um terço de aíruae uma quantidade de assucar de leite
1!Ü n p0.m de uraa faca* á cadaureiçao. De tres mezes em diante as
™,fÍ1ÇaSAP0d6ln.ja bHbür ° ltíite sem

por uma por dia P Pnn«Piando«taçao, dar-se-ha todos os dias um ovo^. x -..,.„ j «a ia coque,» sopas de frango, depoisNao é indifferente a maneira de a-presentar o alimento as crianças Araamadeira é o melhor apparelho parao aleitamento artificial. A colher, a

sopas gordas ou magras, de tanioca,ctesagu, de pão. Mas tarde, ir-se-ha.tentando, de vez em quando, ajuntara este regimen, peixe, sopas de car^
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<io de vacca, deserte qne aos 14 ou 15
mjzM, a criança, já com 10ou 12 deii-
•tes, poderá ir recebendo carne pilada,<* chupar pedaços de alimentos soli-
dos, carne assada principalmente. Ja
então pode se dar, por oceasião das
duas principaes refeições, um pouco•de vinho com agua, mas nada de le-
guines; nem fruetos.

Aos 15 ou 16 mezes pode-se desma-
mar da ama, não que cesse-se de to-
doa alimentação pelo leite.

Tres ou quatro vezes por dia deve- í
se dar bom leite de vacca concurren- !
temente com as sopas e o mais que jà :
deixamos dito. j

Para o pequeno abandonar comple-:
tamenteo seio da ama, no caso de não
o fazer facilmente, cobre-se os bieo« j
dos peitos com extracto de genciana. ]

Aos dous annos a dentição tempo- \
raria está terminada ou quasi. Pôde- |
se então prescrever substancias de
mais a mais nutritivas. A criança fa-
rá quatro refeições por dia, compostas
de sopas, ovos «á la coque,» papas,
biscoutos amollèeidos em leite, doces
como a marme liada, a gciabada, ode
batatas-

Ainda nesta idade o leite é conveni-
ente. %

As gulodices devem ser absoluta-
mente prohimVas.

Assim como deve haver regularida-
de na amamentação, deve tambem ha
vel-a riashoras da refeição, durante o
desmamar* d-pois, para o bom e re-
guiar funecionapoeuto -Jas vias digesti
vas.

Nada é mais funesto do que este ha-
bito em q:iré'se põem as crianças, por
culpa dos pais x das amas,\de comerem
de tudo, e a toda hora.

Da mesr.ia maneira que não convém
desmamarprematuramente e nem de
nma vez, tambem não convém deixar,
como faz*m àjg.umas pessoas, as cri-t
ancas mamando atèdepois de dous an
nos e mais. Tornam-se depois muito
difíceis a mudar de regimen, e nessa
transição sempre soffrem. O desma-1"mamento, ainda mesmo o feito debai- |
xo de toda sas regras, traz sempre cer-¦tas desordens no funecionamento -das
rias digestivas.
•As mais devem estar prevenidds, e

prestarem attenção á menor altera-
£ãp que apresentem a» dejecções, o o
estado do ventre dos seus filhos.
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NA LOJA lÉÍÍSíS

Será exposta a venda
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Nesta typographia compram-s aí-
guns «Astroides»dos números 33 e^Paga-se bem

CAIXAS PARA TYPC3
N'esta, typographia se dirá onde sefabncamcaixas para typos e cavale-tes para ás mesmas, com toda a per-íejoao e por preços módicos.
Aceita-áe encommendas.

HYMNO DA LIBERDADE Í3 DE
MAIO

Muzica do professor Manoel Tran-
, qu]líiuoBa.stOi/elettradetíiiVdira Sal-lese. Bingre

vende-se na loja Genesio.
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E& aos casos mais diversos, «tè áièsmõ £^;
M5j a,aquellesemqueaaviaii,1 siòomai- tm
eM logrodas as preparíícíos ferrufrluo- Wè
^sas, faz com que }'inhó. Wètitfm
|^ ph&sphfstado fe»• ruy &m,uè o wj&
m\ seja e «ais enérgico agente tlió- ív^í
fm rapeut,.co para curar e cprfjí&ítièr a (fe|j«sSl &.n«in'ia; a chlorose e Iodas as |É©nfermidades provenientes da po- tp

breza do sangue. S*'M
Keotfüado por /odoí o* m«dicpfl mpo

«tarar e combater o Ha.cliiaü»-
nao, aserofulas, anemia, è.tílò- |/^roae. convalescenças», de^>t!i- b^
dade, Éraqufjaa, «fe. ||

DEPOSITO QERAL |
|>^ ^^ ,4/i?í?tfy, 5/72 PARIS

» í.^á $)4 k& é»fòi $ S^ W lis

ANNUNCIOS
2^400

Um qnoijo fresco, vende-se no ar-»azem de Abilio Augusto GuimarãesRiaa da Ponte Telha N. 4.

i.voc-icí? s i:*»o.nstit,Binte p

^|;Prèp>íí^|o fior CODIiFROY, Ph«o li
|< a» i^fij^/ií 4'tyej\i'o., tt.e. Mámücia |.Ç
^j A^A» H.Í.A (f..V".1MJKTA D-ífVfltS»» j

|| D* 
ftiO çriá JAxKWÔ {*

È

^M^i^M^MlM^MEBâ

4 r.ftà^'Ui'fi a^í a$?fjjf*s lonícos os raati S
. ? <>v-tf ív«t,l íí:c<;- ;jí.to -i,",i- "

V. M «•> 1,.

O primeiro andar do sobrado W. 6 a»estreito da rua de Baixo, «1 /rtaíJiredacção do « ÁmSríeáÜ»1

.Uv.. diiL':!kUü«, n-AQüôEa. jt u^.queea, ^#

ir ?*0^;à£s$ tfi Grgnmmo \p
dk;^o»jto geral

GYMNASIO CAGHOEIRANO

Manoel Amancio da Silva, dire®-tor do Gymnasio Gachoeirano, esta-btílecidoá rua de Baixo n. 13, tem p©rconveniente declarar aos srs. pamde familia e ao publico, que mudo»o seo estabelicimento para a ruaFoi»-moza, predio n. 37, o qual oíferece rmtas e boas accommodacôes para audormitório e recreio, *
Cachoeira, 2 de Agosto dl 188$.

O director.
Manoel Amancio da Silva.

p^rmt»rarf>*mT.-^m

Müho a 80 o
Jovinmno Bôstòs.

tiro VMld«*
3-s



ATTENÇ4Q

M.lws e Compit-hn retiQoiii-
d0 o seu -.nnuncio anW.or. de-

ciaram que cobram 400 rs. por
ca.» linsad» nos 8;u- _««f^9ns:
i»,i,pPnd"n'e .1* de*P«z* de ganha-
.lor que fu • «ng. Ia; bem como

1,4.» se reSponsabÜMam for qu
que avor.as què s« Possain dur n •

«oibnrque e desemb_rqua do* w

"cachoeira. 
27 de março de 1888

UECL\B.^Ç-iO
Mattos etc. Ca., para evitarem

_, coMsnu Çao dos p ejutos qu-
teem s< ff ido nas cobranças d^
lingada» de volumes no> guindas
tes, p<r pretextarem alguns na-

go.'iantesjá t^em pago aos g»-
Hbadores, quando é sao-io
«ue estes nào te-ra aut_>'isação

para receb*^-—outros parqu* f
uMad o preço de 3 0 esa 480,
aclarara que de bina eiíi di*"t
s6 ^e âo liug d s os vt_mnr.es &?>
quelles que. nào sh n^g m a oag»r.
e que não .se servem de pret$W
futeis^lém d^e upat^rem por ion« 1,

|is ho^as o rax-'ifO das cobranças {i;
em seiisbalcõ s para ex«mi ein .-e
dVse d* v*r.

Cachorra, 5 de julho de 1888,

O ASTEROIDE

Ca FE MOIDO
Da vu itib.i

Eufrosino Pereira de Oli vera.
vonde Ü> hora era diante a 600
r>is ao Kilo, em seo e^ab^ct-
rnent» rc* praça dos lama indos.
OanuuncianVprete te aind* mais
apurar-se na população d'esta ge
n ro uo intuito de t<im*l—o sem
gu I, tanto na qualidade com ?

no. preços, ao contente do fregu^z
p^ra o que nâo pi tipa psforços,
garantiu .o ser o seo c -vfé sem con-
^sçao de qualidade alguma, o que
uode ser apreciado pelo nubico
o seo magnífico paladar, pois asú|
lorrefaçfto é feita sem reserva da

resença de qualqueí pessoa.
Muriliba, 2ttdejuoho.de í*88.
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CAFE _lülí)0.

pura e ai>iiio sahorosv., »vewb
Protuos<> de Souz» Brand&t.

RUA DA PK.Ç1 Dí. T.

TINTA PAR. ESCREVER

preta e íi__*\ em tudo igual a
mais afim di inglez*, ven .e Fm;.
tuoz» de Sou a Bran lão, i r_M
dirâta d* Pr.tçi ti. 7. em fr*i

<>s de 1 uç;i a cont^nt* da f.tc*
guez*, preços b ratissimos.

COMPANHIA BAHAMA
HORÁRIO &J aiEZDE SETEMBR*

ENTRE (.Hcboe.ra e Bahia.

ClG\tt.VOS C%LM_N1ES

Para fazerem desapparecer ins
uman^ara. 'nte, a Mia d^ n»$p<

»çâo produzi la qner por »sth<n->
(pu hamemo). quer por soff' m o
tôí bron hues, quer por moles
tias do coração e do fi;ado.

Veni<>< Ernesto Simões da Sd
va Fretas em sua loja a ftua
i;ormo».
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PALHA DEJUNCO
fteceb^ um* grande quaimla.

de 
'e 

vende muito barata o Virgi
lio H itii l

_ri_iYl__o Pá_U UbELLLjS
O que há ne mas úho e nio?

derno ne*te a* t g<» v^n*e
gil io Moita á ru»

AGUA CELI MA
O-melhor orcparad.» par-a tirar

•au>a* e fortii **r o cabello. ven
!h o birateuo. José Gonçalves de
A^meda*

Süb.>-»d •. .
Seg.-Mra. • .
Terça.«le ra _

| Qvi-trt^.-f* ira .
Quinta.*fí a .
S^sta. feira.. .

bbito.
^eg.-f^ira.
Twrç*-.feira. .
Qjarta -*feira

13 I Qum an feifí..
<4 S^tvfira

•.

• •

• •

CAFE! MUI DO
*.« Baixo

» Vir
n 31

TINrAS E OLE.tS.
Para pituras Um um oomple

to s ríifn^ni» o Vu-gibo H It.
-__¦_-__¦ III ¦ -.——W^.——-_--¦-¦-—--%

ESTR1BARIA
Na rocinha d<í finado coronel

íamponet, eui Sao Fel x, rt^be e
«iniDQife» tara tratar na estila Ih,
por dia, ou por mez, sob contracto

Tá_nbc.u_ vende-se capina aos fti
ches

Manuel Fontes Sío^eira.coninuíi
om o «eu fi-bâ^o de café muido,
orno é gealnent-í oalH'i,>

Es»^ café é o verdadeiro cafò d^
lue asexmiís. fanllifisr e mii-i,
amado»«s ;»odem faz^r uzo s^m o
mioifno r c i t de que seji une* p>o
dueto falsiiicado ou dest^tanio úo
se»i venialeira palalar;p>is o seu
r-bric-inte 1 m io conucomento
profissional c0<i temf n*4a v»n

ust ia só manipula o melhor café
qu- encontra no mercado, r^zõ s
e.-iíis que o colo..a na altura do
seu ver<_8de»ro valer.

A exmas.fam !u.s que desejarem
um gene.o tão perfeito

Sbbi-;o. . ..
"v g, f^i ra, ..
T í». fí» a..
Qii.rta.f' r< .
Qüir.ti.-feira^
Sesta. feira. .
Saoba ?•>. .. •

e^. feifa. . .
Te ç> f ira. .
Quarb.-^ira.
Q «io a."Wra.
Sesia, -Teírí*. .
Sabbaio .».». •
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H'tísU(. typographia se dirá on- 
dé »e fàbicim caixas para typos Juzar de _ w._
ecav^letes para ás mesmas, com lmandarfto &b«.^teoer-se do me^mo
\9ià & perfeição e por preçoi mo* I m fabrih a rua das Flores n* 24
«Kcos. liuga» üiuco a' onde ré veaiUt.

AçeiU-se encommendas. 1 Pceço 9^0 o kilo.

MOLÉSTIAS DO
IsrOMADO

YIKHO EÜPEPTICO
____» UVCHATXA-XJ

Preparado por Go_.ri.oi, pbar««*
«MMAMMT

Empregado nos Hospitaes e
rgceiU-lo pelos uie-ilcos, nas
dyopopsiaa.oardlaUgias.vomi-
ios gAstrodynlas.gaotralgiao.
taétio. digobtdeo ponosas, etc.

Digemtiro i>erfeét*
DEPOSITO OERALí

9-tt, Ave Albony. _PJ_JUE8

-.^Mí-fí'-*.-*,.,^

&*'¦. ia


