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;a 25 DE JUNHO
Saudemos, Cachoeira, o dia assig-naládo nos faustos da nossa historia—25 de junho de 1822.
Saudemos cheio de contentamento

o anniversario que relembra o povoàltaneiro dando o brado que requeria
sua emancipação tornando-se nação

Este sentimento pátrio é b mais san-to que pode germinar no coração
de um povo—a liberdade.'

Ella è tudo; ella emana do céu*Vella está a felicidade, quando um po-•vò sabe usufruir o bem que ella pro-ligálisà, sustentando briosamente seus•direitos, quando sabiamente dirigidov| suas forças augmentarem-se e"seus subditos illustrados passarem res-
peitados em todo o orbe.

Portugal também muito gloria-secontemplando este vastíssimo Impe-no/gue por 322 annos sua colônia,
ja muito além de meio século, é flo-rescente domínio, regido pela mesmadyriâstia, fallando a linguagem pátriaA Portugal coube a gloria de po-voar as terras incultas, trazer leis,costumes plantando a civilisaçao

Portugal compartilha com as glo-rias brazileiras que também as suasaugmeiitam.
^Portugal não oppoz-sè, podendo, aVQssa^emancipação, e sim uma parte£jpldàdos que assim qjiizeramv nao: sendo este acto approvado pelo gòver-no põrtüguez que bem sabia ser tem-

po de vos constituirdes nação inde-pendente, ¦
:, Jiévantai^vps Cachoeira heróica
plena^em alegria, ornada de louros--taudai a vossa completa emancipação,

I 
nobre sentimento germinado em um
povo, sentimento que vos eleva alémdas vossas irmans.

Viva a Religião Chistã!
Viva a Nação Brazil ira!
Viva a Constituição do Império!
Viva S. M. o Imperador!
Viva a Sereníssima Princeza R.!Viva o Dia 25 de Junho!
Viva o Heróico Povo Cachoeirano!

FALSO EEPUBLICANISMO
Quando nas grandes convulsões aba-Ia-se em estremecimentos ameaçando

queda o governo de uma nação, cum-
pre a aquelles que a dirigem ter emmente as causas domai, e com ver-dadeiro amor a pátria sanar a chaga
que está corroendo o povo.Cumpre vêr attentamente, que navida social tem a pátria o primeirolugar,, o segundo a familia, o terceiroa entidade.

Cumpre vêr que as leis que regemuma nação são invioláveis, que senao entorpecem ao interesse pessoalegoísmo, ou a vilania de caracterignóbil e serpentino.
Porém da moral do subdito,a quema sorte por uma aberração o atirouao posto elevado, a quem o caprichounicamente da má educação politicao tornou potentado.no governo, enti-dade nogenta, de sentimentos vis po-der-se-ha aguardar as terríveis con-seqüências.
Cqtegipe, que por tantos annos nun-ca oescidio uo senado cousa-algumasendo sempre pelos liberaes interpel-lado sobre o que pensava, occultandoseus..desígnios, para melhor dizerca nio pelas suas extravagantes resi

postas no desagrado dos próprios par-tidanos; agora n'estes ultimos m*
patenteou as claras as idéias, negras
que o dominam. b

Tenvno partido, conservador abertolarga fenda por onde entrará a MÈiliberal, pára éra.;breve cahir semtorças.
Tem em grande rancor o throno fa-zendo-lhe o mal que poder. Nas gran-des emergências, em que está o Impe-rio.quandó mais necessita do prestigiod-aquelle que a sorte elo vou, $ WMesta^ entidade desambainha a Sada discórdia, ê quando esta entidade

lança mão das armas da ignomínia
própria, para com arrojo pretenderemporcalhar um throno, que ainda apouco, qual o cão faminto arretando-se, lambia, e.....silencio.

Na lei do elemento servil portou-semal, sempre retrogadando. Conquis-tou para si os titulos de—desleal deamutinador, alóm de outros; amanhã:tera o de conspirador.
A nação requer leis sabias, e estaentidade mostra-se com ostentaçãocomo pernicioso elemento do desÓr-dem. quando a velhice devia lhe terdado juízo e siso, vomita palavras ia-decentes.
«Art. 145 da Constituição politicado Império: Todos os brazileiros são-obrigados apegar em armas para sus-tentar a independência e integridade-do Império e defendel-o de seus ini-mi gos externos e internos »O que tem feito!
Um prego fincado na parede, o bra--çode algum lampeão que jaz.em qual-quer rua, tem muitas rezes servido<le forca para os amotinadores, e n'es-te Império ha muitos brazileiros nuasabem vingar o direito oflv.ndido.Aquelle. ministro que pretende parainteresses seus a republica, terá o ca-dafalso.
Aquelle escravocrata que aceusa ohrono pela sanção da diamantinalei, bem se conhece como nogelioamotinador: Pois a lei passou 

'dlpÒis ¦
de discutida no senado, e fôra da^es-^
pontaneidade do parlamente e do povo!Para que esquivar-se da verdadeescud ando-se com a mentira?

Para este, o cadafalso premio docrime, e um labeu na historia da pa-tria suráio vergonhoso legado à estaWaçao; Segui, segui funesto ministrona vossa sinistra romaria. Calcastesaos pes o sublime mandatum, o dé-ver, a honra não foram acolhidos riôivossos actos, descestes muito no-.<soa-ceito do povo: retrogadai.
acr»"-->

NOTICIÁRIO ..<.
FESTA NACIONAL v

Hontem ás 10 horas da noite,'maisou menos,>partiu dos três Eiachos 6Emblema Nacional, acompanhado ne-Ias musicas da ia s da policia, ambas
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da capital d'osta provincia, o, por um
numero crescido de povo.

O Emblema Nacional foi depositado
a praça do Oaquendü.

—,. ,¦¦—¦-_¦¦__ !¦¦!¦¦ ¦»«¦—¦¦»

AINDA A ESCRAVIDÃO
Ao exm0. sr. João Alfredo o ao

Juiz de Orphaos d'esta cidade.
A lei neste paiz «pseudo consti-

luciouaU se não 6 para inglez ver,
é somente executada em d.i.trimon-
to do pobre, do fraco e do, des valido!..,

E se hão vt;ja o publico:• A lei a que dão o nome de lei «dia-
manti.iia» e que fora promulgada á
13 de maio próximo passado, abolin-
do a escravidão no Brazil, e revo-
gando todas as disposições em con-
trario, vai sendo escarnecida quanto
aos ex-ingenuos,

Maria Ritta, liberta por effeito cia
lei citada e outr'ora escrava de José
Numa da Silva Junior, deixou em
poder de seu ex-senhor uma ingênua
sua filha, de nome Maria Messias e
apezar dos esforços empregados para
salvar sua infeliz filha ao captivei-
ro illegal em que se acha não lhe é
possivel obter,continuando a infeliz
creança a ser tratada com o mai-
or rigor e reclusa em um quarto,

. segundo consta-nos, para prevenir
que a infeliz fuja em busca da sua
liberdade

Desgraça horrível, negar uma fi-
lha, uma creança aquella que lhe
deu o ser, è arrancar do peito a vi-

, da de uma mãi.
Torturar uma innocente que não

tem l culpabilidade alguma, para vin-
jar um miserável desespero de vida,
è, alem de miséria, um dos crimes
mais degradante.

:i. -;.Que,direito temo senhor-Numa de
ficar coma infeliz Maria?

Qual é o artigo da lei diamantina
que elle se apoia ?

Onde se vio os pais sem direito aos
filhos?

Por ventura aquelle que tanto su-
gou a liberdade de seu próximo terá
mais interesse pelq futuro de uma
creança, que nasceu no azarrague do
que os pais?

Não éisto ura inqualificável abu-
so? Desde o tempo mais selvagem até
hoje sempre o direito dos pais para
com asfilhas fora sagrado.

Chamamos a attençao do zelozo e
justiceiro senhor dr. Juiz de Orphaos,
do delgado e finalmente do exm0, sr.
oons'dh^ro João Alfredo para esta
scena tão degradante que esta repre-
sentando o sr. Numa.

Voltaremos ao assumpto e levare-
mos a questão aos infinitos se possi-
.vel..: fôr.,-.;. .,...;,.-. -, ••.,..

NOVO ESCÂNDALO, HORRIV1L
Consta-nos qüe o sr. Antônio Fe-

liope de Mello, em Maragogipe, não
quer restituir á libei dade os seus ex-
Gravitados, allegaudo que a lei dia-
_aant.ua não tem poder d os übertarQ

o para conseguir seus malévolos o des-
hum.inos intentes eonserva-OsS do rípi-
to em dura prizão e dia no trabalho,
guarnecidos com o feitor c mais pus-
soas, aíi.u dos mesmos não uvadirem-
se. Chamamos attençao das autorida-
des competentes para tãu grande at-
tentado as leis do nosso Paiz,e pedi-
mos ao exm.0 cons. presidente cia pro-
vincia para ordenar ao illm.0 sr. dr
juiz de dirreito e promotor publico
d'esta commaroa, que exijam estes
infelizes á sua presença a iim de de-
clarar e garantir-lhes a sua nova con-
dição.quaudo mais nào queiram punir
coin as penas do código criminai a
qu.dle violador da lei, quo reduz pes-
soas livres á escravidão.

Nada de considerações illmos. e
ex.nos. srs.

Haja justiça primeiro que tudo. Con-
fiamos no caracter probo e recto do
exmo. sr. conselheiro presidente da
provincia que não será indcferente
perante uma tão palpitante violação
dos direitos dos «novos cidadãos.»

mos de querer que elles façam oxcep-
ção de todos os indivíduos, ainda dü
classes mais adiantadas e que quasisempre abusam um pouco da liberdade
logo que começam a gosar delia?

Mas a observação girai o constante
ô que os ex-escravos nào têiíi provo-
cado desordem, não tem abandonado
as fazendas em massa; tcmi-s. desloca-
do alguns, mas continuam a trabalhar.

Senhores, em tempo de guerra...
Nào digo o resto
Quero dar ao senado uma demons-

tração do taes exageraçoes.
Ha poucos diàí-i recebi carta de um

illustre representante da provincia dt;
Minas, meu adversário^ que teve a ex-
trema delica lesa de dizer-me que ha-
vendo votado pela lei, não devia fazer
reclamação publica, mas communica-
va-meque o município tal, da provin-
cia de Minas, estava conflagrado. As-
sustei-me, procurei noticias por tele*
gramma; mas tres dias depois, esse.
mesmo deputado, tendo-se transporta-
do para o lugar de sua residência,
apressou-se a escrever-me uma carta,
dizendo: «houve exageração, os liber*
tos que haviam sido seduzidos por um
inimigo do proprietário, voltaram ao
trabalho; a ordem e a confiança resta-
belecem-se.»

Asseverar a constância no trabalho
da parte de todos os ex-escrâvos, ou o
mesmo procedimento de ordem e du
obediência sempre, è o que o governo
não pôde fazer. E' possivel que venham
a dar-se factos que levem o governo íi
cumprir o seu dever? O governo saberá
cumpril-o tão exactamente etãocora-
josamente quanto é possivel.

%__-_--_-_¦•«»*

O PATRIOTQ GÀ.BINETE 10 DE MAR-
ço

De dia em dia sobe as nossas gran-
des sympathias pelo «Gabinete 10 d_>
Março.»

Os verdadeiros abolicionistas não
podem esquecer-se do que fez p pa-
triotico «Gabinete 10.de Março» n'uma
questão de honra pára o Brazil. ',..

Agora mesmo o governo vai apre-
sentar projectos nas. câmaras tendentes
a amparar a agricultura dos golpes
certeiros da adversidade.

E' mais um bem para a Pátria bra-
zileira, è mais um motivo para que nòs
os homens que só almejamos o^eifi so-
ciaí, possamos desenteressadamént-.
prestar o nosso fraco apoio aoministe-
rio libertador.

Nãq vemos homem mais bem inten-
cionado dqque o conselheiro João* Al-
fredo, elle parece que quer levantar
não só a sua provincia da miséria era
que se acha como todo o Brazil.

Em poucos mezes quantas reformas,
quantos projectos luminosos, -quantas
sympathias adqueridas pelo patriotis*
mo do sãtòojt illustre Pernambuco!

Doze miiWesde habitantes o aclama
e quem libertou os negros ha de liber-
tar os brancos da escravidão da corte,

.nineiieso ' ° conselheiro João Alfredo ha; de
Demais.Vi entendemos que era pre- ser o Moysês.do nosso povo, rasto»'

ciso dar liberdade aos escravos, have- I hora os mvejpsos queiram abocan^i

O CONSELHEIRO JOAO ALFREDO

Eis o trecho de um notável discur-
so, do benemérito actual presidente
do conselho, que muito nos interessa:

O sr. João Alfredo (presidente do
conselho):—O governo não pode, nes-
tas circumstancias, deixar de fazer
politica experimental,

Tem-se fallado de providencias no
sentido de conter os ex-escravos. Se-
nhores, o ministério, desde que se re-
solveu a propor a libertação imme-
diata e incondicional, seria contradic-
torio, si, na mesma oceasião, quizesse
propor uma legislação especial contra
elles

6 
'sr. 

©andido de Oliveira:—Hoje
não pôde mais. '¦"- •'

O sr. João Alfredo (presidente do
conselho): -O ministério queria que
os ex-escravos viessem collocar-se de-
baixo do direito eommum; e assim pro-

Deram-se, dão se e podem dar-se
casos que reclamem providencias es-
peciaes? O governo os considerará, se-
guindo muitos exemplos de paizes mais
livres e mais adiantados, que tem to-
mado providencias especiaes para fac-
tos de certa ordem:

O sr Leão Velloso:-—Apoiado.
O sr. João Alfredo (presidente do

conselho):-^ nossa politica não pôde
ser sinão experimental; e pergunto:
que factos são esses que nos assustem e
fac. ra ter medo da nossa obra?

Não, senhores, o governo está atten-
to; pede diariamente informações de
todos os logares e as recebe; sabe de
alguns factos isolados; mas eu vos per-
guntoem que são estes factos de agora
mais graves e mais aterradores do que
os êxodos de escravos, que víamos no
anterior.regimen,.conduzidos em or-
dem de batalha, seguindp seu caminho,
sem nenhuma providencia possível
contra

fe
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E3TRIBA1UA
Na rocinha do finado coronel Pam-

pònefc, em São Felix, recebe-se anima-
es para tratar naeifcrJbaria, por dia, ou
por jrieZj sob contracto.

Também vendo capim aos fciches.

o mérito do tão distineto Pernambu-
cano.

Nòs havemos do o acompanhar por
toda à parte gritando por toda a parto¦ír-yivà o libertador-esálvàdpr do sua
Pátria—o conselheiro tíoào Alfredo
Correia de Oliveira.

D1 O «Rebate.»

LETTP.AS
O ÓDIO

Araai-vos reciprocamente, e sereis
felizes. Tornai sobretudo a tarefa du
amar aquelles qiievos inspiram indif-
ferença, odioedespreso. O Christo, a
quem deveis tomar para vosso mo-
delo, vos deu 0 exemplo desta de-
.lieação; missionário do amor, amou
até dar seu sangue e sua vida. Osa-| qUalquer,qaem duvidar venhacrificio que vos obriga á amar os quevos ultrajam e vos perseguem è pen-woso; porém é

3**" vfn^w,

isso precisamente o
que vos torna superior a elles; se os
odiais como elles vos odeiam, vaieis
tanto quanto elles; è a hóstia sem
mancha ofllo*oeida á Deus sobre ai-
tar de vossos corações, hóstia de a-
gradavel^ odor, cujos perfumes so-
bem atè á elle. Apezar que a lei de
amor exija que se ame indistineta -
mente todos seus irmãos, ella não
encouraça o coração contra os máos
procedimentos; è pelo contrario a pro-
yação a mais diffloil, eu o sei, pois[
que durante a minha ultima exis~f
tencia. terrestre eu experimentei es-
«a tortura; porém Deus ahi está, e
pnne m-sta vida e na outra os qu3
não praticam a lei do amor. Não
esqueçais, meus caros filhos, que o
amor approxima-nos de Deus, e o ódio
afasta-nos.

(Extr.)

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

capital, um ricoe pomposo sor i mente
de cretones, os padrões mais lindos,
a320rcisao covado, uma partida de
sápatiritus para senhoras a 4#000, e
das enfeitadas a C$000, uma peça de
madrasto encorpado por 5*5'000 e mais
artigos que chama a attençao de seus
freguezes, eque está disposto á quei-mar por menos 30 0(0 do que outro

ver..,.

COMPANHIA BAHIANÁ
De Io a 30 de junho do 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

ANÚNCIOS
CASA A VENDA

Vende-se o sobrado N° 15 a rua da
Matriz desta cidade, á tratar com o sr.
Marcolino-Gomes de Carvalho.

1
2
4
5
6
7
8
9

11
12
13
U
15
16
18
19
20
21
22
23
25

21

;.',"'.. . ATTENÇAO 
'

Mattos e Companhia retificando o
seu annuncio anterior, declaram quecobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz à lingadá;
bem cõmõ não se responsabilisam por
quaí quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me. :, Iv. ' ;"" *¦';¦¦

v .Cachoeira, 21 de março de 18a8.

29
30

Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
T :rça-feira
Quarta-feira.....
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

\
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12

1

5

6

7

8

10

12

5

6

7

7

8

9

10

12

1

2

7

8

12

1

2

%® : 'Asarai
ANDRÉ .VI03AES

O proprietário d'este bem conhecido
estabelleeiniunto participa aos seu*
freguezes, (festa cidade e seu reconca*
vo, que se acha bemsortido das melho-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães, calçcdos, miudezas, perfumari-as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por mu to menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e capri-
cho>a eseoiha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecim Jato se acha-
rá aberto das (j da híanhàn as 9 da
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

CLUB CaIXEíIUL
Acha-se funcionando no predio onde

reside o sr Joaquim Marqües,a rua das
Flores, uma soeiodade de dança, com-
posta de moços do commercio,

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

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, tvpographia se dirá onde sefabricam caixas para typos e cavale-tes para ás mesmas, com toda a per*feição e por preços módicos.
Aceita-se encommendas.

'& 2iS^>& *

N'esta bem montada casa de negocio
vende-se manteiga ingleza de bóa qua-lidade, chá da índia e preto, assim co*mo tem sempre massas finas de todas
as qualidades, na rua Formosa d'esta
cidade.

AVIS
AO PUBLICO

Prevenimos á todos que queiram
freqüentar as nossas aulas,que tem de
serem abertas no 1° de julho, quedesde já se está procedendo a inscrip-
Í$o dos srs. alumnos, mediante a quan-
tia de 2$0Q0, conforme os respectivos
ôstatutps.

Previne-se mais que só serão admét-
tidos á freqüência aquelles divida-
dentei habilitados. ,.-•¦-.»¦ :

CONTRA. A ADULTERAÇÃO DO VINHO E FALSIFICAÇÃO DE .MARCA

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JAR-

DIM, residente na cidade da Figueira,
da Foz, Portugal, pre vine 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.rSilva <& Companhia, Fortunato Pi-
nho Avelar & Companhia, negocian-
tes na praça da Bahia.

Figueira, 2d de |iaiode 18SS.—José
dos, Santos Pereira Jardim.

Unico depositário em S. Feli*—*
Cândido Augusto Ribeiro.
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de o ba aUiro José Gonçalves
Al me drt'

A«êí-A?»-..

aos

por

DA

A •

TRIUWIPHA A VERDADE
~E*tà 

conhecido prlos meus numnrozos freguês que é n loj*
mais b^m SQrtida dVsta cidade, e a qu<*temfaiendas de mais npu
rado g< s o, e é a que vende sem ganhar, para «inda ac bar de
prova? que nio ha competidor, venham crer e scienlifica^r*se d»
ver tcide. • • !

Um covafo dc me inò de qualquer çôr por 88) rs. egual
que p<^ ahi ve >d-n_ a 960.

Um covaío de caz.mira granito por 2500, igual a que'
abi vendem a 3500.,

240 rs. imoo ta\tó sòrtirfiénfo de lan Valem 800 rs.
% Um -covado d*» s i:nêt« liza por 200 rs.

Uik ohapèo a J^é M^runo por íOOO.
Um pítr de botinas c»uro da ru;sia com ilhoz, o que hn de

lho por 93000,
Um par de saoatinha ingleza por 7j}00 todos ven lem egual por

MIM.
Um par de saoa.o v^r fiz que *odo< vendem por lOíf.jgunl por 9#000.
Um p r de sapato couto d. rus<ia por 4í}000 é de admirar.
D^lumhraníe íorlimetíto de casamira prâti o de- cores, em pe

çes e cortes,
B ios b ancos e d*, cô ev c e ones para t>los jos preçov m*

ftrtópfe chapéus para h-untrus e senhoras, o que ha clí mais mo*
dernes,

.ffrhus..lÍ7o.*-a «'oo seda, luv«s, 1 qa«*, flô es, espartilhos, calçados
e uma iiifeniiadô ie a ti gos q\u ó com a p e*eoça dos fregue-

:j&l posso rn mp-"** justi-S arq ie aqui n'Q*U criada nâohi competidor
, Avizo aos f egueg^s p >r leuos 30 po. cenio que outro qudlquer.

19 Bua da ponte veiba 19

j <£j>flfU
Tinto e branco, de primeira

segunda qualidade, vende iitinm
_ ontes Moreira. .«i p!pa*, bar<ise a retalho em I ti s, aceitação
deste vinagre no comercio tim>;i<fo immensa.

Ode pnrnéíra qualidade tem
substituído pe fát me^íe 0 jfl j^\imbôaemuits ca^as que vendiam
desta leui no sub•«iiciido poraquelle, sem a m nima reclama-
vão por p.rtn de *»u. fr, guez_«.Deposito na .abijca d", café
muido a ru» das Flores n 21.

me-

PADARIA LEALDADE
A iüA KMí-jOZa

Tem constantemWité massas B
Bas:.orno i-eja bo1axõjs apompa»
dor, bolaxas 'ArMwa 

Castro, Luzo
Bra2Íloirot bi.*-eoi!os finus fatias üa
Rainha e flur do tdgo.

Na iwa ftrmosa n. 15

"'"-. •-,'..:¦:¦ <,ri'?Aai

j A ÇEUVIJA BKAZÍLEia»
. 5§00O ô dúzia, 440 rs, a garr*feé .seu impor.i«dor !-'eíta cidade Msm?\ ¦ tonta* Morei ra-;
í Tero-sempre *m _.j»e_i*o'e-_„dw

quantidade da mesína, Wãã e
preta.

#Or 3 annos.
I A sua eôr

-inalterável por

f *pi_ i .^uradil1^ e perfm-

ag?a^av«i o coT^ponde perfVita*
m-nie ao d| ngiVzã.

Raciona.* s e e^àugerras sito una
ni.mes em proclamar a sua bondi-
«ie, che^aodo «lguns u'ese< apre-
kü\ a pa a s§í uzo particular.

O.seu fsb ícante rogosrja^e po5,
ter co-iH^guido fbricar ucíia ¦ e^r-
va ji que está acima de todas na-
ciou^es, e AUp^rio^es a muitas es
Míio^e!ir?»8j que ó tem mérito por
nâo terem |o| pau.

O «nnaaciarnè tem a profunda
c.»"u--yiO'<;Ão:;¦"q.uie;-õ lé-peitavel pu
bluo, omaA v^z co -veucido üej..
t;>s ver«iades, nâo tua recasafá a
;U5Í VollOs
lOafessa suma

flff MÜÍDO
Manuel Fontes Ko ^ira>ontinua

com o «eu f^bri o de café muido,
orno é geralmente onh^iio.

Este caie é o verdadeiro café de
que as exmas. família, e mais,
amadores podem faz^r..uzo sem o
mínimo r c ijj de que sej i um pre*
dueto falsiiicado ou <Wt tuido de
seu verdadeiro''paladanpois o seu
f bricíinte «1 m do >,ontiecimento
profissional qu^ tem n°*ta in^
dustiia só man.pulá o melhor café
qus eucontra no mercado, razõis
eUas que o coloca na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas,íam !i#s que desejarem
uzar de um geoeiò tào perfeito
mandarão'-abastecer?se do mesma
na fabric* a rua das Flores n*24
iugar unico á owi-* é veuíjdo.

PrecO !#ÜÒ0 o kHo.
_-_- tí r_—_.; '• . . n ,m

EttüClUÚZÓ BtláííI>ÂO ;
Cafésuperior,iB«>i'lo,()uro vende

a mmtó Saí^^ozo
ít^ra dn Pr^ca h. 7.

--¦¦¦,*• - ,-. A, i. ¦' ¦ ¦ ¦-

CIGAlíliOS C*LÍiNTES

Paira fazerem desapparecer ins*
tanianeamwnie, a f^ifca de respi-

. racáo produzida qner por ssthmaa mmmm <iue se p^gg,(Í quer |ÍÒ. --offViaien.
|gg|f|f| ^aa.Aq | mmmmmp€ p ^oie"

_iA.íV>___. A___ I tia s, d o coação e do ficado.. AGUn CELI NA o a I Vei*dft Etne.tò Siúiõe ¦ da Sil-
O melliQr preparado para litarj vá Freitas em sua Jma a Hua

caspas; e foíUâiiar o cabello» vea- Formosa,

I


