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AVISOS ESPECIAES

Pede-se ao sr. Joaquim Bernardino
da A. F., o favor de vira esta typo-
f raphia á negócios dè seu interesse,
igualmente ao sr. J. V. Q. e outros,
pois as circunstancias assim nos per-
mitte.

A Redacçâo.

AO PUBLICO

Ingrata sortelVictimas pelo descuido.
Mas, se houvesse a comp tente fis-

calisação, certamente não teriamosde
passar por tão acre prova de desgosto,
que veio abrir em tantos dolorosa
chaga.

Os repetidos remendos deitados nos
cascos dos vasos da Companhia Bahia-
na na Ribeira de Itapagipe, os repe-
tidos reclamos pela* imprensa, os re-
petidos signaes dados durante,muitas
viagens não serviram de paradeiro ao
mal.

Por ventura não ha uma policia quePrevenimos á todos que queiram plcamintt0Snavi0S aotos Dara viaffem
serem anei cas no i ae juino, que mQ á acçâ0 do fQg0? Gtírtamente> e rô-

gosto se apoderou de nòs por ver-
mos tal coincidência no proceder dos
homens.

Iremos muito além. O que f¦ i zermos?
A nossa tarefa é árdua.

Chamamos em Io logar a vòs, illus-
tres representantes do commercio Ba-
hiano, classe que sempre tem mereci-
damente conquistado o alto conceito na
estrada do trabalho, do dever e do en-
grandecimento da nação, como podero-
sissimo sustentaculo no equilíbrio das
forças sociaes. A vôs todos coucorrem
como elemento de poder.Em 2o logar a todo o cidadão honesto
—para que providenciem afim de não
passar impune escândalo de tal ordem,
para que uma satisfação justa sejadesde já se está procedendo a insere-ib soldo, nigos pelos cofres da

pçao dos srs. alumnos, mediante af .f^^ enfiada na nrnhidada des- dada
feV^ttX00'COnformô °S resPtí" 

I tesf d^ca%a0nfiada 
Qa pr0bldadô dafá0, 

porque se possa dar remédio aoctivos estatutos.
Previne-se mais que sò serão ad-

mettidos á freqüência, aquelles. divi-
di daraonte habilitados.

¦_Ã*?

O ASTEROIOE-
AINDA A COMPANHIA BAHIANA

Vamos novamente, máu grado nos-
so, entrar era um assumpto tão hor-

. ripüante quanto lamentável.
E? a viuva causando dò, é a or-

phándáde constrangida pela dôr que
sente sem conforto, ôo amigo que
Jierdéito amigo, é o pai, o irmão que

. sentem pela ausência da morte de seus
penhores d'alma, è finalmente, a vós
dò humanidade repercutindo no espi-
rito, eai rançando lagrimas bem sen-
tidas, por uma desgraça tão funesta,
que em profusão derramou morte, dôr,
delação é luto; é ainda a memória
das vi;ctima s que, por ingrata mente,
foram sacrificadas quando, coitadas,
julgavam-se garantidas sobre um tor-
podo.

Ôompraram com dinheiro a própria
s içnorte e para os se tis a infelicidade.

A temerosa catastrophe; de 26 dé ja-
; n^iro, cujo quadro medonho desenhou-

se em MaragQgipe,e que guardar-se-hà
de geração á geraçàp córho triste lem-
branca do fune. to dia, quê tantas la-

? grima& tem custado aos qüe viram
perecemos seus; quando os esperavam
copa vida, eram cadáveres mutilados
fue receberam.

Porém,se,levados pela bajulação ou
por uma talhada de presunto, um de-
^maid% vinho*jiâo cumprem sen de-
ver, resulta d^e*ta baixe-sagrande mal
ao cidadão.

Este proceder ignóbil é por conta-
rem com o apoio em tudo; esta falta
de respeito á lei opor contarem com
a incapacidade do juiz na oceasiao do
crime; descançando em bôa guarida
elles estão.

Vamos muito mal com tão reprova-
do procedimento.

A companhia Bahiana bem sabia o
estado dos seus torpedos, , queremos
dizer vapores; n'este caso era cri mi-
nosa* porque tinha navios em máu
estado, consciado que poderia suece-
der ou os seus machinistas não conhe-
ciam o máu estado dos navios: n'este
caso, era criminosa porque admittira
homens que não conheciam a arte.
e pensamos que attestados deveriam
ter, que a policia da navegação, os
deveria ter exigido de todos, que por
este lado não haveria engano sobre
quem deverá trecahir o crime, quan-
do o próprio tempo com as oceurren-
cias esclarecia o espirito previdente,
que já esperava pelo que*succedeu.

Mas, como t.udo relaxadainente anda
muitos soffrerao.

Agora temos lido em um jornal: «o
juiz requer escusa, por achar-se cpm
incapacidade; para julgar sobre esta
causa. Muito bem;

Era isto mesmo que já estávamos
J esperando. Um sentimento de des-

mal, porem para que, pela inpunida-
de amanhã se não se reproduzam cala-
midades maiores. jg

Vós,que fechastes todos os vossos es—
criptorios, lojas,armazensvrecolhendo-- ;ff|
vos em vossas casas cheios de tristezas^ ^ |
porque soffrieis, não, por certo.deixa^
reis descuidadosamente a falta da
comprimento á lei; não, por certo íe-
cha reis os ouvidos ao appello de míri*
tos, quo somente em vós confiou-se

Vòs tambem soffrestes; bem sabeis
quanto;

Nesta hora aquelle grupo urdo nas
trevas empregando os meios para a sa-
hida pela porta da impunidade.
Voltaremos. > :

.-.-rAl- :¦ y-V-

'A
j___.

ALERTA POVO;
Lembram-se os nossos leitores qué

ainda a poucos dias dissemos que a
divida publica do Brazil já attingia a
95$000 por habitante?.r

Pois bem, Cotegipe, contra quente
tantas vezes nos temos pronunciado, •
aquema historia tem guardado uiír
lugar a párde Bazaine (francez) Fer*.
não de Magalhães (portuguez; traidor
res da pátria), quer ainda subcarregar
a divida desta nação ou do povo com
mais 200 mil contos de reis, para pre-
sentearaseu genro e mais escravoca-^
tas miseráveis, que, ainda depois da
abolição, não estão resolvidos a trahà-
lhar como nós, e, por esta razão, que-*:
rem extorquir do infeliz povo brazW
leito esta fabulosa quantia, para ali-»

\
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montarem sua ociosidade e orgulho,
urna vez que não lhes é pri metido ira-
portar d'Africa novas victimas.

Mcamarajà repeliu esta iniqüidade,
e veremos o Senado, esta Sibéria doParlamento, se aprova semelhante ex-torsüo.

Os novos cidadãos ó qué havião de
ser indemnisados na espoliação desua liberdade, que, contra todos os di-
reitos, foram victimas por tantos an-nos.

E, se os insenciveis escravocatas ale-
. gão que o governo reconhecia a escra-vidão como direito de propriedade, nóstemos a responder-lhes que os saltea-dores de Calábria tambem tinhão seu
governo que reconhecia como legal to-dos seus actos, por mais terríveis que ifossem, uma vez que d'elleS resultas-«em os fins que vizavam. ' i

Os escravocatas nada tem que crimi-nar os governos que legislaram sobrea escravidão,pòrque elles foram o fru-cto de suas entranhas, tal erão aseleições deste paiz; já tornava-se uraapnoma conhecido: deputado para dr.e sr.de engenho:«viara-se n'uns a ima--gem doutros, ambos se completavam.»
Povo, estai attentos;não vos deixeisser lesados por estes homens réusdá pátria, estes insaciáveis leopardosbrazileiro?(Cotegipee Ca.) que delei-tão-se diante de suas victimas.Hoütem erão escravagistas d'uma

parte do povo, hoje, querem ser es-çravagistas da nação.
t Considerai que, se o Senado aceder aeste escândalo, como parece, a dividaaos brazileiros fica elevada a ii2$000
por cada uin!!

Conforme o andamento da discussãomanderao^ao Rio uma representação,
protestanCQ contra esta medida'anti-
patriótica. Assim fizeram os caixeirosdesta cidade quando hiãoser, como fo-$m expoliados nos seus direitos de ei •
mm,e nós tambem usamos d'estedireito mandando uma representação
tI-£0™ <?achoai™>o á Sereníssima:I nncesa Regente pedindo-lho abolição
Éif S^ ° qUe m««o influiu no
te cani q n 

la,Sra-a bem desta sai1-

PvSMiipiipSIl
a se/a Limai 

QaCh°eira C0n,iüua¥a
Pois bem,. cidadãos cachoeiranos

Irimeira ní^ T que nos t("m *
: a j£âo. epiZe btím assira
SSffiÜ ^ «ue ** anthor--Irtí_tlTsTYYtltuÍçao P0liti<*. «0

^Ig^stótivo^aoUS^?çiaraaçoes,queixas oupéticS^ * Jamme. infraecâo da Sl§fc| f.
agrtrva responsabilidade dos Sflg

^Ha dias, um deputado provincial **>¦¦

$$,..^*X»P9r4sarroçan_o era pesado,

^.*___af£_t.-_;*,
porque os contribuintes nunca o recíà-raa ram. •

W esta nma provado quanto abu-sara de nós os representantes (Teste
paiz, devido a nossa indolência e indef-ferentismo pelas causas publicas.Quando a lei obrigou qualquer deli-beraçào dos poderes legislativos a pas-,sar por 3 discussões, e seus debates se-rem publicados na imprensa, alem desuas sessões serem publicas ô para queocidadáo tenha inteiro couheciraentodas fueturasdeis que o tem de reg^r,e se não ach il-as justas protestar emtempo perante os seus legisladores. Seo cidadão sempre tivesse usado d'estedireito; hoje não teríamos uma lei«eleitoral que nega á maioria dos cida-dãos o direito de eleger seus represen-tan tes.
Convem,pprtanto, ei da dãos, marcharmos; pugnemos pôr tudo que nos inte-ressa afim de mais tarde não lamentar-mos aquillo que se pode evitar.«A soberania nacional reside es-cenciajraente na Nação; todos poderessao delegação da mesma» (Constituiçãopolítica do Império.)

a\*aai -«_-.-_, ____"¦!!'~i.hiij .,:^s«=asrT_;GRAVE* ESCÂNDALO
Informa-nos a sra. Anna Joaquina.dos Anjos, ox-empregada no servS?donesUco do sr. Silio. Boucanera.que,

por nao querer a mesma continuar arWp-Wm, este, despeitado por talmoü-o, teve com ella uma forte des-ordem, ou como melhor se queira en-tender, que chamou a attençao dosvisinhos, e quando ia em seu auxilioa mai da referida Anna, uma venhae çága elle, iracundo,infriní?iu-Jhtio
maus tratos que a poz em, estado dograve moléstia, da qual- se acha em
Xramd°den0AhrÍta,,da KW-Sa esta cidade. A sua nobre qualidade

Este facto foi praticado na porta darua, da casa do mesmo Boccanera, efoi presenciado pelos visinhos qué, es-tupefactos,assistiram a esta scena paraaqual nao temos commenf.ai>ins xr

fíOriCJaHJO
MENTIRA INÍQUA

aqual nao temos commentarios.
A nossai imprensa, cumprindo seudever de advogar a causa dos fracosopprimidos, ahi deixa registrado esteMeto e o entrega a apreciação publica

O sr barão de Cotegipe, no seu«notável» discurso, que proferi o noseuado, na sessão de 9 do correnteonde se vê o ódio e o rancor que ódominam,pornão haver mais escravosno Brazil, entre muitas inverdades queavançou, próprias da sua individua-lidade, profer.o es* as:«Da minha provincia (a Bahia) re-cebo.. cartas.... è impossível que alavoura da canna, mais pezada do quea do café, possa subsistir ao preçodo assucar e com salário exigido ne-los libertos; '¦ ^ .-%¦ r
A maior parte está abandonando asfazendas, vivendo nas tascas pelasestradas (?!!!-)• o tempo ó poucopara divertimentos; a aguardente quees ava a 79^000 a pipa, subio a ÉÉ$tale o coasumo.» ¦'
Oh Santo Deus! que tanta mentirasanida pelos lábios d'esta entidade, pa-ra quem não ha mais commentarios.A aguardente,n'esta provincia,nun-

2L]?™S°1U' a rnais de dois aílr*os, defe^Uüü, haja vista as pautas quinze-naes dos corredores da capital, pu-blicados em diversos jornaes da mesma.I Se os novos cidadãos abandonamalgumas fazendas è porque hão estãoniais dispostos a trabalharem sem re-muneração,e vão trabalhar a outrosque lhes paguem seus serviços, o quecora facilidade encontrara.
; Se o assucar está a preço reduzidoejiorque os senhores de engenhosnao sabem è methodo a perfeiçoadodo cultivo da cannà e nem tão-poucoo systema adiantado, como èm outrospaizes, da manipulação d'este produ-ctQ, e^por tanto,á sua fazenda fica-lhescara e de inferior qualidade.

Era virtude de não ter vindo aindaas nossas mãos, a eleição dos novoscoramissarios dos festejos de 25 de ju-nho para o anno de 1889, deixamosde publical-a.
Esteve ante-hontem,n'esta redacçãoO sr Geraldo Danuemann, illustre in-dustnal, residente na freguezia de SãoFelix, que veio despedir-se de nós, emvirtude de ir á Europa.
Desejamos ao illustre viajante felizviagem.

Pedimos desculpa aos nossos assig-nantes de termos noticiado, no nossonumero transactov que o emblema na-cional fora acompanhado, na noite dem pelas musicas de policia e 16 dvlinha, quando sò foi pela ultima.-
; A razão que nos levou assim noti-ciar foi o facto de já, estar publicado'no programma da commissao doà íesitejos, que virião estas 2 musicas dacapital, ;e nós tendo de levantar acomposição da nossa gazeta, nos §aba-.dapreterito, levados pela a íe: destaaflirmâtiva, nãohesitamos em compora nossa noticia dando como certo apresença aqui das musicas acima.Quando, porem, cheg;ou< o vapor èque se verificou, com grande supresánossa e da commissao, que â da poli-cia não tinha vindo, ehão nos foi maispossível alterar a noticia,çomo désêia-vamos, era vista, do trabalho^adianta-do que estava a nossa gazeta e,por isso;-ainda mais uma vez, pedimos déscuk'

pa d esta falta tão involuntária

J Queixem-se tão somente de si, e'regenérem^se;' *" ¦ pt - v $ n

•MUITO BEM1 MM.';';# ;iConsta^nos que q sr. Numa já foichamado pelo sr! dr. juiz de orphaos;
para entregar a menor que se acha-emseo poder. ! v ' ';

Louvámos a actividade, deste, juiz^
que, sem interesse politico e nenf. de
áraisade, sabe despénsar a justiça^

/
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oi para com os perseguidos, ampa-
jando portanto o fraco.

Hão ha ingenupsjo paiz o livre: todo
oae tem direito aos íiilios. O sr. Numa

¦8

sem au-
jb tem
30 pode ficar corn a menor,
lorisaçfio dos pais.
ge a creança dissera em juiso que

poria ficar em poder delle, nào deve
Irevalecer; citaremos então o antigo
go «menino não tem querer,»
Ficamos na estacada o ao mesmo
mpo, estamos convencidos de que a
estão ha de ser decedida a nosso fa-

or, pois estamos com a lei e com um
iziiitelligente, justiceiro e indepen-

ente.
.Acompanharemos a questão.

25 DE JUNHO
Festejou^se este anno, entre nòs,

»in regular imponência, este gran-a dia nacional.
Apèsa-r das difficuldades que luctou
çoámissào, toda via, poudej conseguir
tópeuhar sua missão brilhante-
íente.
^a noite de 24 fez-se a levada de
emblemas nacionaes para o Caquen-

í, havendo entrada dos mesmos noia subsequente, a qual esteve esplen-da, aos sons das muzicas de 16 denha, «Minerva» desta cidade o oitoi «Dezembro», de São ^onoalo, alémi|lüzidps batalhões.,.atrioticos; «fa-iea São Carlos»,«indeginas» e grandelacurso de povo. Seguio-se o «Te-iiim», abrilhantado pelo eloqüenteâdor imperial conego Francisco Ber-ramo de Souza.
3 noit s iliüminou-se o magni- auipalancpiino qual tocou a musica'! 18

20
21
22
23
25
26
27
28
29
,30

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-poaet, em São Felix, recebe-se anima-os para tratar naestrlbaria, por dia, oupor mez, sob contracto.
Támbein vende capim aos feiches.

ATTENÇAO
André Moraes acaba de receber dacapital, um ricoe pomposo sor imentcde cretones, os padrões mais lindos,a 320 reis ao covado, uma partida desapatinhas para senhoras a 4#000 edas enfeitadas a 6$000, uma peça demadrasto encorpado por 5#000 e mais.artigos que chama a attençao de seusíreguezes, e que está disposto á quei-mar por menos 30 0[0 dò qúe outro

qualquer, qnem duvidar venha ver....

COMPANHIA BAHIANA
De 1° a 30 de junho de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

m*

1
2
4
5
6
7
8
9

11
12
13

•14
15
16

10 de linha, que satisfez plénamen-
(aoaudictorioquea escutava, e na
pa noit vnouve entrega dos em-
jmas a no\^ commissão.
Reinou bòa ordem.' '«

AM^UMOlQS
DESPEDIDA

s

toldo Danijemann tendo de reti-
Te íemPOrariameute para a Euro-
l^nao podendo, pela presteza de
r^em* ^spedir-se pessoalmente,
ísSV5 ,seus ami«os> vem P^o*flte fazel-o, e offerece seus pies-
U Felix, 29 de junho de 1888. -

Geraldo Dànnemann.

;.ATTENçÁal^;".x;v;.
5^-C°mpanhia • retificando o
&n10anterior' gelaram que
SindL^ 1V-' fada Pa<^ n<*
com?" sador que faz a togada;
>S £P* rtísP^sahüisam por
mava^IT quí! 8-e P°ssam dar
f^arque e desembarque dos Volu-

Sexta-feira
Sabbado 
Segunda-feira...
Terça-feira......
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sahbado
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 .....
Sahhado..........

10

12

1

5

6

7

8

10

12

5

6

DU
A MORE ;V?OrUES

O proprietário doste bem conhecidoestabell-joi/ntüito participa aos seusirvgUL<zes, d-óstá cidade e seu reconca-vo, que se acha hernsortidodas melho-resíazendas francüzas, inglezas, alie-mães, cálculos, miudezas, perfumari-as, roupas feitas o que tudo de hora erndiante venderá por mu to menos do
f?L°l ? «uaI(IUür estabelecimento,visco a esta vez suas compras seremteitas com grandes vantagens e capr*-chosa escolha; quem duvidar venhaver, que seu estabelecimento se acha-
nout 

° te6 da maQhaa as 9 **
27 Rua das Flores n. 27.

8

8

9

10

12

1

2

7

S

10

12

i

2

CLUB CAIXEÍRAL
Acha-se funcionando no prédio ond«

Et° 
Sr J0aqui,l1 Ma,,quesá rua dasFlores, uma sociedade de dança, cora-postado moços do commercio,

Previne-se alguns moços que, quei-ram aprender a dançar, para se pro-porem a mesma a qual tem um bommestre para ^ste fim.

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, typographia.se dirá onde selahncam caixas para typos e cavale-tes para as mesmas, com toda «a per-leiçao e por preços módicos.Aceita-se .encommèndas- •

Js» Jjgk 114 j;ÉÍÉÍI
»

N esta bem montada casa de negociovende-se manteiga ingleza de bóaqua-lidade, chá da índia e preto, assim Vmo tem sempre massas finas de todasas qualidades, na rua Formosa d'estacidade. ».- c--.-

WtLi

AVISO :£

CONTRA A ADULTERAÇÃO DO ^HO E PALSIÍTGAÇÂQ DE MARCA

achoelra, 27 de março del8B8,

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JARr
MM, residente na cidade da Figueira,
da Fóz, Portugal, pre vine ao respei-
ta vel publico da Bahia e seu reconca-
vo, que os: únicos recebedores do'
vinho puramente jenuino dasua antiga

Lôaci^editadã marca J. S. P. J. sâVos

,srs.:Silva & Companhia, FortunataPi*
nho Avelar d Companhia, negociai
tes na praça da Bahia. ;||

Figueira, 26 de maio dé 1888.^-Jos$
dos*Santos Pereira Jardim. ,' t

Único depositário ' em S. I^elix--
Cândido Augusto Ribeiro.

%
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NOVA LOJA
DA

TRIUMPHA A VERDAOE

«le o ba aleiro José Gonçalves d
Alrre d»*

ao»

por

me*

~ 
Está conhecido pelos meus numerozo» freguezfs qU« o • lo j*

mais bem so-tida d'esta cidade, e a qu* tem (atendas de mais ««p«.i
rado grsie, e é a que vende sem ganhar, para ainda ac bar de

provar que nâo ha competidor, venham crer e scientificanr-*e da
verdade. ,

Um covado dc rae inò de qualquer côr por 883 rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira grenito por 2500, igual a que
abi vendem a 3500..

UO rW impotente sortimento de lan vaiem 800 rs*
Um covado de s^tinêta liza por 200 rs. v
Um chapeo a José M»riano por .600.
Um par d« botinas couro da nusia com ilhoz, o que ha de

lhor por 9J000.
Um par de sapatinha ingleza por 7j}00 todos vendem egual por

9#0ü0.
Um pir da sapato verniz que todo* vendem por 10$,igual por 9JJ0O0.
Um p»r de sapato couco da russia por 41J000 é de admirar.
Deslumbrante sortimento de casaraira preceda cores, em pe

case cortes.
Brins b-aacos e da côfes clones para t3 ios ospreços, ma

drastos, chapéus para homens e senhoras, o que ba da mais mo<
dernos.

Vlrhut lÍ7o*e rorn seda, luvas, l^qaes, Qô es, espartilhos, calçados
e «ma infonifade de a tígos qne *ó com a presença dos fregue-
zes posso mo^trir* jtislificarque aqui n'e*U cidade não hi compeudor.

Avizo aos freguezes pir uenos 30 oor ce nio que outro qualquer.
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Tinto e branco, de primein
aegnnda qualidade, v*n<te U,iou<
i ontes Moreira, em pipa*, ba
ms e a retalho om lu s «ceüaç
deste vinagre uo cowmQrcio u
sido immensa..,

O de primeira qualidade te
substituído pe fít mente o de Li
bôaemuitis ca as quo vendia
deste temno sub tiluido p<
aquelle, sem a m nima rcclam
^fio por parte de **^n fregueze

Deoosiio na ab ici de ca
rouido a rua das Flore» n. St.

CAFÉ' MUI DO

PADARIA LEALDADE
f1 A hUA FORtoOZA

Tem constantemente massas fi
nas tomo seja bolaxõas apompa*
dor, bolaxas Ádelma Castro, Luzo
ftrizikiro., bUcoitos finos fatias da
Rainha e flor do tsigo.

Na ma formosa n. 15

CERVEJA BKAZJLE1R4
5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafa

ís^i importador «'esta cidade Ma
JMflifpotes Moreira. $

tem sempre tm depcsUògrande
uUdaáe da Éafesma, branca e

agradável e corresponde perfeita*
m nieao dá ingleza.

Nacionais e estrangeiras sAo una
nimes ara .proclamar a sua bond**
de, chegando alguns «Veste* a pre-
feril a pa a seu.-• uzo particular.

O seu fabricante rogosija-^e por
ter conseguido fibricar íirna cer*
**já que está acima de todas na-
cionaes, e superiores èt muitas ea^
uim^eiifHs; que ó tem mento por
nâo serem do paiz.

O annuüciariie tem a profunda
íCwyicçào que o respeitável pu

tiro» uma v*z cobVeucido ues.
Us verdades, fláo^lhe-) recusará a

Manuel Fontes Koteira.ronlini
com o «eu fabrico de café muid

orno é gealmentè /onhviio.
Esi* café 6 o rerdadeiro café

que as exma*. famílias, e mau
amadores podem fazer uzo, sem
mínimo reio de que seja um pr
dueto falsificado eu d**st«tuido
seu verdadeira paiadar;pois o s<
fabricante 1 m io couneomen
profissional q*m tem n*4a ii
dust ia só manipula o melhor ca
qu ^ encontra no mercado, razõ
e trts que o coloca na «lttip*
seu verdadeiro valora

A exmas.iam íiK» que desejara
uzar de um geueio tâo perfei
mandarão abastecesse do me^i
na fabrici a rua das Piores n
lugar unic> a on<^ é veniido.

Preco tj5O0tf o m -;

FRUCTÜOZC)
Café sup*riór,rao^

e muito Sábo^ozo -S í í
Rna da Pr^ça ffll ^WSí4v^

cerveja è ínaiteravel por
for 3 annos. *

k «ua côr douradinha e periei.
tamete ida» seu

CIGARROS &*LMá

Vara htmtú^^i^^^m

Iraçáo 

produiila qner pttr• 1
{büctiameiiièjf qiíér ptirsoíff*^
toa bronehites, qu^r por n^il
tias do eúüqfii è do fcadov

Vend^ Mesto Siiiíôéi da
va Préítas epi tua ^j|||i

ar è t caspas e forliâcar o cabelIo, v«n-! JFòraaosa •

' -A ¦

..-.,.-

rã.


