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AVSSO ESPECIAL vasos os deteriorados—mostrar-se so- ções, cahe-pdo modo errôneo de diri

Já estSò funccionando as nos?as
aulas nocturnas, das 7 ás 9 horas da
noite, dirigidas pelo hábil e pratico
professor, tenente Faustino Pereira
de Queiroz.

A admissão dos srs. alumnos e de
2^000, conforme os nossos estatutos,
ficando d'ahi em diante tão somente
obrigados á contribuição dei 480 reis
me ítèaes que lhes é facultado fazel-a
em prestações diárias de 20 réis.

O ASTEHOIOE

AINDA A COMPANHIA BAHIANA

Aguardamos por em quanto a sen-
iença que será lavrada pelo órgam
<ia justiça, visto como os auctos da
«tefeza estão em andamento. O publi-
cio ancioso t_stà comnosco,. attento ao
mlramento dos culpados (se oshou
ver) causadores da temerosa catastro
yhe.

licita por todo melhoramento, e ga-
rautir em seus actos a confiança pu-
blica; mas ainda não o tem feito, tal-
vez não o possa, quem bem sabe, è
ella mesma: Nâo ó de nossa attribui-
ção isso.

Em todo o caso aconselhamos, como
medida sensata, que se não pode ou
não quer fazer uma reforma radical
em muitos pontos, que deite em leilão
os cascos velhos e os novos,.ferragem,
pregos, machinas uzadas, caldeiras,
botes, cordas, pranchas, varas, e todo
o mais trem para serem arrematados,
liquidando se para os accionistas, e,
de todo este apresto belieo-navegante,

gir-se em desagrado completo.
Voltaremos.

N0TICIA8.O
O nosso amigo, o sr. Fructnoso d-e

Souza Brandão, offereceu-nos 1 fraseo
dc tinta preta para escrever, de sua
composição.

Pelo u$oque d'ella temos feito, veia-
ficamos que em tudo è igual a
mais afamada tinta inglesa, cujo pré-
cesso o sr. Brandão soube adquirir,
perfeitamente.Na falta absluta de escolas de indus-

__„ __.,_ tria em nosso Paiz, onde, a par do#
surgir depois de refundido nova com- progressos da sciencia, podessewos cul-
panhia que seja mais feliz que a que tivar e iuvestigar os segredos i
estamos contemplando com os olhos
ainda banhados em lagrimas.v Nibemos muito bem, que: quem
não pode com a carga arreia. Istoó
pura verdade. Presigamos ,

Estas viagens alternadas quando a
Companhia Bahiana entendesupprime,
mettendo de permeio outras extraor-
di nanas: assim pratica por própria

.stigar os segredos necessari-
os para manufacturaçãode diversos pro-
duetos industriaes, de- que tanto-care^
cemos, esta descoberta do sr. Bran.
dão e outras são da mais alta impor-
tancia, porque representam o esforço »
a vontade de seus auclores, sem o
auxilio indispensável da sciencia*

Acresce ainda notar quo, iufelizmenf
te, nâo possuímos, pelo menos, bons?

Vamos entretanto vagando por tor- l fautazia e de uma hora para outra, ltratados industriaes, escriptos em por-nossa qs que acham-se monidos de seu ho- tUgUtíz o que se encontra em abundan-inentoso mar sem perdermos
mira.

Quatro desarranjos, trazendo um a
temerosa catastrophe, ura outro por•fetttúra ainda mais temi vel, a não ser
Irustado o mal pelo engenheiro Mas-
«sarerihas, que, se achando sobre um
_orpedo>arranoou das garras da morte
iraminente a muitos, que,se agora go-
zam da vida, unicamente a este sr.
devem, e mais dois desarranjos de não
pequenas conseqüências desenharam
*im poucos dias o quadro lugubre, com
<que os yfsps da Companhia Bahiana
jnemosearam o publico.

Estes acontecimentos diminuíram o

rario perdem a viagem. Para que en
tão mandou ella imprimil-oe ser pela
provineia distribuído?

Como a pouco deu-se um d'estes
enganos, quando passageiros da Feira
e do Gurralinho contavam partir
na segunda-feira só o poderam fazer
na quarta, acarretando despesas, e
frustadas d'este modo suas transacções;
mas a Companhia Bahiana, nada tem
com isto, bem pouco importa-se com
o publico. -u:

Ella. entende que todos devem es*
tar ás suas ordeus e adivinhal-as; ella
julga-se soberana. Está redondamente

.&—-qu*
cia na lingua francesa.

Alguns livrinhos que as nossas li-
vrárias vendem, denominados «segre>»
dos necessários», são laconissitnos e a
maioria das vezes falham completa-
mente. São receitas de outivó, sem a»
verdadeira descripção sei ntifica, in-
dispensável a toda qualquer industri*
por mais simples que seja.

Ao sr. Brandão damos nossos parar
bens e desejamos que seja feliz em su*
descoberta tão importante. O çommeiN»
cio, estamos sei ente, que não lhe reco-
sara a sua valiosa preferencia como é»
dejúsa um produeto nacional.

I^^Pi^iÜS ^Í;ÍI1^^ÜÍ' DISCURSO PRONUNGUDO & SST.
ção pelos cofres da provineia (128:000$) sageiro de proa, porque não lhe faz
diminuída, as viagens maisdemoradas
pelo receio das machinas, e para a Ga-
e^ioeira o soffrimentò pela penúria de
navios, como provação das faltas alheí-
as coube por sorte,, como se fossem
poucas as maguas anteriores, decahida
assim a bonita linha de navegação
«jue tão lucrativa è para a com panhia.

Compete a Companhia Bahiana, em
Cal emergência, renovar com outros

favores ê, sim os recebe d\_lle.
Ella tem um compromisso; deve su-

geitar-se a elie. O seu horário inter-
rompido sem causa justa miporta n'u-
ma infracçãodo contracto, e pensamos
que incorre a sei multada pelo com-
petente poder; mas ella dà cora o pé
em tudo isto, e vai sem dar satisfa-
ção dos seus actos; longe porém de
satisfazer o publico em suas attribui-

M-V'.

SÃO DE 6 DE JUNHO
(Continuação)

O sr. Araujo Góes: deu nessa ocoa-
siãoum aparte ao nobre deputade.de-
clarandoque era notável que, sendo
s. ex, republicano, padisse medida»
contra os seus co-reiigionarios, o o»
nobre deputado que perfeitamente ou-
viu a sua observaõão não contestou ~a
nem deu-lhe a interpretação qua ag«C

_fr
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ra acaba de dar o seu honrado collega | Maio, ou ó muito numeroso o quer
andar de accordo com o paiz em ruali-
sar idèas liberaes.

vW deputaçáo.
S. ex., no primeiro discurso que

pronunciou, foi eorreeto, não dando
opinião a respeito da questão das ca-
ma ras municipaes, mas no segu mio
qn;z fazurculpado ao mesmo tempo o
governo, o mostrar que as idéas repu-
JDlJcanas tjôín tido grande incremento
üo paiz.

Agora, diz o orador, vem o nobre
deputado pelo Rio de Janeiro, dis-
tinçto conservador, arguir-nos porto-
marmos iuèas adiantadas, quando, ua
opinião do orador e na opinião de todo
á paiz, uão pode haver conservador
sinão dentro das raias da constituição,
* quem estiver na constituição ha de
pjftr força professar idéas liberaes."' 

O partido conservador neste paiz,

Crê* o orador que a verdade está na
segunda parteí o partido conservador ò
numeroso, está convencido que elle
fôrma a maioria do paiz; mas esta pe-
quena parte, que se acha divergente
por motivos transitórios, não tem ou-
tro meio de debilitar o acto glorioso
do gabinete de 10 de Março, si não de-
clarandoque elle tinha feito a aboli-
ção contra as idéas do verdadeiro pur-tido conservador. Ora, nós que vota-
mos essa lei, presumimos ser tão bons
conservadores como o nobre deputado,
com a differença que, quando damos
doispassosadiante, o nobre dopiitadò
dá um para traz, eó com isto que se.
explica o voto, aliás conscienoioso, da

pode-se dizer quo tem uma dóiiomina-Ido pelo nobre deputado o pelos seus
ção que não corresponde aos seus fins, (amigos na questão servil
Hera ao seu programma

Nòs. diz o orador, não somos con
servadores no sentido que se liga. a es-
ta palavra, nos paizes da.Europa, por-
:fUó não queremos con>e'Tar essas an-
tigas tradições, essa nobresa de san-
gue azul que ó sustentada na câmara
qòsiords.': Nók nada temos que conservar do re-
£imeri antigo; ao contrario, a nossa
vida constitucional è de 1834 para cá.é
.bastante curta e neste periodo nada
urdamos do regimen antigo, do re-
£ímen colonial.• ^'por isso que a denominação de
conservador dada a um partido que
procjama idéas liberaes e que se vi-
Vifiçae conforta na opinião publica, ó
límadenoniinaçaoque não corresponde
^s Verdadeiras: aspirações do partido.

O orador è conservador dos princi-
piòsVéstabclecidos em 1789: é conser-
T^dOr desses principios pro dainados
3^!^Revolução Francesa e que têm si-
|o adòptádos em todos os paizes de re-
áitáen livre, não pertence ao num-ro
^aquelles qu3 sonham com uma orga-
*usação politica diversa da que pód-
etistir nesta terra livre da America.

.jÈ*!por isso. que sa admira de vêr o
nobre deputado declarar conservado-
reSpS^inente aquelles que commúngam
e^Tas^suas ideas;:o orador e outros, e
a.gjp^dl-^^^a que diverge do nobre
qe^iiíado» estão sem duvida expel llos

da .grèi conservadora e sob o inter-

(Continua.)

SECÇAO ÜVft
CARTA A' UMA MENINA

Minha prosada Palmira:
Para dar comprimento a minha pa-lavra de cavalheiro, e mostrar quenào sou indifferente a promessa quete fiz, vou ainda com as agradáveis

impressões que vieram comraigo, sa-
tisfazer o compromisso que acarreteis
quando ouvi partir de uma palavramimosa, a engraçada e esqui vante
phrase: «senão.......senão........

Seria doloroso para mim, se eu não
podesse dar-conta de semelhante tare-
fa; pois não admitto. que haja ho*
mundo umente que,'veado, embora
imagiuariamonte, a quasi que metade
de sua alma junto á si, em palestraamisstosa, s melhante a uma orehes
tra de affeiço s, possa ficar mudo quan-do chega em rseu aposento ao pé, do
uma escrivaninha/ cnd^ a penna pedeo cora pri me n to da pa 1 a v ra.

Talvez, Palmira, me tenhas como ;
um sugeito apaixonado, e sem cora-

que muito a estimo: não conhece Masmto-ma tomado por uma aífehào siiwcera. Palmira, o que tua amigo nutíMso descuidou foi Ov, ,sur tua córâpa-uheira no mesmo sentimento "eligi,,^
o cheio de afincoes.

Se ella soubesse que amou-a, acre-aitària que eu pudesse «oòrrogil-a dealgum defeito»; não digo bem. acre-ditaria que eu podesse fazer dutua amiga a única base para a minhafelicidade futura.¦ Esta revelação, minha bôa amiga
e o sentimento mais terno que posso»ter agora entre o meu espirito o atolha de papel em que estou to escre-
vendo.

Eu sou um sugoito altamente me-.uroso, especialmente quando fallo emamores, porque penso que as mulhes
todas mo od.am; sou bastante desco*v
fiado; tenho um quer queóderetrahi-do quando ouço uma argentina pala-vra de mulher ferir-me aos ouvidos.

Sim, Palmira, eu que façovotpspo-
Ia tua felicidade/que desejo-te ás maio-
res venturas sobre a terra; peço-tç
que nào me tomes como um visionário.

Tenho ouvido muita gente rocrimir.
nar minha celibataria existência.

O que hei de fazer?
Uns me chamam de especulador, ou^

tros de medroso, outros finalmente, d*
homem sem coração; nenhum d'elles:
acertam com o que penso; pois eu en^
tendo que a eleita de miuh/alma deve»
ser tambem o phar ú de minha vida,(*
eu como nào admitto luz hám combus-
tive], digo-te: gosto muito de tua ami-,
ga. e estou estudando-a, fazendo por^tanto, d'«lia o elemento para os claros
.de minha existência.

Na minha segunda carta te direi,
o que se tem dado eommigo depois queesta for despachada; pois espero
exaltar-me um pouco quando souber
que tua amiga.me tem oborrecido.

Desejo que ella não veja em minha
franqueza senão osjreilexos da anüsade.

Teu amiga dedicado
, Carlos, i

o'V,

,;0^ni,Rosa e Silva:-^Felizmente o
nobre dépu tado não e Pa pa da grei.

O ^r.Araujo Góes: basta expor, a opi-
niap dpnobre. deputado para combatei
a, Jbasta . iembrar que nesta questãoa,penas';li homens, políticos, do nosso

tà câmara, e 5 no senado.
Ora, observa o orador, si o nobre

deputado tem a preténção de considu-
rar- o pa\z-çoinsigoe com, estes poucos,distinetos caracteres,. è verdade, quevotaram contra alei de 13 de Maio de
188^, "nós-não ternos argumento bas-
tanteforte para cállar- no animo de È
e^a^Òu mpúvààô conservador e|§|g|ij§
di^iriutoe^osiseus representantes;-são ^
m. <|Ue • votaram contra a ler 13 de

í •¦%: íiíÉi íB:

gem de revelar os meus amores ámu-
iher que julgo minha pupila.

Por mais de uma vez tenho te dito,
quogosio in iii to das mulheres morenas,
especialmeüte quando ellas sabem reu-
nir ao jambo de suas faces, o rico an-
gelieal de uma menina do sertão.

A tuabo amiga, possue alguma
cousa de attrahetite; além da reunião
de tanta boniteza, elle t'em a elegância
do corpo e o espirito be?n delicado.

Ha uma outra mauifstação quetamüem me tem attraaido muitas ve-
zés, levantando-me do torpo em quetenho andado, è o engi'açailo estou va.-
mento da-arg atina que estoute -fal*'
laudo; creio qu • b ;m conhecev

Tu e ella,¦¦% ssa reunião constante de
phantasi s, nunca x-xlerâo deixar de
me agi'adar, esp cialment*;, quando
lia fiuuria de/ .teu. espirito elegante e,
ç|;tirico, destac<) u m bel 1 o coração de^-
irman de cari<lad«v

Ella, discuiúos^ ^èmíjre viva de tu-^
do ede:todos, ignora, assim como teu, j

ii»tí'

MONTE-PIO >
Balanço do cofre do «Monte-plo ém

Artistas Cachoeira nos» no primeit»^;
trimestre do corrente exercício ^L
1888 a 1889

:;/ Receita
Saldo do anno anterior
Suhsidn do menor' Debcleciano, que

. ficou em deposito
Mensalidades '
Jóias de 4 sócios
Diplomis de 5 ditos
Benificencia. :
Seudi nentos das

propriedades
Jurosv;''"V'':..:- 'r- .'•£:¦:
Uinheiro por conta

de um penhor 
' ' '

Produeto da iiquí-
daçào do segiiro
da Persevoraiíça
brazileira

20$7JB:

10$00Ô
190$00O
801000;
lÕiÓOO;

30$000'

Í2$Ò0.
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Hfijov recebido cm
duas proprieda-
de por córita áo
uma hyppthtíça 7G0$00Q

CO .—^

1;Ó55$190

11 s"'h''] 2U?E
ESTIU BAHIA

Na rocinha do finado boronel Pam-
potlct, om São R;lix, recebe-se anima-
cs para tratar na ostribaria, pordia uu
por mez,:sob contracto.

Tambem vende capim aos feiches.

3
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AGRADECIMENTO
"Manuel Pinto d'01iveira, vem do.

?ilto da imprensa, agradecer sincera-!
mente aos ilustrados sacerdotes e
com especialidade ao diurno sr. vigário
Guilherme FMnto da Silveira Slill»s,
aos dignos músicos da corporação de
Nossa Senhora *d'Ajuda, e principal-
mente ao intelligente maestro José de
Souza Aragão e outras pessoas quo
se diunaram tomar parte no enterra-
mento de seu amigo e protector pa-
$re Pinto d'01iveira.

Cachoeira, 10 de julho de 1888.

ANNUNCIOS
DECLARAÇÃO

Mattos & Ca., para evitarem a con-
tinuação dos prejwizos que teem soffri-
do nas cobranças das lingadas de volu-
mes nos guindastes,por pretextarem ai-
guris negociantes já terem pago aos ga-
nhadores, quando è sabido que estes
nao teem autorização para receber,
-—-outros porque foi elevado o preço
4e '320 reis a 480, declaram que de ho-
ra em diante só serão lingados os vo-
}umesd'àquelles que não se negam a
pagar, e que não se servem de pretex-
tosJuL is, além de empatarem por lou-
gavS horas o caixeiro das cobranças em
iseus balcões para eximirem se d'esse
dever.

Cachoeira", 5 de juiho le 1888,
»———¦ i . in ui i' —¦»¦—

A corrida das canoas terá lugar na
seri- 8 dà Santa Casa da Mizericor-
dia desta cidade, perdendo o direito
a pessoa que nào concorrer com a
quantia.

A T T E N Q Ã O
André Moraes acaba de receber da

capital, um ricoe pomposo sor imonte
de ci\!tones, os padrões mais lindos,
a320reisao covado, uma partida de
sapatinlus para senhoras a 4:5000, e
das enfeitadas a 6$000, uma peça de
madrasto encorpado por 5#000 e mais
artigos que chama a attenção de seus
íreguezes, eque está disposto á quei-mar por menos 30 OjO do que outro
qualquer, quem duvidar venha ver....
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Nesta typographia compram-se ai-
ffuns Msteroides» do numero 15.
Paga-se bem

O resultato satísfacioíio obtido
uos casos mais diversas, até mesmo
iVaquellesern que haviam sido mal
logrodasas preparações ferrugino-
sas, faz com que Vinho coca
phomphatatfo ferruyinomoseja e naís enérgico agente the-
rapem, co para curar o conibafer a
anemia, a chlorose e touaa as
enfermidades provenientes da po-
üreza do sangue

Receitado por todo» o» medico» para
curar e combater o Rachistls-
mo, eecrofulas, anemia, clilo-
roee oenvaiescêáoia*, debftli-
dade, fraqueza, etc.

DEPOSITO GERAL
9,bu fíue Múouy, em PÂ MS

i^wm^^^r^k^^

ANSRE VlQ.ÍASS
O proprietário d'este bem conhecido

estaihjlleeimc* fo participa aos j%íus
freguezes, d'esta cidade e seu reeonca-
vo, que se acha bem sor tido das moJh©-
res fazendas franceza. mglezas, alie-
mães, caiç. dos, miudezas, períüniari-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 yantageiiãá caprj*-
chosa escolha; quem duvidar ventia
ver, que seu estabelecimento se acha-
rá aberto das 6 da manlian a» 9 dà
noute.

21 Rua das Flores n. 27.

CLUB CaIXEIRAL
Acha-se funcionando no predio onde

reside o sr Joaquim Maiques,árua daí;
Flores, uma sociedade de dança, coíih
posta de moços do commercio,

Previne-se alguns moços que, quej-ram aprender a dançar, para se pro-
poroTQ a mesma a quai tem um bom
mestre para este fim.

CAIXAS PA3A TYPOS
N'esta, typographia se dirá onde séfabricam caixas para typos e cavale-tes para ás mesmas, com toda a per-feição e por preços módicos.
Aceita-se encommendas.

N'esta bem montada casa de negock)vende-se manteiga inglezade bóa qua-lidade, chá da índia e preto, assim co-mo tem sempre massas finas de todasas qualidades, na rua Formosa deslacidade.

CASA A VENDA
Tende-se o sobrado N° 15 a rua da

Matriz desta cidadela tratar com o sr.
Marcoliup Gomes de Carvalho.;.

 k ?;¦; ATTENÇÃO ; j
Jto armazém 1° de Maio, á rua

das^lores, pede-se ao sr. R. O. C. o fa-|*Jor "para.vir 
saldar o «fica»,sobre penade desfazer riViste jornal o recibo queme passou da liquidação.

João Evangelista.

AVISO
CONTRA A ADULTERAÇÃO DO VINHO E FALSIFICAÇÃO DE MARCA X

1 í

N'esta typographia se dirá a pessoa,«teaem uma,casa térrea para yen^
,\

. JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JAR-
DIM, residente na cidade da Figueira,
diV'Foz, Portugal, previue^ao respei-
tavel publico da;^ Bahia e seu reeonca-
vo, que os únicos recebedores do
vinho puramente jenuino da sua antiga
# acreditada marca J. S. P, J. são os

srs.:Silva & Companhia, Fortunato Pi^
' ., -í\ t . '.-4;'

nho Avelar & Companhia, negocia^
tes na praça da Bahia.

Figueira, 26 de maio de 1888.—José
d0^ Santos Pereira Jardim. Cl

Unioo depositário a S.
Cândido Augusto Rik. W

''$r\
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NOVA LOJA de o batateira José Go ç Ives iè
ÀUt-e da-

iw-

DA

TRIUMPHA A VERDADE

711MM

4J5}Hft t::$4Í

a >

por

me

Evlá éÂhttâ&fn pflo< m<us nume-oz-vi f-egu-a>s qu* 6 * loj
wiííís b*m ao-ti«a d\.gt« Ú ^e. « a qu • i-aifoxcnla<i de mais apu
rado g so, e óã que vende sem ganhar par» ahH* ac b*r dt>

provr que nào ha comp^dor. venham crer « scientificaor-se d»
verdade. .

tim cova Io de me inò •«* qualquer còr por 88 r rs. egual
qtir por; ahi ve >d-'m a MO

Um eovíifo de caz mira granito por 2500, igual a que
abi «eud^ra » 3i()0..

240 rs .hdpo tanle so>tim^oto de lan valera 800 ra.
•'V^ por 200 rs.
Ê^m-^b^pia J >*é M»ri»nn ior J600.

liai par d« botinas curo ia ruMia-com ilhoz, .o que.h* da
lhor fo. 9S000

limpar drt saaatinha ingl-za por 7J00 U,dos vencem aguil por

Um p*r Hh sapa'o v*r ?iz que todo* ?t»ndi»m nor lOIf.igutl por 9$000.
Ü4D p r de sapat* c»uio «4a rus<ia por 4$000 é de admirar.
D *tumb . 4111.0 wHimeut» dé castrai a prêi« e 'd*' cores, em pe

case cortes.
Bâus bancos e d* çò és .-.«e ones oam -ttlos,. ov.oreç-iv PB*.

dra^os chapéus para h nmüs e senhoras, o qua hu dí mais mo*
¦deruos.

-Fi lui» Uw ** W* seda, luv<s, 1 -qa**, Qôés a*p*rtithos, calçados
e am« infenHade de a ti gos qie 6 com a p. e*e»iça.. d>v freg»«-,
íes pm&o m »«tnr a justifi \*jrq<te *q.ui nre-4a cilt-taníio h* cona oaúdor

Aviio aos f eguW*& p»r 
'.*çnos.30 oo- c«ni.>. q«ie oiUo qulquer.

áa > J9 Nu* da ponte ve5ba 19 ;

PADARIA LEALDADE
A ilU tOiUiOZA

fera cón^tHntem^n.e massas fi
nas orno seja bulaxó «a .a pompa*
iÉurt bulaxav Ad»?hna < astto, Luzo
ÚrniiUito, biscoitos finos fatias da
Rainha' e flor do lago.

a Wa $ wd ftrmosa n. 15

S¦>;,! CEttVEJA BkaZJLEIB*
5'>§000 » duzia, 440 ?s, a garrafa

A.^w-ioap(>ttíid()r íí&jjííi cidade Ma
hu4 fonte-* ; ífe^eff^ '•;.:..

; ^ro SHoipfíi m d èpcsi to gr» nd^
UÚaitlidaiíe da mèsniàr Ütwú e

Esta cerveja è inalterável por 1 ^
por 3 annos.

agfaia^l •* co r^pmie pcrf-ita*
mme ao d 1 ig;eza.

?i aciona* s e e«t angras sío un*
nírans ^in procl«niK a *ua b«»ndi-
de, chegando •l^uns uVs e» apre*
feril a pa a s^u uzo pari cuiar.

O seu fub^cantrt rog ^tja* e po
ter; con» gu^do f brica.r uma c r*
v^jti que está acuna de t »dns na-
çionae^d e ^uprín-re* a mu ta« es
ttan^e r^s, qu^ ó >m meruo pur
não serem do p»»z."

O i»npüíiciai>ie >ra a protum
c«»uVíC ,üo que o íe pèuavel pu.
blivOi. uma vt-z co yvucMio dfs»*
li»s"ver«ta4fs-t- ftàp lhe recusará a

Tinto « bran o, h • r rne ra
vg^nda qualida le, v••!» e ^ >-aMt

o-tes M":'eíra. i^m p pa . bar
\* ?» h revalhn t*w I ti , *»ò.éVí-.çâa

de^te vin*5fr<fc. n^> coiiroerüio vtm
i o imii,Hü-4».

Ode p irneia quAli'lfliJe leai
subiiituido } e f ít niHui^ o d* L'm«
iôa«muit*s ca as qu v n-iana

! "I4 lem no -ui) <i uido por
aquelle, «em a íii nima iccl»ni.i-
và » por partf» de »*• u fr guf"Z?««.

De *os*-to na ab ic» d aafè
«nuido a rui d<s Fior^s n 21.

CAFÉ' MUI DO
Manuel F^nies üío «ira,oníínaa

como *eu f*b*i o de c»íé ti uidot
oino é ge alneut) onh^ ía,

Es*** í*ale é ò.v^^drtd»i o «afè do
me a? exmrt^. fa» llitj-v, h miis.

áuial«»fes podem faz r uzo * mo
miuiufO r c i de qu* sej < um pro-
dueto fateifUMdo ou.-d^i. t'j, fó <}#
se»i venia íhtíi pala ta *p ^s o se»
i bac*nte l m io - coit^ec:"nnnto
poü^iona* qi- tem na ta irn
tua ia -ó onn-pula - m ih r cató

qu èiic«»iitri u«* mer^mo, r^zõ «
e-tri^q »e o c« Io » na aliura d#
seu verdade r4 vai r.

A exmas. *m l^s que dnsejareia
nzar iie um gene* o-tao p* fetUa
mandarão obt*teoHr*SH dv raesm**
ri» íabrif-» a *ua dns Fiore?* a* 24
íjigat uute » a oniA é véniído.
J P<eco l|0oô o k>lo.

H

ÊUOClÜOZJ BMN7>ÀO i
;" tí' -..".'..';¦ « i j;?-."' ¦•¦¦ AAAA- -::AA' -! f' ;i

Gafè«up^iof,raoiOo,purüi venda
m^vtoSabo^zo
Ri?» da Rr ça n. 7.

ClG^HttMS C*LM*

Par« fazerem desapp^acer iu»-»
taojáteatn^nie, ô faita dé respi-

uà Vi bo!»a priítwrçáo, ao que |f|ti^^
onfessa siioiatüf iue SfràtO. , 1 te^^ moles-':;'"': 

-a ¦ " ' ¦•—¦ .-¦' 
' —; ltiê«^dio^r»çâo é dò ficado; \

AGUA CELI NA 7 I f énd^ !f#IÍ^f^^Í^|l
O melhor propárade para ii*ar1vàPíeita» ea éua Ifej* a *oaA sua côr douradinba e per^itamele límpida» seu paiadar 6Vcatpas e líbrüaoiír ji cabelWveft*1 Paraiaià,

m


