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O ASTEKOIDE
ASSEÍO DA CIDADE

' Ou o asseio está em guerra com esta
cidade, ou a Câmara Municipal esla
èin lutta com o asseio. E' mais fácil
acreditar na segunda e, senão, veja-
irias o estado das nossas ruas e praças:
Umas e outras, transformadas em im-
mundo lamaçal, o além de apresenta-
rem á vista um aspecto repugnante,
são uma ameaça constante á saúde dos
infelizes habitantes cPesla malfadada
terra. . .

A praça do Pitanga, a mais vasta
d'entre as praças aqui existentes e si-
tuada no centro da cidade, é um tes-
temunho incontestável dô que avança-

' mos, e como esta ahi existem muitas
outras. • ,

E' para lastimar que isto se obser-
: ve em uma cidade que quer gosar os

foros de civilisada e que possue uma
Câmara que conta em seu seio dis-

;. ti netos representantes.'Estamos 
certo de. que os illustres

rmembros da Câmara Municipal não
considerarão este estado.de cousas
eómo distinctivo de progresso; esta-
mos também convencidos de que não
lhes faltará bôa vontade para remove.
rem. este attestado do nosso atraso.
y'£ois bem, reunam os illustres srs.

^representantes da Câmara Municipal
a essa bôa vontade ura pouco de es-
forço e perseverança, organisem um

...serviço de asseio constante, façam
;4esapparecer estas provas do nosso

pouco adiantamento, garantam a sau-
r: • ée^dos habitantes. (Testa cidade que
1^1-elles lhes prestarão o apoio necessa-

\::'Mo, segundo suas forças, e saberão
; y: reconhecer os benefícios que recebe-
y^y-rem. %S ~ .-". -¦-.-:¦

tos estampados na Companhia Bahiana,
sugeitando*-<'.s ao ôrisol da opinião,
vendo que forneceram matéria bastan-
te para uma acre aceusação; quando
esclarecida pela naturesà dos aeoute-
cimentos a conclusão clara e patente
de culpavel, novas provas accumulam-
se de dia em dia, em mais a mais—Eis
que em 4 cio corrente o vapor Nazareth
na linha de Santo Amaro hia fazendo
uma catastrophe: -as bombas de ali-
mentação não jorravam para a caldei-
ra, e sim para o porão, o que fazia
adornaro navio:—a caldeira teria de
fazer explosão, e lamentarmos novas
victimas, a não ser a perícia do ma-
chinistá o melhor da companhia, facto
este gravíssimo, digno de sei' levado a
toda attenção. Se fosse em vapor da li-
nha da Cachoeira a grande carga de
porão ficaria avariada, e seus donos
seriam satisfeitos pela Companhia?

Não: A companhia nada tem com
isto.

O caso foi mal contado pela folha da
capital,como disse um sr. deputado—na
assembléa fulminando a Companhia: o
vapor parado na altura do Mont-Serrat
fez signal de soecorro ao que através-
sava, este, em vez de voltar de proa e
sem demora achar-se no ponto que
lhe demandava soecorro, lemitou-se
em sua chegada dar d'isso parte a
Companhia,os infelizes que morressem.

Assim infringiu a sagrada lei mari-
tima.

Mostram cora isto o pouco apre-
coque dão ao passageiro...

Em quanto a nòs: julgamos ter sido
algum rombo na caldeira ou no casco
de tal barco.

O vapor là ficou até Choras deven-
do chegar as 2 horas.

Os empregados da ponte nao davam
a menor providencia esò pela imposi-
ção do povo aglomerado na ponte,cheio
de terror foi que, depois de termos
groceiros, entenderam mandar um re*
bocador.

Dois dias apoz este facto o vapor tor-
na a ser detido em sua carreira por

provas que tão alto mostram o porvir
aterrador?

(hierem ainda provas rnais claras?
A Companhia Bahiana não tem um

vaso que,sujeitando-sti a exame niinu-
cioso, esteja ca paz de navegar. Tal o o
deplorável estado em que se acham! E'
esta a verdade fria eomo um cadave
porém que faz recuar, porque ante a
verdade todo o orgulho ha-de curvar-
se.

O vapor 2 de Julho trabalha com oa-
tro nome—porem com o mesmo ma-
chinismo todo remendado.

O S. Francisco, conforme nos in-
formou pessoa de confiauça e fidedigna,
acha-se com um grande rombo na cal-
deira na parte inferior, que taparam
com um pedaço de chapa de ferro e
escorado de encontro ao casco do va-
por e betumado:—não cravejáram por-
que a tal bomba não pode mais rece-
ber cravos. •

A junta de vestoria,- em sua ultima
vesita,deixou pas>aristo, sem que vis-
se como devia, o tal torpedo.

Facto que deve ser registrado,sendo-
por si mesmo tão importante que não
carece de commentarios.Quando a vida
está em perigo,quando o dever é cal-
cado, a tempestade está imminente.

Voltaremos.

NOTICIÁRIO

Cahiu em 2a discussão no senado,
na sessão de 7 do corrente, o âdti-
vo ao art. 2° do orçamento do' mi-
nisterio da guerra, em que autorisava
o governo a lançar mão do recruta-
mento forçado, no caso que o volun-
tariado não fosse suíüciente para pre-
hencher os claros do. exercito*

Osr. senador Cândido de Oliveira
distinguiu-se brilhantemente n'esta
discussão, provando, com toda eviden-
cia, que a lei do sorteio militar n.
2556 de 26 de setembro de 1874 estava
em seu pleno vigor,e, portanto,não po-
dia ser revogada por um simples.traço

i

de tinta de um ministro,que assim quer
um mysteriosodesarranjo—bombas" de destruir uma lei que tanto trabalho

alimentação incapazes de funecionar!! deu no" parlamento para sua appro-
AINDA A. COMPANHIA BAHIANA I Sa° estos factos prelúdio- para coa- vação, e fazjr-nos regressar aos tem-

.•.¦•-., segencias faturas do lethargo cnmi-lposyhidos da daspotica caçada hu-
gr Quando a mente publica já se acha I noso—-dores e prantos. |mana.
preòGeupada no encadeamento de /ac*S Deve-se crusar os braços ante estas Que isto era um* insulto, feito a sot
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berania do poder legislativo, pelo que
con vi alia esto repollir semelhante
affronta.

Parabéns ao illustre setíaclor que
tão francamente deífendeu a causa dos
iracos, osquaes, por todos os meios, se
procura despojar do sua liberdad
individual, e expolial-os da doce paz do
lar douiestico,peias graves eonsequon-
cias de que possam ser victimas de
qualquer mandão (Valdeia, que ain-
da não está disposto a respeitar o di-
reito de seu semelhante.

EFFEITOS DO RECRUTAMENTO
FOKÇADO.

Na cidade de Leopoldina (Minas) no
dia da eleição para prehencher-se a
Taga de ura senador, a policia pren-
deu grande numero do eleitores, a
titulo de recrutamento!!

LINDA VEÜDADE j
Gamara dos srs. disputados:
O sr. Coelho Bastos:—Nào ha tal;

não façamos essa injustiça. Nós não
trouxemos mandato restricto, nem fo-
mos eleitos para determinada causa;
fomos eleitos para promover os inte-
resses geraes da nação e quando a
Câmara dissolvida acabava devotar
uma lei, que tinha adiantado a solu-
çao do problema servil. Vê v. exa.
que é nina injustiça. Não me inter-
rompam que vou dizer o que penso
acerca cVesta questão.

Senhores, a verdade é esta: a quês-
tão cresceu de tal modo, chegou a um
grau de agitação tal, que conservar
o elemento servil depois de organisa-
do o gabinete 10 demarco, quesubio
ao poder por favor á causa do aboli-
cionismo, seria um perigo para as
instituições euma perturbação geral
para o paiz. Os próprios senhores de
escravos estavam sujeiios não só a
ser perturbados no seio desvias fami-
lias pelos excessos do abolicionismo,
como também, talvez, à ser assassi-
nados.

A.lei 13 de maio estava escripta e
sagrada no coração cia maioria dos
brazileiros. Nós apenas revestimos es-
ta lei das formulas l.egaes para queella jáideése ter execução* rio Império.
Esta è que e a Verdade. («Apoiados^ não àpóiádòS)).)

;.ã

iriam votar um principio contra aquoh-
le qu.) fieou sanooionado pela lei de 13
do Maio. .

Seria ein tal caso a confissão mais
expressiva de ümattentado cominotti-
do pela lei <hi 13 de Maio.

O sr. Pedro Luiz dá um aparte.
Osr. UaLisbona:—Seria uma retra-

táçào.
O sr. Pedro Luiz: —E quantas vezes

o tem feito.
Osr. Araújo Góes:em relação a in-

demnisação, como disse o nobre depu-
tado, o orador eslá convencido de que
semelhante acontocimeutonão se dará
em nosso paiz.

O nobre deputado, diz o orador, to-
cou em tantos e tão variados assumptos,
que o orador não se propõe a acompa-
nhal-o em todas as suas consideraçõos.

, Veio á tribuna especialmente paraapresentar um additivo á lei que se
discute, e por isso prescinde de tomar
em consideração todos os assumptos
de que o nobre deputado se oceupou.

Osr. Pedro Luiz:—Eu fallei sobre
todos os assnmptos concernentes a to-
dos os ministérios.

O sr. Araújo Góes responde que, si
este foi o intuito do nobre deputado,
collocou então o orador na imposs bi-
lidade de responder a s. exa., porquenão era possível responder a tantos
assumptos, nem aos ministros também.

Vai, portanto, apresentar o seu ad-
ditivo, que considera digno de ser acei-
to pela câmara dos srs. deputados.

E' sabido que ps officiaes da arma-
da não gozam das vantagens do meio
soldo, concedidas pela lei do 1827 aos
offici aes do exercito, e varios mi nistros
p têm solicitado para a. viuvas da-
quelles om!cj.aes. O Monte-pio de' que.elles gozam é formado por um dia- de
desconto-do soldp de cada um.

Este Monte-pio tem a mesma natu-
reza do que gosam os officiaes do
exercito, fundado pela irmandade da
Pruz dói Militares, porquanto estes
pão só gozam do meio soldo concedido
jpela lei corno do Monte-pio dado pelairmãiidade, ao passo. que os officiaes
da armada apenas têm o Monte-pio de
que se encarregou o governo, median
te o desconto de ,unv dia de soldo de ca-
da official, o "que é uma~ desigualdade
que nào pôde persistir.Oomprehenxie-se que não e possívelcontinuar este estado de comsas. As fa-
.milias dos officiaes da armada' não de-vem estar ém peiores circumstancias
do que as dos do exerxito, pela mortedos seus chefes.

Não quer agora,, porque o additivonão está ainda suhmettido á discussão,
entrar e\m grandes pormenores a res-

, peito do Monte-pio do exercito e doMonte-pio da marinha; dirá somente
que quanto o governo tem percebidopeia deducção dos officiaes de mari-
nh,a, clava margem para se ter constatuido um Monterpío talvez igual busuperior ao-da Cruz dos Militares,por-
que, desde 1827, adoptando-se esta ba-
se, que è da loi que creou o meio soldo
para as viuvas dos officiaes do exercito,

DISCURSO PRONÜNCIADQ NA SES-
¦ : SAO DE 6 DE JTJjNHO

"" - (Conclusão)
Q sr. Pedro. Luiz;—-Peco a palavra

para responder. .
0 sr, Araújo Góes: continuando, diz

que nestas condições o rio_re deputa-do parece que andou muito longe darealidade, .esperahdaesta época emouò algum[governo dò nosso paiz ar-
rviore cotóo, prb,ramma a indemnisa-
çao dos escravos..O orador, Mo ali-menta esta, esperança, riem a deive ali-
S»IP1IÉPMÜIS|* m_ m»*******w_m_™ ao exercito,amados srs. deputados e o senado não tem sido deduzidoò soldo dos officiaes

- -_fiSf-C ^jr^***de nmrinhajontretanto, não se tem leillo despesa correspondente, somenteagora e que a dedueçào importa em*}#Q0$0ü0 eá despesa, segundo o re-latorio do sr, Alfredo Chaves; cm200:000$000.
Procurou verificar nos balanços aexactidüo dessa despesa;mas não pôdeconseguir, porque sendo esta paga pe-lo ministério da marinha, crê que pelaverba—classes inactivas—a despesanão está descriminada pelas classes doexercito, da armada, daquelles que re-cebem pensão eivei. A .despesa está en-

globada, e por isso não pôde conhecer
a oífetivamente realisadacom as viu-vaso irmãs, emfim, com as que podemser pensionistas depois da morte dos,officiaes.

Como disse, só no rodatorio do 'sr.
Alfredo Chaves, encontrou essa refe-
rèncià, rnàssi se considerar que o go-verno tem feito essa deducção desde anossa emancipaçáO;politica, ou antes,
por que em 1795 foi que começou,deve-
se contar com todas as quantias rece-:
bidas atè agora, em beneficio da cias-
seda marinha; e, por conseguinte, o
governo é devedor de uma somma
equivalente ao capital necessário 'ao
pagamento do Monte-pio de Uma pen-são correspondente ao meio soldo".

O orador julga ter dito quanto basíá
por ora, em favor do additivo que apre-
sentou, e-como tem de irá commissão
respectiva, aguarda-se para na 3a dis-
eus.são entrar em maior desuiivolYi-
mento si, porventura, não fôr aceito ou
íoi impugnado. (Muitobem Ooradpr è;
compnmentado por vários de seus col- "
legas.)'.. E'lidoe remettido á commissão de
marinha e guerra o seguinte

Additivo
• Fica extensiva ás familias dos offl-
ciaes da armada a lei de 0 de no vem-»-
hro de 1877 e mais legislação rej a tiva •/¦
ao meio soldo dos onlciaes do exercito,.; 3\;s.em "prejuízo do Monte-pio que lhes.
compete.—Araújo Góes.' E' remettido as com missões de fa- 

~

rendase de.marinha e guerra. I -yyi

ANNUNCtO'

A imachiná de costura anda boje»;
com a Bahia.

Quem na.ó pagar, perde o direito,"
Cachoeira, 17 de julho de 1888 ^

¦*

ATTENÇÃO'
Mattos e Companhia retificando i;oJseu annimcio anterior, declaram que

cobram 4Q0 rs. por cada liiigada nos
seus guindastes,»—independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;
bem como não se responsabilisam-.por
qual quer avarias que, se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me. ¦''.'_': }v '../.;-.'.;.

Cachoeira, 27 de março dc l&3g.
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CAIXAS PA*A TYPOS
N'esta, typographia so dirá onde se

fabricam caixas para typos e cavale-
tes para ás m-.smas, com toda a per-
feição e por preços módicos.

Aceita-se encommendas.

CLUB CAIXEÍUAL
Acha-se funcionando no predio onde

reside o sr Joaquim Marques,á rua das
Flores, uma sociedade de dança, com-
posta de moços do commercio,

Previne-se alguns moços que, quei-
ram aprender a dançar, para se pro-
poreia 

*a 
mesma a qual tem um bom

mestre para este fim.

§14!1! SU9à
DE

ANDRÉ .«ORAES
O proprietário d'este bem conhecida

estabellecimento participa aos seus
freguezes, cresta cidade e seu reconca-
vo, que se acha bem sortido das melho-
res fazendas fraucezas, inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, perfumari-
as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por mu to megos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e caprir
chosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento se acha-
rà aberto das 6 da manhan as 9 da
noute;• 27 Rua das Flores n. 27,

DECLARAÇÃO

Mattos &Ca., para evitarem a con?
•finuação dos prejuízos que teem soffri-
do nas cobranças das liugadas de volu-
mes nos guindastes, por pretextarem ai-
guns negociantes já terem pago aos ga-
lihadores, quando ô sabido que estes
nao teem autorisação para receber,
rroutros porque foi elevado o preço
de 320 reis a 480, declaram que de ho-
ra em diante só serão lio gados os vo-
lumes d'aquelles qne não se negara a
pagar, e que não se servem de pretex-
tôsfutois, além de empatarem por Ioo-
gas horas o caixeiro das cobranças em
seus balcões para eximirem-se d'esse
dever.

Cachoeira. 5 de julho de 1888,

A corrida das canoas terá lugartá
serie 8 da Santa Casa da Mizerjcor*
dia de/sta cidade, perdendo o direito
a pessoa què não concorrer com a
quantia;

-¦'•'/CASA A VENDA r l
Yende-se* o sobrado N° 15 a rua dá

Matriz desta cidade, á tratar com.o sr.
Marcolinoj&omes de Carvalho.

ESTRi DARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, recebe-se anima-
es para tratai: naestidbària, perdia, ou
por mez, sob eontraeto.

Também vende capim aos feiuhes.

A T T ENÇÁO
André Moraes acaba de receber da

capital, um ricoe pomposo soramente
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao covado, uma partida de
sapatinhas para senhoras a 4^000, e
das enfeitadas a G$000, uma peça de
madrasto encorpado por õ-5'OOO e mais
artigos que chama a attenção de s.uis
freguezes , e que está disposto á quei-
mar por menos 30 0p0 do que outro
qualquer, qnem duvidar venha ver....

Mi

N'esta typographia se dirá a pessoa!
que tem uma casa térrea para ven-j
dar, ~]

mm
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NUTRITIVO

>*

O resultato satisractorio obtido
nos casos mais diversos, até .mesmo
si-aquellesem quefcaviam sido mal-
logrodas as preparações feminino-
sas, faz com que Vinho coca
nhQsphatado fe r r u i/ in o mo
seja e -nais enérgico agente the-
rancui.co para curar e combater a
anemia, a chlorose e todas as
earermidades provenientes da po-
Dreza do sangue.

Receitado por todo» ot medtco»p*ra
eurar e combater o Racniatis-
nao, o»crbítalâ«; anemia, chio-
roce, eonvale«cenela», debllt-
dade, íraquasa, ete.

DEPOSITO OERAL
of* Rue AIMuy, em PA RIS

~r- II ¦"¦____¦_¦

v4molestias do^. *'!
m ESTOl^AÊÍÍ ^

WÈÊ&

1IH0 EllPSPflCO
Ic DUC/U TE A U

Preparado por GoDFrtOY, pbar»ro
*yir*0»i^*K*s**s**

Empregado nos Hospiiaès eix/ceiíado pelos médicos, nas
dyspopaias.cardialgias.vonji-
toa gastrodyn ias.gaPtralíjiais,
faatio. digestões penosas, etc.

lliQ<Btivn perfeito
DEPOSITO GERAL i

9M-t Ifcue Al?)ouy. 3PA3P2.-3

mmSSa

w
W£F

t

'^-'¦YtSXSÉjP

Nsta typographia comprám-s ai*
£uns «Astroids» do numro 28.
Paga-s bmCOMPANHIA 

BAHIANA
De Io a 31 de julho de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

Segunda-feira...
l\;rça-feira......
Quarta-fbira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado

9 Segunda-feira...
10 Terç -feira
11 Quarta-feira,...
12 Quinta-feira
13 Sexta-feira
14 Sabbado
16 Sogunda-feira...
17 Terça-feira.
18 Quarta-feira.....
i% Quinta-feira.....
20 Sexta-feira ......-•!
21 Sabbado
23 Segunda-feira...
24 Terça-feira..... -
25 Quarta -feira
26 Quinta-feira
27 Sexta-feira .....
28 Sabbado
30 Segunda-feira...
31 Terça-feira......

10
7

ti
8

1
9

5
11

6
12

: 
*

7
11

8
12

9
5

11
6

12
7

. '^ 
í

9
6

AVISO
CONTRA A ADUtLTERAÇÃODO VINHO E FALSIFICAÇÃO DE MAROA

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JAR-1 srs.:Silva &: Companhia,-Fortunato Pi*

nho Avelar & Companliia, negocián-
tes na praça da Bahia. ;

Figueira, 26 de maio de 1888,—José

V -'*

DIM, residente na cidade da Figueira,
da Foz, Portugal, previne ao respei-
tavel publico da Bahia e seu reconca-
vo, que os unicçs recebe dores du
vinho puramente jenuino. da sua antiga
o acreditada marca J. S. P, JYsüoôs

' 
:.'".,. 

•'. ' 
¦••'-, *¦*¦!$

dos Santofe Pereira Jardim.;^

:Unico depositário em S. Felix-
Càndidd Augusto Hibeiro.:
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de o ba-atei-o José Gonç.lves d*
Aimé da*

OÂ

w™ tam t&&

egual r a$$

que por

, I|l:p a
TfilüMPHA A VERDADE

~ 
Está con.<é'Ho p»-lo- meus num.>.oz>s freguÁzos qua ó a 1 oj*

Kíftís brm sovti'a «i^sla CJ 'aie, « a qu;l trai fazendas de mais apu
rodo gíslot e éa que vende sem g«o1iar: para alriJà AG bar de

prova- que nao ha compsl d < r, venham crer e scieuliGcéor^e da
verdade,. .,-.-y— • y ••

Um covaiò dc me inò de qcaíqu-x côr por 88) rs.
qa-por ahi ve ul-m a 9(>0.

Um cova..o éi cftz mira gr*nilo por 2500, igual a
abi vendem a 3500;.

240 rs. impo tante ^ríueervto <ie lan valera 800 ra*
Um covado d<* s^ünêlrt liza por 200 rs.
UuVrbapèo a Jo*é M»rnno í or 1600.
Um par de botinas ouro da rau.ia.coan iíhoz, oquehi de

lho- (Of 8-000
Um'par de sapatinha inglza por 7J00 todos ven lem egual por
§000. _".'."..'.. .

Um pír d« sapato verniz que todo* vendem por 10Í),igual por 9#000.
Um p*r de sipat) couro da rus<ia. por 4StQí)0 é de admirar.
DA*!umb:an.e sortimento de casarnira prôíi e di eàres, -em pe

case cortes.,
Bdns D «aros e d-* çô 9% cre ones para titos os preços, màj

drastos, chapéus para humens e senhoras, o qua ha di mais mo*
dentes; a •' '. 

_;a 
~-

Fi-hus lkoi/1 íOt» seda, luvas^WqaHs, 
'flô.e*. 

espartilhos, calçados
e ismá iiiféni Ía|| i* a tígos que *ó corn a p e^ença do* fregu*-
zes posso m .4rrej.Ht..i'arquQ aqui o'estd cilada oâo hi conipeidor.

Àvizo nos f egu«z j. p *r ..enos 30 oo? cento que outro qu^lqueri^a T; ._ 19 Hui da:ponte velha 19 v

Tinto e branco, de prime'ra
spgundn quHlidade, v^n úq tfifltpf

i bules Moreira. esti\ ppa\ bar-is e a r.eialho em 11* s j>cçUaçj_o
de^te yju*gre no commercio a\\\
ní *o imnmt-.a.

Ode primei*-» qualiíade leia
subsíiíojdo \q f itnjehíM o d^ Lis**
bôa e muihs ca-as q.u* v«ri»iiaái
i^t» i^mno sul) 'i.nido por

aquelle, sem a rnitiitíU reclama-
vá» por paste de k^mjv freguez.s.

Deposto na rab io * d- café
muidj a ru* d/.s Flores n 2i.

me-
FE

Manuel Fonies Sío^ira/ontinua
oorn o *eu f.bri -o de café rt,ui\ío,

xno*é ge ainento oo.i-.'ho/o

PADARIA LEALOADE
A f UA lOhfcOZA

Tçrr. consknteminíe ina ssas;G
fias â orno seja boiaxõ s apomp a«
dor^;^fi^|»3é'te:>.-."^A.íI>í*1í-ii« rastro, Luzo
BralHtirro/bilcoítos finos fatias da
Rainjia |>Jpr do t^igo. ::/'.',:j:

Na iiarfcrmosa n. 15,

V;;ÇE^â;;;BtíAZ!piB4:..;-Y:;:=
5§Q0O a duzk, 410 rs, a garrafasgií im poi udor « Vjjna cidade ÉS

nufJt;F0níe<' Mo^ir^.

fíg?adav*l 0 co?raponde perfeita*
mnieao d^ ívgieza.

Nacionat s e estfaágêFirna sío unii
(limes em proclamír a síia bondi-
de, checando alguns iies^eva pre-
feril a pa a sbu uzo part oular.

O seu fabricante rogosija^e por
ter conseguido fíbricar uma Cnr-
¦'H]n que está acima de todas na-
cionaes, e ^uperio«*es a muitas W>
tran^rns, que -ó tem mérito pojr

.nào í.épBOi do . pariz,l 
'a,r';' 

gáffi;
.... O anníinçlíii^e tem a profunda
convicção iquero ie-poiiavèl pü
bluOA una* Vvz- cOiVVBUícídô des

És|é f»aíf» é o v^d*d:-i o cafò de
ioe a«-exaiii*-. f^níliá5> *. nuisr
amadofp-i podem faz^r ozo sém $
mínimo rc \) de que s.ij t um p^o*dueto ta?sifiíA_4d'o ou d^i.4ui«!o do
seu veniaieiro jjala.ra Apns o sei>:
f bíicuite 1 m <o co.Hicc»lnaritfJA
protissional qi- tem n° ta in-<
•íu? i ia só oasiipula o, m^ih *r caíé
qu; eiicontr.i no mercado, r*zõ•,sí.-
e -1 a $ q f i e o r;<lo a na« ai t S r a do
seu verdadeiro -valor.'; ,a v

A exmas.íam;!i,«s que desejarem;
uzar de um geiieio tão p«ffeito
mandarão abjsteoerrseí do iBesmo
na fabrici & rua das. Flores ri* 24
lugar unicíia òiídÍH ê veaiídb-

Pi eco 180.0.0' o teto. W"Qm&

FRUCTIIOZO MSN j
Café supnno^moido,puro yeridé

í. muit(>bal)orozo
RifíídaARraca n. 7;

eiSiUSÒS: §iLí.l4Íí?ES;
Para fazerem des&pparecer inM

*...»^, -—r - .^—w..-w -_r ríéSÍSi^tii&fii^i^^pro tm deposito grande t^véfda(bs, nâo lhe a^çu
quanlitíade da mosma, bransa è ^^ v4|Oía prot^çâ^.^ quer por soffiimeii*
Preta-:_a: I'. onfessa sumaitieniéf ralo. > H ; | |^h^f^^||\^;|^^ill|í

tias di coação e do íipdo.
| í^enrdfefiroe^to SifiTõéV éa Sil*
va-Fréitaa em sti^i loja a Ru$
Formosa,

Es!#^éj§^é í inaiteravéi por -

lameie ímipi**» seu paíadar éica.pas e foitôcar o cabello, ven-


