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O ASTEROIOE

ASSEIO DA CIDADE

Razões poderosas nos obrigam a oc -
capa r a attenção dos leitores com ura
assumpto tão importante.

DL: a postura da Gamara Municipal,
901x1.22:

«A câmara designará por editaes,
bn lugares em que se devem depositar
o lixo e entulho das casas: aquelle
que fôr encontrado lançando-os em lu-
gares differentes será condemnado a
4#000 ou dois dias de prizão.>
Queremos saber: algum dia, estas

aipícramentaes palavras da nossa edili-
v ilade, foram deitadas era pratica?Náo temos idéia d'isso; porque?Cada hora que passa, para nos é rao-

tivo de nào acreditarmos nas institui-
çôes dé nosso Paiz, porque as palavrasofficiaes são desrespeitadas pelos seus
delegados.

Actualmente estamos observando
que não ha asseio (nem houve!); quea Câmara nào liga importância a cou-
sa alguma; que vamos em descalabro
e que os fiscaes não obrigam aos par-ticulares a asseiarem as frentes de suas
0á3ás, conforme prescreve a posturan. 24: '":•:' 0 descuido da municipalidade, não
precisa ser mais provado; o povo está
plena mente convencido.

Lancemos as vistas para o largo do
Àlambique, praça do Pitanga, praça
|0 São Felix, largo da Ponte Nova,¦M& <& Quitanda e outros lugares;
ími y^e tudo quanto ha de repug-
iànteí; o lixo humttre em decompò-^ Í,^d,7ekala-se de u*p modo a não se

t pAèv supportar: nestes mesmos lü-
Ví jpreà|e despejam as matérias fecaes.'.'¦^^.^ue escutamos os gritos dos que

^pen|> que somos obrigados a ad-•#^a ri | causa do fraco, temos o deverA|9&süilisar a saúde do povoe
^ap podemos deixar de chamar a
ÍÍé§ã$ do, digno sr. dr. delegado de

Jy^enèpara o artigo 4» da lei de 14
ll^fomhro de 1850.•7|f)|ue a Câmara não paga ao povo0 resultado dé sua mansidão, não em-
f^él^à somma que arrecada de im-
pip^^ítrajretribuir aos seusdesciíi-
HH*,a'fiscae»í;. envecaaç*; o aome do

nobre sr. representante da junta de
hygiene, para salvar os interesses pre-
judicados.

As chuvas que ultimamente cahi-
ram, reduziram as nossas praças e ruas
em pântanos e lamaçaès, privando-nos completamente de ura tranzito as-
seiado.

Não fallemos em montureiras, por-que isso é horrível!
Cada particular é obrigado a limpar

as frentes de suas casas, a Câmara é
também obrigada a publicar edita.es e
a mandar remover o lixo dos lugares
onde prejudicam a saúde do povo.No entanto, uem a Gamara pelosseus fiscaes, obrigam aos habi>antes a
cumprir a lettra de sua lei, nem se-
quer executa aquillo que que ella de-
ve de accôrdo com a lei de.'¦'_• de ou-
tubro de 1828.

Portanto, deante d'isso e de uma
epedemia que rios ameaça, queremos
que as providencias venham do illus-
trado dr. delegado da saúde publica.Tudo entre nós vai mal; temos ra-
zões de sobra para u.ua grande queixa.Não podemos tranzitar pelas ruas
d'esta cidade e São Felix.

Lá fòra,ondo se diz que temos algum
valor, se dirá: a «Cachoeira vai bem»;
ho entretanto, a Índole pacifica ãos
cachoeiranos éa victima que paga os
desleixos municipaes.

Faliam era economias; dizem tanta-cousa......ao passo que o povo soffre.
Vamos.... vamos... assim chegare-

mos até o fim do abysmo.
Tudo vai bem.
Estamos fallando para o deserto; não

é assim?

téitS IMi i -

AINDA A COMPANHIA. BAHIANA
Agora, que o que se passou nas tre-

vas torna-se bem^atente ante a luz,
que já não ha quem possa ignorar omáu estado dos barcos da Companhia
Babiana; porque os factos super abuh-daram moral e materialmente;

Quando, para nos* um barco da Com-
panhia Bahiana não é outra cousa se-não ura esquife negro transportando
insígnias de morte;

Quando, já na Assembléa, um sr. de-
putado fez soar aos 4 ventos esta sen-tença, aos que se animará entrar n'es-ses vapores: «que vão confessados e

sacramentados».provocamostoda a ím-
prensa a sustentar nos hombros a cau-sa de sua defeza, se julgar jasta,e sa
achar digna de ser sua patrona. A ba«-
talha é nas Thermopylás.

No lado do inimigo existe ouro e
prepotência, julga se invulnerável—
seus arraiaes estão accumulados damantimentos, que serão distribuídos
em profusão.

Em nosso lado existe uma verdade»
fria e inabalável, que fere como espa-da de dois gumes, que brandida isempre sobre o coração do criminoso*
que ferido, já cadáver, vai rolar pelochão.

Também no nosso ladaestá a bate
opinião publica, sentada na base d*
justiça.

Se a imprensayporèm«rBfó^
o nosso desafio poderemos nos congra-
tular, porque/conhecendo a causa.re-
(uou sem dar batalha em um terre^
ho que lhe trazia vergonhosa derrota.

Com o silencio provará ao mundo quesente o procedimento criminoso, como
d sse um deputado, d'aquelle povo
que, com irrojado indifferentismò,cos~
pe na face da lei e passa soberbo
abrindo no corpo prtáunda chaga.

Voltaremos

NOTICIÁRIO
¦ i v.y "

Installou-se, no, domingo ultimo»
na residência do sr. João Antônio
Gomes de Almeida, uma sociedade re-
creativa familiar, intitulada «13 di
junho*.

Procedeu-se a eleição do Conselho
dando o seguiute resultado:

Presidente—D Delmira Gomes d©
Almeida; Vice-presidente-*D. Tertu*-
Una B. Salles; Ia Secretaria-^ IX Edit*
virges Gomos de Almeida; 2a Sücrâta-
ria—D. Urabelina Franco; Thésoroi^
ra—D. Victorina B. Salles; Orador1**
professor Gincinato R. Pereira dst
Franca; Procurador-^Jôão Luiz da
Motta; Fiscal—João A. Gomes de AK
meida.

AOS PODERES COMPETENTES
A noite de 16 d*este mez foi leo*

temunha da selvagem do soldado da
policia de nome JDurval, o qual prtsu
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deu e espancou brutalmmte a um
homnn cujo nome ignoramos,

A vi.tima que fora espancada, esta-
va desarmada e sem comrnetter tur-
bulencia alguma, quando o referido
agente da segurança publica apfesen-
iou uma faca de ponta a um seu ca-
marada, dizendo que o pobre homem
estava arm.do.

Esse plano fora preparado para que
alíe fosse â cadeia e recebesse as re-
Üadas do referido policial.

.Pédifnos providencias aosr., com-
jnaudante da força e delegado de po-
licia.

— f CÂMARA TEMPORÁRIA
O sr. João Alfredo (presidente do

conselixo):—Senhores, essa republica é
um desabafo dos desgostosos, é a ex-,
piosâò de -espi ri tos i m pa ci e n tes e a ter-
radõsi que vêm na mudança de fôrma
degôverrióum remédio a males, cujas
proporções exageram: mas, si essa
re"yoTüçíío vier, invencível e tri um-
phante,pergunto ao nobre deputado:
o (Ju j ha ile fazer o governo? Qu. pro-
ridenPias ha de tomar? Não consentir
na manifestação da livre opinião? Não
épossivel; ò governo nào o faria eo
nobre deputado não o consentiria. Im-
pe-lir a; organisação de clubs e socie»
dades a té onda a lei pernr. tle? Ta mb im
o nobre'deputado não o fama e não.
ha de (juerer que o governo, o faça.
LeVantár já p etercito, chamar as re-
servas alarmas para CombiUr uma
republica mu embryão? E' m dhor diz .r
que cresça, e*depois veremos com
quem teremos de crusar as nossas ar-
mas, oti de ajustar as nossas contas.
^........... ,«.........

..........,,., ..........
• •...... •

....••

esterilisados, neste dia o progresso re-
vestirá as formas múltipla, do engenho
eda industria humana. (Apoiados.)

Na minha própria provincia, senho-
res, no tempo em qu > a re seita pro-
vincial variava de 400 a 500 contos,ti-
rihamos engenheiros cb primeira or-
dom para e.tu lar e traçar nossos pia-
nos de viaç-U., para fazer edifícios pu-~
blico., os m Ihores que li 1 no Império;
tinha nos coragem para empr heiuLr
obras.uo valor de oiiomil coutos. Cor-
ríramos tempos, a renda cresceu e
chegou a mais dures mil contos; eu-
tretautoentristece ver a decadência
daquella terra! Nem ao menos poulj-
se manter a conservação dé suas m.ig-
ni ficas estradas, feitas no tempo em
que era p-iip.nTima!

OOeará po^suc uma capital bellissí-
ma! A cidade, da Fortalesaó ura pri-
mor como regularidade de ruas. eu-
canto de suas praças, edifícios e arbo-
risação luxuriante. A quem d-vv*. essa
provincia o seu progresso inicial? A urn
boticário obscuro, incansável em fazei,
ob^n que podia a sua terra adoptiva.

O nal, repito, está em nós. éWão nas
instituiçõ *s. È' eiitr jtaato, preciso des-
envolvel>as,;dar-lh es ua ais força. Para
•isto conte o nobre deputado com toda
a minha bôa vontade. Permitta,porém.
dizir-lh .que, si nós não nos adianta-
mos tanto quinto õ comportam a flexi-

:bilidade das n»S;as: instituiçõ ss, as li-'iiy-.v,lad.9 efránqu.za. d_> que,gozamos,
éí porque faz -mos a figura docavall ei-
ro. qu.1. não soube tirar todo o provei-_
tò dà bo n w\ftaifim\hóAirzin ..ca?

?biu-no. nrimeiro-salto^oudo;caboclo á
que m dcbaldê se daria uma;. espada.
(Riso) ,r .:

Não podemos fazer nada de outra
'¦f^fma. 

,-:••.;_.-. -•feaa..:~"-;a' fe. ¦ '

Ò ma), repito* ainda, está em nós, e
não nas institujçõ ?s. _

Una sr. deputado:—^-Então não è pre-
cisodesenvolvel-as; ,

O sr João Alfredo presidente do
,conselho);-^E-.preciso, somente por
uma ra^ão: porque neste paiz;,em que
todo. o mundo Tiabituoü-se a tudo espe-
rar do poder central, cumpre dar a
càd^mm aât^sp^ é
própria (muitos;apoiados), isto, ê,, do
mal que fizer e do bem que deixar de
faz rr(Apoiados; muito bem.)

Eu desejo a d iscentralísação para
retirar dó poder central a. immensa
responsabilidadeque ooppríme etanto
mal lhe,-faz (apoiados), porque delle
tu<lo.se espera o, ateliê, tudo se attri-
hu'. (Apoiados^ 

-W-i
Pauso ater tomado em consideração

tcidas. as cd>serváçõestetas pelo nobre
^n^.^!^11^ ?a;magnij9_o;; quem daputadó; agora,só me resta-ap^líán^
^Sülá^HPSi allj Já w?M*s do máisumá^véz para o seirespiritode
SPf ^S^-eq^e^r devolvei- justiça, a que sou tao reconhecido,pürà-
SlMl? ^ a; provincia de a 8ua'bm_jvolencfo Miuetantó-mb i>e-minas cieraes tem ™ «.ma.. ..... ^^!^0^^^^^^^$^^^

censuras que me fez no correr do seu
segundo discuraò. (Muitp' betri, muito

em.): . ,-. v.-a.,fe';:

Eu difò (Jüe à culpa do que nos falta
é denós rhesthos; èdas assembleas pro-vinciáès e; das câmaras municipaes;
oueátãèvoittimospára ós g-w.rnad.ò-reâdò t|r_ipo;.do/rei absoluto, como
aqueliè^íeiieiáS1 tãò cantado pelo po »-
ta mineiro, e que fez a grande cadôádeein^rreto.

Queremjáa provada nossa incúria^
A provincia de S. Paulo, d^sleque

eatemleaqucí devia sahir da rotina,en<<^«t^;iiasèfüàf càuiárás municipaes
^W^|p||^?^nçpi decididos au-.xiyar#s;à1^áe^sa espantosa prospe-richrde^ qm hpjè tántP admiramos eappjaudinjps. / -.U >.
^^e>í^;0rc^mM^, província de
^as^cont^mplkMrfèrtilidade do seu!solo;qfpgyêá:gi(jide quedadas suasaguás,sMíiieíiíe|para.moveros mais
pesâdoá MM\diimos; quem conhecseu o

a _____ '_•¦ fe^^?e^si maisi capi aesdoi^ent-_s ^^thèsourados dó qne oresto dp Império (apoiados), ha 4e i .or-
guntarfóMcie ella náo progride mais
que suáC^Étt^:Jfeg:à áúsa está" èniní?»»0 üigê|ii._fluá soubermos apro-^

r*çtt»tó jPÍàMs que áSi c#S
voitar
08

aBOLipiJI DA \ ASB^MBLEA
j.:;'%s?^o de segunda-f Airíír -.0

chamara attençao do governo para a
criminosa Companhia Bahiana, contra
a qual surgem constantemente recia-
maçõesde todos os pontos da provinciao que, pelo seu procedimento sempre
reprovado, vai diariamente torna ndo
patente a sua responsabilidade nos des-
astros que tivemos a infelicidade d<_
registrar, e que começaram pela sem-
pre memorável catastrophe do nunca
esquecido vapor «Dous de Julho».
(Apoiados).

Depois das justas accusações qao a
essa Companhia fizeram a imprensa da
provincia e diversos membros da as-r
semblèao depois das providencias so-
licitadas, que diz a administração ter
dado, era de esperar que não tivesse-?
mos novos factos a lamentar e que a
Companhia ss tornasse solicita no cum-.
pri mento de seus deveres.

A desillasâo ô completa; sempre de-
sidiosa e surda aos clamores dà opU
nião, a Companhia Bahiana continua a
pòr em risco as vidas dos habitantes do
int erior. (Apoiados).

Osjornaea d'esta capital derarh uma
noticia incompleta, sobre um t\icto do»
toda a gravidade, que teve logar no
dia 4 do correiita. • *

A *s 2 ho ras da ta rd e, a chá va -se pa -
rado na altura dp;Mont-Sêrrat o. vapor
«Nazareth», da Parreira de Santo. 4*
maro,o qual pedia soecorro.

Acircumstancia de serem esperados
n'aquelledia muitos ôidadaòs distiriS
tos, pertencente á classe da íavaura, a
que tinham de comparecer tio dia inõj-
mediatoà sessão convocada pela .Asso*
Çiá^ao Cõnfimercià!, chamou p%a a-
qu.dle facto a attençao geral e poz em
sobresálto qua^i toda a população.

i A«Qomponhia Bihiana_»,entretantó,(
parecia alheia aqu>dle acontecimento^
e, em vez das providencias que o câsá
exigia, os seus empregados assistiam
calmos, impassjveis e indiff.rentes
aquella scena, qíie podia ser de afunes-
tas conseqüências e levar a desplaçãp
e o lúcto ap seio de muitas da_K princi-!
páes ferailiasdà comarca dé Santo A-
maro. ^|-|P 

'ã§§. -^M^^SiSM :-
~Só ásÔhpras da tarde, cpiitinúà Jç>'.

orador^ depois d. repetidose energicòí
protestos por parte de muit ís pessoa^
qUv3jse achavam na pontí. dos vapores^
e que sô revoltaram não íó oom olrt^'
dí-ferentismo dos empregados, cómè
com o modo rude e descortez Jor queí
respoudiám: elles ás'Siias reeltfmaçôe-^

, foi que a Coin panhi^ ;i.^;;r o sol ve u a_ nian-
dar um rebocador para o lugar dp; sir
nistro, .afim dê prestar os :soecorros
he^íssaiu^os-'T:':^";-; '" Çp

; Dentro do espaço de tempo decorrido
dasWás 6horas da tar^le, noiá <t ora-
dbtVduraiite 0 qual esti veram fei>s pàs^;
sageíròs sujeitos aqtivdie" atroz -àippü-
cio, esteve preparado pafa víàjart>
vapor da linháde Itâparíea .> ._• qual na O
senioveu-para prestar o-, sò ,eorro;s, @
fez regularmente a • sua viagem lffl.fe
tande-sea ainnunciãr, de. i||lp;||l
ida do rebocador, sem indagar da cau-

m
sa dó sinistro
âituàçào.

hen. da gravi.iáde da

estã^ O sr. Eustafinio Seixasj ^vai do úotq (Cotitltóa^)
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CAIXAS PA *A TYPOS
STesta, typographia se dirá onde se

fabricara caixas para typos e cavale-
tes para ás mesmas, com toda a per-
íeição e por preços módicos.

Àceita-se eiioom mondas.

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado eoronol Pam-

ponot, om São Felix, recebo-se anima-
es para tratar naostribaria, por dia, ou
por m va, sob contracto.

Támbom vendo capim aos feiohes..

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no prédio ondô;

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

Previne-se alguns moços que, quei-l
ram aprondor a dançar, para se pro-l
porem 

*a mesma a qual tem um bom'
mestre para este fim.

ATTENÇAO
André Moraes acaba do receber da

capital, um ricoe pomposo sor imonto
de cretones. os padrões mais lindos,
a320reisao covado, uma partida de
sapatinhas para senhoras a 4$<X)0, e
das enfeitadas a 6$000, uma poça de
madrasto encorpado por 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
qualquer, qnemduvidar venha ver....

M
.ANDRÉ «04AE8

O proprietário d'este bem conhecido
estabelleoi monto participa aos seus
freguezes, d'esta cidade e seu reconca-
vò, que se acha bem sortido das molho-
res fazendas francezas. inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, porfumari-
as, roupas feitas-o que tudo do hora em
diante venderá por mu to menos do
que outro qualquer estabelecimento,
yisto d esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e çapri-
chosa escolha; quem duvidar venha
ver, que sou estabelecimento se acha-

L-rá aborto das 6 da manhan as 9 da
$óute. 27 Rua das Piores n. 27.

BfSBsiSsraSff»
TIMUJ-.ANTE

Mim ¦wiiw^^tP

<TÕN
NUTRITIVO
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'a pfíâtARAQiO
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Mattos & Ca., para evitarem a con
Jinuacão dos prejuízos que teem soffri-
dò uasoobranças das li ugadas de volu-'.jipes 

nos guindastes,por pretextarem ai-
guns negociantes já terem pago áos ga-
hhãdores, quando è: sabitlo que estes
naoteem autorisação para t receber,
«r-outros porque tV^i elevado o preço
fó*320 reis a 480, declaram que de ho-
ra em diante só serào lingados os vo-

,Jumosd^qu^iesquo nâo se negam a
jpagar, e que naoseservem de .pre lei-
tõsfut.ds, além de empatarem por lon-

i gas horas o caixeiro das cobranças era
«eus balcões para oxiiniremse Adisse

A.-âètver.-" ¦ . ¦ •: • ¦.-.-..-
Cachoeira, 5 do julho de 1888,•,

SSQaDEulBDE^
O resultato satisfaclorio obtido

nos casos mais diversos, até mesmo
n'aquellesem quenavlam sidojnal-
lógrotias às preparações ferrugino-
sas, fa* com que VinHo coca
phomphatado ferruyineo»
sejáe nais enérgico agente the-
rapeuteo para curar e combater a
mnemia, a eMoroêo ç toda» as
enfermidades provenientes da po-
breza do sangue-

Receitado por toiot o$ meiieoê pfra
ourar e oomDftter • itaclitott»-
mo, oooroftila». anemia.,cW«*
roso ©oavaleooeaolaa. dabili-
dado, flraqaoaa, «íe.

DEPOSITO OERAí-
9 $ IlUBAÍúOWmPAMS

ATTENÇAO
Mattos e Companhia retificando o

seu annuncio anterior, declaram quo
cobram 400 rs. por cada lihgada non
seus guindastes,—independente da dis*
"•¦:íca de ganhador que faz a lingada;
bem como nâo se responsàbilisam por
qual quer avarias que se possam dar
no embarque o deselnbarque dos volu-
me.

Cachoeira, 27 de março de 1888*

N'e*ta typographia se dirá a pessoa
quo tem uma casa térrea para ven-
der.

Ns.ta lypographia compram-s ai*
guus «Astroids» do numro 28.
Paga-s bin , '¦

COMPANHIA BAHIANA
De i° a 31 de julho de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

Segunda-feira...
T rça-feira
Qiiarta-kira
Quinta-feira
Sexta- feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terç -feira
Quarta-feira....
Quinta-feira.....
Sexta-feira
Sabbado.... * •••••<

2
3
4
5
6
7
9

10
11
12
13
14 i161 Segunda-feira...
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31

Terça-feira......
Quarta-feira
Quinta-feira.....
Sexta-feira ......
Sabbado....
Segunda-feira...
Terça-feira
Quart -feira
Quinta-feira
Sexta-íojra ..*..
Sabbado 
Segunda-feira...
Terça-feira......

I

10

11

1

5

6

.7

9

11

6

7

ô

7

S

9
li
12

::*¦:
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11

12
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AVISO
QONTRAA ADULTERAÇÃO DO VINHO E FALSIFICAÇÃO PE MA^GA

'A corrida das cai|ôas terá lugar na
^ri- 8 da Santa'Oasa da Mizericor-[
.dia desta cidade, perdendo o direito •

^•Apessoa quOí não concorrer com •¦%'
Quantia.' } ; ^ -. '.' 

.,¦ ?-...;.¦ ¦ ^ r -

"Á; A-•-- /CASA A VENDA : *y§pk

Tende-se^o sobrado N° 15 a rua da
WMríz desta* cidade, á tratar eooi o sr. j
tCaroolino Gomes de Ccirvalüò.:

JOSÉ DOS SANTOS. PEREIRA JAR-

D1M, residente na cidade da Figueira,
da Foz, Portugal,^ previne 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.:Silva & Companhia, Fortunato Fi-

nho Avelar & Companhia,.negócio*
tes na praça da Bahia.
_ Figueira*. 20 de maio de 188S.-^osé
dós Santos Pereira Jardim.,
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Uhiço depositado em ^ FtíliílLr-
Cândido Augusto RibeirOí
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TRIUMPHA A VERDADE

Está conhecido p^lo* mnis numerozvs f-egu^s que é a lojp
uiais b^m so"ti'a dVgt» ei ade. « a qu- i^mf^eMa» de mais apu
rado g<sie, e éa que vende sem g»"har jwra aííjiijt oc b„r ,je

prova- que nao ba comp^nd or, venham crer « scieotifice»r-:>e da
veMade.

Um covato dc me inò de quatqn-r côr por 88 rs. eeual a»*
iü? p™ ahi ve-id-m a 960.

üm covato j* cnzmira gmnito por Í500, igual a qua po'abi vendem a 3500..
UO rs. impo tanto sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de sVíínêta liza por 200 rs,
Um chapéo» IM M»n«no ior 1600.
Um par de botinas curo da rmsia com ilhoz, o que hi do me

lho ro» 9«000. ^
Um par de saoatinha ingira por 7JJ00 todos tentem esu^l por
#000. ô *

Um p»P d« iapaiò ?^r iiz que iodo* vendem oo*- 10{f,igual por 90000.Um p-rde. sipati cou-o da russia por 44000 é de admirar.
D-«lumb'a!i!6 umimeuto «te casemira orôti e dó cftres, em po

ç<ts e cortes,
Bânabaacose d* cô-ev clones para trios orpre^s farados chapéu* parah.m^ase senhoras, o que ba di mais mo*deríMS. ^
Fi busli-oi* eo-i seda, luv.»s, I qa»*«. flô ti; exp-flilhos, calçadosft a «ma .inboiMde I* a tigos qa* ó com a p e»ença do- itàm&*es »>(<sso ro.tr. ^j»i4iii^r qje «q.ii «'e-í* «íM*» ..So h. com .«idorAvuo «os feguet* pit ienes 30 00--ce-filn quo outro qualquer.19 Bu* d* ponte vn*ha 19

«*h o ba atei o Josó Gonç.lves daAlneda*

Tinto e branco, io itrtme ra»»'gunda qualidade, ymíe Umuaf-o-tes Moreira. <*m pipas bar»* e « retalho em 1 U s Ãeitàçao
&*t* vin^re no commercio-um*i *0 imrneii*a-

Ode p-iroei-a quali||^ temsubstituído po f ít m»r)to o d* Lt«.bôaemuit>s ca as q«a vriüam•frtffe tfjiiino *ub i iiid» porAquella, sem a m niriia r< cUmj-
vâ » por partn dn «mi tYguezi*.

De 'ossto «a 'ab ic* d' café
muidoa rui d»s F*on*s n 21.

^ r~t

PADARIA LEALDADE

Tem con^tantem-we massas fi«as t-omo seja bolaxôs apompa-dor, boiaxa* Àdebna lastro, LuzoBraiilciro, bbcoitos ünus fatias daRainha e flor do t igo.
Na tua formosa n. 15

CERVEJA BkaZILEIR»
5§0W) a dúzia, 440 ss, a garr-f»é 8»-i.jniporudor k'ma cidade«tIttfclv Fonlw. Moreira.
Tfcm^mpre «m depostfo grande

jnu-iiUda da lueâuia, branta epreta» .
ik«a cerveja è inalterável |í

Ü 8ua P deuradinha e pe,f»i.affle»* Lapida. seu §^g
¦-.."' A- 
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*g?afav*-l h cor-p-mie permita*m n*e ao *l* ngíeza.
Jiacjona^s e e<t angeJras sío um

nímHS em proclamir a sua b«mdt-
de, chegando alguns u'es^* m fr^»;feril a pa a ^n«n mo pari cuiar.

O seu fabricante rogosij:a-«6 po*ter coasnguido frbricar uma c*r*
v^ja que está acima de tetfag na»
cio^aes e ^uperio^es %mii4as estian^e^s, que ^ó tem- mérito pornào serem do paiZiO wnuuaciaiue tem a profund»ç<»!ivicao que o respeitável publhO. uma v^z co v+íucido ^e».
Us véroad^s, nâo \h& roca^íáÉ
ua Viliosa protecção, uo que seonfessa sumamente grato.

CAFÉ'MIJÍDO
Manuel Fontes Mo ?ira,*onu"«aa

comoveu f ivi o de cale u.uidt,orno é ge ai neot^ onh\i h%
Est« café é o f00í iro rafe da

i«e as exmü^. fao^lüaí., > mtffpamadores podem faz^r uzo tj$à$4minimo rc i de que se)« um pr*.dueto ,f|!sincado-ou -de^iu! .0 do
seu verdadeiro pa)aia^;p >ts o semtf brio mie 1 m io. Wtniíçc m^ntt
Profissional q<- tem nrt ta íb<iu^i ia %ò maihpolá <» m» ih r cate
qu» eiiconlri m mercado, rszftsi
è íH^qoe o e»l^ « oa ulturã i#sou verdade ro vai -r.

A exmas-am fus que dnsejareai
uzar ue um geiie.o táp p*< feito
mandarüó üb^tecer-se do meitn<i
u« Ubthu a * ua das Fior^ u# 'Si
iugar umeo a oni-- é veaiido-

Pi Oco lSOüô o tolo.

¦-.- * 1

AGUACtLlNA pO aielhor rreparado pura Ufar
catpas e forüScar o cabelto; vea^

FRÜCTUOZO BRApiO ;
Cafésup^rior,mòido,püro feádt

e muito Saboroso
R'?a da Pr^i n. 7.

1 aGARaOS CífcMililEf
Para fazerem desappaiécer i*si

tanian^am mie, a iWita de^ resph
í«çüo produzidas qner por «sthnU
{pu hiimento) quer por soÉriíMé^
tos bronchites, qu^r por molas-
tias do coração e do ü;ado.

VeM* firneato Siuiõe* da SilV
va Fre ta» em sua tyja a Rai
F armada.:v:-.v-i^^;
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