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de assignantes 40 réis.—Pa-
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Gidado da Cachoeira—Ba*
hia.

O ASTEROIDE sidente, so a sorte dos ofliciaes de ma-
rinha merece os cuidados do governo e

¦*.«r«.~™. ias vistas do parlamento, não menos
CASTIGOS CORPORAIS NA AR- digna de cogitação ô a do simples ma-

MADA
Continuamos no nosso posto de hon-

ra defendendo as praças da Armada
brazileira, ató que seja banido por
uma vez das mãos de S3us superiores
o infamante chicote, que tanto deshon-
fa e avilta.

W altamente indeçoroso para o Bra-
zil conservar n'uraa instituição tão
elevada um instrumento disciplina-
flor como este, horripilante é.barbaro,
p qual não assenta nas bases da justiça
ç do direitOjComo bem disse o exm.0 sr.
dr. José Porapeú, distineto deputado
geral, ha câmara temporária, cujo
discurso abaixo publicamos.

Se a nossa humilde voz não fôr se-
eundada por toda imprensa, que, com-
penetrada de seus deveres, deve vir
em auxilio d'uma classe, a qual não
lhe ó coRcedido õ direito de fallar e
defender-se, todavia não desanimamos,
porque temos a plena convicção que
pugnamos por uma causa justa e hu-
jaanitaria, e que nos dirigimos a um
Parlamento distineto e. patriótico, o
qual, indubitavelmente, não hade per-
snittir que no Brazil ainda exista uma
instituição que para seu governo seja
preciso os ante*humanos açoites
Assim persuadidos, continuamos no
cumprimento de nosso 

"4ever,. 
e .quan-

do um soldado da Armada brazileira
não estiver mais sujeito a chibata, nós
teremos a doce .satisfação de ter çpo-
perado para essa grandiosa obra de
«arMadeecivilisaçao, assim como te-
|bÉis jfcoje cornada abolição.

d >. Pugnamos pelos oppriraidosV
^ Christo disse: se sois meus discipu-

los dai provas diante das homens. |
d; Eis o discurso a que nos referimos:

© sr. José Póm_wi;-BCg», sr. pre-

rinheiro, sujeito ainda, como se sabe,
aos rigores de uraa disciplina excep-
cional e barbara, ao castigo corporal.

ções de suas obrigações. (Apoiados.)
Hoje o marinheiro vera do povo, è
certo, mas não vem das fezes sociaes.
(Apoiados.)

Também receiava-se muito pela sup-
pressão do castigo corporal no exer-
cito; entretanto, foi substituído por

O sr. Lemos:—Apoiado; já não tem outro, e com mais efficacia. O mesmo
se dará na marinha, onde o castigo
das faltas e das. culpas commefttidas
pelo não cumprimento de dever dis-
ceplinares pode ser infligido, de modo
a não se tornar a profissão de mari-
nheiro tão repulsiva e odiosa.

O meu nobre amigo, o distineto é
illustrado deputado pelo 20° districto
de Minas Geraes, já apresentou uma;
emenda para que seja aupprimido essa
castigo; a Gamara, apoiando-a, man-
dou. â commissao respectiva, que en-

mais razão de ser.
O sr. José Pompeu: —Eu não tenho

senão que unir a minha fraca voz e a
incompetência da minha palavra á
d'aquelles, que tão eloqüentemente
têm pugnado pela sorte do mari-
nheiro brazileiro, ainda sujeito ao
castigo corporal, no sentido de ser
abolido tão iniqua regimen.

Nada mais degradante para o ho-
mem, *que exerce uma profissão tão
nobre, do que esse castigo bárbaro e
i tififnaaiíte- da ottítoata-;, empregada çun* tvnò&or dever ouvi r a respeito (Teiíà
tra todos os preceitos, até mesmo os o governo, que até hoje nadi disse»
da justiça e da legalidade, porque, co- que me conste.
mo a Gamara sabe, taes castigos nem
sempre são determinados por critério
seguro, antes assentam muitas vezes
no simples arbítrio; e tanto basta para
condemnal-os. (Apoiados.)

Já foi abolido o castigo corporal no
exercito; e ainda no regimen da es-
cravidão a pena de açoites aos escra-
vos. O que, portanto, justifica, sr pre-
sidente, a continuação na marinha de
guerra, d'esse regimen excepcionai?
Quando vigorava elle no exercito,
dizia-se que era indispensável empre-
gal-o, porque, sendo o soldado produc-
to do recrutamento, que tinha de ha-
ver nas fezes da sociedade os futuros
defensores da pátria, era imprescin-
divel conserval-o para manter a rigo-
rosa disciplina das tropas.

Tratava-se, sr. presidente, de ho-
mens. sem educação, em geral dota-
dos de máos instinetos, sem noção e
sem estimulo» para o cumprimento
do dever.

Acabou-se o recrutamento, começou
a vigorar o systema do voluntariado,
e ao mesmo tempo supprimio-se o cas-
tigo corporal no exercito. Pois bem;
não é differente o systema de alista-
mento na armada; ao contrario, uma
razão milita para ser abolido seme-
lhante castigb, e é, que hoje o mari-
nheiro procede dò aprendiz, do pe-
queno marinheiro, que aprende a ler,
recebe certa educação, e adquiro ao-

Vou repr«>duzil«a, e não sei se se*
rei mais feliz que o meu nobre amigo.

Sr. presidente, concluindo estas li-
geiras reflexões, direi: çne a suppres-
são do castigo na armada não é só
uma medida de justiça, de humani-
dade, é também de moralidade (apoia-
dos), porque semelhante medida res*
tituirá aos pobres marinheiros, a es-
ses que guarnecem os nossos vasos da
guerra, que sacrificam-se todos os dias!
em uma faina esforçada e perigosa;
homens muitas vezes dotados dos ine-
ihores sentimentos, capazes de toda
a abnegação, muitos d'elles bravos o>
temerários na hora das provações, o»
brios f ue não podem ter, sujeitos â
contingência de um castigo aviltante
e affrontoso, e a dignidade, que lhes*
seqüestrou uma lei barbara, tyranna,
que a civilisaçao do século já náo podar
comportar. \Apoiados; muitQ bem.)

AINDA À COMPANHIA BAHIANAJ

DUAS PALAVRAS AO EXMO. SR. Pa^

SIDENTE DA PROVÍNCIA

Usando de direito que nos outhorgãc
a imprensa,deaccordoeomasleisdVs-
te Império, viemos hoje a presença d&
v. exa.e perante o publico,para que pro-videncias justas e enérgicas dadas pela
tabia administração d'esta Provincia,

W' J '*'
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possam garantir a vida dos que cm-
barcara-se cm vasos da companhia
Bahiana.

Ua presente quadra,pela serio do do-
sarranjos anteriores ao da temerosa
catastrophe do vapor«I)ois de Julho», o
por aquellas que se deram eestào dan-
do-se constantemente, o publico per-..deu toda confiança d'estes vapores,
principalmente quando em alguns
d'estes sinistros a inerte esteve muito
próxima.

O passageiro vê que a companhia
não tem providenciado sobre sua ga-rantia de vida, que a Companhia longe
de procurar satisfazer um compromis-
so de dever olha para todos despresi-
velmente, sem ligar interesse ao quehaja de sueceder, quo possa oífender
ao publico. ?

Ao passo que, exmo. sr., recebe ella
uma subvenção dos cofres da Provincia
etão mal vai remunerando a aquelles
que pagam impostos para ella usufruir!

Apoz uma grande catastrophe quese hia dando, quando o vapor se achava
cheio de passageiros, que regressavam
do carnaval passado, um protesto ener-
gico, assignado por grande numero dos
que se indignaram, foi enviado ao
exmo. sr. cons. Bandeira de Mello,mui-
to digno presidente de então; mas ellazombou, não dando a importância
devida á tão reprovado desmancho
de gerencia; aqual julga-se soberana ebem abrigada, em logar que nào che-
ga a lei,—mimóseando ao publi-co como que se tem patenteado-Se,por ventura, n'aque.lia oceasião fossem.tomadas as devidas providencias, nãosuecederia o que tanto tem desgostadoo publico, e tão funesto lhe tem sido.Em quanto a junta de vistoria se tivesseíiscalisado tanto, quanto era necessa-rio examinar taes barcos perigo-sos, certamente não se dariam estestranstornos tão temíveis—Nào somoscapa?es:de dizer que é ella uma juntade vistoria relachada; porque issodic-to seria inn falso; somente dizemos queè ella-solicita, cuidadosa,cumpridora
de seu dever e.que tem muito zelado avida do cidadão, excluindo da nave-gaçao os vapores incapazes de navegarSe a.junta de vistoria tivesse feito
bem 

,?0in a Gompai*ia po andaria
E'um brado de indignação que partede todosospassageiros, quenos coube

Í^J^l- c°mollumild.J jornalista,levar ásabia Presidência, tào bem re-gjda por.v. exa., a fim de.serextir-
pado .o. cancro^que tão danoso tem
*vm>. a socleáadtí- Agora mesmo,exmo. sr., muitos para ; vós tem asvistas convergidas, attenios esperan-ao pela queda do desrespeito á lei oupormaisinn triumpho dos qué, afãs-t/dos do dever, não estão sujeitos 111çao da le, arrotando Soberbos,camp«.ando as claras; mas não suecederáassjm, sabereis romper o espeSo véoda mentira que tem envolvido osWWteciraentose mortes e suas tunA^causas, para triuraphar a verdade ejustiça, que por hora não^ivéram aco-

lhimento quo compete e requer paramoralidade quo se acha amortaihada.
Voltaremos.

OS REPUBLICANOS DQ BRASIL
Estamos de accordo.
O grande jornalista Fluminense José

do Patrocínio, proprietário e princi-
pai redactor da «Cidade do Rio» om
um artigo com o titulo de «Eepubli-
quistas» esmaga cora a clave de ferro
estes ganhadores qiuo por ahi andam
com o titulo de republicanos.

Pérfidos e tyrannos estes homens
que gritam republica porque acabou-se coin a escravidão só enforcados o os
seus corpos esquartejados e arrasta-
dos pelas ruas da cidade.

O patriota incançavel, o jornalistavalente, o homem que mais se distin-
guiu na extineção da escravidão de
sua pátria, o sr. José do Patrocínio
com a sua palavra autorisada desraan-
cha esta «plebe», estes assassinos ela-
drões, que querem a republica paraelles nos dominar, fazendo de um povolivre o mesmo que o Lopes, fazia no
Paraguay.

Não hão de conseguir por ser sen-
sensata a maioria do .povo brazileiro.

Fazendo o nosso artigo que abaixo
damos publicidade, recommendaraos
aos nossos assignantes a sua leitura.

Eis o primoroso e elegante artigo:
REPÜBLIQÚISTAS

«Já podemos definir rigorozameiite
a republica, que estão forjando os^Lan-
dlords, barões e tenentes-coroneis, da
e os assassinos~«flagrantesf contes-
Sos e impunes» da Penha do Rio do
Peixe:

«—Republica egóisticã,: plutocrati,òa eoligarehica; gerada pelo despeito,
pelo ódio e pela raiva; pelo furor cievingança; pela ambição do mando é do

poder; pelo prurido de tyránríià é dodespotismo; pela cobiça vil de dinhei-
ro; pelo parasitismo* insaciável7 sobreraças infelizes e, sobre africanos e-so-bre chins; sobre os ^.próprios brasilei-
ros, deturpados pela miséria é £elàsubserviência; sobre «caboclos è cai-
piras;» sobre «moradores foreiros e rè-sidentes;» Oufora commensaes, guar*das-nacionaes, espoletas eleitoraes,mandatários de assassinatos, servos da
gleba; promptos a morrer e a matar,ao aceno dos tenentes-coroneis e dosbarões-feudaes da aristocracia territo-rial-negreira; do «poderoso elementoda, propriedade rural» como diz o sr.Paulino,..- ;,;7;.77::;. SaA-IÍA 'AAaM0^

«—Republica horripilante, em atrozântitheses com as republicas ideaésde Pythagoras, àe Sócrates e dè Pia-t:;.o: de Ari stides, de Pericies e de Al-cib.iades: coin a republica dos Gra-chos, «leviscres da terra; propagandis-tas das leis agrárias; iramortaes com-batentes contra os latifúndios daaris-tocracia romana...
«—Hepublicu de surradore% dê és*

quartojadores e de assassinos; tão íonp
gedas republicas phihntropicas derurgot, de Voltaire e de Gondorcetj

tao diversa da republica internadonal e cosmopolista de Benjamim Fra»-klin, de Washington o de AbrahaniLincoln...
«—Republica do escravocratas.à en-chor do pasmo o de horror aos Re<

publicanos abolicionistas, francezes omineiros de 1789; pernambucanos de1817 aos Schcelchors, aos Lamartinos,
aos Vietor Hugos, republicanos abo-licionistas de 1848.

«—Republicanos sacrilegos, que es-tão esphacelando a nação sacrosanta
de uma Republica Evangélica de Paz,de Liberdade, de Igualdade ede Fra-ter n idade! ?

«—Oxalá que a mocidado não se il-luda com as scintillações históricas da
palavra—Republica...«—A nossa Eepuhlica, a republica
ideal virá em devido tempo; quandonão houver maislands lords; quandotiverem desàpparecido ós monopolisa-
dores da terra, quando tiverem aca-bado os exploradores de seus seme*lhantes; quando for impossível a im-
punidade feudal, o tripudo de assassi
nos confessos, comprando advogados,
juizes jurados, bailando sobre o cada*
ver de um delegado de policia truci-
dado. cobardemente, ao amanhecer, em
seu próprio domicilio; em presença da
mulher e da filhinha, levadas a ponta*
pes até o fundo do quintal, a azylar-
se em um forno de coser pão... %«—Republica feroz...que deve ter
por capital essa hedionda Penha do
Rio do Peixe % Quando a nossa Repu-
blica Santa só collocaria a sua capitalnas euraiadas da Seria do Mar, em frea
te ao «Dedo de Deus» ou nas maia
altas «Agulhas» do culminante braziV
lico do Itatiava».

NOTICIÁRIO
t .. —————— '— m,mmm

HYMNO DA LIBERDADE
peveser exposto k venda por estesdias, n'esta * cidade o importante

«Hymno dá Liberdade—13 de Maio*,'musica de elevada composição dó
grande maestro Manuel Trantuillino
Bastos e lettras de Guilherme da
Silveira Salies.o Bingre.

E' edictor d'esta nova publicaçãoo -sr. Genesio de Souza Pitanga. - '

Reappareceu o «Guarany», quomuito felicitamos, almejando-lhe loa-
ga existência,,- e que prosiga com omesmo denodo dé ouír'ora, a'uxiiiadõ~
merecidamente pelo povo grato ãó'
grande bem que esta folha prestou'a toda Gachoeira, tendo por muitas
vezes trazido a este porto as autori-,
dades da capital, para garantia do bem
publico.

Seu antigo redactor e proprietáriofora um cachoeiranó credor de -toda
a. estima de seus compatriotas; sua
passagem deixou um vazio que aindanão foi prehenchido 7

t A pátria recente-se da sua falta/"
que, prematuramente, deixou viuva
e orphãos. Para estes penhores d'a-
quella alma generosa,' nós cachoeira-

/
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nos, devemos conservar aquelle amor
fraterno, e com nosso esforço ajudai-os
wfardua carreira da existência.

Estamos bem certos que a Cachoei-
ra não desmentirá a sua inexhauri-
vel gratidão.

Pedimos a ilimp. Câmara Municipal
que, em continuação ao calçamento
do largo das Flores, mande calçar o
beceo ou rua do Sabão, que lhe fica
immediato, o qual se acha seriamente
esboracado a ponto de impedir o tran-
sito em dias iuvernosos.

N'aqnei!a rua, que pode se dizer que. .1-1 •.-!*.

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em Sào Felix, recebe-se anima-
es para tratar naestribaria, pordia, ou
por mez, sob contracto.

Também vende capim aos feiches.

ATTENÇÃ.0
André Moraes acaba de receber da

capital, um ricoe pomposo sor.imentc
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao eovado, uma partida de
sapatinhas para senhoras a 4#000, e'^^M^^é^^^J^^i^íM^^^^ 6f000' "™aftAPeça *ítí

propriedades, q$â produzam soffriv.l madrasto encorpado por 5,*000e mais
rendimento para os cofres públicos,
e, por es^a e outras razões, achamos
justíssimo o nosso pedido, maxime
quando a Gamara não despenderá
grande quantia com a referida obra,
visto a rua ser de diminuta extenção
e largura,

ANNUNCIOS

;; DECLARAÇÃO
Mattos & Ca., para evitarem a con-

tinuação dos prejuízos que teem soffri-
do nas cobranças das lingadas de volu-
mes nos.guindastes, por pretextarem ai-
guns negociantes já terem pago aos ga-
nhadores, quando è sabido que estes
nao teem autorisação para receber,
—outros porque foi elevado o preço
áe 320 reis a 480, declaram que de ho-
ra em diante só serão lingados os vo-
lumes d'aquelles que não se riégâm a
pâgâr, e que não se servem de pretex-
tosfuteis, além de empatarem por lon-
f as horas o caixeiro das cobranças em
seus balcões para eximirem»se d'esse
4ever.

Cachoeira, 5 de julho de 1888,

¦————•—- — - - - — f^-

artigos que chama a attençao de seus
freguezes , e que está disposto á quei-
mar por menos 30 0u0 do que outro
qualquer, qnemduvidar venha ver...,

R 9A
ANORE MORAES

\ 0 pi^oprietario d'este bem conhecido
«stabellecimento participa aos seus
freguezes, d'esta cidade e seu reconca-
yo, qüe se acha bem sortido das melho-
res fazendas franeezas, inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, peffumari-
as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por mu to menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto (Testa vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e capri-
chosa escolha; quem duvidar venha
ver, i que seu estabeleci mentor se acha-
ra aberto das 6 da ihanhan as 9 da
íioiite!. ¦

27 Rua das Floresn. 27. P* ;
-.^CASA A" VENDA .: .

Vende-se o sobrado Ns 15 a rua da
Matriz desta cidade, á tratar com 0; sr.
Marcolino 0omes de Carvalho.

A corrida do caldão ainda fica para
a semana vindoura,

TÔNICO
ÍNUTR/TIVO

DEmOGM
>VK
SjíQBDtu_Kutf,Ah,

O resultato satisfactorio obtido
nos casos maisdiversos, até mesmo
tfaauellesem que haviam sido mal-
logrodas as preparações fà™f}™>-
sas, faz com que Vinho coca
nhomphatado ferruginoso
seja e nais enérgico agente the-
raneui co para curar e combater a
SJemia. a cfclorooo e todas as
enfermidades proTenieutes da po-
breza do sangue. .;°Rtcêitado 

por todoi o$«_*"'_JJra
curar e combater» RaclxiÇ:;r
nao, eaerofula», anomla, 0M0-
ro»o. conralcocoaoia», doMli-
dado, fraqueaa, «te.

DEPOSITO OERAL
Qt>ofíue Albow, em PARIS

ATTENÇAO

Mattos o Companhia retificando o
seu annuncio anterior, declaram que
cobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
jieza 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.

Cachoeira, 27 de março de 1888-

N'esta typógraphia se dirá a pessoa
que t#m uma casa térrea para ven-
der.

^^SmSMWÊSmÊMSMmSWÊMmSMSWMWÊÊSSmÊIMUSWSMMM»MSMMmSM\\mSWSMUWSmS

Nsta typógraphia compram-s ai*
guns «Astroides»dos números 33 e 55
Paga-se bem

COMPANHIA BAHIANA
De 1° a 31 de julho de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terç -feira

I Quarta-feira....
121 Quinta-feira.....
13 Sexta-feira
i-4r\ Sabbado'..........

Segunda-feira...
Terça-feira......
Quarta-feira.....
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado '
Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira.....
Sexta-feira .....
Sabbado..........

301 Segunda-feira...
311 Terça-feira......
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CONTRA A ADULTERAÇÃO DO VINHO E FALSIFICAÇÃO pjÉ MARüA

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JAR-

DIM, residente na cidade da Figueira,
da Foz, Portugal, previno co respei-
tavel publico da Bahia o seu reconca-
vo,. que" os únicos ree fedores do
vinho puramente jenvino da sua an.iga
<_ acreditada marca J. S. P. J. são os

srs. : Silva & Çompanhia^ortunáto Pip
nho Avelar & Companhia,* negociai-
tes na praça da Bahia. \ .

\ Figueira, 26 desmaio de 188f^^*;
dos Santos Pereira Jardim:; 5«-?^\

• j Unico depositaria ém Si Felix—*
Cândido Augusto Ribtir*.

.}.
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TRIUMPHA A VERDADE
.

Está conhecido pelo* meus numerozos freguês que é a Io j«
mais b*m sontida dVste cidade, e a qu» temf-*en<ias de mais apu
rado gísio, e éa que vende sem ganhar para ainda ac bar de

prova- que não ha competidor, venham crer e scientifica-ir-se da
verdade.

Um eovado dc me inò de qualquur côr por 883 rs. egual aos
que po? ahi venoVm a 960.

Um covado de cazimira granito por 2500, igual a que por
ahi versem a 3500..

UO rs impo tan te sortimento de lan valem 800 ts.
Um covado de SMiinêta liza por 200 rs.
lírnèbapioa Jí)«é MÍAriino por1600.
Um par <ie botinas couro da rat-ia com ilhoz, o que ha de me-

lho por 9«000.
lan par de sapatinha ingleza por 7$00 todos vendem egual por

Un pir de sapato verniz que todo* vendem nor 10$,igual por 9 §000.
Um pr de sapato couro da rusiia por 4$000 é de admirar.
D-himb .nio sortimento de casemira prêl* e da çôres, em pe

çes e ccítes.
Brins bancose decoles cretones para tidos os pregos ma

dra^os chapéus para homens e senhoras, o qua ha de mais mo*
dermas. ^fóí-T TaÍT^ "r"'

Fi<hua lbo<e cot» seda, luvas, leqaes flô es, espartilhos, calçados
e ami infeuidade de a tjgos que <6 com a p esença dos írêgue-
zes posso m i4nrí*justifi:ttrqi«e aqui <i'e«f<i ciJada não Jm competidor.

Avizo rtos freguez^ p»r ieuos 30 por cento que outro qualquer.19 Kua da ponte velha 19

PADARIA LEALDADE
AhUA FOHâlOZA

lem constantemente massas fi
nas tomo seja bolaxõ*, apompa»
dor, bolaxa* Adehn» Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias daRainha e flor do trigo.

Ka rua formosa n. 15

CERVEJA BHAZJLE1B*
5SQ00 a dúzia, 4tò ,s, a garrafaé seujmporlndor n'esta cidade Msauel Fontes Moreira;
Tem sempre em deposito grandeqwnudadé da mesma, brffe

Jto* cerveja è inalterável porp^foannos. v

agradável e corras ponde g erftita*
m mie ao d* ingleza.

Naciona^e estrangeiras slo Utía
nimes em proclamar a sua '-bonda*
de, chegando alguns ufesíe< a pre-feril a paaa seu uzo particular.

O seu fabricante rogosijg-se por
ter conseguido fibricar uma cer«
veja que está acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas es
tian^eiras, que >ô tem mérito pornâo serem do paiz. - L , ¦ . ; 531

O annuttcianie tem a profundaconvicção que o respeitável apüv
blico, uma Vez co^iveucido des.
bs verdades, nâo lhe recusará a
>ua valiosa protecçao, do ijue se
confessa sumamente grátOu

AGUACELINA
O melhor preparado para iitar

caspas e fortificar o cabelle, vea*

de o ba^atei-o José Gonçalves daAlnne da'

VIRAM*
Tinto e branco, de pi meirasegonda qualidade, vende Maíiueri òntés Moreira, ew pipas harfis e a retalho ern I ta s «ceitaçâe

deste vioigre no cqriwuercio Umsido immensa.
Ode p-imei'* qualidade tem

sübstitüid^) j.e f ít mente o de Lis-
bôa e muití* caas qu-* vendiamiest* tem-no -ub-fituido poraquelle, sem a m nirna reclama-
vâo por parte de sr u^ freguezes.

Deposito na Jab ic» d- café
muido a rua das Flores n 2l.

GAFE' MUIDO
Manuel Fontes Ko eira.^ontieea

com o «eu fábriíò de café muide,
orno é gealmente ouhv.ho,

Est« eafô é o verdadeiro café da
que as exmas. família», e anis,
amadores podem faz«r uzo sem aminimo r^c io de que sej« um pra-dueto falsiücado ou desietuído do
seu verdadeiro palãdarjpois o senfbricanle 4m do conhecimento
proBssional qu« tem n^>ta ia-»«lustra só manipula o melhor café
qu^ encontra no mercado, razões
e^asqne u coloca na altura !|S
seu verdadeiro valor.

A exmas.Iam 11is que desejarem
uzar de um geneio tâo perfeitomandarão abastecesse dó mesmo-
na fabrica a rua das Flores n; 24
lugar umço a onde é vendida.

Preço 900 o fciloé|

FRUCIUOZO BRANait^ A
Ca fé su pe rior, moido, puro ven-^e

e muito Saborozo
Biia da Praça n. 7. ?

a GIÇáRROS GíLMaNTES
Para fazerem desappáreeer ias%

tantenéamente, a hIta de resai^
ração produzida qner por asthma
(puchamehto) quer por soffrimea*
tos bronchites, quer por meles-
tias do coação a do fígado.

Vende Ernesto Siuiées da Sii*
va Freitas em saa luja a Rs a
füs&tia.'

'd- •


