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ANNO 1
• Assignaturas: Poi; mez 500 réis,
por anno 5$000—Folha avulsa
m réis.

Typ. e redacção: rua de Baixo
sobrado n. 19.

Publica-se terças e sextas-feiras ! .

SEXTA-FEIEA, 3 DE AGOSTO DE 1888

NUMERO 87
Annuncios, 60 réis a linha,

de assignantes 40 réis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia. <
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¦-.•• __ >r~* ; • ..' AINDA A COMPANHIA B AHI ANA
Estamos-na ponte da Companhia Ba-•Mana. Que espetáculo! Passageiros, ca-

regadores, bagagens, carga de convez,
de porão, tudo em confusão!

Avoz de arreda ouve-se por toda a
parte. As senhoras que teenuie embar-
car sentem-se mal, evitando sempre ai-
gum choque causado por qualquer fardo

A Companhia deixa tudo para a hora
do embarque. Tara tirar-se uma guialuta-se, só o carregador é ca paz de exe-
cutar este serviço. A Companhia não
témuma balança para ser pesado o ob-
jecto e cobrar-se segundo o peso, e um¦empregado que execute.este trabalho,:çpmo se fazem todas as linhas de es-
tradas de ferro etc. Ali è cobrado com/usura e segundo a vontade do tal em

1 'pregado, resultando d'isto o que hoje
fípov. exemplo paga 1000 à manha paga
xtltfmO. ¦

A Companhia 4é n'isto é desmaa-
çhada ! O passageiro de ré deverá

embarca rnte com suà hsgág^m, 6 queè um incommodo, principalmente se é- timaíamilia, mas a Companhia diz com
á arrogância: quem não quer ser in-
cpmmodado fique em casa. Nesta res-
posta está firmado um juizp qae bem
mostra quanto ella presta, e em qtieapreço tem o passageiro, cahindo poisna antipathia de todos* ao contrario
dás mais companhias tjue ésfõrçam-se
Qtik bem agradar ao^ público.Vamos pelo Corredor para o embar-•qtie,^ áhi éstâo àigúrriâs Cadeiras deferro, é bancos do mesmo ínetal em queJtoscançàm os passageiros; se por ven-
pirai$ em hora.de desembarque de ai*
gum ¦* ó«trò bartb, muitas Vezes as se-
jnhpras^toraam banhos de salmoura de'camarões,pòixès Vindo em cabeças de"ganhadeiras. Isto nada vai, algumas
tem eahido das taes cadeiras sem pê.tJToca^e a sineta para o embarque maskèi jidmem! da roda aindíí a conierva
;:''Píô^ar^'. ; ¦•;/.

::Ahi carregadores de bagagens, sé-nhoras, Meninas to<|ós presos tem dé
;• -junctam^nte :rei ¦ $à' trop^l embaícar*

se, aberta, a passagem. _r
;Nova lueta entre toda a carga e os

passageiros que descem por uma pon-

te enclinada mas guarnecida de para-peitos. |
Forem ahi ha um engasgo causado-

por barricas, caixões, pipas—décimos
pinebados á pouco, Capoeiras, etc.

As senhoras são bem encomraodadas!
por tanta grosseiria. »Desta ponte se passa para a alcatro-;cira e desta segue-se para o barco porduas pranchas, uma á rô. outra a proa,taboas estreitas enclinadas escorrega-
dias, sem para peitos e ainda oecupadas
pelos carregadores.

Os que por essas pranchas tem de
passar correm grande perigo, porqueestão mui arriscados por qualquer ac-cidente cahir ao mar, principalmentesenhoras e creanças. .

São próprias paragymnasticas e ma-cacos, devião estar no museu, mas "a
Companhia Bahiana não prevê isso,nem mesmo isto lhe interessa.

O que tem ella que: .alguém tome urabanho e morraSíogadò? Elm não qxüzdeitar pranchas mais largas e com pá-rapei tos, que èrarri decentes, porque éella muito bem dirigida ' e digna delouvores. kk :¦> £
Ém tudo sè vê a falta de methodo

para um serviço tão simples, donde ti-ram-se provas para oquetem súccedi-
do com detrimento "dé tantos. Entra-mos a risco no barco:

A rè não é das mais linjpas; vamos
a proa dò barco: carga, bichos efár-dos eram' muitos, e em' confusão, maso que nos ferio a vista foi ura éscan-
dalo; .¦ . *

A Companhia nega assentos ao pas-sageirò de proa! Este supporta em péou como puder as longas horas de via-
getnexpostò ao sol,a chuva o as incle-
itienciás do tempo, como se fosse um
paria.

Ora* isso é ser dèshumânò;; é um
proceder reprovado que só aíi se vê.
A proa do navio apresenta o aspecto deum navio negreiro.

Faz vergonha! A Companhia hao
achou duas taboas valhas para pife-gar-se e servir de assento a estes pás-sageiros, que pagam e tem direito a
bom trato, senão com luxo ao menos
humanitário; tambem não podem" ter
bagagem. ^ - }úê$U kkx'-:k'' "

A Companhia alíega, que, se assim
procede, e devido a. muitos abusos dos
passageiros de proa conduzirem gran*

des bahús com mercadorias âtitulbdébagagem, isto é uma injustiça. £on-ceda ao passageiro de proa o direitode tantos killos de bagagem, e cobre,'como se faz na Europa, o excedente.Esta é queé üma medida justa; masse- o pobre passigeiro de proa ésrásujíitoa todas as iras da Companhia,,
razão porque não se lhe permifctèas*sentos.

Esta grande falta torna-se maiorainda quando passageiros de Itapari-
oa reclamaram e foram servidos; ain-da mais quando vapores vindos daEuropa-com estes assentos na proa aCompanhia os manda arrancar!!

Diga-se:com que.principio de refina-da maldade assim se, pratica? ha quan-tos annos o passageiro sem seus direi-tos? Um assento nâo se negou aindauidsmo ao réo na barra do tribunal,mas a Companhia nega aos seus pás«sageirosü
Considerem todos em que preço tewtlella o passageiro. 0 povo soffre coma

gado sem pastor. ,.*Chamamos a bónevola attençjto dosaltos Poderes para estes pontos, quosão provas concludentes de grandes e
perniciosos desmahchõs,era queb povosempre é a victima expiatória.

Voltaremos.

AINDA Ã INSTRUCÇÃO ENTRE NÍS&
Principiamos hoje a publicação ^um importante discurso; sobre a ins4!

trucção publica entre nòs, proferidona Câmara Temporária, na sessão de
22 de junho ultimo, pelo distineto re-
presentante da Nação o exmo.vsr. È®-
drigues Peixoto. , ""

S. exa.ó mais um apóstolo daevan-
gelisação dos povos, e, com «ua pala-vra autorisada è cheia de verdade,
mostrou .exuberantemente;que tod^
nosso progresso eMá pendente da ins-
trucção populaç, ao me§mo tempo ijué
aponta ao governo qual deve ser isua
norma de prpeec^r, afim de, levãiíÉgr '
^âte importante .serviço publicoíitíknivel da| na^es mais cultas, que. e®ns-
cias da 'suas vantagens, nãò tempõu^
pado esforces para lhe dar o de^dò
realce, origem de todo squ engrande-
cimento. Ul\ .

Desejamos que este discurso seja
conveniente lido e estudado por todos.
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que. como nòs, se interessam pelo pro-
gresso moral e material d este raiz.° 

Eil-o:
Não conheço, sr. presidente, capital

mais reprod activo ornais fecundo do
queo da intelligencia. Por oonsequen-
cia, este orçamento que se occupa do
ensino publico nos três graus deve ter
para esta Câmara a máxima importan-
ciae merecer do nós todos ornais do-
tido exame.

Tanto é verdade o que acabo dedi-
zer que um grande cidadão, cujo no-
me é immorrédouro para a historia,
Guilherme III, dizia já que depois dos
grandes desastres os povos deviam vol-
ver o seu espirito para* a instrucção
publica, afim de reparar era força in-
teliectual aquilio que perderam em for-
ça material.

Portanto, sr. presidente, eu penso
que a maior preoccupação do gover-
no na actualidade, depois das medidas
que deve apresentar com relação ala-
voura, que tão sacrificada foi, deve se
tratar exclusivamente de restaurar o
nosso ensino que se acha nas mais pre-
carias condições.

Si examinarmos o relatório do no-
bre Ministro do Império ver-se-á que
a nossa instrucção sò encontra simile

& certos respeitos entre os povos mais
incultos dos tempos primitivos.

Pela opinião do próprio Ministro
exarada no relatório tudo se deve re-
formar: o ensino primário, o ensino se-
cundario, o ensino superior.

Devemos, pois, tratar seriamente des
te assumpto debaixo dos três pontos de
vista.

Pelo lado do ensino primário, tudo
está por fazer: não temos nem disci-
pulos, nem professores!

Eu acabo de visitar a Republica Ar-
gentina, eobservei o que lá existe com
relação à instrucção publica, verifica n-
do qué, relativamente, aquelle paiztem mais escolas e estas mais frequeu-
ciado que se observa no nosso, o queéspbrèmòdo contristador.

Eulerei umas notas que tomei aceriqadò numero das escolas alii exis-
tentes, pelas quaes se verifica que es-
iamós inferiores aquella nação, rela-
tivamente áinstucção publica, si con-
lideramos a nossa população, que e de
14.000.000 de habitantes.

Assim é que freqüentam as escolas
naquella republica 201, 229 alumnos,
sendo aquelles estabelecimento em nu-
mero de 2.276. M

O numero dos professores exceda á
&214.

O gasto geral com a instrucção pu-micáô de 3.467.240 pesos. -O dispendio com cada menino eleva-sé^a 17'pesos 22 centavosrsendo a fre-
quencia das escolas 40°f0 com relaçãoa população escolar que exceda a^ÔOOOO^iudividuos.

. (O orador apresenta um mapa dafreqüência escolar por estados n'a-
quellâ republica.): ¦¦*;.• f'D •': -

Ví„ (Continua)

SECÇÃO INSTRUITIVA

HYG1ENE- ALIMENTAÇÃO

Nos paizes cm que o vinho è substi-
tuido pela cerveja, bebida essencial-
mente hygienica por si mesma dentro
dos limites de um uso moderado, essa
modificação do regimen em nada alte-
ra o estado das forças, não so podendo
dizer o mesmo da aguardente, cujos
effeitos são deploráveis; porque em to-'
da parte em que se usa esta bebida o
abuso torna-se inseparável do uso, e
seus effeitos funestos fazem-se mais fa-
cilmente sentir nos paizes quentes do
que nos paizes frios-,

E' assim que é necessário mais aguar
dente para matar ura inglez, Hollan-
dez, sueco ou russo do que para ma-
tar ura brazileiro.

* ¦ •

Em dose moderada, porém, a aguar-
dente excita o appetite, apressa a di-
gestão e è muitas vezes um correctivo
para as águas demà qualidade, de que,
nem sempre nos podemos livrar mor-
mente era viagens.

Superiora todas as bebidas alcooli-
cas, como sustentadoras das forças, te-
mos nós o ca fé, 'cujo uso, graças a
uma propaganda de.parfedo commer-
cio do: Rio dè-«laneiro, vai estenden-
do-se pela Europa, sendo de deseja^
que os; governos se compenetrem da
influencia benéfica d'essa bebida, sa-
bre o organismo e facilitem a sua ac-
quisiçãO pelas classes pobres. '.

Mas,/antes que os governos eurp-
peus disso se lembrem e cuidem é rie-
cessfrio que o governo brazileiro mais
se interesse por uma das principaes
fontes de nossos rendimentos e extin-
ga esse odioso e absurdo "imposto de
exportação, contra o qual se as classes
produetoras dó paiz já não Se têm 1$-
vantado, è porque não se; têm dado
ao trabalho de calcular o quanto «exa?
ctamente» pagara sobre o liquido;dè
seus rendimentos.

Seja como for, a questão da alimeá-
taçãq, è uma: das:v?5ue d^vem ser me-
1 ho r estüd a dás pêlos ] gòVernòs, e por
cada individuo em particular; porque
da alimentação depende a mortalidade
e por conseqüência a força activa de
quo pode,di.vpor o paiz para progredir,
a robustez do povo, e conseguinte-
mente a capacidade para o trabalho,
a maior ordem, a diminuição da cri-
minalidade, a virilidade ea firmeza
de caracter, porque tudo isso depende
do «substratum* material, que chama-
se vulgarmente o corpo, eo desen-
volvimento das idéias, a formação do
caracter, a moralidade, em surama*
tudo que referir-se aos d sveres do hp-
mem para comsigo, ou para com a
sociedade d.;peende da conformação
dos seus órgãos, e do modo porqueèil>*s nútrem-se, e reciprocamente rea-
gem uns sobre outros.

E* um assumpto este importantissi-
mo e sohre voltaremos.

(Extr.)

NOTICIÁRIO
Temos sobre a nossa raeza pela 1»

vez os jornaes seguintes:—«Treze do
Maio», orgam democrata, propriedade
do club «Treze de Maio»; publica-se
em Ouro Preto. E' bem redigido.

— O «cDesealvadens.e», orgam popu-
lar, e que se publica em Belém do Des-
calvado, \S. Paulo) sua leitura é varia-
da o importante.

—O «Correio d'Italia», ergam da
Colônia Italiana, e ô publicado no
Rio de Janeiro.

Agradecemos as generosas offertas
dos nossos collegas e permultaremos.

Completou-se ante-hontem um dos
grandas esforços do distineto e pratio-
tico cachoeirauo—Augusto Ferreira
Motta.

A illnminação desta cidade por sys-
tema, que está de acordo com o pro-
gresso—As ruas achavão-se claras,
mais que as da capital. Então a Cacho-
eira réeordaudo-se repetia o nome gra-
todo Illustre cachoeirano Oh! Que
passo !

Praza aos Ceos, que o cemitério, para
o qual tanto elle trabalhou, seja tam-
bem em breve -concluído; outro farol;
que a força publica seja augmentada.

Era outro anhelo daquelle coração
magnânimo, que gastava as horas sem
poupar esforços para o engrandeci-
mento de sua pátria dilecta. O encana-
mento das águas.—O entulho do cala*-
bar, que, por intermédio de um repre-
sentantè d'esta Província, obteve-se
uma quantia dos cofres públicos, para:
a grandiosa obra, sendo então o echo
d'aquelle cachoeiraao que respondia na
câmara Quando os mais passa vão as>
horas em distrahir-se elle empregava
no bem publico.

Agora dorme legando a Pátria áureos
fruotos sem rival.

Cachoeira grata guardará sempr©
no sanetuario materno a -•*inde-v
levei endecha do amoroso filho, qu©
â vós confiou seus penhores d'alma. -

Os compiladores do Almanak da co-
marca da Cachoeira recebem até o uí-
timo (Teste mez reclames, noticias ean-
núncios.

Chamamos a attenção ybenavola ^
prótectora do publico para este traba-
lho interessante, è laborado pelos-dis-
tinetos-professores Diogo Vallasques e
Xavier Leal. &$i&tiê& ^#ríS^Compõe-se de 3 partes-r-caleiida^
rio—annunci os, e um ramalhe.te lite-
rario instruetivo, inteligentemente
preparado.E' maisuma Qffdg3nda.de saberão*
publico—na qual os'nobres professora^
se empenMo. . v r , ; ;ii

\%:1 '':--¦;,, ° PYRILAMPO.:, 
' 

. .
Depois de ter suspendido süá pu-

bMcação, por muitos mezes/ reappà-
Teceu na arena jornaíistica %o «PyTÍ* -
lampõ», que se publica na cidade: da
Maragogipe. Continua a ser bemre-r
digido e escripto com muito.: talento.

*.;
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Agradecemos a remessa que nos fez t
e retribuiremos.

SECÇAO LIVRE

GUARDA DA REDEMPTORA
São convidados todos os cidadãos

que adherirem as novas idéias, á reu-
nirem-se no domingo 5 do corrente,
as 7 horas da tarde, no sobrado n. 14
amada Matriz, para fundação de um!

ESTRIBARIA
Na rocinha do (inado coronel Pam-

pouet, em São Felix, recebe-se anima-
es para tratar uaestribaria, por dia, ou
por moz, sob contracto.

Tambem vende capim aos feiches.
-,_¦_¦¦ r_T___-Tiinin.il i. ¦ i ii !¦¦ i—-»i ,—.

ATTENÇÃO
André Moraes acaba de receber da

capital, um ricoe pomposo sortimento
de cretones, os padrões mais lindos,

club, que tomará 
"o titulo de" «Guarda a 320 reis ao covado, uma partida de

da Kedemptora», e terá por fim ga-i sapatinhas' para senhoras a 4$000, e
rantir o throno dos ataques que estai das enfeitadas a 6$000, uma peça de
sendo victima, por ter a Princeza Im-! madrasto encorpado por 5:5000 e mais
perial Regente .sanocionado a lei 13 artigos que chama a attenção de seus
de Maio que extinguio à escravidão freguezes , e que está disposto á quei-
Desta fôrma chegará aos ouvidos da; mar por menos 30 0(0 do que outro
sabia Princeza, que o povo cachoeira-1 ualquer, qnem duvidar venha ver....
no, em sua maioria, applaudio a lei, e[ * m< iiiimM__rrririiCTlWfl
aue os membros do club, estarão dis-k

t __ ** 1 J» 
" 

i* ••! • **" ._-__ 1

postos a, defender a familia Imperial,
embora sacrificando suas vidas.

Cachoeira, 2 de agosto de 1888.
A Commissão.

AO SB. PROFESSOR GINCINATO

ESTIMULANTE
<TON1C0>

X NUTRITIVO

Respondemos ao seu protesto .inserto
no «Guarany.» de 27 de jnlhodo an-
dante.

S. s. nada tem actualmente com esta
redacção ebem assim o sr. cap. Pam-
ponet.

Muito sentimos que, depois da Dia-
mafttina lei 13 de Maio, vmces»,, por
motivos que desconhecemos, tivessem
abandonado completamente esta re-
dacção, separando-se de seus amigos
que1 tudo sacrificaram para a funda-
ção - d'este jornal, o baluarte do abo-
liciòniamo cachoeira no,

Elle continuou e hade continuara
prestar seus serviços a este Paiz, para
que fôra criado. Entendemos que a
obra da abolição não veio para dis-
truir é: sim edifiear. Os antigos re-
dàctòresque nunca o desampararam
recentemente fortalecidos por distin-
ctos cidadãos, que generosamente hon-
ram as paginas d'este jornaí, con-
juntamente formam o corpo de redac-
ção permanente, a qual deixa de fa-
zer publico seus nomes por estar estaj
gazeta, na pessoa de seu administra--
dor^i devidamente legalisada no archi-
vo municipal.
> <a..aa^ t A; Redacção.

DC

£

O resullato satisfaclorio obtido
nos casos mais diversos, ate mesmo
daquelles em que haviam sido mal-
logrodas as preparações ferrugmo-
gal, faz.com que Vinho eoea
nhoBphatado ferruy%noBo
seja e -xiais enérgico agente the-
rapem .co para curar e combaler a
anemia, a cMorose e todag as
enfermidades provenientes da po-
fareza do sangue

Receitado por todo» o$ medicoe para
ourar o combater o Racbiet}»-
mo, eecrorolas, anemia, ctolo-
roso, oonvaleooonolaa, deblli-
dade, flraquesa, ete.

DEPOSITO OERAL
g,bi> fíuBÀUiow.emPÂRIS

v~>

ATTENÇÃO
Mattos o Companhia retificando •

seu annnncio anterior, declaram que
cobrem 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;
bem como não se responsabilisam por
qual íjuer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me.

Cachoeira, 27 de março de 188$.

M41IM&&94 .8
DE

ANDRÉ VlOSAtS
O proprietário d'este bom canhecid*

estabellecimento participa aos seus
freguezes, d'esta cidade e seu recouca-
vo, que se acha bemsortidodas melho-v
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães, calç<dos, miudezas, perfumari-
as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por mu to menos de
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e capri-
chosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento se acha-
rá aberto das 6 da manhan as 9 da
noute. .;

27 Rua das Flores n. 27.

DECLARAÇÃO
_tYMattos &Ca., para evitarem a con-

tinuação 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-
nhadores,v.quando è sabido, .que estes
nao teem autorisaçao para receber,;
—outros porque foi elevado o preço
de 320 reis a 480, declaram que de hò-
ra emdiautesó serão lingados os vo-
lumes d'aquelles que não se negam a
pagar, e que não se servem de pretex-
tosfuteis, além de empatarem por lon-
gas horas o caixeiro dás cobranças em
seus balcões para eximi rem-se d'esse
«ever.

Cachoeira, 5 de julho de 1888,

ANMÜNCIOS

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

Matriz desta cidade; á tratar com o sr.
Marcolino Gomes de Carvalho.

í: ..

CONTRA A ADULTERAÇÃO DO VINHO E FALSIFICAÇÃO DE MARGA

CAIXAS PA«A TYPOS
N-esta, typographia se dirá onde se

labricam caixas para typos e cavale-

TOSE DOS SANTOS ?"11EI1A JAÚ-

DIM, residente na cidaladi figueira,
da Foz, Portugal, pravine a a respd-
tayjl publico da Bahia ? seu roconcá»
vo, que os únicos reutedores do

A«$ita-se encommendas. A e acreditada marca J. S. P. J. são cs

srs.:Silva & Companhia, Fortunato Pit
nho Avelar & Companhia; negociapí^
tos na praça da Bahia. v 

"V V
Figueira, 26 de maio/de í8S8;^-J.Mt.--.

dos Santos Pereira Jardim. "
Único depositário em-S. Felsirr.

Cândido. Augusto Ribeira. aV

... ...

«Si»®.»-v.
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NOVA LU Ja de o ba auiro José Gonç.lvea d*Altreda*
1.1

% * iwjt.y *!•* ,^ç ""

f 1 ??A fl^St _à:l
TRIUMPHA A VERDADE

por

me-

E4á conheço p^lo< rn.eus numero-,™ f-egMz-.s que é « lo j*~
mais bfm sòntídá 'fàsta ciitade, « a q«^ t-mí.xendas demais spu
rado g<s<o, e éa que vende sem g*oliar para ainda, ac bar :'0

prova^ qoe não ha compeiid or, venham crer e scienüüca .r«se da
verdade. .,

Btü cova lo dc me iní> de qualquer côr por 883 rs. egual a o*
qtí^ p^r ahi ve..d*m a 960. ~
:^^^Tí_ítí d;é C8Z>mira granito por .251)0, igual a que

aR;vetvdem __ 3500.
^0 rs, impo ta'ite sortimento de lan valem 800 rs.

\.ttn covrtdd a* s^tin-êÍA liza por jjisdO rs.
lliâé chapéo a J.^é M»ri»no íOT 1600.;
^Un> par de botinas couro da ru Viacom iShoz, o que h. de

ll_o?po»: 98000.
tm par de sapatinha ingleza por 7^00 todos ven lem egual por

;;(Jta pVr de sapa.o vemk que *odo< vendem oor 1Ô^,igii«l por 9#000.
Üui pr de sapata couro da rus^ia por 4$000 é de - idmirár.

D sthírhbianíe Wtimentu de casorai-a prêii e dd cores, em po
ça? 6,cortes. .^ MU' ^

Bíi&b a^oos e d. cô^ev c etpnes para todos ôs pregos, ma
dra^i, chapéus para homens e jSenhuras, o qua hade mais mo.
darm.sv <\ Wi
;ifMu*,H^oi« ron seda, luvas, 1 qa**, flô es; espartilha, calçados

^J^MS-Wmk^^iáfà. a ti gos que ó còm a p esença dos fregue^
ms posso ra»str 1/1?i^tifiíarq^iqui ifità$ê cidade não ht competidor

érm aos freguês p»r renos 30 oo» cento que outro qu.lquer.,m> ''\$AAÍAAr,:W 
B «a daponte vatoa 19 A \A LA" 

fM:: \ :,.A

Tinto f bnuieo, de s?rimerasegund» OíiHlnlade,-vende %Muhrontés ^Iv^eira. p<m p/pa>, barnse a rélalho em |it_ s, .côitaçk
deste vih_gré no commercio .im
si 'O imniHHSH, .

Ode piimeira qunljd.de lem
sub-ütuMío pe frít mnntM o d^ Lis-
bôa e muitis casas qu<> vendiamd^ite tem-no vsub (ííuida poraquelle, sem a oi nima reclrua-
vâo por pí*rtH de smU, fr guez8-yDe -osito na rabici d café
çnuido a rua das Flores n "21.
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CAFFMÜIDO

<, ti 
•_¦

PADARIA

.^etó ^riaantçppn^ massas 6
naa tomoiseja rbolaxo.s apompa.
do^Maxa^ Adéhna Castro, Luzo
BfazH*iro; biscoitos finos fatias da
Haiahja jb %r dp trigo,

- ¦..'/¦¦-¦ ¦ v,...
'yrrv''f. 5

GER - EM ÍH_mElfti,

^§§000. duzia; 4_0 rs, a garrafí* Sf« imporUddí lí^sta cidade IM»
m?l Fontes Morérra

agradaviil v. oo^pAíide:^
mme ao íf< ingleza. '

Nacionais Bfe^^angefras _..o jin .
nimes em prochmir sa suar b^iid.-
de, chefia nilo «.lguns u^s e^ a pre-^feril a paisau uzo pan cuí ar.

O seu fabricante rogosija^epo8'
ter cons. guido fabricar uma cH
v^ja que está acima de J/ítias naí
Cíooaes, o superiores a muitas es
tian^eü,as>- que ^ t^ni merítpijpor;
nâo serena do paiz;

O i.nnunciahtè tem á profunda1c<»iKVÍcçào que o io^po&Vel rpu.
blico, lima Vez cOüVeucido I iesl

_^!^_^p,!f *m «^Postlo grande tá» ver«laáes, 't^© Ife b^u_..^. s
J^iaaúe 

da mesma, bíaBwe >ua ví_íq_, ^.(itecção, do qi-e ;e6
^mi M^ • Sl -. - V í 1 eònfessa süqaàrpento ^rato.

^nue! Fontes KorHir^/ontinua
com o *eu f_brj o de c»íé úmido,

orno é ge-almente onfn \ Jo.
Es»e café é o rerdadoiro oafè de

iue às èxmas^ fa<rfllias/ « raijyt
artradores podem fazHr ozq sem o
mibi h. o r c d» de que sej. um pro*dueto fa!siüC8do ou d«V^tqidó d*
seu yerdadeirvi paladar;p vis b ieú
f bricmte l m io contieciinanio
proüssional q»i« tem; n«4a in-
lusi ia só manipula o m«ih ir café

qu; enéouto oq inercat\úf .r. zõyS
e^ta^que m ç(dO;.a ua ditara ido
seu verdadeiro valor.: 'W$Êa$'<

A exmas.-fam !»»s que deséjajrep
íizar de ?fi^-f^^^^íÇ§S^^^^^pv
mand. rão übasiecer^se do mesmo
na faÉrici ífm dróFiores ,u|:^4
lugar uniç.» a onde éveadído;'¦ :-PfOÇO^Ml0'fO ;J^_#Í^Sfié|

$W 3 annos. AGUA CELÍ^A

'¦< Gafesu^br,moído>puro vande
e Mi! itõ Sabo^0i_(y ¥1:';- |ffff| Jf? •

R»?a d a traça n. 7. t íi

|| ..CIG|KÍ.0S; :;_Á_M-NT]ES_. 
\

Para iftazerêía !d<esai)iparecèrí i«ii<
Nntatièatheritp, a: íi í%à íitf r^pi-
rtição produzida qner p<jr asthma
(pífâméhtí^ quer j^sòfí^
içi (jb^i^Ue%r.gu
ia^dppr^0^

VendB Ernesto Simões da '$i*A^-m&rWP A*iírüAin\i*w^A -. ?l w '¦ ¦'•" "^^- ^r^1: ^~l?^:;4v.:7 ki : vende" li,rnesto tomoes da Sr
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