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Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.
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O ASTEROIDE i mendiga, veio 3. exa., talvez por infe-
I infelicidade nossa, presidir a esta pro-

A_ INDUSTRIA E O SR. MACHADO vincia. nomeado ainda por um minis
Iterioa quem a historia já lançou a

sua terrível condemnaçào (Cotogip..PORTELLA
ò sr. conselheiro Machado Portella

icgou sanção a lei da Assembléa Pro-
vincial que izentava do impostos pro-
vinciaes e municipaes, por espaço de
cinco annos, â fabrica de cerveja que

nos.o amigopeloMoreira _<
da Cachoeira.

As razões quq

_*. Manuel Fontes
>sse estabelecida na cidade

s. exa. allegou são
tão-. d._. .is, luteis e infundadas, que
mais d-iiotam procederem de um espi-
rito partidário e aini^i__a__r dos actos
da Assembléa, cuja maioria s. exa.
hosUlisa, do que serem ritmadas nas
bases do direito, da justiça e equida

Deseonhecedor completamente d*es-
ta provincia, não sendo s. exa. filbo
(Pella, vizando tao som. nte certos inte-
res.es partida rios, qu.; mais tarde lhes
habilite a ser eleito por um de seus
dísetritos, s _xa. tem se pronunciado
anthipathico a muitos «dementas &
seu progresso e prosperidade, umav.z
que não sejam acenados por seus corre-
ligiouarios, oleitosde districto, dequem
.. exa. colhe informações e obdece ce-
gamente.

Estamos certos que não foi outro o
movei que).vou s. exa. a negar sanção
ao projecto em questão, a provado pelo

de,; inspiradas pelo supremo bem pu-
hlico, ao qual s. exa. apparentou-so.

No entretanto, s. exa. é altamente
injusto, porque, ainda quando a maio-
ria da Assembléa não lhe conviesse,
por não pertencer a parcialidade po-
litica a que s. exa. pertence, não se-
ria'isto motivo para as suas decisões
serem por s. exa. condem nadas as
pennasda destruição, quaes os inqui-
sidores que outr _>ra lançavam suas
victimas á temíveis fogueiras do San-
to Officio. > >>

E ainda mais esta injustiça sobe de
pôuto#0 considerarmos que, se contra
«Ha não atuassem a desconsideração*

. aviltamento e desprestigio lançado a
corporação provincia 1, ao menos exis-
lia a ingratidão de sí exa. para com
o<paf_ido a que pertence a maioria
de> seus membros; porque s. exa. já
d'éíle mendigou e obteve o elevado
íavpríd^ma cadeira no seio da repre-
senl£ção nacional, quando derrotado
i\$$£ districto dePeraambnco era 1885,
pelpiUO_so illustre chefe^ dr. Joaquim
&abuco . '??;. P£pj.
|« Si exa., po r >o ocasião d'a qu el ia el ei-
çao ?empiygoumelós tão reprovadosque
«auzaram geral indignação à aquelle
bt ioso ipovo, o-qual .obrigou; s:\_xa. a
refugiar-se no Arsenal de Marinha .d.1-
queila provincia a bem de sua existen-
cia: a su_ nobre qualidade dè lente de
Dire.to nã^» lhe vatett.^ tale a antht-
palia qhé s. eXa.alltíteraliv^

Assim depreciadoe repelido por to-
fios disetritos eleitoraes, cujos favores

poder coihpet .ut , cuja utilidade é por
demais cuuhecida, e que a provincia
em nada éra prejudicada, visto que o
concessionário não pedia privelegios e
nem subvenção doscofres públicos para
a sua fuctura industria, como fazem
muitas emprezas entrei., s, quando o ri-
undas de altos pot-ntados,àsquaescer-
tos poderes públicos são sempre pro-
digo .

Trata-se de uma industria riova
entre nós, não obstante haver ai-
guraas fabricas nesta provincia,
como s. exa. diz, estas estão
muitos longe de mereòerem o qualfi-
cativo de fabricas: os seus produtos são
desconhecidos no commercio, vivem a-
cob .rtadas pelo envolcro extrangeiro;
fab.iica:n muito pequena quantidade,?.
emquaíitoasua qualidade ja uma ga-
seta scientifica da Bahia as cogminou
de—drogas detestaveis.Não è disto quvj
o paiz pereiza. Es>es e outros gêneros
fabricados na Provincia é que tem cau-
zado descrédito â industria nacional,
ao ponto do vulgo considerar comple-
tamente impo.sivel fabricar-se entre
nós um produeto que rivalise com os
do extrangeiro.

Pois bem, o nosso amigo tinha em
vista levar esta industria á gràndez

de rótulos estranhos, por cuja razão hia
mandai-os lithographar, no primor da
arte, com distihcti v o da poute Pedro
II, e nos quaes se lesse—Fabrica da
cerveja brazileira em Cachoeira.

A vista de tão patrióticos quantos
proveitosos desejos, o futuro fabrican-
te tinha muüos obstáculos a vencer:
quer na lueta com a discrença publi-
ca, quer nas despezas avultadas paraf
obter uma fazen .a de alto nutri to,
qu r na,«aequisieào do eleinen o te-
ehinioo, indispensável, quer nasdiffi*
cuidadas pecuniárias para a raoitagem
do estabelecia!ento; ,e poi* ser a futura-
fabrica afastada da capital, por con--
seqüência o cousumo limitado, niaxi-
mequand. a nossa população, na sua
maioria, ainda uão ..tá habituada Ã*
tísta bebida, em condições taes, impôs*
sivel é, a quem qu-r seja, o pagamen-;
to de exagerados impostos com que 4
tributada: esta industria (approxima-
?lamente 350$000 por anno). por todai:
estas razões foi que o "requerente em-
pei_w~dos poderes competentes, tão
sòmente,a relevaçào provisória de im-
postos provinciaes e municipaes, ea*
quanto pudesse dotar sua fabrica, cora?
os necessários elementos de vida, d__<
quem mais tarde o publico, o commer***
cio e a provincia só teriam a ganhar.

No entretanto o sr. Machado Portei-
Ia entendeu que isto prejudicava or
interesses- provinciaes, e n _ma ra-
biscadella de sua penna* corta to-
das estas nobres aspirações, e mata
com este exemplo a nascente indus-
tria entre nós!!!

S. exa. que se diz adepto à imi^ra-
ção devia reflectir qüe à cerveja ò bè-
bida habitual dos europeus do norte,
e se a proviucia deseja importal-os de-
via primeiro dar livre expanção aes-
ta industria, porque ella è um gênero
de prmeira neces.idade v entre aquel-
les povos, e por esta e outras razões, è
de summa urgência a diffusão de M?
bricas entre nós. Porem s. exa* não
pensa e nem se importa com isto.

Assim, pois, com esta amizado da.

que lhe -Oir.f__ef empregando todos
esforços para que sua fazenda riva-
Usasse com as melhores que impor-
tamos, mMndaiido*-a até a exposições,

madrasta,vai o illustrt. perengnno go-.
vernando a provincia, satisfazendo a
interesses; particnlares quando lhe ap-
prouve, e calcando aos pès outros,

afim de attestar que no Brazil tam -1 inspirados no supremo bem publico,
bem se pode fazer aquilloque se faz em I resultando de tudo isto, o atrazo, a

> utros paizes,nâo servindo-se,por tanto I criação de novas difflculdadea as for-
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O AST?1 nmi
s^as vi taes da provincia, que se acha
abraços com a sua enorme divida.

O respeitável publico, que tanto §e
rescente da falta de boas fabricas de
cerveja entre nés,eque a forneçam em
alU wscála, bôa e barata, por ser es-
ta bebida que mais convém a este
«lima, visto ser ella altamente hygi-
tnica; refigerante, alimenticia e to-
nica; a elle pedimos que, como su-
premo barbitro julgue, e aquilate
este acto do actual presidente d\:sta in-
feliz provincia, que não trepidou em
tanto se aboborar, afim de atrophiar e
aniquilar uma industria imbrionarii,
que tão somente s0lititou a dispenw

** .

que sãod'esta forma aniquilados; por-
que quem pode morar em uma ca-
zinha de telha não prefere a de palha,onde nào ha segurança e em risco de
encendio.

O seu regimen feudal está conheci-
do até pelo estilo doseuartigão publi-cado na Ord^m. Outr'ora os altos se-
nhores feudaes de Pendão e Caldeira
não lhe levariam a palma.Continuemos: sobram-nos queixas de
irregularidades severas aos operários,
as quaes não se conciliara cora o traba-
lho livre e enteligente, razão por
que a fabrica desde su fundação até
hoje tem despedido nada menos de 500de ônus tributário era quanto respi-lopera rios, entre os quaes alguns quera-se duas grammas do oxeginio ia-/fizeram grande falta á caza por seremdispensável a sua vida. I peritos offlciaes, o outros que ficaramJinutilisados uo servisso, e que a fabri-

O TORORÓ Ica não os compensou n'estes damnos
. Icauzados como era de seu dever; sirvaTornamos á responderão operário dtí exemplo o sr.Jose Mathias Pereiradirector da fabricado s. Carlos, que se

apresentou em publico cora um bom
sortimento de insultos.

Sempre é esta a arma dos distinctos
cavalheiros para maior realce de seus
brazões e bisaria, na falta de meios
aonvicentes.

Pois bem, o bonito sortimento de ter-
mos predilectos e predicados de tanta
encyclopedia, reenviemos intactos
para seu uzo diário, o antes de os vo-
siitar recorra ao dicionário para bem
tricturar o que vai dizer.

Não caluniamos, o que dissemos
•ato verdades puras, que s. s. não te-
rá argumentos com que as destrua; pe-dimps um tractameuto humanitário
para com seus operários.

Não sabíamos que elles faziam parteda propriedade alheia,porquo é só coma causa d'elles que nos intrometemos,como dever nosso.
O operário director alegou assigna-turasde gazefas nossas alli como mo-tivo de despeito; agora lhe disemos queo«As,teroide»não vive só da mesquinhamensalidade, e sim de um outro rao-vel, mais nobre, que o inciclopediconao^deve ignorar, razão porquo

que perdeu um braço, e a não ser seus
amigos pereceria ao dezaraparo.

Não negamos que a fabrica tem o di-
reito de despedir opera rios, porem não
por motivos futeis, ca prichosos,e mui-
ias vezes. . ... ..,....,..

A conselhamos ao operário director
que modele seu regimen interno pelosadoptados em i mportantes fabricas n'es«
ta provincia, ás quaes nunca faltão ope-
rarios; onde a moral e a dessoncia são
exemplares.e d.oríde tirará o operário
diretor os fruetos para a prosperidadeda sua fabrica e bem estar de seus
operários, convancendo-se do erro em
que labora.

Então razão mais não terá de annun-
ciar consecutivamente no Guarany que

«A fabrica perciza de mulheres me-
ninas para dirigirem thiares parados
per falta das mesmas!!!!

MNDA A INSTRUCÇAO ENTRE NÓS
* --A •

(Continuação do numero anterior)
.... -„-—..-, .^^ ri(1ug Não são só estas as únicas causasate noje não se queixou de um mez de dos males, que acabo de notar. A ci-» assignaturas que alli tinha,dasquaes dade do Rio de Janeiro, como diz ona o im. embolçado, e entretanto, arro- sr. Revy, está assente sobre um vas-

v n^fte- Patenteia"Stí que tínhamos to lençol de águas estagnadas; demo-receDidos os cobres sem darmos ga- do que, não tendo estas sahdaparaoseta, quando somos pródigos até em mar, começam a evaporar-se e a ar-aairas gratuitamente. ruinar a saúde da população, causan-i-or sermos delicados não dizemos do grande mortalidade,agora; que pobre lesraale que a sober-j si fossem esgotadas * essas águas o
f m!Sm 7vâ?° muita vezes espíritos effectuados os melhoramentos aconse-

tf!?™ 0S.á PerdjÇâ0- lhados pelo dignopresidente da Junta
^üqfAnt0 as greves,fazemos publi- de Hygiéne no seu relatório do anno
ÊãMiZMé"a*; uma "ao Preciza de 1885' «ue è um trabalho comple-
S^^^^^^W-^W^^l*:. to e consciencioso viríamos desappa-
Ifei^Pf. na0r()tóm Já Stí dis- ™™ este mal. que é a origemAie
c1uMrf_^]«hrAtSa'r'ttÍrs>foi P°r muitas enfermidades, que affligem acauza do celebre dispmhadeiro. i cidade do Rio de Janeiro.
TA,^,i.-Ua , aSACazinn,as depalhaé E dessecados os pântanos e esgo-TW publica e clamor geral, que a fabri- tadas as águas que existem no sub-solo,ea nao consenteque se edifique outras por meio de drenos, muitas enfermi-couertas de telhas, porque não quer. dades, como a phtisica, o iranaiudis-^ _™. __.P_0prietanos.•, P$>: as moléstias^ inflammatorias dos
a™ A. lima med,da errônea e órgãos respiratórios, a febre tvDhoi-,ces pota, vae contra a hygiéne do po- de, desappareceriam.*> re operário e contra seus direitos,.. M incontestável que, com o escoa-

raenta e o solo melhorariam, porque oar ahi penetraria eo oxigennio nãosó transformaria os sulphuretos emsulphak>s,como ainda queimaria as ma-terias orgânicas, transformando-as,
depois de longa elaboração, em saesmineraes que jsão inoffonsivos.

Portanto, sr. presidente, toda a dos-
puza feita com esse serviço, isto é,
para drainagre do sub-solo do Rio déJaneiro, ou para esgotar pântanos ôsalubnzar a cidade, é altamente im-
portante, e parece-me qao não se de-ve recuar diante de qualquer despeza.
para' chegar a este resultado, porquenão podemos assistir impassíveis a de-vastação que faz a morte todos os m-nos, arrebatando a vida a tantosci**dadãos, qm tão uteis podiam ser á pa-»tria. Deve antes ser considerado peque-»na toda despeza feita para este fim, poraquelles <jue .possuírem um coraçaa
patriótico e humanitário.

Por uma estatisca que examinei damortalidade d^ cidade do Rio de Ja-neiro, verifique que .em 1880 fallece-rara 12.300indivíduos; exciuindos 589nascidos mortos. No anno passado amortalidade attingiu a 14.875 jndivi-duos; exciuindos 703 nascidos mortos.Por conseqüência o numero se avolu-ma, e não podemos deixar de sentir onosso coração confrager-se e pedir-»mos providencia aos altos poderes pu*blicos. ¦
Alem das causas já mencionadas dainsalubndade, outras concorrem quonão tive oceasião de ver no estran-

geiro, principalm mie na Republica
Argentina e na do Uruguay. Nãoob*sorvei nestes paizes casas bumidas e "
infectas, nem estabulos 110 priraetro da
cidade, produzindo exhalações pesti-lenciaes, em detrimento da saúde pu-blica; não vi fazerem-se os despejos
nas praças publicas, nas ruas, nos pas* I
seios e nas praias, creando verdadeiro
focos de infermidades. Achei pot to-da a parte o maior aceio e limpeza.

Ha, portanto, aqui no Rio de Janeiro
germens constantes de infecção queprecisam de ser removidos, sem atten*der-se a sacrificiosr.o ministro que em-
prehender essa grande obra terá Íai4
bênçãos do futuro, que lhe será agra-?decida; < ;

Aproveito a opportunidade para cha*
mar a attençao do nobre ministro para l
o modo polo qual se faz o transporte doA
lixo que em vez de ser conduzido parafora da cidade em vagons, se aceumü-,
Ia as vezes nas prai s para ser depoiSfc
retirada em transportes marítimos.

Na Hollanda, na Inglaterra e em
outros paizes da Europa esse lixo se r
constituo'em enorme fonte dé rique-*
za. No Brazil tudo se despreza, quan*-do podia ser aproveitado com resulta^-,
do para a lavoura. % $§Na Alnglaterra, grossas sommas si'í
tem gasto com a drainage e o sr. Ru- -
chanan demonstrou que depois das
obras que foram effectuadas para o me-
lhoramento de Londres, a saúde pu-blica aproveitou consideravelmente.

M assim que o grande numero dd
victimas que fazia a phtisica ficou mui-

5»S



to reduzido, sendo hojo inferior a me-
nos de metade.

Osr. Widock demonstrou tambem
que as enfermidades dos órgãos res-
pi ratoriostem diminuído sen.sivelmen-
te na America com os melhoramentos
alli introduzidos.

O dr. Soyka verificou quo em Mu.
nik os casos de febre typhoide, fica-rara.reduzidos de 550/°com as medi-das hygienicas. A* vista destes exem-
pios, nâo pode deixar de ser con-demnavel, toda a indecisão do gover-no.

Ora, quando as oausas da phtisica,*âo typbo, da inflammação dos órgãos
respiratórios são essas que ficam men-cio nadas por pessoas competentes, me

. parece que seria m crime conservar-
mo-nos indifferèntes, deixando con-sum mar-se o assassinato dos nossos concida dãos.

Nâo lembro esses melhoramentos
som indicar os meios de prover as des-
pezas que forem necessárias. Creio queo governo pôde lançar mão de algunsimpostos para melhorar este estado de<X>usas. I

Não aconselho a creaçao de contri-huições novas para esse fim; ellas se-riam perigosas na actualMade.
V. exa. sabe que os impostos fize-ram as maiores revoluções: o do sello,o do chá e as restricç*ões ao commer^cio fizeram a revolução americana em1777; a grande revolução de 1780 teve

por causa o imposto sobre o sal: Napo-leão I, em Santa Helena, exclamou:
foi o imposto sobre bebidas que me per-vdeu. f

Nem ha hoje matéria tributável noBrazil, pondendo-se dizer de nós, o queLaetaricio disse no tempo da queda dolimpério romano; ha mais recebedores
Ao que contribuintes.

Para oceorrer a estas despezas exis-te o imposto predial, que sobe a .....3.500:000$. Com esta verba se poderácontrahir um empréstimo na Europa
para promover-se os melhoramentos
que acabo de lembrar.E' tambem esteoalvitre suscitado pelo digno presi-dente da Junta de Hygione.

Estes 3:500:800^000, empregados noserviço da amortização e juros, serãosufflcientes, e teremos assim um impor-tante. melhoramento na cidade, semdespender um ceitil mais do queaquil-loque já se paga de contribuição.
Lamento, sr, presidente, que as pro-vincias nâo possam •contrahir emnres-nms no ^estrangeiro, como acontecena Republica Argentina. Alli, não hamuito tempo, a & Çordova, uma dasmenos importante, e talvez das maisatrazadas, com quant0 tenha uraa uni-versidadé, contrahiu um empréstimo¦tfíSSÊ^mm pesos ou de

O AS FRttIDF
SSB

El. ? 12^^B<*Z t _____ ?_____• ___¦
bSW ~ ____. t* 2L « «> «i .* » # ¦ ew mm mm

f «tfifff^gssi J U2ol
1*12 &fc*«*3-Ss »£____. J
¦_*¦ í S £3 S ss m B £a n.lo rZl __¦

w ti*?***%*£*l* iuím
11*1 >! ! '-aiH 1
RUí? ifãüIil-ièlM iUL*f S ^Ko.aêaaÍjíCwrTTi m
______& _a M* a 55*• s &n o _____) I _____¦ I JQH

mm *S __? Sf 5 0 £Tvfc ^s>mZm^' ^^_____________L______H I_v 2 fe* A VA C* O A, ^^• M ftjHÉ II ^B^H

V, f £>• S^ilS* W ÍWmmÀ 1

II I a 2 ? ® s •» ^L ¦ ^^ I b^b

f íslfll VÊM 1

Nesta typographia comprám-s *h
guns «Astroides» do9 números 33 a5»Paga-se bem

Í CAIXAS PAíA TYPOS
N'esta, typographia se dirá onde aefabricara caixas para typos e ca vali-tes para ás mesmas, com toda a per-feição e por preços módicos.
Aceita-se encommendas.

HYMNO DA LIBERDADE 13 DE
maio

Muzica do professor Manoel Trai-
quilliuo Bastos elettra de Silveira Sal-les e Bingre

j vende-se na loja Genesi*.

TíMULANTEií
<TQMCÒ>

íNUTRITIVO 3 *__

*&.£&& f*i & &

!&HTf»âlfEIÍ3C0
Tônico e Beconstituinie

DO
Dr S'-ANDHÉ

Preparado por OODEFROY, Ph«*a JSseUola superior de Pharmacia
êe paris

AfVROTADO PELA IX" JUNTA D'BY«1KN1
DE RIO DB JANEIRO

_JS8PSft*'$>B Ií:6.01*8 tônicos os mais,reconstitui» les, Qiu^a.Coea, Fho.phato feae Cal, receitado por todos os médicos Wm!s,convakssecnclíw, debilidade, fraaueea! iesfdllíiiiieiifco, etc.

H Regeneração do organismo
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DEPOSITO QBRAL

| PAEIS, 9Wff, Sua Albouy, PA3I3 j|
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ANNUNCIOS
TT 1^400Um queijo fresco, vende-se no ar-pazem de Abilio Augusto GuimarãesRua da Ponte Velha N, 4.

IREVEMEtME

NA LOJA GEAESIe

Será expoeta a tenda

?
Cg ¦L.tJ»n»i1"»— tg w.y4-__-. ¦-._¦¦ ¦..»¦¦ m . ¦ _: ¦ u _ _.......

O iCbUllato satisfaclorio ouiido
tios oa^os mais diversos, até mesmo
iruquiulieseai que;«iaviam sido mal-
logro.ias as preparações ferrugrino-
pas, (hz com que Vinho emea
phoêphatado ferruy itio9o
seja e -nai«_. euergico agente thé- Krapem co para curar e combater a t
f_iem.o, a chlorote c toda» ae fenfermidades provenientes da po* fe
fcroza do sangue.

Hevtitads por todo» o» médicos pmre\
oarar e combater o Racaistis-
ma, ««oro-talas, anemia, ctolo-
rosa eonvaloeoenolae, debill-
Aade, fflrpqueaa, ere.

DEPOSITO CERAL
0,** fltf g A//rom em PA RIS

GYMNASIO GAGHOÉÍRÀNO SS
Manoel Amancio da Silva, dira#>tor do Gymnasio Gachoeirano/ esta-belecidoárua de Baixon. 13, temp**

conveniente declarar aos srs. pae«de femilia e ao publico, que mudouo seo estabelicimento para a rua Fer-moza, prédio n. 37, o qual offerece vas-tas e boas accommcdações para aulasdormitório o recreio, *
Oacboeira, 2 de Agosto de 188S.

O director.
Manoel Amancio da Silva.

Milho a 80 o lutro v«nik
Joviuia-io Bastos.

ALHGA-SE
O primeiro andar do sobrado nf. G jjk/estreito da rua de Baixo, em fr»it#T[

Redacção do « Am^ricas*^
:a%-
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Mattos e Coropauli» - r-ttücu).
j0(i ei «itoonciõ »nt- ior. .'h-

R«.» m¦¦«*i,,n 4m\ri; .í,<r
inwmd no ' .ile.p-x-díganlw-
dor um faz i '"g '*> bt''" ° "°

Eà, •.„ M<A.üSdMÍaai jor qu i

tu.bi.i.ii». e ii sembrqu • co v»

U 
uch«-Ir». 27 d* m rgo <le »888

Ma 'tos e*<\ Ca., p*ty fitarem
a co» l nu Nçârt dos peji|iiS #*
if em s» ff ida na* cobrança* <ih
lingadrts de voliiu.** no «irndas
tes, por proteit*»em alguns tf»«

go iantesjá t 'em paiço as g*«
jlhad «res, qu»n-io é s»b o
«....-es^s nfto tu ui *m» íMçfto

par* í-HCfbr,—ouT h p-irqn- f
¦ejfvad o preçudr 3 0 ?eaa 480.
d cMara qm? «te Ir'a »m di» t
«ó e Ao ii*ig d fj v<i!u.ne* Ua*-

jücI »•> ijtt nào fi» n-g m íi pãg r
aqu«* ii.vn «ev- v«fn dn ont v«»
t i-iu,- lóm d esiMdt^e^n pa o •

g * büs 'i -»-x iro da< robranç.i>
em scabacõ s ^aç* ex ui aíii >e
d\j se iÍ-;V;^t> fe

Caiba-ira, 5 1e jilhi de 1888,

PALHA DE JUNCO

CvFE MOIDÜ
*

h,i fu itio»
Faifcos ni» Pa ei ¦•» <e Oliwia

viuvle i bor* em rjiítità a 60'*
r iAiò Ki • •, em seo e 'a** lei-
n.'it»!»» pvftçii dó« 'anil ind »*.

OaniMiurMani • ondo to «iid« mai*
aourar» e m pòpüaçôò d'eat-j g>

i ro u» intuito d^ t»m-i—o *em
gií I, iitii.il d:i quali ade con •

•to preços, ao ontnte do f.^gu^z
p ra o que náo p um e^lVçus,
gir^ntiu fo <er osen.c <ó sem con*
r»sç,io da qualida iè tguma, oque
i!-d« *er a .»r*cUtu u*do imi) íco

o *eo m giiiü'u> ptiadir, poi* a*u«
torrefri«*ft« é fe: a * m evrva da
oresença de qinqiií, p **(ik

MuJt ba, Sfdej tiho d; M*88.
**> .._- * _*&.. __., J_-  ._ . .

^mÊÊHHmwmTmÊÊÊmmwÊm^ÊmmmmÊmmmwmammmammwm^ÊÊimmimmimm

oiti\tii\OS CLMiNfE*

Par? fi/^rerii de.«anprecr ius-
(•n<mjam 11\ í« f» ti íí r«sp

çã i oroduzha qtttK pu ^stiin
|p i b>mei o) quer >or off m i
11« br<»n h i^, qu r Mii uiie»
tia* d » ch;*ç1> e Jo ii ai lo

Veil EniKsti Siiòv di SI
va Fretis em *u<i i»ja a ijtu|
rormo •¦••

AGJAC1LIMA
O iiíeiliQ írop*ir^lA u^'a li^í

aü«a*i e iVvtii r •» cabeüo. ven

CAFE MIVM).

Frot 'os* de Souz- B"au ido.
Rlh DA »A\Ça N 7.

Tl.Vr.V PAIt-4 ESCUKViíri

preN e lixe, eu !ud»> igual a
rniis afjrn^di ngljz , v.?n .. Fmc
tu iz* de So i a lirjíHúo. á ru*
uir Ua di Pr«ç» íi; 7. en f ai"-s de 1 uçí »"c nt ti d» f •••
gu«z; pr^o» b rativinos.

t* r'.

.COMPANHIA BAHAMA
HOilutIJ D í jiKZ lllí A í()STl>
ENTKE tj^chofit.tâ o Biiiu,

tl,«»U u..i. mm qu»n'lIa»M f, b« at«i o José Goíiç lves ia

de I véiiidH muito baratj o Yirgi
lio Mate

O que hó r*e ma s üu-io * mo
-leme ne4e an g • vra «"==> Vir
gilio Motta á ?u* ií| Buxo n 31

A'neda

TlNilS E ÜUEjS
Pa^a p ituras Um um comple-

to s r'iíR»*ni«? o Vfigil ó li tt*.

GAFE' MUI D í
Manuel Fonte* Sío * ir^.^onluu?*

•om o »eu f.íb i o de café mui io,
mwí é ge a.lneut). otihíth*

Es|4 café é o V4*d*dti>Q rafo dj
lue a? exm»i*. f^mlliü, « mvu,
a madurei omlem fai r uzo mino
míoiuio rc ía de que seji um pro
dueto {«'siiickío ou dM^Mido oo

N<* Tuciulia do finada coronel Iseu vcdaieir» palala^;p ris o ««jj
fawponet, oúr São fú x, recebe e 1 if òâciiite Ira do miunecsnunt >
anim thi8ra u«ji«r m ratri^a ía,.j.profiwional qt« t«m na ta ui
per dt<i ou p r o;ez, ^ b cunttaco j iu>t ia só minipula S mj bT cate«iUttii m vende-se capim aos íii jqu* encontrai no mercado, r»zõ s

e tanque o c< Iomi na bltura do
íeu verdadeiro' vai; ir.
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K-t4»la.A lypegraphia se dirá o-n— |' A exmas. «m lis que desejar m
4ê se f«t ic in caixas para typosluzar de um geueao tào pe ftiU>
t itv-tfifles paríi ás mesmas, coro I mandarão »ba>ieperrs^ d(» me^o<»
teca « ^feição e por preçoi mo* In» fabric* a ru« djss Piores ir %i
•*te*M*; I lugar uniCi» a ou te é vendido.

áceila-se eocommendas. | Preço 900 o kilo.

MOLÉSTIAS DO
EST0MA00

T1IE0 EOPEPtlCO
; Em DVCHATMA.U '

. Empregado nósHòspltaétè
rxeltado pelos médicos, ni
dytpspsias.oardls*9la«,T«aL
tMgsstrodyniaa.aufttraiglaa,
fastio rdigsatass ponosaa, Mc.

JDiliMflSMi^ériMià
DEPOSITO OERAl t

•Wt. Im AIbo-ay. »JL»M

n»e*i .?3(WiWtH«S<


