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(2' O ASTER05DE

AO ELÉITOEADO DO 3o DISTRICTO

Eleitores independentes, a postos.
E' hoje o dia em que vai ferir-

Se o pleito entre a. tyrannia, e a li-
herdade, entre a escravidão e o abo-
íicionismo!"E' hoje sim, eleitores independen-
tes, o dia í em que escravocratas, con-
>servadoi'_s e liberaes infamemente
mixtificados, vão tentar, ainda quede-
balde, debelar a -candidatura do nosso
lionrado amigo dr. José Pereira Tei-
.xeira!

signar um projecto altamente aboli-1
cionista, tornando-se por consequen-
cia, solidário com a idéia abolicionis-
ta; e pouco depois, vistes á esse «ex-
ministro» descer .«tão baixo», a «pa-
Unhar com testemunhas«coatestavei..»
em um processo contra um abolicio-
nista!..

Vós, que fostes testemunhas das^ sce-
nas sanguinárias, da mixtifieação en-
ire falsos conservadores e falsos libe-
raes com o "fim de inutilisarem o p 'es-
tigio politico de conservadores, aliás
distinetissimos e leaes á suas crenças I
políticas..... .

. Vós que finalmente, testemunhates
o'sangue de nossos patrícios ensopar: Liberaes sinceros, nao vistes a in* i0 solo" cachoeira no pelo sabre e pelo

çohereneia do vosso «pseudo» chefe, arcabuz de um delegado protegido por
que signatário e solidário com o pro
jecto Dantas quando ministro da jus-
í|ça,'do «gabinete ,G de junho», veio
.'pouco,depois hastear a bandeira es-
oravoerata nas margens do Paraguas-
sü,vprestando-seaté, corno testemunha
em um processo contra o abolicio-
•nista :Cezario Eibeiro Mendes, á quem
era outra- epocha insuflava contra os
.conservadores?¦' Conservadores verdadeiros, não vis-
tes asscenas sanguinárias, representa-

um dos actuaes candidatos.,.
Vós, que de todos esses horrores,que

de todas essas infames<<mixtifteac.es»
políticas haveis sido testemunhas; tam-
bem deveis ter testemunhado a dedi-
cação á causa publica, o patriotismo,
a oposição que á esses horrores policia-
es e «políticos* antepunha o dr. Josè
Pereira Teixeira, pondo-se ao lado
do fraco, como nobremente o fizera
com o nosso: infe iz conterrâneo Ceza-
rio Ribeiro ..Mjndes, quando acinto

das^ por um.delegado protegido pgó; samente, invadindo o despotico ex-•malida-
|lle infe-
escravo-l

canaiuaco nacnarei Joaquim ignacio delegado Albernaz sem as for
Tosta, de, mãos dadas com liberaes, (]es da lei, o domicilio d'aqui
\*ara -não só, ferirem moralmente á üz cidadão, o entregara ao
conservadores distinetissimos, -colmo
também, : para, anteporem-se a mjar-
cha, que regularmente se operava

-i^esta. 
"cidade, 

xla libertação da esora-
vátura nacional; d'esse cancro, mie
corroendo as fibras da Nação,abatje-a,
avilta-a tperántè • as nações cultas do

. verso?.. §;V": 
'ff. 

,:fe:' -.''.,-.¦ j ,.'",
Eleitores liberaes e conservadores

sinceros .exí;pat.riotias, não vos repíigna | xeira cheio de nobre indignação não

crata Henrique Teixeira,para sivicia-
lo! para... «cuspir-lhe» ut.é... «nas
faces» !•Eleitores independentes, esse hor-
roroso facto ainda está' em nos.sa.nie-
moria, como ainda está,em uma mas-

I morra o.nosso, infeliz conterrâneo Ce-
za ri o Eibei ro M;e ndes!!!

Entretanto, o dr! José.Pereira Tei-
'"é^p^mi^JI^M^^èâS^ escravocratas de
ambas as politiéasv congregados para
mníimtorpe,e ^altamente abominável?

:,:;; Certamente qu,f; sim...
/Pois bem:;:vos, eleitores iudepen-

dentes, que vistes as tristes e vergo-
nhósas scenas,v; quer foram exhibidas
ultimamente, na assembléa provincial
com'o fim de não passar o .«orça-
mento provincial», e assim;eontinuar
o suor do povo' a ser sugado por essas
«harpias»,..

Vos, fUe* vistas um «ministro» as;-

tardou em pôr-se-a.lád > da inf liz vi
ctima dps esciavôcratas? destribuindo-
lhe. os soecorros rda sciencia medica,
metigando-lhe com palavras ungidas
de santa caridade ? as suas affiicções
moraes,'e finalmente, tornando-se so-
lidario na dôr que sentimos nós os ca-
choeiranos por tão infame ultraje á
esta * heróica cidade;, nosso querido
berço natal! 3

- Esse acto de patriotismo e de hu-
manidade, dispensado ao- infeliz Ceza-
rio Mendes, despertou no animo dos

escravocratas o maior ódio ao dr
Teixeira, que logo co-iigaram-se para
feril-o em lueta desleal e infame com
o fim de debelar a sua candidatura!.

Um perfeito «phosphoro» apresen-
ta-se candidato sem bandeira politica,
alardeando «publicamente», que a sua
candidatura só tinha por fim a «der-
rota».do dr. Teixeira...

Em Iguape os «fidalgos de meia
tigela», juraram um só voto nao da-
rem ao dr. Teixeira... * ,

Na Conceição da Feira o sr. Paim
animou-se, a vir a imprensa, como o
fizera na «Ordem» de 7 do corrente,
ameaçando a candidatura do dr. Tei-
xeira... ,~: <.-«... f$ ¦¦;¦¦•'/

A excepção porém, d'esses lugares,
todos os de mais accolhem benevolos
a candidatura do dr. Teixeira.- e Sao
Felix atè, em represália ás infâmias'
escravocrata* de «Iguape o C nceição»
pretende nobremente expellirdà urna
o nome do bacharel Ignacio Tosta...

Eleitores independentes, apostos....
Vós, que conheceis o caracter dis-

tineto. o gênio humanitário, as vir-
tudes cívicas do dr. José Pereira Tei-
xeira, deveis disprezar essas «baixe-
7as>>, essas intrigas de «messaiinas»,
que os escravocratas, na falta de ele,-
mento, tem lançado mão contra oAv.
Teixeira! v :

A postos, cidadãos eleitores!
Infringi aos «tartufos» o /castigo

merecido.-. .- •
A postos, cidadãos eleitores! mos-

tra''que sois dignos filhos dos heróes
de 1822..; v , V

Os escravocratas representam a.«t;y-
rannia»!., s v ^ ^

O dr. Josè Pereira Teixeira, repre-
senta a liberdade... *¦'

Avante pois, eleitores independeu-
tes...'1 . .;¦>¦. - ;\ • '_¦#«&*"*•'.•

As urnas; e a victoria serlfrf certa.
«Viva a independência do yoto.»
«Viva o partido abolicionista »
«Abaixo os escravocratas.» N
«Fora á .trafícaueia ? politica.» •7'

;;¦;

P4SS.IO DE RKCREIO ;
Consta-nos que & ^sth ^ PhU

larnoonica «Eut rpo €• cilídua^pre
tende1 real.sar 
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Min passeio de recreio, á pitorfls
<>a freguezia da Con<:ei{fto da Fei-
ru, sendo n'eiía oceasião celebra
da alli, a fesKa do Glorioso S. Be
mdicto.

DESSI?>E>íCI.i

for carta, hontem recebida de
verdadeiro conservador da

«ConceiçAo da Feira,* sabemos qu*
abriu uma grande de»sid«nci* o
partido conservaior uaquella fre
gutiia em opposiçao ás Imposições
do ar. dr. Paim contra a càodida-
fura do nosso amigo dr Teixeira"PòrMa esperávamos nós; por

/^iiÍo;'j^n1&eébttòii que as^ influen
eiu. çciriservaijoraa ,e legitimas d'a

quellH ffcguFaía sfto oppostas as
imposições dequelb orgulhoio dr.
qüé íòtige de suWdinàr-se, como
moldado passado», arvpra-sa éov
«chefe* de seus adversários, os
quaes sempre se hi-ó mantido am
^|ii8t pôslos de fàifí®.
. $$§ ppis, liqüidado o tiibmrjlío
dó nosso amigo, poia a eleição do
escra vocralismo <ie «Iguape» nâo
altera lhe o resultado mathemati*
^rònte, vátcúladi).

É o sr; dr. Paini qúe volta oiitra
^ezpara o «sicut »raia, ji què,
Itüôr^òàndo a candidatura do dr.
teiieira, ia certamente dar ganhe
de cauza aos liberais.

A s*r exacío,—D^.us protege a*
causas jü^ia-...

mi
SECÇKO LIVRE

CLUB ELEITORAL

m

em vista o faiseernentü
das ide*as políticas dos dois par-
tiífos -, militantes, alguns »rs. «lei
tores, d'esta freguezia lembraram
^è dábrgâniífvàçãó de um «club elei
íorala, alheio a es>as mísera võis

1 úítai dos dois partidos; e ericar-
regaram âo abaixo á^ign«:do de
piomoier a inauguração d?esse pa*

^¦'¦iC.tÜp»;'
|||§|.É í>$s, ó abaixo assiçiiado

con ma av t<»dos os eWiiòrts inde*
pendentes d'estafreguezia á com-
paric rem os 5 horas da tnrde do
dia 42 ào corrente ho salão do
sobrado do ifaíleçido coronel Pam

_ punet, por cima da respectiva pharíiia^ia^a fim dé se eleger a ©«za
provisória, e proíègüir ao qas de*
mais deliberações.

S. Felix, 15 de dezembro dn 1887
Jo*é Toeodoro Parnpoirt.

EXKNCÇiO Dl) TllAFIGO
(Continuação do n 22)

As idéias da epocha, a opiniAo
favoreci im-no-, v»r»as memórias, e
pJcijjMos corüra ò t'á6coer;m pu
b'içados; sen Io motiveis a de Joa
S-verirtno Maciel da Costa em 182*;
Um discurso repeíatorh de um
antigo adverso a ensa abolição,p u
bticado em 1823 e no qual pre*
tendia qu* o tempo actbaria com
o iraíicj; dis urso publicado em
1815 sob o pseudônimo de um ar-*
ligo adverso á essa abolição,
pnblioado em 1823 e no qual se
pretendia qua o tempo acabaria
cora o trafico; discurso publicado
em 1825 sob o pseudônimo d^
um viajante; a representação de
José Bonifácio 4 Assemfré* cons
t tuinie, sò publicada ém 1825, e
logo em 1826 traduzida em ing!ei;
bem como artigos de periódicos. !j

Assim foi ajustada aos 13 de oo-
vembro M 1829 entre o império
e a Gran-Br^tanha uma conven»
ção cooSrmatoria de áquelles an*
teriores de 1815 e 1817, e ua qualfoi equipara tu á pirataria o tra?
Seo que se fizesse depois do prazonVila determinado para a «ui ter*
mioáçüo defioilival

K ainda mais se conferiu a in
glut-rra o tftn cobiçado direito d^
viz.ta c busca nas embarcações
•uspeitas de exercerem o trafico!

Foram pleoipotenciarios os «Mtr
quráes, de Inhambupe e Sanl»-Amaro» (Brazil) e Roberto fardoso
Gran-Breianh;. Pela mesma coa%
véoçào fo^am creadas commisso s
mixlas para julgi.em das prezaié semelhança de Portugal, as qu<ie$funccioonram no llio de Janeiro e
Sórra Leoa.

Assim vieram táürib ra em au
xiüo d'es^a cnlzad¦'.'«; o Alvará dé
1818, explecitomenle admVtte pela I

—** ^BfWSSSFrançi d^clarm illtcuia o trjfic*',
mandava restituir <* liliardade aos*scràyo importados contra a* pro-hib4róis, a fazia proce^nr polncrime previsto no art. 179 do cj-íigo criminai

Constando ao govern«« de S.M.
t^ qua alguns negociantes, assim
nacionaes como estrangeiro*, eçpa-»
cu lavam com a deshonra da hu*
manidade, o vergonhoso contra*
bando de introduzir escravo* da
Costa d^fíica nos portos do Bra-
zil, em despeito da extinção dè
sem^lkinte Gummeroio, manda a
R ganeta Provisória, em nome do
ImparaJor, pela secretaria de K««
ta io dos N-gocios da Justiça, a
que as câmaras municipaés de to-
dos municipios do impano, f^çaiu
expedir uma circular a todos os
juizes dé paz das f-egueiias do
seu território, recommendando-lbea
toda a vigilância policial ao dito
réispeito; e que no oi*o de i»5ie •
introduzidos por contrabando al-
gun« escravos novos no território
le cada orna das ditas fr^gu^zias,
procedessem iinmediatamtmte ao
respectivo corpo de delict»; e cons-
lérido por este que tal ou tal es*
cravo forçai fosse introduzido ahi
pur contrabando, fiznsssm d Ila g^e
questro, e o remettessem corn o
prazo, que esperem em !3 de
março de 1830 o me*mo corpo do
délicto ao juiz c imioill do terri-
torio oara elle proceder nos ter»
mos do direito, em orJem a lha
ser resíituida a sua liberdade* ai
punidos os uzu^pidores delta, ae*
glíndo o art. 179 do novo coíigo,
da^dfí-iie tudo .cujata é mesma se-
cretarijt
Ficou, portanIo, desde log<» cansa^
gra 10 o principio de qua n^ solo
urazileiro ninguém pode ser a d*
mittido se não como livre, o quu
ío| ConSrmado ainda moderada-*
mpte no aviso n 188 de 1853.

lei dé 20 de outubro de 1823 que
Ajnd« maN, entendendo^se ne-

declàrou qu 11 a tè|islHç ftó v»gente
no itUp^rb; a constituição de 182i
que nào fala em escravos, e até
implicitamente o* repelia art. 1791,
o código criminal de 1830, que
pune o délicto de reduzir pessoalivre á escravtd ao.

De modo que jà aptas da lei de
7 de novemb''o ue 1831 expidida

ministro Manuel José Souza

jeeis^no retornar a legislação por
.eterríiinações especiaes, foi pnK

rjaafg^da a foi de 7 de novembro
de 1831, decídirando livre* todos
os escravisados de fora, quo en *
tfa^em no territoâo ou portes do
MHperip. Fica pois provadlo aos
ésôravagistaí bajuladores da coroa
negreira a verdade dos abolicto^
nUtas. j

*

.;/-¦
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0 Abaixo assignado v*ode uma
caia ainda em conslrucção sobre
esteio, coberta d<» Mhas, sita aos
trai riachos», n* ri Jade de Ca*
rhoeira, em terreno ferairo da An*
tomo de Souza Barratte. a qu*
houvK-a sun mulher por compra
á Esiquel Pereira Machado.

Quem a mesma casa pretender,
pod» se dirigir ao anriunciant*
n'eslF freguezia. ,
S. Feliz, 16 de novembro de 1^87.

Felix Alves Sanebes.

SUBIU DOU DE COUROS
Josá Martins da Rocha, decara

*• respeitável publico, qu* *§?
acha éstabe!«íido còm o traba'h<>
de narrador de couro», e assim
«(0200 tambem tingi palies da pre-
t*, podando ser procurado a rua
à o Carmo caza n. 3.r iiEDIGO E PARTEIRO

O DR» B. X. ME 4NDRADK

pôde ser procurado para o
exercicio de sua profissão, á
rua das Flores n. 27.

CACHOEm

iu e Hy ou, em latas tic i# f â#.
Vende acreditado Pa laria LeaU

dad<% a nn ft rma*a tu 15.

139

TO*' ÀNTI.ASÍHMATHOS

Preparados por Fcrluoalo Jo*é
Ferrei Gomes, o me^or p?«p.««
ralo svatà a^íhroa (puchamf*n«o,
bronch t** ch^omca*. e agudas,
coqu-luc*ie {toaws convulsas) mo-
leslM* iiè vo*as, tosses rebeldes,
gAUas, >se»r os o sangue, rou-
quiOáA, diffi uí a<ie de respira-
ção9 ti ka da garganta e do pul-
wào.

Vende ErueUe Simões da Silva
Freitas, éaa sua !oja a Rua For--mos*.-

Na 1 aderia Ifaíiade vendes*
vinho fi|u|ira de superior quali*dade £ua& e S"S P J.

Bim« tos Ingleze* de todas qu»lidada l*üe condenado maattuga
Fetlipp>\ Ferreira Santos, quei-

N^ta bem m tutad* casa de
negocio, venl^sH rn».»egíi in-
gleza de bfti qualHa le, '-h4 d>
íadia e prelo, a*sim eomu t^m
empre mas as finas le 1 das h>

qualidade , na rua Formosa des
ti CÍda1«.

UE
ANDRÉ MORAES

O p#opr -tHri', dW* bem co.
ih«ei<to estabtl? imputo parti íi-
pa aos stu* freguozes, dVsta ei-
dade o *eu r cinctvo que se
*«*ha bem surtido da* me lho es
fazenda» francezas, ingl zas a le*
mãe», oalçadi*, miudz.s. perfu-
marw?, roubas f«uas o qn* tu Jo
de hora em diante venderá por
muito m^nos do que outro quaU
quer es^beie ira >io, vsto dVsla
vez suas conua* serem feitas
.<»m grandes vanwg-uw e; capn%
h»si» escolhi; qu ra duv.der v*

nha vêr, qu^ *eu e.stabe^lecim^n-
to *e ac iará aberto .ívas 6 da ata-
ihau a 9 Ja m-ite.

27 Kua da* F<> es n ?T.

HK«IÜ>l<iS H^ttEtl. AfHIJOS
Gran e s >rtÍJjaanto d^ remédios

hom*>p4hicos, náo ó em Globo
I }ts e^mo em üníu a, e assim bo
tuas couioletas, vindos <m uma
caixinha, com colher para tirar
se o m dicanaenio. Este? medi-
comentos sáo . multo ifovos, p«.is
são recebidos ultimamenie da Eu
|r<ipa e dos Eítav.Hiswynidos. V^n
dfòííifSe pòr menos do que em ou
tra qualquer pariç. Agencia em
Cachoeira, loja de fçrtunato íos-é
Ferreira Gomes uni^amçnté.

Dr. Silvioo Moura e Compa
nhia—Btilr.e.

PULSEIRAS A
Um completo e variado sor ti

m^nto de puisnrAS, seado de oi?!°
romano, plaques e praiiados, de
Jifferentes gostos, çárbo s^íib2
mitando cobras^ moedas e de ou*

ros gffiffi as.^.ri totm pulseira** selul ide, rectb u a l>ji de?A tunato a ru- dEitr^-PeolH
1 *>\

paAitjiiCti
Brevemeve ^-è reb »ta a mui-»

:a antiga o muito afr^-Utada pharraat.a ^»e fui dc faleci lo coronel}oão Bapti \\ P.imàiouét, cmi o
nura3 de pharmeia P«moondi,
sjb a direção de Sr-u filho o•harmaceuti o Cincinato Pomüo-
net, girando cniit a fi ma d^ tíin-
• inato Pamione» drC»mparihi«.

b. Fel x 7 íle novembro de 1887.
MUDANÇA

João Franc *co de Oliveira, sug*
sesor de %,inho e Oliveira, par*
tíjcipa ao respeitável publico desta
ei lade que tem muda lo sua l»ja
d« fiz^ndas para ctsa ao lado da
fha^aia^H do sr. ^ri&tides Ferraz
Moreira, on ie continua a ter um
completo sortiraen o de fazendas

e todas as procedências, pelo que^spera que seus amigos e freguezes°ontinue a dispensar sua valiosa
eprotecçâo.

DÊNTIsTA "
D. LEONOR H. A. DOS SANTOS

A primeira devhta pela fa^uU
ad^ Medico trurgjcj da Pro*

VUlfji'.
í>e.^tí cídidí eie ce «ua pro*fissáo a contanto de seu* elien!8«.

humba, lima, arranca dente*e oso loei por pr ços c.mmodos.

AtíuLIUOilSviO
J sé TheotioiO Pdmaoneí oíf^re.

fie s^uss-rvçoí ao «bclicijniscno
dV^a coma ei.

Os «escrav sadosa, que se jul-sa^em oóm diteiW á sua> liberdi-
d s; que po' tff iso da lei de 7
dt üpveribr dé I83l, quer lèr
cuir.i \\% podem irocur^l-o nTest^
c did^no escripo''íO des e Jomil

CiGARHOS CaLM»?ÍIE3
Par.r fazerem deçapparecer ios^

tanianfíam^nte, a f>lta de respi-
r«çâo proíuziia qner pòr astiima
(pif^hpáie.àto)., quer por >pfft' una-
tos bron hites, quvr pV$ moles-
tias do c^rüçao e j0 fi;ado.

VendA Ernesto Simões </a Sih
va Fretas em sua íi^a a Rua
Formosa.

: 1-''i:..
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TRIUMPHA A VERDADE '

Tiíüo e branco, de pinRi&a e
so^m-la <{U»!ila te, veaü Ha ira-d
Fo-aies Moreira, * ro pipas, bar*
iu e a rt-ulho «tfi IU o*.. .veÜação
leste vilvsgití ao couamercb tem

siiid iminerisà,
; O de primeis quaíiiaáe lem
subiútuido pe f íí-mant4* o da Lis

egual

qm

0->

por

fêil.-í líin-no Mibi'i uirls.) por
ajuelis, sem a mínima rcclam:*-
cã > per partH de r«-»u** freguez^.

Deuósitp na rab ici d4. cdé
uiiidja iin diS Flores n, 21.

tae
Sr.iiâ W & iiikr w

p ¦*/- ''*-"/" ¦'¦' '¦ •-

túá~ conl.eâíio pelo* meus numerozos freguezias qua é a loji
p* bem so-tida ijjVits cuiadei « a qu- UmUwnJaside Hiais apu suu,ulUi(ÍJU!p0ji,1).;utill„ „ UWll>,
M o grsio, eéaqae vende sem ganhar. ;!«r» ainda acabar «io „ôa , ^,a ea,as qi5, v,!n(Siain
provar qje nào ha comp^-dor, ve.naaa) crar e s.;:enli:isar-ie da ¦
v&rdddd.

LTm covaio dc rae inò de qu a!qu*r côr por 88} rs.
que por ahi vendam a 950.

Um coYado «le caziraira granito por 2500, igual a
abi vendem a 3500..

240 rs. importante sortimento de lan valem 800 ri.
Um covedo de s^linêta liza por 200 rs.

Um cbapèo a JMé M-muio ior í()0'<).'
: XJm par de botinas c.wro da ruisiaedm i!h>z, o que In da
llpr pi 9J000.

Um par de sa'oaíinha inghza p;>r 7^00 todos veniem 'egíiil 
por

$000.
Um pr de sapaío verniz <\m todo; rendem oor 103 jgnl r^>r 9§003.

vUtíí' p"-»r de sipáto caiito dá ru^ja por 4|OpO ó de «.dmirar,
D^uriibranto'banimento de' casemira prol» e d>s cores; èmP pe

|pl e cortes. ?
; ,B«ígs -brancos e d^5 cô e?, creones çarr$ M03 0* preço;, m*
dfa?-!c<-, chapéus para huaitns e s^-fi^aS; o qua ba dí mais iiy)*
dfêfhcs. . ¦

Fihus R:|pi e to na seda, l^VSs, lè;qa#i Qôe.-J, esp-jrtf'ti03, calçados
e ttffii - infemi lade ilé a Sigas qii :0; "'«/ri « De-eiçi dn íre^í^-

, ^ s |Kisso m o jflir-ír t? j d s í í fi è ar q ^ e a qíii1 n; e ¦. í. 1 ç 1 ? i I -; 11 ã 9 íi 1 c o m éí h? i d o ;4.
ÂVtèo. nos f eg^ez^ p»r «;euos 39 oo;* Cfjr^.o que 0-it'O qu^Iqu^r.

19 Hu;í d.» poiile velba iâ,-^ w".
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, A |p| lOHMüZA' '

Tem 'cün.htrtniemHrlie massas fi
nas tomo seja ' bolaxõ js apompa»
dor, bolasa» Adirhn» Táuro, Luzo
Brüzil^íro, biacuitos fiáoá fôtító: da
Kàiába e fur do trigo.

Ha .tka formosa n. 15 .

EJlvfitíaZILElfi 1 ;..,u;
5|000 a diizLi,' 4-40 is, > gáiríjl¦é'-r-iu importVdor «'éita ciJadê.M'á

;.imü,foaie-i' Slo-ei^.,.- ;...: 
' 
í^fp

v';;>Te;m..sempre1 eísn deposito gpfind.-
qiiasilidüde *da mess^ia, bjai^á e';preta.' V : *'¦' f • ':>>-'¦:¦

,/má- :cer-yeja :è 'inaiteravel por

agtaiaví-1 o .corr-^-p-ití le prfbimtírue ao d* n^ezs. i
^«iosonc^s e. e.^auguras s\o tòp

oimes em proc!mit a sui b »rid 3^
«ie, checando Hlguns Ves e< a 5pí«-
feril-a pa a 8^ii uzo pan cut^r.

O seu f»bricantH rogo^ja-^efpor
ter coriSrguido fabricar uíèí fcp
f|j| q-uo'ü«tá acima de .tíd^s joa^CíOiiaes e"superi.-jpès- a mu'taijW'
üao^é'"ri-s,; qu&í ^ó tem mento poríião.gerQmMo p^z.- IM .,

O 
'ttntiaaoiapi« 

tem a profuidaC'Mivíc0o qiié o ie*peitavel publico, iima.„,v^z co'-rVtiii-;.i(io;¦ ¦#*%.,
U$ vertíaiíés, n^egife ^ rachará;;s
iUia Ví»li0ja prtjtsH^ào, <ío qüe' se
corifossá siçâíiuotinie^era(ó.';i¦'..''- ')i-

Manual Fontes Kor**ii^coníinu<a
¦om o çeii faíy i \o de ü$M mui to,

orno é go¦•aimente conh-3ei4G,:;''
Es!^ çajfc é o fuú íd.dro' café d;^

. pie as exm.H.•f^-nlliià, $ mús,
|a;uadi>.fe.-i podem, faz r uza ^;«i o
:nuíL'íiO r c i i de qua sèj \ um pro»
dücto íalsiotvido jíu çl-si^t^niodo

!se!i:verda>ieíra; piladar jp^is o-sea
|f«bric5íUe <1 mJo. co^!iocím*inío
'P^üü.^ional q«.i^ tem n-^ta ín-
J.ííuíia só.mii^puld <> m>,h-.ir café
qüí fesicatitr* ni mQr^ViOj-iMzõ-.s
e4,-iS que m ei lo i* aa iJtira do
seu verda-ie.T i vai. r.

À éxtnas.íaiB !,iM que de^j^r^nà
nzar cie- um ge,ia«ò tio p trfíito..

* I mândufào ivbi^tenor^s*- (1/ meuíio
iia!; febri-íi ú un <i^s líiorãs ti* Zt
(ii^ar • uiiíc »' a on í - ê- vealsdü-

Pt:e^Mf0(IO; o k Io. '"àgm

AGUA CÈLÍ NA

¦ ";rJO 
abaixo fí^sigamio te#¦'..c;m»-

tw.nt;m:Hata girari.de- :>;q;iiãniiid fk ,:
de 'tijolos--nr aeredí ««ià <dárfe.:
do ^É^í>2M^:r '
reconhecidos camoí/S melhoras,
d^ qüaritos possam vir ao mer^
.cado.."' N i$i '&?:' ¦•: -¦¦:.-

jl i^ pe?s6as q^o oi pretendes
r^m podem,. dArigir:*seM.sfe.-^abaixo :

^¦sfcigna.io, ^a'mesma olaria;:;'¦' ¦ ,v
S; Feíix 3p dé éôíeiébro á$

^m.ti, nmpiaa, seu p5!a?àr éica^as e íottüc«r o caoello/vea.1 - !ftfa#iAlves4 &habes.


