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TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1888

O ÂSTE801DE
A QUEDA DO VELHO «MAHOMET»

E DE SEU ESCRA VOCRATISMO
Até que afinal cedeu o lugar queiião pertencia-lhe, o senhor de Co-toçipe, filho legitimo da nação ou docofre do Thesouro Naconal...
O sr. conselheiro João Alfredo, ac-tual presidente do gabinete, não seolvidará que servio de grande au-xiho ao ímmortal visconde do RioBranco; nao se deixaM se<*uir peíofalso talento de seu antecessor; em sexa. tem a líaçip depositado suas fe

pe ranças.
O escravocrata dagema,o velhb^a-homet» da rfeíigiãQ conservadora, dosdireitos üo/escrâvaèismo e poríantbdodespotisruo.o qual tailtoVábusò commet-tera contra a idéia abolicionista.dnrnn-

re o miausto gabinete de 20 de ftostõacaba desocumbir, deante da attitu-
:i|e seria e nobre da distinetá armadabrazileira, qae se achou of&ndída eultrajada na pessoa de um seu offi-ciai, victima de bárbaro' espancamen-to da.policia da corte.

O>. conselheiro João Alfredo mes-mo terá tédio ao lembrar-se que anossa nação, livre, possue.uma parte
f seus habitante.s,sendo até naturaesdo paiz, reduzidos a vil e infame es-cravidao.

Ha de horrorisar-se, quando se re-cordar que os cofres nacionaes foramabertos e expostos ao publico paracompra de testemunhas, que depuze*ram contra os abolicionistas deCampos!...
S. exa por certo, ha de en Verso-nbar-se do procedimento inqualifica*m -do «Mahomet» de sua politica,quando, de mãos dadas com o celebrecoe no Bastos, mandara espancar osaljoüciornstas nas praças publicas do

lÉÍ&i -neíro' Prohibindo-Ihes asManifestações e as conferências popu-
Não está mui longe os factos que sederam em S. Paulo, que o governomandou espingardear os escrarisados

que fugiram;das fazendas em busca desua. liberdade.
Era este «Mahomet» politico queauetonsara a indivíduos, inteiraraen-tt .levianos, revestidos do cárp de

NUMERO 40
Annuncios, 60 réis a linha,

de assignantes 40 róis.—Pa-
gamento adiantado.

, Cidade da -Cachoeira-r-Ba
hia.
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auetoridade, á captura de escravo?,rebaixando desfaria a ordem policial;porque os seus agentes eram subordi-nados ao dinheiro do escravocrata.
Os clamores contra as perseguiçõesdo gabinete do terror eram geraes.Todas as províncias, desde o norteaté o sul, exclamavam misericórdia

contra a tyrannia do sr. de Cotegpe.
O.s próprios correligionários suppli-cavam todos os dias a sua queda; por-que o.desejo da ordem e da paz, estáajima dê todos oi pri nui pios.Porèn,emfia), elle/ò poi tico «commé

ílfauU.o representante de braço e c «-telio, que, 110 meio da sua oYgia in-terna!, dissera que o partido conser-vadôr, daria ao paiz a abolição daescravatura, uma vez de posse do
governo, foi um dos maiores algozes
que o misero captivo teve n'esta si-tuaçào.

No entanto que esta gloria, tão im-mortal quão divina, não podia cingira alma de um homem como ò grande«Mahomet», mas, sim, afronte de u<nrepresentante tão patriótico co no è s.exa. sr. conselheiro João Alfredo; o
qual nâo temerá dar o golpe fataln'esta arvore exótica , cuja sombra es-tialla o verdor da nossa sociedade a—escravidão.—S. exa. nào deverá terreceio do escravocratismo, porque elleestá isolado, está somente debaixo
das almas pequenas e junto a s. exa.estamos nós, o povo, com toda sobe-
rania de heróes.

Descarregai o golpe sobre a escra-
vidão que nós estaremos promptos ásarmas,se preciso fôr, em prol da idéia;
nós o povo, sim o povo, porque a idéia
abolicionista é do povo e conmnosco
está a soberania, o patriotismo e aliberdade!

Não era possivel continuar o ga-binete de 20 de agosto; elle devia
desapparecer, porque o^sr. de Cotegi-
pe, natural herdeiro da coroa, «o
Argòs real, que velara com cem ve-
zes mil pupillas dilatadas, em cima
de cada umeleitorado»,estavaanarchi
san do audaciosamente o povo. Todas
as desordens e luctas em que viviam
as províncias foi, somente, culpado o«Mahomet» d 'aquella epocha, que. «a
toque de caixa» e a facão dá políciada corte, foi expulso, do seu retrogrado
gabinete,

«Tão longe, tão fiftgido o vão pro-e-mio».
Quantos empréstimos contrahio ocelebre «Mahomet»?
Quantas transações e velhacarias,

fez, o estadista modello? todo império
o sabe.

Ninguém ignora, os syndicatos do
café e d-aqúèllé antigo panno, que ho-
je a moda deixou em desuso.

As reformas mais salientes quevimos, no passado ministério Gnf%ipe,
foi armara policia, por toda a parte,com armas de toda a espécie, paraespingardiar os abolicionistas, que no-br\3me.'jte defendem uma raça quenteé â s. exa. deseonlueida, porque em
seus berços foi s. exa. embalado; bem
disse um nosso collega da imprensa:
« büixará a sepultura com a maldição
da sua própria raça.»

Cahio vergonhosamente o gabineteescravocrata e, por sua mizeria, um
escarneo sobre os restos morfcaes do
velho «Mahomet», que ficará immor-
tal nos a nha es do escra vagismo no
impe_rio_jdo Brazil.

O NOVO MINISTÉRIO
Cada vez que vemos radiar uma

aurora fulgurante, e cheia de espe-
ranças; cada vez que vemos a nossa
nação dar um passo avançado navan-
guarda do progresso; cada vez quevemos surgir mais uma- prova de queem breve será resolvido o grande pro<bleina, que prende a attenção total do
paiz;

Nós, os defensores da idéia aboli-
cionicta, os amantes da liberdade e
igualdade, regorgi íamos de prazer,porvermos que a nossa santa causa vai
triumphar, cujo dia seavesinhá; a sua
aurora já dispontou no horisonte da
pátria.

O minsterio que ora se levanta, a
pátria e o universo, tem n'elle fito os
olhos, e os míseros captivos alentam a-
esperança de que elle será o seu re-
demptor.

Em uma brilhante apotheose fulga-
rá o vulto sympathico do invicto ábo-
licionista conselheiro João Alfredo.

A lei de 28 de setembro dè 1871, an-
tes da sua saneção, era tida como uma
lei prejudicial aos interesses do,povo
e a fortuna individual; porém, áquelles

#:
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que assim blasfemavam, hoje, quando
n'ella faliam, a chamam benfeitora,
áurea iei do venerando Rio Branco etc.

Assim, srs. do ministério, estes que
hoje se mostram quaes anlropophagos,
quando se lhes arranca a preza das
mãos; estes que tanto clamam contra
a abolição; quando conhecerem o gran-
de melhoramento, o immenso
bem que espera o Biazil após a aboli*
ção, então,bemdirão a todos que, como
nós, trabalham com todo amor a pon-
to do próprio sacrifício em bem <Tes-
ta causa.

Então mais nao se verão estes se-
pulehrosque se chama engenhos, onde
se presencia scenas d,í arrepiar os ca-
bellos e destruir pundonor.

Então os cimpos do Brazil, offere-
cerão o quadro mais sublime que a
natureza possa produzir e os. poetas
alegremente cantarão suas grandezas.

Um ab lio< nistà caih kiíuno

NOriCUfílQ
AO NOSSO ADM. SR. M. A. NAZA-

ETH, PELO SEU ANNIVERSARIO
Caro amigo, hoje a tua existincia

cercada pelos ramos ideaes da felici-
dade, completa 34 primaveras.

Í Aht quanto é ameno viver e saber
aquilatar a estima da sociedade quete admira!

Haindividuos que a naturexai pare-
çe ter legado todos os encantos, no
sacrario de sua alma, inoculando-lh^
sentimentos tão sublimes quão sagra-
dos, e n'este grupo, cujo coração ex-
halaos perfumes mais odorificos e be~
neficos, Manuel Antônio Nazareth, e
um d'élles.

Sua existencia.tem sido condigna de
sua alma e de seu espirito, sempre
adheso as idéias liberaes; porém de
principio, elle adere, com o valor ina-
Credita vel, a idéia abolicionista, onde
em seu peito o «captivo» encontra um
azylo, um abrigo, cuja segurança es-
tá no patriotismo de suas idéias.

34 janeiros te cerca hoje a tua exis-
tencia aureolada de flores, e de luz...

Também fostes um a quem a setta
frateeidá dos escravocratas de 1887, fè»
rio; arrancando de teus braços o
trabalho de uma gazeta, que defende
a política liberal d'esta terra.••'••• Iiíbertecidiòs—demittiram-te;do «A-
mericano», porque tua alma fazia de
teu peito, escapar esta nota melíflua,
este hymno suave e mavioso—Re-
dempção dos captivos ou morte!!...

Unido sempre como hoje ao heróico
«Club Carigè», è um . dos compa-
hheiros, cujo valor de idéia, traz a
coragem e a energia aquelles que na
lucta enfraquecem.

O seu compónidor è o alfànge mais
afiado contra a tyrannia tresloucada
dó escravocratismo de 1887i até hoje,
ou átè; o dia em que suar a victoriá daliberà_ad^il

^i^^m/ hoje como sempre, que
ji vermos de esquadrinhar os seus sen-,
timéidos, um voto de gratidão, uma

epopéa de admiração ao nosso amigo
e confrade Manuel Antônio Nazareth.

«Avante jovens»«Colhei as rosas»
«Antes que pendam»«N'haste gentil»!
Ao teu feliz anniversario natalicio,

comprimenta a «Redacção d'este Jor-
nal».

PASSEIO DE REOREÍO
A distincta philarmonica «Euterpe

Ceciliana», no domingo de Paschoa,
partirá da estação da estrada de fer-
ro Central d'esta cidade, em trem es-
pecial, a pitoresca villa de S. Gon-
calo dos Campos, em viagem de re-
creio; os annuncios serão publicadosem todas as gazetas d'esta cidade.

Diversos jornaes d'esta cidade, ho-
ticiaram que o sr. Manuel Antônio daSilva Pinto, libertara gratuitamenteura seu escravisado, de nome Firmino;
mas s. s. recebeu em permuta d'estaliberdade, um outro escravisado, pornome Victorio. N*estecaso o liberta-
dor é quem, desejando libertar Fir-mino, teve de lhe retribuir com ou-tro escravisado.

CLUB REGADAS
No dia 17 do corrente, foi solem-

nemente empossado do cargo de pre-sidente, do distineto e progressista«Club Regadas», o nosso particularamigo e collega sr. José Eamiro das
Chagas

A falta sensível e luctuosa quedeixou o seu presidente, o sempre
chorado Augnsto Ferreira Motta, fui
dignamente prehenchida pelo nosso
amigo.

Os nossos parabéns ao distineto Club.

Pelo nosso amigo sr. Genesio de
Souza Pitanga, foi-nos offerecido um
envolucro de metal para caixa de
phosphoros.

E' um excelíente preservativo con-
tra a explosão de phosphoros, para
quem os conduz no bolço.

Recommendamos aos srs. fumantes.

Na quarta-feira p. passada, dois
audaciosos «capitães do matto», cyni-
camente tentaram agarrar dois escra-
visados, na rua das Flores d'esta ci-
dade que, com toda justiça, procu-ravam a sua liberdade. •-

Os referidos «capitães do. matto» fo-
ram energicamente repellídos pelo
povo, que não consentio que, á luz
do dia, no centro d'esta cidade, se rea-
usasse um facto attentatorio aos brios
cachoeiranos. -

Prevenimos aos srs. «capitães do
matto», que é bom não continuarem
na sua caçada humana,é prudente não
provocar a paciência dos abolicio-
nistôs, ou por outra, d'este toa povocachoeirano. a !

A Cachoeira repeíl0 a escravidão,

convençam-se d'isto os escravocratas,,
equanto mais a provocar, mais forte
e enérgica a encontrarão.

A idviia abolicionista na provinciada Bahia, tem sua raiz j\(\ Cachoeira
e debalde os bárbaros escravocratas
tentarão cortal-a.

Honra ao nobre e distineto povo (ia-
choeárano, qne tão sabiamente com-
prehende seus direitos.

Continua a fuga em massa de escr a-
vos em Campos

A idéia abolicionista tem ganho mui-
to ali, tanto assim que no dia 31 do
corrente espera .ser a terra natal de
José do Patrocinio completamente re-
dimida.

Honra aos Campistas!
Honra a Carlos de Lacerda!
A mesma fuga fez o milagre de obri^

gar os fazendeiros a convocarem uma
reunião para o priximo domingoafím
de tratarem da libertação immediata.

Reinava por isto grande conten-
tamento n'aquella cidade,

- M

Pedimos desculpa aos nossos dignos
assignantes, de não termos publicado
até hoje, conforme promejtemos, òs
debates do jury de Cezario; porque a
distincta pessoa que generosamente
se prestou a taehigràphal-os, até a
ora que escrevemos, ainda não nos
mandou o seu precioso trabalho.

Se, porventura, não os publicarmos
d'aqui em diante fica explicada a ra-
zão, pela qual esperamos ser atten-
didos.

SECÇÃO LIVRS

AGRADECIMENTO
Manuel Hilário Garcia, vem do alto

da imprensa, agradecer ao intelligen-
te sr. dr. Servilio Mario da Silva, os
grandes obséquios que lhe prestou du-
rante sua moléstia..

Me ó absolutamente impossível des-
crever a maneira lhana, porque me
tratara e ao mesmo tempoi o cuidado
e desvello deste filho 3e Hyppochrata
para commigo; ó que serei eterna-
mente grato.

Cachoeira, 19 de março dep 1888.

AGRADECIMENTO
Manuel Pio da Paixão, utilisa-se da

imprensa'para agradecer á todas as
pessoas que lhes fizeram o obséquio
de visital-o durante sua moléstia.

Também especifica seus amigos de
S. Felix e Muritiba, que cuidadosa-
mente fizeram-lhe o mesmo obséquio.
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ÀO PUBLICO "'
Mattos 4b Compania, negociantes

desta praça, fazem publico ás pessoas
com quem, teem transações, * que os
seus recebimentos serão> feitos medi-
ante recibos impressos em talões, dan^
do o seu encarregado uma parte por
elle assignadas, devendo a pessoa que
pagar assi ghar na outra, isto para
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que, nem só mais regularmente seja
feito este serviço, como também para
evitar alguma duvida. Entretanto jul-
gam que tal declaração nem só gàrátt-
te ao pagador, como ao recebedor.

Daclaram mais que tendo feito ac-
quisição dos tres guindastes colloca-
dos no cáes de baixo desta cidade,
procedera cá cobrança semanalmente,
na razão de 400 réis a lingada.

Ainda repetem que fazem a presen-
te declaração, para que ninguém se
chame á ignorância.

Cachoeira, 15 de março de 1888.

Juio Rodrigues Fetal declara
aopubUco e ao come cio, que se
acha de posse <lo deposito em qu-
sua firma foi fals.lic.tdtf, p«lo *r.
Manuel José Ft-nvir«, negociante
protegido pelos srs. Duarte fo I*
a C., que bem oode iam te* mau-
dado este novo explorador para
terras longicu-«s.

Este documento a ha-se em po-
der do sr. 1'rucnsso Jo é da Silva
no Curralinho, e na Bahia o sr.
Raphael, sócio da casa de Jos1
da Go*te F rreira; podará infor!
mar a quem tiver interesse de co*
nhecer esta escam tagem, cuja
falsidade foi dfscobrta polo dis
tineto advogado Jo>é a1 *.acbio
Ribeiro Gui.u<*rães.

, Cdutella e prev nção, srs. do
commercio.

X Curralinho, 10 de março dn
1888.

JULtO RODRIGUES FBTAt.

ÜKCLiRAÇA
%¦ '^^iHelena Figoerin;* de Mon

corvo Carvalho* f*z <cienta aos s<s.
proprietários de São FelJx, q^e

itiveretn propriedades edifleadas em
terrenos'foreiro*, pertencentes aos
herdeiros do finado seu pai, Fruc-
taoso Gomes Mencorvo, qu * nã•>
paguem foros e laudemios em caso
do venda a p"s oa nenhuma, a não
sèr ao sr. Manuel Francisco de
Souza Bastos, a quem o'esta da.cta
deu procuração bastante par.*, ein
meu nome, pod-r cobrai, receber,
passar recibos, chamar a concilia-
çao os remissos e seguir acção atè
ser paga de tudo quanto deve-
rem oa mesmos srs. rendeiros.

Outro sim, declaro que nunca
d i procuração, nem autorisei a
ninguém para receber foros, quan-to mais para venier terrenos co»
mo me consta, cujos titulos de
venda dos mesmos, não dou porvalidos, porque estão aullos por

bi-, polo quo,vou propor .icção aos
•us, qu* disen ter empado,afim
de >ereu paga 'ío qu^ me devem,
chso nào paguem amig. elmente;
ficando, p>rém, á e-tes o dtreHo
de liquidarem com aquãlh qu-
iudivi ameif* passou os titulo* •

RHchtiéira.9 <e março <ie 18S8
ÍIBLEVA FlGUERlNA DE JIoNCjH-

vo Carvalho.

fÀMAIA MA&
:i ®&WZ

E QUEM INTERESSAR
Manuel Paulo Te.les de Mattos»

tendo rec bi Jo, ha mezjs; de uma
pessoa, qm nâo se lembra, na
v lia do Uir.ahuhi, equanla de
2#500 para omorar uma encom
menda na B h a, n* c»>a da Gar-
mano e C.» con vi Ia a es «a pessoa
para lln appTecer, e daudo«lh
os üighaes certos, receba a referi
da quantia que se acha em seü
poder.

Ci h^e;ri,l5 de março de I888,

ANNUNCIOS

mm 4 tMlB'
Grande e variido sortimento d^

f zndas trooce da capilal Ma>u
ei Tertuliano de Alnini.», firouã•
tario da loa a rui Formos n
41, garante ven «er por menos»,
que ufa qualquer casa, 25 por
cole peças inteirai.

Xs ex nas. sras.
Grande e po/jção de cretone nos

lia 23 24 25 '< ja de Manuel Ter-
(u4ano da Almeidi, preços re-íu-
miiisnmos, rua formosa n. 44.

Grande queima sem fogo, nr
loja de Manuel Tertuliano de Al
meida, nâo percam tempo.vam ve»
o magnífico gortimento e o preço
que stá vendeu !o esta conceitua
da loja, é de admirar?

Rua Formosa n. 44,

N'aMa bem montada easa de
negocio, v^nip-so mjuftiga io-
gleza de bôi qualidade, chá da
In lia e preto, as m como tem
emore roas-as 6n<<s te t^das as

qjtflida.e , na rua Formosa des»
ti CÜrtlH.

ATfíiNÇAO
And é M rae* ac bi de receber

ia ctfüital, um rre e pomposo
ortime ito de èretÔnes> os padrões
mais lmd< s, a 320 ao covido,
una partida de sapalinhos para
senhoras a 4U, e dos ricamente
en feitados a 6Ú, um* j/fçí de
madrasto eiiC<»rp: do por 5U e mais
a tigos que ihamtia attençao de
eus fregaezes, e que esta disims*

t> a queimar po/ m^nos 30 0(0
io qoe outro qualquer, veunaua
ver para cer.

àh ré Moraes ma das Flores.
N. -7«

PADARIA LEALDADE
Na padaria leaüade vende-se

vinho figueira de superior qiiali-
dade águas e J S PJ.

Ri «Mitos Inglezes de todas qua
lidaítoS leite condensado manteiga
Feliippe, ferreira Santos, quei-
jos flamengos, e de p-ato, chá Pre-
to e Hy on, em !ata» de IJ e 2*.

Vende acreditado Padaria Leal-
dade, a rua formasa n. 15.

ABOLICIONISMO
Jrsé Theodorò P imoon°.t óff^re-

^e s^us serviço* ao abclicium^mo
d'ès»a come cj.

Os «H*<*rav sadosa, que se jüU
íarem com direito á suas liberda-
d s4 qoe por èffaitH da lei de 7
d^ noveaibr de t83l, quer por
cutrd li, podem j-rocuraUo na
soa resi iedjia em S. Felix.

Vicente Vergara pede enereoi*
dam nte aos seus dev^do^es que
venhum sastisfazer suas conta*, até
o dia 20 do corrente, e, se não

tt nde^ra a este pedido, passarão• elo desgosto de ygreín st^us ne-
mes, por escuso neste jornal.
„Outro sim, faz scien e ao pu««
blico, que, nesta dacía vendeu
sua sapataria aosr. Glimeiio Igna-
cio da ^osta. " •

S. Felix. 12 de março de 1888.

CAIXAS PARA TYPOS
.Testa, typographia se, dirá onde

se fabricam caixns para* tyi ói e ca-
valetes para as mesmas, <om toda
a perfeição e por preços itíodicos.

A:ti a-se encommèndas.
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i-j-o ba atei o J«1So (j„ ,, ivo. d 

-
Atí! e d.**

v__.__©a_i
Tinto e br. n>'o, »e '-rmera

*?go_d_ qualidade, v.u e .iíau rcontes Moreira, om ppa<i bai.1Mf.e «retalho «ml ti s, cauaçào
de..- vin^re no co.nmeroio tira•d ?o imm. n..a.

Ode primei-a qu.i_(?e te2asubstituído pe f< íi meatg o de Lh<

poi

me

a juelie, sem a mimtna reclama
VÍ5 P^r parte de s*>u* freguez'»*

Deposito na fab ic. di cafémuid. a rua das Flores n. 21.

ptá con. ei.o pfl0< meus numerozos fregu .z.s mift Â _ Ini«8's . m So:tHr.'_tS cild.e. . a quP tem __n -l„ de 
"mai 

_í I -.. .---__ ^'•"w lem

Kdd,)ea_ 
_ ComP_dor. venha» crer e 4„ti $ .e _ 

| JJj," .2 „o 
P 

.^ ... J"^f

•hf"!» "'_¦'; 
sí5oC9Z,mira grsnit0 por 2500-igual a *ua

-*o rs, imoo t;,,,^ sortiroento de lan valem 800 r_üm covado de «.tihéla liza por _()) rs.üm chapéo a J/i-é M.tt.ri. uor 1600.
iho roT9aJSo.b°tia4S c'ur° da ru,s'acorn ilhoz» 0<*uah- d9
ft|0.ra0.Par 

d<5 8aí»alinha in8'^a por 7J00 todos ven lem ego.l por
, ü'n PT d* __>o verniz qus todo; vendem oo- t0,<*.ie„,l nor 9S00<)

_?_£«___ -8 °. . *'™'P°'^00 é <_ ._ifaT
ça. e có-_r Ci,Sfl,UÍra prêi- e dá c5reS' esa
* 

B'i_ b^nros e d. cô ¦_«, cernes pare tl los os . _c_dras'o. . chapéus para h-.mens e senhoras, o qua 
' 

ha d. mais
Uorii(is•

e !m.i,i!íía-iir &*>)*•* H*«. A. •_. .P*rUÍh_, caladose «nu uito ai _da da a ti gos qu* . com a o e.uça . dWré».. .^__? M if"Mwm& m $m md ..ao L â_SS___Av.zo aos foguams p„ (léno. 30 oor cento que outro qu_q_r.19 «ui da ponte veiha 19

pe

m*
mo

PADARIA LEALDADE
AMfA F0ü;Vi0ZA

Tem const. ntèmentè ma ssas finas tomo seja bnlaxõ.s apompa.dor,mm Adelin. Castro, LuzoBr«zil.ro, biscoitos fi(l._ fatias dallaiaba e flor <io Ligo.
Na i _a formosa n. Í5

CERVEJA BKAZÍLEIR.
'¦'¦'___ a duri», 440 rs, a garrafaé «eu .mporl«dor B _i_ ci__de Ma,nu . Footai Moreira.

Tem sempre .ra deposifo grandequanluiade da mesma, br^Je
Esla cerveja è inalterável nora 3 annos. por
A sua côr douradinba a .6rf_.»"«• lapida, seu pSfl

agradável e corr«-ponde perfeita*m-»nieao di rigleza.
Sacionafs e estrangeiras s-O nn .mmes em procl^mir -a sU- b ndi-de, chegando .lguns o'.s.é. a pre-ierila pa a aau uzo part-eutar.O seu fabricante rogosrja^e po*-ter; co_.SHgu.do fabricar urna c_r-^]*í que está 'acimade 

todas na-cionae*, e superiores a mutas es-»an^e<r«ss que *ó tem mento por«ao serem do paiz.O-nuuacianie t.m a profundaconvicção que o ie-peiuvel pu-blico. umd v.z eohveucido uhs.I». verdades, nâo lhe reca __ .^na Vcliosa protacçao, do que se(ontes.a sumaiü.nfe gralo.

CAFFMÜÍDO
Mmuel Fome. 8{0 , ira,con(inua¦•om o -u f ,b .'o tbj café muido,
orno e ge ai nente conb.cilo.

Es*, café é o y .rd .d,jro cafè di3.««e asexniH. farnlliWt e ra^s#amadores podem-faz-^r íjzo .em omini.no rei» de qu, seji um pro*dueto faíSiucado ou dnsí-tuido doseu-verdadeira p;»ladar;pr,|S0 sea
í bri.iíUe 1 m io -or.tÍ6ri_¥_tb
profissional q«jH t.m n.-ta ia-^ust.ia só man.pula o ro . h>r café
qm é_coí.t_a no mercado, razoase .asque o coloca ria eltura doseu verdadeiro valor.

A e'xmas.famli„s-que desejarem
uzar de um geaeio tâo perfeitomandarão .basteíjer^se do mesmo
na fftbri-o . a rua das Flores n' 24
lugar único a ou li. éveaiido.

Preço 1§000 o kÜo.

TIJ0L02

AGUACELINA
O melhor preparado p».a üf^rcaspas e foiUâcar o cabelio, ven-

O abaixo assignado tem con*-
tant._3._te grande quantidadede tijolos na acredíiada olari-s
do finado Bernardino Rodâgoua-
reconh .cidos como os melhor.s,
d_ quantos possam vir ao mer-
cado. ;

As pessoas, que os pretendesrem podem dirigir-se ao abaixo
assignaio na mesma olaria.

S. Felix 30 de setembro de
18.7.

•'/ Joaquim Alves Sancheès


