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Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

OASTESOIDS
CHRISTO E ' A LIBERDADE!...
A christandade hoje cornmemora o

facto mais doloroso que a historia nos
apresenta—a morte do Redemptor da
humanidade.

Christo, o filho divino, o enviado de
de Deus para remir a humanidade,
por um poder de Deus e pela sua
bondade e mizericordia, veio a este
mundo, para o levantar e regenerar
das mizerias e estirpar os erros a
que estava reduzido.

Elle vio que a luz era trovas, que
a sabedoria sem Deus era estultisse,
mas, cheio de amor e caridade, pa-
tenteiou acremente os erros de todos I
e com uni amor, que já mais foi visto
igual sobre a terra, a todos, sem ex-
cepção, chamava ao caminho do de-
ver; ensinando a crerem em um Deus,
santo, justo e bondoso, e a amarem-
se uns aos outros como a si mesmos.

Doutrinas santas, desconhecidas até
então, pregadas pelo o humilde galli-

. lêo, o Christo tão puroMe influencias
corruptoras, quanto é lavada e sã a
athmosphera de Nazareth, a omnipo-
tencia Divina reproduzio n'elle a ins-
pi ração casta do amor.

Imaginoso e crédulo na contempla-
çao ideal dos prophetas, odeando as
realidades políticas do mundo, princi-
piou a viver mentalmente nas regiões
do sobrenatural.

Na sua infância manifestava-se sem-
pre guiado pela sabedoria Divina á
redempção da humanidade, que, sem
linitivo,* mitigava a celerada ignoran-
cia e o poder absoluto do fanatismo.

A humanidade opprimida, pelo vicio
". do despotismo, ultrajada na sua fé,

refugiara-se á tantos males,. á tantas
injurias e vergonhas no formoso so-
nho, na ardente esperança de um,

a como.que,renascimento político e re-
* ligíoso. cujo annuncio e promessa ex-

hibia-se nas phrases dos patriarchas¦e dos prophetas.
Sonhava com a restauração da casa

de David, com triumpho de Jehovah
de Israel, sobre os deozes estrangeiros
e sobre as nações do mundo.

7 Christo, divinamente inspirado/pre-
distiriado,antes que o mundo existisse,
para ser o Deus da humanidade, na

sua divina missão sobre a terra dis-
tanciou-se de todas as doutrinas e
plantou uma nova religião, almejada
por todas as nações—a religião, do
amor e da igualdade universal.

Elle subio acima de todos os pre-
conceitos do fanatismo e do coração
obscuro do homem, ensinando a co-
nhecer um Jehovah universal, em
sua paternidade, em seu amor, em sua
justiça e sabedoria.

Christo, deixou no coração do mim-
do os sentimentos de virtude, de hu-
manidade, de caridade, de abnegação,
de perdão e, portanto, fez mysteriosa-*
mente a regeneração da humanidade.

Com elle appareceu no mundo,pela
primeira vez, a idéia de fraternidade
humana!... Elle veio salvar o que

da liberdade, o Reformador da hu<
manidade como «seduetor».

Depois de arrastado pelas ruas, eus-
pido pelas turbas, escarnecido pelos
desgraçados, çhicoteado pelos sicarios,
cravado de espinhos pelos assassinos,
levaram-n'o á tribuna do pretorio, e
avista do povo esbofetiaram-n'oü!

A multidão com apupas moteiava
e não se abrandava, as gargalhadas
alvares dos soldados e os zumbidos do
latego fendiam os ares: «crucifiquem-
n'o!... crucifiquem-n'o»!... gritava a
turba desenfreada!

Eterno desvario da ignorância!..
E não satisfez a tão bárbaro povo,

que á poucos dias o tinha acclamado
conto rei, estes horrorosos suplícios:
condemnando-o á uma morte infa-

estava perdido, seu amor pelos Ínfimos mante, sobre um madeiro!
da sociedade, nãa tinha limites; a po-
breza suavisada e confortada pela
sua fraternal bondade sempre junto
á si, foi o remedio supremo para os
enfados da vida vulgar, um perfeito
«sumsum corda»,uma poderosa visão
dos mizeraveis cuidados da terra.

Oh! Christo!.. foi grande emages-
tosa a vossa missão!...

Ensinantes a humandade a conhe-
cer e adorar una Deus de paz e de
amor; vós, Christo, fostes o caracter
vi si vel de Deus.

Convertestes aos incrédulos com os
sacrosantos milagres de vossa infini-
ta graça.

Deixaste o amor puroe casto segre-
gado no recôndito d'alma humana,

Eis que , sem perda de tempo, lhe ê
apresentado o instrumento supliciato- ,
rio e, sem mais receio, obrigam a di-
vina victima a conduzil-o ao alto da
Grolgothaü

Tudo .;ra terror, tudo era medonho!!
De espaço a espaço elle, que sob o

pezo da cruz,soffria as torturas cruéis,
sentia desfaliecer-lhe as forças e ca-
hia sempre cheio da maior resigna-
ção,dizendo: «oh meu Pai perdoai-lhe*
porque elles não sabem o que fazem»!!

Sim, Elle trazia sobre os hombros
o martyrio da liberdade, e o symbolo
da redempção!,.

Elle que veio completar a obra de
seu Pai, assim soffreue morreu pela
liberdade do homem, único degráo que

como o principio fraternal sobre o forma a escada ideal da terra ao céul
qual existe toda a felicidade d'este Junto a liberdade está o Golgotha,
mundo inglório.

«Bendicto o que veio em nome do
Senhor», repetio cheio de fè e alegria
Jeruzalem!

Era a entrada triumphal do Re-
demptor, na capital da Judèa, que
tão enthusiásticamente assim accla-
mava o desejado das nações.

Mas o ultimo drama falsário de Cai-
fás estava preparado no conciliabulo
de seu fanastismo e suspertição.

Em Gethesema.nia.um discípulo in-
dica aos seus inimigos o Divino Mes-
tro, o regenerador da humanidade!
e o entrega aos seus inimigos. Quadro
bem fiel de quanto a humanidade está
eivada de traidores.

está o martyrio e a cruz, cujo sangue
que desço da victima, é o g<srmera sa-<
grado da idéia que vem fecundar-so
no colação da humanidade!

O céu* escureceu, o sol já não pode
mais expargir seu brilho sobre o
universo, as aves espavorilas oscul-
tavam-se, a terra tremeu e a nature-
za em plena tristeza clamava mizeri-
cordial!

O Christo foi crucificado.
Christo morreu sebre o madeiro

bruto de uma cruz, e os globos divi-
nos de seu agrado sangue fornece-
ram o coração do mundo, a alma da
humanidade, o poder da familia,
a solidificação do ainôr da socie-

B! levado ao Golgotha o Levita* dade; a crença de um Deus justo, que
¦/¦A
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Hão tem por symbolo o holocausto parusacrifício das victimss, e sim íilií vir-tude e da caridade!.,.

A eguab lade e a fraternidade so ra-
miíioaram n'esta immortal o frondosa
arvore do christianimo, a cuja som-
bra acoberta-se o universo em umasó nação.

Mas ali! um crime, um poccadoquemais violenta a lei de Jesus Chridto,
ô a existência da escravidão, este sa-crilegio perante a obra de Deus,—a
condemnação de nosso semelhante aoinfernal captiveiro!

Ah libertai os vossos escravos
christâos!

Libertai-os pelos supliclios rruo pas-

O ASTEROIDE
';#'.

MISÉRIA í.
Esteve detido nas cadeias d'osta ei-dade, sem culpa formada, a instâncias

de alguém, um infeliz que, hápòücosdias, foi conduzido ás grades da prisãosendo espancado pelos guardas policia-es, sem que tivesse opposto dentro da
prisão a menor resistência.

Esse indivíduo confessou que uma
pessoa desta cidade, lhe havia offero-a quantia de 500.-5 para que assassina.s-se urn no»sso amigo, respeitável pae defamilia, o qual,aproveitando-so do ca-so,requereu ao sr. delegadoque toma.sseas declarações precisas do próprio pre-so, oqueeíTectou-se, d'onde se vê tam-

W\ . Tà %V* J • t *• . J-». 1 .-v „!_'¦*¦___• —

demptor!
Tende, christâos, piedade e com-

paixão dos vossos semelhantes redu-zidos ao poste da escravidão!!
Por amor á religião, a Jesus e aDeiís, libertai os vossos escravisados!
Tirai esta mancha que avilta a obradivina do Credor!
Tende paciência pelo dia de hojee, em nome da Morte e Paixão deNosso Senhor Jesus Christo, vos pe-dimos que liberteis nossos irmãos docaptiveiro.
Não calqueis aos pés o sacrifício doDivino Martyr, que hoje commemo-raes—a redempção de todos. Redimivossos escravisados, para serdes dis-cipulos do nosso Redemptor.
Tereis na terra os applausos doshomens e no céu a benção de Deuse ao hymno dos' anjos: a

NOTICIÁRIO
—' i __

/, PE0 LIBERTATE * 
»;

A inda por influencia do nosso ami-go sr. advogado José Pamponet, se-guio no trem regular, de São Felixparado Sape no dia 17 do corrente, o ca-bra Matheus escravisado a d. MariaMarcolina Borges, afim de receber
|essa senhora sua carta de iTberdl-

que apresentou-so n'esta ei-dade um «capitão de Matto,» homem de«bôa indole», que se inculcara senhordo tal prezo, e o esperava conduzir
para as suas «geiras» a toque de ver-
galho, e que, lá chegando, havia de darcabo da pelle do cabra immediatamen-
te.

Porém enganou-se por que os aboli-cionistas obtiveram a sua solturaNote-se que o tal preso, que rece-beo o recado de assassinar o nossoamigo mediante 500$, foi lhe dar par-te do suecedido, o que de algum mo-do prova o favor do padecenteque seachava enclausuda nas cadeias d'estacidade.
Até quando durarão taes abuzos *Vergonha ! . . Miséria !.. .

a cachoeira quo o paviHiãolsí^JbSdade tremulasse hoje, emancipando osnossos irmãos que gemem sob o iu_oda escravidão. •' °
_? um passo. Dado talvez este exeni-pio, edificante destas virtuosas*st_nho-ros que libertam aquelles desven-.turadns entes que a barbaria da for-ça o do poderio ante-humauo as impoz o esperamos que certas senhora*sigam o mesmo exemplo para abran-dar a aceusação que peza sobro ismesmas de não se compenetrarem dòsentimento que mais eleva a mãi dafamília!

Um voto de louvor a todas as emelibertarem hoje, os seos escravisadossao estes os actos de generosa alma'

a £ _v3 deste mez' na fregueziaaa Muntiba^ ofanzendeiro ApolinarioBaptista de. Almeida, residente nasLaranjeiras, foi victima de envene-naraento por meio de rosalgar.Atribue-se semelhante attentado aosseus^ escravos.
Não approvamos este proceder, mastemos a dizer que elle é filho do barba-

onmnPtli!eiT-- E' hom íue os senhores* ehenda,oograve perigo que os
E&_ 1üal P?de.sêr ^struido pela

ços por dois annos.
Felizmente o patriótico exemplo dosbriosos lavradores de «São PaXvae3a sendo seguido, ainda que ÉÊMrosamei-te, n'esta provincia aLUÊ

l'5értoSrÍa de t0d°S aS V™^^
,,Parece We> as de ! mais prõvinciasMmem mm o mmmÊIMwmÊmmmÈêÊmm.

^CnT.l°-nUSdô PrestaÇãode servil ÍÜ i_m__ta a seus escravi-ços por dois annos. sados, que a gradecidos serão penhor^Se£rria e segurança para

SECÇÃO ÜVP.E
AGEADECIMENTO

Justino RodrignesVillas-bôasagra-
dece do intimo do seu coração aosr. tenente Jesuino Ramos, distinetodelegado deste termo, pela fôrma cornque se enteressou no casamento desua prima d. Eliza dos Santos Almei-da, a qual havia sido raptada por JulioSantiago de Souza, e que, devido a suasolicitude de autoridade zeloza hojesaacha dignamente reparada estaoffenssa.

São estes actos que torna uma au-tondade digna do respeito e da eonsi-deração publica como s. s., e fazemosvotos para que a continuação de s sneste honroso cargo sejaíougaa rim*da sociedade poder se utiíisaf de ser- 
"

viços, tão importantes e nobres quan-toe este quês. s. acaba de lhe prestarA honra reparada é sem duvida omaior bem que se possa prestar a quemteve a infelicidade d'ella sêr despojada.Agradece igualmente aosr. alferesJosé Caiçara Mascarenhas, e suaexm*família o bom a colhimento e hospita-lidade que tiveram com a mesma sua
prima, durante dose dias que estevedepositada em sua caza,^

A todos um voto de eterna gratidãoS. Pelix 28 de Março de 1888.«Justino Pereira Viílas-bôas.» •

LIBERDADAS DADAS HOJENesta cidade a exmas. senhoras d d
sua undiaMFerreÍra da Gruz> ^ uma
raPrn 

8VS0raTlsada' E<luardaPerrei
Pp& •'?em; Profes«or Elesbão Diasde sinos, tó|í_W^»^WS^^M? cie nome Maria e

" È 
JL* annos e Bihiano de 35.

^.^eix, a exma. senhora d. Maria
JoarqaufmeírL^nta3 |*» escraSo
desoeZ',, nr0fess^ Dio«° Vallasques
nos. ° sem«° d« quatro inge-

das !
E nòs, que somos bahiano abai™nãos a vista cheio'de vergonha 2 ínte d-essa tetrica verdade. ' an"

A Philarmonicca Euterne emiliana, transferio o seu passeio W re"creio para S. Gonçalo dos Gamnotpor motivos independentes de sua £„'tade, para o domingo de PaschoelI

nos.

dadnrSt^°S ^ue o senhor coihmen-
oalélbL™ Mjlhazes liberta todos
mente 

escrav«adQS incondicional-
Ah .'seria uma grande gloria para

• ATTENCÃO • ¦ .
Mattos e Companhia retificando oseuannuncio anterior, declaram quecobram 400 rs. por cada lingada nosseus guindastes,—independente da dis-

peza de .ganhador que faz a lingada;bem como não se responsabilisam porqual quer avarias que se possam darno embarque e desembarque dos volu-me. f
Cachoeira, 27 de mar,co de 1888.

JuhoRodrigues Petal declara ao pu-nnco e ao commercio, que se acha dopossedo deposito em que sua firma foimisiticada, pelo sr. Manuel José Ferrei-ra, negociante pn.tegido pelos srs. Da-arte uosía eC.,» que bem poderiam tè^
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mandado este novo explorador para ter
ras longiajias.

Este documento acha-se em poderão
sr Processo José da Silva no Curra-
linho, e na Bahia o sr. Raphael, sócio
da casa du José da Costa Ferreira;
poderá informar a quem tiver inte-
resse de conheeer esta escainotagem,
cuja falsidade foi descoberta pelo dis-
üricto advogado Josó Almachio Hibei-
ro Guimarães.

Cautella e prevenção, srs. do «om-
mercio.

Curralinho, 10 de março do 1888.

A QUEM INTERESSAR
Manuel Paulo Telles de Mattos,

tendo recebido, ha mezes; de uma
pessoa, que não se lembra, na villa
do Curralinho, aquantiade 2$500 para
comprar uma encommenda na Bahia,
na casa de Germano e C, convida a
essa pessoa para lhe apparecer, e dan-
do-lhe os signaes eertos,-reeebe are-
ferida quantia que se acha em seu po-
poder.Cachoeira, 15 de março de 1888.

AO PUBLICO
Mattos & 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 assignar na outra, isto para
que, nem só mais regularmente seja
feito este serviço, como tambem para
evitar alguma duvida. Entretanto jul-
gam que tal declaração nem só garan-
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 o á 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,

ANNUNCIOS
PASSEIO DE RECREIO

A distineta philarmonica «Euterpe

PADAKIA LE_Ll.Al)E
Na pa<!aria lealdado vende-se

vinho figueira de superior quali-dade águas e J S P J.
Bi.«ioítòs Inglezes de todas qualidadss Jeiie condensado manteiga

Feliipp«, ferreira Smtos que.-
jos flamengos^ e t*e praü>, chá Pre-
doe Hy-on, em !ata* de ljfe;2#.

Vende acreditado Padaria Leal*
dad-% a rua fcrmasa n. 15.

&ÍMM& UA&

Nesta bem montada rasa de
negocio, vende-se mafrlelga in-*
gleza de bô i qualidade, chá da
índia e preto, a<sim como tem

jLen_LD_Ae__masAas 6n*s de trda. a*
qualidade-*, na rua Formosa des-
ta cidade.

ATTENCÃO_

André Moraes a;c"_b'a de receber
da capital, um rico e pomposo
crtimeHto de cietor.es, os padrões
mais lindos, a 320 ao covado,
uma partida de sapatintiGs para
senhoras a 4U, 8 dos ricamente
enfeitados a 6Ú, «mi peça de
madrasto encorpado por 5U e mais
antigos que chama a altenção de
seus freguezes, e que está dispôs-
to a queimar por menos 30 0|0
do que oulro qualquer, venham
ver para crer.

André Moraes rua das Flores."% 
27-¦

Vise nte Yergára pede encareci
dampn le aos seus devedores, que
venham sastisfazer suas contas, até
o dia 20 do corrente, e, se não.
8tenderem a este pedido, passarão
pelo desgosto de verem si us no*
mes, por estenso neste jornal.

Outro sim, laz scieníe ao pu-

partirá da estação dá estrada cie fer-
ro Central d'està cidade, em trem es-
pecial, a pitoresca villa de S. Gon-
calo dos Campos, em viagem de re-
creio; os annuncios estão publicadosem todas ás gazetas d'es ta cidade.

FRÜCTÜOZO BiUiNlíÃO
Vinde tmte Blue Black muitJ

praa, fina e fixa.
GARANTIDA

Preço Resumido

Ceciliana», no domingo de Paschoa, j blico, que, Desta dacia vendeu_____ __ . ~ „• . .-._t--„._•;_,..__ sua sapataria ao sr* cHoieiio Igoa
cio da costa.

S. Felix. 12 de março de Í8Ç8.

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, lypographia se dirá onde

se fabricam caixas para typos e ca-
valetes para as mesmas, com toda
a perfeição e por preços módicos.

Aceita se ancoitmendas.

( FRUCTUOZO BftAiVDlO
VôndeCofó superior,raoido, purae mi:to Saborozo
R-?9 da Pr mm n. 7.

OS ÜIV1MES DO AMOU
Lindo roman-e hrsaanhol emdous volume,-, venido pan o bor-*

tuguez;pof liritiano de Amazona
Publicarão há brevemente) emfa?ciculos de 10 p.igiims em 8%

pelo diminuto p/pç» da 200 rs;cada um, pagos no acto das entra-
gus. Por 12 frisciculos 2^000 pa*.
gos na.entrega do pnnirí o,

A«s%na-se na L j i Gen<»«io_
DE'*L\JU(-.0

D. Leonor H A Jos Santos terr
do de demorar se na ca/iial dei*¦xou-de fazer pare do Collegio do
Nossa Senhora de Lourdese Am*
paro d*sdrt dezembro d<-> 1887.

COLLEGIO ESPEÍUNCl
Este estabelecimento de instru*

ção, á rua da Ponte Velha, abiu
suas aulas no dia 10 de jar.eir.?,
de 1888.

$ã_1

m ; .
ANDRÉ _W03AES

O proprieíarÍ3 &èít) barn co*
ihfltfido estabdecimenlo partiaí-
pa aoá seus _Yegtm_.es, d'esíâ ci-
dade o seu r< cones vo que so
a-<ha bem scrtido da? melhores
fazendas franceza-., ing ezss, á'lo>
mães, calçadas, miud**zas. p^rfu-
mariae, roupas feites o qnt* tudo
da hora em dian:e venderá por
inuiío menos dò-que outeo quaN
quer estübeíeeimai.io, visto à'<nt\
vez suas e ocupe as serem feita _
com grandes vantagens e capii*
rhcSri escolha; quem duvidar ns
nha vêr, que seu eslabeüecimeü-
io se achará aberto das 6 da tua-
nhan a* 9 Ja noite.

27 Kua das flores n, 27.
ABOLICIONISMO

José Theodoro Pamponet offerecò
seus serviços ao abolicionismo d'esta
comarca.

Os «escravisados», que se julgarem
com direito á suas liberdades, quo
por effeito dà lei de 7 de novembro
de 1831, quer por outra lei, podem
procuràl-o na suâ residência em Si'élix1.
_..i

*.
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TRSUMPHA A VERDADE

Está conheciio pelos meus numerozos freguezes que é a lojr>
mais bem sonti^a d'esta cidade, « a qü.e tem fazendas de mais apu
rado g<so, e éa que vende sem g^nbnr, para ainda acabar de

provar que não ha compelid or, venham crer e scientiíicar-se da
verdade.

üm cova io r)c me inò de quaíqiur côr por 883 rs.
que por ahi ve-d^m a 960.

üm covado <ie cazimira granito por 2500, igual a
ahi vendem a 3500..

240 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de sMinôta liza por 200 rs.
Um chapéo a Jo>ó M*rnno por .600.

egual

que

aos

por

Tinto e branco, do primera
segunda qualidade,"Vende H.anu^r

i ootes Moreira, em ppas bar
ris e a retalho em 1 tv s, eceUvcào
destra vinagre no commercio tira
si'io immensa.

O de pvimei>a qualidade lem
substituído pérMt-vmente o dj Lis*
bôa o muifcis casas qu. veodiarn
'leste t^m-no subahuido por
aquelle, sem a mínima reclarni-
yão por parte de seu* fr^guez^s.

Deoosito na febici di café
muido a rua das Flores n. 21.

couro da ruisia com iihoz, o que hi de meUm par d« botinas
lhor por 90000.

Um par de sapatinha ingleza plr 7áOO todos ven lem egual por
9|0ll0.

Um par de sapaío verniz qua íodo> vendem oor 10§,ign»l por 9#000.
Um p^r de sapato couro da rus*ia por 4ÍJ00O é de admirar.
D\*!umbraníe soríimento de casornira prêl* e de c5res, em pe

ças e cortes.
Brins bancos e Je cô^e2, c*e'ones para bdos os preças, ma*

drastos, chapéus para homens e senhoras, o qua ha dá mais mo<
dernos.

Firhus ll/o^e con» seda, luvas, leques, flôes, espartilhos, calçados
e uma infeniiade de a ti gos que 

"só 
com a p esença dos fre^ue-

zasposso mostrirejustificarque aqui n'e*tci ciiadà-n&o h. competidor.1 sos f eguezes p>r nenos 30 oor cento que outro qualquer.
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CAFÉ' MUI DO

Avizo

PADARIA LEALDADE
A MU F0HM0Z4

.Tem. constantemente massas fi
nas tomo seja bolaxõ.s apompa.
dar, bolaxa* Adehna Castro, Luzo
Brazilairo, biscoitos finos fatias da
Kainba e flor do Uigo.

lua ftrmosa n. i5

corresponde perfeita-
ligleza.

>¦u. V CERVEJA BKAZJLEIB.
5§000 a dnzia, 440 rs, a garrafaé seu imporUdor ntota gíjade'Ha*

noel Foaie* Moreira.
Tem sempre cm deposito grende

quantidade da mesms, branca e
preta.

í Es:fa cerveja è
a r

A sua côr douradinba e pe f.í*taaaeie limpi.., seu paladar 6

cerveja è inalterável por3 an-nos-.

agradável e
mmie ao di

Nacionais e estrangeiras slo Una
nimes em proclirair a sua bondi^
de, checando alguns u'esie'5 a pre-
feril a pa a seu .uzo .particular.

O seu fabricante rogosija-se.po-r
ter conseguido fabricar uma cer-
veja que está acima de todas, na-
cionaes, e superiores a muitas es-
trangeiras, que §y tem mérito pornão serem do pisjz.

(Vanounciame tem a profundaconvicção que o respeitável pu-
blico. uma vez conveusido des.
Us verdades, não lhe recusará g
%m^ valiosa prot«cção-,• tio que se
confessa .sumatasnte grato.

AGUA CEU NA ã
O melhor preparado para (irar

raspas e fortificar o cabelío, ven-

Manuel Fnnles Moreira,rontinua
çom o «eu fabrio de Cofé muido,
•torno, é ge-al*nonte coolndio,

Es*e cafo é o verdadeiro café da
que as exmas. famílias, e nmis,
amadores podem fazer ..zo sem o
minimo r c i> de que seja um pro-
dueto falsificado ou detietuido do
seu verdadeira paladarjpHs o seu
fabricante .'lm do contieciaHnto
profissional que tem nesta in-
dustna só man.pula o melhor café
qUi encontra no mercado, nzõ s
e.4as que o ccloja na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.iam !us que desejarem
uzar de um geneio tão perfeito
mandarão abiste^èr^se do meimo
na fabrioi a rua das Pioras n'24
lugar unico a oa ie é vealido.

Preço 1S00O o kilo.

M.

TIJOLOZ
O abaixo assignado tem corss-

tantemente grande quantidade
de tijolos n?i acreditada 

"olarias

do finado Be-rnar4i.no Rodrigooa-
reconhecidos coíjoo os melhores,
d^ quantos possam vir.ao mer'*
cado.

|1 pessoa., que o^ pretendes
rem podem dirigir-se ao» abaixo

•assignado
s. na mesma olaria.

Felix 30 de setembro de

Joaquim Al ves Sanche*»
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