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0ÕFÉRENCIA ABOLICIONISTA

O «Club Carigè» convida ao publi-
co e com especialidade as exmas. fa-
miíias, para assistirem á uma confe-
rencià abolicionista, abrilhantada por
eloqüentes oradores, ainanhahl as 4
horas da tarde, no edifício d'esta re-
dacção.

Espera-se grande concurso* de povo
para qu m o edifício estará descente-
mente preparado.

O Secretario
Manuel Antônio ¦ Nazaretk.

a salvadora das nações; e, finalmente,
do teu nome consolador brotam es-
oàiitaneos lodosos sentimentos d amor
dos povos.»

O Brazil offerece na sua marcha,

em vossas casas nossos irmãos, como
escra visados, antepoahaéjS a elles o
amor pelo bem, quo ô a pátria livre.

E uão deveis retroceder; avante sem;
pre no caminho quo ora seguis, ató

ções, um exemplo vivo e civilisador, los-a patim é livi ...
na grande e importante questão do

¦;he £ar
culares,

A CACHOEIRA LIBERTA-SE
O sr. Antônio de Cintra Lisboa, na

3g}irâ da Conceição, acaba de alforriar
is*,us escravos Gregorio, Ângelo, 'íg ia-
cio, ízidorp, Lourenço, Maria e Fio-
rencía, únicos que possuía.

—O sr. dr. Francisco Muniz Bar-
retto ide Aragão, proprietário do en-
genho Victoriá, n'este muiicipio, al-
ibrriou, no dia 3 do corente, anni-
niversarionatalicio de sua exma. es-
posa, grande numero de seus escravos,
consentindo aquelles, que procederem
de accordo com as regras do bem vi-
ver, a permanecerem
dade, como trabalhadores

—No dia 7 do corrente, o sr. Mar-
celiino José Pinto e sua exma. senho-
ra, residente no arraial cio Coqueiro,
termo de Maragogipe, alforriaram
gratuita e incondicionalmente, a sen
escravo Lázaro, pelos bons serviços
que este lhes prestara.—Hontem realisou-se n'esta cidade,

a liberdade de Domingos, cabra, filho
de. Rosa, escravisado á Antônio José
dos Santos, residente no Sapé, pela
quantia de 150^000 que foi entregue
a seu senhor pelo nosso amigo sr.

<; advogado José Joaquim Villas-bôas.
Honra, pois, a quem pratica actos

. de tamanha generosidade.

A LIBERDADE
«Todo homem animado por senti-

mentos generosos, jamais deixará de
a mar te!

Tú és, ó liberdade, a deusa da mo-
cidade, o eathusiasmo dos - opprimtào*»

elemento servi 1!
A grande questão* da qual depende

o futuro do colosso americano, está a
ao seu fim; somente aos parti-

, auxiliados pela patriótica im-
prensa de nosso paiz, devemos tão no-
bre comm *ttimento.

Se •» política tem feito jogo com a
legitima aspiração de nossa pátria—a
emancipação dos escravos, manda a
justiça que digamos: de ambos os cre-
dos destacam-se vultos que muito teem
concorrido para a evolução que se ope-
ra atè nos lugares mais recônditos de
no«so vasto território!

E' vergonhoso, èdeponenfe, que em
nosso paiz, que novo ainda podia
avautajar-se aos mais civilisados do
mundo, es eja:n milhares de nossos ir-
mãos, redigidos áinfamante coniiçao
de escravos, e suas carnes cortadas
pelo lategode um outro que se diz ser

nhor!!

Muitas tem sidos as libertações, ul-
timàmente conferidas, por generosos
corações; continuando assim a gum*
rosidade dos cachoeiranos, não estará
longe o dia em que o sol da liber-
dade, mais brilhante, espalhe pelo nos-
so solo a luz mais fecunda de nosso en-
grandécimento industrial e agrícola
pelo braço do homem livre.

Da rua da Feira a Estação velha
sabjmos, que poucos são os possuído--
res de escravos; e aos dignos cava-
lheiros, srs. capitão José Baptista de
Oliveira, Màrtiniàho Pereira da Silva,
Sala Caetano, capitão João Uzeda, ca-
pitão AlvinoLiúzdc Almeidají Irmão,
Joào Pacheco de Oliveira, capitão
Li tio Martins Bastos, commendador
Albino José Milhazes, Odilon de Pai-
ma Lima,, coronel Reinerio Martins
Ramos, capitão Manuel Vieira da Sil-
va, Joaquim Pacheco de Miranda,
major Aprigio da Silva Pimentel, Se-
vero Joaquim Ferreira, Manuel^Joa-
quim de Almeida, capitão Mahftelse*.**v>... . n

gras'do bem vi-1 v?,.'^'s ^oloskS ho ab.nçoa- Uosè da Silva Lemos e dr. »

a terra de maior heroísmo, o berço de
Rio Branco, a estrella mais fnguran-
te do ceu da pátria, deve desmentir
sobmnemente aquelles que procuram
abatel-a entre suas irmans.

Na crusada santa da liberdade, nao
deverá ser a derradeira, como nao

nome de Jesus Christo, por amor m
vossas virtuosas esposas e estremeci-
dos filhos, liberdade paraos Tpps
captivos. ."¦¦ - >--&i

Esperamos de vosso acnsolado pa-
triotismo, da generosidade de v$s£OS
corações, que pratiqueis a obra: de
caridade que supplicamos e rogamos;

tens sido em todas as oceasiões que
te invocam o teu passado glojripso.

Voltemos um pouco nossas vistas
para a terra legendária—a filha do
Paraguassú! ,

Ella no banquete da liberdaae nade
oecupar fugàr saliente.

Com o risas alvinitentes da liberda-
de lavará ella as manchas negras, que

¦impensadamente, fizeram nas paginas

e a Cachoeira agradecida; mais tarde,
mandará que o anjo da liberdade xe-.
pita ao longe—abençoados filhos,—a
terra do heroísmo é livre.

BREVE RESP08TA

O «Club d'Instrucçào»d'esta cidade,
tem feito grande discussão pela im-
prensa, contra o nosso edietoriai de

i n, > h^ custa dos 13 de marco próximo passado, no qual
de teu nvro de ouro. que a custa^ ío "de 

utilidade de diversas*majores *mm£m$^mÍÈ$tóm cidade. Ora, o què
nelie serem
Liberdade!! nós dissemos no mesmo edietoriai,

uma grande quanti-
peraaueii „aaüinml,ii7pmM hoie: «Existe actualmen-
Cachoeiranos! quaesquer Wlfl» Ji&: MÜsses m t» e» manter He nesta cidade

. ti.
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dada de associações, as quaes nào
toem um fijn que as nobüiie e quodeixem seus nomes gravados na his-
toria cachoeirana.» Citamos o «Club
Cíaixeirai» (sociedade du dança), «Ga-
bilda Cachoeiraua» (idem), Sociedade•«18 de Setembro» (idem) o a sociedade
«União das Eátrelias», (idem), que
por equivoco sahio «Artes» o se
não dissemos o resto da quantidadeé porque, por estas, ficaram compre-
heudidas as sociedades ás quaes nos
referimos.

Gomo ílcou demonstrado, as sócio-
dades acima, teem por fim deleitar
seus associados, cujo fim, embora que
justo, não iuílue nos altos movimentos
nacionaes.

Não dissemos que todas as socieda-
des existentes na Cachoeira, não ti-
aaham um tim que as nobilitasse, como
quer fazer crer o «Club d'Instrucção»
eas mesmas que nós apont.mos, nào
tivemos èm vista ofFendel-as (o qneseria grande insensatez nossa) e tanto•que fizemos-lhes um appello, por se-•rem quasi, na sua totalidade, compôs-
*as da mocidade cachoeirana. O «Glub
dlnstrueçào» estam.igou-se muito com•este nosso appeilo, tào nobre e justo, e,«*m vez dea«jeejtal-o,quando nada paradar instrucção aos iibertos,pelo contra-rio, constituiu-so,jüntva nós, advogado

m •*' ¦ ¦¦¦y
0 ASTKR01RE I

NOTICIÁRIO
RETIPIOAÇAO

A noticia sobre a libertação dos
escravos que publicamos em nosso nu-mero anterior, tendentes ao sr. dr.Pedro Vianna, temos a dizer que s. s.náo libertou escravisado algum «J quempropalou tal noticia não passou deum grácejoso que assim depreciou suasinceridade.

PARTIDA
Afim de assumir o cargo de gerenteda estação telegraphica do governona capital da província de Sergipe,

para a qual, conforme noticiámos,foi
removido, partiu desta cidade no va-
por de hontem,nosso particular ami-
go sr. João Rodrigues de Miranda,
com sua exma. familia, o qual exer-cia igual cargo na estação telegra-
phica d'esta cidade.

S. a. foi acompanhado ate a bordo
por muitos amigos e aoreciadores desuas excellenles qualidades, os quaesalli apresentaram-lhe as suas amisto-sas despedidas.

Sua s. honrou-nos com sua visita.

VISITA
_ —r?r* *y>~v"*v*« jiuo, tíuvugiiuu Esteve enrte nós o sr. conego Fran-
gratuito, de todas as sociedades exis- cisco Bernardino de Souza, que haviatententes e por existir, pura vir, pela voltado da Feira de SanfAnna onde
SER "°S aCJU^u' UEa"d0 dtí foi Pregara Semana Santa, e, da vol-
5»?a t0„ Jm'";0pel',CS lhe aPProu™ e ta, hospedou-se n*esta redacção; vol-
S«" P°- COm estd bom P°vo 'ando a capitar na seguuda feira pro-cachoe rajjp á no* que no ultimo nu- xima passada lugar onde reside P
raero d este jornal lhe tecemos louvou-res,oque fazemos com qualquer socie-dade, quando seus actos assim lhes me-reçam.

E' altamente admirável que umasociedade tão illustrada e nobre levas-se longos 29 dias estudando uma res-posta para ó nosso humilde edictorialde 13 do próximo passado, o que nos
Il^PrtíSUW as lençóes que tem

yg^aue^a em nos offender,
••¦^o-b'' -W^a 1S50' ^steroides» e^^»Ctó^*«Aáteroides» até" que em aton-m

Baldado intento,

WÊmnê^^ Proc*iin>entoqueo illustre Glub conseguirá mariarWsso brilho, agora que alaÍ ÜÍmtana missão está prestes a ser co-roada de victoria. ser co-

^H?ta,ílOS asorSL ao ílllJstre Club,

t,f™ ?S % qUaos os meios porque

O sr. conego Bernardino, é digno
de nonso* ecomjos, pelo seu talento e
por ser verdadeiro abolicionista aman-*
te de seu paiz.Agradecemos a visita.

aquellos qua já fizeram discursos atou-cioaistas, da jariella do nosso amigo Ce-zarjo, o hoje so entranham| em celtasfcypographias, para coiaborarém arti-
gos contra a nossa honra e dignidade,não tendo a franqueza precisa paraassumira responsabilidade.

Paramos aqui.
SR. REDACTOR

Lendo o Guarany, de 11 do corren-te, periódico que se publica diária-mente n'esta cidade, deparei com umescripto que anuunciava terosr. drFrancisco Muniz Bàrretto de Arâgãoalforriado todos os seus escravos; como titulo: «liberdade e ordem» o qualreproduz as palavras com que o srMuniz pronunciou-se em presença dosseus v:x-escravos; creia sr. redactor?
pasmei ao ler este período que se se-
gue: q e isto não óuma ameaça,è ape-nas um aviso de amigo, porque sendoo numero dos qua desejam estar so-cegados muito superior ao do$ quepretende n xar o próximo, estes es-tarão decididamente em máos lençóese deplorarei as decepções que soffra
por sua própria culpa.

Em máos lençóes!.... que tal se-nhor redactor? saberá v. s. me respon-der se estes lençóes serão iguaes kaquelle em que foi envolto o infelizOctavio e outros que não posso preci-zar agora?
Barrada Geampaolle.

DISCURSO PRONUNCIADO POR OO
S^1*?? D,9 FÜNERAL DA EXMA,SRA. D. MARIA VIOTORINA DOSACRAMENTO.

LIBERDADE
A exma sra. d. Lionidos Barbosa deCarvalho, sobrinha do nosso amig0Paulo Pereira de Castro, honradocarteiro do telegrapho, libertou seuúnico escravisado que possuir de 30annos de edade sem condição alguma.

. UM NOVO CAPITÃO DE MATTO
Qonsta-nos que um certo indivíduo,

que è escrivão de paz da íreguoziado Outeiro Redondo, está, aíém doseu offlc o, exercendo o emprego decapitão do matto.
Recommendamos aos abolicionistaseste novo typo, para ornar as galeriasdos escravocratas.

Dlnsfcruir a quem está intruido»Quantos professores tem? *

SECÇÃO uva km

PROTESTO .. V#

Quantos alumnos temmatriculados? inS.lpl'0tB'stam contra a opressão
:> ..fs^ja a imposta da<la aos sócios™!! £«if âm ° «G!«*> «Mastrucção»entraram, com a:ffi«||Ífe^S*e«lÍ||s
-M*™*¦„?'•'"M hoje aguardam ?» tra,o «Asterojde», na parte que assim

Oh!...senhores...
Obra sublime de tão gram valor.A noite fria que os irmãos igualaAqui são pompas, ornamenta galasAlli, miséria, lodaçal, horror.

Alfredo Rocha.
Defacto, a vida este sorriso ideia^

que poetisa o universo, enchendo este*vácuo immenso de illusões tão ephe-meras, cahe extenue,como a frágil pe-tula que tomba ao golpe violento doraio abrasador do sol de estio...A vida, este baixei que afronta atormenta da sorte è traçoeiramentetragada pela yaga tempestuosa da mor-
t. *¦¦*••

Ah! a morte!., este facão deshu-mano cuji,s garras impiedosas tantodelacera a. existência humana!Seu golpe horrendo .o. medonho dei-xa-nos o luto, o pranto, a dôr, e...muitos v,e^es,;a descrença!
Ah! o que digo!...maii se eu sintoo coração comprimir a minha -ai-

ma, n'este momento tão triste quàòterrível, violentada peladôr de Vumarecordação,, de uma lembrança, deuma memória que synthetisa esta ex-
pressão- o; nome da minha desventn-rada avòj.d. Victorina!,... ,:

Sim, minha avòí..aquella que ^ioutem suavisava minha infância, aqueLi ia que hontem me ensinava: com «eug

í-«.
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«Aes sacras, o
«açus pães e a soeiedade; hoje d ella
só resta na esquálida tampa mortu*
aria de seu túmulo, nm nome que
a espada do tempo ha de consumir!.

Só rasta dVlla, a ossada hrancaque
encerra a escuridão funerária do se-
pulchro!. ¦...-...Só resta d'ella, o que jamais se
apagará—sua imagem gravada como
bistoríl da saudade no recôndito azul
de minha alma!,

Basta! não quero perturbar o si-
lencio da campa, não quero inter-
romper a poz do túmulo, ah! minha
idolatrada avó! desapparecestes; po-
xèm tostes gosar, Ia no throno dos
anjos Ia nas regiões celestiaes a ven-
tura mysteriosa de creador!.

pois bem, acceitaes esta capei Ia tes-
cida com as bagas do m<ui pranto e
perfumada com os suspiros rocho de
minha alma queéo testemunho ver-
dadeiro da saudade que violenta meu
fraco peito.

Aceitai oh, cara avó, estas pala-
?ras, ellas são as preces que diante

—¦¦ i ¦»...

pas.se io
302 - ~ -ac

recebeu, por occasião de seu
de recreio aquella villa.

Dispensa-lhes também toda consi-
deração de respeito e sympathia.

Cachoeira, 12 de abril de 1888.

ANMUNOiQS
ABOLICIONISMO

José Theodoro Pâmponèt offerece
seus serviços ao abolicionismo d'esta
comarca.

Os «escravisados», que se julgarem
com direito á suas liberdades, que
por effeitb dà lei de 7 de novembro

to se acuara nb^tiu das 6 da cua-
uhan a 9 o noite,

27 ríüa das Pirt.es n. 27.
... ..i ...i.

DE LvllAC^O
D. Leonor H A «os Santos toa*

do *e demorar-se na capital dei*
k *u d- faz°»r p^e do Cultegio de
Nossa Senhora de Loürdes e Afia-
pa* d *ii*. dezembro dj 18S7.

0-. GlllmES ÜO AMOH
Lindo roman e bfSptinUol em

de 1831, quer por outra lei, podem ^ volume, Uf\ do par* 0 pof*
procuràl-o na sua residência em o. v; ; «,« «, *L i,..«,,^
Felix.

wmmumn**ii**UNn>#m - »*».»«

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no prédio onde

reside o sr-Joaquim Marquesa rua das
Flores, uma spciedade de dança, com-
posta de moços do commercio,

Previne-se alguns moços que,quei-
Iram aprender a dançar, para se pro-

do vosso túmulo vem render esteque jpore?a*a mesma a qual tem um bom

iii-g.ii.'".* po' Viriliano de Aíi:<azoae(
Publi ar- e há breyemefltô em

a-CíCUi¦•» de 16 paginas am 8-\
ro o tlteínuto pr« ç d- %<0 rs.
adi u * , pagos hõ *cto d^s en re-

g.ià. Por 12 ísciculos 2#0í)Ü pa-
g.ís na ^nt^g* do p mi o,

A>signa^e na Lnjt Gea^io.

nos planteia
Ah! nada mais digo carinhosa avó

um adeus! um adeus! d'estequeim
piora ao Creador descanço eterno para
vossa alma,

Ah! ja da razão me foge a vida!
adeus ohl cara avò!

mestre para este fim.

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Para-

ponet, em São Felix, rece be-se. anima-
;es para tratar na estribaria, por dia, ou

Cachoeira 10 de Março do 1888—; por mez, sob contracto.
JoãoB. Barretto de Oliveira.

DECLAEAÇÃO
Mattos e companhia querendo evi-

tar prejuisos que,continuadamente tem

Támbem vende capim aos feiches.

ATTENÇÃO
Mattos e Companhia retificando o

seu annuncio anterior, declaram que

no embarque e desembarque dos volu-
me.

Cachoeira, 27 de março de 1888.

tido, fazem a presente declaração; sen jcobram 400 rs. por cada lingada nosdo que, de hora em diante, nao se j StíUS guindastes,—independente da dis-encarregarão de cartas, dinheiro e dtí ganhador que faz a lingada;encommendas de pessoa alguma de i,em como não se responsabilisam porCurralinho, a não ser pessoa de quem ? j uer a^àrias pé se possam daraào os mesmos encarregados de con- u —A -... ~ .i i~~-— ,..
signar suas mercadorias.

Ainda ajssim só se obrigam única-
mente para com estes sobre a entrega
das cartas que forem para Bahia; por
isso fazem sciente ao publico para que
não appareça quem se leve a igno-
rancia. ^

Declaram mais que, para evitar du-
vidas, sobre o preço de lingadas seus
guindastes mesmo que haja quem faça
as gratuitamente sustentam que as suas
continuaram a ser na razão do s,eu ul-
timo annuncie de 480 reis livres de
despezas de -ganhadores; manifestação
esta que fazem para que ninguém se
chame ao engano.

Cachoeira, 12 de Abril de 1888.

-DE

ANDRÉ MORAES
O proprieíarift dV>t^ bemi ço

nhecido estab* l?< im/nto pàrtijM
pa aos seus fregueses, /d^sta ei,
dade o seu rconcevo qoe «*«••
aeha bem sortuio da»? asf íhoes
fazeniias francezits, iíig ezas; ale
mães, calçadís, m;ud -za-s. p rfu-
ma rias, roupas U\us o qna tufo
de hora em diane venderá por
muito ineoos do ique outro qual-
quer estabelecimento, visto a'wM
vez suas eoa<ü?as. serem fèiíâ*
com grandes vani^ns e caprN

yüTí -, Z? v^ÍT^aT ébr-se acolha; qutm duwtòr'Ve*8 de Dezembro, emBao Gonçalo dos *" oc p?w nf ./•

vAORADÈCIM^NTO
A- sociedade philarmonica «Euterpe

Geciliana», vem do alto da imprensa
agradecer aos illms. srs. capitão Ari*
tonio Carlos Pedreira, tenente-coro*
uel Hermogens Pedreira Daltrp, coro-
nei Antônio Carlos,, vigário Çtaldino,

f IB&M
Gr?nd^ e varíod i so t mento de

f z^nda- trò««c^ oa capijal Maou-
1 Te tuhano de Alm-id^f uroMiie-

fcafio da loa a tua Furto'»** D.
í\t garante vpn*erpor menos,
que ut * qualquer casa, tb jjor
c n^ teças mleir^.

^s ex »as. ^ns.
<innJe e porção de cre*one nos

ia 23 %i 25 «<ja de «anuel Ter-
tuiiano du AlaieiJ >, preços re^u-
iinsims, rua formosa n. 44.

Grande quima sem fogo, na
iòjíi «te Manuel T^rtuliano de Al-
ar ida, nao percim tempo,vam vei
o mag-íiíico sorijinento e o preço
que ^stá veuden io es a conceitua

«a loja, é de adriii ar?
Hua Formosa n. 4i.

AT.EfiNÇiü
And é M itifòs ac b\ de rpcebif

Ia capital; um ú'b e pomposo
csiime^to de cietunes, os padrões.
ina?s bnd. s, a 3â0 ao covido,
u r^a paríiJa de"^apaiinhos para¦senhoras a 4U, e dos ric;amen-te-
.enfeitados a 6U, úkm peç;j de
madr^ísío >uc >rp5do por 50-e mai*

Oeraldo Dannemanne a philarmonica8 de Dezembro, em São Gonçalo dos 4 , , v .. ¦
Campos, a májoeira Ihána porque a h&* vêr$ que seu eâlabeikcimn*!

artigos que thâíni» a aüençâo de
>eus tregoeza^ e-que esta dispo*--
to & que.)m»r por m»?nos' 30 OjO
d d quecutf® qu&tq^er, venham
ver p^ra c=er.

Anaré Moraes r;vía das Flores^
7- ¦-'

fo'

r^r- -
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DA

TBSUaiPMA A VEBDADE

E4à conhecito p-lo^ meus numercízos fegu-rs q.^ é 
"atíjí

rua.s bm so ti 'a •íVgt* ei *!«. * a (lli4 1>IWk*èhda<< de mais «pu
radogso. e é a q ie vende sem ganhar para «toda acabar de
prova qse nio ha competidor, venham crer e scieotiasar-se da
verdade.

Um cova iode me inò de quaíqtór côr por 881 rs. egual
qu- p^r ahi vendam a 9o9.

Um eovWo «;e cHZiinira granitp por 2500, igual a que
ahi íeiiiifiu h 3M)o..

£40 rs imno t»»te ROxtJmenlo dé Ia*» v*5em 800 rs.
Um coy»do de s-iuiôt* liz* Por ÍO') rS,
Um chapèo a J »-é M^rivfâ pòrHQOI).
Uin p«r de botinas c»uro *ia rujsia eoui ilhoz, o que hi ds

lhor -por 9í000.
Um par de sapatiaha ingleza por 7|O0 todos v<>n?em egu*l por

9|0o0. ¦ *
Um p*r desapa'o varniz <juí iodo* yeiidem o<v IOJ,ig»iíil por 9$000,
Uío pr de Sipat) cjüiíü i!« ru-^ia por i$OQO;é de ^ílmirar.
D\«!umbr«úte üiKliineut» de casemira prêii e dá cores, em pe

ça* e cortes.
13 ius bancos e d» cô es c-eones para hlos o* rreç*>*, ma

dra-to*, chapéus para hjuuns e sanbjras, o qua ha di mais mo*
der«<-s.

FI hu*"M*o*« w*» ceda, luv>s, l-qü**. QA es e^rtiVhov cale dos
e uma . infeni lada de a tigos qu ó coma p e-e-iç<i d-.« fregue-
zes pusso m . tr<r * justai nrq *e -u\mi uq-íj eil.h não h* cora >eàdor.

Avizo aos f egutós p r %ttèMM':M oo<* 
"c*» nio que oUro qulquer.

19 Hui da poute ve ha 19

Tinto e branco, de primo'ra
»e.gf»nd?M aiiülhia le, v.inde feUniu?}

i o ites MnVéir»', c«n p pas, bar
is e * re-dho *m 11« s açeiUçio

d-^ tf viiHgre no coicuíiórcio Um
SÍ O Í^MIIHüSJv,

Ode p imei ¦) qualidade te-a
Silb^litUíUÓ 16 f íí mní-tH o dn Lis.
«iôr> e triuit h ea*a$ (\m veudiaia
*>d> i-tií no Kiib i iudi> por

aquelle, sr-m a m riíma reclama.
y&lvpo* parte des<*u< freguez.js,

De <uvto iva **b ic< d. café
mii'dj a tu-» d s lliores n. 21.

me

H pt irJ IB ttü toa #&

PADARIA LEALDADE
AhUv >oa>iu.u

Tem con^ntem n e massas fi
nas ? Of no seja bolaxõs ai)ôfnpa«
é)r, b(daxa» Ai*?l;n« ia^tio, Luz<*
Brüzilt-.iro, bi^oiios finos fitas ua
Kahiiia e fl^r Uo Ligo.

$a i »a fermosa n. 15

a

CERVEJA BHAZiLEIRi
5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafé seu importadorotala-cidade Ma-

nutri Fontes Moreira,
Tem sempre tm depesí.o grande

quauüdsde da mesíiic», branca e
preta •

Esta cerveja è inaiteravel pora 3 annos.
A sua tôr: douradinha a perf?i»

|Hgfdlay<,l Q co r^pmde pertVita*
m nie ao i í ^ez«i. "

Macíonri s e e^atigpíros s|ó $n$
nimes em proclanu a *u\ b ndí«
de, cbegaalo alguns u* s e* a pre-
feril a pa a seu uzo pan cilar.

O seu fttbdca^t^ r'og->> ja *e pof
ter conseguido f brkar M0 c^r^
fijÁ. que está acima de t d s na
CiOíiaes e superiores a mu ta^ es
trance ras, que ^ó tem menio por¦náo serem do paiz.

O annuncianie tem a profunda
convicção que o ie*peU«vel pu
blico, uma v*z coi.veu.Qido ue^.
bs verdades, nao lhe recünaíá &
juh valiosa proteeção, uo que se
confessa sumamente grato.

Mtnuel Fontes Mon-ira.continu»
eo?B o «eu f -.i\ i-o iie café muUo,
•orno é ge aln:; st) oniucüo.

EsM café é o vniaíMro caíò, dá
quê'W:exíjà'ii;S> fo) íli^r, e ra*is,
ainauores p^ii/eíri fair íizòj sem $
miidmo rc í > du 0^fè]A uni pro-
docto talsiJÍ0B«lt) «u <j •.••stí'taido ^o
seu venladefro pifia ar;p-is o sí?u
f«bfic<nte 1 m o rOfioccimento
p."ofi*siflral q» t;?m ne^ta in^
ííust.iá só m,*ii.pula a rtó|hor cate
qui euCíMitr^ u > mor auo, rszõ s
e ias q.ic ò c» lo * na altura üo
seu vesuade r > *->! r.

A exinas. <*m !? s que desejarem
nzar oh um ge 5* <miào p^:f-it©
ínan-i.?rào isb^te^-,f'S-^di> uie-imo
oa fíibrir* à u ii sihores n" 24
íugaj uoíc > a on h é vea tido.

Pi eco I^OÍjO o küo.

1 i d U mÚL

AGUACELSNA
O inelhor preparado para lirar| 1887.

O abaixo srsiínado t^m eon*
tantj mente grande quantidad»
de tijolüs ni actedí^ada olaria
00 finado Bernarlino Rodrigedí»'
reconhecidos coúio os melhores,
de quantos possam vir ae mer-
cado. |

-àa péssóa*, q«o os pretenda
rem podem dÂriglr-se &k> abaixo
assignado na mesmaf olaria.

S. 
'.FjíUx 30 de aeieaibrtí de

tamesô límpida, s«u p»ladarèl casias e forüiíBre cabello, ven- 1^'É^^ÍÍ^ÍWÍS?-'


