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O ASTEROIOE

AOS ESCRAVOS

Ha um meio unícõ a alcançar
liberdade, súffòcada rias senzalas—è
a fuga dos scravos!...

A escravidão, segundo Conte, foi
iustituida pôia guerra.

IMsòlàvage romplaça 1 ímmolation
dòs prisiotiiors»—a escravidão subs-
ütuioa anthropopiiagla ou a irniuola
cão dos prisioneiros.»

A escravidão teia constituído uma
condição vil ao progresso social: é a
da ignorância, a do vicio e do crime;...

Dizia Tiçrs: «Le roi rigue et ne
governe pas» (o rei Sè 0 uão go-
verna), pois bem, parodiando esta ma-
xima digo: o homem nào tem direito
sobre o homem, senão peiooda força;
o .senhor»uão reina nem governa ao
escravo porque esto è um s..r livre.

Wm A iffierdade è -o segundo attnbuto
destinttivo da personalidade humana,
na phrase de Abreus, nào pode ser
ultrajada nem tragada pelo direito da
força.' O direito de conquistar o escravo a
sua liberdade está no abandono dos

caridade dizei aos vossos pseudos «se-
nhores»:Deus noscreou livres!... e nos
vós deixamos hoje, e seguiremos em
buscada liberdade!., em busca de tra-
balho e de nossos direitos!!...

Sois livres, nào revoltai contra os
vossos «senhores»; uzai de tola pru-
dencia no abandono das fazendas; des-
prezai qualquer armamento que ti-
verde*.

Deixai que o povo conheça que so
tendes a procurar vossa liberdade...
trabalho e jornal....

Nào temais a cadeia; a senzala ó
mais horrorosa... o tronco é mais pe-
rigoso; o a :orrague è mais medonho!...
não sois criminosos.

A fu->aé um direito que vos assiste,
è o elemento mais poderoso á vossa li
herdade

freguezia, S. Felix e Cachoeira, mui-
to povo, e todos os es ;ra veados, o sr.
coronel Themistocles. em phrases re-
passadas de sentimento proíerio um
discurso tocante, nem só declarando
que de moto próprio e por livre es-
pontaneidade alforiava todos os escra-
vos que possuía em numero de 54 e que
estavam todos presentes, declarando
que fizera com elles contractò de
serviços, obrigando-se a dar-lhes tudo
quanto precisassem. Disse mais que
esperava que todos os seus amigos o
imitasse, e agradecendo a seus liber-
tando a bôa vontade com que sempre
o serviram, esperava que continuas-
sem a ser seus amigos.

Depois disto o sr. advogado Volas-
bôas.pronunciou umdiscursoem phrã-
ses altamente aboliocionistas, produ-
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entregar as cartas de liberdade ao?
seus ex-escra visa dos tanto choravay/O
escravo, como o coronel Themistoelef
e sua senhora, dando lugar a q-ueM*
versos assistentes tambem derramas-
sem lagrimas.

Imitando ao exemplo do coronel

a mais edificante paciência, dizei
aos vossos s nhores: somos livres, so-
mos cidadãos, comvosco ficaremos me-
diante o jornal de nosso trabalho!...

Não abandonaremos a inxadae nem
desprezaremos a lavoura; a inchada e,
como disse um poeta portuguez: «the-
soure e não castigo legado aos filhossua iiDei-uciue e^ta u,y «•/«*»-. ~--~ — enuro . não castigo legauo aus umuoi *«»'»"«.« «_. ~-—r-- .-.- - >¦&.

engenhos e das senzalas; porém no ^|0" ma_ útil que a espada, mais Th.mistocUis diversos cidadãos se*
'abandono tranquillo e pacato, sem '^^^^|S;.-án-;.ral.alharemosr^._*^~_!>;.*-W^#««'*^^

ameçasà vida dos seus algozes. ^ porque o trabalho livre é compensado ram escravos. _.„._,_ ^.^._
com as bênçãos celestiae^.

Só vos recomm. ndamos prudência e
o despreso a qualquer anna, porque
para^ esta lueta tendes uma espada su-
perior a todas—è a união-e a firme-
za entre vós; assim è que estao se
salvando os captivos em S. Paulo, em
Campos e em todas as provincias do
norte.

ameças <_  ,. .r Deixai, escravos, no campooinsuu-
mento do trabalho obrigatório, que vos
impõe a escravidão e retirai-vos sem
raedô^com o coração cheio de valor; ide
atravessando estas cavanas em busca
do vosso; direito que, está no trabalho
livre."Não erguei o vosso braço músculo-
so contra aquelle que sobre vós exercia
um direito auti-christão.

Não procurai as estradas neni as
íioréstas como abrigo,, para a defeza
da perseguição d'aquelles que vos
compraram, não. Segui em busca da
Mberdade,- exigindo a paga do vosso
suor e do vosso trabalho,' 

Q homem veio ao mundo para o
trabalho, porque, este è o %llo da li-
herdade e n'esía fonte ideal.doohristia
nismoé que elle pode levar o coração
o'¦chegar a Deus.

Mo procurai a sombra negra da
noite para abandonar companhia;de•^uern v.o-1 domina; não.

NOT1GMBIO

A CACHOEIRA LIBERTA-SS

Ha freguezia da Cruz das Almas,
no dia 15 do corrente; houve umaex-
plendida festa de liberdade! * 

r
Depois da missa conventuai, o di-

^no vigário proferio algumas palavras

O coronel Themisiocles offereeeu
um lauto jantara seus escra visados*--
nô qual houveram m tr tos bri rides, no-
tando-se trez dos liberto-, que pronun-:
ciaram phrases (le gratidão ao se*-
bemfeitor, promettendo em nome dè
seus companheiros nunca abàndcmíãi.
aquella casa. :.y:7^ -.i

Osr. advogado Villas-boas, pffctiun-
ciou, como brinde d,: honra, um dis-
curso aos libertos, o qual fu calorosa-
mente respondido e seudo~sàudado,
nem sò-por aquelles, mais ainda, por
iodas as pessoas presentes.

Relação das liberdades ali confere-
das:

Coronel Themistooles da Bocha
Pa -éos r^..

D. Augusta Pasmos Leone 1 j
Teneute-Cfionel Amancio dá Bocha

louvando ao coronel Themistacles pelo

.m^domma; n„o. ..... 09^^^^^^^^^^^^ *
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Demais esta müsma prova não nos 6
d versas libortaçocs, <,„., aquello -~-
nhor-Sü om feito dfrtinguirentro nóscujos virtuosos. sentimentos noz oan,
;:tei.-uu()u quanto ô digno aquello ca-

asjjMOt. quo * i*,S^Í,

3). Fausta Peixoto
D. Benicia Peixoto
Júlio Ferreira Braulip
Gap. Chrisanfo Brauliò
Antônio Gomes Peixoto
Aprigio Gonçalves d'Oiiveira

N.lo foi do balde oappello mio fjze-
ly II i.uli» ini»ii<J nn .... .. . -

-'

i *4w/w.4.«p ao acuam livres do i^no-
m ra nio.so íen^.to de escravos os 54 ?nfe--O nosso amigo e correligionário JZ?'.^^^^^tituido.sa sua liber-sr.major Manuel Alves Maxcar--nhas 

' d, D'> 'M<>. d usta gigante tribunamorador em Belém, acaba do libertar r""'l-n'w "'" "'¦' ' 
todos seus escravisados sem condiçãoalguma. v
_—0 sr. capitão José BernardinoAlartins o suas dignas, irmans, no no-ire intuito ,de verem já e já livre arua das Flores, libertaram suas duas-Wieasesera visadas quo possuíam, semcondição alguma.
cnr°rsr' alfercs Joa~uim Marques esua digna mai, pelo mesmo motivo,
SV'"• Sua U[iica ^«'^isada dénome Maria, som condição alguma.—O sr. Antônio Machado de Limae sua digna familia libertaram seus etcravwados em numero de 3, únicosque possuíam. "meos—Aexfna. sra. d. Camilla MaiíaR beiro, concedeu liberdade a sêüsescravos, Balbjna. Seivhía; Itermelina , — —---•--"— «ruau*yig ivin-

gW™, to.steiunnhas, ossrs. dr. t#SP. % *?» anniversario, libertará noJíenrique/ Alvares dos Santos, oro- ' § 2? áô Iílai° Pr°ximo sua escra vj-fessor Gincinato Ricardo P^a àa\SaíaAnTm' unica ^ P^sue.

mosuVsfo jornal ao sr.' ói>riii.i...n.i-í,i..r1 bemistoclüs da Rocha Passos; quantoa. dar liberdade a seus escravizaSos
porque elle: humanitário como ó eque tantas provas tem dado do cava-lhoirismo, não podia deixar denosoú-vir, visto como imploramos d-êllo mnacto justo ode verdadeira caridadeHoj.ique se acham livres do imó*m nio.so f.Trottí de escravos os 54 Tnfe-iizes, quoforararostituidosa sua liber-dade. Do alto d'esta gigante tribunarendemos um voto de agradecimentoao sr. commendador Themistocles e aexma família o maLs parentes, quotambém no feliz dia 15 do corrente

quebraram os gçilhOjs do seus escra-VlSaijOS. ^oyia
Parabéns a cachoeira e a liberal freguoz.a da Oruz das Almas,que não tar-dará á ver-so livro do maior mal ouelhe persegue e que lhe teirunuito atrazado, nao obstante a riqueza do seu•solo e mais bens que po.ssun, lo#Ó?qiieimitado for pólos demais propriJtariò.;o sublime acto do commendador The-miMocles., • ¦

ÇONPBREKGíA AlSOLlClomsrx
r^ronoi,,031''"1'' ü°,,iI'°rm;í Üavouàà -ta, leunni se no saião d'osta ivdrpeno domingo pr.oiimo Saàb^r,,,», „.,,. tando o prédio deóem m^i t ,0' es""

imõnda-dór "o; a entrada ora ÍVanct 
'; 

HK.•os.auaiito anciosa esoorava n«<¦>,•, \.,t,J,mLliUo

LIBERDADES
Consta-nos qu,e o nosso amigo,, o il-lustrado, commendador Joamiim Mi-iiuel do SanfAnna, em comCmora-

fessor Gincinato Ricardo Pereira da'Pmiica; o o sr Sulpicio do Galdra o
' em \StíTtanf°u os d«^ últimos
WâmAftM? llberdades, 0 «Club
^Uff ^ qiUiTn sã0 ^«ito dignosPoente;^ vròcprésidoiíte. Ü'i
^S™ía°'distinctó cavalheiros

Osr,Jüao.Paeh(5eode01iveira,com-
monicou-nos que vai libertar suas es^cravisadas, unicas que possuo.De corações tão bondosos, só podemsurgirem taes factos. ^™

S^^itód^iliiiilffil3 piiRecebemoSeagradecemoa um opus-finado mmmwm zduas 
çacetadasna cabeça que dorá-Fhl

uel.Joaquim; José. dj^ Ramo^M^úÊSas íquaes partiram o craneo íjí'cornei Ramos deu toua ?ror denc&I«raserprezo o assassino « foram «das
^«^^s^õrqÚBi.omHntetevecoíhe

mm mmmmmmm
fa 1 lt?f1; °bra d0 gr-nde pátrio-
AÍnioSloa.mam0rÍa' Padra^^0
contrai hn"f° hòfí\ 

'$$& 
^ enérgicocontra a ba ^ L>. do 6

ÜíiP^ rtíPtí»ida por todas leispfcisicas, moraes e divinas.

-^^pitãoJosé Machado do Queiroz

Hermeneír do Ha a^itW ^uylroz e
Sil» poderiam ser evitados se oria-

ÜSlfllilW diz: empLa

mmmmmvmmBdade, som ônus algum. Esse acto vf»«

Pe¥?new torna alvo d*iouvor! '

^peramos que a civilização e o-nre-gresso humano convençam os padres,do seu erro, já que a loi evangole^nao os convencei. Pedro foi SoEecommeudamòs esta obra a-todas:

ancipsa esporava os oradoresasoe moia horas da tónWqtfttiii •tnbu.-ia o orador o fio i /1 ü li
eoroForroiraMÓtia;0;.;,0;^.';/-
m modesto o*ordio, ftSfôÉdo. maios de abolira escra^dlo^
Çida,loo,1o.ssou,a:-r,baídoS, oníolnMTOnipido por di versas vezosloll iuplausos, e palmas do auditório !

Copeis teve a palavrão sr fcnnviAntônioNazaroth, aümfníst^loff 1te jornal, e com palavras cloou* í
nvTãoq"a"í° fe; p^Sl
uSnt;.Send° aPplaUdM0 «^r

Pedindo a palavra o senhor SovemGu.marãos, revestido do alta mòdeJli-,foz sentir ao auditório a sua ncoin-ptanciar visto sor úm ir? rJ-
m&Mu da osjravilào naCulio-iraconsidorandò-a um insulto.^ brio no-pu ar.lazondo sentir a noc^irta.I. II|oxtmguir a escravidão na Cachoeira|

mÊ^Ada í81"]'3 ° vaiJ!ltJ «to»iiofOui.rfa, o advogado - Villa*. KJa9. fc>>senlirao auditório que n'aqu d], mo
masondb fora apresentara imprensao a id;!,a abolicionista d'e.sía cida lo nal-bar -çao do engenho do sr. coinmel-adorThoraistoclesda Eocha llslldod,vor.sos. faz-ndoiros. cujo nmnet-o

do ^!,f 1 ° °^dV a Si'g«nda partedo seu eloqüente discurso disse- ouünegava-sea desenhara co.-idicção' doescravoy do senhor è do feitor, borafe.Já lhe parecia por demais conlièòidò
mentes,) e demonstrou que «llle^liãò
IWM diante da luôta da literdáda
(palmas>porque era abolicionista dt>convicção, tanto que; pobre e pae- deíamiha numerosa, os escravagistas ar-rançaram da bocea do seus fuinhos umtimmm ^ 100^000, quo m wâCüdia á câmara municipal pelas- pubíi-cações em seu jornal o «Americano»

^nsternaçãO£eral b lowvo^^dor):e concluindo pediu ao povo 
"àámh.-

c.paçao-da Oachooira,- íoán»SÍ
possível- descendo da tribuna foi mu-dado ppr nma immensldadeM pahnás; -

.± ediu a palavra o illustrado sr. dr. ^
Henrique Alvares dos Sántoso qüal}éWum discurso enérgico e eloqüente, jos-«hcou.que^escravidão:era a ignomíada socitidade civilisada e tocou em'outros pontosy onde recebera àlgúuVapartes os quaes (oram combatido^^eioorador e pela mulUdão' que ^uthusias-mada soube saudal-o o applaiidir; con-cluindo mostrou a necessidade da áhü-.lição no Império %; principalimhte -nWvachoeira.-' v..-- 'j^;- ¦--.:' &M& -£p£*S

.%
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Passnndo á presidência do club ao
vice-presidente, pediu a palavra odes-
temiclo presidente do referido club, o
sr. profssorCincinato branca, o qual,
em um uxordiÓ coliorulo da mais ele-
vada rnocl-slia, pediu ao povo desculpa
de se,mpro estar cangando sua aatt vi-
ç.ão. paro ouvil-o sobre o elemento
servil;

Tratando do estado das causas en-
tre nós elle díssê:qtte o cl b,do qual elle
era presidente, nâo tinha unia mari-
cha que desmentisse a jdeia que do-
tendia, e censurou energicamente a
maneira louca porque tinha suportado
uin numero de moços, intitulado «Club
de Instrucção» pois que ei.e não sabia
onde" era a casa de semelhante club,
nem o.íim de semelhante engodo, por-
quanto a casa onde havia, urna mesa
coin livros e obras alheias, arran-
cadás á títulos de Club de Instruc-
ção era pertencente ao sr. Antônio
Carlos. ...... \

Qúe p povo não deixaria se guiar
pelos li nsultòs de um grupo de «bom
vi ven í» (applausos) per espíritos fra-
géis, (ap pia usos e vivas ao orador;)
por aquelles instinetos semelhantes,ao
da ydrá, ao da serpente que oceulta-se
para picar a victima que passa inno-
centemente. Assim fezi o «Club de Ius-
trucção» (vivas ao orador e palmas) que
nos veio ferir, em nossa viagem santa,
justa e nobre, com a infâmia de uma
calumnia injustificável, própria de
quem, a todo transe, quer atassalhar
a dignidade e huira alheia, (palmas
evivàs ao orador e este diz que com
esta sua expressão não tem em vistas,
ofender, cer tas personalidades domes-
rao club, aliavs seus amigos.) :

O orador tocou ligeiramente no «Dia j
rio do Povo» e doiponstrou que este,
foi ''altamente calumniador para com
os abolicionistas eachoeiranos. os
quaes elle considera abolicionis-
tas da «roça» e. portanto aptos á rece-.
heremtodo^ insultos que:lhe queira
lançar?umá imprensa "da capital, só
por que e da capital; embora redigi-
da por um filho da Cachoeira, que tão
ingrato e cobardemente assim :proce-
d© para" com sua terra nata); mas a res-
^SÈJ^i¥hò^e e enérgica a tão au-
fiazinsulto Tá libertação, total tia Ca
choeira,. paáso este que a Bahia hão
conseguju e nem consiguirá com abre-,
vidade que;^\ Cachoeira ha de couse-
gúir .e deppis ficará julgado o, mérito
doiabojlííipn-ístásda capital e dos abo -
liciouistias íá «roça»(bravosi e prolongados ápbiadosj. ^ . r v ¦:

O prá(lptr taz un]a expçeção de honra-
dos abpfiçíonistás ; da, capital cujojiu-
meroypor demais débil, nada tem pp-idido conseguir do escravagish^da ca-
pitai (apoiados). ¦ \ -¦-)

,0 orador ainda faz acres censuras a^
^hla- por ; pactuai mente estar entrevi
gaiiilò a seus pseüdos senhores escra-
visados que;àprocuram, julgando nella.
acharem süá liberàade,* ao passo que a
Cachoeira, a «roça* não consente* semi
lbanteipfamia,r,azâo esta,qne a faz ser-
respèuàídâ pòld 7 escravagismo.

Terminou esta grande conferência

3
as 8 horas da noute em baixo d \ vi-,
vasaò povo eaohoeiram, ao Club Ca-rigé, a redacção d-osto Jornal e do!«Americano» e todos em o.rtl un e cou-tmlamento, saudavam a liberdad grí-latido uniõsainente fujam os e.scravos
que a Cacho-ira os cleienderá!

N^MWfMlptVWtit M.**tMpM* f*****- ac

SECOÂO ÜVííi

QUE GRAÇA
Para que o publico saiba quem éo tal «Bjrão do Rib irão» que o «Tem-

po» noticiou como hospede do nosso
amigo cap. Fortunato Gomes, ápres-•samos-nos a fazer sciente, que è um
tal Pacifico Jorge Franco, um mania-
co que appareceu a pouco tempo u'está I
cidade, que diz ser curador de feitiço!

E' muito ridículo o «Tempo».
Escarneceu do nosso amigo sr. cap.

Fortunato! Mofou na credulidade pu-blica. .;
O ventriloquo.

O .'üO't> in »íi t'» 05, osp«liô«-i
d-í á ho | s, * 320 ao oov«i }„
ii a partia ile va n\ ifiri->.•> p>jra
s-nh^nis a 41!, b dos ricam&ito' -í' ita ios n t)J, , nu j ¦»><¦<$ ria
mm r -to »:iic-»:T) tio í)or 51J c» fnaii

a iuo que ha n« t> í» u»n >•) a-j
eu:s íreg .o:e., e que esta iÍisíhm'*

i< « que (.liar por :n nos 80 0(0
m <jie oiUtõ «([iialquer, veiíaauü
iar pbU o er.

n trô iMoruej r>a íí% Flores;*i. -?•

ifü MJE WfSfMm
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AM^IJNQÍOS
i ABOLICIONISMO

José Theodoro Pâmponet offerece
seus serviços ao abolicionismo d'esta
comarca, j,^Os «escrayisados», que se julgarem
com direito á suas liberdades, que
por eff ito da lei de 7 de novembro
de 1831, quer por outra lei, podem
procurãl-o na sua residência em S.
Felix.

i a i tfrwia

CLUB CAIXEIRAL #-i-ô.-i ^. - ¦- • -s . í"
Acha-se funcionando no prédio onde

reside o sr Joaquim Mai*ques,á rua das
Flores, uma sociedade de dança, com-
posta de moços do commercio,

Previne-se alguns moços que, quei-
ram aprender a dançar, para se pro-
porem*a mesma a qual tem um bom
mestre para este fim.

ESTRIBARIA
Nafrocinha do finado coronel Pam-

ponet, em Sào Felix, recebe-se anima-
es para tratar na estribaria, por dia, ou
por mez, sob contracto.

Támbem vende capim aos feiches.

ATTENÇÃO
Mattos e Companhia retificando a

seu annuncio anterior, declaram que
cobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz à: lingada;
bem como. não se responsabilisara por
qual quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me. -lií-? x
..,, Cachoeira, 21 de março de 1888.

ATÍENCÃO M?-.
And é M:-T.«ea ^c b\ de rpcebí

da ca^iial, um ú:$ e (iOínpo.o

íJrfMid^ fi variid» so t meotn de
f Z Pila^ |fO"0- ia cnHloi Ma \ú<

1 T.vlulano Jo Mm lht tytQirfà*
\>i-i> da I¦» « a ui Form «ü ii.
li, ga^i^e v-^n er por iriHno$$àr
qu» uía qu»li[iie GàS3, io por
ç úif ' eçan tnieirís.

-s ex < as. r^s.
^rn (r e p ocâ«» de ^«-eíone qòs

ia 23 24 2) ! ja de W.vv^j fm
tiiannd' Aln.jil , irftçs re u^

i ns im s, rji lo^msH rf. ti.
{jr^id'* (|U-l'rs:i sem fng v ua

<j de ^snu. I T -itíl^uo -'>¦« \\*i
i -a, nso."p«'c-«m teurpo mm vei

niag iricu *or^menlo ü o p ço
jue sta vovid^n *o es-h onceiua-

a ^O}», é ^Je «díjjj ar?
Rua Fo- íío^ n. 44.
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O p opr'^tar\\ M$*ti$ bp'n co^{
he^ido esUb4eHmiínío oartiíi-*

pa aoá s^üs ffeg«e?es, d'esta éi--
dade o sru r cmeavo que #
i hí* bem sortsdo -^a^ m^íh^ es;
fazendas ff^ncozas, Hig^zasi ;r a tef
inãe^, caioad^ miad z^s. p fíb?
(xi*rx§")9 »*Oü^as Niíso qn tule>
|1 boríi eis dunie vendia por
oiuiio ran-oa*. do que o^JtrO 'quaií-/.

|üer esf&beíe itnenlo, v sU^js'esf^
vSi suas lo?iío ai.-88r»-m' feira^^

om gran 
'e$ / vao^g*n« e capfj>;'¦'¦';

h s* escolíi^i quem nuvuii*r v^
nbv vêr, v^ue seu esub^ ^ciíMfía-
o *íe a barà nb^rto das 6 da ma-;

unan a 9~'a Oiite»
27 ttua da^ Fiòres n, 2T."V
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O ha a 11 o J.isa (i> -j ¦,„, 
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TRIUMPHA A VERDADE

Eta oouhe ilo p*lo-i m<Mis num«fozfis fegii-«a*g qu* é a loj
mais bm so"li 'a ««^sla ci ale. e a qu1 t oi.U---ea.ii-t de mais epu
rado g so, e 6 a qae vende sem ganhar, nara ainda «oabar de
prova qie nio ha campai dor, venham crer h acientificar^e da
verdade.

Vm covado do moi-nò de quafqu r côr por 88) rg. egual ai*
qu* p<v ahi va d oi a 960.

Um covado e caz mira granito por 1500, igu^l a que porabi ieft<t«m-a »M)o..
HO rs. ümo ta«»te so-^mento da lan valem. 800 ra*
Um covado d* s tit^h Iízís nor 2M I rS.
Uur ehapèo a J 4è: M»n w- or 1600.
Um pít <*« uúijjáá-i curo d* rusuconi ilh>z. oaueh» de me

lho- f" ^«000 *"
Um par dtí saoaimha inghza p»r 7J0Q t.jdos venioa* eguil oor

lí.n p*r d^ «aoa-o vár >iz iü5 todol ?*nje<n oo- lOíMginl por 9#000.
Uu> p r de sipat> c^u o *é ru3«i* por 4$000 é de admirar.
1)--lumh ,10*6 i»oíiimeiito de casAmla prêii e á4 cáres, em paca a e cortes,
H ins b rtii-os e dt'c6:-a<, é e ones oa-a t^os os oreçi*. m*

dfavOv, chapéus para huunse su^hira-s, o qm hi d^ mais rao*
den-s.

M huUf'0.» (0* seda, luv s, 1 /jü»*, Mes; espíritos, calçados•Viiiiàa iufeni *ade !* a tígor qr^ ó con a p e eiça <|m fregi«-
Zds ihfsso m » tr* ' justiti ^rq 19 iq 11 n'e t j eíi» U eâó h» com leú.dPA

y^ Avíxo aos. f eguaz*$ p »r jcri|â; 30 0 r ç.íoí<> q*ie outro qç Iquer. ~
19 Hui da po^te vefhaf lft

?IUA -iam
Tinto e brAn-o, fe orirno ra**$WU <]u-«hda te, vu'e tlmu-r

oite* M-^eira. enn p pa%f ^arhh h re «Ihiii<*fii 11. -, cy, uoão
d?.# vin *ie no co-nmersio ;ím

i 0 i»riuiHn-»a.
Ode p imei a qu.iii!ade tem

sutmitruidV. f e f íí in«n^ o d« Li*.iôa « ruuit h ca as qu* v>n lia»•?>fr Vim no Ufeh i 11J» p0r<Muel!e, s^m a ai mina rechmi-
vâ- os r p*rf~ dn «u. fr guez»^De os to »*a ab ict d café
IIU!di> a IU, diS F»vir»-s n 21.

PADAR l\ LEALDADE

Tem con>bntem< rre massas finas (orno seja bulaxõs a-põmpa.
dor, Mâxa Ad*.i na (asiro, Luzoti*Aiil*u»9 hi -iiíol.i-os finus fatias deKaiaba -8 ftar Uo t;ig,j.
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CEJIVEJi BhAZíLEIRi
, 5|00Õ a <Hfii% 4íf) |s; § p-j||* SM^mporiHdor s '^^ G|JddtJ Mft
>Ti^ s* rnpre vm deposto grand

qaaiHHiaue da nies-u», b.aim e
pi<ít«v .:--,;;:ya.;:.,. ::'\:'..V','7'':¦,,;:¦

&'-- (mm * Wi«it«r«vel potü o hnilOsí;-

«gfa ia.y«-l « co; v^* pon ia p.erft it*«
m ineao d< lig^eza.

Jl a e s ofla s e e>t aqge f ras s \(\ u n 1:
riimes|mj»rocJ'im-rr a sua b ndi-
de, cbkêKa-ú-d'o íIguhs u*es è¦«¦ a pre-
feril a "pa 

a'£0M. ',zo p4;i Ciliar.
O seu faJbrlçuptfí re.gosija.^e po

ter; cons gu doi fl>riçar uma wr*
^ji que «ístá acima de lú*~3 na-
c<o »ee>; ei ^up^ri^es a mu tas es
i-an^e/ s que ó Wn^ mento pornào ^rem <io pai.

(^ vrii u/içiaiiie t*ra a profund?c f %c àt* que o repeiuvek pu^bh o. iiiBi v*-% co vu^kío uejj.
t s ver a.«}/8,, n&o "Jtjie 

r^ciiva 4 a
ua vyl o « prvi^fjào^ (.o que $£
oiif^siia surrta*ci<rn ei graíri.

AGUACELlNA

''*y - ¦'¦*•' ^^.i.' "¦¦'¦-
.'.?*•„ ,aa"-'¦-•¦¦''.-"¦.•¦

paf"a-ç *-u Maiat Mmm* e íwtiWr u caiello, vea*

CAFÉ' |1 DO
S nua) Fnr*i->., Sío -ir^ ontinua'•ura o eü f b i^o *íe Slí muiio,
'mo è go al neuh onhviio,
lis- <'ale é o yy;ii*.i i o afè d^

?«ie as exma-í. f-i ^llii^ ^ miis,
ama 1 .^«i o»de»n faz«r uzo »em o
iiiitj r q p c iy de que. seJMjmpro*
d.«ct > la;siíKM(io ou df-Ni tjifo do
sei ve««ia letra pala ia ^p ts o s-atA
r htic^nle Im to (^müicc mar\to
p oü^iona! qt\ tem; a« tátl in<

u»t ia j»ámau,pula «1 m h r èafó
qu eiicontr» no mer'*a-o, rszõ s
e t.»*» q^e o .««.Io $ na «Itüra uo
se'i ver<i«i!e r > vai p.

A exmas. »m !i^s que desejarem
íizar ue um gei«-o tto p^tftitôan.nd«rlo obiHect^se dc* upie-tmo
ia? fãb|i.i:i «1 ? ua d ns Flores n> 2,4
ju^ar uuíç^a oni- é; veaíid^

Bíôco llOüO o kilo.

TIJOLOZ
O abaixo at-signadu tem con#-

taitt-mHate gfande quaqiidfiidaia tijolos ni acredita otàries
* i o fina 10 B e r na r 1 iíi 01 Rod igo u a *
fecr'Btheidoa como <y$ m^lhorf^,
dt q^|n^S possam yir *Q n^er-
eado.^"".'"" :;¦";"

Aft ipe*sóa*i, que os pretende»
r-m iodem dítúir»se ae abaixo
rt>4gnajo ná mf^ngia, olariif.

%;' ^li^ Wy M ^eailirti da

imq^im Alves Sinahai,


