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Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

;¦ amiâim' i
São convidados todos os srs. sócios,

para uraa sessão ordinária da assem-
bléa geral, amanhã 21 do corrente, us
,8 horas da noite, afim de tratar-se de
jiegocios de grande interesse.

O ASTEROIDE
UM APPELLO EM TEMPO

A escravidão é um crime contra a
magestade do homem; invento colos-
«sal de Lusbel, para com ellearrastar ®
homem á todas as degradações; corda
desafinada, diaboíicamente vibrada no
karmonio da natureza; sinistra insti-
tuição opposta à caridade, ao Evange-
lho, á Jesus Christo, ao homem, e aos

direitos do homem—quem ainda hoje
adoptà-a poderá pretender alguma cou
sai menos porém, ser catholico, ser
sábio, ser membro proeminente das
sociedades que, era nome do Christo,
com o Evangelho ea Cruz apostolisam
e triumpham, e se e evam ás re-
giões dos espiritos. A escravidão è ain-
dà mais um crime nefasto contrário à
Magestade Divina, e ás suas leis, que
teem todo o império sobre as leis liu-
manas, interesseiras, convencionaes e
atè iníquas.

;• Liberdade! Ouçam-nós todos os que
sabem o que é a liberdade.

Dizemos: Liberdade è o direito e o
podér.qae dirige todos os outros direi-
tos, todos os outros poderes do homem.
Prival~òs è cercear a obra primado
Creaclor Omnipotente, assim como a

eAuegação dcesse dois factores; èa nudez
¦j ão pensamento, a .cinza do cérebro, o

X gelo dp coração do homem.
:.; |- \ Deus; naó ereou o homem para ser
;;J;;'e_érávd, nem assemelhou-o á pedra
de;: irem aos irracionaes.
J|^;Í^^^R^#<l^m íbsse o, executor

de suas leis e que compreliendesse e
. analyzasse a infinidade dos seres, quer

visiteis quer iiivisivéis, que at testam
*$% sua grandeza e ômniseiencia.

Se .o ihomem pudesse alienar sua
Uberdâfierque direito lhe "restaria 

para
retiavel-á?!

, A força escravisa ep desterra, mas
ced;não dèstròe^emOvaniquilllarè a mate-

ria em debate com o espirito: equan-

do isto suecede o espirito não se do-
bra pedindo o que se lhe rouba; firme
e de pé conquista o que é seu.

Tal é a liberdade—luz—tal em pou-
cas palavras é a escravidão—tréva.

Vós que sois catholicos, que vos
chamais philosophos, que tendes lido
e sois adeptos das doutrinas dos sábios
Flammarion, Allan-Kardec, vós che-
fes espiritas do Brazil olhai o progres-
so da caridade pela liberdade de nos-
sos irmãos: trabalhai para que soe a
hora do desapparecimento d'esse cri-
me,d'esse invento pestifero—a escra-
vidão.

Se ainda chamais vossos escravos
aquelles que vos servem e por força
legal denominai-vos seus s-nhores,
ah! cumpri vossa obrigação sagrada!
entregai á elles o direito e o poder

I com que foram creados por Deus.
Sereis grandes, sereis nobresporque

provaes reconhecer cumprida a missão
do Chefe Supremo—delindo a escra vi-
dão no sangue preciosíssimo que de
seu corpo enrubrecera o Calvário.

Compete á nós, filhos do christia-
nismo, a continuação da regeneração
do mundo: e de que modo?

Photographando a natureza na tela
alvissima da liberdade do homem.

A CACHOEIRA LIBERTA-SE
Ê! esta a epigraphe do nosso noti-

ciario sebre as grandes libertações,
ultimamente concedidas por honrados
e distirictos cidadãos, que tão nobre-
mente abrem mão dos serviços de seus
escravisados, a,bem de suas liberda-
des.

A Cachoeira liberta-se:
E' nm facto, è uma realidade.
Hoje, jà ninguém põe em duvida que

no dia 25 de junho vindouro, a C.a-
choeira não possua mais escra visados;
esse dia será o «consummatúm est»
das suas glorias.

As libertações suecedem-se, e todo
cachoüirano que possue üm escravisa-
do, sem perda de tempo, restitüe-lho
a liberdade, porque'è cachòeirano e
quer com o-' seu nome honrar sua ter-
ra natal ou "adoptiva.s

Oh! como será bello, como será
magnífico ao ver-se festejar o dia mais
sagrado de qualquer nação, limpo e
puro,, sem ser maculado pelos s-uspi-

ros egemidos dos infelizes escravisa-
dos, os proscriptos da communhâe so-
ciai, os pariás da civilisaçao, que não
sabem comprehender a magestade des-
te dia porque não são livres e nem tem
pátria.

Uma nação que possue escravos po-
de ser tudo, menos livre»: e como fes-
tejar-se a liberdade de um povo onde
existe o bárbaro e medonho captivei-
ro?

Seria o maior insulto feito a queri-
da e adorável deusa Liberdade.

Mas, na Cachoeira, tão grande ul-
traje jamais se verá e, por isso. avan-
te cachoeiranos; a libertação da nos-
sa cara terra, seja o centro para onde
devem convergir todas as nossas for* „
ças. todo nosso amor e todo nosso
patriotismo; hoje, a Cachoeira pode se
orgulhar de não possuir mais escra*
vocratas; hoje todo cachòeirano sente
um nobre orgulho ao pronunciar o
nome—«abolicionista» e os pouco^sè-
nhores de escravos que existem,\Ç**-
cinados pela força d'esta idéia, abfa*
çam-se a ella, restituindo a liberdade
a seus escravisados.

Magnifico exemplos,
Jamais seus: nomes sé apagarão dafr

paginas da historia.
Agratidão dos infelizes escravisados,

a tranquillidade da consciência, que
indubitavelmente resulta á quem pra-
tiòa o bem, serão a indemnisação mais
sagrada que üm senhor de escravisa-'
dos possa adquerir, em- todo periodo
da sua vida. ; ;'

E nós, os obreiros do bem, em nome
dos míseros escravisados, implorárç-
mos ao Creador todas as bênçãos para
os seus bemfeitores, e alegremente os
incitamos para ho dia 25 de jünkò,
com nós fazerem cô.r;o, afirade-can-
tar mos, cheios de nobre enithu§íiasmo,
o magestoso hymno da «Eiberdadé» ©
saudarmos a Cachoeira, quetoda ador-
nada de galas dirá ao-universo:—«Em
mim não existe escravos.» .

NOTICIÁRIO

^ e ^LIBERDADES
A liberdade vai espalhando s^eus-

raiões fulgurantes em todos os cantos-
¦» ¦ 
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O ÂSTKROIOE
desta província poroudU? vai jm i_n«ü-
doa grandiosaidéia do Abolioioiu-uuo.

No Oamisáo uma importa ato íarai-
lia acaba de libertar, sem ouus nem
condicçâo alguma,os escravos que pos-suia e tudo isso pela convicção quo nu-
trem de que o escravo não pode mais
subsistir na nossa sociedade.

O snr. capitão Aprigio da Silva Dul-
tra alforriou os escravos Miguel Gre-
gorio, Iria Coastança" e Hoaorato.

A exma. era. d. Urabelina do Sa-1
cramento de Ultra, mãi daquelle dis-
tineto cavalleiro, libertou os seus es-cravisados Clementina e Maria. O seu
irmão capitão Anisio da Silva Dultra
quiz que gozasse dos mesmos favores,
o escravo Lúcio e o sr.Caetano da Sil-va Dultra o escravisado Oieraentino,—Manuel Adelino de Ferreira Lima
libertou o seu escravo Pedro: O snr.
Gaudencio Glaudiano dos Santos a es-crava Lucinda. Aprigio Borges de Gir-
queira a escrava Constanca eseu ir-
mão Luiz Borges de Cerqueira o es-cravo Felippe.

: São dignos por tanto dos maiores elo-
giosos distinetos cavalleiros que se-
guindo os eonsejhss e querendo imitarosex.rapio. da virtuosa-drTLnbelina
concederam liberdade a estes pobrescaptivos que não cessarão de dar gra-casa Deus pelos que lhes fiserão en-irar na communhao social.

• O» MM *•¦-¦* •

Dizorn-nos mais, que o abandono quetem dado a certos engenuos tem pro-dusido factos aes que a penna recu-sa-se á descrevel-os.
Não comentamos.
Diga-nos os escravocratas se os abo-liciouistas tem ou não razão, e venhãoagora distruir a aceusação presenteda forma que entenderem que as vic-Umas ahi estão para provar tudo quan-to deixamos ditto.

9

O distineto lavrador, em Belém, JoséRodrigues da Gosta, reconhecendo anecessidade da transformação do~ tra-balho escravo, acaba de libertar hon-rosam,nte os seus dois escravisados
que possuía, conforme a carta abaixo,iazendo com elles contracto de serviçosActos como este muito nobilitam a«nem os pratica, pelo que torna-sedigno de ser imitado por todos lavra-dores, amantes de seu interesse e ami-gos de seus escaavisados, que não po-üemmais supportar a infame e vilcondição de escravo.EisQ documento a que nos referimos.
conpeL fíf*^. ^ *im dignadaconcedo liberdade plena, gittnitamen-
ÍS$iTn! ?scra™s Ignacio e Fran-cisco, liberdades, estas que concedo emiwmenagem ao movimento abolido-«jsta, que brilhantemente, propaga noImpem a liberdade dos captivos!d§
peloectbS!ntad° "a °ach0tíi-

Cachoeira 19 de abril de 1888.'f0 José Rodrigues da Gosta.

HORROR HORROR
_Gonstanos qne o fazendeiro José deOliveira Borges, em 8. gonçalo, era-prega babaridades atrozes com seus 12pingados escravisados ao ponto de lhesnegar alimento, lülüi a Wnas em lhes conceder o dia de satã-

soSaa'nC-m°_ Íi2' ra«ã0- e o-que-è,
f ___?_"" barbaro e <ta*n-ano
d. 4„r_0mesmo _°m sua escra visa-i

í_e___ „ |W VQ Stí "acon'Jgenp de prover-se do. alimento param numerosa prole, o que é iwpossi*©]

OS CRIMES DO AMOR
Recebemos os primeiros fasciculos doIo volume d'osse romance hespanhol,

vertido para o portuguez pelo nossoamigo Viridiano de Amazone, cuja im-
pressão, senão nitida, ao menos é re-
guiar eé feita na typógraphia do «Es-forço» na Feira de SanfAnna.

E'seuedictor também nosso ainiçosr. Genezio Pitanga, proprietário daloja de variedades á rua de Baixo, on-de se encontrarão os fasciculos.
Pela parte que lemos, deprehende-

mosque o romance è importante e de-sejamos ao nosso amigo Amazone omelhor êxito.
Agradecemos a offerta.

s

PQEZU
OCAPTIVO'

A' briosa e humanitária S. C.
ho a Quatro.

No pátrio ninho de bravos,
Não pôde existir escravos,
Raiar deve a Liberdade !Cada um, seja ura soldado
Batalhem, tendo arvorado
O pendão da Ghnstandade !
Ser livre, quero vivente
P'ra gozar alegremente;
No espaço a ave também:
No antro escuro, o captivoRespira, mas sempre esquivoNão vê junto a si—ninguém.!...
Sem pátria, pobre coitado !Sem grei, sem lár, isolado
Vive só,—na solidão !Descança em leito d'espinhos

:g não conhece os carinhosDe pae, de mãe, ou de irmão,
Quem pode viver assim ?
A soffrer sempre, sem fimDa tyrannia o poder !Se to<1o_ nascem iguaes.
Não pôde alei—desiguaes
Irmãos de raça fazer!
Nem se diga brasileiro, ' 

iStfQüe/ni sustenta o captiveiro,A fatal instituição,
Qua tanto avilta uma raça ,E que condemna á desgraçaMetade de um povo irmão J >
§& pois, o nosso lemraa -í
Quebrar a nltima algema,iieiulgjr dooahòs, a luz !.
P| I avante ! irmãosde crença,Ub^rám ! Renascença ' ?
i?a terra da Santa Cruz,

SECÇÃO LIVRE
A' ÚM ILLUSTRE AB(£tgÍ:OnÍ8TA

CACHOS 11UNO
O abolicionismo Gachoeiranp sòíi-cita a vossa valiosa cooperação nomovimento redemptor qu,j brilhante-mente esta se realizando nVsta im-portanto comarca.
Agora,que a cauza abolicionista pre-ciza dos serviços de seus adeptos, porque motivo vós conservais s lencioVLembrai-vos, que sempre vos orgu-lnastes de ser abolicionista, ao pontode vos negaresa aceusar uma victima

pelo que vos tornastes digno de Lóu-vores.
Se vós sois abolicionistas, se soisamante da liberdade, como tendes aiü-da aos vossos serviços escravisada.^Onde está o abolicionismo de quemtemescravos.
Temos notado que a posição em quevos tendes conservado não está de ac-cordo com o conseito que gozaes, comas idéias progressistas de qnesois dotadoe com a cultivada e admirável intel-ligencia que vos illustra.
Pedimos em nome da religião, dasua dignidade, do amor da sua estre-mosa esposa e filhos, que restituaes aliberdade estas victimas da escravidão.
Quebrai as correntes que lhe atam

Dia- os pulsos; expurgai do vosso larr doseio de vossa familia, a escravidão.Deixai estes homens, que não pen-sam, que não conhecem os deveres so-ciaes, continuarem a sngar o proveitodo trabalho escravo, atè o derradeirodia. Estamos convictos de que a no-
I breza do vosso caracter nâo consen-I tira quef este nosso appello seja Infru-tifero; d'elle esperamos o honroso de-firimento.

Lembrai-vos do qua disse a poucosdias ura boletim que espalhou-se n'esta
cidade «A liberdade do escravo está emfugir»

Alguns abolicionistas.
~* "¦ ' ¦¦~IMIIJPI-l.il'- 

' MOTTE ^ \ ' ;v'/
No dia em que Jesus ChristoCom gloria resussitou
N'esse dia a escravatura
Do João Dias se safou.

| -—--Pede-se aps srs. poetas a gloza^
MOTTE '-.'_•

O Cotegipe cahiu
Sem fazer abolição!

GLOZA
Eu tão sei de que serviu
Tanto quero, mando _ posso,Que de M0^\to colosso Xm M'O Gotegipe cahiu:l:
Foi talvez, porque subiu
Be botas de eòrdavão* v
Que da pasta no bordão
Muito bem não segurou^f ^
Por isso se re virou
Sem fazer abolição!..*

São Felix—1888. \ : !



»' ÁSTÍPniDÍ 3
AGENCIA DO CORREIO

O agente do correio d'esta cidade
faz publico que do dia 10 do corrente
cm diante, está funcionando a respec-
tiva agencia no 2o pavimento terreo
do sobrado onde reside o advogado
José Almachio Ribeiro Guimarães á
ladeira da praça,

. PADARI A LEAL V;IVe'
Na padaria leal ladj"rünidorse vinho

figueira desuperior qualidade^ águas,
. J S P J. Biscoitos Inglezes do todas
I as qualidades, leite condensado,mantei-
gaFellippe, Ferreira Santos, queijo,flamengos, e de prato, chá Preto Iíy-
son, era latas de 1$000 e de 2^000,
a rua Formosa n. 15.

ANNUNCIOS
ABOLICIONISMO

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

Os «escravisàdos», que se julgarem
com direito á suas liberdades, quer
por effeito dà lei de 7 de novembro
de 1831, quer por outra lei, podem
procuràl-o na suâ residência em S.
Felix.

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no predio onde

reside o sr-Joaquim Marquesa 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
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, recebe-se anima-
es para tratar naestribaria, por dia, ou
por mez, sob eontraeto.

Tàmbein vende capim aos feiches.

ATTENÇAO
Mattos e Companhia retificando o

seu ânnuncio anterior, declaram que
cobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;
bem como não se responsabilisam por
qual quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me.

Cachoeira, 27 de março cie 1888.

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, typographia se dirá onde se

fabricam caixas para typos e cavale-
tes para ás mesmas, com toda a per-feição e por preços módicos.

Aceita-se encommenda».

ATTENÇAO
Ande Moraes ac^ba der»»ceb"

da capital, um ri ¦<* e pomoo o
ortimento de cretones, os pàdrõVs
mais lindos, a 320 ao covidu,
U'na partida de sapatinhos p1*1*1
senhoras a 4U, e dos ricamente
enfeitados a 6U, umi i»eç^ d»
madr-tsto encorpado por 5U e mai*
a tigo* que chama a attençao d
•«eus fregüezes, e que esta d sw
toa queimar por ra^nos 30 0|0
do que nutre qualquer, venha-i-
ver para cer.

André Moraes rua das Flores.

Grande e variado so?t*mento de
frzendas tronca da capitai Manu
ei Tertultano de Alm>id«, proari^-
tario da loa a rua Fornio-a n.
44, garante vencer por menos,
que outra qualquer casa, 35 por
c^oto peças inteiras.,

^s ex-í»as. sras.
•Grande e^poição de cretone nos

ia n 24 25 loja de Manuel Ter-
tuliano d* Almeid.-i, preços re u
midisiimos, rua formosa n. 44.

Grande quima sem fogo, n<t
loja de Manuel Tnr tuliano de 41
meiia, nao percam tempo,vam vej
o magnífico sortimento e o preço
que sstá vendendo es?a conceitua
aa loja, é de admi ar?

Rua Formosa n. 44.

ihS.HSi cahud % miudezas* p rfu-
nariqi, rou.»as {'mus o qn* tudo

de ho:a e/n diintè venderá por
muito menos do que outro qui'-
quer es!<*be!e imj *to, visto d'«.?í>.
v*z suas co no a* serem feitas

om grauies VatiUgnia e cjpri-
b 'Se escolhi; quem duvidar ves

nha vê-, i?uí seu estabeilícim^n-
io se achara aberto das G di un-
«il.au a< 9 ia noite.

27 lina d^ Foesn,2T.

Cb CUiMüá DO AMOIt
Lindo rofnm e b#sp,ttnhpl em

*ous voliuue., ver ido pan o o<>r»
lugnez por VirI tiaho de irnazòa^

Pub!i-iar-*e há brev-menie em
fa-scsçülos de 16 p-tginas em 8%
pe'o diminuto pr<-ç • d< 2U0 rs.
cada u.n, oa^os no acto d*s en re-
gis. Por 12 f.sciculos 2#0íJO pa-
gos na entregi do p-im»í'0,

Assigna*se na Lji Gene-io.

PAlUtUA Lá\U Ul>£
Na pada-ia lealiade vende se

vinho figu^ra de supe lor quali-dade «gua se J S P J.
Bisiittos Inglezes de todas qua-lidais leite coud*n*ad> raant iga

FelÜppe, ferreira S«nto<, quei-
jos flamengos, e de prato, < hâ Pre-
fae Hy ou, :jesín Jatas de l# e 2#.

Vende acreditado Padaria Leal*
dade, a rua formai n. 15.

FRUCTUUZO BRANDiJ

V^nda tinta Blue Black muito
preta, fina e Sxi.

{JARANTID A

-<kum

9 414114%; UAI*

N'esta bem montada casa de negocio
vende-se manteiga ingleza de bóa qua-lidade, chá da índia e preto, assim co-
mo tem sempre massas finas de todasas qualidades, na rua Formosa d'esta
cidade.

tvM4
OE v**.'V

;»

ANDRÉ MORAIS
O proptie^atíS d'estfí bem co

nheaido estabelecimento parthi-
pa aos seus fregnezes, d'esta ei-
dade o seu r-concevo que se

jaha bem sortido das melho-ea
ifazenaas fráncezas, ingezas, a le<

GIG4RROS CiLMaNrES ;f
Para fazerem desaopirecar ias«

t^ntaneam^nte, a fota de respi-
^ção produziia qn^r por asthma
(puohamento) quer por soffrimen-
io* bron hites, qüe-r por moles-
tias do coreção e do ficado.

Vend« Ernesto Simões da Sil«
va Fretas em sua loja a Rua
Pormoía.

FUÜCIÜOZl) BRArfSiÃO

Café superior, moido, psra vende
e minto Sabofoz6

Rua da Praça n, 7. \
•m

^m



O ASTRIO»"**"

NOVA LOJA

a o*

por

TRIUMPHA A VERDADE
~ 

E7tá~conheddo 0o* meus numerozos freguazes que é a loj*
mais bem sontila dvésté cidade, « a q«" tem fazendas de mais apu
rado g*sio, e é a que vende sem ganbar, para ainda acabar de

provar que nâo ha compstid or, venham crer e seienti ficar-se da
verdade.

Um covado dc me inò de quaíqusr côr por 88) rs. egual
que por ahi vendam a 960.

Um covado <<e cazimira granito por 2500, igual a que
abi vendem a 3500..
hü46 rs. impo tan te sortimento de lan valem 800 rs.

Um covado de s^tinôt» liza por 290 rs.
Um chapéo a Jo.*é M«nmo por 3600.
Um par de botinas ouro da rassia com ilhoz, o que ha de

Jtòr po* 9S000. y
Um par de sapatinha ingleza pt>r 7J00 todos vendem egual por
tf**»'*). —_ V

Um p*r de sapato verniz que lodo* vendem oo' 10í},igunl por 9j>000.
Um p r de sapato couro rta russia por 4i}d00 é de admirar.
D slumb aula sortimento de casamfra prêt* e de cores* em pe

case cortes.
B ins b aneos e d», cô^e*, c?eones para trios os preçss, ma

dras*os, chapéus para homens e senhoras, o qua ba de mais hkh
derms.

Fi hus li>o< e co?n seda, Iuvhs, 1 que*?, flô es, espartilhos, calçados
è uma iiifeni.tade Jé a tígos que ó com a p e<ença do* íregus-
zes pusso m>4rir* justificar que aqui n'e*ta cij^de itão h» comoe-idor,

Àvizo aos feguezes pir nenos 30 pvr cento que outro qualquer.
19 Huí da ponte ve?ba 19

de o ba atei<o José Goac.lvesd
Ai meda •

?HUM*
Tinto e branco, de primeirasegunda quahdade,-veude Uanuer

«onles Moreira, ew pipa*, har
ns e a retalho em j.ta s, «coitíiçuo
deste vinagre no commercio im
síio immensa.

Ode primeira qualidade tem
substituído perMt<ment« o de Lis-
bôa e muitas casas qu* vendiam
iesh tem-no sub^iuido poraquelle, sem a mínima reclama

vão por parte de s^u- freguezes.
Deoòsito na fab<KM d* eafé

muido a rua das Flores n. 21.

me-
CATE MUI DO

liflipi IA LEALDADE
A iSüA KMiVlOZA

Tèm constarilem^nte massas fi
was tomo seja bolaxô*» apomp a*
4úfj bolaxa* Adeiih* Castro, Luzo
Brazileiro, biscoiios finos fatias da
Ãaintía e flor do trigo.
j;v.",,;'*¦ '. ' y

Na i ua formosa n. 15

CERVEJA BhAZILElRi
¦•' '-"'-.•'. ¦ i V • '• v

5§000 a dúzia, 440 is, a garrafaé seu importador Vetla cidade Ma
nuel.'Fontes- Moreira.
|| Tem sempre tm deposiío grande
qúautidaáe da mesma, branca e
pretav yy fã ^M;àff^0

W Esta cerveja è inalterável nora 3^0^ !@fp W- W$
y A sua côr douradinha e rierfai» Ivtamete 

"g^ 
seu paiatlar él

'¦ 

'."'

agradável e corresponde p erfeitá*
m^nté ao da ingieza.

Nacionat-s e estrangeiras s£o i\m
nimes em proclamar a sua bondi«
de, chegando alguns' uVsiè* a pre-feril a pa a seu uzo particular.

O seu fabricante r(vgOfUJa-*e por
ter conseguido fabricar uma cer*
veja que está acima de todos na-
cionaes, e superiores a muitas es>
tian^e rss, que ^6 tem mérito pornão serem do paiz.

O annuaciame terü a profundaconvicção que o respeitável publico. uma vtz cou veucida ueg.
títs verdades, nâo lhe- recusaiá $
>ua. ViltOià proteçcâo, <*g que se
confessa sumaraème grato.

AGUA CELINA
O melhor preparado para lirar

caspas e foiiiacár o eabeljo, ven-

s>

f

Mmuel Folies Moreira,continua
com o seu fabrica de cifé muido

orno é ge alment-3 onhi ido,
Este café é o verd«d jro café de'jue as exmas. fa í»lliiS, « miis,

amadores podepi faz r uzo sem o
mínimo ruc io de que seji um pro-dueto falsiticado ou dHsi-t'JÍdo ón
seu verdadeiro pala4;ar;p is o seu
f bricante '1 m ío cor.íiecímento
pmfissional qiH tem n^ ta in-
íusíâa só manipula o m^hor café

qu^ encuntr-i wr mercafio, razõ s
e tasque o crio ;* na altura do
seu verdadeiro vakr.

A exmas.iam he& que desejarem
iizar de um geoeiò tão perfeito¦mandarão ôbüstecer^se do mesmo
nar fabrici a rua das Flores n* 24
lugar unic<> a oíii- é veaiida.

TIJOLOZ
0: abaixo assignadõ tem coni-

tantemünte grande quantidade
de tijolos na acretííiada olaries
do finado Bernar-üno Rpdirigoua*
reconhecidos como os melhores,
do quantos possam vir ao mer*

¦ i ¦

Às pessoas, qua os pretende*
rern podem dirigir-se, ae» abaixo
jsi>ignado na mesma otóa. V

&WÊm 30 de setembro de

{1887. ¦;.'" ' *¦¦;¦/:".

Joaquiaa Alves Sanches,
*í:v \'

1",-.


