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QRGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA

Atlminitliudor—ülanucl -\ntouio N;,:r^r-nh
ANNO I

Àssignaturas: Por ínoz 500 réis,

por anno 5$000—Folha avulsa
60 réis."

Typ. e redacção: rua de Baixo
sobrado n. 19.

Publica-so terças e sextas-feiras

TERÇA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 1888

NUMERO 59
A anúncios, 60 réis a Unia,

de assignantes 40* réis.—Pá-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira-*-Ba-
hia.

O Â3TER01DE
AOS SRS. AGRICULTORES

«Ninguém contestará, por certo,que
a escravidão esteja mortalmente feri-
da eque não tardará muito o dia em
que os brazileiros hão de dizer, pos-
suidos do mais ardente e patriótico
contentamento, que na vasta terra da
Santa Cruz já não existe mais o infa-
mante legado com que porvia da he-
reditariedade, julgavam os nossos avo-
engos uos engrandecer, quando, pêlo
contrario, embaraçavam a nossa vida
econômica, e nos collocávam cada vez
mais iTuma attitude inteiramente an-
tipathica para com os paizes civilisa-
dos, que ainda hoje não podem deixar
de nOvS lançarão rosto a degradante entre as trevas da monarchia e o ódio

tragédias da escravidão, se tenha con- I
fcervadoindiíferente á denominada cau
sa do elemento servil, a que chama-
remos antes e talvez mais apropria-
da mente—causa «los brios da nação
brazileira. porque o brazileiro é ame-
ri cano e o americano não precisa da
intervenção da coroa para as grandes
conquistas.

Continue, portanto, o governo bra-
zileiro no seu papel de «especulador»
e de parasita da nação que os aboli-
cionistas cheios de júbilo, como incan-
saveis operários da grande obra, eu-
jas bases assentarão sobre o sangue de
seus companheiros e as lagrimas dos
miseros qne defendem, não tardarão
a chegar ao fim da espinhosa e longa
jornada, encetada e continuada por

expressão—«possuidores de escravos».
Graças aos próprios esforços da mo-

derna gemçãò brazileira, que educada
iTuma escola de princípios mais livres
e humanitários, nada tem poupado para
fazer chegar à realidade a luminosa
e sublime idéia da emancipação dos
.escravos brazileiros, em breve não se
representará mais no Brazil a horro-

dosnegreiros.»
:a

NOTICIÁRIO
A CACHOEIRA LIBERTA-SE

Na Maritiba, no dia 13 do corrente,
a exma. sra. d. Maria Balbina "dos
Santos Estrella, irmã do revd. vigário

;ros"a e sangrenta scena do «carro,» em daquella freguezia, libertou sem ne-
que o «feitor», esse algoz á quem, fe- nhuma condição, o seu escravo de no-
lizmente, só resta hoje a odiosidade
publica, sorria-se cynieamente, ao ver
a desgraçada victima da hedionda ins-
tituição da escravidão exchalar o ul -
timp suspiro, em conseqüência dos

.açoites recebidos, sem ter ao menos o
direito cie derramar uma só lágrima
,pelos seus desgraçados filhos que tal-
Avez n*esse mesmo momento morressem
de fome na escuridão das senzalas, e,
SGin que a lei, essa cousa nulía entre
nós, se erguesse para castigar o assas-

, sino que tranquilla e impunemente con-
tinuavá a beber o sangue de outras

;^victimas .destinadas ao trabalho sem
recompensa -o condemnadas ao azor

TTagUO. i'A'; :::'.:,/-: 'A ¦ . :. A7v-
Felizmente o «feitor» e o «capitão

*, do matto», esses dous, monstros cria-
,]dos e alimentados pela escravidão, ce-
-gos instiniutòntos á satisfação dos ca-
prichos e do ódio dos possuidores e
negociantes de escravos, já foram of*

. fuscados pela luz electrica da liber-

Pouco importa que o governo mo-
aarchico, verdadeiro comparsa nas

me João. de 19 annos de edade, único
que possuía,—Na freguezia do Outeiro Redondo,
o sr. Umbelinode Novaes Tosta, pro-
prietario do engenho «Natividade» li-
bértou tambem o seu escravo Ismael,
de 28 annos de edade.

—Na freguezia da Conceição da Fei-
ra, termo «Testa cidade, a exma. sra.
d. Francisca Maria d'AíFonseca, deu
liberdade aos seus sete únicos escra-
vós, sem lhes impor condição.

—Na freguezia de S. Felippe, termo
de Maragogipe, o sr. tenente-coronel
Gustavo José Fernandes e sua exma.
esposa, libertaram a sua escrava Vi-
cencia.

A exma. sra. d. Maria Clara deje-
sus Fernandes, respeitável mãi do
mesmo cavalheiro, concedeu egual-
mente liberdade a sua escrava Ephi-
genia, dispensando tambem os serviços
das ingênuas Paulinà, Innoceneiá e
Anna filhas de Ephi genia. . j-—O sr. Rufino José Pereira, resi-
dente na mesma freguezia, em rego-
sijo pela chegada do exuaio. sr. dr.

Milton aquelle lugar no dia 8 do cor-
rente, concedeu liberdade s im condi-»
ção alguma a seu escravo Macarío, de
19 annos de edade.

—O sr. capitão Manuel Luiz Kebou-
ças, negociante de Maragouipe, d?es--
ta comarca, alforriou os seus escra-
visados Pedro e Luiza, ambos sem nõ-
nhuma condição.

—•O sr. major Francisco Antônio
Bacellar, residente na mesma cidade,
deu carta de liberdade incondicional
ao seu escravo AnicetO, de 44 annos
de edade.

—N'esta cidade, no dia 23 do cor-
rente, osr. Francisco Augusto Bahia,
como tutor de sua filha menor, Maria
Emigdia Bahia, em regosijò de ter

I completado seu 36 anniversario, coii-
cedeu liberdade a sua única escravi-
sada que possuía sem condição alguma.

— O sr. dr. Pedro Vicente Ferreira
Vianna, muito digno juiz de orphãòs
d'este termo, no domingo ultimo; li-
bertou 100 escrávisados da suâ pro-
priedade agricola.no Iguape.

S. s. d'esta vez honrosamente eedéU
ao impulso da idéia abolicionista, des-
fazendo assim o conceito pouco ai roso
que gozava para como abolicionismo,
a ponto de nos obrigar a rectificàr
uma noticia que publicamos, dizendo
que, «s. s. não tinha libertado §scrâ-visado algum.»

—Na freguezia do Igüapô d^ste
termo, o sr. João Avelino d^Olivèiráy
libertou o seu escravisado àtè iWta&
Tiburcio, sem condição alfúiaa* a^, :
Parabéns. ^

O sr. vigário da Fe*ra da Coneei;-:
ção, escravocrata da gema, timbra éni
não querer -"libertar seus eScrâvisá-
dos, desobedecendo assim Tas ordens
t rminantes de seu prelado. * a

Pedimos providencias ao exmo. sr.
arcebispo.,

—O sr. Pinheiro> na mesma fre-
guezia, timbra tambem em não que-
rer libertar seus escrávisados e n'èl-
les infringe bárbaros castigos, ôs quaes
elle diz que éa carta que tem para lhes
dar, ao passo que n'esta cidade, pro *
pala que os vai libertar, ou que já os
libertou, razão esta que nos fe? noti-
ciar a sua libertação em um dos nos-
soa números anteriores. ..-;. -g&

Para tal vigário tal paròc&iàno.-
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O ASfÜUOlBE
BSÇEBVEM-NOS DO OURRALINHOI Curralinhenses que tanto eloram e

Compenetrados de que não podemos nobmtam a sua terra,
por mais tempo, nos conservar com
vergonhosa excepçao no grandioso mo-
vimento abolicionista que agita a nos-
sa socidade, diversos cavalheiros da

RAIOS PALLIDOS
Da provincia de Pernambuco, re-

villa do Curraliuho, pretendem reu- cebemos um pequeno volume de ver-
_-_•__  ________ ...**•.nir-se proxiraamente para tratarem
de libertar aquelle raunioipio, onde o
numero de escravisados e limitado.
, Consta-nos quo apresentam-se alli,
como iniciadores d'esta idéia os srs.
dr. Theophilo Lefundes e o capitão
Francisco de Barros Lordello, apezar
de suas idéias políticas serem oppos-
tas, que prestarão um serviço real aos
seus conterrâneos, que desembaraça-1 O artigo que hoje publicamos comodos d'este enorme pesadello, procuram edictorial, ô da «Gazeta de Goyanna».os meios de desenvolver os admiráveis'

sos com o tituio acima, e da lavra do
sr. Amaro Pessoa. Na rápida leitura
que fizemos, encontramos algumas poe-zias que nos agradaram bastante, e,
de longe, agradecidos pela lembrança,
dizemos-lhe que continue, muito em-
bora a senda á trilhar seja escabro-
sa e juncada de espinhos.

elementos de trabalhos, que possuímosinertese desapproveitados.
Já deram-se alli diversas liberdades

jor iniciativa própria, *e sem pertur-bação da ordem edo trabalho; en'es>-
te sentido é que os curralinhenses que-rem extirpar d'essa terra a mancha
que macula o nome (Teste vasto im-
Serio, 

ao qual está reservado um bri-
íante futuro no con vicio das nações

civiiisadas.
Antjci pando este pensamento, já odr. Gracindo uhrispiniano de Araújo

. e sua digna-sogra,libertaram suas duas
únicas escravisada \ iucondicionalmen-
toque possuíam, e bem assim procede-ram o sr. capitão Benvenuto José Ro-drigues da Costa e sua exmá. senho-
ra,l-bertandoumaujiica que possuíam,também sem condição alguma, f"

r Identicamente o sr. Manuel de San-
VAnna libertou sua escravisada de no-ine Vicencia. :• ,-_^ -

O sr. Sabino Spinola de Andrade, deaccòrdo com este movimento, diz que-vai brevemente conceder a devida li-herdade aos escravos que possue. Damesma sprte o sr. capitão Pedro Bar-hósad^ Castro, declara que não ficarááqtíem d'aquellesque d sejam vêrsur-
gira liberdade, florecendo, pois, comseus raios fulgurantes neste município!Declarando finalmente, o sr. Anto-
.Jjjp Pereira Soares que, nem só vailibertar todos os escravos que possue,como também dispensa òs serviços dêseus ingênuos. ..g .¦ -

Ssperando-se d'est'arte a philantro*pia do sr. capitão Arnaldo Cândido-Seiras.:proceder para com aquelles
que possue, do mesmo modo porque¦hao de proceder os que já se relatou;
^om p que não terá cumprido maistio qUQ um dever de humanidade evirtude com seihelhante cavalheiris-
J»0> ••' '.-.,..

ULTIMA HORA
'_ Sahemos que no domingo ultimo

; hpuYe grandes e numerosas liberta
ç3es no Curralinho, ficando aquellaimportante villa quasi li vre,e è de es-
per&r que n'estesdiás ella não possua«gíais um escravisado. \ ¦•¦•¦ -

Fm brado dç louvor aos distinetos

RETIFICAÇÃO
Sobre as libertações da Oruz dasAlmas, que publicamos em nossa edi-

ção «ie 18 do corrente temos a declarar
que os escravizados libertados pelote-nente João Augusto dos Santos, 4 d'es-
tes foram libertados pela a sua raspei-
tavel mãe a exma. sra. d. Joana Ame-
lia das Dores.

—Gommunica-nos o sr. Fernando
Luciano dos Santos, filho da mesma sra.
acima, destineto lavrador na freguezia
da Muritiba, que, no domingo ultimo
libertou gratuitamente a sua* única es-cravizadaque possuía, de nome Maria
Rosa.

Por aqui se vê que o sr. Fernando
não tem escravos e sendo lavrador tra-balha em sua fazenda com homens li-
vres, como de facto trabalha á longa
dacta, cujos, resultados elle confessa se-
rem excellentes, tanto para jornaleir©como para ò proprietário, e, animado
por tão satisfatória prosperidade tra-
ta o mesmo proveeto lavrador de maisampliar 3 sua lavoura, fazendo paraisso novas aquisições : de trabalhado-
res livres e moralizados, que queiramconstituir familia e futuro na sua fa-zenda, para gujo fim elle offerece to-dos meios precisos. v

E' digno de louvores o sr. Fernan-
do, por tão sabiamente comprehen"
der as vantagens que resultam do tra-balho livre; pela animação que estádando ao mesmo e, ainda.mais, poreste brilhante exemplo de, patriotisuio
que tão positivamente convenci aoslavradores emperrados do erro em quelaboram, na presistencia do trabalhoescravo em suas propriedades agri-colas, como se a lavoura, a profissãomais nobre a continuação da natureza,fosse criada para escravos.

Os fruetos progressistas o moraliza-dores, que a nossa propaganda pro-duz, hão de ter a força necessária de,
por uma vez., convencer a todos os se-nhores de escravizados, como já sevão convencendo, pois todo o trabalhosem liberdadeouf livre arbitro ó inu-til, porque a onde não ha vontade nãoha obras,

Ao nosso amigo sr. Fernando 03sos agradecimento)S.
no.-

POESU
LIBERDADE

Dedicada ao valente e distineto aboliacionista Cincinato Franca muito dig*
no presidente do «Club Carigé».
Salve! salve! liberdade
Brilhante sol da verdade,
Novo archanjo tutelar!
Os torpes reaccinarios
Embora ousados contrários
Jamais te podem matar!
Tú que fostes conquistada
Por tanta vida ceifada
D*esses heróes sem pavor,Has de vêr tua bandeira
Tremular sempre altaneira
Sorrir do conspirador!...
Que approveita a ignorância
Ter a louca estrav^gancia
De revocar a oppressãõ?!
Sôa-lhe a voz no dizerto,
Porque o homem já liberto
Nega os pulsos ao grilhão!
Do teu seio ò liberdade j.
Brota a flor da caridade
Aureolada de luz
Porque vês no proletárioO irmão do milionário
Qual outr'ora o vio Jesus}
Terás, pois, eterno solio
Sobre o alto capitólio ^ f
Commum fraternidade! SSf
E, se algum te combater
Verás teus filhos morrer
Pela pátria e—Liberdade!
Cachoeira, 20 de abril de 1888,

Severo Guimarães. ¦

secção uvas
DR. PEDRO VIANNA :

No domingo passado destribuiu ai?
cartas de liberdade a todos seus es*
cravisados em numero de 100 o Ide-»
nodado cavalheiro sr. dr. Pedro Vian<*
na, digníssimo juiz de Orphão n'e$*
ta cidade,

Bra ve, são estes actos de justiça quçformam a carta de sua fidalgiíia e ge»nerosidade -
Ainda mais, um facto de grande va*: v

lor praticou este cavalheiro na òe-
casião de entregar as cartas; uma ra-
pariga que se tinha dias passado _
1 ibertado por uma quantia não --pa*
quenarelle chamou-aeFz entregavda
mesma dizendo que a liberdade, não er4
resgatada, ¦";'*

Oh! quanta generosidade, quanta
justiça, n'este exemplo tão idefiéãntel

Eátá estabelecida ò fu t ur o da lavOui
raeinseu engenho; o trabalho livre $a fonte -da riqueza. -^ í \: ::|SfÍ|

Aquelles-que hoje entraram na com-
m unha o da sociedade e qjüe hoje são ei-e a cuação sempre produziu , ... ...._„„ ......,_,._., „ ,; „,. ,.,,JV „„„ -resultados funestps, como actualmente dadãos- brazileiros não sè esquivemos que Ttp&s na escraridão. * ser grato ao seu bemíeitor. &

*-y-
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A'raem ao trabalho porque nelle es-
tá a liberdade.

Hontem vosso suor era usurpado;;
•rtorémâfforanãò; tendes de trabalhar,
para si alim de swde. útil a pátria
e a Deus.

Felicitamos ao illustrado o piiiian-
trópico juiz.

Oxalá <íue sirva isto de exemplo
àos fcáVõesd'aquolla freguezia que es-
peram a ultima resolução das victimas
que gemem no captiveiro e talvez a car
ta da Corte para libertai-os!

A* estes emperrados } pedimos aosl
escravos quo fujam todos já que elles
cerram os ouvidos aos nossos reclamos
eda pátria. a lT,nim-.x)

HORROR! HORROR!

Pedimos a uma destinta pessoa, of-
flcial do foro d'esta cidade, qu*, por
amor a seus filhos, a sua exma. sra.
ea Nossa Senhora d'Ajuda, obtenha
de sua exma. familia a cessação dos
bárbaros castigos que a mesma em-
prega com uma sua escravisada, que
se acha privada de sahir na rua; pois
já faz dôr de coração aos vezinhos ou-
virem semelhantes supplicios. Lem-
bre-se que d'aqui a dous mezes não
haverá mais escravos na Cachoeira;
ou aliás no Império e o quanto è degra-
dante este bárbaro procedimento da
.ua exma. familia para com esta infe-
liz escravizada, em uma cidade oCen-
cialmente abolicionista como é a Ga-
choeira.

Alguns amigos.

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no predio onde

reside o sr Joaquim Marques,A rua das
Flores, uma sociedade do dança, com-
posta de moços ò > 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 fira.

rá aberto das 6 da manhan as 9 da
noute.

21 Rua das Flores n. 27.

ESTRIBARIA
Na rocinha do íinado coronel Pam-

ponet, em Sào Felix, recel)o-se anima-
es para tratar naestribaria, por dia, ou
por mez, sob contracto.

Támbem vende capim aos feiches.

ATTENÇÃO

Mattos e Companhia retificando o
seu annuncio anterior, declaram que
con ram 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 de 1888.

Â T TENÇAO

André Moraes acaba de receber da
capital, ura ric( e pomposo sor imeritc
de cretòneSi os padrões mais lindos,
a320reisao covado, uma partida tio
sa patinhas para senhoras a 4$000, e
das enfeita ias a C$000, uma peça de
madrasto encorpado por 5/5000 e mais
artigos que chama a ãtténçãò de seus
freguezes, eque está disposto á quei-mar por menos 30 0(0 do que outro
qualquer,qnemduvidar venha ver....

r

CAIXAS PAftA 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 encommendas.

ANNUNCIOS

;;" ABOLICIONISMO /aa
José Theodoro Pâmponet òfferece

ièus serviços ao abolicionismo d'esta
comarca

Os «escravisàdos», que so julgarem
com direito á suas liberdades, quer
por effeito dà lei de 7 de novembro
de 1831, quer por outra lei, podem
procüràl-ò na suá residência era S.
Feli*. ___

AGENCIA DO CORREIO
O agente do correio d'esta cidade

faz publico que do dia 16 do corrente
©m diante, está funcionando a respec-
Jtiva agencia no 2o pavimento térreo
do sobrado onde reside o advogado
José Almachio Ribeiro Guimarães á
ladeira da praça, t- U. a a

PA DARIA LEAL DADE
Na padaria lealdade vende-se vinho
_ueira de superior qualidade, águas,

J S ,P J. Biscoitos Inglezes de jtodas
as qualidades, leite condensado, mántei-
gaFeJlippe^ Ferreira Santos, queijo
flamengos, e de prato, chá Preto Hy.
son, em "latas de l$00O e de 2#000
a rua j?onoipsa' n-15»

f &H&E14 &BA&*
mkwm

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 todas
as qualidades, na rua Formosa d'esta
cidade.

AAHMMNT4.
DE ¦

ANDRÉ MORAES
O proprietário d'este. bem conhecido

estabelecimento participa aos seus
freguezes, d'esta cidade e seu reconcã-
vo, que se acha bem sortido das melho-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, perfumari-
as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por muito menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e capri-
chosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu tístabelecimeutó^e acha-

OS CRIMES OO AMOR

Lindo romance hespanhol em dous
volumes, vertido parao portuguez porVi ri dia no de Amazone--

Publicar-se há brevemente em fa$-
ciculos de 16 paginas em 8o. pelo di-
minuto preço de 200 rs. cada um, pa-
gos no acto das entregas. Por 12 fas-
cicuios 2$000 pagos na entrega do pri-meiro.

Assigna-se na Loja Genesio

~- *

H-â-9 MM tastB"
91A11'

Grande e variado sortimento de fa-
zendas trouce da capital Manuel Ter-
tuliano de Almeida, proprietário da
lojo a rua Formosa n. 44, garante vea^
der por menos, que outra qualquer ca-
sa, 25 por cento peças inteiras.

As exmas. sras ;
Grande espozição de cretone nós dia

23 24 25 loja de Manuel Tertuliano de
Almeida, preços resumidissimos, ru%
formosa n. 44.

Grande queima sem fogo, na loja def;
Manuel Tertuliano de Almeida, não'
percam tempo, vam ver o magnífico
sortimento e o preço que está venden-
do esta conceituada loja, è de admirar?"

Rua Formosa n. 44. Ma

N'esta typographia sov dirá quenf
preciza de 100 bons trabalhadores para)
o serviço-da lavoura, preferindo-se^-
aquelles que tiverem famílias^ >

FRÜCIÜOZG BRA^DÃi)

V nda tnU Blue lííact muM
ot<M, Sua e rixa.

Io - GARANTIDA 
'

X
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NOVA LOJA dn o ba-aiHi-o José Gowj-lves, deA.iüed1*
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TRIUMPHA A V£BDADE

E>tá conlienlo p*lo< meus numaroz^s freguês qU^ ó a loj*
raais b*nt so"tila í*fejtí ei Jade, e a qu» t^fnfaaenlas de mais apu
rado g s?o, e 6 a que venié sem g*"har, para ai„ta acabar de
píovar qie nio ha comp^idor, veí-hàiti crer e sjieotiScar-se da
verdade.

üm cóvalo dc riièinò de qualquer côr por 883 rs. egual ao*
qu* por ahi veui^m a 9tí0."Um covaio .ie e»z mira granito por 2500, iguala que por
abi vendem a 351)0..

UO rs. impo lante sortimento de lan valem 800 rs*
Um cov^di, de s-tmètá liz_ por 2_<>f> r£*
üm rhapèo a J.^é M»ri«no 10M6OO.

, Um par de botinas c)uro da ru*iã cóm iího*, a que hi de me
Ibor ro^ 9JÓ00

üm par de sapatinha ingleza p>r 7J0Ó todo* ven lem egual por
»|0dO.

Um pir de *aoaio verniz que todo- vendem oo** 10$,igitl por 9^00í>.
Um pr de sipato gu$fo <*a rus<u por 4?000 é de admirar.
D*lumb diife simimento de casemira píêi* e da cores, em po

case cortes.
B ias b «ii^os e d* c& es ceories par» 1*103 o* o^eçn, m*

drasfo^, chapéus para hvutiedsò seahjras, o qua h_ di mais mo*
denns.

Fi husli70í<» ron seda, luv>s, 1 qa*s Qô e<f espartilhos, calç dos
e uma iufeni^de le a tígos q\íé »6 com a p e>eiça dn fregn*.
zes posso rn »ar'-justifi ir jie ü(it iftèfea cilil^ uão h» com leúdor

ÂVizo aos f egue^s p.r leuos 30 pi* cento que OJtro qualquer.t$ ttua da poule Vé<ha 19

viha ia
Tinto e branco, te prmora*»gnnda qiiHlitJa.ie, v-u e tt_nu»{

Oítes Vl^eira. em p pa*, bar"»« e a re alho em 1 ti >, aceitação
dest* vin-igre no commerçio Uni
*i O inruiiíMisa.

Ode pimeia quaUlade tem
suo-tituido pe f it uient» o de Li*-uòh ft muititt ca as qu - v*ndian* >t* t^ui no &ub «i _id«> poraquelle, sem a mttnmá reclama-
0.1 nor parte de g^ú fr guez^.Dfnos.ló na 'ab ic» d* cafá
nuiio a rua dis Flores n 21.

PADAR |A
: ArUi lOKfoOZA

Tèm constantemí n'e massas 6'
liasadmo seja bolaxõü apompa.
dor, bolaxa- Ad*lm, íasuo, Luzo
Bfrizikiroi bi^cOiU^ ftnos fatias da
Maínba e flor do tàgo.

f*a iaa ftrmosa n. 15

,

CEHVE1A BlUZILEIBv
5§000 a dúzia, 440 «s, a garraf»sm imporlndor &**$$ eídade Ma

átt^l Fònten Moreira. ^ •
T«msempre tm deposito grande

qaaiiiiddde da mesina, branca e
pieta.
Slsía cerveja é inalterável por
pgr 3 annos; a

À sua côr dòuradinha e petfei^iamete límpida, seu paladar é

agradav«4h co*reponde perfeita*m nieao drli^ezíi.
Nacionais e éu áng^frils s*\o tin4

nimes **m proel*mir a sua b nd<-
de, checando nlguns *i'M0r a pre-feril a pa aasgu uzo pari cútar.

O seu fabricante rogo^ija-^e po
ter conseguido( brsear um» cr-*
^j-i que está acuna de t d^s na-
ciouaes, e superiores a mu tas es
nan^erns, que ó tem inerito pornão serem do pa<z.O iinnuncia44ve tem a profundacouvjcçào que o ie peitavel püblüo; uma vtz co Veuôido des.
t>s verdãdfs-, nâo lhe recu^atá a
;ua Vclio^a pribíççáo, do que se
lonfessa sumarj^me gralOi

aguaceuma
O melhor preparado para (i<ar

ç-aspas e lorüioar o cabello, ven-

CAFE' MUI DO
Manuel Fontes Mo «ira^ontinua

coin o «eu frtbi o de ««fé muito,
«uno é gè al-neoh onh? i io.

Es»^ café é o v^nind i o ?aíò da
me ás exuití*. f^ nlli;^, « raiis
amadores podem faz-»r uzo .sem v
fi)iiiíi.fi-o r o io dé que sej* um p".dueto íalsuicado ou dnsi-t-ji fo áo
seo ve«*daJeirrt paladar;p as o seu
í briciote 1 m ío oontiecmenti
p oíissionai qij tem nrt ta in<

• ust ia ^ó manipula <» mah *r cato
qu- éiic«intr<s no mercado, razõ s
e usque o cdo^ na altura do
seu verdadeiro valr.

À extiias.^rn jus que desejarem
azar dè tiín %émto tão perfeito
mandarão «bi^tectir^se di* rnesmo
ri» fabric* a rua dás Flores n* 24
lugar unico a tíni- óí veüiido.

Pi eco l|0OÔ o kilo.

| FftyCTÜOZO BRANDÃO
Café superior,motóo,paro vend

e muUoSabo^ozo
*.-¦*..„-' ' *¦¦$-. '*¦.' 'da

Rua da Praça n. 7.

ClGAfiâü^ ÇAtàt*
Pará fazerem de_appureder v0

tanianeamenle, a fí*ít_ de ^èspi*
ração produziJa qner por fisthuH
(puchanciento) quer pôr sèffíjmen*
tos bronchites, qu;ér por inoles-
lias do coração e do £i|adov ; t

Vende É« nesto Simões da Sü *
va Freitas em sua lq^ a R^
formosav r :'.:.J

% i


