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CONFERÊNCIA ABOLICIONISTA
. A redacção d'este jornal convida ao
publico em geral, para uma nova e
brilhante conferência abolicionista,
no palacete «Lobo da Cunha», domin-
go 29 do corrente, as 5 horas da
tarde,afím de se assentar as bazes defi-
nitivas para livrar, pelo menos, a
Cachoeira e São Felix, da horripilan-
te nodoa da escrav dão, o mais tardar
atè o fim de maio próximo vindouro.

Espera-se grande concurso de povo,
visto as vastas condições do edifício
acima mencionado e a nobreza e san-
tidade da cauza, que se vai tratar.

A inscripçao dos oradores è franca.
Todas as sociedades da Cachoeira

erSâo Felix, se farão representar,
pois foram para esse fim convidadas.

NOVAS AMEAÇAS
Consta-nos que alguns escravagistas

da Feira de SanfAnna, e ôutrosjuga-
res, se preparam para virem-á esta
cidade, apresionar as infelizes victi-
mas da escravidão que suppõem * es-
tarem n'esta cidade, e atacarem as
casas dos abolicionistas cachoeiranos.

Bravo!...esta será impagável. Ata-
car os abolicionistas aqui, será in-
cendiar a heróica Cachoeira, que hão
se renderá diantô do facão de meia
dnzia de maudioqueiros.

Os escravocratas querem provar quesão Nérosü

' . i. ¦ ¦ í ¦ '

O ASTEROIOE
O DESPOTISMO REVIVE

A assembléa legislativa d'esta pro-
^incia, em sua maioria liberal, como
a poucos dias dissemos; para contras-tar com o nome que tem, trata deconverter um projecto em lei restabe-

.lecendo admissão de frades nos con ven-
tos d'èsta provincia.Este projecto tem causado vivos pro-testes da imprensa e do publico da, ca-
pitai, e só uma assembléa de homens
sem cérebro,.ouexcencialmente hypo-cri tas, è que poderiam conceber um
projecto tão monstruoso como este,

que restabeleço uraa instituição ana-
chronica, inútil, estéril, atrophiadora
de todo de.senvolvimente humano,
inimiga da luz, corruptora da moral
social e que só visa restabelecer as
«fogueiras da inquisição» do «celebre»
tempo em que os destinos da humani-
dade estavam confiados a estes homens
«feras», cujas victimas pagavam com
suas vidas, quando, possuídos de nobre
amor á humanidade, ousavam com-
batel-os em seus desatinos bárbaros.

N'este tempo, até a autoridade dos
reis ficou subordinada a estes domina-
dores; tudo que era inherente ao go-verno sahia dos antros dos conventos;
o rei era o instrumento de execução
para innocentar os «santos homens».
Crê, ou morres, era o lema; appareceu
as fogueiras e todos ps mais supplicios
da diabólica inquisição; o terror estava
formado; a humanidade gêmeo, mas
gêmeo por muito tempo. r:

A imprensa,, em seu nascimento, foi
victima de atrozes perseguições d^sta
nefànda instituição. Em muitas cida-
dades da Europa, os frades prohibi-
ram a sua fundação, como em Praga,
na Austria,etc. e em outras cidadesque
não poderam obstàl-a, cerciaram-lhe
toda a liberdade; o pobre de Guthem-
berg por muitas vezes teve de fugir
a suas perseguições e milagrosamente
escapou a ellas:era taxado de feiticeiro.

O infeliz João da Gosta, portuguei,
exeellente dramaturgo, teve de pagar
bem caro o seu mérito artístico nas
chamas de uma fogueira, n'uma das
praças publicas de Lisboa, apezar de,
na sua arte, nunca ter offehdidò, como
elle dizia, a religião (Testado.;

E o infeliz Galileo, o pai.das.sei.en-
cias phisico-naturaes? nem è bom com-
mentarmos. A sua historia ô por de-
mais conhecida; 0'martyrda sciencia
teve, embora retrátando-se, de mor-
rer em um degredo perpetuo, á que
foi condemnado pelo temível Santo
Ofíicio. ,,,,./,..',., .; i-r

Iríamos longe se fossemos descre-
ver os horrores praticados pelos «zela-
dores da pureza da fé»; só Domingos
de Gusmão, frade dominicano, hespar;
nhol, matou em nma batalha 60:000
albigences, porque estes não queriam
se submetter aos seus domínios, ein-
hora allegassem que eram christãos,
cujo evangelho se guiam, como ató hoje

•sr.

seguem. Por estes e outros serviços
foi Domingos de Gusmão canonisádo,
enfeitando-se a sua vida com novellas
de toda espécie. •

Porem, tantos horrores praticados
por taes Regulos, era nome da religião
do Crucificado, (sacrilego ultraje) fo-
rara um dia repellidos pela humani-
dade, que, já cançada de vêr suecum-
bir tantas innocentes victimas a esta
barbara prepotência, reagio assim
como reage qualquer opprimido e,
com a força poderosa do Direito, ven-
ceu heroicamente, embora que paraisso muitos dos nossos avós tivessem
de pagar com as suas preciosas vida,
no patibulo dos martyres; embora,
mas deixaram-nos um legado preciosoo qual é-—liberdade politica, liberda-
de imprensa a liberdade de consciência
e assim por diante.

Porém os leopardos da humanidade!
não desapparecerara: hatjáos, , venci-
dos e aniquilados íforám refúgfár-sô
nas cabanas subterrâneas da soçièdâdô
e de lá, austuciosamente/, coni. todos?
ardis infernaes, com uma hypòchrisia
que só a sotaina pode inventar, levam
esperando oceasião propicia para as-
saltarem de novo a sua victima, corai
o restabelecimento de seu execrando
domínio: cantam como a Sereia e tra-
zem na fronte o ferre te de sua ignpmia

E quando os successores de tãç «no-
bres heróes, que gloriosamenW ;})a-nirani este, cancro da sociedade, à^Vi-
ám ser os continuadores dás suas obras
emanei pando -rios rio4 todo; òutó^gãn-
do-nos para isso o restante das.Mer-
dades de que nos achamos priyâdps;
já ampliando ó direito pu! blico, tão
depreciado no Brazil; já fazendo quetodos, poderes sujara umâ verdadeira
delegação da nação, finalmente bànin-
do por uma vez d'estè abençoado solo
a nefanda e barbara escravidão^ fru-
ctos da batina,quandona(fuèíles tempos
unida ao reiv pelo coritrarib constitui-
ram-se, na provincia dá Bahiavém uma
assembléa (jue se diz, liberal e, a.ssa£si-
nándo este santo nome, apresentam
um projecto restabelecendo os frades
nos conventos, com; toda súá plènitu-d:e e dão-lhe sua appròvação em 1*
discussão! ,v« ...;

A aboli ção n'esta assembèa escravo-
(íratá está co berta com o manto do si-
lencio cujos deputados a excepção de

rO£. ttò
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4 ou 5 são possuidores de escravos e
por tanto escravocratas.

Porém fiquem couvencidos quo nao
levarão o seu elemento de despotis-
mo avante, como levaram em outros
tempos, nos quaos segaram a huraani-
dade para poderem exercer sobre ella
tudo que deixamos dito.O século actual
é outro; hoje o proletário lê e com-
prehende seus direitos e não se dei-
xará monopolisar pelos patricidas, que
mais tarde hão de ter a devida puni-
ção perante a historia, so em antes
a nação não o fizer.

O abolicionismo ê o novo missias
que vera regenerar o Brazil; conven-
çam-se d'istoos escravocratas.

Envergonhe-se a maioria da assem-
blea de vér o seu projecto combatido
pelos conservadores os «emperrados»
na phrase de quem so diz liberal.

Bem disse o illustre chefe do abo-
licionismo brazileiro o exmo. sr. dr.
Joaquim Nabuco, os liberae?, «agora.*,
è que querem ser abolicionistas, cha-
mando a si uma gloria de poucos,
«piando elles é que tem sido os maio-
res inimigos d'ella.

NOTICIÁRIO
A CACHOEIEA LIBERTA-SE

O sr. João Ferreira da Silva, eseu
.cunhado, sr. Joaquim Ferreira de
Almeida e o genro d'este, sr. José Pe-
xeirà Botelho, agricultores na villa de
S. Gonçalo dos Gampos,libertaraui sem
condição, os escra vos: João, Ignez, Pul-
cherià è seus filhos, Aureliano e Jus-
tina, únicos que possuíam; ficando sem
este beneficio o escravo Luiz, por es-
tar fugido.

. —O sr. Elias Marques de Souza e sua
esma. esposa sra. d. Marta Çonstança
de Almeida e Souza, residentes na Con-
ceiçao da Feira, deram liberdade, sem
condição alguma, as suas escravisadas
Ig^ez, Edüàrda e Febronia.
í,;.—Na Cruz das Almas foram cònce-
didas mais as seguintes liberdades, nos
dias 20 e .21 do corrente:

Osr. Joaquim Francisco da Gosta, a
sua escrava Delphina.

O sr. Francisco Domingos da Paixão,
Ê escrava Eulalia.

0 «r. tenente Speridião Augusto
Maia, ps èscraros Adolpho e Bernar-
dina;

Osr. João Dias Rebouça, as escra**
Tas Cândida e Sabina.

—Manuel Pereira dos Santos, liber-
tou i escravisados ynicos que possuía,
;aem còndicção alguíha.

, < Emüiano Ribeiro de Magalhães uma
pinica escravisada que possuía—semônus algum.

—No dia 25 do corrente a exma.
sra. d. Belmira Çarolina de Figue-
redo Farias, digna irman do sr. An-
tonio dá Sil va Figueredo, resi dente
na villa do Gurralinho, alforiou a sua
eseravisada de< nome, Ermelina, sem
oònilição alguma, assim como tambem
dispensou os serviços de trez iuge-

Actos d'estos nãoso commentam re*
gistram-se.

O ASTER01DE
São do nosso collega o «Rozcnden-

se» as seguintes palavras quo sum-
ma mente penhorados agradecemos:

E' um grande amigo da causa da
abolição eda humanidade. E' iamen-
tavel que ainda hoje haja quem se ani-
me a perseguir um apóstolo da causa

a mais sagrada de todas ae causas,a da
liberdade humana.

Lute com a a mesma coragem o dis-
tineto collega, e o futuro o applaudirá.

LIBERDADES
Na villadoGurralinhono dia 22 do

corrente, inaugurou-so uma associa-
ção abolicionista, com o titulo do «Abo-
licionista Curralinhense—Gastro Al-
ves», concedendo-se n'aquelle acto 43
cartas de liberdade?.

Foi eleito presidente o cap. Fran-
eis co Barros Lordello, Vice-presiden-
te, tenente-coronel Baldoino José Fer-
reira,—1° secretario cap. Benedicto
Raymundo Gomes, 2o secretario Joa-
quimRiboiro Magalhães. Orador dr.
Theophilo Lefundes e directores dr.
Sancho Lefundes, Benvenuto Rodri-
gues da Gosta, Aprigio osta Mello,
engenheiro Santos Souza, Antônio Pe-
reira Soares, cap. Tranqiulino No-
gueira, e Emiliano Ribeiro de Maga-
lhães.

O sr. Davino Pereira Regis, distin-
cto negociante d'esta praça, commu-
nicou-nos que,no dia da festa do Divino
Espirito Santo, em 20 de maio pro-
ximo, da qual s. s. é muito digno Im-
peràdor, libertará, sem ônus algum,
os seus dois únicos escravisados.

<m
¦u

íííJU

FALLECIMENTO
Na villa do Curralinho, falleceu no

dia 17 do corrente, o sr. Salatiel de
Figuerêdo, victima de antigos pade*
cimentos.

O finado era geralmente estimado,
já como bom amigo, já como bom ei-
dadão.

Aos seus dignos parentes, d. Belmira
Garolina de Figueiredo' Farias, mãi
do fallecido, e seus irmãos e tios, Dà-
vino da Silva Figueiredo e Antônio
da Silva Figueiredo, nossos cinceros
pezames.

POEZU
TEU* SORRISO

Ofíereçida ao meu sempre lembrado
amigo Cincinato K. P. da Franca

J'aime, je souffre et jegarde
le silerice!...

5'ilva Junior.
Teu sorriso é p'ra mim um céu d'estio,
recamado de estrellas rutilantes;
é um concerto divinal d^rchanjos.
que de prazer nos tqrna dilirantes.

E' qual a rosa de orralhado earaaít^
inebriante aroma derramando;
arroio quo desusa mansamente,
odorosas ílorinhas huinuetando!
Teu sorriso ó luz que avista o nautal
perdido nos rigores da tormenta:
éo germen felizqur, no meu peito,o calor das paixões .constante alenta.
E' da criança o despertar contente,
entre as caricias maternaes do amor
mimoso pomo de amorosa virgem,
dos annos não volvidos, inda emriiôr.
Teu sorriso ó feliz reminisconcia
dos brincos pueris da nossa infância?
e grata sensação que ^experimenta,
respirando das flores a fragrancia.
E' irman, é celeste inspiração
transmittida por Deus à humanidade,
ô n'um sorriso teu que se traduz
o ideial completo da liberdade.

Cachoeira, 25 de abril do 1888.
Severo Guimarães.

SECÇÀO LIVRE

PEDIDO JUSTO
Não levantaríamos a nossa débil

voz emittida do alto da imprensa, si
deixássemos de comprehender a ne-
cessidade; d^sfarte fazemos um pe-
dido justíssimo, dictado pela conscien-
cia: por isso è dever dirigil-o na es-
perança de que o attendam nossos com-
panheiros, nossos irmãos, nossos ami-
gos que trabalham pelo derramamen<
to das luzes e das doutrinas espiritas.-

E quando já se annuneia no orison**
te cachoeirano a bendita aurora da
nossa renascença moral, pelapreeio-í
cissima redempção dos captivos; quan-
do ella prepara em todas as partes as
phalanges dos livres para assistirem ao
ultimo estertor do moribundo—escra-»
vismo—aos homens da heróica primo*
genita do invicto Paraguassú, o nosso
pedido encaminha-se certeiro á gra-»
var-se nas resplandentes lâminas da
razão e dos corações dos espiritos sin-
ceros, defensores da Philosophica so**
ciedade «Espi rita» d 'esta cidade.

Chefes e promotores da nobre pro-
paganda cachoeirana,tirai do meio do
vossas famílias tudo o que contrario
a lei do OmnipoUnte Regeneradór
da humanidade, é tambem oppostò áo
que vós diz bem claro o Evangelho
—«Diliges proximum tuum sicut ta
ipsum»—-e o que vos apregoa o livro
sublime dos Espiritas, á paginas 34$
e seguintes.

Ah! se ainda possuis homem? escra-
vos, mulheres escravas, a vossa ua?
tureza, a natureza de vossos pais e dé
vos filhos jungida ao negro carro,,
que se denomina—escravidão,—en-
tregai-lhes, sim, eé o que vos resta
a fazer do anachronicp senhorio, en-
tregâi-lhes o direito que lhes foi rou?
bado—a Liberdade pelos nossos oégOS
antepassados. ,-.,, t? a ;^

Tal é o nosso pedido.
'J.i :¦:¦¦
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T^,e! por ventura poderei? jamais
Mtollar o que os bons espíritos dia-

CLUB CA1XEIRAL
DVotoIlar o que os nons espiniu» um- Acha-se funcionando no prédio onde
riamente revellnm ímpeUimlo-yos a reside0 sr-JouqÜim Marquesa rua dás
confessar com Flamanon—O W™1"Flores, am i sociedade de dança, com-
tismo è a doutrina capaz de regane- postade mn.0!i do commercio,
rar pela liberdade o mundo inteiro. previne-se alguns moços que,quei-

Se possuis escravos, repetimos, u- ram âprün(ieP a dançar, para se pro-
bcrtai-os; e assim corroborando3sen-. porom*a mesma a aüal tem um bom
tença dos sábios tureis as bênçãos da. }„estrepara ..... ¦

rá aberto das 0 da manhan a.<5 9 da
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

"Ps tv ia
A Pátria! O qne è que proclama

a Pátria!?

este fim.

ESTRIBARIA

ATTENÇAO
André Moraes acaba do receber da

capital, um ricoe pomposo soiuimentç
de cretones; os padrões mais lindo?,
a320reisào cevado, uma partida de
sapatinhas para senhoras a 4#000, e
das enfeitadas a C$000, uma peça do
madrasto encorpado por 5$000 e maisEm 1822—Independência ou morte

-hoje, meus filhos, queremos sim, Na rocinha do finado coronel Pam- artigos que chama a attençao ae seus
queremos em 1888-Liberdade eyida., ponety em São Felix, recebe-se anima- freguezes , e que está1 disposto a quci-H Vida para o trabalho livre:—Liber-¦ t naestrjbaria,pordia, ou mar por menos 30 ChO do que outro
dade para a communhao universal no J" sob contracto. qualquer, quem duvidar venha ver....
fcanquete dos redemidos por Jesus j Támbüm vende capim aos feiches. - - y,-fr-:,-. ^,:w.yyy^ .<¦--•:¦ • -¦¦•-¦•••
Christo.

Um espreitador.

UM APPELLO JUSTO
Pedimos aoexmo. sr. dr. Aristides

ATTENÇAO

Mattos e Companhia retificando o
seu annuncio anterior, declaram quejrcujiiAVf «v v«~—~. — -- , seu auuuiiuiu auronyij uvwmuiu ^«-.~

Augusto Milton, muito digno deputa- COYiraLm 400 rs. por cada lingada nos
do geral por este 3o districo, que, vis- I geus guindastes,—independente da dis-
tos..exa. considerar livre a sua única de ganhador que faz a lingada;
¦escravisada, antes de partir para a ^em como não se responsabilisam por
Corte, mande dar baixa na matricula ^ual quer avarjas que se possam dar
da mesma. . , no embarque e desembarque dos volu-

Este acto, ainda mais uma vez, virá
nobilitar osseus sentimentos philan-
trópicos que tão merecidamente s. exa.
possue.

OS CrtIMSS OO AiVIÍR
Lindo romance hespanhol em dous

volumes, vertido parao portuguez por
Viridiano de Amazone.

Publicar-se há brevemente em fas-
ciculos de 16 paginas em 8o. pelo di-
minuto preço de 20O rs. cada um, pa-
gos no acto das entregas. Por 12 fas-
cicuios 2$000 pagos na entrega do pri-
meiro.

Assigna-sô na Loja Genesio.
me.

Cachoeira, 27 de março de 1888.

AN MJ MCI OS
1' ATTENÇÍO!

Antônio Sabi no Spinola de Andrade
rezolve vender, d'ora em diante, suas;
fazendas pelo preço da capital, com rae
tade do desconto, isto á dinheiro; por- ¦
tanto quem quizer certificar-se da sua
declaração e da novidade que' ha em
seu estabelecimento commercial, di-
rija-se à sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280 réis o co-
vado. Grande sorti mentos de madras-

CAIXAS PAflA 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.

SU W-

N'esta bem montada casa de negocio
vauv. ^x«vx^ »v.  , vende-se manteiga ingleza de bóaqua-
tos, chapéus para homens, senhoras e | lidadtí £há da índia e preto, assim co
àükà&XX ««-.«««..lloo flarnallns ftt.fi. Ga-1 «^ v»n«ooo finoo Aa í^A*meninas, creguellas, flaneílas etc. Ca
misas,Bnègariade quadros; completo
sortimento de livros para ensino pri-
mariò ás creança/lindas pouteiras para
fumantes, completo sortimento de ma-
teriaes próprios para sapateiro, alem

mo tem sempre massas finas de todas
as qualidades, na rua Formosa d'esta
cidade.

dè muitos outros artigos que ô desne-1
^essário ennnumeràr.

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pamponet offerece

f^us. serviços'.ao abolicionismo (Testa
comarca.

Os «escravisados», 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 8.
Felix. * ifttf ^

N'esta typographia se dirá quem
preciza de 100 bons trabalhadores para
o serviço da lavoura, preferindo-se
aquelles que tiverem famílias.

-i;
Grande e variado sortimento de fa-

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

As exmas. sras
Grande espozição de cretone nos dia

23 24 25 loja de Manuel Tertuliano dd
Almeida, preços resumidissimos, rua
formosa n. 44.

Grande queima sem fogo, na loja de
Manuel Tertuliano de Almeida, não
percam tempo, vara ver o magnifico
sortimento e o preço que está venden-
do esta conceituada loja, ô de admirar?

Rua Formosa n. 44.

JJIM &t£ «Ã
DE ;

ANOREMORAES
O proprietário d'este bem conhecido

estabelecimento participa aos seus
freguezes, d'esta cidade e seu réconca-
vo, que se acha bem sortido das melhò-
res fazendas francézas, inglezas, alie-
mães, calçc dos, miudezas, perfumari-
as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por muto menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e capri-
çhosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu4estabelecimento se acha-

PADARIA LEALDADE y
Na padaria lealdade vende-se vinho

figueira de superior qualidade, aguas>
J S P J. Biscoitos Inglezes.de toda»
as qualidades, leite condensado,mantei-
ga Fellippe, Ferreira Santos, queijo
flamengos, e de prato, chá Preto Hy.
son, em latas de 1$000 e de 2#000
a rua Formosa n. 15. W.

AGENCIA DOÇQRREIQC
O agente do correio d^esta cidade

faz publico que do dia 16 do corrente
em diante, está funcionando a respec-
tiva agencia no 2o pavimento térreo
do sobrado onde reside o advogado
José Almachio Ribeiro Guimarães a
ladeira da praça, / |i
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TRIUMPHA A VERDADE

li,i 5a:al,-iío Jüsé s»f,ç«ives dí

t **-l>"*5

egual

quo

aos

por

. Está conheci io pelo* meus numerozns freguezes que é a loPmais bmu sontHa dVsta cidade, e a qu^ tem fazendas de mais apurado gso, e éa que vende sem ganhar, pa*" ' '
prova que não ha competidor, venham cn
verdade.

Um covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs.
que por ahi vendem a 960.

Um covado ..e cazimira granito por 2500, jgual aabi. vendem a 3500..
240 rs» impo tante sortimento de lan valem 800 rs»üm covedo de setinôtaliza por 200 rs.

V üm chapéo a José M«nino por í600.

,uUa> p8o8___botiaas Ci,uro dfl ra,sia com iiI,oz* o que tu de me-lhor por 9,1)000.
Ura par da sapatinha ingleza par 7$00 todos vendem egual por.JgUuU. r
Hm pir de sapato verniz que todo* v.ndem oo- 10$,jgusl por .8000.üm p*r de sapato couro .a russia por 4S000 é de admirar._J-"i_mD.a(,!e sortimento de casemira prêi. e dô cores, em peças e cortes,

^ 
Brins bancos e de èÔ#. cre'ones pára tidos os preços, madras.os, chapéus para humens e senhoras, o qua ha de mais mo «derpos.
Fl-hus lb04 e cox» seda, luvis, I-qaes. dó es, espartilhos, calcidose uma ínieni <ade de a tigos que só com a presença dos (regue-zes posso mwtrKe justificar que aqui n!e$(a cidade não hi compeiidor.'Avizo aos t egútízes p .r uenós 30 por cento que outro qualquer.19 ttua da ponte velha 19

Almeida

Tinto e bran o, dè orimeira»egonda quelidade,.vend9 Mwi oate. M-eira. «„ pipa<i bar>'•se are-allioen.lt*¦ *, acoiUtóo
im vio.gre no eou-oercio tinisi</o immensa.

c,.K°,d,e Primeira quaiiísde lem
V «fnda acabar rdA|bôr''";:iI;iíi;efeíl'niH'!l'1 9. d* U*

ue i« tem-no subsiituido poraquelle, s«m a mínima reelam,.
««» por part. da *,u. fr.guezes.Deoosito na fabric. dí cafémuido a rua das Flores n. 21

CAFÉ' MUI DO

PADARIA LEALDADE
. A iaUa FÕÍIMOZa

Tem constantémeníe ma ssas fi.n§s como seja bolaxõ.s apompa.
dorf bolaxa, Adelina Castro, Luzo'Brazileiro, biscoitos unos fatias daKaiába e flor do trigo.'¦íía tua formosa a. 15

• CERVEJA BHAZ1LE11.A
. 5|000 a dúzia, 440 rs, a garrafaé ..iftli.impoiudor«'esta cidade Ma.nüel Fontes Moreira.

>. Temaempre em deposito grandequantidade da mesma, braWé¦_r\ __* _^x •_¦ ^^ ^-^

rt£sla cer.eja è inalterável porfora annos. *

tamete límpida, seu p,|trdM é

agradável e corres ponde p erfeiía*

Jíaciotíâèá e estrangeiras slo; una
nimes em proclamar a sua bonih*-
de, chegando alguns ü'és!é* a pre-feril a pa a seu uzo particular.

O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar uma cer*veja que está acima de todas na-cíonaes, e superiores a muitas es-tüan^eiras, que *ó tem mérito pornào serem do paiz.O anouncian-iè tem a profundaconvicção que o respeitável pu»blico. uina Vt?i conveücído dns.
t|| verdàíff s, ííâo lhe recusará a^ua valiosa prctecçâo, co que seconfessa sumaróente grato.

M*nuel Fontes Kceira.continua
com o «eu f»b'i,!0 de café muido,orno é gealmerite conjtòpij^

Este café é o verdadeiro café de
que as exmas. frmtiiíi, e miisamadores podem fazer uzo sem omínimom io de que sej. um pro-dueto falsiocado ou destetuido/io
seu verdadeiro pala .ií--pois o seatbricinte ilmdo coniiccrmanto
profissional que tem mm in-dustda só manipula o melhor café
qua encontra no mercado, r-^zõse-tasque ocolo-a na altura doseu verdadeiro valor.

A exmas.famíiíts que desejarem
uzar de um geaeíQ t^o perfeitonaandarão abasteceria dft mesmo
ria fabrica a rua das Flores n- 24lugar único a onde é ven lido.Preço iiooé ò kilo.

AGUACELINA
O melhor preparado para tira1 ,„ **«,*„<ca-íjas e forliiciír o cabello, ven- Formos.

FRÜCTÜOZO BRAN9Ã0
Cafésu|i!.rior,moido,p»ro vende

e muito Saborozo
Biia dà Praça n. 7. ^^

Pára fazerem .Úesi^KreèeV irís-<
tantaneamente, a fHta ^e rppi-
ràçâo produzida qner por :asthma
(puchamento) quer por soflfVimea-
tos bronchites; quer por ínôlas-
tias áú cor«çâqi o ddfi^ílol

Vende Ernesto Simões da Sii«
va Freitas em sua loja a Rua


