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O ASTEROIOE

OS HORIS0NTES ANUVIAM-SE

Os escravocratas, esta classe que
personifica a «nobreza» brazileira,— ^jU u r,v„, ^LU A^lv*w ^.v,.*^—
porque, por leis inhumanas, que fazen- sc fcZ COrrer o sangue; á quem se vio-
do de uma classe infeliz, uma proprie- jou 0 iar doméstico; à quem se rebai-

sando-a para que não continue em
sua gloriosa missão!

Podem-nos atacar; porém fiquem os
escravocratas convencidos, que nave-
mos de defender a nossa officina atè
perdermos as vidas; e que comnosco
está o povo, este heróico povoa, quem

Reflictám, que nòs ficamos nâ-esta-
cada. ' Ui *' *"

.-.,
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dade, aviltam nossa desgraçada pátria
aos olhos das nações cultas, pondo de
parte rivalidades politicas, se hão con-
íraternisado, máximo, n'este munici-
pio, para porem peias ao movimento
abolicionista, que tão gloriosamente,
se'acentua entre nós, devido a nossa
patriótica propaganda.

Não ha injurias; não ha insultos,
não ha baldeis que não lancem os «no-
bres escravocratas» contra nós, depois
qué nada conseguiram por meio do
terror, revelado por um delegado tres-
/loúcado, que aliciaram á seus crimi-
üòsos fins!

¦I Depois da queda d'essa autoridade
despotica aos serviços de nossos inimi-
<rOS—os escravocratas, a ordem publica
restabeleceu-se, a segurança individu-
ai ha sido mantUla, nossas vidas epro-¦prredadtís ameaçadas deixaram de ser
«cobiçadas» por esses inimigos do bem,
graças a actividade, a energia e ao
louvável patriotismo do cavalheiro so-
bre quem, em bôa hora, recahio a no-
meação de delegado d'esta cidade.

f Apezar porem, do zelo, da activida-
de, da justiça com que se ha o delega-
do actual, eom tudo sentimos que,

| contra nós, o horisonte; principia a
í anuviar-se pelas brumas da calumnia,

da ííialversação, e do ódio dos nossos
inimigos. , ¦ % ¦ X

Foi-nos scientificado por pessoa de
-inteiro credito, que uma representa-

çao fora levada por escravagistas d'es-
ta comarca, e da visinna comarca da

: Feira de SanfAnna contra nós, ao
exmo. sr. conselheiro presidente da
provincia, cheia das maiores inver-'dades; dos mais nairzeuntos insultos,
da mais fétida calumnia. M

Ao mesmo tempo, que nos certifica-
: i-am d'èsse meio immoral(de que aca-

¦ • bani de lançar mão contra nós os, es-
cravòcratas, fomos avisados, que pre-
tendem os nossos inimigos assaltar a

qu<
xará ao nivel dos desgraçados escra-
vos.
, Matem-nos! inutilizem a nosso ty-
pographia!

Perguntamos: dada essa lnctuosa
hypothese, matarão, inutilisarão a
idéia?!

Pois não viram os escravocratas,
que depois da perseguição de que fora
victima Cezario Mendes, foi que a
idéia abolicionista mais avolumou-se
u'esta comarca?...

Matem-nos; persigam-nos; inutili-
zem a nossa officina!

Outros athletas mais possantes nos
substituirão; outra officiça maior dará
mais forte echo á outro orgam abo-
licionista...

De que serve pois, essa nova Iucta,
que promovem os escravocratas?

Pois quando a abolição está abater-
nos a porta; quando úm escravisado
(apezar da tabeliã d . lei Saraiva) não

NOTICIÁRIO
LIBERDADES

O nosso presado amigo sr. tenente
João Caetano de Almeida Sampaio; da
freguezia de SanfAnna do Rio da.
Dona, termo de S. Felippe, d'esta co-
marca, vemjde conceder liberdade a
todos os seus" escravos.

No dia 22 do corrente, o distineto
cidadão fez entrega dos respectivos ti-
tulos a 21 homens e 11 mulheres, ex-
cluindo apenas de tão assignalado be-
neficio 8 escravos, por acharem-s&
actualmente fugidos*

Estes mesmos, porém receberão do
egual modo suas cartas, assim que apre
sentarem-se no engenho «Bomfim».

Os libertos obrigaram*se à prestar
serviços por um âttnò ao seu bemfeitor,
tendo dia cada Scinana em que tra-
ba harãò para si; é mais ainda outro
anno, mediante õ salário de 4#00O
mòhsàes, e alimentos também»

Ao nosso prestimoso ^migo louva-
mos pelo prudente alvitre qué tomou»

—O sr. Martiniano Pereira dá Silva,
residente ri'esta cidade, splemhisou

tem o minimo valor metálico! èm o ante-hontem o anniversariodè^sua
presadà; mãe, concedendo liberdade
incondicionalrnente ao seu escravisado
Vicente, de; 2Íi ànnos de edàde.

--Oér capitão AlntonioPinto da:Sil-
vã, reáidente ha Iguape, libertou to-,
dos òâséuíéscrâvisados, em iiumèlrò d$
íé^seni nenhuma condícçãoL:''•¦ -X v •
;! Muito bem!.'"' ^

Que outros sigam-lhe o generoso
exemplo-^sãó nossos votos cordiâès»

váòsaa officina typographica^ .inútil^- I mos nòsquem^Qix^rà defazel-o.

nosso meio social, querem os escra
vocratas arvorarcóntra nos a Mndei-
ra negra do mortíciniò, e da péi-segui-
ção?!

Será porque a classe rica, e.,.«no-
bre» deve ter direitos superiores a;
canalha? ,\

Mas não vistes que a Canalha já teve
a sua vez em França?

Pelos modos que os negócios pu-
blicos tomam n'este paiz, nao tardará oflhpmo. ^ftr oessoa auô nos me-
tooracia franceza qmz mandar ura ^ ^^ | màmf íesi-dente
povo de «aans cnottos» .elevou go- fl,esta fcidad libertará no domingoverno de «sans ,culothes»... UoiimÇ todos Os seus .scr_Vi.ados.

X»embrem-se do «Hayti».... J^; ....¦:. .. .....:,- ¦¦
Não seremos nós porém, quem hade

hastear ,a bandeira da desordem: o
nosso fim é, mais nobre: dirigimo-nos
ao grande pórtico do templo da li-
Verdade.«.-

Mas, se para transpol-o for mister
saltar por sobre, cadáveres, não sere-

| GO^FÍJREKCIA ABOLICÍIONISTA
Realisou-se no domingo próximo

passado, no palacete «Lobo da Cunha»,
0 qual estava decentemente puiffcra-
do, uma esplendida (Hader^hcià- abo-

I licionista. promovMa peWí^aeção
! dTçste jornal conformeváâateiiamos*

•' ú 
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A multidão erâ Immensa, a qual en-

thusiasmava-se, erguendo palmas e
vivas aos oradores, delirantemente.

Representando a Redacção do nosso
joraaí o sr. Mamei Antônio Nazareth,
Olympio Ferreira da Silva e dr. Hen-
rique Alvares dos Santos, foz o pri-
naeiro sentir ao nobre audictorio que,
n'aquelle momento tinha recebido uma
carta do nosso illustre chefe José T.
Pamponet, dirigida ao distincto pre-
sidente do «Club Oarigô», partecipan-
do-lhe a fundacção de um Club Abo-
licionista—«Rio Branco» em S. Felix.

Em seguida expoz o fim d'aquella
conferência, que era tratar da abolição
dos escravos cachoeiranos até 25 de
junho, dando a palavra aos illustrados
senhores:

Oicero Motta, que em phrases elo-
qusntes,representou o patriótico «Club
Carigé», descrevendo os males que
produzem a escravidão, fora explen-
Sorosamento applaudido pelo povo,
terminando seu discurso recitando
ima das mais brilhantes poezias do
poeta dos escravos.

Professor Cincinato Franca, presi-
-dentedo «Club Carigé», representando
4 «Euterpe Ceciliana», em palavras
vehementes o arrebatadoras, dissera
que a sociedade que humildemente
representava alli, estava sempre so-
lidaria aos reclamos das grandes idéias
((applausos) uma voz, e também a «Or-
phesina», sim e também a «Orphesina»,
diz o orador, cuja generosidade, cuja |-elevação de sentimento abolicionista,
tem sido demonstrado por ella em to-
das as emergências que a idéia a faz
Becessaria, haja exemplo na Inaugu-
ração do «Club Carigé»,—(applausos).

Mas (continuava o orador) como di-
lia: aquella piei ade de onoços cultiva-

jdpresda arte de Mózart e de Euterpe,
estão solidários aldeia da emancipação
çachoeirana já e já, (palmas e vivas).' 

;i ( A escravidão não pode ser tolerada
^vna consciência dos discípulos do auctor

ào «Echo Liberai» (palmas vehémen^
tes e vivas ao orador),

v .-Não pode ser tolerada no coração
? 4^pella soçieda(3«3, que tem por chefe
p(j maestro do «hymno dos captivos»!..,
,v«(palmas) o amante das grandes idéias

Inspiradas na imrnòrtal e divina dou-
% ii$ina;,-de Alan-Kardek (vivas' e palmas)

: doutrina que proya a liberdade natu-•tal dos espíritos é portanto do homem.
j(fpqiadps).'Ç?6njçluinc|o^dizqueá 

sociedade adhe-
rèa idéia de já redemir os cachoei»

i- #anps que ywem nó ei|o da éscravidãp,
pe .ço^v^upido àrlrnia hão haver reeú-
(,fla,(.nem afuinerrino povo são felixta
%R9$W» rendia respeito é homenagem

oW^gPTO da idéia abolicionista, paraM. roaétop0ão4esta çidádé—(applausos),.
tp^ Henrique Álvares dos Saniôs,
com a palavra autorisada que lhe è.conhecida, principiou dizendo qüe sen-tiMjk n$$< vêr n'aquella tribuna o sr.

UC^sPròiro Priscp^ ò è. dr. AristMes
íiíjfiífiMi;. r porque! aquella reunião era
^ioáaJ, ^applausos) ;qne à ¦ i^eià àbPli-¦'¦$0*ij|^;-&a subjugada sempre pelps

partidos monarchicos,(vivas) tocou na
prizão de Cezario Mendes, lastimou
sua perseguição, e o vestígio que ti-
nha deixado o louco delegado jà fal-
iecido, uma voz, (fallo no sr. Castro
Lima que o condemnou, o delegado
cumprio o mandado,) o orador faz ou-
trás considerações acerca de Cazario,
trocam-se muitos apartes.

O orador prosegue faliando nas amea
ças que ultimamente nos fez a Feira
de SanfAnna, segundo constava; di-
zendo que não se temia d'isto, porque
o povo cachoeira no e são felixta, era
muito soberano, (applausos vehemen-
tes). Uma voz, (estamos prevenidos
para a reacção, embora corra rios de
sangue) concluio o orador, represen-
tante da «Minerva Gachoeirana» .

I (Continua).

JUIZ MUNICIPAL :
Está nomeado juiz municipal do ter-

mo d*esta cidade o sr. dr. José Macha-
do Pedreira, a quem felicitamos pela
prova de merecida confiança, que lhe
acaba de dar o governo imperial.

E firmemente esperamos—que s. s.
que não ó novo no officio de juiz, poiso foi já no termo de Viçosa, d'esta
mesma provincia, eque sé recommen-
da por seu caracter franco e leal, e seu
decidido amor ao estudo, não destoa-
rá—entre nós da bôa fama que o acom-
panha, continuando a s-r um funceio-
nario que a todos inspire a maior con-
fiança.

E' quanto de coração lhe desejamos.

No numero vindouro daremos o ápa-
nhamento dos discursos dos ou.tros
oradores, visto como não o fizemos
hoje por faltar-nos espaço; pelo que
pedimos desculpa.

Tendo o sr. ministro da justiça co-
nhecimento de q;ue o juiz de direito
substituto do Cabo Frio havia man-
dado castigar com palmatória uns es-
cravos que foram aquelle magistrado
pedir pròtecçãó contra os castigos quesoffriam, ordenou que fosse o refe-
rido juiz suspenso e processado.

E constando a s. exa. pêlo processoa que sobre esse facto se procedeu,
que o delegado é subdelegado do logar
havimtamjjem castigado os escravos
com vergámò, ordenou que fossem im-
mediatamentè demittidas estas auto-?
ri dades, e quo sé instaurasse contra
elles processo.

PORTARIAS
No dia 23 do corrente, o sr. dr.

juiz de diréioto d'èsta comarca baixou
portariis aos escrivães dp eivei e cri-
me d'esta cidade, e também ;aos de or-
phãos e ausentes, da provedoria e do
jury, acompanhados de copias do avi*
sò-circulàr do exmo. sr. ministro da
justiça, datado de 28 dé março ultimo,
o qua' foi dirigido ao mesmo sr. dr.
juiz de direito é também por copia, peloexmo, fir. cons. presidente da provin*

cia, ordenando o sr. dr. juiz de direito
aos ditos escrivães—observarem coia
todo zelo e exactidão o conteúdo do
referido aviso-circular, para satisfa-
ção do que lhe foi recommendadopelo
exmo. sr. presidente da provincia.Estas portarias foram remettidas ao*
escrivães dos termos de S, Gonçalo dos
Campos, Curraliuho, S. Felippü eMa-
ragogipe.

UMA SENTENÇA SUBLIME ~*

Ha um «jury» instituído para jul-
gar um assassino analphabeto. A sen-
tença deve ser esta:

Considerando que as feras não po-dem andar pelas ruas;
Considerando quo a ignorância do

assassino concorreu para o assassinato;
Considerando que a miséria do cri-

minoso foi um dos incentivos para o
crime;

Condemnamos o monstro a sermet-
tido n'uraa jaula;

Condemnamos o ignorante a ser
mettido ifuma offieina;

E condemnamos o vadioa ser met-
tido na eschola;

Deem-íhe uma cadeira, um alpha-
beto, uma ferramenta.

Mas considerando que, se a socie-
dade tivesse fornecido um—a—b—c
ao ignorante, e um oífició ao mendi-<
go a somma da ignorância com arai-
seria nâo produzia este resultado—o
crime;

Considerando que a sociedade, foi a
causa, e que o bandido foi o effeito.

^Condemnamos a sociedade, a, quedê instrução a todas as creanças, e déi
trabalho a todos os famintos, applicáii^
do-se mais a evitar os assassinatos.

Guerra Junqueiro.

SECÇAO LIVRE
:\ 6}

E' uma cynica mentira dos escra-
vocratas que alardearam por meio do
uma pasquinada publicada na impren-
sa que o invicto abolicionista Eduardo
Carigé foi chicoteado na capital.

Recebemos hoje telegrammas d'este
grande amigü dizendo que é tudo mea-
tira e infâmia dós miseráveis escravo-
pratas qué procura;» sempre lançar
mão d-estesmeios ignóbeis e çobardes;
únicas armas de que dispõem.

Cachoeira,28 de abril de 1888.
Sulpicio de Lima e Gamara,

AN NÚNCIOS
tATTENÇÃO! ' '- , 

' ^4

GRANPE LOJTA DE FAZgNPÁS %
NO CU0RÀLINQ ; ; ;

Antônio Sabino Spinóla da Andrade
rezolve vender, d'ora em diante, suas
fazendas pelo preço da capital, com me
tade do desconto, isto á dinneáro; por-
tanto quem quizer certiüçarT-se da sua
declaração e da novidade q-^e ha em
seu estabelecimento commercial, di-

/
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rüa-se á sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280 reis o co-
vado. Grande sortimentos do mearas-
tos, chapéus para homens, senhoras e
meninas, creguellas, flane-las etc. (. a-
misas, Bnegaria de quadros; completo
sortimento de livros para ensino pn-
marioás creança /lindas ponteiras para
fumantes, compluto sortimento de ma-
teríaes próprios para sapateiro, alem
de muitos outros artigos que è desne
ctfssarioennnum.rar.

CLUB CAIXEIRAL
Acha-so funcionando no prédio onde

reside o sr Joaquim Marques,,, 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-
poreia a mesma a qual tem um bom
mestre para este íim.

ABOLICIONISMO

José Theodoro Pâmponet offerece,
seus serviços ao abolicionismo d'estaj
eomârca. |

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 suà residência em S.
Felix.

.¦»-... 
¦ ...

N'esta typographia se dirá quem1
preciza de 100 bons trabalhadores para j
o serviço da lavoura, preferindo-se
aquelies que tiverem famílias

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

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

Tambem vende capim aos feiches.

rá aberto das 6 da manhan as 9 da
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

ATTENÇÀO
André Moraes acaba do receber da

capital, um ricoe pomposo sor.imento
de cretones, os padrões mais lii.dos,
á 320 reis ao covado, uma partida de
sapatinhas para senhoras a .$000, e
das enfeitadas a C$000, uma peça de
madrasto encorpado por 5,#000 e mais
artigos que chama a attençào de seus
freguezes, eque està disposto á quei.
mar por menos 30 OpO do que outro
qualquer, qnem duvidar venha ver....

AGENCIA DO COREEIO
O agente do correio d'esta cidade

faz publico que do dia 16 do corrente
era diante, està funcionando a respec-
tiva agencia no 2o pavimento térreo
do sobrado onde reside o advogado;
José Almachio Ribeiro Guimarães a j
ladeira da praça,

ATTENÇÃO

Mattos e Companhia retificando o
seu annuncio anterior, declaram que
cobram 400 rs. por cada lingada nosl
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.

PADARIA LEALDADE
¦¦. . * 

'-.«--¦¦

Na padaria lealdade vende-se vinho
figueira de superior qualidade, águas,
J S P J. Biscoitos Ingiezes de todas
asqualidades, leite condensado,mantei-
ga Fellippe, Ferreira Santos, queijo
flamengos, e de prato, chá Preto Hy.
sòh, em latas de 1$000 è de
á rua Formosa n. 15. :.*¦',.*

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 encommendas.

Ipjlii tfiiili
4>rai$é e variado sortimento de fa-

pendas ftcçucíf.. capital Manuel Ter-
tüllano de 41n_e. da. proprietário da
lojjò ji rua; Formosa n. 44, garante ven-
der por menos, que outra qualquer ca-
jBá, 25 por cento peças iáteiras.

As exmas. sras.
Grande éspozição de cretone nos dia

23 24 25 loja de Manuel1 Tertuliano de
Almeida, preços resumidissimos, rua
formosa n? 44.

Grande queima sem fogo, na loja de
Manuei .Tertüliano de Almeida, nao
percam tempo, vam ver ò magnífico
sortiíttèiito e o preço que está vehden-
do esta conceituada loja, è de admirar?

Sua Formosa n. 44.

WAlAilâ MAi«
!>_._>_; \

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

iiáli* &9M
AA . 

' .DE
ANDRÉ MORAES

O proprietário d'este bem conhecido
estabellecimento participa aos seus
freguezes, d'esta cidade e seu reconca-
vq, que se acha bem sortido das melho-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, perfumari-
as, roupas feitas o qué tudo de hora em
diante venderá por multo menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e ca pri-
chosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento se acha-

OS CRIMES DO A_DR
Lindo romance hespanhol em dous

volumes, vertido parao portuguez por
Viridiano 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-so na Loja Genesio-

COMPANHIA BAHIANA

De Io a 31 de maio de 1888
Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

11 Terça-feira
2 Quarta-feira
3
4
5
7
8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Quinta-feira.....
Sexta-feira......
Sabbado 
Segunda-feira...
Terça-feira......
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terç -feira......
Quarta-feira....
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado.*
Segunda-feira...
Terça-feira.
Quarta-feira.....
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado............
Segunda-feira...
Terça-feira...., .
Quarta-feira.....

311 Quinta-feira.....

1
9

t
11

I 7
1

0
5

6
ii

7

8

. 

' 

.-%.'''
O

11

12

5
I 11

' 
' 

'*;:•:._.-

FRUCTÜOZO BRANDÃO J-

y.nde 
'tini* 

Blue Black üiító
preta, fina e fixa. :,.•. ^ i q

GARANTIDA

\
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NOVA LOJA dn o ba atei'0 José Gonçalves
Alue d**

s DA

•».

TRIUMPHA A VERDADE

•f

E4á conhecida pelos meus numerozos fregu-ws que é a Joj*»
méis bem so-ti'o dVst» cidade. « » qu» t«-aita?en Ias de mais apu
rado e s o. e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de
prova* que nao ha competi- or, venham crer e scientifica r-se da
verdade. __^ .t?

üm covado dc me inò de qualquer côr por 88) rs. egual aos
que por ahi vendem a 960. x u

Um eovalo de cazimira granito por 2500, igual a que por
abi vendem a 3500.. . •

? 840 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de s-Minét» liza por 200 rs.
Um chapéo a jitéô M«n«no por-1-500.
Um par d« botinas cjuro da ruisiacom ilhoz, oquehi de me-

Ifaor por 9«000.
Um par de sapatinha ingleza por TJOO todos venlem egual por

9S0Ü0.
Um p>r de -.apaio verniz que todo« vendem oo** 10í},igii*l por OJJ0O0,
Ut» pr de Sipato couro da russia por 4$Q00 é de admirar.
DVtumbranle -sortimento de casaraira prôtt* e de cores, em pe

case cortes. ^
Bâas brancos e d* çôae*, cre'oaes para tidos os preço*, peta

drantos, chapòus para homens e senhoras, o qua ha de mais mo 4
¦ der nes.'' ;&D;#&i h && -&•..•

Fichus K?o*e co» seda, Iuvhs, l que*, ÜÔ é?f espartilhos, calçados
e uma infenüade de a tlgos que ió com a pe^ençi dos fregue*
z$s pusso oi.strire justiS^rq *e aqui n'e^U cilada não hi cornoeiidor.

Avizo aos f.egueco. 0r ueuos 30 por cenl») que outro qudlquer.
19 Bua da ponte velha 19 ^

Tinto e branco, ie primeira
segunda quBlid..ie, veod0 \lanue[

t ontes, Moreira. e-üi ppa*. bar'is e a re alho em 1 ta -s .ice\Uçâo
de*te viu.^re no coâtÂèréíò Ura
M-fO immensa.

Ode ptirneira qualidade tesa
substituído pe f í. menh o de LU-
bôa e muit*s caias cjü-í vendiam
deste tem-no sub -tuido por
aquelle, sem a ainioin reclami-
*vâ3 por parte, da k^u* fr^guez<?s.

De >os-to na rab ic* di café
muidt) a rui das Flores n. 21.

I GAFE' MUI DO

PADARIA LEALDADE
i -VMU Í0H_UZíV

Tem constantemente massas fi
nas tomo seja bolaxõ* apompa*
dor, bòlaxa' àddina Castro, Luzo
BraziUiro, biscoitos fiaos fatias da
Rainha o floMo trigo.

Na tua formosa n. 15

CEHVEJA BKAZILEUU
_*5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafa¦é seu importador i.'e„ta cidadela

ÍiikI Fontes Moreira.
Tem sempre .m deposito grande

quantidade da mesma, branca e

agradav-el e co*T^ponde perfeita*
#Mníeao d* rigieza. .,,-'*.

Raciona* s e e^aageíras sio una
nimes era proçl unir a suabondi*
de, chegandoVlguris uVsTe* a pre-
feril a pa a ssu uzo particular.

O seu fabricante rogo«ija-se po5*
ter conseguido fabricar uma cêr*
vt ja que está acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas es
ifan^erns, que *ó tem mérito por
nào serem dò paiz.

O ani.unciar_\e tem a profunda
convicção que o respeitável pu-
bli-o, uma vez; co^veucida nes.
Us verdades,-: não lhe recusará a

nuel Fontes Moreira,continua
com o *eu fabrico de café rauido,

orno é geal-nente .;onh__i lo.
Es1»* café é o v^rdadf'irp cate da

queasexmas. famílias,, e, mais,
amadoras podem fazjr uzo sem o
minimo rc ii* de que seji um pro*
dueto falsiucado ou de&tetuido do
seu verdadeiro pala íarjp^is o seu
-«bric.nte \l ra Io conncc-imenb
p.oE^ional qti^ tem n?4a in-
iuUfia só man-pula o m^.hjr café

quj, enCHiUrr» no merí?a<ío, razõ s
e tHsqtie o c<lo,a na altura do
seu verdadeiro val^r. ,

A exmas.ram !if?s que desejarem
iizar de um geiie»a tão perfeito
aaand«r9iò »bi^tecar^se d«> _ne$uio
jia tabric» a rua das Fiorbs;.__'• 24

uiiic» a onle è veá/ido-
Preço lgOOô o kilo. •lugar

.RüClüOZü BRÁK3IO \
Café superior, raoWo,p__ro vende

e muito Sábò^ozo
fiira da Príica n. 7.

CIGARliOS CíEMa
Para fazerem desapparecer ias<

tantanaamente, a frita 4e respi-

Esta cerveja è inalterável por èí
por 3 annos.

: .1 sua rôr dôuradinha e perfei-tamete Iim|íi^ seu paladar é

ua Ví l.osa prolsícçâo, ao que se 1 (puchiimento) quer por soffnmet.-
onfe.s_a sumaib^nie grMto. \\Q% bronchites, quer por moles-'¦"'•"'¦:¦¦¦ '' vv*:' ¦'-¦ —-- tias do cor-?çâo è do li;ado.

AGUA CELINA Ven^le ?f|^|í2p^|||||Í
O ineíhor DrcDaradoi-oara (iraC va Freitas em sua loja á Rviamelhpi; p-rcparadOi para

caixas e fortiUcar a cabello, ven-"formosa.

W'.


