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O ASTEROIOE

AOS LAVRADORES

Já está á margem do túmulo a ne-
gra intituição, que tanto degenerou
o progresso moral e material da nossa
cara pátria—a escravidão.

Os senhores de escravisados, co-
nhecendo a força d'esta verdade, de-
vem, quanto antes, emancipar-se d'es-
te cadáver, libertando seus escravisa-
dos incondicionalmente.

A lei fatal nào tardará, e ai dos se-
nhores de escravisados que a espera-
rem: os escravisados inesperadamente
os abandonarão; porque, uão lhes sen-
do devedores de gratidão alguma, vis-
to como a mercê que receberem não è
devida as suas génerosidades e sim a .
uma lei, emanada dos poderes compe-|
tentes, por certo, se recusarão a per-
rnanecer cosio libertos em suas com-
panhias; e, quando estas razões não
sejam bastantes, ainda lhes acompa-
nha a incerteza de que seus ex-senho«
res não lhes garantirão a sua nova con-
dição.

A libertação espontânea, plena, è
uma amnistia dos senhores para com
seus escravisados; ambos ficam conci-
liados: è uma nova éra; um espirito de
luz iilutninará seus corações.

Bem disse o poeta portuguez; Ca-
rapes: «e com palavras amorosas que
è um mando nos reis a que mais obri-
ga» etc.Pois bem. nós também dizemos
como este poeta: a gratidão éo poder' a que mais obriga.

A libertação incondicional è a taboa
de salvação para os senhores de es-
cravisados.

O trabalho livre é a fonte da riqueza.
. Eis üm exemplo incontestável:

Um importante lavrador, de Relem,
conversando com o sr. coronel José
Rujj ancião respeitável e probo, disse:
que a tarefa que dava hoje aos novos
colonos, era a mesma de então; porém
que ao meio dia estava o serviço aca- |badõ; e, a vista d'este resultado, ia |
propor novas condições de trabalho
mais vantajosas para ambos.

Os srs. capitão Manuel Antônio da
Silva Pinto, drs. Pedro Vianna e Ho-
norato Paim; coronel Themistocles e
©utros que ultimamente libertaram

seus escravisados incondicionalmente,
também estão plenamente satisfeitos
com os seus novos trabalhadores, e
anima-os a esperança de que suas sa-
fras vindouras serão muito mais ren-
dosas do que as anteriores; tal é o gos-
to e animação que reina no trabalho
das m smas.

Outro tanto não poderão allegar os
actuaes senhores de escravisados, que,
devido aos perniciosos fruetos da es-
cravidão, estão, quasi na sua totalida-
de, com seus bens hypothecados ou
sacrificados ao eommereio, ede fôrma
alguma se poderão emancipar d'este
«ônus» em Tjuanto nào emanciparem
o trabalho em seus estabelecimentos
ruraes: O Divino Meste disse: «a bôa
arvore dá bom fructo. não pode uma
figueira produzir abrolhos.»

O trabalho livre è ampliação • da
natureza; é corno diz Emilio GasteUar:

«O lavrador offerece á sociedade os
tributos da natureza. E' sua a vela que
o marinheiro estende para apresion?r
os ventos; ê sua a seda em que se en
volve o rico; seu é o branco linho com
que se veste o menino no berço; são
seus todos os tecidos com que se res-
guarda o corpo das inclemencias da
natureza; elle é um mediador entre
Deus e a natureza, entre a natureza
e o homem.»

E quando chega a estação das chu-
vas, semeia o trigo depositando n'elle
todos os seus esforços, que reverdecem
ao vel-o brotar, até que o sol do estio
o doura; e então, cuidadoso, recolhe-o
com delicioso afan e alimenta uma in-
finidade de seres; pois as suas mãos,
sempre avarasdos thesouros da vida

possuia, de nomes, Anna Maria, Maria
Luiza, Sabina e Victorina, sendo ai*
em comraemoração ao dia da Santa
Cruz, e as outras tres, em regosijo a
installaçao do Club «Rio Branco».

—Nosso estimavel e particular ami-
go sr. commendador Joaquim Manuel
de SanfAnna, residente n'esta cidade,
alforriou, sua única escrava Anna, e
contratou logo a continuaçãos dos ser-
vi cos da mesma, dando-lhe 10#000
mensaes.

—O sr. pharmaceutico João Vaz de
Carvalho, residente n\=sta cidade, li-
bertou os seus dois únicos escravisa-
dos que possuia.—O sr. José Maria Barauna, resi-
dente no Capuerussú, em homenagem,
ao anui versado natalicio, do exmo.
sr. dr. Aristides Augusto Milton, liher<
tou seu unico escravisado de nome
Antônio, sem condição alguma

—O sr. Manuel Pereira Borges, mo-
rador na fazenda das «Vargens», li-
bertou seu escravisado de nome Ro-
berto, cabra, de 20 annos de edade,
sem condição alguma.

—O major José Joaquim Ferreira d*»
Almeida, seu filho alferes Antônio Fer-
reira de Almeida e seu cunhado te-
nente Antônio de Souza Brandão, re-
sidentes em Belém, alforriaram todos
os seus escravos sem condição alguma,
sendo elles os primeiros que deram o
exemplo n'aquelle districtò.

—Padre José Martins da Silva, re-
sidente na freguezia da Muritiba, li-
bertou sem condição alguma o seu es-
cravo Manuel, preto, com 30 anno*
deedade.

mêm^^^^m^m Nossos parabéns atão generosos li
Na lavoura livre está desenhada bertadores.

toda a influencia e importância do
agricultor, o obreiro das riquezas e de
tudo quanto é bom.

Portanto aconselhamos a todos que
ainda tiverem escravos libertem-n'os,
para augmento de fortuna e de sua la-
vonra.

NOTICIÁRIO

INAUGURAÇÃO ESPLENDIDA
No dia 1* de maio do corrente, foi

solemnemente inaugurado em S. Felix
o Club «Rio Branco».

O salão estava brilhantemente pre h
parado e repleto de cavalheiros.

Depois de constituída a direcçâo do
Club pelos senhores, eleitos por unani-
midade,—-capitão Alberto José Pinto ,
presidente; Pamphilo Gonçalves Cha-LIBERDADES ? __,,— --,

A sra. d. Maria Jôaquina de Oli- ves, vice-presidente; Io secretario,
veira Barros, residente n'esta cidade, Manuel Larangeira Dantas; 2° secre-
libertou as 4 únicas escravisadas qua I trario, Genesio Borges de Souza; tfce-
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souroiro, Manuel Ignacio de Oliveira
Marques e orador, Elizio Pinto.

Assumindo á presidência o sr. caj.
Alberto Josó Pinto abrio a sessão as
8 horas da noite, pronunciando pala-
vras cheias da maior animação e pa-
triotismo.

Pedio a palavra o nosso amigo o
illustrado presidente do «Club Carigé»,
sr. professor Oincinato Ricardo Pran-
ca, o qual fez vibrar o enthusiasmo
dá grandiosa idéia abolicionista., (jue
ei e honrosamente abraça, fazendo
sentir aos são-felixtas a necessidade
da abolição e a fundação de uma so-
ciedade que tivesse por fim az}rlar aos
pariás da nossa cara pátria, mostran-
do-se ancioso por ver a Cachaeira e
S. Felix, sem a mancha negra da ne-
fanda escravidão. O orador fora ap-
plaudido vehementemente.

José Theodoro Pamponet, uzou
da palavra, com a eíFusão e a natura-
lidade de phrases arrebatodoras ao
audictorio; foi um brado de heróe
(Taquelle respeitável ancião, cuja vida
sempre tem sido útil a Pátria eao povo,
no momento mais medonho e ameaça-
dor, quer na espada em frente aos des--
filadeiros d'Assumpção, quer na penna
sobre as columnas da imprensa onde
è incansável bãTâlhador.

Cezario Kibeiro Mendes, pedindo a
palavra,depois,com bonitas expressões,
fizera entrega de uma carta, contendo
tres liberdades, offerecidas pela exraa.
sra. d. Joaquina de Oliveira Barros,
residente n'esta cidade, em homena-
gem a inauguração do referido Club.

Fora aeceita com grande enthusias-
mo, e proposto pelo sócio Pamponet,
um voto de louvor e pelo sócio Cin-
xnnato Franca o titulo de sócia bene-
merita á virtuosa senhora, o que foi ac-
céito por unanimidade de votos; depois
o sr. presidente propozera um voto de
louvor aos senhores, Cezario Mendes
e Gincináto Franca, sendo approvado
por unanimidade de votos.

Concíuio-se toda esia festa, as 11horas da noite, subindo aos ares mui-
tas girandolas de foguetes, e em vivasaos são-felixtas, atos cachoeiranos, aEduardo Garigô, a Pamphilo da SantaCrus, a «Gazeta da Tarde», a redacção
a'este jornal e ao patriótico «ClubCaribe;»

¦\._-

ULTIMA HORA
Consta-nos que os escravisados dobarão de S. Francisco, mudaram-seeiüma$srpra:àcapital;]3ravo é ounico recurso para os emperrados ce-clereín ao reclamo da idéia aboli cionis-ta, parabéns aos correligionários dai?ahia.

serem dotados do lom da palavra, para
nos informar a respeito.

Consta-nos ainda que este ousado
escravooraia, pretende fazer algumas
proezas com os abolicionistas d'esta
cidade.

listamos prevenido

^r_sr-

t>.

Consta?nos que o sr Roberto Macha-
do, «notável fazendeiro» no Magalhães
nomes Augusta e Gaetana.

Consta-nos mais, que, este «celebre
personagem», procede de uma fôrmatal para cem os filhos de seuá escra-visados, que sentimos os vermes não

CONFERÊNCIA ABOLICIONISTA
Conclusão

Genesio Pitanga, representando a
«Orphesina Cachoeirana», o qual fora
deslumbrante mente applaudido; pro-vou a necessidade da redempçào do
escravo e a necessidade da entrega de
carta dei A, B, G, aos libertandos.

Refirindo«#"e a Portugal justificou quese elle introduziu a escravidão no Im-
perio todas nações assim fizeram; foi
erro d'aquelles séculos; o Brazil se-
gu ndo o com o trafico,

Professor Thornaz de Aquino, ao su-
bir á tribuna a multidão salvou-o com
muitas palmas; principiou o orador
revestido de uma modéstia condigna
de seu talento.

Discutindo a questão com uma lo-
gica importante, dissera que a escra-
vidão não exestia entre nós porque a
Constituição Politica do Império tinha
abolido-a d'esde sua promulgação,
(applausos) o defeito d'esta indolência
entre os homens livres^de nosso paiz
para com a lavoura era somente de-
vido a escravidão, (palmas e apoiados)
o nosso paiz tão rico em terreno e
tão pobre seus habitantes devido a
escravidão; (applausos)o homem livre
considera á lavoura como trabalho
próprio p-ira o captivo (applausos) e
acabar com esta infâmia que insulta
aos brios nacionaes è dever dos gover-nos e do povo (apoiados e applau-
sos).

Provou pelo direito natural queninguém tinha direitoá ser escravo,
confrontou o estado da escravidão en-
tre nós com os tempos idos de Roma con
cluindo de uma maneira lógica e ver-
dadeira que os responsáveis eram os
partidos, que se dominavam pelo pre-conceito.

Comparando o estado em que está a
Provincia e o Império à respeito edi-
vidos, os grandes empréstimos con-
trahidos, a insuíüciencia do papel moe-
da, as protellações nas assemblóas, sa-
crificando o thesouro nacional a in-
fluencia do ouro atè mesmo nas aca-
demias, suplantando muitas vezes o
mérito do pobre, tudo devido somente
a escravidão, a esta educação servi! ebaixa resultante da senzala (palmas evivas). è,«

Fallou no veneravel R. Branco comoo modelo do patriotismo d'esta gran*de idéia, fallando depois na Bahia re-
cebera apartes vehementes,* o orador
pedia ao povo que seguisse as pegadas-(Taquella cidade (uma voz:) seguire-
mos as de S. Paulo, Ceará ede outras

escravos; o
orador, devemos esperar (uma voz não'
apoiado, carta da Corte a Cacíioeira
não precisa, o Paraguassú é irmão do
Ypiranga) asylemos o escravo queaqui chegar (uma voz: fujam todos

mandaremos buscai -os ate) toda a ii.vn*esta questão, conheço as tradiceô>í
d'esta terra (uma voz estimamos müi-ito que conheça ella soube garantir osceptro ao monarcha nào temerá á re-volta para libertar seus filhos, (apoia-dos vivas aos apartistas).

Concluindo finalmente do uma mmnoira brilhante; pedindo abolição daescravidão em Cachoeira no dia 25 deJunho d'esto an *).
O orador 'e*üu 

quasi uma hora natribuna c prehehchéu aespectativa damultidão qne soube applaüdil-o com
muitas palmas e vivas.

Severo Guimarães ò qual sabia-se
muito bem com a recitação de uma das
suas bellas poesias, ofíerecida ao povocachoeirano e ao abolicionismo, fora,
applaudido.

Padre Onofre da Silva que fora ac-
clamado pela multidão para fallar,
subiu á tribuna em poucas, porém ele-
vadissimas e profundas expressões pe-*diu a redempçào da escravidão e prin-eipalmente n'esta heróica terra, em
nome de Nosso Senhor Jesus Christo e
da Santa Igreja; a multidão não ces-
sou de dar-lhe os merecidos applausos.

Manuel Antônio Nazareth ao subir
á tribuna fez sciehte o fim da conferen
cia e a razão pela qual tinha convo-
cado—a a redacção do «Asteroide» da
qual elle era alli o representante.

Em um importante raciocínio pn>vou que a escravidão não pode e não
deve ser mais tolerada sob o céu ca-
choeirano (applausos) em nome d'este
jornal que defende o fraco/ peço aos
meusillustres concidadãos que liber-
temos nossos irmãos, os nossos pa-»tri cios que gemem nes grilhões da es-
era vi dão; (vivas e palmas) nesta terra
a escravidão é o crime que mais nu<*
bla o principio tradiccional que herói-
camente nos lagou os nossos avós (pai*
mas).

Depois de fazer o esboço da historia
negra da escravidão,* terminou pedin-do aos cachoeiranos e aos são-felixtas
em nome da imprensa, liberdade paraaquelies que ainda transitam á mar-
gem do histórico Paraguassú trazen-
do n'alma ostygma cruel da escravi-
dão (palmas e vivas) ao «Asteroide» ao
administrador, o subdito portuguez
Manuel Fontes Moreira, e ao povo
cachoeirano.. . '

Terminou-se esta grande festa as no*
ve e-mèia da noute pouco mais ou me-
nos principiando as 5 horas da tarde
tudo em melhor ordem e harmonia.

A maioria das sociedades e Glubs mais
importantes d*aqüi e S. Felix apresen-
taram-se em commissões, adherindo a
nossa idéia de libertar-se a Cachoeira
no dia 25 de Junho,

3GS

Ll
A MULHER • :^

Ofíerecida á meu amigo CincinatG
Franca

¦ '. *v • -f ....... ¦

N'este mundo existe um ser,"
primor dos seres creados,

, traz era si—anjo e demônio,
inocência e mil peccados!
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A poesia da existencsia
Só com elle sVmeaiMiou;
desde que o mumh» surgio,
elle logo o dominou!

Dominou, dominará,
é lei. ..a natúra o quer;
pois consiste a sua trindade
em anjo, demônio e mulher.

Cachoeira, 2 de maio de 1888.
Severo Guimarães.

A.WJN5I0S

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no prédio onde

reside o sr Joaquim Marques,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.

t!4»3 &B2&
ANDRÉ

DE
wõaÀÉs

es

ATTENÇÃO!

GRANDE LOJA DE FAZENDAS

3SO CURRALRsIIO

Antônio cabino Spinola de Andrade
rezolve vender, d'ora em diante, suas
fazendas pelo preço da capital, com me
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 á sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280 réis o co-
vado. Grande sortimeotos de medras-
tos> chapéus para homens,, senhoras e,
meninas, creguellas, flanellas etc. Ca-
misas, Bnegariade quadros; completo
sortimento de livros para ensino pri-
marioás creança/lindas ponteiras para
fumantes, completo sortimento de ma-
terlaes próprios para sapateiro, além;
de muitos outros artigos que è desne-
cessario ennnumerar.

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

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

Támbem vende capim aos feiches.

ABOLICIONISMO'
Josié Theodoro Pámponet oflferoce

<seus serviços ao abolicionismo d'esta
.comarca.

Os «escravisados», que se julgarem
com .direito á suas liberdades, quer
porveíFeito dà lei de 7 de novembro (
de 1831, quer por outra lei, podem
procuràl-o na suã residência em S.
Felix.
«•¦^¦¦^¦¦"¦f»"-^^^——~««—.^-.."^—

Tfesta typographia se dirá quem
preciza de 100 bons trabalhadores para
,0 serviço da lavoura, preferindo-se
jquelíe.s que tiverem famílias

; j AGENCIA DO CORREIO
O agente do correio d'esta cidade

(faz publico que do dia 16 do corrente'em 
diante, está funcionando a respec-

tijra agencia no 2o pavimento térreo
do sobrado onde reside o advogado
José Almachió Ribeiro Guimarães a
ladeira da praça, >

PADARIA LEALDADE
Na padaria lealdade vende-se vinho

figueira de superior qualidade, águas,
J SP J. Biscoitos Inglezes de todas
as qualidades, leite condensado, mantei- j
ga Fellippev Ferreira Santos, queijo'
flamengos, e de prato, chá Preto Hy.
•on, em latas de 1$000 e dè 2$000
a rua Formosa n. 15.

ATTENÇÃO

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

Cachoeira, 21 de março de 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. encommendas.

O proprietário d'este bjm conhecido
tabellecimento participa aos seus

freguezes, (Testa cidade e seu reconca-
vo, que se acha bem sòrtidò das mel lio-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães, calçados, mhuLzas, perfumari-
as, roupas feita.s o que tudo de hora em
diante venderá por mu'to menos do

outro qualquer estabelecimento,
te d'esta vez suas compras serem

feitas com grandes vantagens e capri-
chosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento se acha-
rá aberto das 6 da manhan as 9 da
noute.

21 Rua das Flores n. 27.

ATTENÇÃO
André Moraes acaba de receber da

capital, um ricoe pomposo soriimente
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao covado, uma pariida de
sapatinhas para senhoras a 4$000, e
das enfeitadas a 6$000, uma peça de
madrasto encorpado por 5#000 e mais
artigos que chama a attenção de seus
freguezes , eque está disposto á quei-
mar por menos 30 0[0 do que outro
qualquer, quem duvidar venha ver....

COMPANHIA BAHÍANA

De Io a 3L de maio de 1888
Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

•Alt* & 1 &'
i

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.

iât Ü4 ÍtH.?<ts

Grande e variado sortimento de fa-
zendas trouce da capital Manuel'Ter-
tuliano de Almeida, proprietário da
lojo a rua Formosa n. 44, garante yen-
der por menos, que outra qualquer ca-
sa, 2õ por cento peças inteiras.

As exmas. sras f
Grande espozição de cretone nos dia

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

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

üua Formosa n. 44.
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Terça-feira
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Quinta-feira
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Sabbado..... 'J
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Sabbado
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Quinta-feira
Sexta-feira
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Quinta-feira • t ¦ • •
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TRIUMPHA A VERDADE

dij o ha a
Alme d ¦•

"i/o José Gonçdves de

?JM à TH
tf

ao-

por

me

Éstó conhenio p4o« meus numerou* freguezes qua é a loj
mais bptrí scrlHa dVgt* cHale. « a q«" ^mf*?endas de mais ap.i
rado g<se. e é a qae venle sem g*"t>ar, para aieda acabar de
prova- que nao ha compmdor, ven___. crer e scientiSca r-se d»
verdade. --- .

Um covaio dc me inò de qualquer côr por 88) rs. tgual
qu* por ahi vendara a 960. .¦

üm covaio .rfe cszmira gramto por 2500, igual a que
abi vendem a 3500.. .

240 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de s^linêlaliza por 200 rs.
Um chapèoa J^é M»nmo por 1600.
Um p«r de botinas cjuro da niisiacom ilhoz, o que h* de

Ibor por 9j?000,
Um par de sapatinha ingleza por 7j}00 todos ven lem egusl por

9j}0ü0.
Um p>r de sapato verniz que todo> vendem oo' 1jS>$,igtinl por 9§000.
Um pr de sapato couo da russia por 4$Q00 é de admirar.
D-'iumbrante sortimento de casomira prêi.. ede cores, em pe

ças e cortes.
Bius bancos e à* cô es cre-ones para t > Ios os preços, ma

dra^os chapéus para h >mens e senhoras, o que ha da mais mo *
dero< s.

Fi-hu* ü»o*e cot» sela, luvas, 1 qaes flô es, espartilhos, calçados
e uma infenilade Je a ti gos que >ó coma peruca do* fregue-
zes piíü.o m»4nr* justiíi-iarque aqui n^ejía oiiade não tu conueiidor.
! Aviso aos f egue_<*_ p»f lenos 30 por cento que outro quJquer.19 Ho* da ponte velha 19

PADARIA LEALDADE

yÍTen? eonstantem^níe massas fi
^slomo seja bolaxõj_ apompa*
dar, -boIaiavAdifhn» Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias ua
Rainha e flor do tdgu.

Na iwa formosa n. 15
¦yy< ¦ ¦.

CEU VEJA BKAZILE1R*
i

5§000 a dúzia, 440 rs, a garr*f<
é :s?ií importador i/síla cidade Ma
íiúel Fontes Moreira.

Tem sempre un deposto grand
quantidade da mesma, b/anca e
preta.

Esta cerveja è inalterável por
por 3"annos,

A sua côr douradinha e re f-i-i
mçietô límpida, seu paiaaar é».'c

agradável e cot" ponde perfeita*
nvnieao d^* ligleza.

Saciiyhatsé e^angsírns s*o una
rumes em proclunir a sua b ndi-
de, cbe^antio alguns tAs e< a pre-
feril a pa a seu uzo pdrteuiar.

O seu fabricante rogosija-se por
ter conseguido f*bricar uma cer*
f>ja que está acima de todas na-
Ciooaes e superiores a muitas es-
uan^e rnsa que ò tem mento por
não serem do paiz.

O fnuünciante tem a profunda
çoiiviCvào' que o ie peilavel pu-
bho. uma vez co^veucido des.
Us verdades, não lhe recusará s

Tinto e brano, ie prime 'ra
segunda qualidade, vajide ttanuèf

i o ues M^eira, v<\\ p-pa*. bar
nse a re allioeiii 1 ti *, acévUfâe
deste vinagre no conmeroio úm*i ?o iwmenp.

Ode p-imeira qualidade tem
sub^itmdo pe f-it iiiHíit* o de Lis-
üdaemuitis ca as qu- v.ndiam
leste trítn-no sub imd» poraquelle, sem a minima reclama-

gâo por partn dn s« u^ fr guez.s.
Deposito na rab ic» d*, café

muidj a iu« dis Flores n. 21.

CAFÉ' MUI DO
Manuel Fontes Mo <«iracontinua

com o «eu foi o de café muido,
orno é ge alnente onhiiio.

Es'e caie é o v^rdadejro café de
jue as exma^. f^f»'lli„_, e mais,

ama iores podem faz»r uzo sem o
miniíiio r c i de qu« sej» um pro*
dueto faisHiCíído ou de^tHt^Jido do
seu venia>ieim paladar;p is o seu
f bdcínte 1 vm. ío conüecímento
profissional qj;j»ism vn° ta in-<
iustâa só manipula o m-l^ar café

qu^ enciMitri im mercado, razoas
e4asq ie o e< lo a na altura do
seu verdade ro valur.

A exmas.íam !i«s que desejarem
nzar de um geie«o tão perfeito
mandarfto obí>tecer'S« d<> mesmo
jia fabrici a rua das Piores n* 24
íu^ar uoíC > a on \>> é veniido.

Pieco 1|00Ô o kilo.»

FRUCTUOZO BttARMO
Café ^up^ioí%moido,puro vende

e mu»to Sabo^zo
R^i» da Pr<c<* n. 7. "

ciGAUttus dtai íNTes
Para fazerem desanparepèr..ins-"

Ítantan 

ain-nt^, a fífita de respí-
ração produzi ta quer por asthbaa
(puchamento) quer por sofffimeB*
to_ bronch te», qu* r por moles-
tias do coração e dourado. ^

Vend» Etneslo Sidõe* da Sil-
va Fretas em sua lt»ja a ||a

a>f a_ e íüiUiuür o cabello, ven- formosa.


