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O ASTEROIDE
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OS CARAS DURAS
Quem testemunhou o sr. conselheiro

Prisco Paraizo, ex-ministro da justiça
do «gabinete. G de junho», signatário
e solidário com o «projecto Dantas»,
e vio pouco depois, o mesmo conse-
lheiro, arvorar h-esta cidade a ban-
deira negrêira, prestando-se a jurar
contra Gezario Mendes; fazendo publi-
car um «jornal» escravocrata soba
redacção de cegos bacharéis, «libera-
es» de sua «liberrinia» escola, não po-
dera deixar deesclamar: «cara dur »!

Quem vio esses bacharéis por ocoa-
siãoda «reunião dos lavradores», con-
vocada pelos conservadores, aiitepo-*_rem-se a ordem regular d'essa reunião,"ánarehisarido as turbas em nome do
abolicionismo, e os vê agora, guinda-
dos a um «traquete negreiro», insul-
.tando, . calumniaiido, injuriando ao
povo cachoeira no exclusivamente abo-
lieionista, coni os'epithetos, de ladrões,
salteadores, e outros mil impropérios,

¦sòpróprios de lábios infames, não po--dérâ.deixar de bradar: «Caras duras»!
rí'.c Quem vio um, então «donato» do

jèzuitismo de «becca», na imprensa
d'esta cidade, e na da provincia onde
«preparava-se» para o «apostazismo»,
escrever bombásticas poezias em proldos mizeros escravos, negando aos
senhores d'estes, o direito de proprie-
dade; quem vio esse moço infeliz col-
laborar artigos longos e reactores
contra a" escravidão, e...o vê hoje, re-
digindo a «gazeta negrêira», hão pode-rá deixar de gritar com todas as for-
ças dos pulmões: «Cara dura»!

Pois bem; são esses «caras duras»,
que se atrevem a aff rontar a paciênciado heróico povo cachoeirano, .cuspin-

. do-lhe na face o estigma de «ladrão»!
.. .Provoquem, provoquem, abuzem da

..' criossa pa ciência ,-kmi riguem • nos, in-
sultémmos, injuriem-nos, calumniem-

nos, que um dia, talvez, pagareis bem
.com a vossa infâmia!

Mas, não:—-o povo cachoeirano, queforma a grande familia abolicionista
. (Teste municipio, nunca descerá a
manchar suas mãos nas faces dlesses
miseráveis, que tanto e.tão infame-
mente, nos provocam—não.O povo cachoeirano saberá com a

altivez que lhe èpeculiar atirar com
os biecos das botinas esses insultos,essa
calumnia, essas injurias, para as faces
áVesses «beccados liberaes», inaccessi-
veis ao poder.

Nòs, martyres da ideia, teremos a
paciência de supportar os espinhos
d'essa coroa, que nos preparam esses
transfugas, essv*s apóstatas, esses in-
fames, esses modernos «Judas!...

Christo teve por supplicio o Golgo-
tha; porque não teremos nós—por pa-
tibuIo~-o ((Tempo»?!...
•~-~T"T,~ *****

NOTICIÁRIO
FALLÀ DO THRONO

Eis. o tópico da falia do Throno,,
concernente á abolição.

Disse a sereníssima Princeza:
«Aextitícçãp do elementoservil pelo

influxo do sentimento nacional e das
libera (idades particulares, em honra
do Brazil,adiantou-se pacifkamente,de
modo que è JaoKaspiração acclamada
por todas as classe^ com admiráveis
exemplos de abnegação da parte dos
proprietários. Quando o próprio, in-

filhos d'esta, Cecilia e Antonia; e Be«
nigna, crioula, de 20 annos.

—O sr. dr. Deraldo de Almeida Maia,
dignojuiz municipal e de orphãos dos
termos^reunidos de Santa Cruz de Li-
nhares, na provincia do Espirito San-
to, e natural da freguezia da Muritiba,
d'este termo, acaba de alforriar dous
escravos, únicos que possuia, eincon*
dicionalmente; escravos estes que se
acham em poder da mãe d'aquelle
nosso amigo, residente na referida fre-
gueziada Muritiba.

—Na Conceição Velha, freguezia da
villa de S. Felippe, d'esta comarca,
no dia 14 do mez ando, osr. Hypolito
José Pereira alforriou, incondicional-
mente, as suas escravas Izabel o Mar-
cella.

—No dia 18 do referido mez, por oc-
casiâò'do zelozo vigário da supradita
freguezia, rvd. padre José Lourenço
Barbosa dos Santos, celebrar uma
missa por alma da finada d. Maria Joá-
quina de Almeida Machddo, os filhose
mais herdeiros d'esta alforriaram os
escravos, José, Pedro, Victoria eJoan-
na, todos incondicionalmente.

—No Mesmo dia o sr. Hypolito José
terress,* privado vem ex ponta neameíK Pereira e capitão Li no José Fernan-
te collabjrar para que o.Brazil se des-
faça da infeliz herança que as aeces-
si da des da lavoura, haviam mantido,
confio qne não hesitareis em apagar
do direito pátrio a única excepção que
n'elie figura,em antagonismo com o es-
pi rito christão e liberal das nossas ins-
tituições. Mediante providencias que
acautelem a ordem na transformação
do trabalho apressem pela immigra-
ção o povoamento do paiz, facilitem ás
communicações, utilisem as terras de-
volutas, desenvolvam os créditos agri-
colas e aviventem a industria nacional,
pode-se asseverar que a producção
sempre crescente tomará forte iropul-
so e nos habilitará a chegar mais rapi-
damente aos nossos auspiciosos des-
tiuos. ,;

LIBERDADES
O sr. João Pacheco de Oliveira, e

sua exma. senhora d. Carolina Vieira
de Oliveira; passaram carta de liber-
dade aos seus únicos escravos Mar-
colino, pardo, de 20 annos de edade,
Anna, crioula, de 30 annos, dispen

4-e.s, residentes na referida freguezia,
alfofnaram,incon<{icionalmente,aquel*
le, a 

"sita escrava Sara fina, prescindin-
do do servl<^..-% um ingênuo; e este.,
as suas escravas Vfe^ncia e Maria, c

—O sr. èònç^tò^
sidente na freguezia dos Humildes,
termo da Feira de SanfAnna, alfor*
riou düa escrava, de nome Maria na, in-
condicionalmente, no dia 22 do mez
passado; e está disposto a alforriar as
escravas Clemência e Evarista, que
e^tão fugidas, logo que estas se apre-
sentem em sua fazenda Quartel, n-
aquella freguezia.

—A exma. sra. d. Maria da Pürifí-
cação Barros Guimarães, digna mão
do nosso sempre chorado amigo tenente
José Mathias da Silva Guimarães, con-
feriu, hontem, carta de alforria, ih-
condicionalmente, á única escrava quo
ainda possuia, cie Nome Athanazia.

Nossos parabéns.

***

No dia 4 do corrente seguiu com a
sua exma. familia para a capital, com.
destino a capital da Província de

saado os serviços de dous ingênuos,' S, Paulo, o illm. sr. dr. José Luiz dô
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Aragão Faria Rocha, que aqui,cora pro- j
llciencia, iIlustração e caridade, exer-
ceu por 7 annos as clinicas medico e
cirúrgica.

Estimado por muitos, e considerado
por todos foi digno do apreço d'esta
terra. Ao seu embarque compareceram
algumas senhoras e muitos cavalhei-
ros de escolhida sociedade.

Dvsejamos-lhe e a exma familia bôa
viagem e feliz sucesso em sua nova re-

' sidencia.

No numero vindouro noticiaremos,
como é do nosso dever, o facto oceor-
rido no Capueirussú, no dia 2 do cor-
rente, com os capitães de matto.

V- w-v,.

SECÇAO LIVRE

AOS SENHORES D'ESCRVOS

oenhores: tirai em nome dos vossos
hrios, de vossas dignidades, por alguns
instantes, dos olhos a venda do inte-
resse, abafai nos vossos corações a voz
torpe, o echo messalineo dos vicios e
ouvi attentos, imparciaes e justos, as
vossas consciências, que, se não estão
empérdernidas, conservam ainda os
verdadeiros typos de justiça e do de-
ver, e hão de fallar-vos com voz mais
fbrts do que a nossa, mais convencente
que a de todos os abolicionistas, mais
persuasiva que a de todos os homens,
e nào será ella que vos ha d'aconselhar
a coatiauaeao n'essa lueta inglória,
quetravaesem nome dc barbarisrao—
filão do pasAAdo,com uma idéia, que é
filia da civilisação erepresentante do
futuro; e não será ella quo vos hade
enganar com a esperança d'uma victo-
ria impossível; ella hale vos dizer,
porém, que a escravidão no Praziljá.
é um corpo que prestes a afo^ar-se,
vai pouco a pouco desaparecendo en-
tre as águas do grande mar dò frasea-
do—salval-o è impossíTel, porque en-ire os braços da ^ictimo,::a3rreplseu
defensor. Vós, ou pelo ms-aos-,"fossas
hqnras, vossos briost j2o::r 

'ei';, 
pere-A corão; em quanto, que os vossos nomes

Jh&car&o, rn.g-s-para receberem a 'fe.lmi-
nação da historia, e a reprova}ao â§.s
gerações futuras.

Essa è que ó a verdade-—Passaram-
se os "séculos da escravidão; aqiièliâ
calma de hontem Tansforroou-se na
reacção fortíssima de hoje. Agora to-
do§ procuram aspirar idéias do se-
culo; o espirito publica vai í;uebran-
do um por um dos laços que o ligavam
ao pretérito e alentando a par oVuma
grande recordação—do passado.. Ama
grande esperança—no future.

Sobre as vossas cabeças prepara-se'•rima grande tempesUie e um dia Alia
arrebentará e ea&o sereis 'victimas,
33ão dos. abolicionistas, mas da vossa

. da, idéia qua . defendeis, da
própria escravidão—E assim deve

\ser—O homem que defende uma idéia
injusta, immoral, retrogada, è victima
/''essa mesma idéia—Elle è
mento de que ell^

insitAi-
<5;Ol v c*v*','r.ft isà lací0-í<

mas, que após a derrota, quando tem
de fugir em busca d'um azylo á som-
bra do passado, quebra, parte, ao som
de uma estribula gargalhada.

Vede como Xerxes, o tyraniio per-
sa, quo só de Sal a mi na conveuceu-se
de que dezenas de homens reunidos e
guiados pelo amor da pátria, valiam
mais do que milhões d'instrumentos
tangidos pelas mãos d'um déspota, vê-
de como elle contemplou de longe a
lueta que esse exercito d'estultos, que
sendo escravos dMnteresses, trava com
esses poucos heróes, que tendo livre
a consciência luetam pela liberdade.

E não vos admireisda coragem com
que luetam os abolicionistas, nem dos
ataques inúteis d'aquelles que, como
vós, ainda não se convenceram de que
é impossível esbarrar-se a marcha do
progresso. Que se envoque o passado,
que se o analyse, que se estude o de-
sencadeamento dos factos e das epo-
chás, pouco importa; hade ficar como
resultado de tudo isso, uma idéia, que
confirmará um principio, uma lei his-
torica: a do progresso incessante da
humanidade—Esse despertar d'ideias,
que vos admira, que vos aterra, não è
filho de um dia de reflexão, nem d'uma
hora de capricho; com o sueceder dos
annos, apparecem novas crenças, com
o decorrer dos lustros, brotam novos
pensamentos, desencandeando-se os se-
culos, desencandeam-se os factos

E tudo isso, ou factos, ou . crenças,
ou pensamento concorrem para um só
fim: o augmento do progresso. Esbar-
rar-se a.marcha do progresso, a pro-
p a?/ a ção das idéias civilisadoras éim-
possivel; o que se pode fazer, o que os
espíritos retrogados fazem, o que vós
d esejais fazer é retardal-a; porém ella
fa r-se-ha embora lenta, vagarosa.

Se o progredirre-a,^erteiçoa.r-seèo
fim da espécie diunlana, sobre a terra?

Para chegarmos, porém, a esse fim,
deve—haver um meio, esse é,e não pode
deixar de ser, o tr abalho livre, não
ha outro, não conh eço outro. Quereis
ainda esbarrar o movimento abolido-
nista n'estepaiz? Importa querer uni
sò homeir. esbarrar uma locomotiva,
que unrcl_A veloz,e áab.iso queacoa-
tece?

Acontoaa que, s e ndo poucas as suas.
forças, èlie vá lan çado/ por aquella
outra força que elle não calculou,
por aquelle pe;..o, que só então sente
nos paroxisrnos da raorte^-Quereis sò.
resistir ao progresso, ao tara da paiz?
Escrevei-lhe urna. carta; fazei como
Xerxes, crue escreveu ao norte, Althos,
para q:e 

"elle 
se retirasse do caminho,

por onde elle qíeria conduzir a sua
esquadra.

Olhae em torno fte f~ ós, não encon*»
trareis um apoio,—uma só taboa de
salvação—Todos cs vossos pianos fo-
rara descobertos; não vos perdestes po-rérn, os abolicionistas sal varam-vos—
Agora, qúe ebrios de desespero,recebeis
uma reprovação solenme, ujü?aceAsura
tremenda, porém justa, da opinião
publica e da pátria; agora que o maior
de vossos aecusadores éa vossa pro-
pnai co^so-enoia, eruevos atormenta e

vos condem na; agora que tudo pareço
lançar-vos umiynaidiçao eterna, ó que
os abolicionístã^TTevantain-se, arras-
tados por sentimentos nobres,para des-
tribúir comvosco um potiao d'essa pie-
dade, (jue íel-os proteger o escravo;
mostrand ) vos,com valor, o único meio
de vossa salvação, o melhor dos ca-
m inhos que podeis seguir—E' elle o
vosso maior amigo, não protege o«
mais baixos de vossos interesses, po-
rém os mais altos e nobres. Tira-vos

o escravo, porém salva a vossa honra
e o vosso nome. Senhores: Agora com-
pete tambem a vós, mostrar que os
sentimentos de justiça; do dever, que
o enthusiasmo do patriotismo e da gra-
tidão ainda não se apagaram em vossa
alma.

Attendei: a opinião publica, exige
uma lei que acabe coma escravidão;
ella não tarda; as aspirações do povo
querem a decisão da questão do ele-
mento servil; dizei-me agora: se obe-
decereis a essa lei porque o dever assim
vos obrigue, ou è porque a sua in-
fracção impõe um processo, uma pri-
são? No primeiro caso se è o dever que
vos faz obdecer áqueila, dai liberdade
aos escravos, porque o dever exige
de vós, cachoeiranos, unidos pelos la-
ços insoluveis do patriotismo.'Temos
de festejar as glorias dos nossos antepas-
sados, que são tambem as nossas, e que
quadro mais boni«o poderíamos ter di-
ante dos òlhos,e que prova mais incon-^
troversa, poderíamos dar da nossa gra-
tidão, e que pagina mais nobre teria a
historia do que aquella em que se dises-
seque nòs, em honra da memória dos
nossos antepassados, salvamos a nossa,
chamando os nossos irmãos a gosarem
tia liberdade, que elles, em honra dos
nossos nomes, em honra das gerações
futuras, vâeíenderam a preço de seu
próprio sangue? V.t

Se, poróiA. vòs o;;adíeoereis aquella
porque a sua mfraeção hade iMportar
ura processa, um crime, sois-monstros
que aterrsm a oonscieacia humana,
capazes de todos es eriztes e incapazes
(1'uma só virtÁdo, sem consciência
sem brio', e não será ;á palavra dos
abolicionistas qae vos hade convon-
cer, mas a coacção que accompanht
a lei positiva,.

P. R, Mendes.

MOTTE

No. dia em que Jesus Christo
Gora gloria resuscitou,;
N'esse dia a escravatura .
Do João Dias se safou.

GLOTA
't

Do Brasil a nodoa escura
Vae£m,'ferevese apagar,
E assim hade acabar
STesfe solo a escravatura.
Livre, pois, a creatura,
Tal como Deus a formou,
Da vicia que naò gozou
Gosars, está bem visto,
Mo dia em que Jesus Christo
Qoxâ gloria resuscitou.

\
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Sim, jamais em oitenta e novo
Veremos ura sò escravo
NVste paiz, que lão bravo
A liberdade promove:
DVsta Testa queeommove,
Que a caridade plantou,
A bella aurora raiou,
Quando, mostrando bravura,
N'esse dia a escravatura
Do João Dias se safou.

# *

ANNUNCIOS
ATTENÇAO!

GRANDE LOJA DE FAZENDAS
NO CTJRlULtNHO

Antônio Sabino Spinola de Andrade
rezolve vender, d'ora em diante, suas
fazendas pelo preço fia capital, cora me
tade do desconto, isto á dinheiro; por-
tanto quem quizer certificar-se da sua

CLUB CÀlXí-.í.AI.
Acha-se funcionando no prédio onde,

reside o sr Joaquim Mãrques,á rua das
Flores, uma sociedade de dança, com-)
postada moços do cominercio,

Previnc-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-

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

Támbem vende capim aos feiches.

8 ü-?&

ATTENÇAO

Mattos e Companhia retificando o
seu annuncio anterior, declaram que

SS T Sr qu7 ta em cobram 400 rs. por cada ingada nos
fe„ estobeLhnéZ commercial, di- seus guindastes -independente da dis-
riü-seà sua loja «Veneza» que encon- peza de ganhador que faz a lingada;
trarfchitas de 320 por 280 réis o co- bem como não se responsabibsam por
M^ Grande sortimento- de medras-; qual quer avarias que se possam dar

m cbajeus nara homens, senhoras e. no embarque e desembarque dos volu-

meninas,creguellas, ílaneilas etc. Ca-! me. marco 
de 1888

mi.as, Bnegariade quadros; completo Cachoeira, 41 üe março ae isb».
sortimento de livros para ensino pri-
marioàs creança;liudas pouteiras para
fumantes, completo sortimento de ma-
teriaes próprios para sapateiro, além
de muitos outros artigos que è desne-
céssario ennnumerar.

ABOLICIONISMO

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.

m% & _
DE

AMD3E VJ0RÃES
O proprietário d'estc bem conhecido

estabellecimento participa aos seus*
freguezes, d'esta cidade e seu reconca-
vo, que se acha bemsortidodas raelho-
res fazendas ÍVancezas, inglezás, alie-
mães, calçados, miudezas, perfuma:!-
as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por mu to 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 estabelecimento se achar
rá aberto das 6 da manhan as 9 da
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

ATTENÇAO
André Moraes acaba de receber da

capital, um ricoe pomposo sortimento
de cretones, os padrões mais lindps,
a 320 reis ao covado, uma partida de
sapatintus para__senhoras a 4$000, e
das enfeitadas_a 6$00O, uma peça de
madrasto encorpado por 5#000 e mais
artigos que chama a attençao de seus
freguezes , e que está disposto á quei-
mar por menos 30 0n0 do que outro
qualquer, quem duvidar venha ver...

José Thec doro Pàmporiet offerece,
seus sérviço-t,ao abolicionismo d'esta
comarca. l

Os «escravisados», que se julgarem
com direito á suas liberdr.des, quer
por effeito dà lei de 7 de novembro
de 1831, quer por outra lei, podem
procurâl-o na cuà residência em -S.
Felix.

--..-_•_-

m »€•' .1

N'esta typographia se dirá q^.cm
predzade 100 bons traba_>__uL;res p^ra
«o serviço da lavoura, j referindo-se

quelles que tiverem fami-i:.a

COMPANHIA BAHIANA

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

ate

.&

N'estr. bem montada casa de re^ocic
vende-se manteiga ingleza de bóã qua-
lidade, c..\á da Índia è preto, assim co-
mo tem sempre massas finas de todas
as qualidades, m. rua Formosa d'es-'. '

cidade.

¦
AGENCIA DO COEEEIO

O agente do correio d'esta cidade
ífazrublicoquedodia 16 do corrente
em diante, está funcionando a respec-
ítíva agencia no 2o pavimento térreo
do sobrado onde reside o advogado | lòjç
José Almàchio Ribeiro Guimarães a
laíeira da praça,

«íj-.V >_-

Cr :.;>•"- e ví..ri :1o e.;rtimen.c de fa-
zend.v Vcuce dr evrv.t_l Manuel Ter-
tllii.V xC ; r^rietario da

4.'., rarr.nte ven-

PA $ A R I A L E/l L D A D E

H'a padàri:: lealdade vende-se vinho
figueira de superior qualidade, águas,
J â P J. Biscoitos Inglezes de todas

;sis qi.didades, leite condensado,mantei-
ga Fellippe, : erreira Santos, queijo
flamengos, e de prato, chá Preto Hy.
son, em latas de l$00O e de 2$00Q
a riiaFormosa n. 15.
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sa, t
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Vnde tinta Blue Black s_«Uj
preta, tina e Sxa*
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TRIÜMPHA A VEROAOE

Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loj*
méis b^m sontUa d?esta cHade, e a qu< tem fazendas de mais apu
rado gs»o, e é a que vende sem g*i»har, par» ainda acabar de
provar que nâo ha competidor, venham crer e scientifica r-se da
verdade. **

Um covaio dc me inò de qualquer côr por 883 rs. eguai aos
qu* por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira granito por 5500, igual a que por
ahi vendem a 3500..

240 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs.
Bm covado d<* s4inêta liza por 4$) rs,
Um chapêo a J,)*é Mariinp por 1600.
Um par de botinas ouro da russia cora ilhoz, o que hn de me-

lhor po. 9jJ000.
Um par de sapatinha ingleza por 7j}00 todos ven lem egual por

9g0sí0.
Um p<r de saoa'o va,r *iz qüe todo-? vendem oo5-10$,igual por 9#000.

||-i Um p*r de sipal) cou-io (ta rus<ia por 411000 é de admirar.
D-xlumh-aute sortimento de casemira prôii e de càres, em pe

case cortes.
Bdüs b-rti^os e A*, çô es clones para hios os preços, ma

dra»!oj, chapéus para hstnense senhoras, o que ha de mais nio<
derni.s. uS>:yS^

Fi hus li?o*« eoia seda, luv?s, 1 qü>\ Qô e*„ ^parüíhos, calçados
e «ma iafeni >ade de a ti gas qie 6 coi^ a presença dos (regue-
zes posso rn-Mr<r« justifi tarqie aqui n'Q4d cilada uão h» comoaíidof.

Avuo aos f egue,z*s pir ueuo* 30 oo*- cenlo que outro quolquer.
19 Hua da ponte ve!ha 19

UV li§
PADARIA LEALDADE

A fcüA FORMOZA
)Tero constantemente massas fi

jmíomo.^eja bolaxõ-;s apompa»
lor, bnlaxa*. Adelma Castro, Luzo
ÍBrazilrjiro, -bUcoUos finos fatias da
Rainha e flor dò ligo.

Na i «a formosa-n. 15

VAf''¦'¦;.:
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CEIAVEU BliÁZILE.ma
§§000 a lÉzi^ 440 rs, a garrafíé seu imporUdôr «'esta. cidade Ma

HUel FOõfes Moreira.
Tem sempre tm -daposiro grande

quantidade da mesma, brairoà e
preta. - a

Esta cervejai è inalterável por
por Sannps, ';

A sua côr dôuradiaha e perfeU
tamele límpida» seu paladar é

agradável o corresponda permita*fflíiieao dí ngieza.
Saciona^s e estrangeiras, s-to Una

nimes em ¦.-proclamar, a sua b ndi-
de, chega mio alguns tres^e* a pre-
feril a pa a seu uzo parucuíar.

O seu fabficaote rogo^ja^e po>
ter conseguido fibrioar uma C#fe
^jci que está acima de todas na-
cioüaes e superiores a mu tas ea
üan^e r s» que ó tem men io pornâo terem do paiz.O ítnouaciarne tem a profundeconvicção- que o reapeUavel publúo, ütnn vez co!iVeucido ueg.
Us vei iades, não lhe recusará &

lio

Tinto e bçanco, de primeira
segunda quVtida ie, vende Manuel
lontes Moreira, em pipa*, bar
ns e a retalha em 1 h *, aceitação
deste vimgre no commercio Um
sido immensã.

Ode p imeiVa qualidade lem
substituído ie ivitamente o de Lis-
bôa e muitas ca as que vendiam
i^ste tern no substituído poraquelle, sem a m nima reclama-

vâo por parte des» u-» freguezes.
Deoosito na rab ici de café

muido a ma d^s Flores n. 21.

CAFE' MUIDO
Manuel Fontes Ko »irívontinua

com o «eu fatt^p de café muido,
orno é ge àlneute onhaiio,

Este í^aíe é o verdadeiro cate de
que as exma^ famílias, e mais,
amadores píxiiém fazer uzo. sem o
mitítirno r c i > de que sej^ um pro*
dueto talsuicadu ou destituído do
seu verdadeiro paladaripais o seu
í"-'Dric.tnte 1 m io conhecimento
profissional qie Jem n«4a in^
íus ti ia !^ó manipula h me.hor café

quj eucontr.í ao mercado, r^zõs
eütasqoe o c<lo;a na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.tam !i«s que desejarem
uzar de um 'geaeio tão perfeito
mandarão vibastecer^se do mesmo
,ua fabrici a rua das Flores n' 24
luxar único a on ie é veaiido.

Preòo 1 §000 o kilo.

FRÜGTÜOZl) BRANMG
Café superipr,moido,pura venda

e muito Sabo^ozo
Rua da Pr-ca n. 7.

I ¦¦',-¦ j; . ; ;,..¦
t ' _____] '__ >-_J-

GltiAttaüS CíLMaNTES
Para fazerem desapparecer ins^

tanian^amente, a afeita de respi*
ação .'produzida qner por asthma

qr soífr imeB»
quer por moles-

mr% #%^ m. tias do corteão e do ficado.
AGUACELINA VendA Ernesto Siuíõev da Sil-

O. melhor'{.reparado p»ra íirar va Freitas em sua loja a Rua
caspas e íorlucar o eabello, ven* Formosa.

ua vri,o« $m»m d0 <Iue 3e (puvhftménto) quer pj-oafeíía suma^nte grato. 4 brcnchíles, qu«
^—mamammMamammaaiammm^—mamamam—^—mm—— - ¦'- - ' . • ._ «


