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T ANNO I
Assignaturas: Por moz 500 réis,

por anno 5#000—Folha avulsa
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sobrado 3. 19.
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SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 1888

NUMERO 64
Annuncios, 60 réis a linha,

de assignantes 40 rÔis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.
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(APROXIMA-SE O DIA
Quando um governo molda todos os

seus actos pela vontade popular, esse
governa é..o ídolo da nação; e o pai
bondoso, querido pelos filhos; é o bal-
samo onsolador dos opprimidos.

O Neío Cotegi pe, o tigre brazileiro,
quando' governo, desrespeitou todos
estes safltos preceitos, e, dando ex-
panção a sua «mania de crueldade»
timbrou em humilhar esta nação* e
leval-a ào ultimo gráo de mizeria,
aviltamento e degradação que jamais
a historia mencionará epocha igual
n'este infeliz Império.

Os miaeros captivos gemiam e os
seus protetores não achavam um le-
nitivo para os consolar e nem um anó-
dyno para mitigar as suas dores; o
gêmeo da- raça os ameaçava cora o
sabre da {policia, e com todo gênerode perseguições,até com apropria mor-
te. Esta cjdade foi testemunha d'estes
horrores, t

Mas, nofiâ 7 de março, uma nova
constellaçãf despontou no Armamento
nacionalrui^á7;iiova aurora surgio nos
horisóhtés -cá pátria.A Sérenisima Princeza, compene-
trada dÔè deteres de rainha mãi, in*
fringío o càáiigo, mais que merecido,
a esse brazilero execrando, depondo-
o do governo Vtangendo-o, sem ceri-
raonia alguma, apelos' degráos de sua
escada. *•

A nação deu^por satisfeita c bem-
disse a Soberana;qie tão nobremente
assim soube cumpris a sua vontade.

O conselheiro Joií Alfredo, em
quem a nação tinha iíado os olhos,foi encarregado pela distineta Sobe-

<rana para por termo a\antos males.
Não se recusando á tãokiòbre encar-

go aeceitou cheio de patriotismo, e,cõmprehende perfeitâmâte o desejode todos os brazileiros,\aão1fexhitou
em apresentar um. projec^ aÓApalar-mento abolindo a eserafcdao, n'esteimpério, instantahéamenU' sem condi-
çao alguma, e o patriotifo palarmen-to orgulhosamente o recbeu, já e jálhe Alará sua approvaçãokafim de serlei do paiz, conforme os tuegramraas
que os nossos leitores- vera abaixoKio 8, ás 10 e 10.
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Na sessão de hoje da câmara dos de-
putados o ministro da agricultura apre-
sentará o seguinte projecto de lei:

Art. l.°—E' declarada extinctaaes-
cravidão no Brazil.

Art. 2. °—Ficam revogadas todas as
diposições em contrario.

Rio, 8 ás 2 e 30 m.
Correu animadissima a sessão de

hoje da câmara dos deputados.
As galerias estavam repletas de

pessoas de todas as classes, e as tribu-
nas achavam-se oecupadas por grau-de numero de senhoras, senadores e
membros do corpo diplomático, o quedava á sessão um aspecto solemne. A
rua estava totalmente apinhada de
povo.

O deputado Joquim Nabuco toman-
do a palavra pronunciou um brilan-
te discurso, que era de continuo inter-
rompido por unanimes aeclamações.

A terminar, o «ir. Joaquim Nabuco
apresentou um requerimento de ur-
gencia pedindo que se nomeasse a
commissão para dar parecer immedia-
to sobre o projecto abolicionista afim
de hoje mesmo entrar em discussão.

O requerimento foi unanimente ap-
provado; sendo nomeada a commiahãoes-
pecialque ficou composta d'este modo:
Joaquim Nabuco, Affonso Celso Junior.
Duarte de Azevedo, Alfredo Correia
de Oliveira e Gonçalves Ferreira.

Reina grade enthusiasmo dentro e
fora da câmara.

A sessão foi interrompida para dar
lugar á commissão apresentar seu pa-recer.

Reaberta a sessão da camâra foi
lido o parecer da commissão que é fa-
voravel ao projecto.O deputado Andrade Figueira pro-nunciou-se contra sendo vaiado pelacâmara e galerias. O júbilo do povo è
indiscreptivel.

Rio, 9 ás 2 horas e 45 m.
Na sessão de hoje da câmara dos de-

putados o conselheiro Duarte de Àze-
vedo, deputado por S. Paulo, justífi-cou e apresentou um requerimento so-
bre a necessidade de haver sessão ama-
nhã, afim de discutir-se^e votarrse o
elemento servil.

Este requerimento posto a votos foi
approvado.

Entrou em discussão o projecto a pre-

sentado hontem pelo ministro da agri-<cultura.
Está coma palavrão deputado An-drade Figueira, que continua a mos-trar-se contrario ao referido projecto.As galerias acham-se totalmente

cheias de pessoas de todas as classes
e as tribunas oecupadas por grandenumero de senhoras, senadores e mem-bros do corpo diplomático.

O recintho da câmara ácha-se tam-bem apinhâdode povo.

NOTICIÁRIO
CAMIZÃO LIBERTA-SE

No dia 2 de maio José Carlos doSouza, apedido de seu amigo o Tabel-
lião Antônio Viridiano da Motta, ai-forriu as suas escravisadas Thereza©
Paulina.

—Eusebio Pereira de 8ouza, irmãodo mesmo José Carlos, a pedido do mes-mo Tabellião, passou carta de liber-*dade a seu escravisado José de 20 an-nos de edade.
—N'este mesmo dia Felippe Nery

de Souza, a pedido do negociante Ma-
nuel Adolfo Sampaio,libertou a sua es**
cravisada Joanna.

—D. Emilia Casimiro de Souza, li-
bertou sua escravisada Maria median-
te a quantia de lOOj^OOO.

—D. Felismina, de accordo com seu
mando Marcolino Alves Peoeira, de-
çlarou libertos os seus escravisados,
Faustino, e Dionizio.

—-Fabricio José da Silva, declarou
liberta a sua escravisada Maria, me-
diante a quantia de 50$000 que ja havia
recebido*

—D. Umbellina Maria do Sacramen-
to Dultra,deu liberdade a sua escra-
visada Antonia.

—Advogado Manuel Ricardo» ISqdri-
gues da Silva, a sua escravisada Ma-
tutina.

—Manuel Adelino Ferreira Lima, aseu escravisado Pedro.
—No dia- 3 do maio d. Maria José

Ribeiro passou carta de liberdade aseu escravisado Manuel de 22 anhos
de edade.

—D. Maria da Natividade Ribeiro
de accordo com seu marido Joaquim
Ribeiro Pinto, passou carta de liber-dade a sua, escravisada Custodia.
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—Pedro Alves, José David Ferreira
Lima, e o tabelliao Motta, ficam tra-
balhando em favor dos mizeros capti-
vos.

CAZAMÈNTO
Uniu-se no sabbado ultimo pelos in-

solúveis laços do hymhieu sagrado o
nosso particular amigo sr. Virgilio
Ferreira Motta, com a exma. sra. d.
Thomazia d'01iveira Borges, digna fi-
lha do nosso amigo sr. capitão Auto-
nio Francisco d'Oiiveira Borges*

ta Casa da Mizericordia, d'esta cida-
de, uma cama systema Collin modifica-
do, também uma bateria americana
com 30 elementos de corrente continua.

E' credor de elogio o procedimento
de tão distineto cavalheiro e illustrado
medico.

Pelo nosso amigo sr. capitão Emes-
to da Silva Freitas, nos foi apresenta-
da hünia carta, que lhe enviou o seu
amigo o parente Galdino Fernandes da
Silva, na qual e.ste distineto cavalhei-

bVcToT que foi celebrado em orato-j ro concede, generosamente, liberdade--•¦¦¦ ¦ incondicional aos seus 4 escravisados
de nomes, José, João, Maria e Sidronia.rio particular, foi abrilhantado pela

presença de muitas pessoas gradas da
nossa sociedade, servindo de para-
nymphos os exmos. sr. dr. Aristides
Augusto Milton e d. Ernestina Esme-
ralda Motta Brandão. .

Apoz a primeira contradansa, o sr.
cap. Antônio Francisco d'01iveira Bor-
gese sua exma. familia praticaram
um acto altamente nobre e humani-
tario, restituindo à liberdade 8 in-
felizes escravisados, que assim entra-
ram na communhão social, fazendo
entrega dos respectivps titulos o exmo.
sr.dr. Aristides Augusto Milton, que,
em uma breve allocução, ainda mais
uma vez deu provas de seus sentimen-
tos abolicionistas e de quanto è am go
de seu paiz.

ACÇÃO NOBEE!...

No sabbado próximo passado appa-
receu em S. Felix um celebre capitão
de matto á procura de escravisados, de
um tal senhor de Maragogipe; porém
foi baldado .seus intentos porque aquelle
heróico povo ergueu-se valorosamente
e prenderam-no, cuja acção fora ga-
rantida logo pelo digno subdelegado
d'aquella freguezia .

Ao chegar á esta cidade o precito
capitão de matto; o povo cheio de pro-
fundo enthusiasmo, em vivas a idéia
aboicionista, as auetori dades, aoCiub

aojsüu [jcu*. ^ICariffè, ao Club-Rio-Branco, a esta
Esteado foi,sem duvida,o boquet sV||* ' 

ò e aQS s Felixtas rodeava
que mais ornou esta, festa e mmm enviado da cidade de Maragogipe acom-
tos noivos que tiveram a felicidade de »;Mg ô 

o cárceresrêr o anjo da liberdade abençoar o seu P*^ gcena que y^ ^onra aos ca_
choeiranos e aos S. Felixtas.

vêr o anjo da ii_eraaae abenço
.consórcio desejamos-lhes eternas felici-

dades. Ir

AOS NOSSOS AMIGOS DA FEIRA
Com o coração réplecto do maior

enthusiasmo, damos d'aqui um abraço
.aos nossos bons e dedicados amigos da
Feira de SanfAnna, que, como peque-
nos na ordem monetária, tornam-se
um colosso, uma barreira inexpugna-
vel contra os miseráveis traficantes de
carne humana, distribuindo o nosso
jornal alli è bem assim os avulsos so-
bre a libertação dos escravos. Um
bravo á esses dènodados athletas!...

à Não esmoreçam e a victoria será dos-
sa!.,..-Releva' dizer-vos, que nãocreias
no que propalam os escravocratas
d'ahi, que os escravos que aqui vem ter,
e em S." Felix, andam famintos e nus;
èumâ mentira infame, somente pro-
pria do vilão que a inventou...

Todos que aqui tem chegado, se
acham empregados e nenhum ainda
ajwlou pelas ruas méndingando. A' Ca-
cnbeira e S. Felix, estão dispostos a
todo sacrifício, com tanto que nenhum
sofrra fome e a nudez qu® é attributo
próprio dos escravocratas"mandioquei-
ros e bagaceiros.

s Repetimos: aos nossos bons amigos
umapertode mão,e...avante!.;,

BRAVO MIL VEZES BRAVO

s Salve óh! Càpuéirussuenses!

OFFERTA
O nosso amigo o illmo. sr. dr. José

Luiz de Aragão Faria Rocha, que ha
.dias seguio com clès-ino a capital dej .™t^^™~
•S. Paulo, oflereceu ao hospital da San- inesperados caçadores de carne numa-

Quando ura -povo se ergue altaneiro
parasàlvar»a liberdade e seu nome,
por certo, é digno da immortalidade.

Nada, absolutamente nada, eleva
mais um povo do que as acções pátrio-
ticas.

O povo è rei!
Da soberannia popular surge a ga-

rantia das monarchias é dos governos.
O povo é tudo, elle fôrma a nação, elle
arma o throno e fortifica-o, elle elege
os .governos,, guarnèce as: fronteiras
contra os inimigos da nação; o rei è
um ser fecticio, é como disse Thiers;

«0vrÍ3Í reina é não governa»: tal è a
soberania do povo.

Assim foi que, no dia 2 do corrente,
uma malta de vândalos, ou bárbaros,
em numero de 6, lá das bandas da Fei-
ra, dirigiram-se a esta cidade em bus-
ca de 18 brazileiros, que se dizem cap-
tivos, afim de cs amarrarem é recon-
duzirir ao bárbaro e feroz cap-
tiveiro,onde elles teriam de pagar bem
caro a nobre ousadia que tiveram em
procurar esta cidade, a consoladora
dos opprimidòs; mas, por mais que
viajassem, por mais que galopiassem
os animaes, muito mal os podêram en-
centrar já abaixo do Càpueinissú, ao
entrar n'esta cidade.

Surprehen-lidos os infelizes, por tão

na, refugiaram-se, eomvíoda rapidez,
pelos mattos, conseguindo sempre os
caçadores aprisionar 3,-os quais mét-
Leram em uma prisão.o.fun de no outro
dia eonduzil-os ao hvhv supliciátOrio;
porém assim não aw\ eceu.

Os nobres capueiruasuenses, sabendo
([ue pelo .seu importante povoado hiara
passar 3 innocentes vicí i rias, cujo de»s~
tino era assàs conhí.eKio, não con-
sentiram que tão grande infâmia e uí-
traje se praticasse aos .seus olhos, e,
possuídos de um nobre o altivo senti-
mento, que honra e nobilita os brazi-
lei ros, prepararam-se p;\ra arrancar
as victimas das mãos dos algozes,
quando por ali com ellat: passassem.
Sabedores os carrascos da sorte
que os esperava se resolveram regres-
sarem sem a preza; porém oácapueiru.s-
suenses que jà se tinham /disposto a
applicar o justo castigo a estes lobos
humanos não lhe o dispensaram, e, no
momento em que regressavam, recha-
charam-os com bôa e útil doze de lenha
miúda desaivnando-os em! continente;
mostrando-lhes assim qué os cachoei-
ranos não tuleram insultos e nem se
humilham a 4 fidalgotes fie meia ti-
gella, que querem fazer ia Cachoeira
sua feitoria ou senzalas.;

Os infelizes que estiveram prezos,
urna vez soltos, pelos '.seus inimi-
gos, entraram triumphaíites no mes-
mo dia n'esta cidade acompanhados
por uma multidão de cidadãos que f_e
neticamente davam vivis a liber-
dade e aos càpuéirussuenses.

A Cachoeira sente vibrar nas cordas
myteriosas das idei s que defende o
maior re&osijo e o maiíF alto enthusi-
asmo d'esta acção tão honorifica e
benemérita que acaba ie dar à socie-
dade os destemidos càpuéirussuenses.

Ella se orgulha d'e»íte inexpunavel
baluarte, d'esta inexhaurivel trinchei-
ra, que patrioticamente garante a li-
herdade dos infelizé^e sabe repellir
eomheroismo o nefajjo, e infame sal-
teador intitulado «Qpitão do matto».

Acceitai càpuéirussuenses um brado
de louvor que te eo/ia esta terra tão
gloriosa e immorta^

Reagi sempre contra os saltea dores
da liberdade de njssos irmãos; e nòs
estaremos sempre comvosco porque
luetamos por. unia cauza divina.

A fuga, a frgaè a conseqüência da
escravidão,' s somente a fuga fará a
libertação çe nossa'são cara pátria!

Viva o jovo capitei-ussúense!... vi-
va a ideifi abolicionista! morra os ca-
pitães de^matto e os tartufps.,.
£ k
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PROTESTO
A abaixo assignadavem protestar pe-

Ia nullicade de uma escri ptura de mao.
em que figura, ter sido vendida, por
seu irmio Cesario da Silva Gusmão,
já fallèido, uma pequena caza cober-
ta de /êlha com duas janellas e uma
pòrtf de frente, sita a- praça do ca-
guétde ri'esta cidade, ao sr. Prospero
Laíibertino de Carvalho, visto como as-

,. /
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«entua-se a falsidade, além dè outros
5JB

í CLUB CaIXEIKAL
pontos, em haver o meu, jà fallecido . ,Acha-se funcionando no prédio onde

Joaquim Marquesa rua das
cap. \ iretorio uouçaivos uuotmua, para » «ma sociedade de dança, com-J
tractar'.' da venda d'esta caza, e a falsa! P°lta {]° moços do commercio,

irmão Cesario em um dos mezes do an- Acha-se ;
no de 1887 ordenado por carta do sr.l ^S1M° sr
cap. Vistorio Gonçalves de Sentia, para] ll'ores' urç

jscriptura coma qualsoarroga Prós-! Prevme-se alguns moços que,qüei-
poro. figura passada em um dos me-i rara aprender a dançar, para se pro-

pòréíQ a mesma a qual tem um bom
mestre para este iim.

E3TRIBARIA

I
zesde 1880

A abaixo assignada pois, protestando I
pela uuilidade d-essa falsa esci iptura,
avisa que ninguém contrate a compra
de tal ca::a com o mesmo Prospero,
porser a abaixo assignada sua legitima Na rocinha do finado coronel Pam-
proprietária por herança do referido ponet, em São Felix, recebe-sè anima-
seujiri-não Oeáàrio da Silva Gusmão,: ^s para tratar na estribaria, por dia, ou
fal/ecido nas Queimadiuhas em 1887. por mez, .sobcontracto.

íachòeira27de Abril de 1888.
Guiihermina Rosa da Silveira

Argollo.

EM TEMPO

Támbem vende capim aos feiches.

ATTENÇÃO

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

Pede-se"ao «espirituoso»escriptor da
thesoura do «Tempo», que não conti-l
nue a lembrar-se do povo do adrodaj seus guindastes,~ind7pend7nte da dis-matriz, do contrario, antes que a fer- peza de ganhador que faz a lingada;
rugem a coma, quebramos-lhe o eixo bem como não se responsabilisam porda mesma. qual tjUtír avarias que se possam darLembre-se, que todas as epochas e; no embarque e desembarque dos volu-
gazetas d esta cidade, sempre respei- me.
taram aquella corporação.... ( que não
brinca); e ali existe em conta correu-
te um debito contra o novo campeão,
sobre um dos mais iriginaes factos
do seu passado. Tudo com tempo, tem
tempo.

Basta por hoje.
Os innocentes do adro.

¦- _m i

§a4«visi M>m&
Dli

A?<2QR_ MORAES
O proprietário deste bem conhecido

estábéllecimento participa aos seus
freguezes, (Testa cidade e seu reconca-
vo, que se acha ,)fem sor tido dás melho-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, perfumar!-
as, roupas feitas o qtie tudo de hora em
diante venderá por mu to menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto desta Vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e capri-
chosã escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento se acha-
rá aberto das G da inauhan as 9 da
noute.

27 Rua das Flores n.27.

ANÚNCIOS
ATTENÇÃO!

GRANDE LOJA DE FAZENDAS
NO CUKRALINHO

Cachoeira, 27 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.

ma;
ii

Antônio Sabino Spmola de Andrade; N>esta bem montada casa de negociorezolye vender, d ora em diante, suas^Shde-se inam€iga;ingie_ade bóaqua-fazendas pelo preço dacapital, com me lidadtí) chá da líidiá e preto, assim co-tade do desconto, isto a dinheiro; por-: mo te:m sempre massas finas de todastanto quem quizer certihcar-se da sua; as qualidades, na rua Formosa d'estadeclaraçãoe da novidade que ha eras cidade.seu estabeleomento commercial, di-
rija-se á sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de320 por 280 réis o co-(
vado. Grande sortimentos de medras-
tos, chapéus para homens, senhoras e
meninas, creguellas, flanellas etc. Ca-
misas, Bnegaria de quadros;, completo

, sortimento de livros para ensino pri-
mario ás creança;lindas ponteiras para
íumantes, completo sortimento de ma-; tuiiàno deAlmeida"proprietário' daterlaes próprios para sapateiro, além
dè muitos outros artigos què è desne-
cess^io ennhumerarv

Grafíde e variado sortimento de fa-
zendas, trouce da capital Manuel Ter-

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pâmponet offerece

seus. serviços ao abolicionismo d'esta
comarca. ' .'

Ós «escravisâdòs», que se julgaremcom direito á suas liberdades, quer
pòr effeito dà lei de 7... dé novembro
de 1831, quer por outra lei, podem
procurãí-o ha suá residência era $'â
Felix.

* 7 l :•

lojo a rua Formosa n. 44, garante ven-
der pòr menos, que outra qualquer ca-
sa, ?ô por cento peças ínteirasi

As exmas. sras,.. \
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 magnífico
sortimento e o preço que está vendeu-
dQ.,esta conceituada loja, é de admirar?'Rua Formosa n. 44.

ATTENÇÃO
André Moraes acaba de receber da

capital, um riçoe pomposo sor.imentc
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao cevado, uma partida'desapatinhas 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 , e que está disposto á quei-mar por menos 30 0[0 do que outro
qualquer, quem duvidar venha ver...

COMPANHIA BAHIANA
De Io ^ 31 de maio de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

1
2
3
4
o
7
8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

Terça-feira......
Qtiarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terça-feira..
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terçi-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.....
Quinta-feira

6
11

7
1

9
5

10
6

li
7

1
8

2
9

6
11

',.-¦...: 

-'.'

12 ¦3 10
5

11
7

1
? o

FiiUaUü^O BRANDÃO
Vende tinta- Êíue B!ack muito

preta, fina e Sxa.
GÀtUOTIà,

Á
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de o ba aieiro José Goucdves deAlmeda*
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TRIUMPHA A VERDADE

Está conhecido pelos meus numerozos fregu*z s que é a loj*
mais bem sòrtida d'e8ta cidade, e a qu* Umfazenias de mais apu
rado gosto, e éaque vende sem ganhar, para ainda acabar de

provar que nao ha compeiid or, venham crer e scientifica r-se da
verdade. rtrt> .

Um covado dc me inò de qualquer cor por 88) rs. egual
que por ahi vendam a 960. _ _ vA ;

Um covado de cszimira granito por 2500, igual a que
ahi vendem « 3500..

240 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de s*tinêta liza por 400 rs.

^Jm chapéo a Iosé Mariano por 1600.
: Um par de botinas couro da rmsia com ilhoz, o que ha de
lhor por 99000. )$0 .

Um par de sapatinha ingleza por 7^00 todos venlem egual por
9SQU0.

Um p*r de sapato verniz que todo* vendem oo' 10$,igual por 9#000.
Um p»r de sapato couro da russia por AífQOO é de admirar.
D slumbrante sortimento de casemira prêia e.da cÕres, em pe

case cortes.
\ Bâns brancos e de cô'ev çre*ones para trios ps preços, ma
drastos, chapéus para homens e senhoras, o qua hade mais mo*
demos.

Fi-huslhose com> seda, luvas, l-qaes, ftô es, espartilhos, calçados
e uma infenitede de a tígos que <ó com a p:esença dos (regue-
zes posso rn^trire justi-fitiárque aqui n'esta cidade não hi comoetidor.

Avizoaos fregüezes pir uenos 30 por cento que outro quelquer.
tè Kua da ponte velha 19 (

^mmmmmm******mwmMmmmmmmmnmmm

Tinto e branco, de iíVime:ra
segunda qualidade, vende Makuér
tonies Moreira, em pipas bar
ms e a retdlhí, eéi jrta s, aceitação
deste vio-igre no couaoiercio iim
sido immensa. '

O de primeira qualidade tem
substituído pe Mttmente o ide Lis-
bôa e muitas ca*as qu* vendiam
deste tem-no substituído % por
aquelle, sem a mínima remam*-
yâo por parte de «f-u* fregiipes.

Deoosito na rab'ic* da 'café
muido a rua das Flores n 21.

me

PADARIA LEALDADE
AhUA FÒBltôZA'

^ Tem constantemente massas fi-
nas tomo seja bolaxcns apomp a*
<ior, bolaxa* Adelina Castro, Luzo
Brazileira, biscoitos finos fetias da
Rainha e flor do trigo.

Na rua formosa n. 15

agradável e corresponde perfeita*
rn^nte ao da ingleza.

CERVEJA BttAZÍLElRl A
5§00ft a dúzia, 440 rs, a garrafa

é seu importador «Vta cidade Ma
nud Fontes Moreira, x-,

Tem sempre em deposito grande
qüautidaâe dá mesma, branca e
preía..'A:.;,;:^^^'.''. f: W$M

Esta cerveja,.p inalterável por
por ^annos.^'^;^;.,

A li^S^S^0ÊÉÉà é perfãi*••neto límpida» seu paladar é

Nacionaès e estpngeíras s*o Una
nimes em proclamar $ sua bond*«
de, chegando alguns pfÉe? a pre-
feril a pa aseu uzo particular.

O seu fabricante rogo8ija-*e por
ter conseguido f«ibriçar\ uma cer*
veja que está acima de todas na-
oionaés, e superiores a mu*tas es-
tian^eiras, qüe ó tem mérito por
não serem do paiz. ;; ''v

O aniuincianie tem a profunda
convicção que o ie*penàv>ei pu-
blico, uma vez. convencida des.
tas verdades, náo lua rtícèt^á a
>ua valiosa protôcçap, oo

1 CAFE' MUI DO
\ -Manuel Fontes Moreira,continua

com o *eu fab'i'0 de café muido,
orno é geralmente onludio.

Este café é o verdadeiro caíò de
que as exmns. família», e mjis,
amadores podem faz^r uzo sem o
mínimo rc io de que sej« um pro*
dueto falsificado ou d< s^tindo do
seu verdadeiro paladarjpoüs o seu
fabricante «1 m io conhecimento
profissional qíie tem nata in*
lustâa só manipula o ín^.hor café

qu*. encontra no mercado, razôs
estas que o coloca ha altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.tam Ites que desejarem
uzar de ura geueio tão perfeito
mandarão abastecer^se do mesmo
jia fabrica a rua das Flores n* 24
lugar utuco a onde é veniido.

Preço 1#ÜÜG o kilo.

, rRÜClüOZt) BRAR9ÂO
Café superior,raoido,puro vende

e mui to Sabò^-ozo ;
Rua da Prnça n. 7.

CiGARáOS CaLEíNTES

lónfessa suniamíenle grato.

AGUACELlNA]
O melhor preparado pira tirar

çaspas. e forü5cer o cabeílo, ven-

Para fa zerem desa ppíirecer ins<
tantaneamente, a falta de respi-
racãó prodnzida qner por asthma

^IW^ucl^jn^ÍtjP| qtier por soffrimen-
loi bronchues, quer por moles-
tià^do coração e do figado. ; ^

;Vèn^ Ernesto Simões da Sil*
via Freitas em sua loja alai
pormoâ>3i.
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