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O ASTEROIDE gostos, podemos finalmente exclamar:
no Brazit nào ha escravos; o Brazil é
nação civilisada.cahiu, cahiu a caduca
instituição, que só e tão somente exis
tia pelo direito da força, como labeo
herdado dos antigos tempos.

tas vidas e eu poupei tod-asú Apren-
der commigo já qiie nãb aprendi d»
vós.

Meus filhos são dotados de senti-
mentos nobres e humanitários; não
precisam da revolução pára se con-

Podemos dizer: vencemos a perver- j vencerem de seus erros.
sidade. Elles acabam de mostrar ao uni-

SALVE DIA 13 DE MAIO SALVE
BRAZIL LIVRE

Tresntos e oitenta e oito annos de
longo martyrio, de um gemer sem
cessarx qual o das ondas arrojadas pelo
vasto mar, que circurada o mundo!

Milhares de almas que enchiam os
dias sem o menor linítivo ao tristò-
nhò e acerbo soffriraento, qual o en-
fermo que vê escoàr-se enfadonhas
horas sobre o leito em dores* sem mais
esperança da vida, para o qual tudo
perdeu-se —assim foi a raça proscripta.

Na verdade fora um luta de morte | verso que a liberdade verdadeira b a
para vencer-se reduetns insuperáveis.

Com a palavra,com oexemplo,com a
imprensa, armas poderosissimas, que
convencem sem o ferro que mata, en-
toamos o hymno da victoriá.

A todos òshossos perseguidores per-
doamos, esquecendo-nos,! dos seus er-
ros de suas offensas e do mal que nos
ordiram.

Cora rosco, obreiros do progresso e
da equidade,que com o vosso esforço

que nasce do coração e não da revo-
lução.

Para trazeLos a este caminho do
bem nunca uzei de outras armas a
não ser a imprensa e a palavra^e vót
em tudo empregais os canhões, vossa.
mania predominante.

A rainha victoriá è «csui-generis»,
não ha vencidos et nem vencedores;,
todos venceram.

I Vede e olhai como isto è nobre; e.
tanto trabalhast.es na justa causa dal tu; ovelha Europa, que me julgava*
liberdade,espintos illustrados,corações I incivilisado, escreve nas paginas da.
virtuosos, nos congratulamos em plena tua historia esre ácohtêcimentp tafr
alegr^freios louros immort «doures qu elevado e SW0^S^^^I^Ê^^^
álcançastea, pelo áureo legado que dei- constituirá maior gloria d*éste século.
xareís as futuras gerações. •

Vòs, vultos ímminentes na^-historia
dos povos* sois o mais precioso ornâfo
deste Império feliz,em cuja Historia no-

raeu^e-assiui .u. a.*,v«i™^»- .rescerásempre como f|M«I
Assim a raça que tinha por sorte o vossa memória reverenciadaehóssum-

JSR, mm o aniquilamento mameüte jubilados damaisaitó e.ele-

No Brazil não ha escravos. 1 pensa melhor os mestres, verdadeira*
columnas do edifício* social: ream-

amor áô trabalho e assim

. . • . . . ,. «•••••

Assim, quebrados os grilhões do
çaptiveiro^ ó Brasil, não- esfries Ina
tua marcha progressiva' e civilisaáo^
ra; o primeiro passo está dado, todo*
os mais serão fáceis; tens a esperi-
encia d'este, é quanto basta.

ensiha^-assim foi a raça proscripta.
Mas, na ampulhètado tempo o anjo

que marca o destino dos povos, ipz soar
o clarim indicando a meta doterrivel
pésáde}o.

ma o amor áô
Nãofca escravos no Brazil; muito. Iterás feito uma nova abolição; assim?

Akehtai-vos â mesa do festim soc'«al bem.
coipâò mesmo direito, que assiste ato-
das as nações:

Sois livres—assim quer Quem dirige
o inundo.

Este facto estupendo, o maior do
século ennobreee é enche de gloria a
Nação brasileira, e nós, obreiros do
progresso em favor da escravidão, nos
achamos possuído da, mais santa satis-
eâóthòs por cujas mãos não passou de ès
cravisad^algum um real se—quer, nós
qúe: n^líi|^dua e espinhosa vereda ti-
vém-oJs lèiíorès "

chegarás ao apogeo de tua gloria; &
Brazil, pátria livre, eu te saudo. então se comprirão as *protocias ao

Tresentos e oitenta e oito annos teus grande mestre do século 3TVTV» P im-
filhos1 esperaram a autora da rédémp- mortal Victor Hugo:^tórás gramie,
ção, a querida das nãeõèM ella snrgio o universo te invejará>> . ¦•_* ,. A1,,, .,. „.:....j,.;j.oqq Um estrangeiro amigo do Brâzu.

NOTICIÁRIO -
nó día\ 13 de ma# tel$$5.

Dia santo^tómoipí jamais serás
esquecido .,:aía^^; íf¥'

Ergue4e[ií^í|àffie Brazil, e dize a
velha ^ft^: lí vòs nações a quem a
uzura cPthniôrcial petrificou e barba-
ri^uví^iídôi e vede: em mira não

^v,-.^—,.- ,~~ [iã&m^yÉff^ros; o vosso execrando
s insanos, desgosteW?-ÜÜ&??3áz nlima sepultura eterna,

seyuiçõis, periíAOde vida, inimifeÓ«Í a cu0 epitaphio será o vosso opprobio.
ludo, o a todos superando, vencendo j Sou livre como vos; a minha liber-
palmo á palujo, quando gastáramos dade è mais preciosa do que a vossa:
íempo, capital e a própria vidaWdeá* tós para adqueril-a saenficastes mui-

A; p*-"Aí '.,

TELEGRAMA
Snr. CincinatoR* Pi da Franca.

Em nome augusta Princeza* Impe-
rial Regente agradece cordialmente
as saudações dirigidas paio clubGárigé»

João Alfredo. -

GRANDE E^tíÜSI^SMX)
K absolutamente impoaa^ííesor^

,.-.,,
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í O ASTEHOlBE
"vttf-soa alegria popular quo tem rei-
nado n'esta cidade o era S. TAlix, des-
fe sabbado, apozà chegada do vapor

% da capital, que trouxe-nos a noticia
dè tor passado em terceira discussão
ua câmara temporária o projecto da
abolição iminediatado elemento servil.

Nosso amigo Manuel Fontes Moreira
e o z.doso administrador d'esta jornal,
6V. Manuel Anlonio Nazareth, ao 1 ir
os telegramraas dos jornaes da capitai,
oncorporarara-se com certo numero
de sócios do «Club Carigè», erguiam
estrepitosos vivas a abolição, fazendo
lehder os ares grande quantidade do

. iogurtes, pereorraram as ruas d'esta
cidade, proclamando a solução do se-
nado no dia seguinte e a saneção tio

_ projecto pela imperial princeza.
,... Ao ouvir os vivas da commissão,4 

p povo cheio de maior enthusiasmo
acompanhou-a seguindo até São Felix,

{ onde reside o nosso incansável chefe
\ sr. capitão' Pamponet o qual, rodeado

de uma immensa multidão que, sur-
prehendido pelos.vivas e foguotes, pre-stirosamente dirigia-se ao nosso en-
contro saudando-nos com um heróico
viva.

; O iatelligente professor Diogo de
Andrade Vallasques, da janella de sua
residência, pronunciou palavras de
profundo valor, sendo interrompido
quasí sempre pelos applausos

Seguio a multidão immensa atè o
«Club Rip Branco», onde o nosso he-
roico chefe sr. capitão Pamponet,

,-' cheio d-e ardente patr otismo e inve-
javel eloqüência saudava a câmara
temporária, o ministério 10 de março
e o abolicionismo cachoeira no, repre-
sentado pelo patriótico «Club Oarigé»;
o orador era applaudido com caloro-
sos vivas.

•

Fallou depois o orador dò «Club
Rio Branco» compri montando a mui-
tidãoe a commissão do «ulub Oarigé».
Nosso digno presidente o illustrado srí professor Giacinato Franca pedindo a
palavra, cheio da maior verbosidade
e júbilo prolongou-se em um soberbo.discurso que arrebatou incessantemen-
te, as maiores ovações e palmas do
povo, comprimentou ossanfolixtas re-
presentado na pessoa do valente chefeo do heróico cidadão cap. Pamponet.

Seguindo a multidão, annunciando
entnusiasticamente que no dia soguin-to ficava abolida a escravidão, isto detaixo de vivas palmas e foguetes. •

Atravessando a ponte Pedro ÍI re-
grassavam á esta cidade, em marcha

. «aux flanbeaux» até a casa do nosso4igtíoamigo, o presidente: do «Cluboarigé» o qual chegando à janella empalavras eloqüentes comprim ntou aoministério 10 de março e ao povo ca-cüoeirano, concluindo dando vivas aodr,. J?abuco, a Eduardo.Carigè è ao<dr. Fonseca etc, . - |
¦y, .No domingo, ao amanhecer, descre-x via-se logo um aspecto- ide alegriaenr toda , a, população que inquieta"

preparava ás dores, palmas, vivas,
.toid^iras, fogos e ilíuminaição, paraJ&lvar aquillo que vinha sicatrisar a

negra chaga, á três séculos aberta no
patriotismo brazileiro.

O presidente do «Ulub Garigô» reu-
nio ura numero de sócios e tomou as
providencia necessárias para os íes-
tojos.

A redação (Veste jornal, ora fro-
queutada do mom ato a momento polo
povo, assim tambem a ustação tolo-
graphioa.

As 4 horas da tardo, porem, rece-
bomos o telügramma da corte.

«Princeza Regente assignou decro-
to sob n. 33D3, á« 3 horas da tardo
do dia 13 do maio de 1888.»

Som demora na norta d'este jornalf ndiam os ares cinco girandolas de
foguetes e vivas a Princeza Regente,
a João Alfredo; foi este o signal, e
derrepente embandeirou-se o «01 ub
Carigè»; depois ouvia-se todos os tem-
p os repicar os sinos, foguetes e vivas
quasi em todas as casas, ruas e praças-Não se, pode descrever o enthusias-
mo, o delyrio popular; parecia queuma voz angelical tinha n'aquelle mo-
mento baixado das ethereas regiões
para encantar ao povo e retumbar no
peito brazileiro o mais sacrosanto
echo de patriotismo.

A noite estava toda a cidade e a fre-
guozia de São Felix illuminada e o
povo notava somente a escuridão da
Câmara Municipal que tornou-se a-
lheia ao movimento que o divino de-
creto fazia agitar; nora uma bandeira
so desfraldou n'aquelle edifício: po-róm, a noite um grupo do mulheres
e raparigas com vellinhas de vintém
i Ilumina ram is escadas da velha es-
cravqcrata Câmara Municipal d'esta
cidade, e mesmo assim ella não en-
vergonhou-se, continuou muda e quo-da junto a bebedeira e-ao desespero,
na; sua escuridãósinha. O nosso ami-
go Francisco Carvalho arrancou da
frente de sua casa algumas arandellas
e mandou deitar ua velha rotrogada
Gamara que já estava com a escada il-.
lurainadasinha pelo- povo.As 9 horas da noite, apresentou-se
a philarmonica «Orphesina» vibran-
do as melodias de seu repertório; pas-sando pela porta do sr. Antônio Car-
los, das janellas d'este, foi proferidauma breve alloucução.

Da residência doÁsr. Pedro Minho
negociante nesta praça, orou da saca-
das do sobrado do mesmo, o nosso in-
telhgente promotor publico dr. Pedro
Vergne de Abreu nma das glorias da
nossa pátriaj^multidãointerrompia
o comapp*

7 Ao; che
rio R. Me
dando-lhe
mesmo com
março,' a?Prince
tido abolicionista,"Em frente a eas?
elio, j^adrji GuilhoAme
pó de «petite-femme»
coro donde em vozes ceies
rouxinol |navioso poderiata harmonia, entoa vao 1
lição, composto re
maestro Bastos. -

BBBBgMMBMBgasacaEB^

do martyr Goza-
calorosamente
^pondendo o

íterio 10 de
aío paiv

VA\'%Í£l)fÍg

d^ jÉjaro

SO H2 ||| Kl

piiujriáa pptP^j HHJÍ

! 9HhI

Soguio o préstito, soltando fogoscambiantjs atè a rua das Piorei ondeencontrou a maviosa pl?ilarmonic««Eutérpe Ceei liana», que ácómpaiihá-dado uma multidão iinraêusa,'descia
em busca da rua de Baixo, Òüüe func-cioua a nossa redacção eo kGUib Ca-rigè» que, deslumbránteraenfce esta-vam preparados,arcos, bandeiras; côr-tinas, flores e luzes etc.

Na oceasião do encontro, as distinc-
tasphilarinonicas romperam o hyrnu..*
nacional em notas soberbas e estrepi-
(osas sendo applaudidas freiieticainent^
polo povo.

Convidada a «Orphedna» pela sua
collega para voltar juntas atè o «Club
Garigó», no salão do nosso jornal, se-
guiram acompanhadas de u'm numero
de 6 a 7:000 pes>oas.Ao chegar em frente ao «Club Gari-*
gé» pararam.

Do sobrado dosr. dr. Oscar de Abreu
«vis á vis» ao referido Club, fallou o
sr. Silio Boccauera Júnior, despren-
dendo uma torrente de elevada elo*
quencia e concluindo saudou ao mi-
ministério 10 de março, a imprensa
abolicionista, como alavanca poderosada abolição, fora muito applaudido ei
saudado polo hymno nacional.

O nosso intelligonte orador Cicero
Motta, recitou da janella do Club urna
bella poozia, sendo delyrantomenfee!
applaudido, erguendo vivas a nação
brazileira, ap nosso jornal, aos abolia
cionistas e aaboliçàoda escravatura.

De outra janella do nosso edifício,
representou a redacção deste jornal,
em vista do estado de moléstia do
nosso chefe capitão Pamponet, o pa-
triotico dr. Henrique Alvares dos San-
tos, que fez um discurso digno de todo
elogio, considerou o «Club Carigè» e
o nosso jornal, como baluartes inveh-
eiveis ao escravocratisnío, coaclu-
indo com vivas ao povo, a nação
brazileira, ao destimido presidente do
«Club©arigé» Cincinato Franca. >

A patriótica philarmonica «iíuterpo
Gecilana», cheia de maior júbilo e>
contentamento, tocou e cantou o hym-
no abolicionista em frente aó nosso
edifício, os applausos interrompiam
as notas e as vozes.

Este hymno foi feito de um impro-
viso na manhã de domingo pelo in-
cansavel Bastos, o grande compositor
do hymno dos capti vos e do echo liberal

Seguio no centro o «Club Oarigé»,
com o seu emblema, em baixo de vi-
vas e acclamações,

Proseguindo, ao passar pela fren-
.te do «Americano», o nosso amigo *
collega Vilias-bôas, proferio um dis^
curso brilhante, o qual foi applaudido.

Parando depois, à frente do «Monte
Pio dos Artistas Cachoeiranos», uzou
da palavra, sr/dr. Pedro Vorgne, o
qual, como sempre, sahio-se muito
bem, e os applausos foram immensos.e :^ii«do a multidão pe^ >rua da^ /' 

eii*ás, em casa do ri^sso digna
Loiro de luta, cap tãA Manuel
^Mattos, ergueo o verbo o ad^""ilíís-bôa^, arrancandOH grp^-r

/



\

¦-._-.

fíggmggjtgggggi rw_ ¦—1 i

-.oguio o prestito, cuja illuminaçào/
tariada era immensa, alé a praça dò jCaguende-, voltando pola rua do Ré-'
creio, praça da AcclamneSo, onde só-
mente, eiivolta uo àlbohoz das trovas
parecendo um ph ntasma, eucpntrbu-
se a veljulia Câmara Municipal, cuja
corporação «m sua maioria representa
Nscravagismo tenazcPosla ttrraque,
na ultima hora, morre iriconverÜTel;')
será esto o seu eterno opprobio. j

Continuando pela rua da Matriz, ao
passar pela porta donossòamigoOezarip!
Mendes, onde a «Ceci.iana» tocou ohymno dos captivos e da casa do nos-

—V -. L :-*^'ll*«»^-ywi^»^g^t»^i»>><^.t^^,
O Acliíi OlDB _

CLUB C.\IX__ÍRAL
w» ,J*^'**W|W_-"W> »r>|l|WH

Àohia-s.3 /'uncionando no predipónderesido o sr Joaquim Marquesa rua dasflores, uina sociedade do dança, com~]
posta de moços do oomm eroio,'

Previne-se alguns monos que, quei-ram aprender a dançar, ara se pr<v-poriiTn a mesma a qual lem um bommestre para este fim.

Mi & ?.fü CO fr}m
'<-jm^r_ae_.:-

Támbem vende capim aos feiches.

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, recebe-se anima-so amigo sr vigário se _ez ouvir de os para tratar na esl ribaria, por dia, ounovo as mèlqdu sas vozes de um coro Por_ mez, sob contracto.
de anjos, aahidas.do peifo de virgens
gentis quê, concluíram salvando â,
princeza Regente, ern nome do belloj
sexo caehoeirano; a multidão cor-!
respondeu de uma maneira admirável jSeguioa festa da victoria abolicio-'
nista pela praça da Regeneração até S. .._ _..._ .„., ,...VICI, ail"Felix, onde fora comprimentado o cobram 400 rs. por cada lingada nosnosso cheíe Pamponet que mc-smo du- seus guindastes,—independente da dis-ente, ergueu um soberbo discurso da poza de ganhador que faz a lingada;
janella do «Club Rio Branco»; as ac- hem como não se responsabilisam porclamações eram immensas, as ruas es- qual quer avarias que se possam dartavam sumpti.osamente preparadas. n<> embarque e desembarque dos vofü-Passando pelo «Club Triumpho», o me.
seu orador professor Diogo Vallasques
pronunciou nm magnífico discurso
sendo applaudido.

Voltando o prestito para esta cida-de sendo victoriado pela multidão.

ATTENÇAO

Mattos e Companhia retificando oseu a municio anterior, declaram que

Cachoeira, 21 de marco de 1888.

(Continua.)

ANMUM3I3S
ATTENÇAO!

GRANDE LOJA DE FAZENDAS
NO CTJBRALÍNHO

Antônio Rabino Spinola de Andrade
r^zolve vender, d'ora em diante, suas

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, typographia se dirá onde seíanncam caixas para typos e cavale-tes para ás mesmas, com toda a per-íeição e por preços módicos.
Aceita-se encommendas. •¦

JhWb
-.—- ~ v -..«.--v, ouao N'esta bem montada casa de negocio
ííazendas fpelo preço da capital, com me -vende-se manteiga ingieza de boa qua-tade do desconto, isto á dinheiro; por- lidado-,, chá da índia e preto, assim co*tanto quem quizer certificar-se da sua mo ttím sempre massas finas de todasdeclaração e da novidade que ha em as qualidades, na rua Formosa d'estaseu estabelecimento commercial, di- cidade.
rija-se á sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280 réis o co-
Tado. Grande sortimentos de medras-
tos, cHapeus para homem, senhoras e
meninas, creguellas, flanellas etc. Ca-
mi.as, Bnegaria de quadros; completo
sortimento de livros para ensino pri-
jaario ás creança/lindas pouteiras para

O li
ANORS' .IQíMES

O proprietário d'este bem conhocid»estabelecimento participa aos seustreguezes, d'esta cidade e. seu recorica-vo, que se acha beinsortidodas melho-res fazendas fraueezas, inglezas, alie-mães, ealç. do., miudezas, pjrfumarí-as, roupas feitas o que tudo de hora erndiante venderá por mu to menos do
que outro qualquer estabelecimento,visto d'esta vez suas compras seremratas com grandes vantagens e capri-chosa escolha; quem duvidar venhaver, que seu estabelecimento se acha-ra aberto das 6 da manhan as 9 danoute.

27 Rua das Flores n. 27.
>j

ATTENÇAO
André Moraes acaba de receber dacapital, um ricoe pomposo sor imentodecretones, os padrões mais lindos,a 320 reis ao covado, uma partida desapatmhas para senhoras a 4$00$ edas enfeitadas a 6$000, uma neça demadrasto encorpado por 5-5000 e maisartigos que chama a atteiição de seusfreguezes,eque está disposto á quei-mar por menos 30 0[0 do que outr*

qualquer, quem duvidar venha ver..
^^^^^^^^^^^^^^^»^»^»*^^'^WM_-_-_--_____B__MBHWM-IBBBMBBiH-|--_-___MBB^^^^^^» *

' COMPANHIA BAHIANA
3 De. 1° a 31 de maio de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

W

Grande e variado sortimento dé fa- 21

4
5
7
8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
19

ivj Terça-feira...... ,
Quarta-feira /
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado .........
Segunda-feira...
T.-.rça-feira
Quarta-íi.ira
Quinta-fiira
Sexta feira
Sabbado...........
Segunda-feira...
Terç -feira......
Quarta-feira ....
Quinta-feira..,..
Sexta-feira......
Sabbado ..,
Segunda-feira...

25
2d

ABOLICIONISMO

Sàr%VÍÍ0S 
a0al,0lÍCÍ0Í?ÍSlnO 

1# llll pí-eços «§11|1comarca.
Os «escravisados», que se julgarem

«' - _v ~~l "- **j ow' _-.ii/-o vc/^i,¦der por menos, que outra qualquer ca-sa, 25 por cento peças inteiras.'
As exmas. sras
Grande espozição de cre tone nos dia 29

30
31ruaformosa n. 44.

Grande queima sem fogo, na loja de

¦•'¦ ..!¦

W IÉPP mmmmm mmmmÊmmmãm
fo wí 'mda - de7 ,dfe lembro ^ percam tempo vam ver omagí.iflco
iSSSS'^- fr 

_m.n to io pr.ço |itófÍf g
Felix resiütncia em S.( do esta conceituada loja, é de admirar?l &ua Formosa n. 44.

Sexta-feira. :..v
Sabbado....... ..;
Segunda-feira:..
Terça-feira.....1:
Quarta-feira....•
Quinta-feira.;...
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9
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p<-_t<_y fina e í.xa.
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TRIUMPHA A VERDADE

Está conheeido pelo* meus num.>ro_os freguês n« i a loj
mais bem so-tida -.'-st. ei-ade. « « q«" fm .««aJasjde mais apu

rado g<s<e, e é a que vende sem g«»har. para ainda, ao bar d«

prova, que nao ha compet.d or. venham crer e sc.entificaVse da
'vÁirii-ádti

Ua covado dc me inò de qualquer cd? por 88) rs. egual
fltiH por ahi veodem a 960. ¦^.¦iX , .

Um covado d» cazmira granito por 2500, igual a que
abi veadem a 3500.. t . , a_A

240 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs.
lim covado de s^t.nêtaHza oor 200 rs,
Umchapèoa Jo«é M»n»nn i>or 1600.
Um par dô botinas c»uro da ru*sia com ilhoz, o qua h* oe

lha M 98000

a >

por

Tinto e b »n*o, .e .»rímo:ra
segunda qiirtiidade, t«.'n *e Viinu^(

i ontes Moreira; ri» p pa*, bar
ns e a Fialho em 11* s ceitaçâe
de4e viu^re no co.nmercio Um
>i'0 imuàetisa.

Ode p imera qualidade tam
substituído pé í ítmnüt^ o do Lu-
nôa fl muits ca as qp vendiam
\M* t-íio no rüb i.udo por

aquelle, sem a dimima reclama*
vâ> pur p»tt* dn &m freguez*.*?.

De os to na ab ic« d* café
uiuido a ruid«s Flores a 21,

GAFE* MUI DO
me

Manuel Fontes üí o **ira ,-ontinua

Pgff sapatinha Ingira por 7»00 todos v.niem egu.l 
^^^^^^^

Um pi d« sapato vermz que <odo< vendem oo* lOK.iguil po; «íJOOO.
Um p r de si pato couro M rus<ia por 48000 é de admirar.
D ilumbraníe *ottimeiitu <ie casemira prôti a da cores, em pe

case cortes.
Brios b.mwo. e à* côou ce ones par.» Mos os preço*, ma

drastos chapéus para homens e senhoras, o qua ha da mais mo 4
dernrs. . 4

Fi hü*lí*o<« ^en seda, luvas, 1 qa*s flôes, aiiparulhos, calçados
o uma infeni *ade dn a tígos q** ó com a p^ença do* fregu*-
ias posso nu tr» -jastifitarqie tqui n'es(<i tiHit uãaln eom^idor

Avizo aos freguazHs p ir lenos 30 oor cento que 0\it*o qu«.lqu*r.
19 Hua da ponte velha 19

PADARIA LEALDADE
A MU tOtt-lüítA

Tem constantemente massas B
nas <orno seja bolaxõ* apompa*
dor, bolaxa; Adelma Castro, Luz»
Braiitairo, biscoitos fino» fatias da
Kainba e flor do Uigo.

Na tua formosa n. 15

CERVEJA BKAZ.LEIR».

agradável « coT^pmie perfuta*
m meao d1 1 ígieza.

Jiaciona* se e^ang^ras sjjtó una
nimes em procl ua i? a *ua b adi-

Es'* «kafa é o v^d*d io rafe da
jue a? extn.i*. fc^llia-», e miis,
amai te podem faz^r .izo sem o
mini uo r c il) de que sej < um pro*
ductti talsiíicado *^u d^t tildo do
seu verda<ieirrt palaUspdso sen
t brictnte 1 m to connecimanto
p ofissuiua^ qj* tem n°ta in^
?usi ia só mau.pula u mu htvr cafi

qu encontra rio mercado, razões
e^tasqie o cí loa na altura do

1\eu 
verdadeiro valor.

A exmas.Mtn jiKS que desejarem
ulcar de um geneio tão paiftito
mandrtrSo »rbí^tacHr*s^ do oaeím^
na fabric* a rua das Flores n' 24

unico a onl^ é venijdo-
Preço 1|000 o kilo. ¦

iugar

5§0C0 a dúzia, 440 rs, a garrafast. u imporUdor i^esia -sidade Ma¦núrt Fonie* Moreira.
Tero sempre im deposito grande

quauiidade da mesma, branca e
preta.

Esta cerveja è inalterável por
JM)r3«nnos.

A sua rôr douradinha e perfei• ^ete límpida^ seu

ie, chegaudo alguns uVs e^ a pre-
fer it » pa a sbu uzo pan cutar.

O seu fabricante rogo?uja- e por
ter cons >gu dp f bricar uma cr-*
fm que está acima de t'»d»s na-
cionaes, e HUpèrio^es a mu tas es
tianèerrr»s, que ó tem mento por
nào serem .do pavz.

O hnnaaciame tem a profunda
cnnvic#o que o ie^peitavel pu j para fazerem desapparecer in&<
bliro/umií v^z couveucido des. I taotan^am nt^, a f^ita de respi-
tüs verdadvs, não Ibe recusa.á a^1 raçSo produzi Ia qner por asthina
im vdiosa protflccjão, éo que sei (púchnmenio) quer por spfffinaea
anfessa sumawenie gralo. |io» bronühaes, qu r por moles

FRUCIÜQZÓ BfiANí.J.Q
Gafe supftriorjmQidQ^pttro tenda

a muito Sáborozo
R»?a da Praça n. 7.

CIGARROS CaLMíNTES ;

AGUACELINA
O melhor preparado para ticar

paladar é' caupas e foriiScar o cabello, ven-

tias do cor*çâo e do ficado.
Vèndfl Ernesto Siutões da Sit4

va Freitas em sua liíja a %*&
Formoâ$*

dÊmtr1

\

•Mb' .


