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ORGAM DA PROPAGAKI/A ABOLICIONISTA

Administrador—Manuel .nloniu Nazareth
*m *t&VÊê****.\ +m

ANNO I
Assignaturas: Por mez 500 réis,

jrôr anno 5*5(000—Foiha avulsa
60 réis.

Typ. e redacçao: rua de Baixo
sobrado n. 19.

Publica-se terças e sextas-feiras

QUAETA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 1888
)

NUMERO 66
Annuncios, 60 réis a linha,

de assignantes 40 réis.—Pa-
gamento adiantado;

Cidade da Cachoeira-—Ba-
hia.

O ASTEílOIOE

A GRANDE AURORA
Eealisou se o milagre bíblico.
Desabaram os negros muros dá Jeri-

cò da Escravidão, e por jobre as rui-
nas campeia, ondoada pelas auras da
liberdade, a alvissima bandeira do abo-
licionismo!

Agora podem os céus arquear-se em
toda a sua opulencia azulada, que a
sua rotuuda abriga somente uma na-
ção'livre—para a qual a lei diamanti-
na marca uma nova epocha, assigna-
lando mais uma conquista civilisadora.
no seu peregrinar entre os povos livres!

Agora pode o Amazonas, em suas em-
pinadas e soberbas ondas, levar a gran-
de nova á velha Europa, que via atra-
rés d£$,galas de nossa natureza, em
eterna primavera, a hedionda--'arvore
da escravidão ! mÁgoi-a, os hymnos que o S. Prmcis-
co entoar no estr^ndejar de suas cas-
caias, 'não se rao5 ènT^
luçós do escravo e pelo estalar do azor-
í^ague, retalhando corpos de irmãos !
d:E'justa, pois, a explosiva alegria,

qúe^como encapellada vaga, assober-
fcaestè momento toda a população
de$ta cidade.

Ô abolicionismo, que na esphe-
ra do seu programma, sempre
propugnou a grande causa, sem des-
crer um momento da sua victorià, as-
soei ando-se aos regosijos da pátria li-
vre, ergue á sua voz, para bradar nes-
t*,e concerto:"Viva a grande familia brazileira I

Viva o povo bahiano!
Viva a prhíceza regente 1;
Vivam os apóstolos, e os operários

da grande causa I -W?'-C;.V (Ext.)

_sraw_li__sS-i

no r .curió
A assembléa provincial da Bahiainundou inserir em uma das suas actasum voto de louvor a imprensa aboli-crista; d\_sta provincia.-Contein:plp.u algumas, que nunca oioramf; e despresou a nossa, que, semm|do deeirrar, foi a qüe mais bata-líaou nestaè causa como mesmo reco-aheeeu a imprensa da corte. <mmMuito bem. Ddspre1sau»QS os Iouto-

res d'uma assembléa escravocrata até
a ultima hora.

O publico que nos julgue.
GRANDE ENTHUSIASMO

(Continuação do n. anterior)
Na noite 14 continuou a festa, sa-

hindo a distineta philarmonica «Mi-
nerva Cachoeirana», puchando uma
importante sociedade a «União das
Artes», que percorrendo esta cidade,
foi até S. Felix, concluindo seu trajec-
to, as 4 horas da madrugada,, sendo
ímmensamente applaudidos nem só a
philharmonica, o Club, como também
os oradores que faziam encher de
contentamento ao povo.<

A noite de 15 foram imponentemen-
te illuminadas as duas povoaçõ\;s fron-
teiras e mais enfeitadas se achavam
as ruas, de arcos, capellas, erguen-
do-se na rua do Recreio uma singela
memória, aos martyres da liberdade.

O «Club Garigé», apresentou-se de
uma maneira brilhante; os soei os uni-
W^^mqsfW&^M fita dò chapou
um «Asteroide» e no peito a insígnia
do Club, com lanternas de cores va-
riadas, seguiam arvorado do seu pavi-
lhão e acompanhado pelo Club «Obrei-
ros do Futuro»^dirigiram-se ao Car-
mo onde estava preparado sumptuo-
samenta um carro para o emblema.

Representava este carro a Deusa
da liberdade, que, surgindo de um
trocado de cambraia fina, apresentava
em uma mão a bandeira trazendo a
seguinte iuscripção «Homenagem ao
minsterio 10 de março, salve o decreto
n. 3353,» iia outra mão suspendia um
«Asteroide», no meio quasi do carro,
uma columna bempreparadaeonteMo
no cume todas as . gazetas neutras e
abolicionistas, representando a sobe-
rania. <a~ '$$

Na-base inferior d'esta coluriwia
gra v. ta va o rdespotisníp,;.personificado,
em tronco, corrente,, palmatória, azor-
raguee todos os instrumentos corn qüeeram martyrisados os infelizes.

Puchadopelo «®lub Carigè» é acom-
panhado pela massa compacta do povo,veio ser depositado afronte .do.Gíub, a
e«spera da «Euterpe da Geciíiana»; ao
chegar o carro fez-se ouvir da janel-ia do Club, o poeta Porcino, uma
bella estrophe sahida de seu estro;
foi applaudido com vehemencia.

Ao chegar a muzica tocou o hymno
dos captivosá frente, do carro, fazen-
do se ouvir um fortíssimo discurso,
o nosso amigo sr. dr. Henrigue Alva-
res dos Santos, o qual foi interrom-
pido pelas palmas da multidão.

Sahiu o carro da rua de Baixo,
puchado pelo presidente e sócios dò
Club, e guaniecido pelo Club Can-
na Verde, compostode libertandos eni
numero de tresentos, cada qual com
uma cauna na mão, camisa de alg&-
dão, chapou de palhae lanterna* aux
flambeaux».

A- frente do carro seguio o Ciuh
«Obreiros do Futuro», composto de
crianças, cada qual trazendo um em-
bleina symbolisando, arte, sciencia,
commercio, lavoura e etc. etc.

Da casa do nosso amigo advogado
Villas-bôas, ao passar o carro,, elle er-
gueo uma linda poezia e assim o jovem,Mario. Gomes, os quaes foram applau-
didos.

Na rua das Ganhadeiras, dasjanel-
Ias êo sobrada de nosso amigo capitãbL
Manuel Paulo Telles de Mattos, reci-
tou uma poezia o nosso amiga: Se*V33**
ro Guimarães, tendo muitas palmas.Continuando a marcha festival até
a praça do Caquende e de volta encon-
tramos o sympathico «Club Regadas»
que, abrindo uma longa ala,; deu-nos
passagem, rompendo grandes vivas
aos batalhadores, ao presidente dò'
«Club Carigé» e a outros personagens,sendo correspondidos.

N*este encontro que scena tocante
presenciamos. As bandeiras dosinnu-
meros Clubs, pareciam abraçar-se
ira ternisando-se reciproca mente. Quan-
ta poezia, quanta magestade, quanta
omnipotência n'aquelle momento em
que tudo bemdizia Liberdade! Q Brazil
Ô livre! Já hão ha mais escravos!

Na praça da Acclamaçãoj da janella
do professor Elesbão Dias' Peixoto,
fallou ao povo o dr. Hençicruè Alvares
áos Santos, debaixo de grandes applau-
sos e, das janellas desta mesma c casa,
tocaram grande quantiíítde de fogo»
cambiantes e atiraram âpres sobre o
carro. r ;w . et

Parando ha Yuà dad^íriz,em frente
da casa de Cezario Mètdes, fallou -o dr.
Henrique Alvares;dos Santos & peitouuma brilhante poesia o sr. Porcino;,
foi applaudido-;
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Na casa do vigário, um coro de
moças, da sacada das janellas, vibra-
ram or&ulhosa mento o l.ymiio dos ca-
ptivos em vozes melífluas e cheias de
maior harmonia.

Passando pela praça da Regenera-
ção, ao chegar a casa do donpdado
sr. dr. Henrique Alvares dos Santos,
que estava toda preparada, o jovem
Presceliano recitou «ma elegante
poezia e fallou o heróico dr. Henri-
que, atirando «.obre ó carro uma chu-

, va de flores; era irameuso os applau-
sas aos oradores.

A Ponte Velha toda illuminada,teve
de' parar-se em diversos pontos pelas
acclamações e vivas que se erguiam
das janellas.<> Na rua das Flores,parou-se em fren-
te a casa do dr. Aristides, e o «Club
Carigè» ergueu vivas e palmas, aquel-
le batalhador incansável, o que foi
correspondido' por uma chuva de flo
res do nosso amigo dr. Aristides.

Nesta mesma rua fallou da casa do
sr. Tinoco,odr. Arthur Rocha Lima O
qualfoi applaúdido.

Proseguindo-se ate a rua da Feira,
de volta passamos entre um immenso
arco do Club-Regadas que des.umbran-
temente percorreu toda cidade e foi
até S. Felix, de onde em um dis-
curso sublime o dr. Vergue de Abreo
saudou-o. -

O Clnb-Carige, acompanhado de di-
versos Clubse da massa compacta d*
povo,seguio a rua da Manga, Ponte No-
va, Pitanga, Riacho do Pagão, Entre
Ponte edetõdasestas ruas, lindamente
ármádas,snbiram vivas e palmas ao re-
ferido Club, vindo terminar a portadeste jornal onle o Presidente do Club
GárigA, nosso amigo companaeiro des-?
Ümido nas luctas, o sr* ProCessorCin-
<3ii_ató Ricardo Pereira Fiança, foi
aèciamado pelo reierioo Gkú> á fallar

,, o qual,sei__ recúsa,ergueu-se .Ia jar-ellaèero pliraséò arrfíbataOôraâ cheias do
ráaior regósigio, elle significou ao po-*<o: què, naquelle momento vivia mais
do que nuaca pôr ver realisado sco de- J

l séjò e desapparecido do s-üo cia Pa-
trià a negr? mancha que aviltava-a. Os
appiâusoV foram frenéticos e ;jrolo:i-
gadissimos applausoa ao orador.

Tocou' r «Euterpe Cecili^na» o
patriótico hymno dos captivos depois

: <íe cantado pelos sccios da mesma so-
ciedade musical, regida pele apertei-
coado maestro Bastos, gênio invejável.

Concluido á- festa ^ 4 horas da ma-

feiioite de 16 co:_ t_ni.ou os folguedos
percárrendoásruaso Cíubda Queixadaem marcha aux flambeáux e diversos
grupos bem 'arranjados percorriam¦M iAuas, saudando á Princeza Rq-- rMite, ao .Ministério, Dantas, Nabuco,
Jcíse Mariano," Club-Çarigé; Fontes Mo-

| mrá, Olimpiô.àoadministrador desteJornal o sr.- Manoel Antônio Naz rét-A<5inci_iato Franca^ Oezário Mendes,a' 3 aç.dutadore". üachoeirnaos, lo*. ssh.Jpstps e ao desiòdalo cLeíe' capitãorPampòneti V
Na quinta foir.t 3(^..inr arámos fes-

^ejos, so IsAm que não fossem ©om p

mesmo enthusiasmo dos dias anterio-
res todavia foram com muita elegan-
cia, pois a cidade ainda nào estava dis-
posta a se render ao silencio.

Muitas casas se illuminaram e ale-
gria continuava ser geral.
A noite, uma corporação de distinetos
moços do commercio cVesta cidade,
soba denominação do «Clubda rua de
baixo»,precedida de uma bonita orehes-
tra,lizeram uma significativa manifes-
tação de apreço ao nosso amigo Manuel
Fontes Moreira, pelos serviços, por
este prestados ao abolicionismo.

O nosso amigo aeliava-se na redac-
ção d'este jornal, em companhia de di-
versos correligionários, quando os ma-
n festantes, possuidos de nobre re._íO-
sijo, com lanternas elegantes, e fogos
de bengala, se dirigiram a este edifício,
afim de realisarem a sua honrosa ma-
nifestação. Ao penetrarem na sala foi
o nosso amigo saudado pelos manifes-
tantes, proferindo n'esta oceasião o sr.
Genesio de Souza Pitanga, um eloquen
te discurso análogo, concluindo por
offerecer um mimoso bouquet de flores
naturaes áo mnifestado, que em segui-
da foi abraçado por todos.

O-nosso amigo, em phrases repassa-
dasda mais eterna gratidão, agradeceu-
aquella prova de apreço,allegaudo queosserviços por s: prestados a esta hu-
manitaria causa, hoje triumphante,
nào estavam na altura em que tão dis-
tinetos amigos os colocavam, pois,como simples estrangeiro, porem sin-
ceramente—amigo do Brazil, nada mais
fez de que confrat-rnisar-se com os.
brazileiros, afim de também collocar
sua pedrinha neste grande edifício da
igualdade nacional, e que hoje muito
se regósijava por ver que^no Brazil
nãõ ha escravos. v

Em seguida, ainda outras saudações
foram feitas: ao Olub Carigé, ao seu
destimido e patriótico prezidente, ao
orador do mesmo,o sr. Cicero Ferreira
Motta, Olympio Pereira da Silva* in-
separavel companheiro do manifestado

|e inquebrantavel abolicionista.
Após, seguiram os manifestantes om

companhia do sr. Fontes ê percor-reram diversas ruas d'esta cidade* dan-
do vivas a abolição, ao ministério, a
Princeza Regente, e assim por diante.
Ta mbem fora m proferi dos di versos dis-
cursor, entre os quaes, umdosr. Fon-
tes Moreira, sobre o Cm 4 de outubro
de 1887; dizendo que: se n'aquelle dia
louve heroesum foi a spá duvida, o
seu amigo Virgil? j W rre: \ a. Mo-i% porter, com í-sute #âMás sàcí&ê^ este
torrão e sincera .;nis..aj le á;á_|% W-
fendido dous ahol^. j.iHas: nã;/ec T-
sentindo que o sa-jp^de ool.cia se ma.:-
chasse no sangue de uous, ;ue pugna-vam pela liberdade cia pátria; e, em-
quanto a providencia lhe permitisse a
existência elle saberk conservar esta
eterna gratidão, tão jusia tão merecida,

Em seguida;. subindo pela rua da ma*
triz, ao passar na portado nosso amigo
dr. Henrique Al vares dos Santos, foi
por este proferido um béliò discurso
patriótico, no que foi applaudido.

J|p òsi foi c zkosso ami go Fon tes acom

panhadopor todos ato sua residência,
dispidiudü-se dos mesmos com abraços
e saudações, e este, ainda mais umavez, agradeceu tanta prova de apre-
ço, iraraerecidarneute a si tributada.

Honra aos raánifehtaates que briosa-
mente representam a mòeidaidé pátrio-tica cachoeirana.

(Continua.)

CURRALINHO 15 DE MAIO 18 88
Escrevera-nos a seguinte carta:

Sr. redactor do «Asteroide.>
Partecipo-lhe que hontem, 14 do

mesmo, recebemos um teliegrainma
dirigido por um abolicionista, em
regosijo a noticia de que tratava este
t.legramma, foi promovido pjlos il-
lustres Cachoeirauos, Soter Costa, Pau-
lino Nuro, João da Matta Gomes e um
ilWstre Curralinhen e, Manoel José da
uosta, uma explendida manifestação,
bastante ofanoza, aos sons de duas
bandas muzicaes, grande quantidade de
povo em massa enthusiasticamente
bradava vivas a liberdade e aos mem-
bros parlamentares.

Aos cuidados dos illustres Cacho ei-
ranos, Soter Costa e Pauhno Nuro, e o
Curralinhense Manoel José da Costa
foi destrebuida umã elegante marcha
aux flambeáux. Mostraram a popula-
ção desta villa que são filhos dilectos do
incansável e. sempre 

'gloriòzò 
Para-r

guassú. ;-A:Á-'\A . ":A": 
.A, :vA 

"

Em cazadojIlustre abolicionista sr,
João da^Mãtia Gomes, deu-se calorosos
vivas aos illustres Coe_ioeiranos,e o sr.
Paulino Nuro recitou uma das lindas
poezias do poeta dos escravos dr.
Antônio José de Castro Alvares, que
tei bastante aplaudido, deslumbrando os
corações Ourralinhenses. Miis alem o
dr, Theophilò Lefundes e dr. Ja-mbei-
ro. proferiram eloqüentes e entliusias-
ticos discursos,' '"V"'

Agradecemos,.pois, .aos.illustráQacho-
eiranos, que de sua parte n;io;straram
que tem no sangue o heroísmo Santo
das Glorias de .§2. ¦'".,. . a; ;a

>Huitos Cürralinherises.» !.ííife

m 03
A;-''

ífesta typographia se dirá ''quem
preciza de 100 bons trabalhadores para
o-serviço da lavoura, m^eferihdp-se
aquelles que tiverem famílias a* a

i Nesta typographia comprá-se afeun»
«Asteroides» • do uumero 15. ?Êaga-se

•bem"' "," '• ¦ ,\ -i „'. [a ;ò;a" lft.;

• agente do correio d'esta cidade
faz publico que do dia 16 cÍòa corrente
em diante, está funcionando a respec^
tiva agencia no 2o pavimento térreo
do sobrado onde reside o advogado
Jtfsé Almachio Ribeiro Guimarães a
ladeira da praça,

.'(

*
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PADARIA LEALDADE

Na padaria lealdade vende-se vinho
figueira de superior qualidade, águas,
J S P J. Biscoitos Iüglezes de todas
asqualidades, leite GpndensadO,raantei-
ga Fellippe, Ferreira Santos, queijo
flamengos, e de prato; chá Preto Hy
son, em latas de 1&.00 e de 2#000
a rua Formosa. 15.

ATTENÇAO!
a

GRANDE LOJA DE FAZENDAS
NO CUBRALINHO

Antônio Sabino SptnÕIa 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 quo ha em
seu estabel.cunento commercial, di-
rija-se á sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280 réis o co-
vado. Grande sorti mentos de madras-
tos, chapéus para homem., senhorase
meninas, creguellas, flanellas etc. Ga-
misas, Bnegariade quadros; completo
sortimento de livros para ensino pri-
mario ás oreança/liudas ponteiras para
fumantes, completo sortimento de ma-
terláes próprios para sapateiro, além
*le-muitos outros artigos que è desne-
cessario ennnumerar.

CLUB CAIXEIÜAÈ
Acha-se furicipn indo no prédio onde

reside o sr Joaquim Marques,á rua das
Flores, uma sociedade d»i 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.•

ESTRIBARIA
i

Na rocinha do finado coronel Pam-
ponet, em São Felix, recebe-se anima-
es para tratar naestribaria, por dia, ou
por mez, sob contracto.

Támbem vende capim aos feiches.

4l
§__

m <TONi.Ç-Q> .'I
mUVÍJTHíTíVÕ^ià
KS * ^^"*r--* irr---n-rr- i am -| i mm i m mi.h.l. ..mL.m.jmj.MÈtwn^ 1?)*$

H - .vxj>jho ri
!____«______»___-. °E ™"
_8_f_l_^___ ?'•._
5_tífe _ _______
fi___?5_»i &

sg,^~^t,_gi|~rwp,^^v" màmm

ATTENÇAO

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 não se responsabilisam por
qual quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me.

Cachoeira, 21 de março de 1888.

CAIXAS PASATYPOS
Westa, typógraphia se dirá onde se

fabricam caixas para typos e cavale-
tes para ás mesmas, com toda a per-
feição e pòr preços módicos.

Aceita-se encommendas.

Y&2M_&&A i»B&i>*

,x?? t____¥___-__i-ili_aiH'
O '.T$sull&to; sa ti sfaclQrio; obtido HMsa^s ca*oã_íia.s diversos, até mesmo §$Li'a quell esem queJttaviam si do mal- y&-jtogrodas as preparacflos ferragJriOr-gJIsas, faz 'com 

que Vinho eoea ím¦&.foc>8pfa,a$tião f^r-r'mifiifyi&au Wseja e .liais enérgico agente thô- mrapem.cocara curar «combater ã fk¦anemia, a elU&rom e todas as-iÉ
ÔBle;rmidaáfisJ.pro*di'.-õ_ites da-po- "¦
fcreza do sapgue.

lUçêitaiá por todos os médicos $$ta«tarasr o combater o XiacMstia-~a©# escroftalaus, anemia, jckSo-*»Wj ©oavalesceiaçlas, üébftSi-dade, fra.qu<9_sa, etc.DEPOSITO <3ERAl_bi* fíae ÂlüMf, em PA RIS

N^esta bem montada casa de negocio
vende-se-manteiga ingleza de bóa qua-
lidade, chá dalndiae preto, assim co-
mo tem sempre massas finas de todas
as qualidades, na rua Formosa ."'.'esta
cidale.

I«*i S Mg
K V_i-

mm ÉÉ_'

*yf

^^^^SW^^Mm
,i' FfíUCTÜOZO BRANDÃO
', ' '

: Yende tinta Blue Black muita
preta, fina e Sxa. \ " !

GARANTIDA.

Grande o variado sortimento SS ü-
zendas trcuce dá caritíil Manuel Ter-
tuliano %& Almeida, proprietário da
lojo a-rua Formo,sa n. 44j garanto ve?.-
der por menos, q.:e o; ira ^':nlçu_;r ca-
sa, 2t por cento j)eív-::.: iiitti: ;°, ."

As exmr.s. i?ra«
Grande espoziçfío u^cret*:^t$m üh

23 24 25 loja de Man-? I Ter. l_a_io ch\
Almeida, preços :--:^::. .1 :".js, r.:„
formosa n. 44.

Grande queima ,;*er>. . ;v-, ;¦ luji :1c
Manuel TeHuliano de AL» vida, hF.'
percam tempo., vam ver c i \o.smfi<ro
sortimento e o preço que êztk vendeu-
do esta conceituada loja, èdcadr;irar?

í Rua Formosa n. 44.

DK

AS.DRE MORAES

0 proprietário d'este bem conhecido
estahèllecimento participa aos seu.*?
freguezós, d'esta cidade e seu reconca-
vo, que s.i acha bemsortidodas m.elho-
res fazendas franeezas. inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, perfurnari-
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 ca pri-
chosa escolha; (j1.! nn duvidar venha
ver, que seu estabtdecimento se acha-
rá abjrto das 6 da mánhàn as 9 da.
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

ATTENÇAO

André Moraes acaba de receber da
capital, um ricoe pomposo sor imento
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao eovado, uma partjda d$
sapatinhas para senhoras a 4*$/000, e
das enfeitadas a 6$000, uma peça d©
madrasto encorpado por 5;#000 e mais
artigos que chama a attimção de seus
freguezes , eque está disposto á quei-mar por menos 30 0{0 do que outre
qualquer, qnem duvidar venha ver...

COMPANHIA BAHIANA
De Io a 31 de mai- de 1888

Datas, Partidas da. Cachoeira e Bahia

1
2
3
4
5
7
8
9

10
íl
12
14
15
16
17
18
19
21

Terça -feira
Quarta-feira.....
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Tv rça-feira
Quarta-ft-ira.....
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado......
Segunda-feira...
Terç -feira
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NOVA LOJA

fíliâ VM00£&è
TRIUMPHA h VERDADE

Está çonheciJò pj-los meus numerozos írèguezes gus é a ]oymais b^m so"tHa «iVsta cidade, « a qu" t*\m fazendas de mais «pu
rado g<sio, e é a que vende sem g«»har para ainda ftC 0Hr je
provar que nào ha comp^dor, venham crer « Scientitieaar-se davcridde.

Um covaio dc me inò de qualquer côr por 88) rs.
qu* por ahi ve )d-m a 960.

Um covado e cazimira grenito por 2500, igual aahi vendem a 350o..
U0 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs.Hm covado de s*t.nêta tiza por 200 rs.
lim chapèoa J.,<é Mahmio <or 3600.
Um par dt. botinas ouro da ru*ia com ilhoz, o aue halhor por 9#000, 4

muO 
^ dô saPalioha intgi za por 7^00 tados ven tem egual por

Um pir d* sapato verniz qtó totó v*i\À*m oo- lOfJ.igtiil por 9#000.Um p«r de sapato couro da rus<ia por 45000 é de admirar.U-ftiumoraiite sortimento de casemira orôii e dá cores, em pe
ç»»e cofte*.

Bfitts ^ aacos e dí cô e% ceonas para trios os preços, m»
dra^os, chapéus para homens e senherás, o qud ha da mais mo*derms.

Fiehu* li/o*« roa seda, ltiv*s, 1 qug'i flô e*, espartilhos, calcados
e uma* iufeuPade de a tígos qn* ó com a p e*e*»ça dos fre^i^íxts posso m^tn-justiçar que aqui n'e,t.i WÜm uão hi comjeiidor.

Avizo aos f éguas** p ve ienos 30 oo*- cenio que outro qualquer.19 Hua da ponte vejba 10

9é; o ba atei-o José Gonçalves deAWi-e d«v"'

»'*s

me

PADARIA LEALDADE
A tUA t0h>iÜZA

Tem constar_tem< rMe massas fi
nas «orno seja bolaxõ\s a pompa*dor, boiaxa- A-delma (astro, Xuzo
BrajúW.u, biscoitos, filius fatias da
Rainha e flor do Uigu.

Na ma formosa n. 15:

CELiVEJA BhAZILElB».
5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafast*u .importador ii-éitá cidade Mantifl Fontes Moreira.
Tem sempre .m deposito grande«faaiiudade da mesma, branea eiptfcta.
Esta cerveja è inalterável porpor d annos,

¦•¦-¦Í_i_Ua fÔr d6urad«**->« « perfei.^ele límpida, s<_u

Hg^adavnl * got-*'ponde- perfeita*mnieao di ngieza.
Nacionais e estrangeíras süo an*.

nim^s «ra proclumr a sua b nd.-
de, chegando alguns t_Vs'e< apre-
ferila pa a s|ii uzo pari cutar.

.0 seu fabricante rogo*«ija-*e poter conseguido f brioar uma cr*
»->jrt que está acima de t->das na-
cionees e superioras a mulas ea
trance ras, qu*. ó tem mento pornâo serem do paiz.

O annunciaiiití tem a profundoconvicção que o ie^pehavel publico» uma vt»z co .veucido dns.
Us verdades, nâo lhe recusará a
.ua valiosa .protecção, do que se
confessa sumamente grato.

AGUACEUNA
O melhor preparado para tira*

paiadar 6» caspaa e fortificar a cabello, ven-

Tinto e branco, ie nrímeira
§pgiinda qualidade, v-n le Manaer

o»tes Moreira, nqn pipa», bar'is e « retalho em 1 ti •>, ^oítíçâo
deste via.gre no cominercio t.ra
si 'o imiiiHnsa,

Ode pdmeira qualiíade tem
substituído ^e fít^mníitM o de LU-
tiôa e muifcís casas qu? vendiam
teste temrió >ub [imdo por•aquelle, sem a mjnimi» reclíim^-

vã » por parte det^u. frHgaez*í«.
De »osito na ab ic« d café

nuido a ruü das Flores n 21.

CAFÉ' MUIDO.,
Manuel Fnaies Kcfíra^-ontinu-t

com o «eu fab^io de café muido,
comp é ge-alment». on!n i io,

Est;« nafe é o v.nladvjro «afò do
l«»e as exma*. fanllia-», e mais,

amadores podem faar r.zo sem o
uriüimor-cm de que $cj« um. pro*dueto falsincado ou d*-ht-tndo do
se«i verdadeiro pala *a-;phis o seu
r bric»nle 1 m io con nec mento
pofissional qi •• tem n» ta in*
lusiâa^ó man.pula «» m h r café

qu- encontra no mercado, razões
eAas que o c<do a na altura do
seu verdadeiro val-r.

A exmas.iam l^s que desejarem
uzar de um geüeio tào perfeito
mandarão abastecer-*se di» mesmo
na fabric. a rua das Flores n* 24"uga^ 

unico a.oni^ é vea Udo.
Preço 1S00O o kilo.

.., lf

FRÜCTÜOZO BRANDÃO
Café superior,moitio,puro vende

e muito Sabo^ozo
B.^a da Praça n. 7.

CIGittaÔS C&LM-NIES
Para fazerem deseoparecer iass

tantaneamente, a folia de respi*
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soffrir_teíi-
loa bronchites, qu^r por moles-
tias do coração e do ficado. 0

Vende Ernesto Sisiiões úsí Sil*
va Freitas em sua bja a Raô
formo sa.

È

J.


