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SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 188S

O ASTgaOrPE
ANNIVERSARIO DO HERÓICO

CLUB-CARIGÉ
Quando a lucta desmasiada dospsêu-dos brazileiros, contra aquelles qua sobopeso Oppressor da vilania soluçavamsem encontrar o bãlsamo protector crue• suavisasseas torturas de «sua alma' emesicatrisasse as chagas tetanicas miedevoravam seu coração; qu_ sie_.ri_sasse aquella ulcera endiabrada miecarcomia a vida do homem negro e ahonra do auri-nacional.smWu no diamm Maio de 1887,o heróico «Glub-Ga-nge».

; Neste dia de gloria em que a remi-niscencia do passado,esquadrinha n'al-ma brazileira a grande victoria donosso exercito nas plagas de Assumo-çao, meia dúzia de abolicionistas, nestacidade inaugurou este club, cujo .tornePertence a umadas glorias bahana.bim, este nome Garigé encerra umaepopea homerica na historia do aboli-ciomsmo que mais tarde ha de ser ahistoria da nação.
O Club que 

"foi 
baptisado com seunome nao trepidou marchar sobre osvulcões cia Jdéa e chegar ao cume iun-to a cratera medonha,cuja larvas horri-pilantes em línguas de fogo, pareciamdestruir ou tentar enfraquecer o tiro-

o!ol!0,Sant0 e divino 9ue pretendia che-

ent^Sü? P^g-içéès, quantosepithetps se lhe atiravam!... a maioriacorreu espavoritla, a maioria correuamedrontada, a maioria correif ater-láfta, porem um pequeno numero a-¦companhou-ao cadafalso com os ouvi-te cerrados os olhos vendados e a
Smo ,lf rd8' Para h0-'e oom §n»u-
iflÜ^ffif «tastres palavras, re-

iÉ^0^ f^am arrastados ao car-cere-pdo-.grande crime de perteiiceV
!%W? S. honrará.
snhin Tlií0u chei0 de valor e honraiiiiíiiiiiipiiii;
íuírü* 1 . Gaiigulos deixando as«nas, e* como Leoninas descera ao

NÜMKRO 07
Annunejo.., eo réis a linha,"'' awi&nan^s 40 réis.--pa-

fc7yn»íi»;tiu adiai.indo.
(;i^de da Cachoeira—Ba^

lua.- •
desfiladeiro, dos termopvlas canfindr. 

' 
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&idaXXt0- I K„ ^.*tf___^ ser por.
o hymno da victoria .Sejamos francos; o pequeno numerode sócios do «Glub Garigé),, nào sedestaca; nào, todos tem um jus anual-quer elogio ou a qualquer manifesta-
çao de nossa parte que, acompanha-mo* desde o seu começo até hoje, por-que todas as forças convergiram á ura«o íim e em parte iguaes conforme ascondições de cada um.

Mas se ha verdade, se ha justiçaentre os homens, pedimos aos dignosooiisooiôs, que nào se estimulem com anossa franqueza, devemos muito atodos mais ainda ao heróico, ao de-nodado chefe capitão José TheodoroPamponet.
Se hoje a sen lado, vemos seu filhocom o braço mutilado, impossibilitadodo trabalho, foi o effeito, resultadounico da erupção contristadora do dia4 de outubro de 1887.

. Foi o desaggrav,. aos brios aboli-cjonista, reprc^nta.lo pelo. heróico

W™ « ter autuado nuít0 a nrô-paganda n'esta cidade. pr°Parabéns.

róico 
dlrinh 

p0Í • annÍ7ersario do he-loico «Giub-Gange»; o edifício ond-funccionao referido Glub.con. ervoú±embandeu-ado todo o dia a noute hou-ve illuminaçao e uma grande sessãoonde teve o titulo de sochScSf
Wmjmãà digno presidente. .2
u I S Pmmt vencedor da gral-
887 ?n , 

Qa d° dia 4 dd °atÜBr. de1887,(aauo passado) e de effectivo sr
^~7Í° ?C1'rtíÍra; errando- _
nr.^lnf 

tí,Ssa°'P.roP°ndo ° illustrado
ni£ r Um voto de lúavw ao deno-
S st lrnÍ?ta ü chyfe dtíSta proviu.ua, si. Eduardo Cangé,. que foi acei-

O illustrado sr. dr. Joaquim Manu-ei de SanfAnna, hontem diri„io-se ,1W^cWm^PW X10 hcroico eí dtíXant An,)a* hontem dirigioTse a
nkw Gail°e'> a frtí^e do povo, mar- easa áo nosso digno. amik0 srWvWãêchava o voluntário da Pátria, odes- sor Gincinato Franca! onde fôJrÍTtjmido capitão José Pamnonetcom sau positalmente manifesta™pSaVcto"

nista1"9 
aicançou ° valente abolicio"

tímido capitão mè Pamponet com seufilho victima das carabinas de Cote-
gipe.

Tudo tremia deante ás perseguições,mas transformava-se quando á f.W.t'via um chefe como o denodado capitãoPamponet e a resig^,çào.do -seu presi-dente professor Gincinato FrancaPois bem nós hoje tescemos umaaureolacom as flrores d'alma e odori-íicamos-as com a santidde do nosso pa^tnotismo e em nome do abolicionis-mo, do povo e do «Club Garigé», ein-gimos a fronte do destimido chefe, dointrépido e convicto batalhador capi-tao José Theodoro -1'amponet.
j Saudámos o heróico Glub, pelo-seu(eJizanniversario, cora pri montando aodigno presidente e mais sócios

De nossa parte agradecemos ao in**telhgente sr. dr. SanfAnna.

INSTALLAÇÃO DE GLUB
Diversos moços d'esta cidade, pos-suidos do mais vivo contentamento

pela abolição da escravatura rio Bra-zii, mstallaram um Glub denominado«Planeta 13 de Maio».
Parabéns aos distinetos cachoeira-nos, por tão nobre idéia.

• X

NOTICIÁRIO

HOSPIDE ILLUSTRE . x ;.
Está entre nos vindo da corte doim-

pene" onde reside, o nosso amigo, na-tricHKo collega sr... Manoel Germano
Üáf' n,f° ?nÍSta tyPOgrapho do«I>iano, Oficial, que.se publica nacapital do império, ¦

Felicitamos*ao cachoeirano illustre
-. MANIFESTAÇÃO

Na noite de 24 do corrente dènoi« I. 
Fcl!cita;í10s ao cachoeirano" illustre, ^

da sessão magna do «llílai^fe^lf gM*Mf^^tf_ftá^i;. commemoração ao sX-KfflK\3$MÊ&M$^$$'il0mm dosem commemoração ao seu 1» anniXr' 
H1"PP W a felicidade deser um dossario, fomos sorprehendido nor «l," rsco,hld^ W». Cempor a«í)iamàntina

manifeslaçãò composta deÜl| | 
'^araW 

^ TC,"aVÍda° nÓ Bra^
quaes offarecerant umá linda capèíl esffi _fn7.nlGacho«a™ por ter maisde flores naturaes, ao, sócio Mannellflíhos "a pessoa de unr dos seus
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FEIRA DE SANTANNA
De uma carta que o sr. ElesMõ de

Araújo enviou ao nosso amigo Arna/.o-
ne, extraetâmbs o seguinte:

Lo^o que recebi seu telegramma,
cominuniquei a diversos amigos em-
continente, esta terra que nunca des-
mereceu do credito de que gosa, le-
vantou-se como por encanto, e por to-
dos as ruas, cem todos os semblantes
lia-se o enthusiasmo jubiloso de que
todos se possuíram com essa noticia tao
almejada. As duas philarmonicas uni-
ram~se grande passeiata, foguetes,
discursos, em fim, uma festa extraor-
dinaria.Partecipeà redacção do illus-
trado «Asteroide», a quem saudo.

Hoie, os ex-escravos preparam ar-

a elegância ora immensaentre todos os
Olubs, no povo cachoeiraiio ésanfelix-
tá; as ruas e an casas estavam brilhaii-
tem -nte preparadas.

ü prestito correu as principaes ruas
(Vesta cidade e de S. Felix, sempre do-
baixo do maior applausoe harmonia.

Ainda gratuitamente se apresentou
a patriótica philarmoiüca «Euterpe
Oeciliana» raelodiandoà toda festa; as
outras se fizeram representar em com-
missões.

Não podemos dsserever toda festa
porque era absolutamente impossível
em vista da elevadíssima influencia e
cntbttsiasrno.

N'esta cidade e om S. Felix.ao passar
o prestito ouvia-se vibrar nos piannos o
hymno nacional, e via-se flores atira-

grande festa em continuação de hon
tem.

i —

GRxANDE ENTHUSIASMO
(Continuação do n. anterior)

No domingo 19 do corrente, os nos-
sos amigos srs. adv. José Joaquim Vil-
laVbôas, professor Cincinató Ricardo
-Pereira da Franca, dr. Arthur Rocha
Lima, e cap. Manuel Paulo Telles de
Mattos sócios da «Libertadora ciacho-
eirana», promoveram em nomed'esta,

i uma pomposa procissão civica
Depois do «Te-Deum» que mandara

celebrar a câmara municipal ao qual
fôra assistido por todas as sociedades
que se fizeram representar em commis-

Hoje, os ex-escravos piepa-am »- nymno nacional, e vui-su uuica am«-
cos pelas ruas. A' noite deve haverl àásdas janellas, palmas e vivas pelas
crríimiA f*».st.a em continuação de hon- \ familiar; jà parecia um verdadeiro de-

lyrio. 0«01ub Garigé» ao chegar à por-
ta do nosso chefe Pamponet ergueu
estrepitosos vivas, parando logo o câr-'
ro do emblema, fazendo uma espécie
de continência, apresentando-lhe .os
quadros de Nabuco e José Mariano que
o mesmo Club corregava.

Uma grande chuva de flores foi atí-
rada da casado invicto abolicionista, o
qual da janella recitou urn soneto di-
vino sahido da sua invejável lavra o
que fôra calorosamente applaudido.

Terminou-se a procissão ás 8 horas
da noite em maior tranquillidade á or-
dera publica; não necessitou o povo de
policiamento nem encommodou ao dig
nissimo delegado de policia, merecedor
dos maiores elogios e applausos pelav^«-».»_ w^___.^.~» _•

•<npq e wov grande numero de cava-i -«vo. .««-w.^ —0.— -

gê Cidades e etc, seguiu ab|^mg^e^cg^
raagestosa procissão.

As 5 horas da tarde apresentaram-se
15sociedades,cada qual com seus estan-
darfces magnificamente preparados.

A escola do nosso amigo professor
Cijicinato Franca, apresentou-se uni-

que honra o cargo que lhe concedeu
o governo. '

No domingo 20, depois da procissão
civica, sahio em manifestação popular
percorrendo as ruas de S. Felix e as
d'esta cidade, puchado pela digna phi-taacmato franca, ap.-ese.utyu-&o uur u-^w««uw.r w^A^on^ r*

formisada de'branco, com um estandar- ^m^&m^^^M^S«Club Rio Branco»d'aquella freguezia,
e muitos outros Clubs d'esta cidade,
que tambem se reuniram.

O «Olab Rio Branco», todo unifor-
misado, trazia no peito, suas insígnias
e o seu suberbo estandarte, marcha-

: Va atráz do carro que, deslumbrante-
0,u_ii0xu«o^ ^o-uo, v_«««_^w ^- mente conduzia um anjo represntando
distas immortaes. Todos os collegiosl a liberdade. .,
particularesde ambos os sexos se:apre- \ Os sócios puchavam o heróico carro

1 • n - n -1 cheios de enthusiasmo e valor.
Na retaguarda do Club, seguia ura

batalhão immenso de moças,cada qual
com uma lanterna «aux flambeaux»,
de côr variada; de sorte que o realce

A-_^ a. *___¦, âVV* >_¦_*-. --» -w —— - — — — J — -

te elegante onde se lia a seguinte ins-
criação «Obreiros do Futuro» e no cen-
tro sebre-sahia o retrato do cantor
doscaptivos carregado por uma cri*
anca.

y. Compareceram todas as escolas e
cada qual surgia um bello estandarte e
emblemas de poetas, oradores e esta-

tularido-s.o com o «Club Rio Branco*
de que ello tambem é sócio, represou-
(.ando ali o «f luh Carigó»; as palavras
proferidas pelo nosso amigo Gincinató
Franca, alem de significar uma gralU
dão aos sanfelixtas, elevavam Sempre
o nosso denodado chefe capitão Para-
porièt, conioa maior justiça o sisudez,
pelos relevantes serviços prestados a
causa da redempção, no momento ma-
is aterrador e medonho entre nós.

O orador fora interrompido diversas
vezes pelos applausos da multidão, quu
erguia estrepitosos vivas ao «Asteroi-
de», ap orador, aoClub-Carigè» e aos
cacheeirauos.

A travessou o prestito a ponte dePe-
dro II e viera a porta do «Club-Cari-
gé»e a esta redacção, onde ergueram-
se vivas recíprocos, seguindo, da casa
do nosso amigo e companheiro de lueta.
capitão Manuel Paulo Telles de Mat-
tos, foi atirado grande quantidade de
flores, foguetes e queimado muito fó-
gos de bengala, lallando da janella o
bacharel Manuel Adeodato Filho e o
nosso illustrado amigo sr. professor
Cincinato Franca, o qual fez scientô
ao povo que a abolição tinha sido á es-
forço único do partido abolicionista o
que a Cachoeira e S. Felix, transfor-
mando-se em asylo aos infelizes fora**
gidos, concorreram assim para activar
aos representantes do«Estado» a maio-
ria entre Íiberaes e conservadores, com
rarissimas excepções, fora coagida
e coagida pelo partido abolicionista,
que não retrocedeu suas ideas. (Ap-
plausos vehementes);E' muito deminu-
ta afraecão dospartidos constituiciona-

^es que defendia o povo abolicionista;
porem em todo caso,em quanto um par<
tido violava a santa lei e os sagrados
principios da caridade, do outro, um
ministério alimentava auetoridades
venaes e corrompidas para assaltar a
vida da imprensa abolicionista e a li-
herdade de pensar; haja exemplo de
Cachoeira, Campinas e Bage. ¦

As casaule detenções transformadas
-1 -__,J„tí>wí C*df\<l

apr
sentaram cheio de esplendor."üm elegante Club intitulado «Leo-
nor Porto» formado por senhoras, as
quaes trajavam vestes brancas, erguen»
do uma li lida bandeira e um retratoUU UIUcl llUUèt JJüauciia kj u.m ¦.-ouat-j w-_- wi »ai'«»«! *— x

da heroina pernambucana, compare-[tornava-se admirador e importante,
ceu-se cheio de explendor. Nosso chefe capitão Pamponet, da

O heróico Club Carigé tendo a frente janella de seu prédio, recitou um so-
., .~ A~nA„r,lriAr> s\ nniA fio' liL.r.i k-T-hrt vr\r\Cktr. c* EUnílíl dnOTlt.e. SâlllO eseu carro conduzindo o anjo da liber-

dade, a soberania representada por to-
dos os jornaes abolicionistas e o despo-
tismo, por tronco,chicote, palinaítoria e
corren tes arrancadas aqui dos pés de
escravisados, era puchado pelos sócios
que com as insigniasno^ peito traziarú
na ôta dos chapéu um «Asteroide» como
legenda de batalhador.

Dentro do carro aos pés, dó anjo via-
seo retrato de Eduardo Carigé, e de

berbo soneto e ainda doente, sahio e
acompanhou o prestito até grande dis-
tancia de sua residência, voltando.de-
pois coagido pelas violências da mo-
léstia que tanto o tortura.

Ao passar o prestido pela frente da
casa do nosso amigo capitão' Manuel
Pédro°de 01iv(iira, hateu palmas o
incansável' batalhador, nosso digno
companheiro professor Cincmato K.
Franca, e atirou sobre o povo sanfe-

:-.. .. ^ w^o. r.i~.-r\ y-DV.ni
seo retrato üe mauarao uange, e aei Franca^ e cuuuu cwi*. ^ i—-- 
ÍP;amphilo da Sadta Cruz. A influencia, \ lista, as* mais justos louvores congra-

XX.O WO«7UVWvv«"i( r

em jaula romana,onde guardavam-se os
escravisado para ser entregues ao pseu-
do-senhor, e. rrastava-se o abolicio-
nista para infamal-o e perseguil-o (ap-
plausos) somente uma homenagem po-
demos render ao pequeno grupo aos
dóus partidos que reconhecendo a reac-
cão abolicionista teve de. activar a so-
íução do poblema ja demonstrado e
portanto quasi -resolvido pela lei cio
boletim, das . conferências, in|||
jornaes e finalmente do MW\a™f™
franco do poyo. Concluio o orador an
m vivas aos estadistas.que fiW|B§|
te do pequeno grupo que :gi|»W^

ifallou^. ao partido abolicionista que
por defesa sõ teve o povo.

Fora fortemente applaudido em vi
vas estrepitosos da multidão; e m f
roicòClub-Rio-Branco o qual nao ces
sava de saudara esta redacção. ao
mmmm *mãi p.aul° S_atoMattos, Pontes Moreira, Cmcmaio
Franca, povo. caehoeiranOv>^ ^teiza Princeza Regente, «g»
Dantas, Nabuco, Eduardo G'àng^m
ponet e etc.

X
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CLUB a/vIXKIíUL
\cha-se funcionando no prédio ( lc\oPeroorroiuiu ao vm*»*.**»» *-— i

cidade o prestito, debaixo do maior Acha-se funcionando uo prédio òtidQ
ànpíausò, ordem e harmonia* ito» *>*•, resi(le 0 sp joamürri Marquesa rua das
sóuáS. Felix, onde terminou as ô no- ploréa; uraa sociedade de dança, com-»
vas da madrugada. ^ . ,. p0SLa c|0 mocos tio commercio,

GOnClUSaO.) l <>...,; '. ..1„..,„e mnr»nc mifl íTllfil-(Conclusão.)
ca—poc

ANNUNCIOS
N'èsta typographia se dirá quem

preciza de 100 bons trabalhadores para
o serviço da lavoura, preíermdo-se
aquelles que tiverem famílias

Previne-se alguns mocos 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-

ponet, em São Felix, recebe-se anima-
es para tratar naestrihària, por dia, ou

Nesta typographia compra-se alguns por mez, sobcontraeto.
»^„^:,L° an nnmo.ro 15. Paira-se! Támbem vende canin« Asteroides». do numero 15.

bem

AGENCIA DO COKEEIO

O agente do correio cVesta cidade
faz publico que do dia 16 do corrente
em diante, está funcionando a respec-
tiva agencia no 2o.pavimento térreo
do sobrado onde reside o advogado
José Almachio Ribeiro Guimarães a
ladeira da praça,

Támbem vende capim aos feiohes.

ATTENÇÃO

PADARIA LEALDADE

Na padaria lealdade vende-se vinho
figueira de superior qualidade, águas,
JSp J. Biscoitos Inglezes de todas (
as qualidades, leite condensado,mantei-;
Ü Fellippe, Ferreira Santos, queijo-,
*amengos, e de prato, chá Preto Hy*
*Qn, em . latas de 1$000 e de 2E«™n
á rua Formosa. 15.

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; , .000

Cachoeira, 27 de março de 1888.

ANDRÉ MORAES

O proprietário (Veste bom conhecido
estabelecimento participa aos seus
freguezes, cVesta cidade e seu roeonea-
vo, que se acha bem sortidò das ràelhò-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães, calçados, miudezas, perfumarH
as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por mu to menos do
que outro qualquer estabelecimento,
visto cVesta vez suas compras serem
feitas com grandes vantagens e capri-
eliosa eseolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento sé acha-
rá aborto das G da manhan as 9 da
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

CAIXAS PARA TYPOS
' N'esta, typographia se dirá onde se

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

Ãceita-se encommendas.

ATTENÇÃO

André Moraes acaba de receber da
capital, um ricoe pomposo sommento
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao cevado, uma partida 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 , e que está disposto á quei-
mar por menos 30 0[0 do ,que outro
qualquer, qnem duvidar venha ver...

'âk i

ATTENÇÃO!

(JRANDE LOJA DE FAZENDAS KMm 
m0ntaãa cfíS!lâewmo

NO CÜERALINHO vende-se manteiga ingleza de bóaqua-

Antônio 
^no^neja 

de And£. 
^^J^ZA^Z

COMPANHIA BAHIANA

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

*-.-'•». v A

tade dò desconto, isto á dinheiro; por-
tanto quem quizer certificar-se da sua
declaração e da novidade que- na em
seu estabelecimento commercial, di-
rik-se á sua loja «Veneza» que encon-
trará chitas de 320 por 280, reis o co-
vàdò. Grande sortimentos de madras-
tos, chapéus para homens, se.nhor.ase
meninas, creguellas, Janellas etc. ca-
misas,Bnegariade quadros; completo
sortimento de livros para ensino pri-
mario às creança/linclas ponteiras para
fumantes, completo sortimento de ma-
terlaes próprios para sapateiro, alem
de muitos outros artigos que è desne-
çessario ennhumérar.

cidade.

™w
* f

*

-ÃJÍÍÍí; I Ríí aBOZO BRAN DAO

^tnde tinta Biue Black «auto

prtta, fina e Sxa.
garantida:

Grande e variado, sortimento de . fa"
zendas tronco,da capital Manuel Ter"
tuliano de Almeida, proprietário da
íoio a rua Formosa n. 44, garante ven-
der por menos, que outra cjüálquer ca-
sa, 25 por cento peças inteiras.

Asexmas. sr.as\
Grande espozição de cretone nos dia

23 24'251ojá cie Manuel.Tertulianode
Almeida, preços resuihidiíssimos, rua
formosa n. 44; .

Grande queima sem-fogo, na loja oe
Manuel Tertuliano -,. cie .Almeida, não

1 

percam tempo, vamu ver o magnífico
sortimento e o preço que esta venden-
do esta conceituada lõja,;è de admirar?

Rua Formosa n. 44.

1
2
3
4
5
7
8
9
10
il
12

I i4
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26

29
30
31

Terça-feira
Quarta-feira ;
Quinta-feira......
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira •
Sabbado..
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O ASTKROFftlr

NOVA LOJA
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egual a õà

que por

OA

TfilUíWPHA A VERD/10E
E'lá eciilie^ío pflo^ raous numerozos fre^-p?: s Sn;"á » •> i« •

aula beín so-tida d'este cidade, e a qu- tem &«a,* ,e «lais anírado g,sl0> eéaque vende sem g^.her. pera »i0J« í h.r P
provoque nao haqcompat1dor, vUm cri . sj|fag I

f "í-r^S tS„JVJg.de ^BW CÔF P°r 883 »•
Um C0Vd,j0 (1e C8Zimira grarJit0 por 250() . .

abi veadem a 3500.. S**0 rs, impo tante sortiroento de lan valem 800 rs
7 C0VH(1° de s»tinêta liza por 200 rs.Um chapèo h José M»n.no por 1600.

Ifco"pT •#M0.b°taM CJUr° ^ r"4SÍa C°ra Í,h°Z' ° <*Ue h» de

nm 
^ d9 sapa|inha in8,f!Za P°r 7800 'odos ven lem egual por

ílm^rrdrapalG.VftrnÍZ que todo< ""dera oor lOUgual por 91000
IjSuS^S Ti 

d3 ru^ia Por 4?000 édl admiraí

çaae cortei " 
CaSmnÍra préí* e d8 côfes' esa P«

| 
Brina §m& e d. cô-e«, clones para hios o. preço, m»dgp| chapéus para homens e senhoras, o que ha gf| mt

a Sl^ifPÍPi^^ .U,VSS' 1'(Iaft,« floes- eaparíllboa, ¦ calcados

Avuo aos f.eguai*. p.r uenos 30 oor eento que outro qualquer.19 «ua da ponte velha Í9

me

da o ba-a teiro José Gonçalves de

Tinlo e branco, de primeirasegunda qualidade^véride 
'Èti&i

loules Moreira, o«5 pipaí. Bar'
V\e » Fialho em J,ta s, ,Miuc;i0«este vinagre no commercio ummo immensa.

Ode primeira qualidade lemsubutuido perítíLmenia o de Lis,m c muibs «asas qu, venítiámwm. teai-no substitmdo poraquelle, snm a mínima reclama-
Vâ<» por pari» de SpU< freguez*;Deoosito na {abici d^ caféoiuidoa rurt das Flores n. 21.

PADARIA LEALDADE
AbüA FORfoOZA

Tem cp^starííeçn.Hnie massas fiaas tomo seja bulaxõ-s apempa.
M,, bolaxav Adelina Castro, LuzoüBraaleiro, biscoitos Qno9 fatias daKflia-ha e flor do tirigo.

Na ma formosa n. 15
1 1——.—

: '

CERVEJA BttAZJLElIU

1.

5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafashu imporUdor «'esta- cidade Ma.niM Fontes Moreis.
Tem^sempre em deposiío grandemmmmmimkmm í

^Esia 
cerveja è^tóteravel porpo*; o «riHos. kkik<P*k. . F

'4elBU8 f^P^inha e pérfoi.

«gradav^l e componde p erftita-m-mieao d» ngieza.
Sacíonfi*seôitrangenrns são ünaoi mes era proclmar a süa b>ndi~de, chegando alguns n9esm a pre-tenla paa seu uzo particular.O sou fabricante rogosija-He po-ter conseguido f.bricar uma cfi*^]«. que.ostá acima de todas na-cionaes, e .superiores a muitas es-

ipí q«e -ò tem mento poruão serem do paiz.
,nn0viri,U0CÍanie tem a Profundaconvicção qüe 0 re-peitavel pu-Wmm vez co,.vencido Ls.tos verdades, nà0 Hl9 r!}Cilsafá 8>ua T»liosa pruloccâo, do que se.c.ODtessa sumaiúeníe graio.

CAFÉ' MUI DO
Mmuei Fontes Koreirá>ontínüa

com o seu hb-i-o de café wuidoorno é ge-almento .oníivilo, ¦
Es»« café é o verdadeiro rafe delue as exmas. famlÜ!^ ó anisamadores podem faz-r uzo -mm òmioimcir-e iode que se] i um pro-dueto falsiocrtdo ou d*<hM.j|,ío doseu verdadeiro pala'dar;pmS 0 seut bricmle «Ira Jo coruiecim^nto

proe^sional q.iH tem n-tairnimuia só mari.pultf h ra^h >r café
qu^ encontra no merca tio, r«zõ,se.Usq.ie o¦ colo-ia na altura- doseu verdadeiro valor.

A exmas.rrtm !i«s que desejarem
uzar de ura geue.o ($q perfeitomandarão dbdsteutír^se do mesmo
ua fabrici a rua das Flores rr 24lugar unico a <m>U é veai«do.

Preço 1§000 o kilo.

!fX"

AGUACELIMA
O melhor preparado p8fa tirarca$pas e forliScar o cabello, ren*

FRÜÇIÜOZO BRAKMO
Café superior,moido,puro vende

e muito Sabo*"ozo
R'?a da Prrtca ri. 7.

G1GAF.ÍÍOS CàLMaNfES
Pará fazerem desapparecer im<

tanianeamente, a folta de respi-
rMào produzida qner por asthma
(puchamenlo) quer por soSVimen-
tos bronchites, quer, ppr moles-
tias do coração e do ficado,.^Vend^ Ernesto Siiiioe« da Süv
va Freitas em suji loja a Haa
formosa*


