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VANTAGENS DA INSTRUCÇÃO
Ha grande familia da humanidade,

&-homem tende a chegar a um fim
para p seu bem estar, limite natural-
mente almejado e predicado essencial

, para o engrandecimento dos povos.
v porque o homem nasceu para ser social•©obedecer ao dever.

O potente braço do progresso, laborv immenso.de tantos, apar os gênios,pri-*
Tilçgiados, por sua força incansável,
têm tranformado o homem selvagem
em bárbaro, o bárbaro em civilisado.'. As varias idades passaram gradual-
mente. As gerações não pensaram que
O mundo d''òutr*ora seria tal qual hoje

> ae apresenta. -
Do primitivo homem ao do pres mte,

jfiuito e muito adiantou a civilidade;
muito labor houve para.poder usufruir
p benrna grande marcha do progresso.
, O^s immortaes descobridores de ma-
ràvilhosos appa-relhos, para tornar
inais facü o trabalho, mais agradável'¦,v á; vida, facilitando--nos os meios, foram

W oi apóstolos i m mi nen tes pa ra o presen-.>tev engrandeci mento v dos povos !
lv A estes vultos culminantes pelo the-* spuroque nos legaram, devemosa gra-f *tidão* . IH ¦ .*¦;

| As;:naçoes hoje confraternisam-se,
v. "^o-rque* õ adiantamento nas artes e
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gredindo a pátria na marcha regular
da moralidade.

Não ó com projectos egoístas. de
colonisação, porque muito differe
o estrangeiro, que vem volun-
tariammte estabelecer-se em um paizd'aquelle que vem como colono, aoar-
retandòas despezas do estado por meio
de espertezas fabulosas, do patronato«sabidorio»; como se no paiz não hou-
vesse braços que devem ser postos em,
actividade e não permanecer na ia-
doleneia.

Quando na escola, o inglez ensina
o código ao menino, é bem saliente
exemplo do que deve ser, não igno-»
rando as leis, que o regem; entre tan-

livro sailto o trabalho uma necessidade. I to n'este amável e abençoado Império
E' somente por meio da educação I muitos representantes nunca leram a

que o hemem convencer-se-tia d'este código de sua nação! Assim querern

hencher, assim como todos os seres.
(nos atrevemos a dizer) E' a harmo-
nia que abrange toda a natureza.

O homem não pode retroceder, não
pode estacionar em seu aperfeiçoa-
mento.

Sua perfeição está na educação e
na instrucção. O homem, na grande
familia, tem sempre utilidade, muitas
vezes*, porém, não desenvolvida. Seu
valor está em relação a sua educação,
á sua instrucção.

Torna-se, pois, indispensável a edu
cação e a instrucção. A historia nos
mostra plenamente esta verdade. A
fome (éda Biblia) difRcilmeute entrará
na casa do homem laborioso. E' pelo

ie,dever. E' a mais urgente necessidad
pesando sobre os hombrosdo governo
dos povos, velar pela educação e pela
instrucção dos governados.

O homem sem educação procura
meios de subsistência, alcançando-os
sem escrúpulos; mas a moral os ensi-
na achar no amor ao trabalho, sem
detrimeuto de òutrem.

A felicidade, a paz em unia nação,
está em relação a sua educação, ásua
instrucção e não ao maior ou menor
numero de almas;

O crime, a ociosidade, a insóciabi-
lidade em relação a falta de educação
ò de instrucção.

E' o maior dos latrocínios negar-se
o pão da instrucção a mocidade, em-
porta, como já dissemos, nodespresti-
gio de um povo no seu completo ani-
qüilâmento. Seja banida do meio das
turbas a funesta J ignorância, assim
como o joio do trigo, para não cam-
pear, soberbos: ojo<jo,a embriaguez,
à miséria, ô assassinio e a infâmia.

O fructo da educação e instrucção,
semeado em um povo, torna-o valen-
do dez vezes mais.

As empresas appárecem, as rendas
dò Estado augmentam-se; a industria
ftorece; todos sabem o papel que re-
prèsentam, não vivendo como pros^cripto tòum circulo civilisado, onde
quem não tem luzes, não íem direito

nação! Assim querern
governar—-saibam agora, que governo»sem patriotismo tudo pode ser, menos
gcverao, e que sobre os que dirigem
um povo peza a responsabilidade do
mal que o anniquila. detendo a marcha
regular guiada pelo braço civilisador.

Quando os subditos de uma naçã<>
tiverem a competente luz,se rão gover-
nados com todo o cuidado, equidade e
respeito a lei, e não relachadamente,
imperando o dólo, o desprestigio e a
incapacidade.

NOTICIÁRIO k
O CLUB CARIGÈ %

nas sciencias assim as constitue; os
4dios tendem ao desapparecimento Ide cidadão. As nações estrangeiradaf-

1 fluem voluntariamente; as famíliastotal.
O homem tem um fim moral a pre- I crescem, vivendo em doce paz, pro-

Este Club, inaugurado no dia 24tdfc
maio de 1887, n'esta cidade, pór ura
numero decidadãos amantes da liber-
dade, desempenhando heroicamente .d
que impunha seus estatutos,* jamaisret rocedeu de suas idéias,* "'¦.¦'.

Hoje, porem, que a independência
ou a emancipação d'aquelles que ge-miam sob o pezo das misérias ão capr
tiveiro, raiou lucidamente no ,hori^
sohte da Pátria, podia elle depositar
o seu cajado de romei ro, e descançar
á sombra da magestade dás ovaçôes©
sentir no coração o regogitar* do en*
thusiasmo e do prazer, pela realisação
de suas idéias^

No entanto, não. Se hontem elle
trancava a própria liberdade* de seus
sócios pela escuridão do cárcere, em
prol da escravidão; se hontem èlle, co-
mo ura pequeno baixei, rasgava a tor*
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xnenta irada do cscravocratismo, sal-
vando os náufragos da nossa Pátria,

Ítndo 
asylo a um numero quasi sem

mito de victimas, que escapavam da
bastilha negreira,. saltando sobre os
torpedos da injuria, da maledicencia

e das ealumniàs, não deve tambem
hoje fenecer.

Mesmo que um heróe não morre; a
morte sò aniquila, só acaba a fra-

queza, porém, uma força inexhauri-
vel de sentimentos s ntos e divinos, é
sempre immortal e immorredouro.

Pois bem, se elle poude concorrer
i com seu humilde auxilio á obra da

redempção;se poude carregar aos hom-
bros o pesado madeiro das persegui-

> ções e dizer serei martyr, porém, sal-
varei a Pátria; serei réu, porém def-
fenderèi o negro; serei victima, po-
rém salvarei a liberdade denossos ir-
mãos; serei malvado salteador, porém
furtarei da senzala o captivo; serei•«infame canalha», porém lavarei a
nodoa de nossa bandeira; emfim serei
«pctroleiro»,porém zelarei as relíquias
dos bravos çachoeiranos, não podedessapparecer, sua missão está incom-
pleta.

Libertou a vida negra do tronco,
falta-lhe emancipar o espirito das
trevas; a intelligencia da ignorância
e alma do servelismo, inoculando no
cérebro dos libertos a instrucçâo, o
conhecimento da constituição, do cp-
digo e amor ao trabalho, a Pátria,
a familia.e a Deus.

Feito isto estará completa a missão
(Veste Club, que hoje, digo, desde abril
próximo.passada,, pela imprensa char
inara, grat-iitamente, a todos para.aprender a ler, sem excepção, querlivre quer fosse escravo.

Está aberta a aula noturna do «Club
Carigé», regida pelo digno presidente
professor Cincinaío Franca, aqual prin-cipia das 7 ás 9 horas da noite, todosos dias uteis; mão ha condição, è pu-blica e*gratuitamente.

Funcciona a ladeira da cadeia.
Está aberta para os sócios as aulasseguintes:
Segundas e quartas-feiras, Francez.Terças e sextas-feiras, Portuffuez

pratico.
Quintas-feiras e sabbados, Arith-metica systema métrico..
Todo o ensino será o mais praticopossível.

.06 lentes sao os seguintes srs:—.Ciiriçinatò Franca e Elesbão Dias Pei-xoto.
•NãQ ha mensalidade, os sócios pa-garão somente a entrada de QSO00 emprestações de 1$WQ mensaes.- •

,0s sócios antigos, que pagaram suasentradas, nada pagarão; os filhos dossócios tem direito a qualquer aula, esão considerados sócia até a idade de17 annos.Av;; ,a"á ' Aw;
^Outras aulas para os associados se-rao brevemente inauguradas,

ta commissao encarregada das obras
do cemitério publico em São Felix,
em beneficio dessas mesmas obras.

Muito acertadamente andou a com-
missão, resolvendo realizar uma fes-
ta que, facilitando ao publico uma
agradável diversão, encerra em si um
fim ainda mais nobre—o esforço pelarea lisação das grandes idéias,

Tomam parte neste concerto distinc-
to* artistas e amadores, como se ve-
rá no respectivo programma, publi-cado na secção competente.

Parabéns ao incansável industrial
sr. Geraldo Dannemam, representante
da commissao.

DELÍGENCIA IMPORTANTE
No sabbado próximo passado, ao che-

gar a ponte da «Companhia Bahiaua»
o vapor da carreira, foi capturado o
larapio tiberio Moreira invalido,
marinheiro, pelo zeloso delegado de
policia desta cidade.

Este celebre gatuno, vindo do Rio
de janeiro para a Bahia, apanhou do
passageiro Manoel Bittencourt de Vas-
eoncellos, que seguia para Maceió, a
ma a, sendo pegado aqui, com a mes-
ma «ontendo roupas finas.

N'aquella não foi encontrado dinhei-
ro algum, porém 400icartões de vizi-
tas, pertencente ao sr. Vasconcellos.

O larapio foi r.emettido pára a capi-5
tal, para ter conveniente destino.

tura de 7 alqueires de frueto, em-
quanto que agora domina, «depois daabolição com o trabalho livre o re-tribuido, o máximo de 15 alqueires !«Se a necessidade è amai da indus-tria, e a liberdade a sua alma ! O es-cravisado não podia dar o que dá ohomem livre, p.da mesma razão porque a cabra, a vacca ou a ovelha,
que sonegam o leite ao homem, des-de que este cessa de raugil-a, deixei
que a cria que lhe deu a natureza,mame fartamente í

« E' a lei natural que não pôde serinfringida»!—«Dr. Eunes de Souza. >
(Do «Paiz») •

LETTARS
_nL O EGOÍSMO

Está imprimindo-se, na typográphia
«Popular», uma nova taboada, da qualè.edictor osr Genesio de S. Pitanga*

Bem informados estamos, que dentro
de poucos dias, teremos esse livrinho
a venda, o qual foi habilmente escrip-
to, por um illustrado professor de ma-
thematicas e de àccôrdo cora o aper-
feiçoamento do ensino primário.Com a publicação da obra faremos
nosso juizo.

Grande e variadissimo concerto vo-cal e instrumental* na quinta-feira14 do corrente; no palacete «Lobo«ia Unha,» promovido pela distinc-

EFFEITOS DA ABOLIÇÃO
Rec *bemos a seguinte communica-

ção, que publicamos com satisfação :« Sr. redactor—Permitta V. que lhe
communique o seg»inte facto, que vem
confirmar as previsões econômicas dos
propagandistas que mais se batiam emfavor da abolição.

«Uma casacQmmercial,estrangeira,
de primeira ordem, que tem os maio-
res interesses na producção do café,
nos fez saber que alguns lavradores
importantes, depois haverem mantido
as mais desolado rias apprehensões sor
fcrea colheita deste anno, quê elles te-miam. ver abandonada se a escravidão
fosse abolida repentinamente, acham-
se no maior gráo de 'satisfação, acrer
ditandoque será aproveitada toda suacolheita, que parece ser excepcional-
mente grande, consignando elles ofacto que lhes parece extraordinário,!
mas què nòs sempre reputamos o mais
natural.possivel:--è que, «no tenipó
da escravidão,» na época do «sic vos
non vobis», ò máximo que ali colhia
um homem de trabalhov era o quan-

O egoísmo, esta chaga da humanída-
de, deve desapparecer da terra, porser a barreira do progresso moral.

O egoísmo è o alvo para onde todo*os verdadeiros crentes devem dirigirsuas armas, forças e coragem; sim co-ragem, porque delia mais se precisapara vencer á si próprios do que os ou-tros. Qüe todos se preparem para ocombatêl-o em si, porque este mons-tro, devorador de todas as intelligen*
cias, esse filho do orgulho, ó a fontede todas as misérias deste mundo.Gomo
negação da caridade, é 6 maior dos obs*^taculos á felicidade dos homens.

Jesus voe deu o exemplo da carida-?de, e Poncio-Pilatos do egoísmo; éaS-
quanto Jesus percorre âs, santas esta*
ções de seumartyrio, Piiatos lava suas
mãos dizendo;/Qué importa-me ! DU.aos Judeus: Este homem é justo, porquê
quereiscrucifical-o ? eno etretanto dei-xa o conduzir ao supplicio.

Seoèhrisiianismo. não pôde aindç.
cumprir toda sua missão, deve ao an-tagonismo da caridade e do egoismo,
á invasão dessa lepra do coração hu-
mano. A vos, apóstolos novos da féé que está imposta a1 missão éò
dever de extirpar esse mal para.dar ao christianismo toda sua força «
arrancar os espinhos do caminho*^ué
obstaosua marcha. Expelli o egoismo
da terra para que ella possa subir ná
escala dos mundos porque são chega- ;
dos os tempos em que a humanidade
deve-se vestir com sua toga viril, e
para conseguir cumpre quanto antes
expulsal-o do vosso coração.

Se os homens se amassem emuní
commum amor, a caridade seria me-
lhor praticada; mas para isso séria ne-
cessario que vós esforçasseis a desém*
baraçar-vos dessa couraça que reves«
te vossoscpraçõeSi afim de serdés màÜr
sensiveis psra com-os que soffrem. A
austeridade mata os bons sentimento^ Ç^
O Christo não se desprezava ; o quo :m-
dirigia a elle, quem quer que fosse,
não era repellido: a mulher adultera
e o criminoso erão soecorridos por elle;
não receiava jamais que a sua progriaconsideração soffresse em conseqüência,
disso. Quando pois chegará o diâ què • '
0. tonjareis por modelo de todas vossa»:
aeções? «Se á caridade reinasse sobre?- _*y-
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aterra, o máo renunciaria o seuim-
serio; fagiria envergonhado; seoceul-
taria, porque se acharia deslocado em
toda parte.» E' então que o mal desap*
parecerá ; compenetrai-vos disto.

Começai por dar o exemplo por vós
mesmos; sejuis caridosos para com to-
dos indisti neta mente; esforçai-vos para
não censurar mais os que vos o. hão
com desdém,edexai á Deos o cuidado
de toda justiça, porque diariamente,
em seu. reino, elle separa o bom grão
do joio.

O egoísmo é a negração da caridade;
era; sèm caridade onde o repouso na so-
ciedade? digo mais, onde a segurança?
Como egoísmo e o orgulho, quede mãos
dadas vivem, a humanidade passaria a
ser o ludibrio dos mais astutos que a
arrastarião á uma vertiginosa carrei-
ra, á uma luta de interesses onde seri-
ão pisados aos pés as mais santasaffèi-
çôes, onde nem mesmo serião respeita-
dos os laços mais sagrados da familia.

(Extr.)

ANNÜNCiOS

CASA A VENDA

Vendo-se o sobrado N° 15 a rua da
Matriz desta cidade, á tratar cora o sr.
Marcolino Gomes de Carvalho.

ATTENÇAO

João Francisco de Carvalho conti*
núa afazer aslingada, no guindaste da
Manga à 240 reis.

Cachoeira, 29 do maio de 1888.

ATTENÇAO

Mattos e Companhia retificando o
seu annuncio anterior, declarara que
cobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;
bem como não se responsabilisara por
qual quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me.

Cachoeira, 27 de março de 1888.

GRANDEE VARIADO C0HCER1O
v. i 4 mmmw%mà&

DE
ANDRÉ MORAES

O proprietário d'este bem conhecida
estabellecimento participa aos seus
freguezes, d esta cidade e seu reconca-
vo, que se acha bem sortido das melho-
res fazendas fraucezas, inglezas, alls-
mães, calçados, miudezas, perfuman-as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por mu to menos da
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 acha-
rá aberto das 6 da manhan as 9 da
noute.

27 Rua das Flores n. 27.

ATTENÇAO
André Moraes acaba de receber éa

capital, um ricoe pomposo sorimenta
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao covado, uma partida de
sapatinhas para senhoras a 4^000, e
das enfeitadas a 6$000, uma peça da '
madrasto encorpado por 5$000 e mais
artigos que chama a attençao de seue
freguezes, e que está disposto á quei-
mar por menos 30 0(0 do que outra
qualquer, qnem duvidar venha ver....

EM BENEFjCIO DA3 OBRAS DO CEMITÉRIO PUBLICO

DE S. FEUX Ui '
HA QUINTA-FEIRA 1*4 DO CORRENTE, NO PALACETE LOBO DA CUNHA

1.' PARTE
l.—Hymno nacional brazileiro—grande phantasia triumphalde Gottschall

para piano—pela jovem d. Cyria Leiria.
2.—Phantasia para ophicleide—pelo maestro Manuel Torres.
3.—Ciei stellato—duetto para soprano e barytono—pela eximia cantora

allema Enimy von Ormay e Eduardo De-Veçchi. ,
4.—Elegia para violino"—pelo sr. Geraldo Dannemann.
5,—Afia—pela distineta cantora Emmy von Ormay,
6.—Ün balíó in maschera—brilhante phantasia a 4 mãos para piano—

pelas jovens dd. Cyria e Anna Leiria.
7*~ Barblèmde Sevi]toa:=difficil ária para soprano-*por d.Emmy von Ormay.
A* ..: *¦-f A :\ ¦

-.-;'¦'¦¦¦ J\t,;: P-;AdRTE ,' 
' 
...¦¦•

1.—RJgoíetto—lin<Ja phantasia de. concerto a 4 mãos pelas distinetas jovens
ü d. Cyria e Anna Leiria.

2.—Variações para ophicleide^pelo maestro Manuel Torres.' 3.—II Trovatore-—duetto poiAd.Emmy von Ormay e ósr.EduardoDe-Vecchi.
4.-^Pó^0jra fior-^roraanee Apelo sr.Eduardo De-Vecchi. -^-'^ *c
5.—Phantasia para violino^-pelo sr. Geraldo Dannemann»
Ç.—Io vivo e faraó—duetto por d. Emmy Ormay e Eduardo De-Vecchi.

a 7.—Ernani—-grande final edo 3o acto por d* Ormay e^pelòs srs. De-Vecchi,
-forres q fosé Ferreira* <> ¦¦'•¦ v --*--

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, reeebe-se anima-
es para tratar naestribaria, por dia, oa
por mez, sob contracto.

Tambem vende capim aos feiches.
-M,

COMPANHIA BAHIANA
De Io a 30 de junho de 1888 x t

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

¦'-.-¦ •".."•• " •''¦¦'!', *{K! "?;*' R T E ¦'¦':'' '' ' |;'"A-:A"
7 Tistas vtòso}venÍes---surprehendeute e lindíssimo espectaculo» organisádo
Feio conlieçido sr. XSçhlleier; V^^ ; *J 

' • ^u

Prineipiaré ás 8 horas da hóite em ponto*

Sexta-feira  10 |Sabbado. I 7
Segunda-feira;., i 12

Terça-feira. $
Quarta-feira  i
Quinta-feira..... &

Sexta-feira  5
Sabbado  g] Ü

11 Segunda-feira... 6
12 Terç -feira...... ig?
13 Quarta-feira.... 7
14 Quinta-feira 1
15 Sexta-feira...... $
16 Sabbado..i....>... 7C^ W
18 Segunda-feira,.. ¦ 10 "¦ 

»S19 .-Terça-feira.1...-;, -^
20 Quarta-feira»..* 12- •
21 Quinta-feira....* S
22 Sexta-feira...... 5
23 Sabbado....... ... %*
25 Segunda-feira,..' 6
26 Terça-feira..,.. *£
27 Quarta-feira..... ] 7 :
28 Quinta-feira..... ¦¦.%
29 Sexta-feira ..... S
30 Sabbado.......... J:;im^

>.- 
'.-¦ 

. 
¦ ^

¦ r / v
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TRIUWIPHA A VERDADE

Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que ó a IojJ»mais bem sontiia d'este cidade, e a que te_n fajenlas de mais apurado g"Sto, e é,a que. vende sem ganhar, para ainda ac bar de
provar que nào ha competidor, venham crer e scièntiScaar-se da"ejMade., ,... ..' ,..-.

Üm covado dc me inòie qualquer côr por 883 rs. egual
quH por ahi vendam a 9t>0.

Um covado, de cazimira granito por 2500, igual a queabi vendem a 3500..
r 240 rs, impo tante sortimento de lan valem 800 rs,
Um covado de SMtinêt» liza por 20) rs.
Üm chàpèò a J>>*è Mmmo ior 1600.

<V.m par de botinas cjuro da rmsia com ilhoz, o que hi de
thorfor 91000/

Um par de sapatinhà ingleza por 7300 todos venlem egual por
íjOÍÍD, 

V

,Um pir da sapato verniz que todo* vendem no^lO$,igual por 9§000.
^.Um p^r de sapat) couro da russia por 41(000 é de ndmirar.

D 'slumVante sortimento de casamiiia prêti e de cores, em pe
case cortes,

V Mas braaeos e d* cô*e«, ceones para t>ios os preços, ma
drastos; chapéus para homens e senhoras, o qus ha de mais i_o<

v Fi bus li70*e roía seda^ luv^s, I qaes flô es, espartilhos, calçados
e wm* iufeoilade de a ti gos que ó com a p esença dos fregue-
zes^posso rn^tr^^justiri-arque ^qm n'estd eiJade não h, coraoeúdor.4 aos f eguez^s pir íienos _0'oo" cento que outro qualquer,

, 19íiua.cla ponte Velba 19 "

me

PADARIA LEALDADE
Atu* fomioza

Tem constantemente massas 6
nas »orno seja bolaxrjHS apompa*
dor; bolaxavAdelihâ Castro, Luzo
Brasil* iro, biscoitos! J&nm fatias daRainha e fW do trigo.

Na a «a formosa ii, 15

CEaVÊÍA BKÁZÍLEIBi

|í 5§000 8 duzi», 440 is, a garrsfo'¦% s^mporUdor n'm» cidade Ma ¦
nuel Fontes Morei *,v
^¦¦T^-sempre «m deposilo grandequanlidade da ffièsm»; bikt* e.preta,
;^|sta cerveja è-ínaiteravel porpor d annos; *

«ele Umpida, m paia(lac é

a^grdrdav^le* correspondo | erftita*
mnteao di iigiezau

Nacionais e estrangeiras síio tt^na
nkniís em;profllli(üaa?r a sua* i) nd*-
de, chegando alguns uVstes a pre-feril a pa a seu uzo part eulár.

O seu fabricante rogosija-*e po'*
ter conseguido f»briear uma cer*
veja que está acima de todas na»
CíOtises, e superiores a mudas es
tían^eras, que -ó tem mérito por
não sêíem do paiz.

Ò annuacián^/tem a profundaconvicção que o ie* peita vel pu
blieo. uma vez conVeucido ; des-
Us verdades, não lhe recusará a
>üa valiosa proteeção, do que se
confessa sumamente grato.

AGUACELÍNA
O melhor preparado para tirar1 ca«pas e foitiacar o cabello, vea*

de o barateiro José Gonçalves d*Almeida- :

34
Tinto e branco, de r rimeira

segunda qu8lidade,-v*nde Ma rumi onles Moreira, ew pipas barns e a reialho em I.ta s, aceitação
deste vinagre no commercio limsido immensa, "^

Ode primeira qualidade tem
substituído pe.-fríUnenie 0 de Lis-bôa a muitas ca>as qu* vendiam
leste tem-no sub li.uido porAquelle, sem a tmnuna reclama-

V'âo por parte de seu* fr-guez^í«.
Deuosito na fab ic» d< café

muidoa rua das Flores n. 21.

CAFE'MUI DO
Mmuel Fontes Moreira,continua

eom o «eu fab'i»o de café fiiuido,
orno é ge-almente onh^i^,

Este nafe é o verdadr jro café de
jue as exmds. fa<nllias, H m3JS>

amadores podem faz r uzo sem o
minrmo r^c io de que sej* um pro-dueto fafsiucado ou dHstetjiíJo do
se»r verdadeiro paladar;p<Hs o seu
r' bricmte *1 m io corH.cc»mént_
proQssional qu« tem n» ta in^
íustaa só manipula o melhor café

qu-? encontra no mercado, razõís
e^tas que o colo /a na altura do
seu verdadeiro valor.

A exínas.íam lus que desejarei»
uzar dé um geueio tào perfeito
mandarão abastewse fo mesmo
na fabrioi a rua das Floròs n-24
lugar nmco a on*i* é ven lido.

reco 1J0OÒ o kilo.

FRÜCTÜOZO BRAR9À0
Café supejrior,moido,pnro yenáe

e muito S8bo'ozo
: Vim dà Pr^ça n. 7.

CIGAMOS C_LM„IÍÍM %
Par« fazerem desapparecer ins^

tahlaneaiásente, a falta•/..<_» respi<
ração produzida qner por astlim*
(puchfimento) quer por sofffimea-
tos bronchites, quer por moles-
tia^ do coração e do fipdo.

VendB- Irnésto Simões dá Sil^
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa*
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