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OBGAM DTOSTRUCÇÃO E DEFEZA DO POVO
(Segunda phaze)

Administrador—Manuel Antônio Nazareth
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ANNO I
Assignáturas: Por mez 500 réis,

pir anno 5$000—Folha avulsa
:' ca réis.

Typ. e redacção: rua de Baixo
sebrado n. 19.

Publica-se terças e sextas-feiras

SEXTA-FEIRA, 15 DE JÜjíHO DE 1S88

Annuncios, 00 réis a tinha,
de assignantes 40 réis.—Ta-
gamento adiantado.

Cidade -da Cachoeira—4-Ba-
hia.

a=iz. 32r:

AVISO ESPECIAL
AOS NOSSOS ASSIONANTES

1 Rogamos aos nossos .assignautes que
se acham devendo 3, 4,5, e 0' mezes de
suas assignáturas, o favor de quitarem-
se com esta redacção, sob pena de não'continuarmos a fornecer-lhes'nossa ga-
zeta e, de em tempo algum, não pode-
rem ser admettidos novamente como
assignantes.

Os sacrifícios que actualmenté esta-
mos fazendo para sustentar esta im-
prensa, que tão relevantes serviços tem
prestado ao paiz e especialmente a esta
comarca, são enormes.

Todos sabem com que di ííiculdades
seluçta n*esta cidade para sustentar
uma imprensa como a nossa, livre, de-
mocratica e que esteja sempre ao lado
do fraco. /"? •

Esperamos, portanto, que todos, con-
vencidos «Testas nossas razões, nos
animem com o seu auxilio, tão módico
eáceessivelatodos, cujo resultado será
ó éngrandeeimento da sociedade, que
débalde procurará caminhar sem esta
alavanca poderosa do progresso—a im-
prensa.

qué veste calça e òàmisa *de algodão; |trTora reduzidos amiseracohdição do
porque nas oecasiões de perigo : (haja jescraVos.
vista a guerra do Paraguãy) são os que
su expõem em defesa da pátria; 'de vòs
depende, mais tarde, pela itistrucçãò
que receberdes, repellir do seio da: re-?
presentação nacional, das assembléas
pròvinciaes edas câmaras municipaes
esta súcia de políticos lorpas e dé barri-
ga vasia, que sò querem as posições
para comer e repartir com meia dúzia
de famintos o vosso suor: trarísforrnado
na moeda com que pagaes tantos e pe>-
sados impostos.

Se a corte absorve as rendas das
províncias etn proveito 'próprio;*1 porque
assim acontece? Pela condescendência
de nossos representantes!

Temos uma assembléa provincial pa-
ra curar de nossas necèá-idades: e o
q u e vemos?transformad^K^s^da con
signações politioas, tendo %èlhorsaida
e prompta procura os gêneros; que le-
vam por fora o eiívolücro* que1 èíitíobre
a patota—liberal ôiícoiMlrvadOra.

Passemos uma ra^idáVista s^bre-BSta
> 

¦•

O ÀSTEROÍOE

NOTAS DA EPOCHA
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¦¦Estinguio-se o elemento nocivo ao en-

grandecimento das industrias, da la-
toura e das artes entre riòa—a escravi-
dão.

Novos paladinos, ainda não eançados
tias luetas de hontem pela redempÇão
da pátria brazileira, desfraldam a ban-
deii;a da educação e instrucção naeio
naí; porque d'ella esperam a regenera -
cão social. ,"A 

corrupção a que temos chegado e a
degradação a que estamos red iízidos,sò
devemos a essa maldicta politica de
campanário, a que estão aíFeitos os
dousy partidos de nosso pájz.E' preciso as vezes que aquelles queamam estremecida men te a esfe torrão,
eque ainda não extinguiram .d o seu ser

t a: chama do patriotismo que os1 ali-
raentâ, fallem com franqueza ao povo,não ao povo de gravata e-col Ia ri nho em

Das carnarasmuiiicipàes^ depende ou
deve depender o bem estai* dós -'muni-,
cipiós;' juas assim também e ihfelizménj-'
te nãò acontece.

Os édi s são representantes - -geníttin^s'
dos dous partidos e cada í-qüaly_ quando
dispõe da força do numero, maisM.
esforça por satisfazer ^aos^aeenos dL
grey, do que do bem geral. j ,

Haja vista esta eidade-.que tem -'uma
câmara cuja renda è de 30 a 40 contos,
sempre surda e cega aos clamores do,
povo e da imprensa,

Os charcos, a lama eaâ montureiras
fazem as suas delicias; e os pingue&reri-
d imln tos ma 1 chega m pa ra rômu nera r
a empregados, e saciar atlherentes que,
pela oeciosidade, são ineptos.para iq-ual
tfuer trabalho e só esparam^*&Wmiga-
lha que lhes melhore a existência.

Em ambos os partidos tem um nume-
ro não pequeno de soldados, que não é
ca paz d.* procurar um meio de traba-v
lho, seja qual fôr. í

Sò querem viver a custa do suor da

¦ E levam esses ociosos com os olbos
fitos nos empregos públicos, sem ao me-
nos medirem aá forças:-de seus hombros
e de suas habi litaçoes.

Reatemos—são os pingues rendi-
mentos da câmara gastos não se sabe
como e em que.

Ella, coitada, tão «solicita* em atten-
der aos melhoramentos do munioipip,
não tem real para melhorar o estado de
porcaria em que vivemos; ao passo, quo
tem credito bastante paracontrahir um
empréstimo de cem contos, se assim en-
tendera assembléa, não para empro-
gal-os em aterrar o calabár, a praça
da manga, contractar o aceio da cidade
e freguezia de S. Felix. limpar as mar-
gens do Paraguassú econcertai a lá-
deira àã Muritiba* mas*" sim para .ao-
meio d'esses monturos, que noite e
dia são revolvidos peles focinhos da
livre creação de porcos, serem ievan--
tados lindos chafarizes, que, parao
futuro, attestera aos vindouros o gran-
de serviço prestado pela actual câmara!

Quando os melhora mentos devem
ser compatíveis com os rendimentos
do-municipio. Se a câmara não tem por
em quanto e nunca teve 2 contos
para ter um serviço de aceio de r^uas

praças, será crivei que ella~ iper
pretende contrahir tão elevado em-
prestimo/ venha tel-os d^qui a;. 1Q;ott
mais annos; para acudir a outras^. ne-<

-dt*!*-"

cessidádes?
v Um empréstimo de cem contos^ # &

% em um anno paga de juros 8copt?ps;
admittamos^ipie^ para a araorti^pLo
despenda mais a câmara 2 %^temo^:'10
% que em-um mino serão .10 contos.v Esses juros embora diminuam gos an-
nos seguintes á"Ia.. indem nisaçãòl cotíL-
tudo subirá a uma naò pèqnena somma;
e eis que em prazo talvez de 10 annos
tenha a câmara dispendido sò em juiiOaí
mais de'50 contos! . Y&&

Uma outra hypotheseros saò-feliitag
trabalham eom jtodas as foçças para se^
parar-seisé forem vencidos os t)bsta-
éulos que se antepõem as suas legiti-
mas aspirações, teremos a câmara,com
a renda reduzida amenos de metada

7 • • '•'• '¦'

¦r-!:.r'è,
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povo, ei les que deveriam lambem ir
contratar seus serviços com quem os po-|é de pé o seu compromisso contraljido:

S" 
desse pagar; porque o trabalho, sob Ide que meios lançará mão a câmara
qualquer face que encaremos, não foi Ipam obvial-os?

- , instituido ;sómente para os negros, ou- ¦ E' que a câmara actual mandará eoi-



O ASi-ROlBE
locar chafarizes, era uma das suas faces i superioridad >.,no século XVla invadio
i\m Inílpnc. tvi_ i-><M-)1 __ ^rXI*."í/-k . ._. > r>i iif/ko I .1 iC.ll.i e..\ n..A...A.. __3*l,t — <«-_,__:•_-_ r£_«om lettras maiscúlas, serão escriptos
os nomes dos edis, o o fucturo quo lhe
agradeça o preseuto do grego.

Assim salva-so a cachoeira da lama;
oxtiuguem-se os porcos; da-se que co-
mer algum amigo o contrata-se o om-

e tal pontinhos.

od'ella so apossou pelas armas, prati-cando então barbaridades taes, que a
mão treme descrevei-as; hi riamos
longe; as mais sanguinolentas guerrashavidas na Europa não as igualaram,
e d'ahi data ura período nuuca inter-

prestimocom algum particular e & A rompido, de atrocidades sobre esta
.. *_l ._,.__._._.__-_._ I ;«.„.! „..'..__ __:..•.:

DIGA-SE A VERDADE
Pára aquelles que querem a todo

transe fazerem incutir uo espirito pu-  _._ .. _, ,,
.Mc'jquo o Papa influenciou a abolição apóstolo civilisador d'aquelle povo,

:___ _«. _f">. _*^ — _ 1 _. __ __ _ __. ¦_..___  __.__." • 1 «... .1 _ — _ -1 __ _ __ K ' 1 _ 1 _ _

innòceníe victima.
E' insaciável o leopardo Britânico!
Quando a Europa civilisou-se, a Ir-

landa foi o paiz de mais fácil civilisa-
ção.

S. Patrício foi. no século VII, o

no B-5i.il, temos a responder,que isto
nS^vjrr-. .a de uma chimera;é uma arma
mnito frágil, posta emmovim jnjtó de-
pois dò combate e que mais serve paraabater do que elevar a quem delia
nzá.

O Papa ou os papas nunca promo-vverâm nada â bem da liberdade dos
povos; as suas theorias são outras—é

jo àbsolutismo conj toda sua plenitudeOs gemidos da humanidade soffre-'dora nunca os commoverara, quandotrata-se de seus interesses materiaes.
;_Sxemplo* bem patente temos nós, ac-
tuálmente, no Papa Leão XIII para•com a pobre Irlanda, esta victima
do despotismo Britânico, a proscripta'dáüEuropa.
pCòmoé sabido:
;vA Irlanda vi ve subjugada pala ty-1 rannia ingleza a 3 pa ra 4 séculos e

portanto despojada de seus sagrados di-
jreitos de mição., O seu povo jaz namais embrutecida miséria,.sem pão e

m ma .ensino, vivendo em imrnundas; çnõ^as, em companhia de seus porcos,^, 7^ de batatas- e.'^^estidode andrajòs.
Tem clamado pelo seu direito in-(feusãhtemente, a custa de; mui to pre-doso •sangue, e a .sua exiorquidora anada-,8e comraove, tornando-se cornple-*^ehte surda e barbara. Na maioria'4os corações inglezes ainda,não pene-wpu o sentimento do: dever de resti-Jão,,para,com esta victima oppri-

I
; m O immortal Cladstone, o inglez mais
\ VJáS tem aPrésentado aoparlamen-'tp de sua nação diversas propostas,ao. stntido de melhorar a situação d'a-iquêlleinfelizpovo; porémaquelledes-surnanõ parlamento a todas tem reçu-
-Sr0 a sua a®aiçM decretando em co^¦mpôsiçao omras.raedidas que tffáis op-
m$$0Í W-ielle matyr povo ^# sècúlb

^qilala causadeste proceder? ií
A AiWteira. e a uzura oorameçcíaíma Inglaterra, que, só, visa -usufruirí^teresáes materiaes a sombra/do des-,í ;$o.tismo^ avassalando aqui, acóla, onde

mm$M-<ty fov,&Jô;da;dòlo a facilita,: ;$Udo coíonisaiido^e,assim por diante^
/A infeliz Manda., quando naçãoynão.cominetteu falta alguma,,que à<tonias-^se.merecedora de tantos horrores; pelbícontrarv», sempre foi uma nação quefmmv,Y:a ®x nêmS^Sê -Validade

que, divido a sua bôa índole, conse-
guio nelle plantar, com pouco esfor-
ço, a sagrada religião do Crucificado,
cujas raizes foram tão profundas queaté nojo o irlandez é sincero christão
e fervoroso catholico.

Pois bem, por estas e outras razões,
e por ser a Inglaterra protestante, os
irlandezes solicitaram do Papa a sua
intervenção para com o governo in-
glez, afim d'este cessar o seu rigor
contra elles, e orthorgar-lhe os seus
direitos, a tantos séculos confiscados.

Os nossos leitores vão admirar o
procedimento d'este que se chama, vi-
gario de Christo, para com aquelle
povo digno de toda complacência,

Quando os mizeros irlaudezes esper
ravam/loseu chefe. $upi\imo todoseü
prestigio em bem da sua causa,,eis
que est> lança uma exeoraraunhão,
por; nieio de.uma bul* que corre mun^-dò, contçav todo irlandez que pertenkcesse ao partido iiaciónãl, qua;§o par-, tido-que. pugna,pela liberdadeiirlan-
deza, e ameaça còm a suspeiiçãb.d'orr¦MM a ,todA:prelado irlantlezque pro-

; \A; condrèao dec^thólicosjaiáò;; lhe
valeram Triumpha\rara; mais uma vez
os seus iuiiiáigos que são cònheçidoís
hefèges por alguém

No fírazil, setnelhànté pena seria ir-
risoria, porém na Iríánda è tudo.

Infeliz pòvdí iíirf <liá teus clamores
echoar^o no coração1 dá humanidade,
e ella se compenetrará de «eu dever
e então serás feliz; os teus persegui-dores serão aniquilados, assim comp
foi o escravagismô n'este querido im-
perio. i«Bernaventurados os qué choraroí,
porque elles serão consolados. -1

Bimaventurados os que tem fome e

O _• diz: que ó insufflciente-a iustruc-
çao aos novos cidadãos e a sociedade'am gerai só por meio de escolas, *preciso amplial-a propagando-a comtono af-lnco pela imprensa e nas praçaspublicas, em meetings.

Christo ensinou: até por cima dos te-Inados.
O 2o disse: prepare-se e instrua-se opovo para toda a idéa partir d'elle, as-sim como partiu o abolicionismo; e nãoacred te nessas idéias de republica

partidas da alta nobresa que, despei-tada com sua Alteza Imperial, querse vingar, ameaçaudo-a com—a renu-blica. r
Reforçando as opiniões dos nosso*amigos, somos soldados do mesme»exercito.

Vários fazendeiros do município d*Taubató pretendera fazer uma caixacommum, para acudir as despezas coma introducção de immigrautes.
^Assimé que deve ser; esse è que.é ocaminho! diz O «Paiz» de 31 de níaio.

Chamamos a attenção da câmaramunicipal para o estado do largo doAlámbique.
: E' impossível que- isso continue emestado tão immundo.

ÍTi¥n\ ^a'- ¦•-.r.Jeidan.iJMaííe..

 —«-;"•*-- —*^-- ' ^"•' »_»•«•«-» VV.*»* *vr«.»^'_' fJsedei de justiça, pdr^^.eUe^Màò>-ifi^tos.» |,.
São estas as palavras do consolado^

dafehu.m^dade.
A JástQfia -iráal^var, a posteridademais oírte acto,praticado pelo chefe que.

por muitos é conhecido pai commum
dos fieiSyjNão commentamos mais. ; 

'|
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IMPRENSA ;
Alem das. illustradas redacções quenos honram com ás suas visitas temos

sido ultimamente visitados pelos se-
guintes. ;' -,-?.-- ..¦'-•'¦-•

«Bouquet de Piores» que se publica
,em Cananêa,sendo seu editor João ifo-
raes Pereira Gomes, e proprietário osr. A. de O. Figueiredo. O numeroqtie
temos presente muito nos agradou á sua
apurada redacção, e firmesá dè stigs
idéas, cujos esforços ;ó Sib&YàjtàÓ^o--
gresso da lavoura e pelo regiraeni do
braço livre, $¦$?.?*£0«Monitor» que se publica jomM$0tà,
propriedade de umja;ass^c1^a^|pfflií
redigido e dedica-se a bem dá 'rnorjal,
dos interesse e propriedade , do còm-
mercio,

Aos nossos dignos visitantes retri-
bui remos corn & noaso immlde% ¦«Ast#«
roidé»*

«,t

Falleceu no dia 18 do passado,, na ei-
dade dürMaceió,' o sr.= ÇuiihèíminoPinto de? Amorim, prop]rj|íàrÍo: é-re-
dacterfedo-ePapagaio» fM
;blipava n^quella cidadéíMaà(fesê--l-r
prer sf)ube-se destinguirpetó Sèu;tráBa-
ího honesto deixando tão sÒmehtè^Os
seus carôíí filhinhos: ^as virtudes idos

<sejus, ^ctos.'V ¦"'¦¦ fi- p$ W^ffí"W?$Si
At sua i/ic^n-splavei fUihiláenvIá)^^

nossos, pêsames.
PÒEZ

ifeUiCíQrt! V..j*- £* '-;f> i*)*;¦.-! v./ !-(-í<, V\T„

¥PU'JIfl-fi

Abundam nas mesmas idéias do nos»
sQ;prógnamma os nossos.eàt^.jp|àãòs^soi-
legas, correligionários e .ãpji^òs^ Car- OAMr11.

$mM Uicerdae Pamphilb, da ^Santa : ¦? ^W^iQ
Oruz^rí>,la^Qr^, e p^Ó^íetaciosy a-|(ÂOfe^Pig^

I^UfeUe, do «Viúte; Ciucq» dê .Março» fef ^r|ífâ élxà da libtndfál1 ^Sff fSí
^^M^^0^^^âmX$m^>! k^WMü-Sòlo 'unericiínOl"'
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Com suave claridade,
<iual não tem o sol britanno!...*
Brazileiros soberanos
Da terra da Santa Cruz,
Adoremos os arca nos
Que noa inspira, seduz...
Hoje a par da èguàldade
Impera a frateriiidade,
Pois somos todos irmãos:—
Já podemos dar mil bravos
Aquelles que outr'ora escravos
Alegres dão-nos as mãos!...
Cachoeira, junho de 1888.

Almeida Nuro.

ANNUNCIOS
CASA A VENDA

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

ATTENÇAO
João Francisco de Carvalho conti*

nua a fazer as lingada, no guindaste da
Mangaà 240 reis.

Cachoeira, 29 do maio de 1888.

IV" — 
'V 

ATTENÇAO

Mattos e Companhia retificando o*seu annuncio anterior, declaram quecobram 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, 27 xle março de 1888.

r,. -Nesta typographia comprám-seal*
j.•§sus «Asteroides» do numero 15.' 

Pága-stí bem

Sf&li Wtêk
!-i .

€.MNM_»V
1

9A_d&_ X 1& ¥<_ ATTENÇAO
André Moraes acaba do receber ia

_____v_
àW&T

N'esta bem montada casa de negocio
vende-se manteiga ingleza de bóaqua-
lidade, chá da Índia e preto, assim co
mo tem sempre massas-finas de todas
as qualidades, na rua Formosa d'esta
cidade.

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.

CLUB CAIXEIRAL
Acha-se funcionando no prédio onde

reside o sr Joaquim Marques,á rua das
Flores, uma sociedade de 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.

MOLÉSTIAS DO
EST0MA8Q

TIIHO E.PEPTIC.
X_9 _D UCHA TE A. V

Preparado por Godfrot, pbarae*
Empregado nos Hospitaes eR-Ceifado pelos médicos, nas*dyspepsias.oardicilgias.Tomi-

tos gastrodyniaa.gastrálffias,faatio. digestôao penosas, etc.
MHgestivo perfeitm

DEPOSITO GERAL :
9bi», Bue Albouy. 9M.MXM

«

ATIENCAO
GRANDE E POMPOSO

SORTIMENTO DÊ
FAZENDAS

Grande e variado sortimento de fa-
zeiites. tr^uce da capital Manuel Ter-tütiano de Almeida, proprietário da
Mo a rua Formosa n. 44, gíarànte ven*der por menòs,.que outra qualquer cà-'Ç#$0& 

por cento peças inteiras.• ÁSjé^mas. sras; ¦ { -¦¦?•
v. Wànde espoziçãò de cretone nos dia
;2a ^24,25 loja de Manuel Tertúlia no efeAlmeida, preços resumidissiraòs, ruafogosa n? 44. :--<v^jv§v^iv ::^,-%.j.

a: Ôrànde queima sem fogo, na loja de•Manuel rTertuliano de Almeida, não
.percam tempo, vara $rer o magníficoâ^rti mento eo preço que está venderi-
3mm$ conceituada loja, è de admirar?lua Formosa n. 44. |

MANUEL TÊRTUUANO

125

capital, um ricoe pomposo sortimento
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao covado, uma partida de
sapatinhas para senhoras a 4#000, e
das enfeitadas a C$000, uma peça do
madrasto encorpado por 5$000 è mais
artigos que chama a attençao dc seus
íreguezes , eque stá disposi.) á quei-mar por menos 30 0j0 do que outro
qualquer, quem duvidar venha ver....

DE
ANDRÉ MORAES

O proprietário d'este bem conhecida
estabellecimento participa aos seug
freguezes, d'esta cidade e seu reconca-
vo, que se acha bem sortido das melho-
res fazendas francèzas, inglezas, alie-
mães, calçcdos, miudezas, perfumari-as, roupas feitas o que tudo de hora emdiante venderá por mu to menos de
que outro qualquer estabelecimento,
visto d'esta vez suas compras serem
feitas cora grandes vantage/ e capri-
chosa escolha; quem 

'duvidar 
venha

ver, que seu estabelecimento se acha-
rá aberto das 6 da manhan as 9 danoute. ,-.,.

27 Rua das Flores n. 27.

. ESTRIBARIA
Na rocinha dp finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, recébe-se anima-
es para tratar na estribaria, por dia» o*
por mez, sob contracto;

Támbem vende capim aos feiches.

COMPANHIA BAHIANA
De Io a 30 de junho de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia.
'jBsésr.

1 Sexta-feira......
2 Sabbado I

>i i

OS CRIMES DO' AMOR
Por termos feito acquisiçao deuma typ._ para continuarmos, na im-

prvissão dos faciculos d'esse romance,
pedimos desculpa aos srs. àsisgnantes
da interrupção que havemos tido, a
qual cessará em breve.

Cachoeira, 28 de maio de 1888,
Veridiano Amazone.

4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25

_» • « • •-• • • •

27
28
29
30

Segunda-feira...
Tv.rça-feira.
Quarta-feira.....
Quinta-feira.....
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terç -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
Sexta-feira 
Sabbado 
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TRIUWIPHA A VERDADE

Está conhecido p<lo« oiéus numerozos freguês qu* 6> Ioj*w
mais bem so"tHa irèsi» cidade, e a qu* t^mf^eni^ de mais apu
rado g«sfo., e é a que vpivie sem 

'g*"h«rrr 
P$ra tíMa ac bar de

proyar que nio ha comp^dcr, venham crer e seieotiSca^r-se d»

|pr%^ por 883 rs. egual aos
quá por ahi ve id^m a 9t)0. .*; ,-.;•. " ^ .-.-,...

Um coydAÍo ?^e " cazimira'" granito por 2500, igual a qua
âhia.Wíi^«'iP.;.â'350o.. ..-..-i r._»(. ,-;<¦. • '•¦•!l

^240 r-v mo ta<Ue sottiWjjto de lan valem 800 rs.
sjm covado de *»Mflêt* liza p,or« 2Ç00 rs.
r.m chapèoa I^é^al^rrvno por.iôOrt-.,.,.' 
,ttm par de botinas c >ur0 da5 rmsia com ilhozy o que hi de

lior for 9j}000 a
:tím par de sapatiaha ingleza por 7J00 todos veniem egu»l por
ipte; HAA.

Um p*r desapa'0 v^rmz que lo<jto< vendem oo<* 10$,ig\iel por OgOOO.
Um p^r.ie^sVpat) couro Aa rus^ia por 4S000 é de admirar.
D »*-umbrante' sorthhenU de casemira prêu e de cores, em pe

ççse cortes, ; %( ,
1,^ çô' éf,r jC^eipnes par» liip3 os preços, ma
drasfos, chapôuá para h»meüs o senhoras, o qua ha de mais mo*
demos. ^ a

Flhus li?o^« oo« sela, luvas, l-qa«s QÒ es, espartilhos, calçados
e «ma infèni lade de á íígos qn* 6 com a p e^ença dos (regue-
zesposso m vtjc..«.r'«.j.u.s.tiiiíarqíie aqui n'e4"_ eii-íe siaf) li» comoeúdor,
a Avizo aos f eguenAS p}>r lenos 30 oo* CHO-Vqué outro qualquer. \

19 ttui da po*!le vevba 19

de o ba<aleiro José Gonçalves de
Almeida*

. I- ¦ I -I ,,

Tinto e branco, de primeira
.pgnnd-i quCidade, Vertde Uaiiu^

k Oíiles Moreira. e-jii p»pa<, bar
fis e a fàialho em 11* si aceitação
de<te vioagre no cominercio t.m
sito irtnmmsa.

O de primeka qualidade teu»
substituído pe frít.aien.!* o de Lis-»
bôa í^muiti- ca>as qu* vendiam
leste t-tu no sübiiiuido por

aquelle, sem a mínima reclama-
và * por parte de ^'U< fr*guezs«.

Deuosilo na fab ic» d$ café
miiido a rua das Flores n. 21.

me
GAFE MUI DO

' 
4

ar- _ wijurinÂi

PADARIA LEALDADE
aaa»V- A tUA tOK^ÔZc- UM

aTero constafítemn?e massas fi
nas> orno seja . bnlaxõ*-*' apompa*
dor, bólaxa« Ad»-hn« ú-Uo» Luzo
Brazil*:^ bi>coiios Anos fatias ia
Kai;i„;i e riu .^ ^o -figo.

Sà.i.hj formosa n. 15

CElVVUi Biâ:Z»EEIRi
m&wn. a a-i-Zl.-, ite

a J< i¦4 i..
rarr^fa

e Ma

M

& _: :í • a fn:po-í't-i:<_ii'/' iS3
nu«il Fonsgi ílç ;^ a

Tfm st-ú-pre- ias- ;||
quaiuvdaue da iaâ.
pteta.

E-ia cerveja è sllíféíiri p0rl r
por 3 apóós,

A sua ^ôr dòrjiíidi^ha e petfe

Hgfádav^l h co^r^*ponie perf*itaf
m iiiè -üdi ngí-za.

Nacy)nass e ç^i^angeíras s _o. üm
oim^s «m pròcÍMnHr a sàà b nd*-
de, checando «Iguns uVs e< a pre-
feril a pa a seu _zo pari ciliar.

O seu jbricaote regosíja-e po
ter coüs^gir.do fbricar iioía c^p*
^>jíi que está acima de, todas, na-
cioMé§l e >uperio"es a muitas es-
umb($Éis> quy ó lem mento por
náo *erem do paiz.

_() ónuuacian\e :.fem a profunda
c<*uviccà6 que o ie peiiavel pu
bhio. -oiít v^z coav^ucido n^.

»

Manuel F<mtes Mo^ira^òntinoa
com o "eu fabrj^o de café muido,

orno é ge almente oahvüo,
' 

Èsíh café é o verdadeiro cáfò dô
jue as exWiis. |í?í?lliii»,.; h mais,

amadoros í»o(lem faz^ uzo sem o
míui-no rc io de que sej* um pro-
dueto faísmcado ou d^i^tjido do
se*i verdadeira palaááfgfpi^l;'° Sí*u
1 briôíote t m ío cí>rsuecimèhto
p^oíissioíial qif tem n°;ta,)hr'% 

m ti ia só mmVpula n m^ lhor eaíê
quv encontra no mercaio, razõr s
èífãS q ve o cvlo ti na ilturari do
seu veniadeíro vaí.r.

A exmas.iam !í^s que desejarem
iizar de um: ||f|^o tàr) peifeíl®
mandarão rtb^teoHr-sé do me$m<%
ii«i fabrici a rui das ítores n'ii
lugar unico a õi_jfe é veaiído.

Píeco l#00O o foio.

FRUCTOQZa BUáNBAO
f Café su^Hor,raoido,puro venâe
e^miuitoSabo^zíy

Rua da .ÍPr^ç^ o. 7.

CIG-UttüS GALÉANfÈS

t>.s veroad^s,' nâo lhe ' recatará'a
ua Vilio^a profceação, ho que sei (pu^bHmè-í^ quer por s
oufessa sumamente ^ralo. ; .Éfei bronchVtes;' qu-r p(

AGUACE-INA
^ ..., v P»u i .-i O üif]^ete límpida, sm palauar é» ca>^as e iorüiuar o cabello, vea-* Formosa.

fpA fazeréri- f ésai»pareeer i_*ás
-árífáueàmHnie, a f^íta de respí-
ração produzida qner por asthma

offí^men-
jii-T por meles-

ftias do cpr^çãüí ;^o ficado.
Vende Erjnésío^i^õés-dá Sil;

O iiiflhor i reparado para tirar | va Freitas em sa« !<>ja a

#
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