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Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

O ASTEHOIOE

DB JULHO;

Fez. hontem apenas um anno que o
abolicionismo, ii'esta cidade, foi esbo-
feteado na praça publica, na pessoa de
Cesario Ribeiro Mendes, pelo crime de
acoutar escravos.

Nossos inimigo,? julgaram-se vence-
dores, e affrontando os brios d'esta he-
roica cidade, clamavam em altas vo-
zes: —apnareça um abolicionista?!

Assim julgavam ter dado morte á
santa, causa da liberdade, como se esta
a ellà fosse suceptivel."

Mas enganaram-se «redondamente»
(phrase de um escravocrata no «Diário
da Bahia» de 4 de fevereiro próximo
•passado)..

O que entüò se passou e d'ahi era di-
ante está na memória dè todos; julga-
mos ser muito eêdo para historiar. .

i Limi tar mosrhemos ao seguinte:
Esta cidade reagi uHieroieamente

confra^ém-lhante ultrage.
De São Felix, surgiu o bravo gene-

ral capitão José Theodoro Pamponet
-que, com- sacrifício da própria vida,
enfrentando á tudo, deu o brado de

. alarma nos arraiaes abolicionistas d'es-
ta cidade, chamando to.dosy apostos, e
reani mando-os com santo patriotismo
guerlho-é peculiar.

O abolicionismo respirou e julgou-se
feliz: Deus nunca desampara os seus.

FàMavam-nos armas para o combate;
a única que despunhamos tambem fi-
cou presioneira de guerra, (o «Jornal
da Tarde»). / /

Porem, sempre guiados pela mesma
fé, com os; olhos fitos n'Aquelle que ô
invencível^ hão desanimamos.

\ mais tarde havia de nos dar victoria.
E assim succedeu.
Appareceu o nosso humilde jornal; a

penna foi dada ao valente chefe capitão
José Pamponet.

O escravagismo sentiu-se abalado
mas não vencido; novas, perseguições
foram postas em pratica; nossos poucos
companheiros d'então foram, ameaça-
dos em suas vidas; nossa typographia
prestes a ser assaltada, novos martyres
foram ao calabouço! Porém tudo foi
impotente.

Do lado inimigo havia ouro em pro,-
fusão e do nosso, muita pobresa e fir-
mesa. «Bjrhaventurados os pobres».

Cantai hosanas
Brazileo povo,
(Juea-nossa patriâ
Nisceude novo.
Cantai hosanas
Que o servelismo,
Foi arrojado
No negro abysmo
13 de Maio
Nós te saudámos,
Com tanta gloria,
Nós te louvamos.

.-,..¦ * 

¦=

* A nossa victoria não se fez esperar:
a onda popular, pjlo influxo do nosso
valente chefe capitão Pampoivt, no
sempre memorável dia 4 de outubro de
1887, reagiu poderosamente contra
tanta tyrannia,e foi vencedora.

D'ahi era diante já uni çashóeirano
podia dizer na praça ,publica:—sou a--bolicionista.

Os infelizes captivos ao saberem esta
bôa nova bemdisseram os nomes de
seus libertadores, e cheios dé fó.e es-
perançaaffluiam para a Cachoeira em
busca de sua liberdade.

A Cachoeira, sempre heróica, hu-
manitaria e patriótica, ainda mais uma
vez não desmentiu seus fóros,e provou
que a liberdade é o distenctivò que a
ennòbrecee eleva acima dé suas ir-
mansv

Não consentiu que. ura escravisado
n-ella fosse .aprisionado, garantindo-
lhe a sua plena liberdade e reagindo
energicamente contra a quelle* que. se
animassem a prendel-o.

Foi bello eimponente vêr còmó a
tíaqhoeira era ura aquartelamejitQípo-
dertyso das infelizes victiuras foragidas»UHVí»ui) uuvr «v»iAi*****M»«v«. «-iv* v^v. ««.« ..«w.^-« .*v/v*i*4ivy iv/m6iuu«i

Pobres como eram todos abolicionis- do captiveiro. Bete facto será, sem du-
tas d*eritãò, pêlo que eram cogminàdos
de canalhas, dinlcií nos foi á aquisição
de novas, armas para. tão nobre com-
bato.y y. ;ã'-;,.' m :.

Mas a deusa liberdade é poderosa.
ÒhristOvque de cinco peixes fez, pe-Ia sua graça,, múltiplicarem^se, a pon-

to ^tál dè: cinco mil e"tantas' pes-
sôasêsè: alimentarem § áindá sobrar
grande quantidade, da mesma fôrma,
permettiu que, da nossa humilde po-

vida, umá das paginas mais brilhantes
da sua historia; o futuro lhe fárà jus-
tiça- ,:,-_„ ,-y, yyyy"y.;-v "$ O 1

Hojejá não existe mais escravos no
Brazil: o bemdicto dia ÍS de Maio, se-
pultou para. sempre .esta instituição
maldicta, que tanto nos, envergonhava
e aviltávamos oíhòs dò mundo* civili-
sadoy^:- 4^;0-*'--- ,o---.¦•,.-<v- a

Hoje Já podemos entoar o magestoso
bresa, surgisse metes com que podesse- hymno da liberdade com todo *fan,
pos adquirir a poderosa arma qua! dizendo:

CAHIO A 1NDEMNISAÇAO
Está tirada a prova do «alto presti- 

'¦¦.:

gio» que dispõe o sr; de Cotegipe nas;
altas influencias politicas dTeste Im.*v
perio.

S. exa., que foi banido do poder por
causa da sua retrogadação, emperra-
mérito e perfeito systhema inquisito-
rial que oppõe a todas as aspirações
nacionaes, teve, ainda mais uma vez»
de vêr repellido pelo Senado o seu«cé7
lebre» projecto de indemhisàçào, eólia
o qual s. exa. pretendia abalar a jus^a
ta força moral que dispõe o actual Mis
nisterio para Com o Parlamento e a
Nação, saciando assim a sua prover-
bial vingança que se revela em to-
dos os actos de sua longa vida.

Mas enganou-se redondamente. A
sua fecticia; influencia* .politica está
mais que conhecida;, os seus adeptos
convencer-se-hão que é còmpletamen-
tè unitil qualquer defeza que lhe prò-
duzam, porque a Nação já está perfeir
tamente orientada do quanto valle a
rhei ece o estadista que-tanto ^ tetódè-
preciado e abatido. Os escravocratas,
que cpmsigo ^fazigrii coro, 4m pipd da:
almejada indemnisação, seyvao con-
vencendo que a liberdade não se com-
pra com dinheirp, púrq*ue é proprie-;
dade de todos, è qne o acto-de'l3 de>
Maio foi, i o reconheciínentò pleno'dâ
igualdade dos direitos de todos os ci-^
dadãos brazileiros, já anteriop^entei,s
garantidos pela nossa Consti tuiç|o .po-
litica: elle foi aspiração,suprema da
Nação;.yy y'; -^ ^l

I, 

terguntaraos agora: .Oys^. iGòtegiper
será rèjpüblicano, conservador ou li-
boral?

Cremos que Jnada è, e sim umaí
i .-^ystifí^CãO d»d tud^ i*2*^ v^

'/',••..>
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Oh' quo farça. E.se homem do tan-
tos papeis, nào tem o devido caracter;
é "simplesmente um especulador de
meios que satisfaçam sua Minutada
cobiça.

Onde estará agora o seu «quer,
pode e deve»?

Esteve no poder, com todos ele-
•mentos, nada realisou, podendo ter
obtido concessões favoráveis com as
quaes hoje poderia ser sympatnisado
geralmente. .

No entretanto a idéia caminhava e
subio das camadas populares ate a
região do throno; a Augusta Regente,
melhor interpetrando os nobres senti-
mentos da nação brazileira, teve cie
despedir o gabinete Cotegipe e invés-
tir no poder o patriótico gabinete 10
de Março, convicta de que não se en-
ganava, porque esses verdadeiros após-
tolos do direito e da justiça reali sa-
riam a grand^.aspiraçào nacional.

E assim suecedeu.
O sr. de Cotegipe, como leão da

fábula, recolheu-se ao seu terrível
antro, e ahi. afiando suas garras, trai-
çoeiramente espera novas victimas
para assaltar, e tanto assim que to-
dos os meios lhe são licitos, não pou-
pando seus próprios correligionários.

Sedento pela gloria alheia, não tre-
pidou em tentar mariar o áureo acto
de 13 de Maio, o mais importante da
nossa historia, que nosfez^uma nação
de livres, e para isso apresentou ao
Senado um projecto de indemnisaçao,
perfeita antithese do direito humano.

; 0 Senado, com a sua madura refle-
xão, repellio por 30 votos contra 10.
esta affronta aos brios nacionaes,
porque, depois do magestoso dia 13
de Maio, não é mais licito pormos ém
preço a pessoa de um Gidadão braz.-
leiro.

Honra aos distinetos estadistas que
tão nobremente defendem os direitos
do povo e sabem interpretar os senti-
mentos pátrios.

Nós, nos jubilamos por este novo
triumpho,

asara.

como repre-i.or da vadiagem, não ó-
mais de que um fim para obter o tra-
balho gratuito.

Respondemos ao sr. Fortunato Ca-
valcante d'A!buqucrquo que nenhuma
informação tivemos cia sua parte sobre
a aceusação que fizemos do vapor «S.
Francisco».

Temos mais a dizer-lhe que s. s.,ua
sua justificação, quiz mais prestar um
serviço á companhia de que deffender-
se, porque deseja empregar-se na mes-
ma; esta óa verdade.

No nosso artigo está pessoa de con-
fiança e fidedigna e não habilitada co-
mo s. s. alegou e julga-se.

Outrosim: s s. disse que nós tinha-
mos patenteado que o machinismo do
tal barco estava estragado;, ainda foi
inexato. Dissemos existir um grande
rombo na parte inferior da çaldeira,quetaparam com um pedaço dé chapa de
ferro, betumada e escorada d'encontro
ao casco do vapor; não estava craveja-
da porque a caldeira não supporta
maiscravos.

Esta é que ô a verdade é o senhor fi-
cará com seu ramalhete.

dos om nosso Paiz, origem tio todo seuatrazo.
Felizmente com o immorfal dia 13de Maio, «o Brazil nasceu do navo».

A IMPRENSA Éi,

NOTICIÁRIO
Em dacta de 16 do corrente, a redac-

ção d'este jornal endereçou uma pe-tíção ao exm.0 sr. conselheiro JoãoAlfredo, Presidente do conselho deministros, solicitando a s. exa. a sus-
pensão do recrutamento forçado, e
ponderando as graves inconvenienci-
as que d'ahi estão resultando, comtendência a aggravarém-se, causan-do manifesto prejuízo ao commercio,artes e industrias, em conseqüência dacoação das liberdades individuaes
que sempre são victimas as pessoas do

v povo quando se trata de um recruta-mento forçado.
Respeitosamente informamosas.exa.

que os novos cidadãos não se recusa-vam ao trabalho remunerado, e atéo procuravam com insistência, poreme- almejam constituir um futuro auspici-oso para si e suas familias.O facto d'al-
guns exigi? o recrutamento forçado

Eis como nos julgam as nossas ir-
maná doutras províncias:• «A Idei i Nova», orgam imparcial,
que se publica na cidade de Leopoldina
(Minas)'assim se exprimia para com
nosco.

Í0. Asteroide», orgam d*i.nstruçção
e defezad^gPJP» % Gachoei rá^.Bahia.

E;r^recffgido com critério e muito
talento.» -

«A Revista Typographica», da côr-
ta. redigida pelo sr. Luiz da França e
Silva, assim se nos manifestou:

<<0 Asteroide», orgam d'instrupção
e defeza do povo,da Cachoeira, Bahia.
Foi um luetador intransigente dá abo-
lição.» •'.. 'a 

;^«O Lagense», orgam hebdomadário,
litterario, commercial, noticioso e a-
gricola, que se publica em Lage de
Muriahè, provincia 4o Rio, assim nos
còmprimentouf i v, :aM a'.A:X: «O Asteroide* què se publica na ei,
dade da Cachoeira, Bahia, ô bem pri-moroso em seu estylo.» .

Summamente pcuhórados para com
as illustradas redacções, pela conside-
ração cjuenos teem dispensado e bom
acolhimento, agradecemos sincera-
mente estás provas de elevado apreço
e estima, as quaes nos servirão de
noTo insentivo para .-pròsegu irmos,
embora que pequenos, na vanguarda
do progresso moral e material da nossa
c^ra pátria, curando de todas as suas
necessidades; incitando e esclaracendo
as classes populares ao compriíxiento
de seus deveres, reverberando e-con-
demn^ndo o impa tri ótico proc.edimen-to de todos, que, revestidos dos altos
poderes' sociaes, só tenham por norma
saciar seus ambiciosos e illimitados
interesses particulares, com manifesto
prejuízo do desenvolvimento pátrio,njales estes profundamente envetera-

Hontem pela manhã foi recolhido acadeia o ganhador de nome Luiz. poralcunha «maracujá», por andar arma-do á noite, em procura de um cidadão.
. Honra ao enérgico sr. tetfente Jo-suino Ramos, por dar caça sempre aesses perturbadores da ordem publica.

___—_—___»______ •

AOS PODERES COMPETENTES
Fomos mal informados, sobre a nov

ticia que publicames no nosso numero
anterior, sob a epigraphe acima.

A prizão, de que trata a noticia e
que foi realisada pelo soldado Durval,
é d'um celebre turbulento, muito co<
nhecido n^sta cidade,pelas suas próe^zas.

Não houve espancamento, apezar
do preso uzar de resistência,

O referido soldado portou-se com
muita prudência a qual lhe è peculiarem todos seus actos, razão porque ó
geralmente estimado inclusivel seus
superiores.

E tanto é verdade que não houve
espancamento, apezar do berreiro queo preso fazia, que no dia seguinte
procurando-se fazer corpo de delicto,
não se encontrou no preso o mini mo
vestígio onde se podessé bazeai-o.

¦• ——«_»jjg

ESCOLA PRIMARIA ^' Lê-se no «Resedease» importante or-
gam, da cidade de Resende, na provin-.
ciado Rio de Janeiro:

O numero de meninos e meninas nas
varias escoias.publicasde nossa cida-
de tem crescido coma freqüência *dos
filhos dos libertos, que n'ellas se tem
ma tri culado a pós a humanitária lei
da liberdade. -^ ; ,-A:

E'isso mais uma prova do espirito
progressista dos libertos, e da sua de-
dicação á familia, a ponto de não cies-
cuidarem da instrucção e boa educa-
ção dos filhos,

Esse honroso procedimento è dlgho
de ser por todos imitado, ; a

BOLETIM DA -ASSEMBLEJW-
Sessão de segunda-feira ¦

"•¦-;>¦•-. " [ (Conclusão) v .
Está na. memória de todos que ha

dias esse mesmo v^por da linha: de}*
taparic£> deixou de fazer a viagem lha
hora designada para conduzir para
Santo; Amãrp o cadáver do conde de
Subahé. ¦'...: ]

ÈsteÍprócedimento? comparado com
o actual, denota que a «Companhia
Bahiana»tem em muito maior conta
um pequeno lucro pecuniário, do que
as vidas de seus passageiros (Apoia-
dOS \ %,

O princi pai responsável pelo sini s-
tro, segundo está informado o orador,
foi o commandante do «Nazaréth»,qua
não ^tendeu 1 observação qué m

...
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.empo lhe fez o machinista de que o va-
por não podia viajar sinao depois de
alguns reparos. E esse cominandante,
couscio do sua responsabilidade, oc-
citUou-SG durante o tempo em que
esteve parado o vapor, receiando tal-
vez que fosse vehumento iucrepado.
como devia, o seu procedimento desa-l
sado. .

Não sa-fce o orador as providencias
que se seguiram a este sinistro; o cer-
to ô que esse mesmo vapor teve de re-
gressar ante hontem. depois de uma
hora de viagem.

Este facto prova que os navios da
«Companhia Bahiana» não oíferecem
segurança.

.0 sr. Passos—Apoiado.
Ósr. Eustaquio diz que o nobre de-

¦_ _ _'______.___ — -. -- -. .,, .mr\llt.\

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, recebe-se anima-
es para tratar naestribaria, perdia, ou
por mez, sob contracto.

Também vende capim aos feiohes.
«¦_ .I-Hf ¦! 'ITII ¦

ATTENÇÃO
André Moraes acaba de receber da

capital, um ricoe pomposo sor.imentc
de cretones, os padrões mais lindos,
a 320 reis ao covado, uma partida de
snpatinhas para senhoras a 4#000, e
das enfeitadas a 6$000, uma peça de
madrasto encorpado por 5..5000 e mais
artigos que chama a attenção de seus
freguezes, eque está disposto â quei-

nutado que o apoiou com o seu aparte,! mar por menos 30 0[0 do que outro
deve como sacerdote, aconselhar aos' qualquer, quem duvidar venha ver....

 _.. I—. - ..«.-.!..*-« n'aDC.00 170-,que se animam a entrar n'esses va-
pores, que vão confessados e sacra-
mentados.

O sr. Passos—Nâo ouvem o con-
selho.

O sr. Eustaquio vai mandar um re-
querimentode informações e espera
que o sr. presidente da provincia o to-
mará na devida consideração (Muito
bem.) .-¦x';.'Y.

secçao uvaa
AGRADECIMENTO

• Virgílio Gonçalves da Silva, vem do
alto da imprensa, agradecer aos dis-
tinetos músicos da «Ceciliana» o obse-
quio qutí lhes dispensaram tocando no
enterramento de seu innocente fllhi-
nho.

"nü-ií. * 7aT•ATÔNICO.
NUTRITÍVO_

DE

4
ANNUNCIOS

DE
ANDRÉ JflÓRAES

O proprietário d'este bem conhecido
«stabellecimento participa aos seus
^eguezes/d^esta cidade e seu reconca-
vo, que se acha bem sortido das melho-
res fazendas francezas, inglezas, alie-
mães,calçudos, miudezas, perfumari-
as, roupas feitas o que tudo de hora em
diante venderá por muito menos do
que outro qualquer estabelecimento,
tistod'esta vez suas compras serem

, .feitas com grandes vantagens e capri-
ehosa escolha; quem duvidar venha
ver, que seu estabelecimento se acna-

:.'rà_ aberto das6 da manhan as 9 da
noute. cv-,

27 Rua das Flores n. 27jX

o resultato satisfactorio obtido
nos Itm mais diversos, até mesmo
n?aauelles em que haviam sido mal-
lo|r?das as Preparações ferrugino.
aafs faz com que Vinho eoco

!8fe 55s enérgico agente the-
. aoeutxo para curar e combater a
ímlmia, a c*foroae e toda» as
Jíifôrmidades provenientes da po-
breza do sangue. _¦¦_*_—¦_¦

Receitado por todo, ^^íiíàourar e combater o **cW**}*-

roso. ©onvaleoceuotae. 4obUt-
dado, fraque»»*, ête.

DEPÓSITO ©ERAL
gtu RueAlDouy.emPARfSv-v

ATTENÇÃO

Mattos c Companhia retificando o
seu annunciò anterior, declaram que
cobram 100 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
péza 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 de março de 1888-

N'esta typographia se dirá a pessoa
que tem uma casa térrea para ven-
der.

*%uns
Nsta typographia compram-s ai<
ms «Astroids» do na raro 28.

Paga-s bia

COMPANHIA BAHIANA
De i° a 3i de julho de 1888

Datas, Partidas da Cachoeira e Bahia

Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terç -feira
Quarta-feira....
Quinta-feira
Sexta-feira^ x^r -*-.«¦ — — 

14 Sabbado. \
Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sabbado
Segunda-feira...
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira ......
Sabbado ¦•••
Segunda-feira...
Terça-feira.
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11 1

8

I d
I

11
I
I i21
1 1

9 j
11 I

8
12
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11
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AVISO
CONTRA A ADULTERAÇÃO HO VINHO E FALSIFICAÇÃO DE MAR6A

"* 4'

sfè.

;-'t;x*", CASA A VENDA '

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

A corrida do caldão ainda fica para
a semana vindoura.

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA JÃR-

BIM, residente na cidade da Figueira,
da Foz, Portugal, previne ao, respei-
ta vel publico da Bahia e seu reconca-
vo, qtie os únicos recebedores do

vinho puramente jenuino da sua antiga

e acreditada marca J. S. P-.-..J. são os

srs..Silva & Companhia, Fortunáto Fi?

nho Avelar & Companhia, negocíaa-
tes na praça da Bahia.,

Figueira, 26 de maio de 188S.—J«s«
dos Santos Pereira Jardim.

Unico depositário em S.. Felix—

Cândido Augusto Ribtòo/ ;/

Vx3
V- .H".„«_i_.
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TfilUMPHA A VERDADE

Está eonlierilo p*fS* m<ius numerozos fféguíéz s que é a Io j*mais bVm so"ti<*a irísVa ei 'ade, « a qu< t«'m f..*en ias de mais apu
redo g.s-o, e éa que vende sem gáBli$ír para Ainda ac bar de

provar que nüo ha competidor, venham crer e seientificaor-se d»
vtrddde.

Um cSvado dc me inò de qua^ü* côr por 88) rs. egual
qu* por; ahi \Q\àm a 969,

Um covado de cazimira granito por 2500, igual a queabi veadem a 3500.. ' {
£Í0 r$, impo-tante sortimento de lan valem 800 r3,
Um covado de setioêta liza por 200 rs.
Umchapèom Jv*é M*nmo tor 1600.
Um p«r de botinas couro da ruuia-com ilhoz, o aue ha de

lhor por 9«0Ô0. 4
Um par de sapatinha ingleza por 7#00 todos venlem egúil por

a x

por

me

Tinto e branco, *e ermo raafgorida qualidade, Vtjtidé M*nu4l pntes Moreira. M pipa-s barme a retalho eni 11> »¦ «ceiKiçao
deste viuagre no eommereio kmm'<ío immensa.

Ode primeis qualidade <e?n
subMituidp pe f it-mente o d* Lis*bôa e muitas ca-as qu- vndiamUt±l* tem-no sub <i-uido poraquelle, som a rmnima reclama-
vão por p^irtH de seiu* fr-guez«>:.

Deoos;to na rab ici á\ café
muido a ru* dis Flores n. 21.

GAFE' MUIDO
Um p)r dè sapáíoverniz que iodo* vendem por I0$,igual por 9§000.Um pr de sapato couro da rus<ia por 4$000 é de admirar.
D slurnbranto sortimento de casamira prêí* e de cores, em pe

case cortes.
Brios bancos e dp cò^, ^çrefones parav tolos os., pre^oa, . madrasíos, chapéus para homense senhoras, o qUe ha de mais mo*demos.
Fiííhua ji?o*e roía seda, luvas, 1 qaBvQôes espartilhos, calçadose «ma ínfôhiíade de .alígoa qne *ó com a p eseuça ftiís Tréguazesposso m^tri^justííícarqueaqui n'estd cidade tmo htcompeúdor/Avizo aos freguezes por nenos 30 por cento que outro qualquer.

: 19 Rua da ponte velha 19 ^

PADARIA LEALDADE
k A>UA fokmoza
Tem constantemente ma ssas finas como seja bolaxõas apompa.dor, hplaxa* Àdelina Castro, LüzoBrazileiro, biscoitos finos fatias daRainha e flor do trigo,

^ .Na rua formosa n. 15

WMEk fiWZILEIHi
5§000 i mm iiO rs, a garrafaé -m^mmmmmim mnm\ Fonte? Morem.

m^^0:immwmm
JÜPPÜÜ for

agradável e corresponde perftita*m^nte ao da íagiéza.
Nacionaes e estrangeiras slo üna

nimes em proclamar a sua bondi*
de, chegando alguns u'esíe* a pr%-feril a-pa a seu uzo^páneular.

O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar uma cer*»
v>ja que está acima de todas na-
cioríaés, e superiores a muitas es
tíangeiras, 4ue >ó tem mérito pornâo serem do paiz,Q annunciante tem a profundaconvicção ^ que ò respeitável putjliêo, uma vez convencido des.
t&s verdades, rião lhe recusará a
iuã valiosa- proteccão, do que se
confessa sumamente grato.

ÁGUA CELINA
ida sMi t^Za™*\ ® '0Ê0* preparado para (irarm' seu p,ladar é «aspas e fortificar o cabelio, ven.

. Manuel Fontes Uo^ir»>oniinua
com o «eu fíbrio de c«lé maiJo,orno é gealnonti oqh^iio:

Es'e Pafe é o verdadeiro cafò da
lueasexmas. ím^M^ e m^s,amadores podem fazer uzo sem omínimo rei; de que sej t um pro^dueto fálsiíieado ou destetuido doseu vordadeirn pal-arda'r;pms o seuf^bricünte l m do :'.cori.riecjmenti
proe^sional qi* tem n°4a ir^
dust,ia só manipula 8 meihur cafó
que encontra no mercado, razõ se^tas que o edo ;a na ôltura do
seu verdadeiro valor. a

A exmas.íam Am que desejarem
uzar de um geaeio tão perfeitomandarão abastecesse do meimo
na fabrici a rua das Flores n* 24
lugar uuíco a onde é vehlidov"Preço 1S000 d Içilo. ¦'--¦:"-

FRUGTüOZa BRANZJÍOo-:0
. Café superior;moido/püro vead-e

e muiloSaborczo ^;^à
¦ Rm dà Praci n. 7. c

CIGARaOS CíLMaNTÈS";
*•* -•'.*' ¦>..'-*. Iíh:*:v

Para fazerem desapparécer ins*
tanianeam^nte,va falta dé rèspn
ração produzida-qner por asthma
(pu<rh-arnlenlò^quer por soffrirríen-
tos bronchites, quer por fiaolés-
tias do cor?ção e do fijado.

Vende Emento Simôei da Sil*
va Freitas ^na sua bja a ftaa
formosa*

r4m


