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«FUJAM, FUJAM, FUJAM».
Tem hoje a palavra em a nossa ses-

são de honra o illustrado collega do
«Echo do Povo» que se publica na ca-
pitai da denodada provincia de Per-
/tjambnco, abençoada terra em que teve
àèuberçoo immortal desembargador
Joaquim Nunes Machado, de pugen-tissima memória.

Solidário em tudo com as idéias ex-
ternadas pelo illustrado collega no lu»
minoso artigo que se segue,—folgam-os1 honramo-nos meamo, em fazer nossas
a« suas palavras.

Chamamos pois, a attençao de nos-
í sos dignos leitores para tão brilhante
escripto:

«»irt«íssnHas e lastimáveis teemfâBSS :íi& £™7í™T ^JÍZZ^Tt^Z^

; >:*

/

i)

í^pÉ^^^OKtedetppobre»-escravia**
4o#deC^vary e outros lugares ad-
jacentes, quese dispersarantpelo matto,
a fim buscar entra a vida e a morte a
sua liberdade; maia lamentável, muito
•aais triste diante do bom senso, da dig-
«idade,do direito^ da justiça© do de-
*irê**$$sl^^ que
t^ae^AtoiTmtodeclaradamente san-
finório violento e despotico, á pontodè querer a toda força e por todos os
Meios aniquilaro caracter dos militares
distinctos, que entendem (e com toda
razão) que servir a causa do bem ge-ral do paiz, não è se prestar á cães do
matto Ou instrumento da vingança de
fazendeiros fatuos e empavonados.

Entretanto, diante d'esta attitudea
toda prova miserável, que tem orgu-
lhosamento tomado o governo da és-
cravidao isto è, o governo do sr. Cote*
gipe* apoiado pela grande camarilha
que o cerca, o paiz como que tem se
tornado meio indifferente, quando jaera tempo de pedir reparação séria
«sompleta á esta quantidade de crimes,
que dia apÓ3 dia se Tão commèttendo
eque têm atè agora ficado isentos da
menor responsabilidade aquelles quesão reos diante do tribunal immenso da
consciência publica.Atè certa epocha não achávamos ra*
3&0 dè espécie alguma, ou para melhorèi«#: a^havan^os precipitados e levia-
anos aquelle» qu^dizH«3fo

?o:.-.fo,âTjucott*iv**,o* o par-f O puttit»jfc «tá apar d<* acto arti-t!tto% abolicionistaè nnwto-pequeno, o| trario praticado pelo delegado do Cur-quee mais acreditável ou então aéè
grande, è fraco e fraco de mais.

Na verdade.
E agora infelizmente chega o tempo

de ver a pratica desta lamentável pre-
posição.

O que tem feito o partido abolicio-
niataera Cace de tantos absurdos?

O que pret ide fazer a maior parteda população do império, atacada bru-
tal mente pelo governo da escravidão?

Poise possivel, que o partido abolt
cionista, grande e forte como se diz,
não tenha ao menos se firmado no pro-
posito de embaraçar a faria quasi quehydrophobica, que brutalmente desar-
mam o braço do exercito e da policia,
g*ra na! qualidade de cães de caça per-seguirem e matarem os pobres escra-

a sua liberdade?!
grande infâmia,

im! Mil vezes infâmiaí
Diante poisde tacanha violência do

governo da escravidão, saibam tão di-
gnamente secoilocar os abolicionistas,
quantodigno de todo louvor é enthu-
siasmo se tenvsabido collocar este nu»
mero dee8cravisadoadeCapivary,que
preferem todo suplicio, toda fome, e
todo desespero, com tanto que adqui*
ram sua liberdade.

Se a muito mais tempo os escravi-
sados tivessem lançado mão do recir-
so, que ultimamente tem servido de
salvaguarda á estes infelizes, que são
bantisados pelos escravocratas—de re-
voltosos, á muito não haveria mais um
só escravisado no Brazil.

E'preciso ser franco: como gover*no dosr Gotegipe não será concedida a
liberdade dos escravisados tão somènta
por meio da propaganda e da palavrano parlamento ou fo>a d'éllé; é precisoa luta mais encarniçada.

Fujam, fujam, fujam todos os escra"
visados; e nós os abolicionistas, since-
ros esperamos então pelo qué der e vier.

A causa è santa.
Assumamos nós, os livres, toda res*

ponsabilidàde»....
¦ '"^"'l'"''"' ^«¦¦¦—¦.¦¦¦¦¦MOi I l l HllíVi' lMo».«00rM>M»«^W^MW... ' J_l.

NOTICIÁRIO
;¦-.-. r;, UM ACTO DE JUSTIÇA

ralinho, «recrutando» o cidadão An-tonio Fellippe, arrimo de sua mãe viu-va, e de sua iilha, dVista orphan.Desde o dia 22 do passáâo, que o illm.sr. dr. juiz de direito, conhecedor dofacto, fizera, segundo consta-nos lavrarumauctode «habeas corpus», e offl-ciará aquelle delegado, sabendo porque motivo havia prendido o pacienteAntonio Felippe.
Não tendo o delegado, de Curralinho,respondido ao officio do illmo. sr. dr:

juiz de Direito, mandou este pôr em li-herdade o paciente, restituindo ofilho á sua desolada mãi, nò dia 28 do
passado.

E assim terminou-se a comedia «fri-cto temporão», na qual figmraram ossegttinte^personagensr-
«Marcoíinode Barros, perseguidordo paciente».

«errador, e lord protector de Marco-lino de Barros». f* v ^
XptfgroiC. Jífétlò-i-delegâdo emcar-regado da prisão.Seguiam-se entretanto, diversos com-

parsas».E'deirrisão.!... .
MÍârcdlino de Barros è liberai* ao

passo que Miguel Franco e Aprigiosão., .conservadores.
Razão tinha o «Tribuno» quandocla-ma va, que a politiea do Curralinho era

politiea de «mixtificação.
Nós porem, dizemos a politiea doCurralinho è uma perfeita «gengibir-

rada»,.,.Elles laé que á entende*....
Nós, que o nosso fimê defendermos

o fraco, quando opprimido pelo forte,estaremos sempre promptos ^oppar-nota estas e outras perseguições.*^.
Entretanto, assimcomoestamos sem*t

pre despostos a verberar contra arí»-trios de autoridades que se desvairàin;
não podemos negar tambem, o neces-sario louvor aos actos de qualijttér àn~toridade, quando são inspiradb pelarectidão, epelo justiça..Assim pois,--^sendo um acto de imteira justiça, o que praticara o íllm.sr. dr. Castro Lima, mandando-ppr em
liberdade o paciente Antonio Fèiipaçrestituindo-o á sua desolada m|e, a^^
.sentamos as. s, os nossos louvores.., Vl
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AOS SRS. ASSIGNANTES
Pedimos des ulpa do hoje ufio

publicarmos a continuação do es-
oripto «os padre» e a escravidão»,
em virtude de ter-mos muito es-
pediente a publicar e prometemos
no próximo numero continuarmos
a mesma publicação.

"™1"' *i**iri~<~i

uma casa escolar; ^d nos d»vtvroo<|duo d« nome Zé Carvalho, Cnns*
queixar da falia do patriotismo Itante de 42 annos de idade, bemlos que representa ha tantas ja!ro da côr, t5 n/*o de conscien-
annos este bom povo.

Avante professor semeai sobre a
infância instrucção qne o futuro

cia: robusto no escravagis.iio, de
altura atlética no escravocratismo
b«íiço* grossos de b^phewar con*

ESCÔU PÜBLlCà
Por falta de espa§o deixamos de

publicar .o resultado dos exames
da primeira cadeira d'e.ta cidade,
regida pelo nosso amigo o senhor
Professor Cwcinato Franca, o quefaremos no numero antecedente.

Foi grande o numero de alum*
bos que ^apresentaram á exame,
diversos pães de familia « alguns
cavalheiros distinclosforam assistir
oyaotov :-''

Wós cjieiodo rraior júbilo feli-
citamos ao fcelosq preceptar queba quatro annos BVssta oidade im
eaforçados ptrla instrucção do ho-
mem futuro.

Nào será *xagara#o da nossa
parte a&ta -nòfta ovaçáo -Uo' justaa merecida po que desde que ajjui
chegou teift'a?Mi^;t^ó^í(|o;.a paima da commíssào UWerana de am
toos f MV-erno^

Os alumnos preencherão ou ra
cemmenda^^ seo precepíór e m
a pmmtidâb dô suas re5pò4as du
*aot* a arguj^o. feita pelos exa
minadores.

* ^ Podeíaáõs negar que ,o-s*o{
systema ped^g gico, per ihtellec
Íf| ?iier morfil é dvgno de elqgi >,
ja pela iamlífeíe deíallar a alma
da creança, já de chegar a intôíi
Uíenc» fí8|H d'éHà e hariiwai
ozamente d^ienvolVéliá; porisso
quo as; creanç&s que apalparão*
lôrg^anaenteL trechos dadas pelo*«xatT(jraàdor09v *e*póadiam com
p^itftidíy fluí^uer rçáp^sta sobre
gec^rapbià, historia ou outra ma-
teria do ensina primário.A freqüência (fôísuaiaula, somos
têsteftóíthha, è exírà<Kdi*iária e làs
W$$* IM M ¦•W$§fí «&o auI
m$$p0is èátí^diqr popular qmm^ma^noiAüom^bmento àe seos
deverei.. "---^ ¦ '.¦:'¦

mãl^^Êm s#Á:ia:ola;Ael,nò env

iÍla:^^^ÉÍii| Mo possuir

colnerara o fructo que ha de ali- ira a liberdade e bons dentes da' " " triturar o trabalho doa escravisa-
dos.

E' de suppo* qu» esaj* no gre«raio f*ud.«l do Iguape por ser na-
tural da ronsma idéia e ter perlea*sidp aos platôes.

Çrat fica-se com trinta dias da
in tulgencias a qu<>m pegal-o, con*
vertei o áo caminho da «L:berda-
le Humana».

mentar o século vindouro, sois abo-
licionista e no coração futuro, na
sociedada vindoura, ri'esta gerarão
que ha de surgir inoculaeo amor á
fteusá Pátria, á Familia. á Liberdade
a :ao l^k^tím qu* terois cumpri-
do a vossa honrosa missão.

NOfiCU INEXAÇTA
O «Diário dev ftptici^» foi malinformado, noticiar) do que a or

dem publica n'esta cidade; acha-se
alterada. *

Òs habitantes dVsta cidadã fi-
caram aorprehendidos ao lereíp se-
melbante noticia.

«unít %éi& cidade a ordem pu-i-c^e^tefeíao^monlida compacíUr
al mente, maxim 7 achando-se a
policia exercida por um militar
tâo prudente, quanto enérgico,j
como se vae demonstranto o sr.
capitãojSetaJdes-de Aragfto.

O que ha, ou que vao haven4i»
nesta aidáde^ é* muile ^atisfegao,
ta\üU alegria por parte do povo!

Qaem alterava a ordem pqbüca nesta cidade* nôo era o povo;^ra sjm,^-um ad^l^gado trestou
^ade^t que nos dera de «preserj-
\&»o wf. dr. Igoacip To ,1a.
;; Que digam os maaos dos iofe«
lize^A tadislau Velludfnho, Justo

1
Fa^nJ* Jfts Chagas 6 da Miséri-

cordiada 1881 7
Bonifácio Euz *bio Rio Branco.

é ddCareça, Pojiro Sáo íhoiaè
* utròsl....:.

I' presjso, que O;«0iaíi^ ã*;Nok
ticiiis^ seja mais esoropuloso 6ra
aceitar air>formaç5es,a e sôfrega*
ta^nté, nap ttoiiáa-ías; s

i Aotualtãente a or,dem pabliçad'esta cidade está m»ntífeta.

MUDANÇA' *

João Francisco de OHváirà, sü?*
seaor de ^inho e Oliveira, pari-
t^cipa ao respeitável publico desta
cMada que têm mudado sua loja
âr fazendas para c^Srt ao la^o da^harmaoiíi do sr. Aristides JParraz
Moreira, onde continua a ter um•ompleto sortimen o de fazendas
de to ias as procedenct s, pelo que•^ipera que seus amigas e freguezes
contem a dispensa* sua valiosa pro-
tacçço. él ;;• ^'¦V::m;:; jM ix'¦"•¦' 

DENILSTA-" ~~~
il LEOÍfOR HAAA DQS SANTOS

A primoira d^n^ta pela famh
ad»* Medico Cirúrgica da Pro*

Vinei^ AA A' -va... I ,.;•/.,

; Nesta cidsda exerce sua pró-»
mili a contento de seu« clientes,
rhumbfí* lima, arranca dentes e bçvo lo^i nor preços camwrvdoa. I av

Acaba de receber o grande Ji-ar^fl p0la l^euliiàtf^Adíí Digito¦$$$&¦ Pauh; o np^odiètínctopam^
go e ardeuieAaéoliioiioniisla i^aqiiiio
Rodrigues Saixasi sobrioho dodr,
Irsenio Rodrigues Sà;ias, àdvó-
gâdò 

-tfèsia 
criade. • '

AMtlüMClbS

AttULItlOálSlO pHIa
* 

'

José Theodoro P^mponet ófifera-
w seus serviços aó abclíciosismo
d^s?a coma ca.

Os «eicravisados», que sô |ul*
MÍe|í com direilo á suas Uber4a^
d4, que por *ff dto da lei de 1
d^ noveoubr de 1831, quer par
ouifa' Ki\ podem procural-o tfèsta:
^dade,no e*3criJ>ior"ío ^f|É ÍPífW-f.1*
.'A'.."'¦¦¦' ''•MAtt]'ÍMA.A::'P 

AA: .'
Brevemoa% será re^è^ta a mui^

$ antiga o m*ít(o5 fiivreiütada phar
iqaadápqoe !§Í^^^^l^^i^^^m
João JBapiisia Pamponetj com o

CHBISTSO FüGitò DA LEI
:7.í:..í.aji\-iiíaa':'-. 

'¦ 
._

Fugío dá |é| de Deus o indivfe* j nom^ der pharmaciar Pamponoty

ó&k.
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sob a o moção de s^u filio o
pharmaçeutico Cineinalo Pompo-
net, girando com a firma de. Gm-
cinatü Pam-onet &Corapai.hw.\

b. Fel x 7 de novembro de 1887.

(KA--HOS C.LMaNIES
Para fazerèqí desapparecer ias-

tantanfftin^nte, a falta de respi-
ração produziria qner por asthma
(puchflineaio) quer por soffr m^n*
tos broii lutes, quer por moles-
tias do cort-çfio e do ficado.

Vend* Ernesto Siraõo* dia Sil*
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.

t ASA A
O Ab.iixo assignado vende uma

caz^ain^em construcçflo sobre
esteio* coberta de telhas, sita aos
trez riachos», na cidade de Ga*

cboeira> em terreno foreiro de An-
tonio de Souza Bafretto, e quj*
hour* a sua mulher por comprai
a Eíiqirel Pereira Machado.

Quem a mesma casa prçíenler,
pode j?4 . ir pt ao ánnunciapte
n^str.fVeguezia,. . , 

' '.".¦¦

S. Félife^ j 6 de novembro d e 1887.
^^...F^is.. Abres ...Sanch*^. .

m BB! .ii.11'',!. i. Bi B

to, podendo »er p'OCur -do a
do Ca^mo cazx n. 3

ru

?tu»*

REMÉDIOS IIjMEOcATUICOS
Gran e snrtinoanto de rem dio*

homeop-Uhicos, náoó hoi Globo
los, como em tintu a. e assina üó
tir-as completas, vindos rm un»
caixinha, com colher para tira «a
*e. o medicamento. Este* me d -
«.lamentos «ào muito novos, p«is
sôo leoobidos ultimamente da Eu
ropa e dos Ert«..los«Unidos, Yen
dem-sa por menos do que em ou
tra qualquer par<e. Agencia eni
Cârhoeira, loja de Fo tunaio Jo*é
Ferreira Gomes unicamente.

i)r. Silvino Moura e Coupa
nbu—Bahia.

MEDICO E PARTEIRO

Q?PfL* R. J.DB Andrade

pôde ser procurado para o
éiercicio de súa prqfissão, á
rua das Flores n. 27.

CACHO EI HA

_m

%

O

DE
ANDRÉ MORAES

p opr ^arte d'e*t3 hepa co

POS' ANTI ASIHMAfl OS

Preparados por Fortunato J< sé
Ferrara Gomes/.jo meíhur prep««
rado para á-fclima (pucrnrp no

mi i-asllim-ticos do sr Fortuna^
Jusè Frreira Gomes, um alguin

oouies ií9 minha clinica, sfrnprà
com fehz successo, nào só era ca-
<oi e bronchites asihmaticas, cor-
mo tambem nos accesso* da as-
Jthmo, çtnsegümdo fazer desappa-
receios. ™va casos de dypnóa
produzem bons resultados.

Bahia, 17 de Maio de 1883.—
dr. H nriquM AlvHres dos Sanfos.

O <ir. Carulino Chaves Floren-
$% formado pela f«cul Jade de Me
dicina da Bahia:

Attesto que tenho empregado.em
minha cliniaa, ps pós . «nti-asth-
maticos -io sr. Futtunato Jo«è Fer
feira Gomes, fc que Unho çom
elles conseguido sempre resultado
mulo l satisfatório nos Cago* de
b onchites t>thet cas, e ca pi liar
aguda, O que attesto em fé de ver*
dade.

Conceição do Alipeida, 27 de
^arço de !883.-^rJr. Cariplano
Chaves Florencé.

'-i

Na padaria lealdade vende.se
mii-qü figueira de superior qdali-
ia ie «guas e J S P J. -;.'

I i BU#> feia Inglese-*^ todas qua-
J.<ia?les teue oond-Misad > raanwgà
F .lir«pj, *eirira Síi.tos quei-
jos flamengas, « c*e p/sto, (há Pre-
C<» e Hy ou, <m hla* dè ijjt c2&.

Yeaíti afredit^do Padarií Leal»
dad", a rüí- formada n. 15. .

nheeiiíío e^tabflçvimento^ parlici- b 0nch;te» chromca<5. e aguiin
coqueluche (tosses couvuisíy) ih >-
Ustias nervosas» tosses reb^íde^
gaitas, escarro? o Sangue, rou
quidão, diíBcul ladè de respira
ção, ---tUica da garganta e do pul
mao.

Vende Erne^te Simões da Silvf»
Freitas, em sua loja a Ruí* For
muSíf. a

ATTESTADOS MÉDICOS

pa aqá M'ü_ fréguozès, d'esta ei-
dade è .«? u r concavo que «»e
acha )»ern, s.0^40. das melh^-es
fazenua- f ancozâs, ingl;zas a le»
mães, cai adis, piiu^zas. perfu-
maria% ^oupas feitas; ó qne tu^o
de hora em diante Vwderá por
müitOAifnenoa do que <fulro quaU
quer ^t^beleclraepto, visto d'esla
vez sufos to u or as serem feitas
com grandes ranlagans- 0 eapri*
ehosa ibà^lha; quem duvidar ve*
nha vê%•¦ que seu lestabetleciçaen-
to *e aoluifá aberto das 6 da eça-

9 ia noite, .-t: , ^
ffl Bundas Floüesn, 27..v

;" ' 
mâ®i

%MM>

N^sla bem montada casa
egocio, vende-se maale^a ii>

i* ?m

1 SURftADOR D*'COUROS
Jesé Martins da Roaha^ deo-^ra

ao respiiitavel publico,, qu^ ^
*çha estabetefiido com o trabalha
dê surrador de couros, e assim
çoino tambem tinge palies da pre-

HcMique Aivares dos ^to4
d» utor ofn Medícipa pela. FaCul-
date Medicu^firurgica: 14a Provin
da da Bahia, Cav^heiro da Im-
pôfial Ordem da Boia, Mpinfero
ln3tillador da Sociedade Benefl
0 nc a Mjutua, e outras; e poípd^versas vesé3 em Commissiâo do
Governo, na Capital, e outras Co-
ma cas:

attesto sob j uramenío j%adu

Zd de bôr qualidade, chá _
iia e preto, a«sim como tèm

em :> e massas finüs ^te t das%
qialid^iie.?»; na rua Formosa dôs*
u

A;, , ^..Pll-CSEIHAS,;--!"^ 
'#

-í •:.;¦ f",i.,'X .' • ,:V ;:*, '¦'" v

Uiii completo e vamdo ^sort
m^nto de piiiseir<is, -setidd? dè^oir^:

O hafiío, ptaícjoê^ e pratiadds^dí^
dififèrentes gestos, como ^l^-
citando cobra?» moedas e de o^-*
lros goswa?vv.:'^iuàâIt«K como pirlsèfras

i i seluloide, r^ceb-tf af lo^i díi
Iro tunáto a rüá d^iitrè-ra|jit«s

meia, qu$ tetihia applicado os pósI u. -24a á

\ •

1
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NOVA LOJA

f

T1R4M1
Tinto a branco, da primai?* a

ftegunda qottifa fe, vende Ma nu*!
Fontes Moreira, fm pipas, tar
lf e a retalho an litrof. arai taça»
esta vinagra 10 coomercie tem

>ido tmraensa.
-vao«, ae m.i> «pu I ?.í Tim% m^Mk «em

redo goate, e é a que vende sem ganhar, par* ainda acabar M|f3WM*M& P«:frK*nM>nteijtt da Lb-»#/»«». ^.* -»,* i_ ..,.._ ^ «l-  _,__*.«_ . Ioda a muitas catas qua vendiam

DA

TtUT* tltltAO
TRIUMPHA A VERDADE

E*tà^ conhecido pflos meus numerosos fregueses qua é a lojfc 8 bem solida dVste cilada, a a que Umíaiendas de mais apu- Jo gosto, e é a que veado sem ganhar, para ainda acabar de
piorar qua nfto ha cempn<d«r, venham crar a scierjtiflcar.se d*verdade.

Um covado da me inò de qualquer cAr por 88) rs. acuai ae
m per abi vendam a 960. 8

üm covado 4% cmí mira granito por 8500, igual a «uo o*abi Tendem a 8500.. pp
240 rs. impo tanta sortimento de lan valem 800 rs,üm covado de sét.nôla tiza por JS00 rs.
üm chapéo a J »*é |f*rtano v<** *<>00.

lberVra9í0W.,,OtÍ,lM W ** 
W W- ^* ° qM h* * "*

9*£S.PM 
d* 8*p,|i|1,,* '"^za por 7*00 todo» v»nlam egual poi

SUI '^/S**'* **"** 1Uft ,odo* NM» oo' I0$,ig.iat por 91000üm P«r de sapato cu-o d» rusiíe por 4«W0é de admirar.

Brios brancos e *».«*-«, oeonas pare t*los o* preço», m*
denw PW* 

hmtMt 8w?har*s* o «?«« hadí mu» mtj.

*¦ o ba aleiro J .>é Goucalreade
Ameia a

iéstó tem-na ftubttituido poraquelle, sem a mínima reelaou-
íâipor parta da s«u* freguezia

Danos to na 'ab ic* 4* eafó
nu.doa ru* das Flores n. SI.

2tS
11. nnjr.**' '«'"s, Uqn«sfKVflS, espurtilho». calçadosIproa*»io*i«l M t
.«..JI* , • •*„»*«'» «'*- -* «»« a pe,e.iça do- freg<ie | <usUiesóuMa;pule
M """'</*"'jwbfl arque aqui n'**t* cidade «fto b* competidor, m eiieuntra no naviso aoa reguem pif oenos 30 por cento que outro qualquer. ¦*-»-•-— * -1— -

IO Hqa da ponte velha 19

PADARIA LEALDADE
AKHA rOftftiOZA

Iam constantamrtnfa massas fiim «««o sejat bolaxô*s ap«mpa.

(agradável o corresponde perfeita*m^ntaao da i-igiazav
S«c!o*jii,aee4ftmre„na»ioi0!. ?" """^ * »"-*>«^«orei o-

COT- MUI 2)0
• ... ' . .. .

M-.nuel Fontaa Koreira.eon liana
om o «eu fnbfi o da café maida,
orno éga almente «'ouheci Io.

Esle eafe é o tárdadrire rafe da
que as exmas. famílias, e anis,
amadores podem ftuer uzo. tema
mínimo r»* to do que seja una pre*dueto falatocado ou desteUndoUe
seu verdadeiro pa-adar ,p<eis o na

Iftbriaanta 4 m do conhecimento
tem ne*ta in?

o me-kor uÊk
mercado, razões

estas qua ú coloca na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.fams|ias que desejarem
usar de um genaio tfto perfilo
mandarão »bestecar*sa do mesmo
ua fabrica a rua das flores n* 24

m* i:»mo seja Do axõ^s SDorn^. 7 l r\™™m*w a «ua tf uai-

«raiikir., bi»eoitoa finui f..ü.. w! fer,À8 P**.*»u uío particular.Braaikir., bi»co«o» Qtius Lbu daKataba . flor ja ttigo.
Koiuafermosa n. 15... • ;./... ^^

\

«fiVBli BHAZÍLEIfti

| JSOOO . duzia. m ts,-, gtrr,fa

prtta. A 
IB*8ai>* W«M« e

liiapiaa, seu palada* A

0 seu fabricante rogosija-^o po,ter conseguido fabricar uma Cer*vje que «ata acima de to*»e na-cionae», e superiores a mu4a9 as-tián^eifa^ que pk&m mento pôrnào serem do pau.O ônnuaeiaine tem a profundaconvicção que o ie*peitarel p«.blico. uma -fei co^veucída dea.
Us verdades, nào lhe recovará aiuaj t-sliasa protacçfto, do que seconfessa sumatüènte grato.

Prece t|00* o kilo.
-ai*.

7

T1J0L02

«ém*
pialíl ^ I ® metóor preparado tirar

ven.

O abaixo assignado tem cjnt-
tantamente grande quantidade
da tijollos aV aeredüada ..olarias
do finado Bernardino Rodrigoua»
reconhecidos como os melhorrs,
de quantos possam vir áo mer*
cadOe ,:.

As pessoa», que os prateadas
rem podam dirigir-se a<>*7if-- "
assignado na mesma

S. Foi» 30 de
1$87„, 7-7

Joaquiai Alvas SiÉÉà^

olaria

'<' ií"j

,:a '


