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O ASTEROIOE
PRO-LIBERTATE j;

í . Marchava esta provincia calma

commettido algum roubo ou outro
crime.

Activou-se uma correspondência te-
legraphica d'esta para a policia de

o I Pernambuco, em busca de possuído-
res para a pobre gente, que a todo
custo se queria reatituir ao tronco e
ao azorrague das senzalas.

A denegação de «habeas-corpus» foi
uma nodoa para os brios d'este povo,
a quem já hoje ninguém pode negar
a honra de ser dos mais decididos pro-selytos da abolição.

Intentou-se dê novo o recurso pe-
rante o tribunal da Relação. Isto
parece que exarcebou a' perversida-
de da resistência escrayagista. Já a
policia tem o prêmio da sua «benerae-
rita e philantropica» diligencia. A

11 infelizes—homens, mulheres e cri-
ancas—pela simples supposiçãô de queeram-de condição servil,-lamentando»
que nas vésperas do grande dia, quorememorava o nascimento -de.Jesus
Christo, a phase inicial da liberdaàe
humana, ainda se praticasse tâomons-
truoso attentado, que vinha manchar
inteiramente a nossa civilisação.

A allocuçao do ncbre vigário tev*
geralmente a raceitação do publico,
que por certo muito tel-á-hia applau*
dido, se não fora a prohibiçao que
impõe o estylo da tribuna da Egreja.

¦Consta-nos que o sr padre Fran*
cisco Constando abundara nas mes-
mas idéias, por oceasião de celebrar
tambem n'aquelle * dia no bairro da
Ribeira.

tránquilla ira gloriosa'e' humanitária |
tarefa de emancipar-se: em todos os
recantos d'esta bôa terra ia achando
echo o grande e nobre pensamento
abolicionista; os corações e os espíritos
dilatavam-sè quasi unanimes ao influ-
xo bemfazejo.da sublime causa. Raro
era o dia em que a espontânea gene-
rosidade dos possuidores não arranca-
vam ás garras da negra instituição
alguma victima. Regosijavam-se todos
os caracteres bem intencionados com
a marcha ascendente e triumphal de
uma idéia .que se tornou uma exigen-**
cia da opinião e da dignidade nacio- 1 população suspeita da presença de ca-j Na qualidade de abolicionistas sia^
n#l, quando uma dolorosa so,rpre**a pitãos de campo, que vêem polluir o ceros com primentamos os. oS) íninis-.,..*-„ „.„ :^~a~ ,v. ,•„,i: ,_*-,. soj0 ^'esta infeliz cidade, que parece *"~- J~ ~'1-- — ¦—:~- --*-'*'-* -

condemnaçla a não poder manifestar
um sentimento bom, sem que ihe ve-
nham estorvos, d'onde justamente lhe
devia vir o incentivo. Mas a vital.-
dade de uma idéia nobre que brota
exuberante do seio da democracia,
não pode ser aniquilada por manifes-
tações de quem quer que seja.

A magua indignada do povo nada
pode atenuar; a feia e negra acção
de quem o insultou nada pode apagar.

veio levantar um brado de indignação
nos ânimos:—Onze infelizes que aqui
aportaram no dia 23, sem que contra
elles pezasse a mais leve suspeita de

auetoria ou cumplicidade ¦*'em algum'
crime,'foram deshumana e vilmente
arrastados á policia por um emprega-
cio da mesma, que já recebeu a pagad'cssa acção negra e perversa: onde
quer que este infeliz apparecia o povo,
que; sabe ser altivo e nobre, quando
se sente ferido em seus instinetos de
brio .e pundonor, apupava-o, apostro-*pharido-o 

de «capitão de campo».'Recolhidos Ji cadeia, publica, ainda
hoje curtem as. tenebrosas agruras do
cárcere todas aqueilas miserandas vic-
tímas, entre as quaes se conta,: para
requinte da cr *. i eldade, uma pobre i n-
nocentiiihà! de 2 annos £-• Uma petição de «habeas-corpus» en-
deréçada \ ao juiz de direito, è indeferi-
da pòr este que, obstinadamente se
recusara a .ouvir os detentos, man-
dandoi que permanecessem «todos» em
custodia. , . ,...-.. ., ,

Na informação pedida pelo juiz . ao
chefe dé policia, este, que já havia

\ certificado não.se lhe ter apresenta-
do ninguém .reclamando taes indiyi-
duos como\ escravos,;.que certificara
igualmente nada constar na repatição
que fizesse suspeitar serem, crimi-
iíosos, fez uma carga inútil e pérfidaaquelles infelizes, lembrando que tal-vez se tivessem elles evadido do po-der de seus senhores, havendo antes

tros do altar, que muito ganharam no
conceito dos habitantes dVstá cidade,
pregando £t verdadeira' doutrina do
Divino Crucificado; do Calvário.
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NOTICIÁRIO

A ESCRAVIDÃO, O CLERO E O ABO-
; LICIONISMO U

Com este titulo recebemos unrexem>
Chorando, pois, a sorte das victi- piar. do bem elaborado trabalho do

mas, anathematisamos os seus perse-  - . . - - -
guidores. E com nosco estarão todos
os corações limpos, todos os espiritos
rectos.

Por oceasião de celebrar-se á mis-
sa de Natal na respectiva matriz, o
sr. vigário d'esta freguezia dirigio
ao povo algumas palavras em favor
da libertação dos escravisados.* r- O digno sacerdote, tocado de seus
próprios sentimentos, e firmado nas
sagradas lettras do evangelho e da
pastoral do. illustrê bispo d. Jqsé, ba-
teo de rijo a maldita instituição, con-

illustrado dr. Luiz Anselmo da Fon-
seca. '¦ "' ,' *,

N'aquelle volumoso trabalí.0 re-
vella-se, nem só a illustrada^'intel,-
ligencia do autor, mais ainda os seus
vastos conhecimentos e acurado estu-
do da g rande questão que''presente-
mente prende a attenção de todos os
brazileiròs. ..>.-.

Minucioso e correcto na narração
dos factos, claro e conciso na.expò-
sição dos;acontecimentos qüe se^pren-
deu*á historia negra' da escravidão no
Brazil, e principalmente n'esta pro-*
vincia, o. di\;Fonseca, mostra-se um
abolicionista*decidido e um/patriotacitando os fieis a trabalharem e se es-

forçarem pelo encorporámeiito do pro- notável, pois pela leitura dás paginas,
k tarjado escravo á sociedade brazi- de seu livro' vè-seyo desfejo intima
leira. * ). com que se tem dedicada á questão,

A propósito lembro o tristíssimo pondo-se á par de tudo quanto se tem
facto, ha-poucos dias dado n'esta ca- escripto á i;espeito, plesde.ps mais re-
pitai, de serem aprehendidos por um mdtes tempos, quer da historia sagra*
agente negreiro da policia em uma
Carcaça que viuha de Pernambuco*

da, quer profana.'
O livro dovdr. Fonseca deye ssr
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lido por todos, quer pólos abolicionis-
tae convictos, quen'elle acharão mais
mma prova de convicção ás suas idéias
burnaniiarias e patrióticas; quer pelosmais imperrados escravocratas quebeberão ali salutares tecoõus, quo lhes
lia de, por certo, fazer chegar o rubor
ài faces, mostrando-lhes quão turtuo-

O ASTKROIBE
Companhia, destruindo e*p*ran-1
case o suor de trabalhos c nstan*
t s h honradis.

E a tudo Wo, a este estado de
deleiso, o que íe—digna—fa zer
esse governo que se j*cta de or

-«..¦M

âa races, mostrando-lhes qu3o turtuo-K. ev*^"w quu so i*cw ue or*
ao o caminho por elles trilhado, as-(deiro* nioralisado e silvador do«im como que, era vez de desejarem Povo? Cruzi n« hninn-i a nha.** -.
o progresso do seu paiz, elles teemapenas contribuído, e muito podero-semente, para o seu atrazo, para oeemoprçbrio.tornando-se assim em vezto verdadeiros cidadãos brazileiros,m~1Fí?áf3 «imigos da própria pátria,©utóeramos entretanto que o dr.
Fensosa tivesse procurado íacui-

lar mus às classes pobres a lei-
tara do teu precioso trabalho, pois
ffi& pele preço porque está elia
arbitrado, náo poderá por certo
WÈÈ?< ?'caÁc« dos pobres, mui-
Wám $0* *»** lei O.

Vi to isto, dapos qs no sos pa*rab^ns ao dr. Fonseca pelo bri-Ihinte trabalho qua acaba de apre*
Hit ?«jireòfoçéo púbica, e que
ÇPf certo, será uma bella fonte,
eode, mais tarde se hc.o de saciar
aquelles que desejarem escrever
a completa historia do abelicio*
nwniio do Brazil.

Agradecemos cordialmente a of
p0&*f rios foi feita, a que mu*
to nc penhorou, e fizemos voto.
para que saiba o nosso publ.co réeompeáiar ò esforço rje tao ardenis patriota, do modo porque ellea merecedor.

1

k COMPASHU 
'BaHUNA,'',

O que *, e o qae tem sido á
Compactua Bahiana; pira a Cacho•
eifá e seu eeáiro, não é descoiihe
ride ate pelo ente mais Óbsecado
de idéas. ãgfl:*H -<-•¦ m m^>r

De ha muitos annos a imprensa
tem clamado, e sempre no deser*
ío, contra tf procedimento d§ mu?,
to granida e rica Ébmpán^ia fia-
mana. u

Tem sido de balde, até repre*
sentaiçpe^dóctó

O; vapor aJequitaia» um dos es*
quifas ambníaníet á^sa Gampe--
nhia fcliz, tem*nòs dado sobejas
provas ia sua "i%estabilidade. Ò
^MÍrano»;^èstrnoi estalei.
m de ltapagipe para m referi l
dado a pintado e amanhã ou depois
ái^ti4li«òr dè ÜtíVas Viètin^s;

í-rere t.mbem fg| f§1 defèm
pleter « gloriou «bra da felisarda

povo? Cruzi os braçoi e abam *«abeça, como os servos da Gleba,
porque a Companhia Bahiana Um
a tua frente e por todos cs lado**
•s sumidades capitalistas de nossa
provincia...

Do suor do miserrimo povo, sa* I
ham mensalmente ama porção decontos da reis, para dar-se de pre-
$ale a falia companhia, a titulo
de subvenção, para conservar na*
vios podres e complectamente im.
presta vais.

E o povo adormecido como oCaim, pelo ópio da iaereja e sugein
tp aos senhores feudaes da actiia
lidade, nio gente o estilete quelhe fere o coração e despedaça-
lhe a fibra sacrosant* de sua alma.

O povo,esse paria do século Xlt;
0Ê$ÊM i* tem perdido o puelonor què tanto enaobrecia a wt--os avós e que elles nos deixarão
como legado precioso.

£' necessária uma reacção, um a
licçâo severa á Companhia Bahia*
ua ò a seus chefe*.:,. '

Nio diremos que o poso, na &o?a em que aqui aportar uni dVs-
^s barcos podres, vá abordai-o,
tespedáçal ò e incendiai o; nâo!

M?s o povo e esse commercio quetanto lucro dâo a Companhia, de •
rem de tomar uma altitude hon*
trad^e nobre...
1 Nas grandes capitães da Europa,¦Hade tem importantes fabricas, por
qualquar ab^uMPe os operários
abandonam o trabalho e fornia ios
«m egrévea, nâo/ recuam ante pshorrores da fome, pois tem digniiade bastante para repelltr os in-
cultos pu niiserias de seus patrões;
P porque o commercio nâe se une^
não faz uma «gróve»? tem modole que em dous dias não venha
m vasç hotn para condflzir-nds
a capital! ,E o m^q ma \è Uci to fí e
coherente, de »que? podiam^ latíçài*
mão...Mas o commercio, que Iam-

mim WmPiio, apita 4o9 bbiei
meio cerrados, assa legenda: —

aAlah é grande e Mohomet é sem
profetas I...

O de.c»lroso crime praticadopela Companhia Bahiana no dia25 do corrente, om frente á cidaderfe Maragog«pe, não pò«e ter co»«mentarics...O crima horroroso pra%ticade diariamente pelos srs. avig-.tonadores» do* vapores, cale naeonscieneia publi' a. o n"o se •«
qualifique «eo»o....de que?... Ri»saoeaios explicar-nos.

A morte do superitondente^ ar.>errolo Dourado, deve de ser muito sentida, porque elle deveria g«car com uma perna ou braço que-
grafe e bem assim muitos dosdirectores dn Companhia que ahidevilo estar, per. attesiectlN* •ao povo, que es esquifes de queaquelles são proprietários, não poupava-os, assim copo não poti
paira aos pequenos.

O desastre do ^om de fttlbi»
foi a introducção de grande poe-ma de luto a lagrimas, que a çom-
psnhia Bahitna de ha muito és-tava escrevendo.....

Pas aos mortos* consolo a$stivos....
Agora, o n^gf)cio a tratar é oa^tro; è cem os dous diário» da ea-

pitai, qae tantos aasignanles (em
n^sta cidade—a «Gazeta da Tarde* e o aDiario dê Noticias*.

Referindo-se ao desastre, a «Ga*-2 taa, abusou em publicar notí-cias incorrectas, princip-lmenta ade terem vindo para as ta cidade
12 cadáveres...

O aDiario de Noticias» de 27,
esse sim, foi «consciencioso* inet*
tr«mw... Registra mos somente mm
palavras;

eO ir. barão do Guahy recèbaíi
também da masms procedéntía,
(Mawgogipe) o seguinte;

Paçe caridoso obséquio mandar
vapor especial para conduzir li
cadáveres, e U feridos para 6il
.Ohoiii-a. Peço responder urgansia^-^df. José Teixeira. *

O sr. barão de Guaby irniaadia-
tansente levou o fiicto ao coahaí
çinisoto d£ Companhia e esta sa»
tisíez o^ pedido.a

j Parguótauwisí ao «Diária ;ÍÜI
$ tômfii ^ -'X-J-"':X ;'%
"•! 

V n>úilíif qárig^m, meeitir^ as-
sim.... Saiba k órgão do comm^ r- X.
cio, d'esse commercio que susteii
ta a folia Compaahia a a si tias *
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bem, que á Cachoeira chegaram
alguns morto» e feridos, conduzi-
dos em canoas, e que a sua pa-
troa des esquifes, nenhuma im-
portancia ligou a est* terra» a não
ser o vapor que com o dr. chefa
de policia foi a Maragogipe e con*
dns.o o cadáver do seu superiuten
dente.... E' esta a verdade, e o
#om mercio que continue a aümen*
tar esses abusei. Diz o «Diário»
que o desastre foi mot vado por
aegligencia do machinista!...

Alguns passageiros explicam poreuvir,~~qu» o sr. Dourado impu-
zere áo machi Mista que fizesse aug

que o nane po_ .,
rio, e este, o senreatuario infelis»
para nâo desobedecer a ordem re-
estude, e mesmo uèo perder o
pingado emprega de cujo auferia
ms vinténs para vivar, sacrificou
•e, e totalmente a todos o a tu-
do,... E* moiu o raacbmísta, e
depois do asno morto

Que culpa tem o commandante
eom o sinistro havido?

O unico culpado, o réo de todos
es crimes, é a celebre e feliz Com-
panhia Bahiana, tenio como seu
«¦mplice o ar. Dourado!....

Ainda diz o «Diário» que o sr.
Dourado morreu no se u posto de
honra... Nio sabe o «Diário» queo sr. Dourado vinha pela primeira vez á Cachoeira para admirar
o crescimento das águas e pleiteare eleiçto de seu chefa? Como o
que Mie, que tinha á passeie»morreu uo seu posto de honra em
serviço da Companhia?

Eamia houveram eleitores,que
depois do triste facto que aeaba
de dar se, votaram no chefe su»
premo da Campanhia Bahiana oir. do «-^

OHta cidade e á visinha freguezia
de S. Felix.

Por esse justo motivo deixamos
de publicar o nosso jornal no dia2*: quando iamos colocar as
competentes paginas no p^ólo, ps-*ra o do dia 31, eis que Oe novovoltou o crescimento das águas,
eslendenda-se 4, metros á mais noslugares d'onde havia ella chegadoe seman« passada.

felizmente nau temos a lamen-
tir senão e perda de uma vida.
em S. Feliz, e o prejuízo matiri
ai de to los aquelles que f ram
fictimas de tAe incommofla visita.

s
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mentar a pressio do vapor, afim A P°n(0 Pa£,ro U» mostrou se
de que o navie podasse su dr **l,v* 6 «obranceira, dando passa
__* __iir_____v__i __:.._. __.'_Li /*___ • ... è*nr. liwtA______i._vii___.__. __._. ____.._.  

DEN ri STA
D. LEONOR H. 1. DOS SANTOS

A primeira dèriffete pela facul-'ad* Medico Cirúrgica da Pre-
vinoit.

Nesta cidade eserce sua pre*Gssfto a contento de seus clientes,chumba, lima,, arranca dentese es01I001 por preços commodof.

. - *

uuauy ••••

Q artigo que hoje publicamos
çoiap^ eilictorial. è da «Liberdade»do Rio Grande do Norte.

O RIO PâRAGOiSSü' :•¦¦;¦
Píoténiènte dw grades • eo-mm c^m kmimmWm »«r-Uo, h» noite de 24 do passado o«o Páragüassú que ha diae «re*.

$-1 ã? 
"JÜm» 

de sua» aiaai.tranibordoü de »«a leito, •'oJS«Uaordinai» wpidei innuAdM

gem livre—-quer as éguas, queras pessoas que necessitavam atra-
vessal a.

Pelo motivo exposto, somente
boje podemos dar o nosw jornal,de cuja falta esperam rs desculpa

ANNUNCIOS

MAites IMA
DE

ANDRÉ MORAES •
O proprietário d'eete bem co

nheeido estabelecimento partici*
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade e seu recôncavo que se
acha bem sortído das melhores
fazenaas francezas, inglezas ale*
mies» calçadas, miudezas, perfu-manas, roupas feitas o qne tudo
de hora enoi dia rito venderá pormuito menos do qué outro qual-
quer estabe.lecimento, visto d'e?ía
vez suas cócaorás serem feitas
com grandes vantagens e capri*
chosa escolhaj quem duvidar' v*«»
nha vêr, que seu èstabcUécimen-
to se achará aberto das 6 da ma-uhan a* 9 da noite.

27 Rua das Flores ri. 2T

ABoLlCIO-ilStlO
José Theodoro Pam^onat 4V«rf«

ce seus s^rrços ao ábcljcioaisme
d'esia coma cj.

Os eewavsadosa, qaè se jel-çarem com ditei to * sua, hbtrAi-
d«», que por effdto da lei de Vde aovembr* de I83t, quer peroutra l**i, podem procurai-o msua residedcta em S. Petti.

Y "

CIG*&aOS GtLMaNriS'
Para fazerem desanparecer ias*tantansam .nte, a falta da respi-

ação produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soffr àien-
tos bronhites, quer por moles-
tias do eoração e do ficado.

* Vende Ernesto Siuióe* da Sil*va Fretas em sua luja a RuaFormosa.

¦'- 4-

O abMio assignadd, í-rgitmo
Procurador de Ignacio da Silva Pi*
mentel, morador na freguezia da6ruz das'"-Almas, para receber ne*-i* freguezia af contos d* todes
4.'W-1oraf que Hstt»j d veaío aomesmo Ignacio, e tendo o 'baixe
assignado procurado fazer ssiaecobíanças amigavelmente, e comeis devedores conhecem perfila*mente que devfem; ra fs iiègaiaise
em pagar, faço sciente a tode^
que vai proceder jiidiciàlmenta.S. Fehx, âl de dezembro de

Atòerto José Pintou

/

9â&*Mã
9*m%

Ná padaria leií^dè vendei
finho figueira de superior qüali-dade águas e JS P M

Bisíoitós 'Jngleze* détodas 'tfua

l&ÊM'íSSSBLSÊÊÊBü H MMMÜ meütege ftWÈÊmÊmm sn^^s^i
«empre massas finas de todas as
ÍMlidade^ ne rua FormosaWêz
ti cidade.

&14&
Nesta bem montada casa de

<o e nyioo» etó ial^ de ! 1 e 29.
; Vende acreditada Padaria Leal-
dade» a rua íoráMs* nw f5;
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TRIUMPHA A VERDADE

=!--___£sde o barateiro José Gonç-lvos ddAlmeida*

egual

me-1

Está conhecido pelos meus numerozos fregu.zes que é a loja
Etais bem sortida d'esta ci fade. e a que tem fazendas de mais apu
rado gosto, e éa que vende sem ganhar, para ainda acabar de
pfovSr que não ha competidor, venham crer e scientifkar-se da
verdade.

-Um covado dc me inò de qualqusr côr par 88) rs.
queporahr vendem a 960.,

Um covado de cazimira granito por 2500, igual a que porahi lendem a 3500.. -
240 rs, importante sortimento de lan valem 800 r__
Im covado de setiriôta liza por 200 rs.
Um chapéo a José Mariano gor 1600. . i]
Um par de botinas couro da nmfecom ilhoz, o que ha ds

l_.r por 9J000.
;. ;Um par de sapatinha ingieza por 7#0Q todos ven lem eeuaí por
WÓflO. - ; / — - % 

B v
Um par de sapato verniz que iodos vendem porlOg.igual por 9$Ó00.
Um par de sapato couro da russia por 4SÍ00 é de admirar.
Deslumbrante sortimento de casemira prêú e de cores, em pe

case cortes,
Brins brancos e decoles cre'ones pari. tidos os preço*, ma

drastos, chapéus para homens e senhoras, o qu8 ha ds mais mo*
damos. "v '¦>..¦'--¦ •-•'- .^ ;;-f'\a ^

: aFkhus li?oVe com seda, luvas, leques flôes, espartilhos^ calcados
e uma infenitade de atígos que ?ò .com a p-esença dos _rfegue-
zes pusso mostr-f« jusliücarque aqui r/e.ta. cidade não hi competidor.

Avizo aos freguesas por uenos 30 por cen.o que outro qualquer. -\
19 ttua da ponte veiha 19

Tinto e branco, de primeirasegunda qualidade,-vende Manuej
lontes Moreira, em pipas bar
ris e a retalho em litans, aceitação
deste vinagre no commercio Um
sido immensa.

Ode primeira qualidade tem
substituído perf.it .mente o de Lis-
bôa e muitas casas qu*. vendiam
deste teoi-no substituído poraquelle, sem a mínima reclama-^•jyãopor parte de seus freguezes.

Deposito na fabric. de café
muidoa rua das Flores n, 21.

.PADAR IA LEALDADE'fefeÂ- 
ÜÜAaFORMOZA

constantemente ma ssas fi-
n#como seja bolaxões ãpompa»
^dri^bDláxas Àdelina Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos, fatias da
Rainha e flor do trko.

Wa raa forúaòsa n. 15

: ' CERVEJA BÚAZÍLElRi

é seüjínpoiUdor n'está .idade Má .Buel Fontes Moreira.
.Tem .sempre m deposilo grandequantidade dá mesma/: branca è

-i&»_ cerveja è iásitersVel po.Pannos
A sua côr dôuradinha e perM.límpida» seu paladar

agradável e corresponde perfeita»mente ao d« ingieza. '* :
Macionaes e estrangeiras s$o «na

nimes ém proclíiiúar a sua bonda-^
de, chegando alguns ü^sie.. a pre-feíil a pa a ssu uzo particular.

O seu fabricante rogos)ja-_e porter conseguido fabricar uma cer**
veja que está acima de todas na-
ciooaes, e superiores, a*muitas es-
trangeiras, que |ô tein ii_eriío pornão serem do, paiz;; v , X

O annunçiánje temm profundaconvicção que o ; respeitável vpu<
blico, uina vez cor_veucíd(o des.
tas verdades, não j lhor^éusadu
sua valiosa proteqçâo, <_o què ae
confessa sumamente áralo. S

- '-.-' .-.¦'' . ..- •'¦-..';. ¦ '¦*¦-., " <• 'a fev

CAFÉ' MÜÍDO
i/

Manuel Fontes Moreira,continua
com o seu fabri.o ,de cafémuido,
<.omo é ge^lmente conhecido.

Este cafò é o verdadeiro caíò da
que as exraas. i.a.nllias, e mais,
amadores podem fazer uzo'sem o
minimo r^c io .de que seja um pro*diicto falsinçado ou d^stetudo da
seu verdadeira paladarfp-ois o seu
f^bricarUe 1 m do connccimento
proüssíonal pi Í?W ne4a in^
dustíia só man;pula o melh-Ji* café
qu. encontra no inercádo, r_zõ.s
e^tas que o colo ..a na eltura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.faralifcisque desejaram
uzar de um gênero tão peifeito
mandarão cbèsteoer^se do mesmo
na fabrici a rua das Flores n* 24
lugar único a oinde é venildc.-

Preço iSOOO o kilo.

AQUACÈLINA^
O melhor preparado para tirar 11887.

é caspas e fortiaoar o cabello, ven

O abaixa assignado tem éipí
tanUménte ^grande quantidadede tijolos na acreditada-'ofertas
do flnaio Bernaréino Rodiigoua^
reconhecidos como; os rmellores,
dev quantos possam vir ao mer"
cad^,.;-;' 

'^/-,a ;'/;v- ¦•feffef""
âs pessoas, qi_e os pretende*

rim ipodem dirigir-se ao• a'ssf^é_id^na' m.sma oltfria.
S. Felix 30 de se.em

Joaquim Alves Sanehrs

*
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