
F ' í rJfi

L' r''ll

ORGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA

Administrador--lllanuel 4ntouio Nazareth
ANNO |

Assignaturas: Por mez 500 réis,
por anno 5;>000—Folha avulsa
60 réis.

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

Publica-se terças o sextas-feiras

QUARTA-FEIRA, 7 DE MARCO DE 1888

NUMERO 45
Annunciòs, 60 réis a linha,

do. aasignàntes 40 réis.—Pa-
gamcnto adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

0 ASTERQIDE
VICTORIA ABOLICIONISTA

Principiamos, fazendo nosso um to-
pico da criteriosa apreciação do illus-tradoe distinctissimo abolicionista sr.dr. Luiz Anselmo.da Fonseca em suafestejada obra—a «Escravidão, o Clero
e o Abolicionismo»; referente ao mau-dito escândalo, e a infâmia mais «des-
carada», que teve inicio n.està cidade
pelos miseráveis escravocratas contra
o nosso amigo Cezario Eibeiro Mendes.«O processo, a prisão, as violências
e perseguições de que tem' sido victi-ma o sr. Cezario Mendes, constituem
uma d'essas mizerias enormes, d'essas
escandalosas immoralidades, que noBrazil são quotidianamente praticadas
pelos potentados e mandões locaes—
pigmeus que si consideram gigantes!»De facto: o dia 23 de julho cie 1887incumbio-se de ser a dacta mais igno-
bil para os annaes da historia d''estanossa cara e heróica cidade de Cacho-
eira!

Foi n'essa dacta, que um. delegado,
aberrando das nobres prerogativas deseu elevado cargo, rebaixou-se aotorpe papel de «capitão do matto»; e,
qual celebre «mata mouros», fazen^do-se acompanhar da força publica, edos mais encarniçados perseguido-res de Cezario Mendes, invadio sem aminima formalidade de lei, o santua-rio dé seu lar, e ahi commetteram desorpresa contra a sua victima inde-feza as picardias mais abjectas; os in-sultos mais torpes; e depois de bemsaciados v na infâmia, arrastaram-na
para uma «enchovia» em communhãocom os maiores sceleratosy incom-mu-nicavel, por mais de um dia, sem ali-mento, e...atè, negando-se-lheas com-
petentes rGupas de cama!

Todo esse horror passara-se n'estacidade a vista e face "do 
povo, que in-dignara-se, porém que, só, mezes.de-

pois,, tivera a hombridade de reagircontra o déspota!
E tudo isso, todos esses horroresto~da essa vergonha aos nossos brios,

praticaram os miseráveis escravocra-tas pelo meto altamente nobre, carUdoso, humanitário, de proteger Ceza-no Mendes os infelizes escravisados
proscriptos na. própria pátria!

A justiça cedeu o seu mantocandi-do a tyrannia!
A magistratura (excepção do nobre

promotor publico) «interpretando»
criminosamente leis «caducas», tro-cara a toga pelos «calções vermelhos»dos «guilhotinadores» da humanidade'Os engenhocratas, esses fidalgos debagaceira,unidos á entidades, perfeitas«pústulas» sociaes, derramaram riosde ouro roubado ao trabalho do es-cravo, para a miserável perseguiçãodo protector do ascravo! >

Os. dois partidos politicos finalmen-te, esqueceram-se de seu «lupino» an-tagomsmo, e, em cordial amplexo,contribuíram cada qual mais desleal-mente, para o inaudito escândalo queeinpanou por sete longos mezes aim-morredoura gloria que os nossos he-roícos antepassados com suas vidas,com seu precioso sangue, conquista-ram para esta nossa tão malfadadaterra!

Mas os miseráveis que assim pra ti-cai-am com o nosso amigo Cezario Bi-beiro Mendes, persuadindo-se, que,com tão infame perseguição davammorte á idéia abolicionista, engana-ram-se; porque os luctadores da idéiasão como a «phenix» da fábula: rena-cem das próprias cinzas!
Foi assim que, apezar do despotis-mo authoritario, um pequeno grupo,na phrase dos escravocratas, deao-minado «Club Carigô», timido e res-

peitado pela sua firmeza e constância
e todos os demais abolicionistas, lon-
ge de arrefecerem o seu patriotismo,o exaltaram, afírontando com denõdo
as iras dos «jaguares» que ameaça-vam com suas garras escravocratas,
dilacerarem á um por um!

E n'essa lueta titanica, em que áforça do direito antepunha-se ao di-reito da força, raiou eni nossos liori-
sontes uma aurora rosicler.

O juiz cançado deca-car alei, queimpõe-lhe presidir o tribunal do juryde trez era trez mezes, resolveu-*»se
a presidido depois de «sete longos
mezes»!!!' A final, surgio o dia 2 de marco de1888, que será registrado com yídmi~j
ração, se admiração causasse porventura, os nobres brios do povo ca-choairano.

! O tribunal constituido pelos indepen-
dentes senhores juizes de facto majorManuel Alves Mascarenhas, Antônioda Veiga Junior, José da Silva Fra^aCezar Lúcio de Oliveira, Suipicio°deLima e Câmara, João da Matta Ro-cha Lima, tenente Faustinó José Pe-reira de Queiroz, tenente AntônioGabriel de Azeredo, João do CarmoPereira de Castro, capitão José Joa-
quim da Silva Pinto, Antônio Macha-do de Lima e G-enesio de Souza Pi-tanga, dera principio aos debates.O illustrado sr. dr. Arsenio Seixas
que oecupava a cadeira interina da
promotoria publica, em um resumido,
porén edificante discurso poz bem pa-tente os seus sentimentos humanita-
nos e abolicionistas, conforme apre-ciarão os nossos dignos leitores dasnotas tachigraphicas que hão de ser
publicadas em outro numero, t

Seguiu-se com a palavra o.distinctoe festejados advogado, nosso prezadoamigo sr. dr. José Almachio, que de-
pois de uma defeza brilhãntissima,
concluio, dizendo aos srs. jurados,
qne aquelle processo, que havia prin-cipiado em nome da justiça, em nome
da lei, em nome da moralidade etc,etc, terminara também, em nome
da «cifra».

Ao proferir o distincto advogado
a palavra «cifra», o immenso audito-rio manifestara visivelmente o seu«horror» á tão grande miséria!.

De facto: á Cezario Mendes fora
proposto, que retirava a autoria d'a-
quelle processo o coronel Joaquim Bul
cão mediante a quantia de 400$000; o
que foi aceito pelo nosso amigoCezario,
com a condição de passar o coronelJoaquim Bulcão carta de liberdade aoescravo que motivara o processo porque fora aceusado; o que suecedeu,
comprando Cezario a liberdade do in-feliz escravo.

Findo os debates, retirou-se o jurvpara a salla de sentença, onde dê-morara-se apenas dez minutos, vohtando de novo ao tribunal com o seu«veradictum»de absolvição unanime.
Lavrada a sentença pelo sr. dr, '

juiz de direito, algumas famílias quese achavam na ante salla, bem comofcvsem as excellenf issimas senhor-is
donas, Laurinda Êlria Mendes, Umlbelma Maria Mendes, irmans d0 ab-
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2 O ASTER01DE
solvido, d. Mãrià da Paixão Gomes
Faria, directora do collegio «São Fe-
lixta, e duas crcancinhas, penetraram
no tribunal, o atiraram sobro o ab-
solvido, e sobre os independentes srs.
juizes do fado grande quantidade de
nores, proroinpeiido n'ossa occasiào
o numeroso audictorío em altos o ca-
lorosos vivas ao abolicionismo, e, em
foras aos «'escravocratas»...

O nosso euvgo _ezano, oíTtc-
cenilo os braço* á suas duars ir.,
mane!, o fiçoinpanhado des demais
senhoras, o de todos quanto ali
foram testemunhar aque le julga*
mento, dirigio-se á sua residência
sendo alvo ue fervorosas manifes-
ttíçcHs, vivas e flores durante o
trajeto.

Chegando a sua casa, tirando
do bo^so a carta do e-cravisadp
que libertara, com phrases enter-
cortadas de sentimentalismo pro-
mettera justificar se de certos boa-
los calumníoscs, que seus iaimi-
gos se incumbiram de espalhar; e
ao me mo tempo, expoz enthusi
asticaroente a maneira porque se
livrara da perseguição do sr. Joa*
quim Bucão, á quem íisera entre*

gar 400?2)000. e d'elle recebera a
carta de liberdade do escravo,por-
que fora processado!

Tomando a palavra o illustrado
clinico sr. dr. Henrique Alvares
dos Santos, felicitou a nosso ami-
go, por sua tão justa obsoívi^ão, e
ao abolicionismo cachoeirano, por
aquella tio grande victoria,

• O sr. capitão Pamponet, pedin-
do permissão ao orador, disse
que haviam duas maneiras de en-
carar-se a palavra «acoutamenlo»,
«quo o acoutamehto encarado co-
mo um furto, era um Crirre, po*
rém, que encarado como caridade,
era uma virtude: que n'esta se
gunda hypothese, elle ufanava-A
de declarar, que «acoutou»s«acous
ta» e ««coutará»; e, que estava
disposto a enfrentar as persegui»
ções do esclavagismor»

.*,. Ao terminar o sr. capitão Pam*
pònet estas palavras o numeroso
pessoal prorompeu em longos ap*
pia usos e fervorosos bravos e vivas.

Depois de um a um abraçar,
felicitando ao martyr d'_quelle
escândalo esclavagista retiraram-
se todos na maior ordem, sendo
cTshi atè a noite visitado por in-
numeras pessoa&fdé'f todas as hie-
rarchias. 

' 
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A noite illuminaram-se diver*
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sos prédios, cuUe ellos, o «fo os-
criptorio da reiiàçôo do «Asteroí
de», o do nosso amigo Gozaria.

*ssiin dü^ippareceu tão mons-
truesa perseguição, tao inaudito
escândalo, (fio vergonhoso jrooes-
so, que pncipiado cm nome da
moralidade e da lei, terminou em
nom* de «um iLiseravois íOO^OOO.

Chamamos a aitençào dos tios
sis oignos leitores pu ra os deba.
tes que publicaremos em outro
numero.

Viva o abolicionismo I
Abaixo a escravidão !
Fóra o t«rtufi>mo I

\i

ÜM BUAVO AÜS SRS, JUR4DO?
QÜE ABSOLVERAM A CEZARIü

O julgamento deCezario Mendes
foi a maior vibração do pslriot s-
mo narional e òô heroísmo ca-
choeirauol...

A multidão anciosa esperava o
momento feliz ou fatal, um só
murmúrio não se ouvia, o silen-
cio era profundo e o desejo da
multidão era immenso.

Ah! o povo que enchia Heral»
mente o tribunal, trancafiava nos
arcanos d^lma, o desespero e a
sede de vingança á iniqüidade de
um processo, adredemente prepa-rado por avisos é decretes cadu>
cos!..ft

E os corações essencialmente pa
triolicos dos iilustrados juradossouberam desferir o canto èpreo de
profundo heroísmo, soltando «vio*
lotas solitárias entre a musgosa ai-
califa»,de um processo monstruoso,
construído pelo poderio dós man-
does, unido a fraqueza do oerebro
de um juiz. V

«As victorias da liberdade e do
progresso político dos povos são
definitivas.imprescreptiveis eeter-
nas,»

Não era possivei que o illustrado
jury se deixasse medir na bitola
negra da «confirmação» do ju\z e
na applicação de velhos avisos e
decretos, já» revogados pela lei de
1885.

Nâo, era preciso que um grupode doze cidadãos, tão distinetos
quão honrados,ra_gassem as pagí-nas pútridas de um processo cou-
tra um abolicionista.

üra preciso que doze cachoeira-
nos ( ainda mesmo do municipio,
como todos sabem são cachoeira,'

nos) congregado* atirassem o ária-
thema do despreso sob™ o im*
mundo precedo, contra nm ca-
choeirono, por crime de acoiila-
mento de escravo.

Um jurado cachoeirano não
condeimía a virtude, a caridade a

patriotismo.
Um jurado cachoeirnno saoe

atirar com despreso e vergonha uni
abuso, unia vingança mosquiiba
e frágil, de quem quer que svja,
que nâo houra a sua posição nem
a s<u posto- 

'

À' moeda de Henrique Teixeira
e outros ultra escrav«g!stas(só ser

vio para comprar mediocridade
moral o intellectual, para mais
tards ser queimada ou pisada pelo
jury que alnolveu Cezario*

Sim, queimada, porque os sen-
timentos puros o honestos dos doze
jurados _e concretisaram na fir.
meza de caracter e patriotismo,
que honra e distingue a Cachoeira»
e calcaram aos pès os actos de fè
da victima dos novos, Torquema-
das, Arbués e assim por diante.

Cezario foi absolvido e nada
deve ao juiz de direito, porqne a
victima do escravagismo comprou
sua liberdade por quatrocentos mil
ré s, que deu ao sr. Bulcão ou ao
«boKdesventura». Desgraça, mise-
na, oppnxbio, maldiçãoinfernall..

Que p^pel fez o sr. dr. Castro
Luna, que tanto se fiou no escm-
vocrétismo do «boadesventürs»?

Gomo foi que havendo tanta
sede de vingança, terminou tudo
por «largent»? y

S.-F..deo-se* ao trabalho de re-
ver tantos avisos e decreto^ tão
véllhinhos e finalmente fizeram de
s. s, o coveiro da mizeria, porqu j
todos cerre^ame somente lá ficou
s. s., cãrpintfo" a triste sina de
olhar para um aboicionista, inno*
centemente atado" aos seus decre*
tes revogados» E ainda s. s. pro-
tendia, tavéz,que o nobre conselho
de jurados consum^e a fíh in<
quisitorial obra, para, assim, s. s.
poder tirar uma represália cornos
seus amigos ingrato*, que lhe
abandonaram n'este ingtorioso
combne.

Manifesto engano.
Veja o publico até onde chega

a desgraça âos escravocratas: ac«
ousaram o nosso amigo Cezario,
arrastaram ao cárcere, esbofelia.

. tf -v
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ram no o som-MiVe p *r q-úatrop*..'
tos mu féis fizeram céisar o oiie

.o a perseguição...
K um jury cacnoeirano püdis

Bupiwrtar t&l-aro esti scena?
; Não, atirou a a ifíi^uo publica.

Bravo mil v^es bravo ao con*
íjftlho quo unaíiiinenta absolveu
Gezario-1

Bravo ao promolo^o nosso ami*
<r0 dr. Aísenio Seixa*, qua ao
pegar ro processo impaiíi<ieCBu e
desertou sobre a escravidão, Je
u/na maneira eloqüentíssima, di-

. zendoque ella tra «a iwloa que
manchava a no?sa bandeira» con*
ciuindo como que receoso que«a
bomba do processo» não expio-
si?se em suas mãos,cuja tocha era
a moeda e a infâmia, que dentro
des autos continha.

Ào advogado ah! se ha expres*
s5o capaz de traduzir o fulgor de
um tafanlo, cabe ao sr. advogado

,José Almaehio Ribeiro Guimarães,
o quol fez alguém tremer e sen-
tir frieza no coração.

Mas o nosso fim è, cheio de or-
gulho e enthusiamo, darmas um
viva de louvor aos doze jurados
que absolveram i Gezario Mendes.

NOTICIÁRIO
PRISiO MERirORlA

O zeloso commandante de poli-
* cia, sr, tenente- Meirelles, poude

no dia 29 do passado capturar o
-celebre José Cearense, o qual re-

M sistiu contra as ordens da policia,
atirando sobre o sr. tenente, feria-
do-o na mão direita e depois a
A facão, fenra dois soldados poli-
ciaes, pelo que. a-.policia vio-se na
necessidade de empregar força, da
qual resultou diversos ferimentos
em Cearense qna se acha em tra-»
tamftnto.
¦São estes os actos que elevam
ps seiítimeiitos de um militar tão

.pontual no cumprimento de seus
I deveres como s* s.

Desejamos que s. s. de-noss^m
pre 

'destes exemplos, que são d(g .
nos de nossa consideração e uâu
como outros collegas de s. s. que
vem para aqui manchar a honra
da faria, transfacmanio«a em gi-

, hão de «capitães de matto»,o que
estamos certos que s. s. não fará,
porque s;s. é hlho desta lerra de

¦ «heróes e não oecupará. suas pra-

Çtás i-m '"opiia» di bfti^iUirüs ba.'-
bara.m -nu cirp'.iva.lo».

¦ ¦ íi.. 3BC

ANNUNClOS
ciGAiiaos casuNrEs

Par.i fazerem desapparecer ins*
tamaneamenle, a frita de respi-
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soffnmen*
tos bVonchites; quer por moles-
tios do coração e do ficado.

Vendi Ernesto Simõe* da Sd
va Fre.tas em sua loja a Hua
Formoso.

do *io demorájr-fio na capital dei-
xou de faz^r par'.o do Collegio de
Nossa Senhora de Lourdes o Aia"
paro desde dezenibro dj 18S7.

CAIXAS PARA TYPOS
N'esta, typogrâphia se dirá onde

ge fabricam c&ixas para typos e ca-
valetes pa<a as mesmas, eom toda
a perfeição e por preços módicos.

Aceita-se eneoramendas.

O $ CIÚMES DO AMOít
Lin lo romance hespanhol eru

dous volume/, vertido para o por*
tugíi<ízJ)Òr Yiriüane de Aroazdtfs.

Publicarão há bréve-méiíVe em
fásciculòs de 16 paginas em 8%
pelo diminuto preço <h 200 rs.
cada üm, pago* no acto das eiilra-
gis. Por 12 fascicülos 2g000 pa-
gos na entrega do primeiro,

Aífsigna*se na Loja fieiMioí

J1-/1 H

Grande e variado sortimento de
fazendas tronca da capilai Manu-
ei Tertuliano de Almeida, proprie-
tario da leja a rua Formosa'n.
44, garante vender por menos,
que outra qualquer casa, ?5 por
cento peças inteiras.

As exmas. sras.
Grande e-^po^ição de cretone nos

dia 23 24.25 loja de Manuel Ter-
tuliano à<* Almeida, preços re<u-
inidissimos, rua formosa n. 44.

Grande queima sem fogo, na
loji de Manuel Ter tuliano de Al*
meiiia, não percam tempo,vam ver
o magnífico soríimento e o preço
que £stá vendendo esta conceitua-
aa loja, é da admirar?

Rua Formosa n. 44»

PADARIA LEaLBÁDE
Na padaria lealdade vende-se

vinho figueira de superior qualí-
dade águas e J.SP J.

Biscoitos Inglezes de todas qua-
lidadas leite condensado manteiga
Fellippe, ferreira Santos, quei-
jos flamengos, e de prato, chá Pre-
io q Hyáon, em {atas de l#e2$.

Vende acreditado Padaria Leal-
dade, a rua forinasa n. 15.

DECURACAO
D. Leonor H A dós Santos ten

ABOLICI0N13V10

José Theodoro Pamponet óff-íre-
ce seus serviços ao abolicionismo
d'esta comarca.

Os «escravisados», que se jul-
garem com direito á suas liberda-
d'S, que por effeito da lei de 7
d;} ooveuubr) cio t83í, quer por
outra 1-i, podem procurai-o na
sua residedcia em S. Feüx. •

ATTENCiO
<

André Moraes àca&a de receber
dá capital, um rico e pomposo
ortimento decretones, os padrões
mais lindos, a 320 ao covado,
uma partidU de sapaíinhos paru
senhoras a AU, e dos ricameato
enfeitados a 6U, uma pj3|| de
madrasto encorpado por 5U e mais
artigos que chams a attenção cia
seus freguezes, e que está dispôs-»
toa queimar por menos 30 OjO
do que outro qualquer, venhárn
ver para crer.

André Moraes rua das Flores*
N. 27 v

il
Nesta bem montada casa do

negocio, vende-se maüteiga in*
gieza de bòà qualidade, chá da
índia e preto, assim como tem.
sempre massas finas ^ü todas as
qualidade, na rua Formosa des**
ta. cidade.

<-te -• :
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O ASIRÍOJ.F

NOVA LOJA
DA

egual

que

aos

por

VIUVA VftBIYA
TRIUMPHA A VERDADE

nÃnv°I*dQ dc me iní> d« qualquer côr. por 883 rsque por ahi vendem a 960
abi^ead0emd: SoOO..08^'"" granU° P°r 25°°' *«> ¦

í!?.«.?p?rt8n',« sortimento de lan valem 800 rs
üm chapéo a José Mariano por 1600.

Vhor p S «loj,T"M couro da r™ia c0«» «hoz. o que ha de

?fOüO.°P" 
d9 SaPalinb« ingleza por 7|00 todos vendem egual por

Í 
Pp3»rddeapsfD0atVoernÀZn 

m§°^ í**í Por lOíj.igual por 90000.
D^umbranV,u L5Í ? 

d» rM,!« P»' «000 é de admirar.
ç»a e cortes. 

° ,ürlIm8nt« da casem.ra prôíi ode cores, em pe,
^iill^liii c'e!onesuP«" tidos o, nreco,, ma.
demos.' ^Ua W homense sa«boraS. o qua hade mais mt

e !2U,&ledaS",|tod^Ít!8» flÔW' espartilb03' cal^dos
Mspo»Somostrir.i„JiP g q Ó c.°,n a Pfeseoça dos .'regue--

eia ??: aqox 0'esta- ciiade não h, comoetidor.iroouezas por menos dO oor eemo que outro qualquer19 «ua da ponte velba 19 .

g o baraíeiro José Gonçalves daAlmeida» uu

me-

Tinto e branco, de primeirasegunda qUl.lidade,.vende Manueriootes Moreira, em pipas, barms e a retalho em l.taos, aceitaçãodeste vinagre no commercio lirasido immensa.
Ode primeira qualidade temsubstituído perfeitamente o de Lis.boa e muitas casas qu* vendiamdeste tem-no substituído poraquelle, sem a mínima reclama-

«a* por parte de seus freguezes.Deposito na fabrica de cafémuido a rua das Flores n. 2!

•

PADARIA LEALDADE
AMJA EORliOZA.

Tem 'constantemente 
massas fi,nas como seja bolaxões apompa.dor, bofaxas Âdelina Castro, LuzoBrazileiro, biscoitos finos fatias dafiainha e flor do trigo.

) ffa íwa formosa n. 15

. CERVEJA BKAZILEIBi
7 5§Q0O a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importador •n'fii(a ei Jade Ma.nu.pl Fontes Moreira.

Tem sempre em deposifo ^ranH«

A sua tôr douradinha e Aprfeu^ mete impiúátm. J^J»|

agradável a copsponde P erftitamente ao d* íngieza.
Nacionaes e estrangeiras slo unanimes em proolaiutr a sua É^de. chegando alguns u'es!eí apre-lerda pa^a seu uzo part calar.U seu fabricante r-ogosiia^o iMter ooaj.eguidof.bricar-uir.a cer-veja que está acima de todas nacionaes, e superiores a*muitas- él-trangeiras, que ,ó tem mérito porRao serem do pa>z.O aanunoianiâ tem a profundaconvicção que.o re.peitLl putAüco. uma vez coi.veugido uV.tas verdades, nào lhe JmÜfèMsua valiosa protecção, d6 que seçontessa sumamente, graio.".'

CAFÉ' MUI DO
Manuel Fontes Koreira.conlinua

com o seu fabrico de caíé muidocomo é geralmente conheciJo. '
Este café é o verdadeiro café de

que as exmus. famllias> e maisamadores podem fazer uzo, sem omínimo rec io de que seja um pro»dueto falsificado ou desietuido doseu verdadeiro paladâriPois o seutHbricante alrin do conhecimento
profissional qu<* tem nesta in*dust/ia só manspula o melhor café
qu-3 encontra no mercado, rszchsestasque ocolo-sa na altura doseu verdadeiro valor.

A exmas.famiÜss que desejaremuzar de um gênero tão perfeitomandarão abasteceria di> mesmona fabrica a rua das Flores n' 2.4lugar único a onde é vealiido.
Preço 1#000 o kilo.

TIJOLOZ

A,

n AGUA CEtl-NA
llP$P Preparado para ii
WM&l %Uâcar o cabelio, v

(irar
ven

O abaixo assignado tem coní-tantemente grande quantidadede tijolos na acredílada olarie*do finado Bernardino Rodrigo u a*,reconhecidos como-os melhores,de quantos possam vir ao mer-cado, ,., ; i
âs pessoas, que os pretendesrem podem dingir-se ao abaixe

assignado na mesma olaria. V:
U Filíx 30 de setembro de

1887.
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