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O ASTEROIOE
APPELLO A MOCIDADE

Existe actualmente n'esta cidade,
uma grande quantidade de associa-
ções, cujas não teem um fim que as
rtobilite, e que deixam gravadas seus
titulos em uma das paginas da historia
cachoeirana.

Ha entre ellas o «Ciub CaxeiraH, a
«Cabilda Cachoeirana», a «Sociedade
18 de Setembro», a Sociedade União
das Artes» e muitas outras, as qua-
es são compostas de rapazes do com-
mercio e de artistas, e que bem
podem organisar associações que,
pelos melhoramentos que fizerem, os
seus nomes fiquem perdurados na me-
nloria õVèsté povo e seja bemdicto pe-
los que nos sueceder.

Organizem uma associação protec* _.

Animai-vos, para podermos em bre-
ve mostrar aos miseráveis sugadores
do sangue do captivo, aos engenho*
era tas do Iguape; (onde o abolicioni.s-
mo ô iim crime: que o escravo também
è de carne humana,que também possue
uma cabeça para meditar, uma alma
para soffrer e ura coração para sentir.

Mocidade,immortalisai o vosso nome.
Não consintaes que o torrão onde

vistes o primeiro raios do sol,onde res-
pirastes os primeiros ar, vá assim em
regresso. Destrui todos os embates,
alcançai todas as dificuldades e mos-
trai que pensaes melhor do que os ca-
ducos. Mostrai que abolição é o
maior bem para o Brazil, que è o passo
mais agigantado que dará em breve o
nosso século, que será,sem duvida,uraa
grande felicidade para nossa nação.
Mostrai o que sois mocidade.

para sua liberdade a quantia de 100$',
e osr. Manuel Antônio nào quer.

A ser verdade, como affirmara-aos
pessoa do inteiro credito, o sr. Silva
Pinto vai se «nobilitando» no com-
mercio da «carne humana»!!!..

Esperamos que o digno sr. tente Je-
suino Ramos, tome muito <ám con.side-
raçãe o «aviso» citado; bem como, a
liberdade do escravo, que, segundo
afnrmam-nos, sendo vendido por 80$,
já efferéce 100^000 para sua liber-
dade.

tora de animaes, para que não veja
hios todos os dias os repugnantes e
barbarissimos espancamentos pelos
aguadeiros e carroceiros nos pobres
animaes, como recompensa do.grande
serviço que diariamente pre«stam, re-
presentando assim scenas que tradu-
zem ò nosso atrazo e attestam a falta
de. uma associação que os proteja.

Organizem um club carnavalesco
para fazer com que o povo, por uma
vez, esqueça-se do pernicioso e estu-
pendo jogo do entrudo e não termos de
lamentar desgraças egaaes ao barba-
ro acontecimento do dia 12 do passa-
do, o qual roubou a preciosa existen-
cia do esperançoso joven José Ra miro
das Chagas Filho, quando, com a sua
galhardia quotidiana, ameaçou mo-
lhar ura miserável que deu-lhe como

NOTICIÁRIO
POSSE DE PHILARMONICA

A sympathica philarmonica «Eúter-
pe Ceciliana», no domingo ultimo, deu
posse ao seu novo Conselho Director,
mandando rezar uma missa a sua pa-
droeira à Virgem Santa Cecília; e,
depois segun>se o acto solemne da
posse, o qual esteve imponente e dig-
no de ser apreciado.

AO DIGNO SR. DELEGADO DE PO-
LICIA D'ESTA CIDADE

Consta-nos. que nas cadeias d'esta
cidade, existem escravisados presos

 _ por seus pretensos senhores, e ultima-
reóompénsaas suas virtudes um mor- mente, tendo sido recolhidos ás ca-
tifero uroiectil. deias d'esta cidade, dois escravisados,tifero projectil.¦% Organizem uma associação para ma-f triçúla de enadagem do serviço do-• mestiço, afim de livrar as famílias,
dás difíiculdades que encontram em
obter uma bôa ama ou ura bom cria-

, r|p, que as livre do medo que causa' ter-se em casa um criado desconheci-
do; exemplo este seguido pelas gran-
dés capitães. a

7> Organizem uma associação aboli-
ctonista, pu uni-vos com nosco para•que em breve possamos dizer: Se a
Cachoeira não possue mais escravos,
devemos a esta ou aquella associação.

que dizem pertencerem aos filhos do
finado major Bar^etto, de Iguape,toma-
mos a deliberação de chamar a atten-
ção do digno sr delegado tenente Je-
suino Ramos, para o «aviso de 10
de fevereiro de 1832», que ordena ter-
minantemente, que nenhum escravo
seja conservado na cadeia a ordem de
seu senhor por mais de um mez.

Consta-nos mais, que ambos esses
«infelizes» foram vendidos ao sr. Ma-
nuel Antônio da Silva Pinto, sendo,
um por 80^000, e o outro por 75#000;
e que entretanto, um d'elles offerece

AO ENGENHEIRO SANTOS SOUZA
No nosso numero de 22 do mez

próximo passado, tivemos o grande
prazer de arrancara mascara das«car-
tas cotigipiuas» do sr. Santos Souza,
dirigidas ao presidente do ministério
20 de agosto, pedindo a redempção
dos captivos, provando que este abo-
licionista ás pressas era um verda-
deiro hypocrita...

Agora, porém, temos o prazer de
melhor scientifícar ao publico que
depois do escripto que alludimos; o sr.
Salustiano, gerente da fabrica de «pano
do Tororó», por ordem superior or-
denou que era despedido todo opera-
rio que as^ignasse este nosso jorna I;
assim como retirasse-se das terras do
Tororó o sr. João Yillas-boas, nosso
empregado na composição deste jornal.

Temos muita gloria n'isto, porque,
esta acção dos Santos Souzas, só nos
serve de justificar a veracidade do
que dissemos de suas hypoorisia.

Aonde está semelhante abolicionis-
mo d'este escravocrata, que tanto so
prestou á prisão de Cezario?

Aonde está esta dignidade de idéia
de sr. Santos Souza?

Que culpa teve o nosso typographo,
sr. João Villas-boas, para ser tangido
das terras do Tororó?

Como é que um abolicionista pro-
hibe na sua fabrica, a leitura de um
jornal que defende esta idéia?

Aonde está a seriedade das «cotegi-
pinas» este «embrolho» de idéias que
ninguém entende?

Ah! è triste condição do homem,
a de não ter,consciência de seus actos
para com o publico,ou para com idéia.

S.s.que é um urso na historia antiga,
porque não procura a vida &e Socra-
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tes o outros quo deixaram o fanalismo,
as paxões o o interesse-para somente
sustentar suas idéias, sem macula esern hipocrisia?

jf ÂSTEROIDE
da Cachoeira, r,a() dM^ nfto po-dia mesmo ser mvnchâdô, ser c«l-c*da por interesses vjs, por v.Io-Náò será sr. Santos Sousa, a pro- nias torpes.lli.í,ieÍ0'!i'\,s:...*'ara co!íl° npsso-joj-*. Ac;,ba.s<Je mosfrar que no moi.-.

. . t _.. __ ____.. mt i

jfeita por um br»çe raois forleTe»npme d» •u.iiça, em pro! de seu"dire.tos. Ningueni n fez, provoca-r-.rr._ria W,.i,u..... i -. VM4

que o sr. teve a coragem de perse-guir Cezario, auxiliar sua prizão e
hojr' com to io embusitfsüio vem
no «American-*» com «cantas ço-tigipinas», pedindo a re-lempçâo
dos cultivos ao sr. tie Cotegipe!. .
_~» _*_. __.-_'.__) 19 _. ¦

'ovo do i leias firmas, oe aspira-
ções nobres,de convicções sincera*.

Aquelles doze homens po foiram representarmos no jury deCezario Mendes, aquelles doze cach -eiranos que absolveram-no d-•«o uijuir...*- au a», vi» -Loiegipt?;. .i w- ^«'uuu-j t|i_c rt-uôuiveram-no d^
qu* p.ua bem dVsta nácâo jã não conformidade com suas idéias, qu.i coverna. São Iftmhpm r.k vn^o-. *~' _„_a governa

TELE<iBaMMA
Eis o novo ministério, apgundr

os bolnfit s do hontem da «Ordem»
e do «Guarany».

Ministro d* fazenda e presidentedo Con e!bo—f ons. Jofio Alfredo
Goleia de Oliveira, senador porPernambuco.

Mini tro do império—Dr. JoséFernandes da Cesta Pereira, depu*tado pelo Eâvpi?ito S«nto.
Mwstío da justiça—Dr. Anto-nio terrena Vianna, deputado pelo Eio de Janeiro.
Minstto do estrangeiro—-íons

Anionio da Silva Pr*do senador'
por Scp Pr-ulo.
t Ministro da marcha—Com.
m-.z Anloiio Vieira da Silva, se--uatícr pelo Maranhão.

Minstfo da guerra—Gons. Tha-niaz. José toeibo d- Á»n_eida, ae-nadir. pelo ftio de Janeiro.
Ministro da agruuttuta -Cons-,

Bodrigo Augusio da Silva, á&m
f__ijri.'vv~._C's l\. *

são lembem as vossas corn sua.consciências, que são factores daconsciência publica; nao priilica.'am ara aclo de caridade, de phi-lantropia, não, cumpriram, simum dever sagrado, observaramuma lei divina: a justiça, „ cói„òn-nhom interesse vil, nenhumaconveniência baixa os nltrahia sãodigno*, os seus nomes nas paginas"a historia, sua memória será di-*-na das bênçãos das g-rarões f_.¦i» raSi
O anns de 1887 indica, é ver-dade, nos ann.es d*ès!a cidadeuma epocha de crises, de mr^í

guiçõs, de despotismo e de mi,
quij«des praticadas p, lo furor esc-«vagista; mais lambem iudi.-auma meta gloriosa, entre o povo
que reprima a justiça e Aêf0tia a liberdade ultrajada pél_s au-tundades—iifestrumeriíos dos -ni^mm mais baixos, qoe respre-

lado por São PôUíq.
-f-iw*-**»___g_g»w)MÍ

SECÇÃO LIVRE

entam a mais escolhida imrnora-liua-ie.
,0 anno de 1887 ainda registramT 1._raD1d*9 ¦ ?ietorie, m*4m

pea liberdade, qu« é a cau-a datodos, sobre o esclavagismo—idesa
que só entra em cérebros enfer
m*j* incapazes de conhecerem aíatalidade do progresso.As violência^ os abusos as ar-

ram-na. Píenhutti chefe, nenhum.08b,ça, todos fór,« simples _SSdadoi, porque em todos hhvL«ma idéia:.*, defeza de ms àS
\ idéia de re olunSo naWii ,;

ffdadefn;umcerarò,aSSeé
; ?[1"' n üm 00f»ç-te'; tcas essecer. bro, esso coração .são irres.ponsayeis, porque sào do povo nopovo.como bem disse H.ttòáeniino«quando brame é pVa üVrar d:'odo 8 popria honrai»

Povo oachceira:ii«.- Terílio aéroraa dizer vos, porém, que o minosiorço nessa grande lut(, que 0maior-papel nesse immenso dramacoube a esse punhado do bravos*a essa piedade d^ he^óes que sachama«Club](:arigé*,foiellequeno
meio do tôrror,ievanlou se entre ossajea^mo^e as injurias p<;ra lu^ar
pelos vossos brios, elle sò, flffro„.,tou de pè a grande tempestade que"os havia aterrada, elle s<5, arcoucom animo contra o oiio, contra a
perseguição; mas se a luta foielle quem travou, se elle lu,ti.u, ven estes tambem vós, por-que venceu a vos-a causa, cíuq éa í ausa Hfcolicionita.

Hunra pois, a vó«, representado
ne c:ur:aça;o patriüi,™, na alma
grande, na coi.8eier.eia illuít e na<oragem indomita de cada utodòsmembio* do _Club Cangou.

Honra pois ainda a vós'febre*
peruado no espirito sincero e jus-.to de cada um áèé nobres jiizlidefacto do jury de Cèz-*rio Mendes.Gumpnteso vosso'dever'e a il-façáo fiuura bem dirá o vosàonomel

P0¥0 C4CH0EÍRANOI
Mais uma--'vez'soubestes rpnAl.

mm wmmm^l^ÊÊm
aiBOoba etflrm.,m.i. »». _ IM „,.„"onsento da cwhewncia m

JL0' BiENEiEã.

-nanoba eterne^mais uma vez sou-besies conservarmos n'altura dosvessos aníe[:as_ados,
A memória o^quelles que com^

praram com seu sangue, a sua ea no^a gloria, que sáoras gloriasdá paína, d^quelles que iuciárr^m
m Bome de seu* brios, ea àome

01.ca, nuvens que e»pk,iQdo maiswrce, tfzeram a revolução de 4ce outubro.. m '
: k revolução de i le outubro,nao íoi senão um gemido terrível-« mendenho arrancado dos pu!«moes do povo, pela intensidade

a a dor-, nao foi ^enao a repulsa

CONSELHO. ' / ><e'Vl

Te peço que não' creias em asneiras;-.Gomo ha pouco escrevestes"umà. car-
Olho com indíff rença essa^ maneirs..;Porque me rèprehendes, ò louqüinha?
Gomo prenda ,mandaste-me uris versi-

nhos,Be uma idéa que pntendo como queixa,São bem metrifieadoí, hônitinhosjEm refrencia a uma carta q' te veixa
Não quero que tu creias no q*" pensas;Nem queiras me impingir taes apare-flhos!.
Q que quero è que cedo íe convenças
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Quo dedico-to amor puro, do jòòjhosE p'ra nao depreciar as nossas crenças
Peço-te pTr«i accei tares meus cônsul hos.

Cachoeira, 6 do março de 1888.
Almeida Nuro.

DECLARAÇÃO
P. Helena Figuerina de Mon

•corvo Carvalho, f*z scienta aos srs.
propnetnrius do São Felix, q^e
tiverem propriedades pdificadas em
terrenos foréiros, portori-*ent*js aos
berdeiros do finado seu pai, Früc-
tooso G(>me> Muncorvo, que não
paguem fôrose iauneimos em caso
do venda a p^s oa nenhuma, a nào
ser ao sr, manual Francisco dn
Souza Bastos, a quem «resta d»cta
deu pro uraçao b»*4anl« par»i, *un
meu nomn, pod r cobrar, recebr,
pasear recibos, chamar a concilia-
ção cs remissos e seguir acção atè
ser paga de tudo quanto deve-
rem o* mesmos srs. rendeiros.

Outro sim, declaro que nunca'dei 
procuração, nem autori ei o

ninguém para receber foros, quan-
to irá ais para ven<fer terrenos co.
mo me consta, cujos títulos de
venda dos mesmos, não dou por
validos, porque estào aulios poríéi; pelo que,vou propor acção aos
srs, qu* dizem ter c «mpra ío,afim
de ser eu paga do qu* me devem,
caso não paguem amigavelmente;
ficando, porém, á e>tes o direito
de liquidarem com aquela queindivi amete passou os liluios.

Cachoeira. 9 do março de 1888
Helena Figcerina. de Honcor-

vo Carvalho

?*> A&fiíi.Olüií

menos,
por

garante vender por
que outra qualquer casa
otíoto peças inteirai.

As exríTfís. sras.
:<.Çrájdj».;q«jpbj,itjJJo de cretono uns4u 13 24 25 loja de Manuel Ter-tiilisnod» Almeid., orces re u-mídissimos, rua formosa n. 44Grande queima sem fogo n •

loja da íl«nu«l T«rluliano da* k\Bíeieja, não pe^am tempo,vamve« magnífico sortimento e o preçoquo* slá vendan lo esía ebilèéilúada Joja, é de adrái ar?
Kua Formosa n, -44,

o

fâ<ift«iiii mm
i>

wmm
N-^ía bem montada èasa donegocio, vend^?..se maule!*a ín-

gleza debõi cjüiilMade, chá dallt,-ia e preto, assim como ívnernore massas finas de tndus as
qualidade , na rua Formosa de*.
ti C1JHÍH.

PADARIA LEaLDADS
Na padaria lealdade vendei»«»bü UKumra de superior quali-^e águas e J S P J. HBimtliS Inglezes de Iodas quaM*te Jane cond-n-adr) rnanliga

ATTENÇÃO
a»

And é Moraes ac*£>a de receber
da capital, um ric> e pomposortimentp de cretones, os padrõesmais lindas, a 320 ao covido,
una partida de sapaúnhos parasenhoras a 4U, a dos ricamente
enfeita-los a 6U, umi rmça damaírasto ene>rp>-do oor 5U e mais
aügos que <.ham< *» attencâo d3-eus freguezes, e que esla dísòòs*

CoeHvoíí Pm TMF'? W T* t[) a <lUtílmar P™ úMòà 30 OiO
ve„Lo:;r;dmtirpat;fLat'!o q:,e cuíre «»^> —-

Fellipp^
fí ferreira Santos, queujoifja.of.ngi8, «rdep-aio, chá Pre.

dad a ru» Brínts%! ti. 15.

m ¦#A

M'U N Oi OS
UM.

Vicente 'Ve 
gára pede- enobreci -

damente aos seus devedores, queverihatD sansfazer suas contas, até
o dia 20 du corrente, e, se nao
áttendertm a este pedido, passarão

.pelo desgasto de verem seus no-
ÍWis, por es tenso neste jornal.

Outro sim, faz': scienle ao pu-
Jblico, qu;?, nesta d^cía vendeu
sua sapataria ao sr, cimeno igria
cio da costa.r

S. Felix .--12 de marco de 18ç8

m

Grande e variado sortimento de
fiize/idas 'trou.ee 

*a c« pilai Manu*
d Tertuliano de Almeida, própria- __ 9 „
tario .da" loja-a tm Formou n. [ sua resiu«dcja em sV Felix"

ANDRÉ -VIORAES

O p^opr ^HHAd^.tí bem conhen^G estarvle im-nto partini
pa aoá sr-üj» ín-gm^es, d'esla ei
dade o seu r concho que 

"&
a^ha.bern surtido da-í a^elho-es
fazenaas francezas, ingl-zas ale
mães, cai^ads, miad zís. perfy.oiariqs, roupas feiias o qn- tudo
de hora em diante verjjHíá por¦ muito menos d'.q que outro qua;.
quor esi^beie-JniMíio, vsto úf^ht
ve^ suas c^pfas seilm M$i
com grandes v^n^g.im e (|a;|rÍ«'hos» escolha; qji;é[m íu^rier v-*»
nha vêr, p^ gep esiabeilecimnn-
to se acaará aberto oas 6 da nya-
uhao ^'9da noite.

27 Hua das Flores n, 2T.

ver pdra cer.
Aniré i\loraes

N. i7-
rua das Flores.

£ $ ABOLICIOJÍIS^Ò' .;- 
'

José Theodoro P<uiiponet offiVe
ce stuss^rviçoâ ao abüliciónisoai
dWa CGmacj.

Os «e*icrav;sados», que sè jul-
garem com direito á sua, liberda-
d^S; que por tff ilo da í|i de 1
de nove&br <le t83l, qy^r i;or

Os «jiUMüá Ut) A.tlÜ!{
Linio rora-m e bVspanhol era

dous volume., vérVido para o por*.íugu«z por Viri;iane M Anazoa-í.
Publú-ar^e há brev^men^ erara*iCJcuIos de 16 p ginas em 8%

ptíjo diminuto pr^» |'íi 2<f{) iícada uü7, Q8Í0i no seto iikb ea:re-
gas. Por i| íV.scieulos 2S000 pa-
gos na (--ntregi do pnm í o,

Aísigna^se na L ji Gen^io,

DE LUACA'0
. Leoaor H A jos Santos íea-3-

do dè demorarse na caáiai uei^
i;»u d^ faz-^r parte *;g Loj'l;égiò ds
Nossa Seahr-ra de Lourdese Àaa*
pa d-ci*^ ^ez^mhro dj 1887.

GÜLLJS<jJO JíSFERlNG^S
¦ 
*

Este estabellêcímento de instrui
ção, a rua da Ponte Velha, àb'na
suas aulas no dia 10 de ianeinC
dn 1888. ' ¦¦¦ ..fr

CAIXAS PÂBÂ
a.Bsta, typographia se ^irá onds*-e fabricam Cbixas par,a4y^os e c«^

valcEss para as ínesmas, com toda,cuir«i i^i poaem jrocüral-o na a perfeição* e por preças módicos
Aceita se encomme

IfrjB»'-,
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TRIUMPHA A VERDADE

dn o barateiro Jose Go.içlvos dô
Almeida»

egual

que

aos

por

rue

E.lá conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loja
mais bem sontiia dVgU ci*ade. e a qu» tem fazendas de mais apu
rad o g< sto, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de
provar que nao ha comp-n d or, venham crer « scienliücar-se da
verdade.

Um covado dc me inò de qualquer côr por 88) rs.
que por ahi ve »d*m a 9G0.

Um cevado e caz mira granito por 2500, igual a
ahi tendem h 3 00.

S40 rs, im o Ule sortirperito de lan valem 800 rs.
Im covado d' ? i neta liza por "200 rs.
Um chap*o« J é M«ri oo ior ítiOü.
Um par de botinas c uro da rtôsià com iíhoz, o que hi de

lh.r p t 8S0U0
Um cpar d sapatihha ingleza por 7jj00 todos vendem eguai for

^000,
Ui p*r de sa >íi o v^r tiz que todos véndenri por 10$,igual por 9$000.
Um p»r de Sipat> eu o da russia por lífOOO é de admirar.
D *lumh iii^e soxtimeiitu de casemira preta e da cores, em pe

ças e cortes.
Bins b nacos e d^ cô es creones oam t)dos os nreço*. ma

drastov chapéus Pafa h>mtnse senhoras, o qua ha da mais mo*
deroos.

Fichut li/ose eon sedai luvos, lqae«, flô es, espartilhos, calçndos
e uma infeni *»de «ie a tígos que ó com a p eença dos fregue
^.es posso m «ín ^justiü arqie aqui n'e4a ciiida uão ht competidor-

Avizo aos fegue/ü s p ir rienos 30 oo- cenio que outro qualquer.
19 Hua da poule ve!ha 19

vtsutn
Tinto e branco, do prime ra

segunda qualidade, vwie Manuef
1 ontes Moreira, em pipa*, bar
ris e a retalha em I ti s «coitaGíie
deste vinagre no commercio U>n_
sido immensa.

Ode primeira quahlade tem
substituído perftíhuienti o de Lis-
bôa e rnuihs casas qu^ vendiam
deste tem-no &ub â!uido poraquelle, sem a mínima reciams*
V*ák> por parte de $eu> íreguezí*.

Deoosito na Oib io * d»j café
mudo a rua d*s Flores n. 21.

PADARU LEALDADE
A MU FOMIOZA

Tem constantemente massas fi
nas tomo seja bolaxõàs aporapa»
dor, bolaxa* Adelma (lastro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias da
Bainha e flor do tsigo.

Pia íua formosa n. 15

CERVEJA BKAZILEIRt
5|000 a dúzia, 440 rs, a garrafa

é seu importador n'eita cidade Mar
nuel Fontes Moreira.

Tem sempre em deposito grande
quantidade da mesma, branca e
preta.

Esta cerveja è inaiteravel por
a 3 annos.
A sua côr douradinha e perfeí*iamete límpida, seu pala dar é

agradável o corresponde perftita*nume ao di ingleza.
Nacionais e estrangeiras s^o un..

nimes em proclamar a sua b ndi«
de, chegando alguns u'ese< a pre-
feril a pa a sau uzo part pular.

Ó seu fabricante r<vgosija-*e por
ter conseguido fabricar uma cer*
veja que está acima de todas na*
ciooaes, e superiores a mustas es«
üange ras, que sô tem mento por
não serem do paiz.

O annuncianie tem a profunda
convicção que o respeitável pú*
blico, uma vèz cOuveucido ueâi.
bs verdades, nâo lhe recusará è
sua valiosa protecção, do que sè
confessa sumamente grato, i

AGUACEUNA
O melhor preparado para tirar

eavpaa-ê -foilifLcar e cabelK vea-

CAFE' S
SlMiuel Fontes Xo eir::.eoRiinua

aom o Qeu ftibi o >e ba.fé tiuido,
orno é ge-almeoh ooti.ilo.

liste cale é o verdadeiro *afò de
i»e as exma*. f< llii ; e mais,
amadores podem faz^r uzo sem o
mitíiiiíó r> c íd de quo sej «. úm pro*
dueto falsincado m $U{.-tuido do
seu verdadeiro p;*ladar;p>. is ó seu
f bricinte .«l*m do •«••onneCiBisnto
profissional quj tema n° tà irn
tustâa só manipula o m,t h r café

qu^ encontra no mercado, razões
estas qoe o colo üt na út ira do
seu verdadeiro valr.

A exmas.fam h«s que desejarem
uzar do lim genetO tão perfeito
mandarão abdstetwse, do mesmo
na fabrici a rua d«s Flores a* %i

unico a onde é veiii.do.
Preço t#U0O o kilo.

lugar

TIJOLOZ
O abaixo assignado tem com-

tantemente grande quantidade
de tijolos na acrediiada plarte
do finado Bernar.íino Rodrigoua«
reconhecidos como os melhores,
de quantos possam vir ao iner-
cado.

A» pessoas, que os pretende»
rem podem dirigir-se ab abaixo
assignado na mesma olaria,

S. Felix 30 de setembro de

Joaquim Alvas Saneies

I

¦si-l.
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