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O ASTEf-OIDE -
UM DOOUMENTO VALIOSO

Publicamos hoje uma luminosa car-
ta, do exm.» sr. conselheiro Paulo
Pessoa, ao eminente abolioeinista dr.
Cezar Zama, deputado geral pelo 13.°
districto d'esta provincia, e para ella
chamamos a attèrição dos nossos dig-
nos leitores e mesmo a adversários.

(Esta carta, è de uma importância
tal que, ella só por si, responde ca-
balmente as arguições que o «scrava-
gismo tente fazer ao abolicionismo.

E' um documento fornecido em prol
do abolicionismo, por. ura abalisado
lavrador paulista que, convencido dos

—os meus novos colonos—ainda me
não deram o menor motivo de queixa;
vivo alegre e feliz no meio d'elles,
que redobraram para comigo de at-
tenções e respeito.

«Dei-lhe liberdade completa, incon-
dicional, e no pequeno discurso, que
lhes fiz ao distribuir as cartas, fallei-
lhes dos graves deveres, quealiber-
dade lhes impunha, e disse-lhes algu-
mas palavras inspiradas pelo colação,
muito diversas aliás d'aquellas que
com antecedência havia preparado. No
ponto de vista litterario, fiz ura «fias-
co» completo porque chorei também.
Conclui dando-lhes uma semana para
procurarem o commodo que melhor
lhes parecesse, e declarando-lhes ao
mesmo tempo que minha casa conti-

fruetos do trabalho livre nao hesitou - ^ para os que qui-
pol-oem pratica ua sua fazenda e cu- ™a 

trabpalhar e prSceder bemios resultados elle confessa na presen- ^^WMÂmkMSmi nn. fnram nro
te carta.

Não è um abolicionista «que nada
possue» quem falia; éum proprietário
oppulento; éum homem progressista
amante de seu paiz; è mais um Paulo
do abolicionismo.

O escravagismo perdeu mais este seu
paladino e.completamente assim ani-
quilado e vencido, só lhe resta um
recurso: é preparar-se para em maio

•ou junho vindouro ouvir tocar o ver-
dadeiro hymno da liberdade em todo
paiz;—Eil-a:

«Meu velho Zama—Kemanso 12 de
março de 1888.—Não foi uma, mas
duas as cartas que te eácrevi emquan-
to pleiteavas a tua eleição pelo 13°

«A' excepçao de tres, que foram pro
curar suas irmans em S. Paulo, e de
dois, um dos quaes—ingênuo—que fo-
raítí ter com ópai, libertado por mim,
ha dez annos, todos ficaram comigo, e
são os que me rodeiam, e junto aos
quaes sinto-me feliz è contente, como
acima te disse.
, «Agora as informações, que devem
aproveitar aos agricultores do norte,
que dentro em breve se verão defron-
te d'essa necescidade social—a eman-
cipação completa e immediata do es-
cravo.

«Dize aos teus comprovincianos que
nãô-sé. illudam com meia liberdade
na esperança de não clesorganisar ser-
viços encaminhados. Com a libertação,
condicional nada obterão dos escravos.

districto. Deves já ter recebido a se- Estes querem se sentir livres,-comple.
püctáv Pensei era escrever-te tercei- tamente livres, e só querem trabalhar
ráfolícitando-te pela victoria; não sob um regimen novo, e com plena

_i. ¦ . ' ¦¦** ._.'.. 11 * ;i._.i!J._l„'fiz. porém, porque o muito trabalho
tjue ultimamente tenho tido, rne ab»
sol ve t odb o te m po. -

«Vou dar-te uma noticia, que deve
agradar-te, e ao mesmo tempo algu-
mas informações a respeito do trabalho
livre.
;. «Desde Io de janeiro não possuo mais
nm só escravol Libertei todos, e IU
guei-os á casa por um contracto igual
ao que tinha com os colonos estran-
geirose que terei com osjqne de novo
ajustar. Bem vês que meu escravismo
è tolerante e sepultavel.

responsabilidade...
«A libertação condicional^ mesmo

com prazo limitadíssimo não produz
effeito algum n'aquellas almas ulce-
radas por tão longo captiveiro. Suspei-
tame com razão a respeito de alguns.

meus ex-captivos procurem outro.pa-
trão, com tanto que trabalhem, e que
outros venham substituil-os!

«Nós aqui em S. Paulo temos expe-
riencia completado assumptoeconhe^
cimento perfeito de todos os typos
de libertação. Ha um typo unico ra-
soavei e proveitoso—è a liberdade
completa, immediata e incondicional.
Os próprios libertos devem tomar a
responsabilidade do erro da retirada
da casa, de que foram captivos. Está
claro que senhores ha que perderam
todos os trabalhadores, e o motivo uni-
co será porque não mereceu tel-os.
Mas a grande maioria ficará colloca-
da dentro de um mez.

«Tenho em minha íamilia exemplos
completos. Meu irmão libertou todos
que passuia. Alguns d'estes sahiram e
foram procurar serviços—longe. Oito
dias depois me procuraram, ou ao meu
próprio irmão e accomodaram-se com-
noscp trazendo impressões desfavora-
veis da v0a de vagabundos,, que Je-
varam durante esses oito dias,

«Para não enfastiar-te mais com
tal assumpto, resumo dizendo-te que
durante o mez de fevereiro passamos
na provincia horas de amargura e de
terror, vendo a mais completa desor-
ganisação do trabalho, que se pode
imaginar.

«Todo o corpo de trabalhadores de-
sertou das fazendas, que ficaram quasi
todas abandonadas. Não exagero di*
zendo que sobre 100, 80 ficaram de-
sertas procurando os negros ou as cl*
dades, ou alliciadores malévolos. Que
será de todos nós? pensávamos triste-
mente.

«Pouco a pouco elles cançaram-se
da vadiação, ea seu turno os allicia-
dores ,cançaram-se de sustental-os sem
proveito, e hoje, março, já estão to-
dos mais ou menos arrumados. Com--
prehendes que quando digo—todos—
exceptuo alguns proprietário de má re-
putação. Estes com effeito serão eli-
r • _ _. _*l _. _ _-. ,_._t_~.i:._.„._ J_^~ 1« 4V__.x_<. Anc

alie uma tal liberdade é apenas um minados e substituidos pela força das
logro para demorai-os na escravidão, circumstancias, e nem falta faraó à
da qaal as círcuinstâncias os tiraram, lavoura.
Trabalham; mas.com indolência e má
vontade; funciona o corpo, mas não o

_is.av. i_.m ves que meu escravismo ^Livres de todo, dão algumas cabe-1 será 
"apreciável 

V&rè^ 
^^6tolerante e sepultavel. . cadas; mas afinal flxa__.**se aqui ou ali. compensada pelos ber^eficos effeitos da

«Cheio de alegria, partecipo-t. que I Que importa isso? Que importa que os 1 liberdade. Outra cousa deves duer

«E* possivel que na colheita actual
haja alguma perda de fruetoa, ella po-
rèm, è tão grande, que esta falta não

•<- V"
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tambem aos teus com provincia nos: ó
que elles laboram em grande erro sup-
pondo soffrer grandes prejuízos co*n a
perda da propriedade escrava.

«Deves lembrar-te que òmeugran-
de argumento de escravista era—que
o corpo escravo era o único com quepodíamos contar p. rao trabalho cons-tanto e ind spensavei ao agricultor, e
que se este pudesse contar sempre
com trabalhadores livres, de bôa von-tade sacrificaria o escravo.

Quem argumentava assim podia serconsiderado um pessinista, mas nãoum emperrado.
«Pois bem: os teus pratricios que per-

O ASTEROIBE
' " "" mm •'--¦¦ -»--.-¦ |,

mais doquetodasas couves que tenho,e que todo o leite de minhas vaccas.Pois bem: esse vintemde eouvee deleite, o gado, que mato, a fazenda quecompro por atacado» e que lhes vendo

nüo era sincera, nao corrêwndia vnecessidades do tempo. Esto escolMl
que convém evitar. ""e

E tanto o actual governo oMA con-vencido da necessidade e üriòhcíía reaihô.0 .«ais barato doAuo nas teto^TEg£6.ígg? "ü
£d?M#._íuasi Para o Paea™»to suas intenções SSStóârbt&c^do trabalhador.

«Tudo isto passava despercebido noregimen da escravidão.«Lá se foi a segunda folha de papel,e eu aoccupar-me do mesmo assump-to! Mas esta matéria deve merecer to-da a attenção dos bahianos, que breve-mente se acharão face a face, com o
problema que me causava ha pouco,

no primeiro dia.de sessão depõi si aeleição de commissao, e lazer todo oesforço, mesmo com sacrifício da rhe-torica de seus amigos, para que a leiseja votada o mais rapidamente possi-
Eisto não só porque o governo estáconvencido de que é preciso acabarcom a questão, como porque não preten-cam este receio. Trabalhadores não tanZZvS!õT^\fLnP°T' f *a^S<>. «orque na^jS-

faltam a quem os sabe procurar Pri- n^hJS^u^? ° utUr0' Que de ser governo só para tratar d'isso Omeiramente temos os proorio? aJrZi f "°2^to^^^m «?..?.a88a ?c?n" ^uprogramma é mais vasto, visa L?meiramente temos os próprios escra-vos, que não se derretem e nem desap-
parecem, e que precizam de viver ede alimentar-se, e, portanto, de tra-balhar, cousa que elles comprenhen-
dem em breve prazo.

tractem. Na canna o negocio será ain-da mais vantajoso para o patrão, do
que no café. Tenho no fim de ura pastoum sitio de uma irmã minha, muitobom para aqui, mas provavelmente in-fenor aos da Bahia. Tomei conta d'es-«Depois temos ura corpo enorme de «Íh« An-™,*if* 10meiC0?ta des"

.''¦'" ¦''*.. 
'

«:/'v'V.
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irios. Não alludo ao emigrante que fe-lizmente hoje nos procura em abudan-cia; allude ao brazileiro, preguiçososhontem e vivendo das aparas do servi-
ço escravo e da benevolência do pro-pnetario rural, ao qual fazia a cortena qualidade de aggregado, capanga,ou outra qualquer couza. Este brazilei-ro lança-se hoje valentemente ao tra-balho, ou porque este se nobilitassecom a liberdade. ou porque lhe tives-sem faltado aquelles recursos anterio-res. E' o que aqui estamos vendo.«Quanto a mim tenho recolhido mui-to receioso de que no regimem actualnão esteja suficientemente supprido detrabalhadores.

«Muita gente que vivia de quatropes de feijão e de uma quarta de mi-lho, entra hoje no servicc dó cafezal, edo terreiro com satisfação, e os que te-nho recebido accommodam-se perfei-tamente nas antigas senzalas dos es-cravos.. As minhas são, na- verdadeboas, mas foram feitas em forma dequadradoTforma repugantè até aqui.«Continua a mesma forma, posto quesem fechadura, e elles hoje atè achampreferível o quadrado, porque n'ellerecolhem os seus mantimentos sem re-ceio do damno dos animaes. Meu qua-drado e um grande pateo cercado decasas brancas e limpas, cujas portaspretendo agora abrir para o lado deíora.
«E' tambem preciso que teus patri-cios saibam que o trabalho livre não ó

ffnnnL°A'°™:^PrÍ_nCÍ.PÍ0 PareCe- ES-

em meu cafesal de 250 mil pés!

seu programma é mais vasto, visa ou-trás necessidades do paiz, algumas dasquaes decorrem justamente da nova or-dem de couzas, que se vae originarda morte da secular instituição, auetanto nos entorpeceu. *
E'assim, que o honrado ministro dafazenda tem um plano finaceiro, quepretende executar logo, logo auefor possivel. A base d'elle é a creacão

/l/i __>1-_lr_'_-_S_S\.« A~ ,-. • - - ~ * .

NOTICIÁRIO
i 

LIBERDADES
No dia 4 de fevereiro ultimo, a exm*.sra. d. Maria Porcina do Paraizo, re-sidente em Itapagipe, districto da villade 8. Felippe, passou carta de líberda-

de sem ônus algum á suas escravisadas
de nomes Selvina, Delmira, Domingas,*
Luiza, Joanna e Roza.

Parabéns á tão distineta e humani-
taria senhora.

Acceito d aqui um abraço do-abolicio- ponto de partida para à disSiüo nms a zama ao escravocata-«Paula projecto apresentado no senado Sos0UZd,>> fs; Teixeira Junior, Affonso Celso eLafayette. Pretende mais o illustre mi-nistro oecupar-se com a creacão de«Bancosde agrícolas» e dar o maiordesenvolvimento possivel ás «caixaseconômicas».
A «conversão da moeda» é o alvo a

que se chegará por estes meiosindirec-
tos e será a cupola d'esteplano.

Merecerá especial cuidado do gover-no a reforma municipal, no sentidodescentraiisador, libertando o mais pos-si vel da tutela do governo o município ea provincia.E' inútil dizer qne o governo vae tra-tar da colonisação com um empenhoeum afan, que excedam tudo quanto setem feito até aqui-—dizemos mal, tudo
quanto até aqui se tem pensado em fazer.

Em artigo editorial a «Gazeta de No- I SiB0^1111.0,-./ vontade dos
ticias» deu informações ao publico so- $Mk™ fime. e a,ev.cidlda*os resulta*bre o programma é^m^^\^^^m^^^m§!>l^^i

O PROGEAMMA DO GOVERNO

bre o programma do ministério 10 demarço.
Com a divida venia, transcrevemos

para aqui um trecho do artigo do dis-tmeto collega.
Diz elle:
O ponto capital do programma é a«Abolição immediata da Escravidão»,usta lei será naturalmente acompanha-

m af disposições collateraes, temjen-
trai» i2rgainisaçã0 

'e re-^ularidade dotva^vLr** ° xcg.uianuaue ÜO
tp nniifA>Aí r.H-"u &" ^W10ü0- •sp.-*i Uttflamot de modo a resguardar a mai*!

. «Nada lhes dou, tudo lhes vendo nà .Jf111!?.11? vista' eMa íáé& d* ab°- - — i— -inclusive um vintém de couve ou de nara®*£$* .par?c6 ousada de mais opinião publicaleite! Comprehendes que só faço lHS,SÍf,í conservador;' quem clama por estas
para moralisar o trabalho, e para <m^ senS SIfm'V.erá que é a unica '
elles comprehendam que sò podera con-1 fe&5 Plati?a-A^u,estao . Üpltransi-

e de
e a

comum pouco de boa vontade, póde-seconseguir muito.
E ahi está o que podemos garantiré por ora o programma do governo.Não se supponha, porém, que se tratade uma promessa, de uma credencional

para apanhar votos nas câmaras e ap-
plausos da multidão; trata-se de um
propósito feito, que ha de ser levado acabo, á custa de quantos esforços ògo-
verno puder empregar.

Ea sua convicção, que é assim que
pode bem servir o paiz; conta com re-
sistencias,sabe que lhe hão de levantar
difíiculdades mas está disposto a luctar,
porque sente que está no bom caminho,
esabe que o elevou foi justamente aopinião publica, que ha muito tempo„i«™ —~1~~ reformas.

SECÇÁO LIVRE
:ínntuhâ*Tr \r —~«r¦*'»«» • <m JulioRodriguesFetal declara ao pu**wutaiidade está provada, porque %lico e a o commercio, que se acha da

:¦
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possedo deposito em que sua firma foi
falsificada, pelo sr. Manuel Jose Ferrei-
ra negociante protegido pelos srs. Du-
arte Costa eC, que bem poderiam ter
mandadoeste novo explorador para ter
ras longiquas.

Este documento acha-se em poder do
sr. Processo Jose da Silva no Gurra-
linho, e na Bahia osr. Raphael, sócio
da casa de José da Gosta Ferreira;
poderá informar a quem tiver inte-
resse de conhecer esta escamotagem,
cuja falsidade foi descoberta pelo dis-
tiiicto advogado José Almachio Ribei-
ro Guimarães.

Oautella e prevenção, srs. do «om-
mercio. - ; ort0

Curralinho, 10 de março de 1888.

PADARIA 
"LEALDADE

Na padaria lealdade vendas*-
vinho figueira de superior qüall-
dade águas fl J S P J.

Bifóutòa Inglezes de todas qua-
lidado:; íeiie condensado rnaiUtiga
Pelíiop», eerreira Santos, que'-
jos flamengos, e (.'e prato, cha Pre-
íò e Hy ou, em latas de 1 # e 2$.

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

i

FRUCIUOZO BRANüAO
Víjnde Café superior, moido, puro
nulo SeboròzomiTIO 58D0fOZô
Ri?a da Praça n. 7.

t.

A QUEM" INTERESSAR
Manuel Paulo Telles de Mattos,

tendo recebido, ha mezes; de uma
pessoa, que não se lembra, na villa
do Curralinho, aquantia de 2^500 para
comprar uma encommenda na Bahia,
na casa de Germano e C, convida a
essa pessoa para lhe apparecer, e dan-
do-lhe os signaes certos, recebe a re-
ferida quantia que se acha em seu po-
poder.Cachoeira, 15 de março de 1888.

AO PUBLICO
Mattos & Compania, negociantes

desta praça, fazem publico ás pessoas
com quem teem transações, que os
seus recebimentos serão feitos medi-
ante recibos impressos em talões, dan-
do o seu encarregado uma parte por
elle assignadas, devendo a pessoa que
pagar assignar na outra, isto para
que, nem só mais regularmente seja
feito este serviço, como também para
evitar alguma duvida. Entretanto jul-
gam que tal declaração nem sógaran-
te ao pagador, como ao recebedor.

Declaram mais que tendo feito ac-
quisiçãõ dos tres guindastes colloca-
dos no cáes de baixo desta cidade,
procederãoá cobrança semanalmente,
na razão de 400 réis a lingada.

Ainda repetem que fazem a presen-
te declaração, para que ninguém se
chame á ignorância.

Cachoeira, 15 de março de 1888.

•<—j

W&BãM& MM

Nesta bem montada ^asa de
negocio, vende-se manteiga in*
gleza de boi qualidade, chá da
índia e preto, assim como tem
>empre massas finas de t^das as
qualidade , na rua Formosa des-
ta cidade.

ATTENÇAO
Andté Moraes ac*ba de receber

da capital, um iíco e pomposo
oftimento decietones, os padrões
mais lindos; a 320 ao covido,
urna partida de sapa vinhos para
senhoras a 4U, e dos ricamente
enfeiiaios a 6U, umi peça de
madrasto eiiCJrpsdo por 50 e mais
artigos que chama a atlenção da
seus fregüezes, e que está dispôs-
toa queimar por menos 30 0|0
do que outro qualquer, venham
ver para crer.

André Moraes rua das Flores.
N. 27-

AN NÚNCIOS
PASSEIO DE RECREIO

A distincta philarmonica «Euterpe
Ceciliana», no domingo de Paschoa,i —. 

^Mp£M nümaiio i*na
partirá da estação da estrada defer- sua sapalaria ao sr. c^meilO i0na

Visentí Vergara pede encareci-
dam*nle aos seus devedores, que
venham sastisfazer suas contas, até
o dia 20 do corrente, e, se não.
ôtiaderem a este pedido, passarão
pelo desgosto de verem seus no-
mes, por est uso neste jornal.

Outro sim, faz scienie ao pu-
blico, que, resta dada vendeu

ro Central d'esta cidade, em trem es-
pecial, a pitoresca villa de S. Gon-
calo dos Campos, em viagem de re-
creio; os annuncios estão publicados
em todas as gazetas d'esta cidade.

FRUCTUOZO BRANDÃO
Vmde tinta Blue Black muita

prtta, fina e Sxa.
GARANTIDA

Preço Resumido

cio da costa.
S. Felix. tf de m*rçodè 18V8,

CAIXAS PARA TYPOS
rfe>ta, typographia se dirá. onde

ge fabricam Cbixes para lypos e ca-
valetes para as mesmas, tom toda
a perfeição e por preços módicos.

I Aceita se encommendas.

OS GiVlMES DO AMOU
Lindo romance hespanhol em

dous volume?, vpriido para o por«
tuguez por Viriiiane de Amazone.

Publicar-se há brevemente em
fasciculos de 1G paginas em 8*,
pelo diminuto pr<-ço d« 200 rs.
cada um, pagos no acto das entre-
gas. Por 12 h-sciculos 2#000 pa-
gos na entrega do prim i*o,

Assigna-se na hy\ Gene«io,

de:l*.RAC\o
D. Leonor H A Jos Santos ímv

do de demorar-se na capital dei4
xou de fazsr parle do Cóllegio de
Nossa Senhora de Lourdese Am*
paru desde dezembro d* 1887.

COLUNO ESPERiNÇ**

Este estabellecimento de instrua
ção, â rua da Ponte Velha, abriu
suas aulas no dia 10 Je janeiro,
da 1888.

DE
ANDRÉ MORAES

O proprietária d'e»U bem cò.
nhecido estabelecimento partin-
pa aos seus fregüezes, d'esla ei-
dade o seu rcconcevo que se
auhá bem sortido das melhores
fazendas fráncezas, ing ezas, alle^
mães, calçada, miudezas, prfu-
marias, roupas feitas o qne tuio
de hora em diante venderá por
muilo menos do que outro qual-
quer estabeles.nrmto, visto d'este
vez suas compras serem feitas
com grandes vantagens a capri*
ehostt escolha; quem duvider v**
nha vêr, qua seu estabellecimen-
to se achará aberto das 6 da raa-
uhan a< 9 da noite.

27 Rua das Flores n, ST.

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pâmponet offerece

seus serviços ao abolicionismo d'esta
r\ r\ -vyt Ck V* f* O

Os «escravisàdos», que se julgarem
com direito á suas liberdades, que
por effeito dà lei de 7 de novembro
de 1831, quer por outra lei, podem,
procurál-o na sua residência em fejl
Felix.
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NOVA LOJâ d« o baateiío José Gonçalves dâ
Almeida'

r
i

a:)s

por

DA

? tVVAtltlTAS
TRIUWIPHA A VERDADE

Está conliedlo pelos meus numerozos freguês que é a loja
mais bem sontida d'esta cidade, e a qu»» temíaz.enias de mais apu
rado g-sio, e éa que vende sem ganhar, para ainda acabar de
provar que nao ha competidor, venham crer e ssieotifkar-se d»
verdade.

Um covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira granito por 2500, igual a que
ahi veadem a 3500..

240 rs. importante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de setinêta liza por 200 rs.

-Um chapéo a Joé Mariano por 3600.
Um par de botinas couro da ruisia com ilhoz, oquehi da

lhor po.- 9j}000.
Um par da saoatiaha ingleza por 7J00 todos ven lem egud por

9JJO0O.
Um par de sapato verniz que lodo* vendem por I0$,igu-al por 9§000.
Um par de sapato couro tia russia por 4$G00 é de admirar.
Deslumbrante sortimento de casemira preta e de cores, em pe

çsse cortes.
Br ins brancos e ds çô 'es cretones para trios os preço*, ma-

drastos, chapéus para homens e senhoras, o qua ha de mais mo <
demos.

Fichus Ü70-Í e com seda, luvas, leques, flô es, espartilhos, calçados
e uma infeoi-iade de a ti gos que só com a presença dos (regue-
zes posso mostrire justificar que aqui n'e*Ç.a cidade nâo hi competidor.

. Ayizo aos f eguezôs por uenos 30 por cenio que outro qualquer.10 ttua da ponte velha 19

Tinto e branco, do primeira
segunda qualidade,* vende Slahu*r
i onte-s Moreira, ein pipas, bar
ris e a retalho em 1 tios, aceitação
deüle vinagre no conanaorcio lira
sido immensa.

Ode primeira qualidade tem
substituído jeifúti mente o de Lis-
bôa o muitis cavas qm vendiam
deí-te tem-no sub;-iündo por
aquelle, sem a mínima reclami-
çâo por parte de seus freguezjs.

Deposito na fab.ici di café
muidj a rui das Flores n. 21.

me
GAFE MUI DO

,';•' '

PADARIA LEALDADE
AhüA F0RM0ZA

Tem constantemente ma ssas fi.
nas tomo seja bolaxõas apompa»
dor, holaxas Adelina Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias da
Rainha e flor do trigo,

Na iua formosa n. 15

i-.

CERVEJA BBAZJLElBl
5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importador «'esta cidade Ma»

nuírl Fontes Moreira.
Tem sempre em deposito grande

quantidade da mesma, branca e
peta.

Esta cerveja è inalterável pora 3 annos.
A sua côr douraiinha e perfei*ta mele límpida, seu pafadar é

agradável e corresponde perfeita*mente ao da ingleza.
Jiacionaes e estrangeiras sfo ttna

nitpes em proclamar a sua bond**.
de, chegando alguns u'es<e* apre-
feril a pa a seu uzo part eular.

O seu fabricante rogosija-se porter conseguido £>briear uma cei>
veja que ostá acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas es<
trangeiras, que >ó tem mérito pornào serem do paiz.

Oannuncianie tem a profundaconvicção que o respeitável publico, uma vez couveucido dês-
tas verdades, nào lhe recusará a
sua valiosa protocçâo, do que se
confessa sumacaenle grato.

AGUACELINA
O melhor preparado para lirar1 caspas e foriiacar o cabello, ven-

»

Minuel Fontes Moreira,çonlinu?*
comoveu fabrico de café muido,
como é geralmente eonínciJo,

Es*e çafô é o verdadeiro caíò de
que as exmas. famílias, e anis,
amadores podem fazfvr uzo. sem o
minimo rec Ip de que seja um pro-
dueto falsiücado ou destetujdo do
seu verdadeiro paladarjpois o seu
fabricante úm do conUõcvmento
profissional que tem n^ta in-
dustíia só manspula o inehor café
que encontra no mercado, razõ s
estas que o coloja na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.fana !i«s que desejarem
uzar de um geaeio tão perfeito
mandarão abastecesse do mesmo
na fabrici a rua das Flores n* 24
lugar unico a onde é ven lido.

PfOQO 1 o kilo.

TIJOLOZ
O abaixo assignado tem cons-

tanbmente grande quantidade
de tijolos na acreditada olaries
do finado Bernardino 

' 
Rodrigoua*

reconhecidos como os, melhores,
de quâhtOá possam vir ao mer»*
cado.

As pessoas, que os pretendes
rem podem dirigir-se ao abaixo
assignado na mesma olaria.

S. Felix -10 de? setembro de
1887. . • •";'¦'"'.,

Joaquim Alves Sanche*s


