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de assignantes AO rAi^-r-Pa-
gamento adiantado.

Cidade da (ütâwmúm***?
hia. V?l -I-

no»; vós podeis ladrar diante da lei
d'aquelle que tem em sua mão a terra
como um botão de rosas, e os ocea-
nos como uma gotta de orvalha; vós
podeis dizor: «vede como as ondas
perderam a sua fúria.»

«Mas quando vier o furacão....»

O ASTEflQlPS
A FUGA

Quando nos Estados-Unidos em 1850
promul^ou-se o «famoso biil» dos fugi-
livos, fazendo criminosa a evasão dos
infelizes escravos, e dando aos senho-
res o direito de perseguil-os e «caçai-
os» com a força publica, a indignação,
que causara tão férrea, quanto deshu-
mana lei, foi geral em todas as classes
e hierarchias d'aquelle paiz.

; Detodoe os pontos da «União Ame-
ricana» surgiram manifestações, e
protestos enérgicos contra tao irracio-
nal e nefanda lei.

O grande patriota Theodoro Pan-
ker, com eloqüência e sublimada ener-
gia, protestando contra tão immoral
lei assim exprimira-se:

«Eu me admiro muitas vezes do
desarrasoamento de certas pessoas que
*e atrevem a nos recommendar que
observemos o «biil» dos fugitivos.umai .^t j . (. u e0nTert,do enfiaidas les mais odiosas no mundo das h fetfd e baptisado com o nome deleis execrandas; uma lei que nao se«uw" f- 

repellida pelos homens, qaaüwwn/
em inferioridade de numero, têm a
superioridade da intelligencia, do pa-
triotismo e da instrucção, esta lei re-
cebeu, para seu descrédito a fulmina-
ção tremenda da palavra de Ruy Bar-,
boza.»

Este foi o resumo do protesto de 1 Vejamos o que disse Ruy Barboza

.¦>,w jy-y. •

r.v"'i-v'.-.
í&/y.'í.'*'-y
W''-':': 

'' 
- ¦'

tinha o direito de fazer, e que não se
tem a obrigação de cumprir.»

«Eu me admiro que ouze disser que
a lei de Deus escripta nos cèuae em
nossos boraçcVs, nos ordena que nun*
ca desobedeçamos uma le» humana.»

«Muito bem: supponhamos que as-
sim.»

Então seria dever do velho Daniel
renunciar o seu culto por ordem de
Dario.»

«Sabei que não está no poder de
pessoa alguma parar a marcha da li-
herdade.»

era ura discursos quando se descutia
essa lei execranda e immoral.

Sim, transcrevamos ligeiramente
alguns tópicos de seu abençoado dit-
curso.

Dizia elle:

«Eu quizera saber se ha n*este au-
dictorio um covarde bas,ante vil para
obedecer a tal lei.»

«De mim vo.s digo: eu aborreceria
meu3 filhos, e regeitaria de minh'àlma

w» ,  a cara companheira de minha vida,
«m7nquô»7plag^^ á que I se ella e elles não fossem os primeiro*
nos retrimos, engendrou ura projeto,! a estender sobre a cabeça do perso-
e entregando-o com e poder ao «ce-lguido as azas tutelares dessa sym-
lebre» barão de Cotegipe, fora porlpathia omnipotente, de que iem o so-^:»—i ia l'í,gredo as mulheres e os anjos.»

«E se a lei. essa lei neíanda batesse
á minha porta para arranca r»me •
foragido, e restituil-os a seus, torta-
radores, eu diria ao escravo: «Resi*-
ti»^e os cães da lei perversa nS»
penetraria no meu domicilio senã*
como salteadores—pelo arrombameat»
e pelo sangue.»

«Theodoro Panker»; vejamos entre-
tanto, o procedimento de outros cida-
dãos d'aquella admirada nação.

«Levy Uofflm» immortalUou o seu
nome, unindo*o aos dos maisarden-
tes abolicionistas; e a sua mais glorio-
sa conquista foi a de proteger a fu
ga dos escravos.

«Dupin, douto júris consulto em um
dos despachos disse: «assiste ao es-
cravo o direito natural de se salvar
quando e como podesse.»

«Saraiva» entretanto, estadista

lei de 23 de setembro de 1885!
Só no Brazil império se decretaria

cora tanto «descaro» uma lei, que
depõe da nossa civilisação; que fere
direitos naturaes; que attenta contra
a caridade; que avilta, que faz roçar
a face de uma nação nos immundos
charcos onde vive o monstrego «es-*
cravidão».

Ouçamos o que d'esta torpe e hedi-
onda lei disse o illustrado sr. dr. Luiz
Anselmo da Fonseca:

«Esta barbara disposição de lei, que
fez do dever do azylo um crime; que
chrismou a virtude da hospitalidade
com o ignóbil nome de acoutamento;
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- que pretendeu converter a casa do ei
«A este respeito eu nada receio,— Madão brazileiro em antro de fera
«íifhAfvnia />-puírt íityi nm Haiie nfarnA» 1  wlW-A i»^l.^.^.k»it^rY*t.iJi-nI-í*» A QTlí.nada;porque creio em um Deus eterno»
«Podeis promulg r os vossos de-

crétos, que nós appellaremos para a
lei suprema, è o tempo hade destruir
todos qs dé%retesque a ella se oppo
zeremÃ-

que expulsa inclementemente o anii
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«Reuni, (continuava Panker) toda
a palha e todo fene do mundo e fazei
lima corda para prender o mar: em' as ondas estiverem tranquillas" jreia toer; «encadeei o ocea*

mal outro que vem procurar abrigo
em sua caverna; que exprimiria um

r regresso na evolução social do Brazil,
"luina verdadeira degeneração se não

I significasse simpl smente a victoria
I momentânea e sem coasequencias im-

portantes dos representantes do pas-
sado sobre os construetores do futuro,

Assim pois, das opiniões dos escrito
tores—«Americanos do Sul» por noa
citados, colhem-se estas sublimes Ter-
dades: «não è um crime fugir á escra-
vidão, pele contrário, o escravo que
fugir, exerce um direito natural:
«serva te ípsüra.» Lly ';

O cidadão que azylar o infeliz escra-
visado sobre seu tecto, não commet-
te um crime, pelo contrario, exerce
a mais preciosa virtude—«a caridade*»*

Fugi pois, infelizes escravos, íiigÇ;.
Fugir é um recurso suprèmôi è Oi

gladio sacrosanto ás resistências dolo*
rosas e aífiictissimásl..

Jesus Christo valeu-se da fuga para
livrar o povo hebreu do captiveiro, e,
leval-o á terra da promissão.

Fugi pois, ó escravos,; fugi!
A liberdade exige de vós também

íp%\!'.:: y

da tyrannia sobre a liberdade, dos en-
senhos sobre as escolas; esta lei que um sacrifício:—«a fuga».
tornaria a geração actual indigna aos Foi a fuga-quem acceitouo mo-
olhos do porvir ae não tivesse sido'vimento abolicionista em S< Paulo.
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Será a fuga—quem ha de obrigar
b'estaprovíncia, ao<_ «engeuhocratas»,
e «fidalgos mandiocas» a cederem üe
seu escravagismo.

A fuga pois, infelizes escravos.
Era cada coração cachoeira no ou

sanft-lixta encontrareis um azylo, ura
defensor, mn... reducto inexpugnável.

«A fuga,—a fuga,—a fuga».

ESCRAVOS LIVRES
_. •

Todo escravo é livro, porque a li-
herdade ó urn Direito natural e todos
os-Direitos são derivados d'este.

Antes que houvessem leis já era co-
nhecido o Direito natural ê todos os
Direitos não são mais nem menos do
que a ampliação d'este Direito.

Pelo Direito natural, a liumanida-
de é uma só e o que é um sò nào po-de ser desigual.' Christo o maior philosopho, o maior
legislador que já mais houve, encer-
rou toda sua doutrina nVste santo
principio: «todos vòs sois iguaes as-
sim como um sóè o vosso Pai.

D'onde se deprehende exuberante-
mente que o escravo, apezar de suacondição, é livre, porque é parte ea-íregante da mesma humanidade.

A liberdade individual pode ser-. , atacada ou violada, mas este ataque,
esta violação não se funda em Direito
algum e sim no poder da força,que re-. presenta o despotismo, o qual é odespojo de todos os Direitos.

.,; Mas como o Direito é sempre Direi-
tõ, segue-se que o escravo, embora
;sua condição, è sempre livre, e as

. leis oue obrigara ao seu misero esta-
1t do/iaào são mais nem menos do quetini poder 

"absoluto repeliidò por to-
^,!(4°s Direitose, por isso, não destroem
|po direito primitivo de livre áquem
;tp,;se acha d'elle estorquido, porquea extorçãe nunca pode representarv nm um Direito legal.
É.v Todas as leis que garante seraèlhan-
li I? ^or0o perecem, oor serem con^^ tra todos preceitos divinos e huma-nes, como ficou demonstrado e portan-•to, «os escravos são livres—fujam »
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osravo, deitando sobre as chagas um
«molho de pira nta.

Após tantos mavíyvios o des-
graçado foi metido em ura tronco,
onde supp(5e-se já haver dado o ulti-
mo suspiro!

Chamamos a attençao dos exmos.
srs. dez. presidente da provincia,e dr.
chefe de policia, afim de ser punidoo verdugo do infeliz Braz, que no es-
tado era que foi visto paio nosso infor-
mante, já devera ha muito ter des-
apparecido d'entro os vivos!

O crime de Braz, foi porque sahira
d^quelle antro de horror em procu-ra de sua liberdade.

«Horresco referens.
Justiça! punição exmos. srs. presi-dente e chefe de policia—contra essemonstro que se chama João Ferreirade Oliveira l
Providencias contra esse thug bra-zileiro!
E diz-se liberal o «papa negro»João Ferreira de Qliveira!Providencias, providencias!

Peixoto; Valontinade2iminosraW*
tenente-coronel Araancio da Roeh>Passo; Rayrnunda e Delfina do sr Vberio Augusto Pereira, sendo esta'cora
prestação desurviços por 2annos, r.er .cebendo salário de 5#000 mensaes ôdo negociante Fernando Vicente 'de
Oliveira os 3 únicos que possuíaO sr. professor Diogo Vallasquos oesua irmã di«sp rasar a ra os serviçosdos ingênuos, filhos de sua excravaNathalia.

O sr. ccmmendador Joaquim Manuel de SanfAnna, mudou sua resi- &**v uy graça peio anniversario dadencia para o sobrado á rua de Baixo Paixão de Christo, restituiram Liber-
onde morou E_ftrrmii_.r_.<. nnnne dade a aauBÜes e5.r.rí_vn« a/.QnifQAWn^

secçao uvas
Senr. Redactor do «Asterioide».

Tenho o prazer de levarão seu go-nhecimento, como Advogado que èdesta importante cauza dos oppri-midos escravos as cartas de liberda-desque foram conferidas aos nossos ir-mãos que vivia sob o jugo. da escravi-dao n'esta freguezia essas liberdadesforam conferidas gratuitamente pelo»senhores da quelles escravos, e as qua-es muito nobilitam aquelles cidadãos
que de expontânea vontade, tíemac-
ção de graça pelo anniversario da

onde morou por muitos annos.

ESCRAVISADOS RETIRANTES
Pelismente os escravisados já vãocomprehendendo que não ha direitoalgum que os obriguem a trabalhar de

graça; disse Jesus: digno ó o traba-lhador de seu trabalho. ,
Exercendo o nobre direito de defe-sa própria, elles,asvictimas da barba-ria, tem abandonado os seus algozesem busca de suas liberdades e consta-nos quenestes3 dias últimos iá sobe á
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dade a aquelles escravos,o capitão Fer-nande Vicente de Oliveira, ao seu es-cravo de nome Apolinario, d. MariaLarangeira Dantas, aos escravos Joa-
quim. Ludigerio, Maria etodos osfllhosingênuos d'esta, com a condição deMaria deixar ficar em companhia desua ex-senhora estes ingênuos para ei-laeducal-as, e a prova é que d. Ma-ria Dantas já tem duas filhas d'estae?;-escrava no coliegio, é mesmo quena carta de liberdade trata a mesma d.Maria desses ingênuos; contratando
logo corn ellas para continuarem notrabalho doméstico de sua caza porsa-lario, ficaram as mesmas satisfei-

100 o numero dos retirantes t^ntre ns
quaes U da fazenda de João Dias Lo- aan<_; Hcaran?. as mes,?as satisfei-
pes, que resolverão abandonai «m fcS.1*!,"^ r,1™-ticarem actos de humanidade desta or-pes, que resolverão abandonal-a emmassa.

Muito bem, é digno de louvor a quel->les queria gem, com toda a prudênciae moralidade, contra seus algoses.

áverá tres semanas pouco mais oum&mP& "a fazenda .Iplfl
:>Mir*x de Santa Anna, fora prezo ammm O infoliz escravo _e nom.

fra§. pertencente a João Ferreira
lrrl1_,tíIra^ e p0r esttf barbaramente'E ° p0r tíSPaÇo de 24 horas; in-
monfrn;n??v_ mmm w com.*WJSS* M^h&m attentado, quemmmmm màmi* coràos.fosse ,uma «sangria de boi»!!

| %pois de tào horrível martvrio o.rinfèliz Braz tev^ ri £ o/.» y _.
maior! soffrer outro

Treme-nos £ penna: João FerreiraÉffl^WiSWlÊÈM l it libfos os m$mm^ m <
aesgraçado/35 annos, do negociante José Augusto

MOVIMENTO ABOLICIONISTA NA
CACHOEIRA

?Eia as liberdades concedidas nô diade Sexta feira da Paixão.
D. Amélia Ferreira da Cruz a suaúnica escrava Severa, de 26 annos; d.Eduarda Ferreira da Cruza sua es-crava Martinha de 25annos.
D. Maria Almeida Reis aos escravosBibianoe Luiza, únicos que possuía.Os srs. professor EJlesbão Dias Pei-xoto, Antonino G-avazza de Aaraujo esuas exmas. sras., as escravas Maria,de 21 annos, e Lima de 30.Os srs. commendador José JoaquimVieira Lopes, 5 escravos; coronel Vi-cente Ferreira de Farias, ao seu es-cravo Felippe de 22 annos; e tenenteManuel Martins Gomes a 4 escravos,dispensando os serviços de 4 ingênuos. ]Em S. Felix, pelo mesmo motivo, jíorani libertos os escravos—Maria de

dem e na qualidade de escrivão de
Paz desta freguezia me presto* a trans-
crever para o livro de notas todas as
cartas de liberdade gratuitamente, não
sò deste municipio como de outro qual-
quer qne me forem aprezantadas, sendo
legalizadas. ,

S, Felix 2 de Abril de 1888.
, Alberto. José Pinto.

ATTENÇAO
Mattos e Companhia retificando o

seu annuncio anterior, declaram que
cobram 400 rs. por cada lingáda nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;
nem como não se responsabilisam por
qual quer avarias que se possam dar
no embarque e desembarque dos volu-
me..

Cachoeira, 27 de 'março de 1888. ,

Julio Rod ri gues Feta 1 d écla ra ao pu -blicoe ao com mercio,, que se acha de
posse do deposito era que sua firma foi
falsificada, pelo sr. Manuel José Ferrei-
ra, negodiante protegido pelos srs. Du-?
arte Closta eC, que bem poderianí 
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mandadoeste novo explorador para tor
ras iòngiquas.• Este documento acha-se em poderdo
sr Processo .Toso da Silva no Curra-
linho, e na Bahia osr. Ranhatíl, sócio
da casa de José da Gosta Forreira;
poderá informar a quem tiver intê-
resse do conhecer esta escãmótagem,
cuja falsidade foi descoberta polo dis-
tineto advogado José Almachio Ribei-
ro Guimarães.

Oautella e prevenção, srs. do tom-
mercio.

Curralinho, 10 de março de 1888.

hVDAiUÁ LEiLíJÍkiil
Na parJrHi -enUa^ vendiSn

vinho li.MUM dn superior qüáli-dade Hiju.ès h .1 S P J.
BiVa.jit s Inglezes de Iodas qua

lidadss ie«ie nond-n^ad» manMga
Felíipp», rèrréira Sinto*, qu»i<-
jos flamengos, e cêe ppaio, (há Pre-
O* e Hy ou, vm Ma» iíe 1# e *2#.

Vende acreditado Pa la«ii> Leal-
dade, a ru* tormasa n. 15.

FltUi.llíOZ» BIMN )ÀO
%má* Qaféstfperirjrimoido, pHr;>

a m ' h Sabo Z5

«LÍl g-rfSk •-'.' '^M .¦*T»\MA
A QUEM INTERESSAR «^ .

Manuel Paulo Telles de Mattos,» «P«
tendo recebido, ha mezes; de uma
pessoa, que nào se lembra, na villa
do Curralinho, aquantia de 2$500 para
comprar uma cnoommenda na Bahia,
na casa dc Germano e C, convida a
essa pessoa para lhe apparecer, e dan-
do-lheos 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- *-m°f. *iUQ ndn

S^^Âl»

Nesta bem montada casa de
regocio, vende-se mauWlga ifi*
gieza de boi qualidade, chá da
índia e preto, acsim como tem
>emD^e massas finas de t das ar
qualidade , na rua Formosa des
U CÜade.

ATTHNÇAO
Ande Moraes ac b\ de receba

da cantai, um fi o e rompo o
cnimetUo decietores, os padrõ *
ma»s lindas, a 320 ao covido,
ura partida de saoatinhos par
s^nhiras a 4U, b dos ricamente
enfeitados a 6U, um** i'»Hh d'
roaxisto ?nc >rp do por 50 e mai

a a aiiençâo d
eus fregóezes, e que esta A suo*-

to a queimar por turnos 30 0|0
do que outro qualquer, veutiau;
ver p&ra cer.

An ré Moraes ma das Flores.
m %i •

Vicent* Vergara pede enca eci
dam nie aos *eps devedores, que
venham sastisfazer su«s contas aü
o dia 20 do corrente, e, se nâo.
t>tt ridert-m a este peaido, pasma *
pelo desgosto de ver^m s*us no*
mes, por est uso neste jornal.

À distineta philarmonica «Euterpe Outro s.íii, faz sciense ho pu.
Clecijiana», no domingo de Paschoela, blico, que, 

¦ nesta aacia vendeu

gam que tal declaração nem só garan-
te ao pagador, como ao recebedor.

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

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

Cachoeira, 15 de março de 1888,

ANNUNCIOS
PASSEIO DE RECREIO

({•«,» ()h Pr c< n. 7.

p artiirá da estação da estrada de fer-
ro Géritral d'esta cidade, em trem es-
peeial, a pitoresca villa de S. Gon-
£alo dps Campos, em' viagem de re-
creio; os annuncios estão publicados
em todas as gazetas d'esta cidade.

FHÜCÍÜUZO bllÂlNDÃíJ
Ve^e tínta Blue B<aclí muiL>

, fina e Sxa.
6AHANTIDA

Preço Uesumido

sua sapalaria aosr, cümciip Igna
cio da costa,

S. Felix. 12 de março de 18^8»

Oc ülUMftá Di) AMOU
L«ndr> foniia o h s;uHihol eru

dous voluturt», verMdo para o por*
fcugu'jz po? Vi i liana de ,W;azonj.,

Publioar^e há irev^m^nie em
fa cicu!<..s de i(5 p gínas em 8%
pe'o diminuto pr.ç, d" 2(:0 rs.
eadfl uiíj, oaío-i no neto das enire-
g»s. Por t2 f sdeulos p§000 pa-
gos na entrega do p-'m í o.

Avsiírna^H na L j * Confio.

ÜE LUtACvO
D. Leonor H A »os Santos ter>«

do e demorár-se na ca^ia; dei-
\"ii d- faz*r píir e <o i üliegiè de
Nossa Seuh» ra dn Lou des e Am*
pa*« d^ie ez^m ro d- 18^7.

Este ^&tabe!lecirnento áe instru*
ção, a rua dá Ponte Vtilha, ab iu
suhs ai Ias no dia 10 de janeiro,
dei ^

"SSlM if4

CAIXAS PARA TYPOS
N^mta, typographia se dirá onde

£6 fabricam Cfcíxss para typos e cs-
vai* tes para as naie^mss^ eom toda
afjiií feição e pôr preços módicos.

Activa-se eucournendas.

,1
DR

ANDRÉ tfOlAES
O popr íari.. dVtí b^m co*

íheíndo estagie*-imentQ. parli^i^
pa aos seus iVeg«e/,es, d^sta $|f;
dade o seu r coucrvo q;ie-,#$
;ihn bem s(rtido das melft^ ^
fazendas franeezas, ing ezas, a te*
mães, calçada, miud z«s. p rfu-
maria^, roubas feitas o qne tudo
de hora em diante veuderá por
muito menos dò que outro qual»
quer esubeleemento, vssto a'ès|a
vez suas ' conip^as serim fpitas
com grandes vantagens e capiU

hos? escolha; qutm cuvider ven
nh« vêr, que seu eslabeliecimen-
io se achará aberto das 6 da ma-
iihari a* 9 da noite.

27 Hua das Flores n, 27.
ABOLICIONISMO

José Theodoro Pàmponet offerece
seus serviços ao abolicionismo d'esta-
comarca.

Os «escravisãdos», que se julgarem *
com direito á suas liberdades, que
por effeito dà lei de 7 de novembro
de 1831, quer por outra lei, podem
procuràl-o na suá residência em §>
Félix.

a-fp
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NOVA LOJA d« o ba aieiro Josó Couç^lvci de
Almeida*

&0-*

por

DA

TRIUWIPHA A VERDADE
"'Está^conheci 

Io pelos meus numerozos freguezes que é a loj»
mais bem so-tHa dVsts cidade. * * W im fasendas de mais apu
rado goste; e é a que vende sem g*nhar, para ainda acabar de
provar que nao ha compaud or, venham crer e scicutificar-se da
verdade.

Um covado dc meinò de qualquer c*r por 88) rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um cova do de caz mira grentto por 8500, igual a que
ahi teadem a 3500.. *

240 rs. impotente sortimento de tan valem 800 ra.
Um covado de s«tinêtftliz& por #*¦> rs.
Um chapéo a Ja*é M*mno por JttOO.
Um par de botinas couro da ruuia com ilhoi, o que ha de

!h.r por 9Í000.
Um par da sapatinha ingleza pu 7jf00 tjdos ven tem egual por

OflftrtO.
Um pir de*apaio verniz que todo? vendem oo* tOJ.igual por 9jf000.
Um p-*r de sspato cwo da rustia por 4$000 é de admirar.
D >lumbr_nle toriimeiih* de casemira prôti e da cores» em pe

case cortes.
B ins b nacos e d* cô-e«, ceones para ti los o* preçn. m*

dra«'.03, chapèui para humense senhoras, o qua hade mais mo*
demos.

Pi hus ll»o«e com seda, luv*s, lequ*», flô es, espartilhos, calados
e uma iufenitode de a tígos qua 6 com a p e-ença da* frefcue-
ats luis^o in Htr»r*4 justificarq*e aqui n'e-»t<i oi jade não hi com >a»idor.

Avizo aos regues**» p»r leno-j 80 oor cento que outro qualquer.• * 19 Hu* da ponte velha 19

Tinto e branco, te primeira
? gtimJa qualidade,-ventfe Hjnti»(
o*»tea Moreira, em pipa*, bar

i< e a retalho em lita í, «ceitaçàe
de*t« vimgre no commercio Um
*i o immensa.

O de primei'» qualidade tea
substituído je Mttnent* o de Li-*-
oôa e muitis ca as qu* vendiam
(n>ti i^oi-no t>ub <i'.uid<) por

ai nelle, sem a mínima n clama-
và» por parte de s*u« fr gueç-s*.

Deposito na fabic* d* café
uuido a rua dos Flores a, 21.

me

PADARIA LEALDADE
k\M\ fOftHOZà

Tem constantemente ma ssas fi
nas tomo seja bolaxo<s apompa*
dor, bolaxa* Advhna Castro, Luze
BrnziUiro, biscoitos finos fatias da
Rainha e flor do trigo*

ia i ua formosa n. 15

.; é

CERVEJA BKAZILEIBi
5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafashu importador «'eala cidade Ma.

uu>l Fome* Moreira.
Tem sempre *m deposito grande

quantidade da mesma, branca e
jSréta.

Jpla cerveja è inaiieravel pora 3 *nrJO$.
A sua tòr douradinha e perfei*tataete límpida» - stu paladar é

agradável e corr^ponde perftita*
mme ao d* ngíeza.

Jiaciona s e estrangeiras 8*0 un*
nimes em proclimir a su* b-ndi*-
de, chegando «lguns Ves e* apre-
feril a pa a jwu uzo part eular.

O seu fabricante rogoaija-*e po»
ter cons guido fabricar uma Cer*
v^jdi que está acima de todas na«

conae*, e superiores a mu tas es-
tian^e ras, que • ó tem mérito por
nào &erem do pa»z.

O annunciante tem a profunda
convicção que o ie peiuvel pu
blíí o, uma vez co .veuotdo des.
toa vérdadt-g, náo lhe" recusará à
>ua vlíO^a protecção, oo que se
tonfesaa sumatoenie grato.

AGUACELINA
O melhor preparado para tirar

ca^as e foiliicar o cabello, veü."

CAFE' MUI DO
Manuel Fontes Mo^in^onlinua

eom o «eu f'4b'io de enfé muiiie,
orno é ge alnenta ^onhriio.

Es^ café é o vmiad i o «alè de
jue as exrna*». família», e m-iis.

amalores podem faz?r uzo «em o
mínimo r c fô de que sej« um pro*
dueto falsiucndo ou dn^i tuilo do
se*i verdadeira pala<<ar;p »»s o s«(t
í bâctnte 1 m io eonuec mentü
profissional qi,J tem na ta 111-
tu-U ia só manipula o mi h r café

qu^ eucdutr» no mer»aáo, rnzfc*
e lasque o c<lo^» na «itira do
seu verdadeiro vai. r.

Á exraas.Um U&s que desejarem
azar de um genes o tôo perfeito
mandarão ^bi>tecer»se do mé^uio
ua fabrici a ma das Flores n* âi
lugar uiiic» a onií é veniido-

PiOco ISOOO o kilo.

TIJOLOZ
O abaixo assignado tem eon#«

lant mente grande quantidade
de tijolos na «crédííHoa oíaries
ao finado Bernaraino Rodâgoua*
reconhacidos como os melhores,
de quintos possam vir ao mer-
cado. ..

U pessoas, que o? prijendet
rem podem diugiMa afr abaixo
asugnado na mesma olaria.

&. Félix 30 de seteinbru de
18Í7.

Jeaquin k\m S«aehe*i

m&


