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Cidade da Cachoeira—Ba-
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O ASTEBOiOS

MOVIMENTO ABOLICIONISTA NA
CACHOEIRA

Continua com tudo afan o movi-
mento abolieionista n'esta comarca.

Os honrados lavradores drs. Ho-
norato Antônio de Lacerda Paira-, José
Emilio da Costa Falcão e o (listinctÒ
cidadão Josò Pinheiro, libertaram
todos os seus escra visados e ingênuos
em numero de 300 sem condição ai-

e fazendo com osmesmnscon-guma,•tracto de serviços, ficando assim res-
tabelecida a paz e a segurança quede-
ve existir nos outros agrícolas.

O sr. José Gonçalves dos Reis,
libertou igualmente seits 4 escravisa-
dos, únicos que psssuia.

Orvd. pàçlreDemetrió Franca, dig-
no vigário das U;nburanas, irmão
do nosso amigo pi-oféssor Gincihato,
muito digno presidente do «Club Ca-
rigé», também libertou . o unico es-
cravisado que possuía, em homena-
gém ao mesmo Club.1 

A ^aurora da redempçao appro-
ví íYia—^o

/Continua a fuga ern massa.

BREVE RESPOSTA
Como o scelerato, que valendo-se

dà tenebrosidade da noite, oeculta-se
em lugar ermo para de sor preza
apunhalar á sua victima, assirn tam-
bem, nos «apedidos» do «Tempo», pe-

nos di.endo, que nós os abolicio-
nistas, sem «coragem para procurar-
mos um meio de. vida honesto, não nos
pezamos de affrontar a rigorosa jus-
tiçà de nossos concidadãos»!

E dizem isto, os infames por pos-
suirem uns pergaminhos de bacharéis
ádqueridos a custa do suor e do san-
gue dos miseros captivos!

E chamam-nos de ladrõeâ, uns la-
drões que para terem posição, e ar-
rotarem riqueza, roubaram como ain-
da roubam, o trabalho do m.isero cap-
tivo, á quem em recompensa matam
de fome. e de torturas!

Ladrões!—nós que defendemos a
eauza do fraco; nós que procuramos
prestar um serviço a nossa cara pa-
tria, quando esses «ladrões» pergarai-
nhados, modernos «lucas». roubam á
viuvez, á orphandade e....até dam-se ^
ao mísero traâco...de eommerc arein :
com «defuntos ricos»!

Ladrõ.s, «sois vós, que se tendes po-
sicío e fortuna, é ella edqiierida na
ociosidade, roubando aos escravos o
seu trabalho, dando-lhes em reféns a
fome e as mais horrives torturas!

Quer ainda o publico saber quem è
ladrão? volvei as vossas vistas para
um velho typO juris prudente, e vel-
o-heis atacando a honra de uma rica
viuva, e ao mesmo tempo, atacando
«de má íé» a sua fortuna, fazendo
fraudulentamente, e contra vontade
«d'aquella» passar para seu «bolço»
de refinado uzurario á máxima parte
de seus thesouros. em prejuízo de..

na espinhosa tarefa que tomamos so-
bre nossos hombros; nunca desviamos
um ceitil da s.uula moral, que deve
prezar o e-criptor honesto, maslomos
forçados a responder ao miserável,
que debaixo da mascara de «aboii.O-
nistas conscienciosos» tanto insultou-
nos. ..

Ficamos aqui por hoje, íaterpellan-
do á esse canalha para que dspa-se
do anônimo com que r. b.içou-se e ve-
nha corn as armas de cavalheiro ues-
cutir comnosco. - .

Mas, estamos cer los que não o Cara,
a toupeira odeia a luz, assim como...o
covarde teme-se de ser «azorrugaclp:»!

Querem a luta: nãó saremos nos
quem recuará em «qualquer terreno^
oara onde nos chamarem.

A luta pois e ai do que recuar!

OS ESCRAVOS DEVEM FÜGlR!

O des vario ou tresloucà mento d ü

riodico exclusivamente ao serviço do herdeiros forçados!
escrawgisa-,0, surgio jifli rniserava, Não pretendíamos dosara esta ah-

jecçoes, porem, vio o publico que ío-tendo na «cara», uma mascara negra,
e sobre ella a seguinte inseripção:—«Os
abolicionistaü conscienciosos»; e com
o punhal da caiumnia vibro-., golpes
contra os sinceros propaga ndis tas da
idéia, abolicionista; \úo no dia 4 de
abril, sete dias depois da «quarta-fei-
ra de trevas»!

Mas os falsos «abolicionistas cons-
ci.enciosos»com tão «mas-V,enturas» se
houveram; qué longe de vincar a sua
traiçoeira aggressão, os seus, golpes
só serviram dè rasgar-lhes a masca-
ra, amostrando ao publico â sua hedi-
onda cara, em cuja testa vê-se esta'horripilante inseripção: «más-veutu--
ras»!

ídido; ir esses «mas-veumos aggrediaos po
turas», por esses cães, que procuram
morder á todos que nao eommungam
na sua taça escravocrata!

Fingindo-se abolicionistas, esses in
fames°aeonselham aos eseravosá per

uma lei que saraivamenfce e attenta-
toria, ao direito natural e individual,
só deve cahir pela liberdade, natural*-
e esta faculdade d'aima existe ern todo
o homem—segue-se que os escravos
devem fugir...visto como cites são en-«
tes humanos como nós;povlaulo livres.

A reforma Saraiva, disse José Bo-
nifaciov«uào è uma reforma: è umex-
pediente de guerra, qu ¦ prolonga a es-
cravidão dos negros, para n-bihtar a
supposta liberdade dos brancos.»

Estalei íbrgicada, na p ase de Josõ
Bonifácio, no «minist rio da capan-

Imagem, que veio salvar o partidoli-
beirai de um naufrágio certo, reer-
ouendo a liberdade abatida ao pé da
ordem desconsolada, resuseiíou o ve><
llíp principio do direito da propne-
dade escrava, com todos os lavores da
mais incomprehoiisi vel e contradieto-
na doutrina, e fcl-o caminhar com
duas mo.idas, a jogarem: uma contra

manecerom no eaptiveiro.-elies o.l.akll» P;^ ||g
siníadores cio trabalho, do suor.e do
sangue dos miseros captivos!

Miseráveis!—elles que emprestam-
nos o epitheto de xiiendigos,—quamio
se não roubassem o tr balho do es-
cravo ertariam hoje nas mais esqu<T-
das posições; seriam os maiores «ai-js

as -aifor

rias obrigatórias ea servidão regula-
a Ia rio a capricho*»

dizia este grande tribuno emmeuiar eom
Ainda diz.a ¦•.-,. t

1885: « o sr. conselheiro José Antônio
ao lado

distribuídos eachou cousa melhor._.v

quilès»da sociedade; os mais infamo:
réus de policia!

Elles, os «mas venturas» aggridem-1 O publico ha visto o nosso proceder u <

Saraiva
dos açoites,liberalmente #

m rem.'d o esnecial no projecto, pe-
ri de r.aiiuvza incom-
iouBo a cada homi^T,

is. a
iali dades novas
nr,;h .-ns vel, Üu

tte irupwriü '0. \ ii. ila raj.ü2t:



O ASTEROIBE
do furto>p.!o aoou.amuntoToescravos, 

j sal.. qüándõ quií-ilidr.ár :ã-"Isrá.lAiiAf.
sem (iistincgao alguma, fazendo-a de; derinfi n fn.,»,,,,.,. ^ ,i 1. ,1, d'A\°\som distineçào alguma, fazendo-a dè<
pcnd-.r do simplos achado dà cousa
perdida, 41.0, na hypothese, ò o os-cravo.»

«Se lia, como pretendam os publi-cistas. alguma cousa quo paira acimaúos aconttícim.enfcosi como o p.rophotaquo via o espirito de Deus acima dasondas, o nobre presidente do consjllioha dc ouvir a voz misteriosa do espiri-to do tempo, es endendo ao seus braços
gigantescos uma cruz, entre a se-
pultura dc um morto e a glorifieaçàode um vivo. São duas epoebas, queconvém approximar: o anno de 1871o o anno dc 1885; lá entre os nevoei-ros senn-transparentus do passado, o
/.nnfj /iaiiu. ........1 ._„  ¦_ '

deuou a fuga para o deserto... as tor-rentes, as vagas agitadas pela cólerada tormenta do mar Vermelho, ob •-
decern a voz do Eterno, e no refaçodas ondas uma estrada, um caminhose abro ao povo do captiveiro...que
Deus o condu| ao deserto em buscada liberdade...

Nào somos abolicionistas liberttei-das, nao defendemos a idéia om nu-fclico, nos cartórios, nao falíamos ao
povo das janellas, para oceultamentelevarmos escriptosa uma certa redac-
çao, contra a victima do acoutamentoe da «bomba saraiva».

As chapas que appareceram nas es-quinas, é prova idêntica de aue o es-
PTílV/_r>|i__tiomA ,._\,_ t_ __ . *chofe conservador sãlvàndo^^ SrávocVatiCo^nãf hWt9"60 ^

ladores são os únicos hdro^dTv^honra, ,1a vos.sn morai,,Io TOSS0 m
halhouda vos;-, liberdade, mies „ .ícam ocritüd complohòòòiíliecimen-
to do mal que vos fazem e com abusoüe vossa confiança sem respeitar aopovo, a soei,.dad;, a religijjôtí a Deos.1 01 tanto, «i.scravos, segui o que vo<aeonselhamos,í,igi e desptôàe Ê, ofter-ias dos vossos inimigos, embuçada..com o manto de protector, querem ai-rançar a vossa liberdade no tronco, nocüicote,na senzala e na grossa corrento d, ferro a-B.cravi.iao o deíactodeveis somente fugir, fugir... fugi,-...

3E

volta de seus próprios amigos; aqui,o chefe liberai mandando guardar,como prisão de estado, as sepulturas
abertas da liberdade sonhada.»

Pseudos liberaes, hypoeritas queabraçam uma idéia nos lábios e a trai-
ção ifalma.; Jogaram a sociedade, aoiuturo ,0 documento degradante de suasidéias falsárias, enroladas no fardãodecrépito do piesidente do conselhotão deshumano como seu nome—Sa-raiva.

«Leis o instituições que contrariamas relações reaes, e procedem única-mente do desejo de refreiar o cursoactual dos suecessos, paralysando-lhesoseííeitos,sào monstruosas e impoten-les na sua monstruosidade.»
[ A lei saraiva que é o verdadeiroAmverso da ordem, -dà lei, da jústça,do direito, representa o poste negrodo falso liberalismo, que na phrasede José Boniíaciô, «immolou o velhoDantas». * •

Porem, tudo em fim, tudo tem umautilidade n este mundo; a «bomba sa-raiva» teve o fim glorioso de tirar acalva do liberalismo de seu partido ea utilidade de servir dAiúdas áu.i J%M% •6Ste • baIl,arte inven<:i-

Yv. 
' ':¦ ¦ 

* 
•*! ' *

mado nas cha ramas do abolicionismo e
-±S^AÍn^.uo Patriotismo dos

Cada parede, cada muralha assigna-
iadao í!í"n a illscr.PÇS°, que ha diaspassados, appareceu uas esquinas d'es-ta cidadã.

. «Os escravos são livres «fujam,» não
tpas?uM> e. a essência verdadeirados abolicionistas conscienciosos.

E o sello da elevação de caracterdos abolicionistas que não adulterama idéia!

Aiw /?scarneo ainda ao dia 23 dejulho, atirado na fronte dos libertici-das que arrastaram um cidadão, umcachoeirano, um abolicionista ao car-cere!
E' a prova de que, o carcero nãocomportava a idéia abolicinista.E ainda a justificação de que o dia4 de outubro...não fez temer o coraçãoabolicionista do heróico povo cacho-eirano; os avulsos, as chapas nas es-quinas è o syrnbolo da força abolido-instai'.,,
Quem soffreo sessenta annos de cap-tiveiro» não deve supportar hoje nemum dia, »e portanto fujam iodos que se-reis livres !
O povo ah! este baluarte invenci-

NOTICIÁRIO
PASSEIO DE RECREIO

No próximo domingo realisa a phi-lharmonica «Enterpe Oeciliana ®seuannunciado passeio de recreio, á villaoe S. Gonçalo dos Campos.

Se acha bastante doente o nosso ami-
go sr. capitão José Pamponete, de cuioencommodo esperamos o seu restah'-lecimento.

l.s.Mosl-b..a.squeõaVor3 mais a estes Judeos»
_Que importais. |§IÉ&Mf^ l?fe «^r,» tende paci-

.AAAi....WÊRÊBbÊÈ' \ '

«n^n,.n 
Vn P'1rtà"'103' Stír criminososquando o coração pratica a virtude

ílTf° r "^Çado vi et ma teladrões e dos saraivas^
Não tememos praticar a virhidpmmmsmÊÊt

PlnSH^ ÉIIaÉ
. ;A le^saraiva- ô a ponte que o nar-«to abolicionista, transfoS á dêcadeia para este miserável estado
^n de por ironia altravessar as aluas

S£fâL?«.asMi,iaS d-esta lei

nosso lado...
«Não oucais mais a estes Judeos »

encia», ponpae-lhes somente a vida e
raíse?S; P°rtím'fu^i' fugi— 5UÔ espe-

«Escravos, não vos deixeis seduzircomestas promessas fallazes, que nosfazem os falsos christãos inimigos dafeda caridade, da Justiça eda Iiber-aaae, que dizem ser vosso senhor^O pao que elle vos atira tem o venenoaa deshonra, tem a amargura da iufa-
S ? asy!0í qiltíelle vos dá é a dam-
herdade1Za asepilltura de v<»ssa li-

Fugi, ide trabalhar á outro que vospagar o vosso jornal,
v São estes: os homens que vos inci-

GOREIO. ENDA.

..EJt!?TsoJedJtorial d0 n- Passado,na lMmha do 3° período, onde ]á-se:rheodoro Panker, leia-se TheodoroParker.
..No período que segue-se ao tópicodo discurso de Ruy Barbrjza, onde le-se •

cias opiniões, do escriptores america-nos do sul, leia-se: das opiniões-dos es-cnptores «americanos do norte oamericanos do sul».
3? mais abaixo onde le-se: o cidadão

queazylar o infeliz escravisado sobroseu tecto, leia-se o «cidadão queazylaro íníeiiz escravisado sob seu tecto/
¦ ch

JOSÉ DAVID KEI VA

. ..--¦ -rAy ¦¦¦:¦;-*

' ante-natural, eu) T eMotu IÜ ,ei I •Sa0 est<^' os homensvirtude,haver_idefomr o«a^ f?1pai'a abandonar a 
"lu, 

dos vossosnueha-dA «w*. í: dro mausoleu I.. senhores- deveis acreditar que á voz—Saraiva e Se.||&ig|ff|l!
Os escravosi devem fu^ir om'*mmm®, dOS mM BíWêos .lugares oride estiverem sob cWMf*i domínio de ,mi Reator? "^
^.eus, este. Seiilior infinitoeAniver-

(\*Un„A- "^^"«^wiiai- que a yoz
Mmè aspirada por. Deos e na sen-
.pr,t,n»° Seíeis feJizes' Porque O vosso
^Lr°Ul)a a vossa "«de queDeos vos concedeo. -
^«lí»^8*8 PaIar^as quo são as ver-dadeiras fugi, fugi, fugi. -

Porque vosso senhor e os ^eqs adu-

A virgindade, desde os tempos maisremotos, desde as épocas mais antigasdesde as sociedades mais selvagensdesde as pessoas mais antropophagas eobscuras, foi sempre^ respeitada.
No entanto que um gênio feroz, umcoração rigado com mármore, cuiafrieza paralysa o sentimento'da cán-dade que todo o homem deve possuir l

apparece em osr. José David Neiva ¦
Clara, menor de lõ annos deadadechega á esta redacção trazendo-riòs ocorpo seviciado pelo chicote infamedeste monstro que busca saciar á sed£de seos intentos miseráveis no sanguedo próximo, no corpo delicado de umavirgem, nas nádegas de üma menor in-

genua. ; : 'A
_ E'triste o estado em que se acha ainfeliz Clara, o publico deve. apreciareste exemplo que nos offerecem os mi-seraveis «senhores de escra vos.»01a ra está cora o pescoço bastantemaltratado pelos apertuchòsque davasua «virtuosa» senhora; emquanto o.voraz, sedento de cólera, arriba mvestes da iúíeliz para batel-aV - *,

\ ../
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roalisou-se porque, saguhdo o
exame que procedeo uma senhora mai
dê familia, pessoa muito distincta,]
virtuosa e honesta, justificou-nos que-
a infeliz estava nem sõ com as nádegas
toda retalhadas â chicote, como tam-
hem tinhão os seios muitas s.vioias de
grande extehçãó. .

aue tios respondem o sr. David e os
escravocatas sohre ôste acto, resulta-
do único do direito antwutural que
lhes confere a escravidão I

Temos razão de sermos abolicionistas
do vicio, do crime e do roubo |

Tjmaíscena canhibal, como todas as
scenas da escravidão, registramos no
coração do oovo,porque é o verdadeiro
tribunal capaz de julgar-nos e aos es-
cravagistas. !

O motivo deste castigo bárbaro foi
supporem que Clara tinha tirado um
punhado de café... Vergonha.

Note o publico que Clara, que é par-;
da, ingênua, honesta e nv.nor de 16
annos, foi despida para ser surrada.

Desgraça inconcebivel...os escravi-
sados ainda temem fugir do antro da
escravidão?

Mas desenganem-se os senhores de
baraço e chicotes, que havemos de en-
frentar...pereça quem perecer...

Planpta 1; promessas que o engano
incorra,

E perdendo o equilibrio, o Còtigipe
crtíiio.

Esperava-se a derrota, a inundação,
Por dezabar-se o catadysma da na-

çãc,Quo de orgulho, parecia existir cheio
Pelo muito promettido sem receio,
Tendo o povo, tranquillo nesse enleio,
Sem ao menos passar a abolição.

Qual tigre íeròz, que ao morrer longe
rugio,

Eque após de certo effeito ao chão tom-
boa,

Cançado o Gigante, atarefado ameaiou,
E perdendo o equilibrio, o Cotegipe

ca hio.
Faz no nivel rasteiro, a exploração,
Cabisbaixo por entre a escravidão;
Sentindo hoje queimar-lhe o fogo ar-

dente
Incendido por si quando inclemente,
Occultou o direito, a—oppressa gente,
Sem ao menos passar a abolição.

1) >m como não se responsabilisam porqual quer avarias que se possam dar
uo embarque e desembarque dos volu-
me.

Cachoeira, 27 de março de 1888.

éi&«.m% hm
DE

ANORE Í¥!01A_S
O p-opr *»aih dV<ti t>-m co;

ifieiii«fo estab' L< im nto píü\ í.u
pa aos s* us freguef.es, d'csta c -
dauVe o s_u r coucavo que se
* lía bem surtido das ra-iho es
fazendas, francezas, ing ^zas, a le*
mães, ca!_ads, _Kudz<s. p rfu-

SECÇÀO UVRE

PROTESTO
x O partido abolicionista d'esta cidade
e da freguezia de «São Felix» ferido
traiçoeiramente nos «apedidos» do pe-
riüdico «T^mpo» pelos escravocatas,
que descarada e anonimamente assigna-
ram-se sob o pseudônimo—«Os aboli-
cionistas conscienciosos,» vém protes-
tar perante o Paiz, perante as autori-
dades superiores da provincia, perante
osr. delegado d'esta cidade, perante o
sr. doutor Juiz de Direito da comarca,
que os distúrbios que porventura fo-
rem a conseqüência da infame aggres-
sao de qua fomos victimas,pelas colum-
nas;d'aqüerie periódico do dia 4 do cor-
rente, serão d'elles responsáveis os
escravocatas d/oStá cidade, bem co-
nhecidos do publico d sde a infame
perseguição do, nosso companheiro'sr.«Gezario Mendes,» e perseguições
subsequentes.

Nòs assumimos o direito de legitima
defeza, ja pela imprensa, e ja, quando
atacados em nossas individualidades,
como estamos jurados.

Protestamos pois, que não aggredi-
jrémQs, porem que nãó recuaremos, se-
jãô quaes forem as con eque ncias.

Layradò este nosso protesto, ficamos
ria estacada.

• • •

ANNÜ.MCIOS
._____-_-_--_-

PASSEIO DE RECREIO
A distincta philarmonica «Euterpe

Ceciliana», no domingo dePaschoela,
partirá da estação da estrada de fer-
ro Central d'esta cidade, em trem es-
pecial, a pitoresca villa de S. Con-
calo dos Campos, em viagem de re-
creio; os annuncios estão publicados
em todas as gazetas d'esta cidade.

AMA
Precisa-se de uma mulher aceiada,

que seja boa cosinheira e saiba zelar a
casa de um homem solteiro. Informa-
se n'esta typographia, a rua de Baixo,
sobrado n. 19»

yh.
MOTTE 0$:yCyy*

Eperdendo o equilibrio, ó Cotegipe
.-í; *.•<,.. - cahio;

Serjí ao xoenos passar a abolição.
.}'yy'Z .- GLÒZA \ ; í*
Qual estrella nóhorisoríte, elle surgio
Centre nuvens rainisteriaes na terra;

ESTRIBARIA
Na rocinha do finado coronel Pam-

ponet, em São Felix, recebe-se anima-
es paja tratar na estribaria, por dia, ou
por mez, sob contracto.

Também vende capim aos feiches.

«narie-, roubas feius o qn^ tu Io
ú« hora em dianie yen.derâ por
muito raeoos do que outro qual-
quer estabeleirmnto, visto u'e_!_
vez suas couip as senm feuas

om grandes vantegeriç e capri*
chi s? esoolhaj qurm duvidar ve*
nb* vôr, que ?eu eslabetlecinjjn-
io se acuará aberto das 6 d, uu-
nhau a< 9 Ja noite.

27 ftua das Fioiek n. _T.

DE .L.RAC-AO
D. Leonor H A <íos Santos ténf*

do «ie demorar-se na capi a* aei-
xou de íaz^r p?«r'e <fo Collegio de
Nossa- Senhora de Lourdes e Am*
paro d^sde dezembro drf 1887.

COLLEGW -SMRaNÇ.V '

Este estabeílecimenli de instru*'
ção, a rua d_ Fonte Velha, abriu
suas aulas uo dia 10 de janeiro,
dl 1888.

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pámponet offerece

seus serviços ao abolicionismo d'esta
comarca.

Os «escravisàdos», que se julgarem
com direito á suas liberdades, que
por effeito dà lei de 7 de novembro
de 183.1, quer por outra lei, podem
proeurál-o na sua residência em S.
Felix.

ATTENÇÃO
Mattos e Companhia retificando o

seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que faz a lingada;

Oá GíUMES DO AMOR

Linio romance rVspanho! em
ious volume», vertido pHfa'-# p|í*

fcugu^z por'Viriliane de Ama-psa.
Publicar-^e-há brevemente em

Ca^ciculos de 16 piginas em 8%
pe'o diaoínuto pr^ç.o da 2Ü0 ;rs.
cada uo:', pá?o^ no neto dHb entre-
gas. Por 12 fiiscículos _gÒÍiô pa-
gos na í-ntregfi dè; p^mí ot

A^signa^se na L j» Gene^5o.;D

CAIXAS PARA TYPOS
N'«-ta, typographia se dirá onde

se fabricam èmxés para íy>;0s e ca-
seu aimuncio anterior, declaram que ^va|ele3 .pa.ra as mesmas, com im*
cobram 400 rs. por cada lingada nos ¦ -

a pe feição o por preços médicos.
Aceita-se enconimendas.

•'v.

,'M
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TfilUMPHA A VERDADE
E4á conhe*ido pelo* meus numerozos fegu«z s que é a \op

ma>s b^ra so*tUa dVsta cHado, e a qu- Umfazenias de mais apu
radogso, e é a que vende sem ganhar,, para ainda acabar de
prova-* qje nio ha competidor, venham crer e soientiScar-se dd
verdade.

Um covaio dc me inò de qua!quir côr por 885 rs. egual aos
qu^ por ahi ve:)d^m a 960.

Um cova.lo <*e cbz mira granito por 2500, igual a qu8 porahi vendera a 3500.,
140 rs impo tanto sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de setmêta liza por Í0(í rs.
Uni chapèoa Jo*é M»rnno ror 1600.'Um. 

par (te botinas couro da Tussia com ilhoz, o que hi de me«
Ihor yor 9^000, < %¦.

Uin par d* sapatinha ingbza p^r 7J00 todos ven-lem eeuil por
$pu0.

Um p r de sapa.o verniz que todo- vendam oo*- 10?,íg íal por 9|005.
Uí» p r do sapato couro (ia rus<ia por i$000 é de admirar.
Jj^lumbfaiUo sortimento de casemira prêí* e de cores, em poc«se cortes.
B ias b-anr-os e d^ cô es c?eones para trios o* preçi*?, m-i

(irados, chapéus para humens e. senhoras, o qua ha da mais mo-
áerm s.

Fi huslko;* ro-;i seda, Iuvhs, 1 qa^\ ílô es espartilhos, calçados•e «mainfenUade ie a tígos q 3^ ó com a p e-^ença dos freg^a-
j&s pusso"mHr.i^jij.stiíi.tarqae alpí^l^fei tíÊmià não li! eora^idor.

m Âviio aos f egua^.s p>r remos 30 00^ cenlo <jue outro qualquer.
$.-.'¦' ;';M"^..^ • 19 Bua da poule velha $9"

Tinto e bran .0, «lè irime'ra
segunda qü»lida«ie^vendje Manun

1 ontes Moreira, exn p:pa', bar'is e .a retalho ern I ti s aceitaçüo
de<t« y?ip.|grè no comwercio Um
sjdfl imuinisa,

O do primera qualidade tem
substituído pe f ítmeutH o de Lis*-
bôa e muitas ca as qU^ vendiam
%te t^ui*no Mib^Nido poraquelle, sem a mínima reclami-
vân por parta de s-^us freguezes'Deoos.to na eab ici di café
muidj a rui das Flores n. 21.

AFE' MUI DO

&ADARU LEALDADE
I? ÀMJà f(MMÜ'_A
fclem .constantemente-- massas 6
nasviómo seja bolaxô *s apompa*
^èr,;boiaxa- Ad»>lma Castro, Luzo
^mVU)ro, biscçjitüs finos fatias da
llaiaba e flor do tiigo.

raa formosa n. 15

CERVEJA BKAZ LEIR*
> 5§O0Oa'dúzia, 440 rs, a garrafaé s^u .¦im.p.òrUdoriL^ta ci<kde M^nu4 Fontes âloreira.-

A ;J,em.sempre «m depesifo srande^quantidade da mesmo, branca e: ¦¦.preta, -r'*';'.*..
flpl^l^têrveja è inalterável bôr?^3 ünnos. f

A sua tòr douradinha o per foi»

agralav^l e corras.ponde perftitâ*mme ao di Hg^eza.
Nacioaa^se estrangeiras s*o-*an*_,

nimes em prochm-ir a su^ bndí-
de, che^á-nde «Iguns u'es*es a pre-feril a pa a s^i uzo part¦"•cülar.

O seu fíib'icante rogo^ja-e por
Iter co ris-guido fabricar uma cer*

^'Ja que está acima de tod^s oa-
cio^es e ^u-p-erioré-s.- á,;rnu:ta^ ea
tran*L'é'r.»s. que ó tem nioriio poruão feerem do p:i'z.(|MnnunGiame tem a profisn#CfMiVfCvào que o respeitável publito, uma v^z cOüVfcU_ido U6í_.
t^s vérttarff;s, nâo lhe recufatá*.-a
rim \ losa pn ÍH^ção, úü que. se
oofessa su ma íü*níe grato.

Manuel Bogiés Mo-eir-s^ontinua
comi o -eu f ;h i o de çíffè muiiío,

orno é ge alnout_ onh.Miio>
Este faíií? .é o v)ni,i<i iro café da

fiie as èxrnu^. f^ftHiasivé miis,
amadores p-niem faze.r úzó sem o
niiiiiro r c i > de que sej i um pro'»
áurt.f fij^sioe^do cu d^sí.^tuiíJo do
se 1 ver 1i í a :ie vro pala -í t_ r j p is o se u
(-bric-tnte -*1 mío (íQíí^ec^m^ittf;
p^oíi^íonal q.irt tem nata in-<
imM ia :ó máí^pyla <> m^hur çaló
íjua eiLContfíi no mercaílo, razões
ô tasque o c(lo?a na altura do
seu verdade ro v.a-li-r. ;

À exjBas.íHm Iiks que deséjs.rf m
*azâr de um ge sero4ão paifeítô
rnrind<irão ^bHteí^r^se do mesmo
ua fabricí a sua das Flores a* 2i
lugar uíiíco á oai^ é venüdo.

P^eco i|0üo o;.kíi.
9*

AGUACELINÀ
*# LdI 1 Vrti* 0u"lhoí Fcpar^,, para W0.8 1,mí"(1<i*' HU fladaról cabaré for i i,L »f»fi!„. ÍPn.

O abaixo assignado tem éoní-
iant^ments grande 

*q,i>antidad^
de tijolos n-i . r8:cre<ikH.{?a^:o!am*
úo Boa ao Berniirííiio ft^dúgtva*
recenfeeidos çouíO í?.s mellforts,
de quantos possam vir aò 4ner*«
cad.O:. -.,-•; ..,- \.'.':!.:

As pessoas, que os pretendes
rpm >•'{'odeiu.. á'u igir*se eò abaixo
assigna^íõ;*;ná mesma olaisà.

S:_ Wtlís 30 de beteuübn/ de
i8fe7.:::M; ... f|"|€'S

J^afl^ím Alves Sanòbe^

^S^./.-vi.i.A-.-í.t*

VV:^,.


