
\- • !
¦ __¦

-— V t ! I

j_ 5 ¦

vá O'-'1 -.

,iV"^B f* ;

#H

'O A a

ORGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA

Redactor--José Theodoro Pamponel
ANNO I

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 e sextas-feiras

SESTA-FEIRA 25 DE NOVEMBRO DE 1887

NUMERO 18
Annuncios, 60 réis a linha,
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Sessão d'assemblèa geral domingo 27

do corrente as 8 horas da noite.
Avisa se ao srs. ' 

sócios que hontem
não compareceram a sessão da assem-
bléa geral que a uiésma, por unanimi-
•dade de votos, determinou que se eli-
minasse todos os sócios que não com-
parecerem a nova sessão acima anun-
ciada uma vez que os mesmos não pro-varem motivo justo que a isso os obri-
gue.

O ASTEROIOE

A BAHIA ESCRAVOCRATA
A importante provincia de «São Pau-

lò>>, provincia essencialmente agrícola,
e em cujo seio existe um numero, ex-
cessivamente superior, das demais pro-vincias, está dando uma licção edifi-
cante, um exemplo de incontestável
patriotismo!

Alli, onde avultadissimos capitães
estão arriscados com a resolução do
problema da emancipação ser vil,—-os
grandes lavradores, comprehendendo
a improíicuidade de opporem-se á tor-
rente caudalosa do abolicionismo, re-
solveram reunir-se em uma associarão
para era um prazo curto libertarem
aquella patriótica província!:Era de esperar, que a terra dos «An-
drâdás» hão se conservasse por muito
tempo retardatoria á idéia da abolição
da escravatura nacional.

Entretanto, è lamentável,—é tris-tissimo, o que aso vê n'esta. provinciaém relação a tão importante e. huma-nitarió assumpto:
A Bahia, esta nossa provincia; queprocura, sempre a .vanguarda do pro-gresso;-- a Bahia que nas luctas dain-dependência nacional, foi a primeiraque, com seu precioso sangue, ungiu asua; liberdade;—a Bahia que, ainda,

por;occasião da guerra-contra o gover-no do Paraguay primará sobre as de-¦mais províncias, remettendo batalhõesè batalhões «voluntários» pai*a o thea-tf o*-da guerra admira queactualmen>te haja arrefecido o seu 'patriotismo,
•énsurdecendo-se aos gemidos angustia-
dos das victimas da escravidão; 9 ao

mesmo tempo, se vá «degradando» pe-
rante o mundo civilisado com esse
afFervamento á idéia escravagistal

De onde provirá esse indiíferentismo,
essa negação à uma idéia tão santa,
tão justa, tão humanitária?!

Pois a Bahia, que derramou sèu san-
gue.pela sua independência politica,
nega-se a perder alguns miseráveis
«centos de mil reis» em prol da redem-
pção de seus escravisados, na proxi-1;ma parte, 'em illegal captiveiro, por;
serem a «descendência» dos africanos
importados .depois da lei de 7 de No-
verabro de 1831?..,

Pois a 'Bahia; 
que por oceasião da

guerra contra o Paraguay desligoude
seos.io.amais de oito mil bahianos,
que, quaes cordeiros marchayam parao «matadouro» de Lopez,. nega-se ago-
ra a «desligar» de seus bolços «esse mi-
seravel-obulo» em favor da redempção
de seus captivo,—idéia mais santa,
mais humanitária?.,.

Pois a Bahia, que ainda, por ocea-
zião d'essa ingrata e inglória guerra,
dispendeu tão prodigamente, avulta*
dOs capitães para compra de escravos,
que eram mandados representar no
«theatro da morte»,, negasse a dis pen-
der agora igual somma para fazè-Ios
representar no scenariq da vida?!..

Que è isto, ho! Bahia?.,. Ja ]'t.{
Para onde «dêportaste» a tbssa cons-

ciência? o vosso critério?'o vosso sen-
timentalismo christão---a vossa cohe-
rencia? a vossa justiça? :

Será possível, que consintas, que em
vosso seio destaque-se em «Santo Ama-
ro,» onde a idéia abolicionista é énca-
rada como o maishefandó crime pêlosfidalgos «assucareocratas?;...? ;

j Erguej-vqs, ó Bahia !-•*?¦ Vós qué fos-
te ò berço do «Rio Branco» não po-
deis ser «refractaria» áideia.defindida
por aquelle preclaro varão!'.'..

Avante!—-como «São •Paulo»,-—tra-
çae limites também á escravidão, que-
brando em praso curto as, algemas dos
pulsos de nossos infelizes irmãos]

AVaáte!./. ;

NOTICIÁRIO

Alves Pereira, residente na fazenda
Couqueiro, freguezia da Conceição da
Feira, fora barbaramente surrada, á
ponto de não poder erguer-se da cama;
tale o seu grave estado,
j Claudina é filha de africana impor-
tada depois da lei de 7 de novembro de
1831; e seu crime, que deu .motivoa
ser tão barbaramente surrada, foi.-o-de
haver abandonado a illegal escravidão
em que estava, em procura da manu-
tenção de sua liberdade.

:Por conseqüência, o sr. Antônio Al-
ves Pereira, a serem exactas as infor-
mações qúe nòs tem sido transmettidas
por pessoas de fè, commetfcera um cri-
me gravíssimo, como seja,-o-de surrar
uma pessoa livre, porque Claudina, em
face da lei, èlivre; e se não. fora ma-
nuteiiida em sua liberdade, e por que,ilegalmente mandada capturar, quan*<do propunha-se a provara importação
da africana, sua mãi, d'ella, depois'da
lei citada. ,.\ /

Não querem os pretensos senhores
desses infelizes brazileiros escravisa-
dos, reconhecer, que quanto mais odia-
dos serão, o mesmos trabalhos anfere-
rão,«como muito bem disse o veneran-
do sr. «Visconde do Bio. Branco», de
saudozissima memória, quando se des-
cutia nas duas câmaras a lei de 28 de
setembro de 1871:
........metigar a condição do . captivei*
roè não só, obra de humanidade, mas
calculo de interesse bem entendido;»..

Quaes forarri na America os escravos
mais dóceis, mais obdientes, mais fieis?

Foram.os das, colônias, hespanholas.
Perguntae ao historiador por que, ei

elle vos responderá; - .„
Porque'desde o principio os hespa-

nhôes concederam ao escravo o pecúlioe o direito do resgate.: i¦>§ ...
Foi por isso que, quando.Bolívar,

Qujrogo e outros patriotas ..quizeram
suble^ar todas as massas contra ame-
tropole, :vio-se esse grande/ éspéetãcu-
lo dos escravos da colônias'' sul-ameri-
canas, fugirem.e acompanharem seus
senhores. '?

E'um facto qúe falia bem alto: quan-do o captiveiro è metigado/ ganha o
escravo e ganha o senhor, ,

CASTIGO IMMODERADO Esta lógica porem, não è -aceita pe»Continuamos a ser informado, que los emperrados lavradores d'estâ .pro-
ainfeliz escravisada, de nome CÍaudi-I vificia, maximei pelo pretenso senhor
na, em illegal eaptiyeiro ¦ de Antônio! da infeliz Claudina; que, ao contrario,-

•
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oi londo, qucso com «pancada» o mina esperando sormos atlendi.10 nVIaio PMaÊ o SeveÀriri dlFlP«dançada» poderá fazer pagar no ain- -,.,qin rt.,fi lia r„ • - _.,., I- " '."oS'. °,p e>e rumo «o írei-
mo de seus poucos, o infelizes éscravi- C,,1,V,0' 3ue us r.Mb esoravagwtís Ilas. o ah cheio» do maior conten
sadosypamoráliberdade. gozetasja suppnmiraoj cie suas co- lamente sefviram^è do um coroÉhganoinanifesto: quanto mais rigo* lanas. de afíoá onde forão mkdni n«rososse tornarem os prstensosjenho- Esperamos; o não será do balde* mais significativo, brindes de ami'——— Jsade.ros contra os oscravisados,
procurarão evita Mos...

Tanto mais, quando os oscravisados,
na máxima pane descendentes das
africanas importadas depois da lei de
7 do novembro de 1831, conhecem, queestão em illegàl captiveiro, por que«partus sequitur ventrem».

Assim pois, à esses infelizes, que por

B4PT1ZAD0
Tevo lugar no dia 22 deste na

igroja do Monte desta Cidade o
baptismo da inuocentinha filha do
nosso amigo sr, Oülon Calvalcan-
t^ o qual é cunhado do nosso proeffeito da lei citada permanecem em zado amigo, ?r. Professor Cincinatoillegal captiveiro,—assim como, aos rrPjln/,, n^Ilom Q;„,,lrtnmin,

que matriculados estiverem comfllia-l j.ralnca T6™ a.DraÇam°S-los cor-que matriculados estiverem
ção desconhecida cabe o direito de
requererem suas liberdades, abando-
nando á esses «thregos», que não sa-
bem comprehender, que o escravo è
uma creatura humana, á quem de-
vem aposição social e a fortuna.
^Nãotardnrá porem, o dia da redemp

ção, e...esses «preguiçosos» que hoje
vivem, e comem pela mão do escra-
vo....ai...d,elles!

dialmentê e7eIieitanío? a exma fa*
milid, desejando eterna felicidade
aquella que recebeo o signal de
christã.

ANNUNCIOS DE ESCR4 VISADOS
E' certamente, cora dôr e muita

dor, que registramos constantemen
te na «Ordem» annuncios de es*
crsvisados fugidosi . . .

Entretanto, a «Ordem» adminis*
trada por um cavalheiro á quemdesde a sua mfancih, intreitamos
uma ininterrompida amisade;e de
nossa parte até hoje comprovada
por factos, aliás bem signiíicati-
vos.—nâo nos levará a mal, quefaçamos um appeilo aos sentimen-
tos humanitários do cavalheiro á
quem nos referimos, suppücando-
lhe para que não mais sejam pu-
blicados na gazeta sob sua illus*
trada administração,— aünuncids,!
de escravizados fugidos l. 

'
Não juramos dignos administra-

dor da «Ordem», refautario a idéaabolicionista, desde quando se dizemancipador, isto é, abolicionista
moderado.

Um abolicioniafa, por mais mo-datado, repelle a idéia da escra-vidao, ora o digno administrador
aV «Ordena» ó abolicionista mode-rada; logo —repelia a escravidão

Ji, repellindo a escravidão nao
pode, de forma alguma, consentir
que na gazeta sob sua administra-
Cão, continuem a ser publicadossiinuncios de escravisados fugidasJu)gando-nos com direito parafazermos um appeilo, alias justo ehumanitário ao 'amigo de longa
dacta, externamos bestas Mm

Hojfi deixou de haver aula na 1.radora desta cidade porque o sr.
Professor Cina.nato Franca se acha
exzaminando no collegio regido
pelo sr. Manoel Amancio,

Na 2a. feira próxima haverá
exame parcial na escola do nosso
illustrado amigo o Professor Ciei-
nato Pranca e como é natural o
seo cuidado e z^lo para com os
seos alumnos, esperamos feliz re-
sultado.

TELEGRAMMà
«Lê-se no Jornal de Noticias:»

da Bahia.
• f/*UIO *A I vtv peia uçiiçza uo soro seu iruc-Continua n'esta provincia comIto todo destinado ao bem estarãoenthusiasmo crescente o movimen I muita vezes aos vigios de um ter«to emancipador. ceiro, o trabalho desempenhadous proprietários e fazendeiros I com amor, e, portanto, com o gos

COLLASOrUÇÂO

INJUSTIÇA DA ESCRAVIDÃO
«Em logar da escravidão, a Io-cação dos serviços.
Em logar do 

"senzala 
entre mu*ros, a habitação humilde, mas ao

ar livre,
Em logsrd© eslibato forcado

pela íyrannia de um poder incom-
pslente, o celibafo imposto por au*
toridad* privada, e não acceíto,
mas difficimente, grosseira, viciosa,
escandalosamente supportsdo pela,victima, expondo-o a misérias de
que só Deus é testemunhado im
samento, a mulher, a familiia le-
gitimada pela sociedade: ern vez
dos desgraçados fructodnhos do
peccado, tidos sob a amarga ap-
prehensão do captiveiro que os es-
pera com todos os seus horrores,
os filhos legitimados por todas as*
leis divinas e humanas, e rodeia-
dos de todas as g.irafítias da reli*
gião e da civilisaçào I

Em vez do trabalho constrangi-
do pela certeza de ser o seu früc-

«rs, Joao Conceição, barão da Ser-
sa Negra e barão de Resende àca«
bam de cofenr liberdade á ceroa
de 1,000 escravos.

CONTENTAMENTO
No dia n desta, soube-se portelegramma nesta cidade, que re»cebera o grào de bacharel em di-reito, na faculdade do Recife, sr.Luiz Zacharias de Lima, naturaltía provincia de Sergipe.

Moço, doctado de talento e chei ode .Ilustração, com as qualida-des do maior cavalheirismo quePossua, muito contribuirá
para ser o continuador das virtu^des de seu digno pai.Alguns amigos do referido doutoraoleilemo telegramma dirigidoao seu digno irmão, o sr. AntônioMevç Lima. e reuniram-se emcasa des srs. Virgiüo Motta Geào-

\A ;¦¦¦'. ¦* .' T O""»to, que desperta o interesse real ebem entendido-
Porque razão se ha de suppor

o escravo uma tão boçal creatura,,
que seja incapaz de pesar todas es.'
tas considerações em sua rude in*
telligencia?

Mas vendo-se protegido, garau-tido por aquelles mesoios queaca-bam de ser seus áenhôres, raros
estamos certos, serão aquelles quedesertarão das fazendas para a vi-

da da vagabundagem.
Em todo o oaso, seu numero

será tâo pequeno, que a seu rès«
çeito podemos repetir o próloquio
philpsophico— «parum pro nihilo
reputatur» «

Assim, estamos convencidos que 
'

o governo nada tem a fazer senão
decretara extineçao da fescravatu-
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Irando a faoiümo accordo coni os
acluaea escravos, a transição òlâo
insensível o suave com a das vari-
cores do íris oãtreis ."

" O prejuizo ou lesão da liber-
dade. orneiü por um dia que seja,
é sempre g-avissimo, por m^nos
que o comprebendam os injustos
detentos. Além disso, quem pote
dizer que o escravo, o prejudica-
do em.sua liberdade, não se sente
sempre gravemente constrangido
debaixo do pesado jugo da escra-
vidáo ?

Logo, em consciência, e appli-
cando-á questão da escravidão os
rigorosos princípios da moral reli-
giosa em matéria de restituiçõos
segue-se que este ó um daquelle,
objectos cuja restituição nâo soffre
dilaçao.

Kesta-nos responder a duaseva-
sivas por onde se pretendem es-
C8par os injustos detentores da li-
berdade alheia,

Dirão :
A retensão da liberdade é jus-tificada por dois princípios ;
Io» Pela compensação feita ao

escravo mesmo;
2o. Pela razão de salvar o ca-

pitai empregado na acquisição do
escravo,

O escravo, continuando escravo.
t*n tudo o que ó necessário para
sua subsistência: tem cama e me-
sa [?) tem roupa, (?) tem medico
e botica, (?) nada lha falta emfim,
portanto isso vale de compensação
ou reparação da liberdade de queestá sendo privado.

Mas, em boa jurisprudência,'Pi 
nguem tem o direito de fizer

c ompe-nsações arbitradas, mas de-
ve ser sestítuida—inspecie—a cou-
sa subtrahida ou retida.

(Continua.}'

ta antiga o muito aere-fitada pinarmacia que fui do fallecido coronel•João Bapli.u Pamponet, com ononn de pharmacia Pamponet,
sob a direcção da s«u filho o
pliormaceuticü Cincinahj Pompo*
net, girando com a firma de Gín-cinato Parm-onet fcCompanhit?.

S. Felix 7 du iiovembi'0 de 1887.

____ ri 
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as-a a mm®à
O Ab.«ixo àssignado vende uma 

'
eaza ainda em cons<nicçáo «sobre
esteio, coberta de t-ihas/ sjtt aos
trez riachos», na cidadã de Ca«
choeira, em terreno fareira de An-
tomo de Souza Barretto, e quehouve-a sue mulher por compra
a Eziqutel Pereira Machado.

Quem a mesma casa pre tender,
pode se dirigir ao annunaiante
n'es!» freguezia.
S. Felix, l6de novembro de 1*87.

Felix Alves Sanehes.

Os «escravisados», que se ini.
gorem com direito á suas liberdades, que por effeito da lei d, 7de ftoyeu.br, de 3831, q„ar po„outru-i, podem procural-o n'est..oídade^io osef;p!oriogeg;eJornal.

PULSEIRAS
Una complelo e variado sorti-mento de pulseiras, sendo de oi»or,?™ano» Plaquei e praliadbs. deuiíierentes gostos, como sehaí-imitando cobras, moedas e de ou±ros gosto?, assim como pulseiras" seluloide, recebeu a loja <fe

a rua d'Entre-Ponteéio tunato
n. 24.

tiiiiiâ m&x
|TviAttH»

casa de

¦m Mk
DE

ANDRÉ MORAES
O proprietário d'e>t9 bem «o-

nhecido estabelecimento partici-
pa aos seus freguezes, d'esta ei-
dade o seu recôncavo que se
acha bem sortído das melhores
fazendas francézas, inglezas aile*
mães, ealçadâs, miudezas, parto-
marias, roupas feitas o qne tudo
de hora em diante venderá pormuito menos do que outro qual-
quer estabelecimento, visto d'esía
vez suas eomofas serem feUas
com grandes vantagens e capri*
chosíí escolha; quem duvidar v?M
nha vêr, que seu eslabellecinien-
to se adiará aberto das 6 da ma-
nhan a* 9 Ja noite.

27 Rua im Flores n, 2T.

Nesta bem montada
negocio, vende-se maníega íri^
gleza de bôa qualidade, chá (fa
índia e preto, assim como temsempre massas finas de todas as
qualidades na rua Formosa des*
ti cidade.

ANNUNCIOS
SURRADOR DE COUROS

José Martins da Rocha, declara
ao respeitável publico, que se-scha eslabelesido com o trabalho

de sarrador de couros, e assimcomo também tinge palies de pre-to, podendo ser procurado a ruado Carmo caza n. 3.

PHARMACIA
Brevemente será reabarta a mui *

DENTISTA
D. LEONOR H. A. DOS SANTOS

A primeira denitsía pela facul*
(Jade Medico Cirúrgica da Pro-
viiioia.

Kesta cidade exerce sua'pro*
fissão a contento de seus clientes
chumba, lima, arranca demese os
collosa por preços commodos.
¦ ' 

il —¦!¦———^———wm-

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pamponet óffara-

ce seus serviços ao abolicionismo I
d'esia comajea. j

CIGARROS CAIMANTES
Para fazerem desapparecer ins

tantaneamente., a falta de respj-
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soflVimen--
tos bronchites, quer por moles-
tias do coração e do figado.

Vende Ernesto Simões da Sil«
va Freitas em sua loja a Kua
Formosa.

Na padaria lealdade vende-se
vinho figueira de superior quali-dade águas e J S P J.

Biscoitos Inglezes de todas qua-*lidades leite condensado manteiga
F.3Ílippe, Ferreira Santos, quei-
jos flamengos; e de prato, chá Pre-
(o e Hyéon, em Jatas de S$ e -2»..

Vende acreditado Padaria Leal-
dade, a ru* formasa n. 15.

MEDICO E PARTEIRO

O dr. R. J. de Andrade
»

pôde set procuradoI pára. o
exercicio de sua profissão, árua das Flores n. 21.

IwfiEsBKc

-^

CACHOEIRA m•'.V.

L
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NOVA LOJA deu ba ateiro J.>_é Gonçalves de
Almeida

egual

a que

aos

por

DA

TRIUMPHA A V ERDADE

Está conhecido pelos meos numerosos freguezes que é a loja
mais bem sortida d'est9 cidade, o a que tem fazendas de mau apa ¦

rado gosio. e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de

provar que nâo ha competidor, venham crer e scientificar-se da
verdttde

üm covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs.

que por ahi vendem a 960. .
Um covado de cazimira granito por 2500, igual

ahi vendem a 3500.. ,
240 rs. importante sortimento de lan valem 800 ri.

Um covado de setinêtaliza por 200 rs.
Um chapèo a José Mariano por 1600. ;, ¦
Um par de botinas couro da ruma com íihoz, o que ha de

lhor por 9§000# •>- «-..-•• ««,.,<, r- ,
. Um par . de sapatinha ingleza por 7§0O todos ven iem egual por

Um 
"par 

de sapato verniz que todo* vendem por 10?,igual po; 9&000.
Um par de sapato couro da russia por 4p)00é de admirar.
Deslumbrante soitimento de casemira prêti e da cores, em pe*

case cortes. ¦ >;* 
Brios brancos e decore', creíones para tidos os preços, ma-

drastos, chapéus para homens e senhoras, o qua ha da mais mo 4

Tiehus Iízoü e cora seda, luvas, leques, flores, espartilhos, calcados
e uma infemidade de artigos que só com a; presença do/pregue-
zes posso mostrarejustiücarque aqui n'e'ta filiada não In competidor.

Avizo aos freguezes por menos 30.por cento-qne outro qualquer.
19 Rua da ponte velha 19

ia
Tinto e branco, de primeira e

segunda qualidade, vendi. Manuel
Fontes Moreira, em pipas, fcar-
ns e a retalho em litros, aceitação
deste vinagre no commerçio tem
sido ímmensa.

Ode primeira qualidade lem
substituído perfeitamente o de Lis.
bôa e muitas casas que vendiam
deste tera-no substituído por
aquelle, sem a mínima' reclama-
çaa por parte de seus fraguezas.

Í)eposito. na fabrica di café
muido a rua das Flores n. 21.

me-

PADARIA LEALDADE
A MJA FORMOZA

Tem constantemente massas fi'
nas como seja bolaxóas apompa<.
dpr, bolaxa* 

'Âdèjíiná 
Castro, Lúzo

BraziVbiro, biscoitos finos fatias do
Rainha e flor dó tugo.

Na rua formosa n. 1.5

CERVEJA MAZILEUU
£$000 a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importador n'esta cidade Ma>

riuel Fèités lòrei-ra. r
. WêÊlÜÊtÊW$$M grande!

quantidade da mesma,' branca e
Á (lx¦•;,.

aí-atar
p ^f, 1_ i , % -' iJ . a.

d^a':A.AÍn'
i

Esta. cerveja è inalterável pora 3 annos. afaaS
A sua côr douradiaha e perfei*tamenie límpida; seu palãdar í

agradável e corresponde perfeita*
mente ao da ingleza.

Nacionaes e estrangeiras slo nna
nimes em.proclamar, a sua bonda-
de, chegando alguns u/esies a pre-
feril a .para seu uzo particular.

O séu fabricante rogosjja-se por
ter conseguido fabricar uma cer^
veja que está acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas es«
trarigeíras, que *ó tem mérito por
não serem do paiz.

O annunoianie tep a
convicto que o respeitável pu-
blico, uma vez coiiveucido ues-
tis verdades, não lha recusará $
su&L . valiosa protecçao', do que se
confessa sumamente grato.

AGUACELINÂ
O melhor preparado para tira**

caspas e fortificar o cabello, ven.

GAFE' MUI DO
Manuel Fontes Moreira,continua

com o seu fab?i°o de café muido,
como é geralmente conhecido,

Es*e café é o verdadeiro café da
que as exmas. famílias, e mais,
amadores podem fazer uzo.-sem o
minimo receio de que seja um pro>*
dueto falsificado ou destetaido do
seu verdadeiro paladarjpoís o seu
fabricante sl-jm do conhecimento
profissional que tem múM in-
dustiia só manipula o melhor café
qua encontra no mercado, razões
estas que o coloea na altura do
seu verdadeiro valor., ) \ ¦¦;'¦(

A exmas.famílias que desejarem
uzar de um geae$o tão perfeito
mandarão abasteiwse do meuno
na fabrica à rua das Flores n' 24
lugar unico a on áè é'.'vendido.

Precjo lgODO o kilo.

O abaixo assignado tem cans*
tantsmente grande quantidadede tijolos n% aeredíiada olanes
do finado Bernafilino Rodrigo ua*
reconhecidos como os melhores,
de ; quantos possam vir ao mer*
cado. a

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

S- Felix 30 de setembro de
1887.
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Joaquim Alves Sancbe*
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