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NUMERO 23
Annuncios, GO réis a linha,

de assignantes 40 róis.—-Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.
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NOMEAÇÃO IMMORAL
Acaba de ser nomeado pelo gover-no da provincia, o sr. capitão Joa-

3uim Ignacio Albernaz, para exercer]
o cargo de vigiada alfândega.

Essa nomeação è certamente, a «re-,
muneração» dos «bons serviços* pres-tados pelo sr. ca itão Albernaz, quandona delegacia d'esta cidade, íe*, pormais de uma vez, correr o sanguedos cidadãos!

O publico aponta o ex-delegado á
que nos referimos, aut^r da morte dos
cidadãos, Ladislau Vell udinho, Justo
Careca e outros, que d esceram ao tu-mulo, segundo é voz pi blica, pelosespancamentos ordenados per .esse ex-delegado!

O g verno entretanto, «dimittio a
pedido», sem ijue o sr. Albernaz so-licitasse-lhe a demissão, a qual, pelocontrario, fora «motivada» pelos fac-
tos gravíssimos do dia 4 de outubro;
em «remuneração» à tao «bons servi-
ços», pouco depois de um mez, nomea-

io para o emprego de «vigia da ai-
fandegas»!

Ao passo que o governo assim «pre-
mia», ao sr. Albernaz, cujos «servi-
ços» estão de accordo coma suas «ap-
tidões»; cuja illustraçao pode attingir
mesmo ao «analphabetismo», esquece*
se dos seus melhores servidoros!

E para confirmação d'esta nossa
assersão, abaixo publicamos a copia
de um «memorial» dirigido ao exm0.sr; dr. Aristides Augusto Milton, pou-cos dias t depois de sua chegada da
provincia do Piauhi á esta cidade noanno de 1885.

Faça o publico o paralelo moralentre o sr. capitão Albernaz, e o sr.capitão José T. Pamponet, e depois,decida com justiça, se foi ou não umaimmor alidade do governo essa nomea-
ção do sr. Albernaz para um empre-
go publico, e .ao mesmo tempo, se o
governo não ô um ingrato, esqueceu-do-se de seus melhores servidores...

Chamamos pois, á attenção publicapara o «memorial» que abaixo vai
publi cado.

«Ao illmo. e exmo. sr. dr. Aristi-des Augusto Milton.

jbros do partido conservador n'estafreguezia de S. Felix, considerando
çne o sr. capitão Josè Thèodoro Pam-
ponet é chefe de numerosíssima fa-
milia.

Considerando,queomesmo sr. capitãoJosè Thèodoro Pamponet, é um ho-
mero velho, intelligente e illustrado.

Considerando, que osr. capitão Pam-
ponet foi o primeiro cidadão d'esta
freguezia, que no anno de 1865 ac-
cudio ao appello que fizera a Nação
aos brazileiros para a sustentação de
sua authonomia ameaçada pelos cau-
dilho do Praia.

Considerando que osr. capitão Pam-
ponet, não só, reunio um considera-
vel numero de cidadãos volunt rios,
como com elles marchara para a cam-
panha sob a bandeira do batalhão 14de, voluntários da Pátria, organisado
n'este município.

Considerando ainda, que osr. capi-tão Pamponet tem prestado serviços
muito significativos a causa do parti-do conservador, pelo que tem sido
pelos seus adversário politicos, assás
e injustamente perseguido.

Considerando que o estado physicodo sr. capitão José Thèodoro Pampo-
net prohibe-lhe de angariar a sub-
sistencia para si e para sua familia,
por outro meio, a não ser pelo tra-
balho intellectual.

Considerando, que o sr. capitão
Pampo i. et éum homem pobre, eque,
como tal. só dispõe de sua intelligen-
cia para angariação da subsistência
de sua nnmeròsa o muito honrada
íamilia.

Vêem, confiadas nos sentimentos
de justiça, de humanidade e gratidãode que è dotado v. exa., supplicar a
v. exa., como legitimo chefe do par-tido conservador d'este 3o districto,
afim de tomar na devida considera-
ção o nosso referido conterrâneo sr.
capitão Josè Thèodoro Pamponet, re<
munerando-o, por meio de um em-
prego publico, que lhe assegure a
subsistência, e a de sua numerosissi
ma familia, como tributo ao seu re-
conhecido mérito.

Convictos de que v. exa. não se
recusará a esta nossa justa supplica,
asseguramos a v. exa. a nossa adhe-

3o districto, além do nosso eterno rei
conhecimento.

Os abaixo assignados beijâo as mãos
de v. exa., e fazem votos, para queo mais esplendido triumpho nas pro-ximas eleições, seja a recompensa dosrelevantissimos serviços, por v. exa.
prestados á causa politica conserva-
dora.

São Felix, 17 de novembro de 18S5.
Castriciano Martins Curvello, Mar-

colino Josè dos Santos, Marcolino
Josè da S. Bittencourt, Tobia. Bap-
tista de Souza, Joaquim Alves San«
ches, Gustavo Josè Fernandes, Lino
de Oliveira Pereira, Cassiano Spiri-
dião da S Serra, Epiphanio José de
Santa Ritta, Antônio Raymundo de
Sousa, Josè Augusto Peixoto, Manuel
Ignacio de Oliveira Marques, Fran-
cisco de Barros Amorim, SaturninoJosé Pinto, Miguel Archanjo Franca,Manuel Ribeiro da Silva Junior, Al-
varo Pamponet, Manuel Luiz da Fran-
ça, Horacio Mendes da Silva, Tertu*liano Mendes da Silva, João A. de
Araújo Junior, Alberto Josè Pinto,
Tiberio Augusto Ribeiro, Sabino Joséd'Araujo e Antônio Fernandes deCastro.»

—E' assim que o governo d'esta
desventuaada nação procede naesco-
lha de sens empregados,!

O que admira porém, è, que seme*
lhante nomeação fosse feita por um
presidente, que quer ter foros de ..«catão»....

Aprecie o publico, e veja se estamos
ou não no reinado de completa deca-f
dencia!?

Só predomina n'este baixo império
o «patronato», e a... «íilhotagem»!

O verdadeiro mérito, a moralidade,
os serviços públicos, a illustraçao, afamilia—-.são perfeitas exe^escencias»
perante os governos, que só se inspi-ram em «tramóias» eleitoráes, e em
perseguir a quem, inflamado no amorda Pátria, se oppõem á seus desmanm
dos, e arbítrios!

COLLABO RAÇÃO

nc _>._Wí • j -, -x I asseguramos a v. exa. a nossa adhe-Qs abaixo ass3gnados,eleitoresmem-izão á candidatura de v. exa, por este

O nosso editorial de hoje è a transcri-
pção do resumo de um importante dis-
eurso,proferido em Philadelphia a 20 di
agosto de 1839, sobre os benéficos re*
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suUadosque'"produziu a êitincção dailiogs a jarda riscado» o risca

escravatura, nas colomniasinglezas. | cadinhos para camisas e VQHtn.os,

'ÍU

Não tardará muito tempo quo om
nosso paiz não se vejam esprimentados
os mesmos resultados, os quaes já se
vão fazendo sentir nasbriozas e livres

províncias do Ceará, Amazonas, e uL
timamente na de S. Paulo, oude sua
escravidão vae ser estincta no dia 15
do corrente.

Os nossos henevolos leitores, por esta
nossa transcripção, ainda ficarão mais
orientados e i quanto é prejudicial a es
cravidão, em qualquer paiz que ella
exista,cuja existência não justifica uma |
necessidade, mas sim, um habito, um
vicio de quem quer ser-Senhor.Não ha
fruetos que se assemelhem aos que são
produzidos pela liberdade: são filhos da
Divindade e irmãos gêmeos da natu-
reza; vivem ,crescem e multiplicam-se.

* 
(Continuação do n. anterior)

A demanda de peixe salgado,
caqne de porto salgada, e de outra*
espécies de alimento cresceu depois
do primeiro de agosto passado?—
Respostas:—Dizei que a domanda
de carne de porco salgada, prezun-
tos, arroz, fuinha, biscoitos, etc,
tem crescido consideravelmente de-
pois do primeiro de agosto; porém
julgo que a quantidade de peixe
ligado, arenques especialmente tem
diminuído, (brandes risadas ) D'a
qui ficam entendendo que era o
alimento dos negros.(Oição, oição,
e renovam-se as risadas.) A respos»
ta continua—Sobre prezuntos em
particular sei, que as nossass im*

'portatões tem augiüentado dez ve
zes mais, e peisuadonce qüe se-
melhante augmento tem-se reali-
zado.nas importações dos outros
gêneros. Pergunta—Tem augmen-
tado depois do primeiro de agosto
ultimo a garal demanda de artigos
de roupas, Gomo pannos, algodõas,
meias, chapeés para homem e mu-
lher, sapatos, etc? Resposta—-^ de-
manda de todos estes artigos tem
augmenlado em grande escala de-
pois do referido período; em quan
tú quena verdade é limitada a de
manda daquelles artigos, que or»
áiaariamente eram importados no
têmpora escravidão. Os artigos or-
dinariamente importados n'aquella
época, eram chapéos ordinários de
15 a 20 shillings a dúzia; cara-
puças de Monmonth e Kilmarnok,
de 6 a 9 shillings a dúzia; e zu-

a fWs de Penne&ton de 1 a 2 shil*

le 3 a 5 ponce a jarda; Osnaburg
de 3 l|f2 a 4|2 pence a Jarda. Em
vez destes genoro3 ordinários im-
portamos agora sedas, chapéos fi-
nos de caslor de 42 a 70 shillings
a dúzia; chapéos de palhinha de
36 a 100 shillings a dúzia; pannos
6nos para casacas, de 7 a 10 shil
linhs a jarda, e grande quantidade
de roupa feita; algodões brancos,
fazendas de linho e algodão, e *ó
de linho para camisas, etc INa
verdade grande melhoramento se
tem desenvolvido no goslo das cias-
ses emancipadas respeito a alim?n
tos e vestuário depois do priineU
ro de agosto. Tenho vendido a es-
tas pessoas facas e. garfos do subido
preço de 4 a 5 dollars a dúzia; ca-
sacas a 14 dollars cada uma, e bo*
tins a 3 a 4 dollars ao par. Para
casamentos a pé tenho vendido cha-
péos para mulher a 7 dollars cada
ara; além de fitas para cintos, ta»
feto, chailes, e outras faz.ndas de
luxo. (Applausos.) Os negros estão
agora imitando o traje dos seus
senhores. Entre outras coutas, cau
savadhe grande anciedade sabor se
já se teria introduzido nas colo*
nias o uso doa anéis de cazamen-
tos, por quanto délles se nãn usa*
va no tempo da escravidão, e teve
em resposta que—sim, bom co o
todos ©s outros artigos .a;, jóias,
brincos, alfinetes de peito, etc, (Ri-
sadas). O escriptor continua. Por
cons .guinte deveis -¦'entender queestas classes tem sa tornado mui-
to mais importantes debaixo de
um ponto de vista commercial.

Elles formam uma classe de com
pr adores, com quem ha muito pou
corisco, por isso que pagam á

! vista a importância de todas as
suas compras; às quaes sobem a
uma grande sompri*. Assim vé se
que os negociantes não tem razão
de queixa»-se da emancipação. Na
verdade nunca encontrou uin só
negociante em todas as colônias,
que percorreu, que lha deixasse de
dizer a mesma causa; e muitos
doá mesmos fazendeiros disseram-
lhe, gracejando—Quão louco ó o
povo Inglez—se vós houvesseis dado
os 20,01)0.009 lb, sterl. aos negro3
nòs diríamos eotão que ereis ho-
meus cordatos; mas os destes a nó*,
que d9ellet nm approveitaraos de

muitos 11 dos. um deites dmeWfl.3
—• Puz na fnlnhi algibsiira 14,ooo
de lb. sterl. p lo que vos esíoii
summamonte obrigado. Tanto as-
sim que, quando se considerri quo
o preço do assucar subio durante
os dous últimos ennos; o que a
quantidade de assu<ar exportado
das colônias differe mui pouco,
do que foi exportado durante os
raais prósperos diss da escravidão-,
vê-se claramente que os fazeadei-
ros gauharam de toda maneira.
Rcebem annualmente os juros dos
2o,ooo,ooo de lb. sterl. e fazem
muito menos despezas que no tem»
po da escravidão. Ainda se não en-
controu com um fazendeiro, que
lhe dissessa, que desejaria, sa pu<
desse, tornar ao antigo systema»
e está convencido de que elles são
sinceros, quando referem que mui
to se alegram com a lembrança do
dia, em que os negros se emanei-
param, porque este fora o primei
ro dia de liberdade para elles pro
prios. Lembra-se bem de uma
oceasião em que um fazendeiro
lhe disse—Mr. Scoble, recordo-me
ainda do tempo em que se v;sse
Buxton, t>u 

"Wilberforce, 
não da-

vidana deitar-lhes fora os miolo%
das cabeças com uma bala de pis* ;
tola, ou cravar-lhes os corações
com um punhal; mas agora estou
tào convemeido dos bHiiefici9s,-'pro»
venientes da emancipação, que me
poria de joelhos, « abraçaria 03
d'elles, agradecendo lhes os seus
«sforços para derribar o antigo sys-
tema." B'esta sorta se persuadem*
que a emancipação nâo foi eai be*
neficio somente dos negros, mas
também dos Fazendeiros.

* _ 1 ssse

ANNUNCIOS
¦?-; »

a
O Abvixo assignado-vende,uma

caza ainda em construcção sobra
esteio, coberta de telhas, sita aos
trez riachos», na d-iade de Ga«
choeira, em terreno foreiro da An*
tomo de Souza Barratto, e que
houve-a sue mulher por compira
a Eziquiel Pereira Machado.

Quem a mesma casa pretender,
pode se dirigir ao annunciante
n'esla freguezia.
S. Felix, 16 de novembro de 1887.

Felix Alves Sanchas.
íi- - '
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SÜiilUlXM Í)E CüUllOS
José M irtins da Rocha, dec-ara

ao r«so ifnvei publico, WM?
acha esiabele^ido com o trabalho
de sunador de couros, o assim
com0 tarnbtm tingi palies do pre-
IO, podando ser procurado a rua
do Carmo caza n. 3.

MEDICO E PARTEIRO

Odr* R. J* db Andrade
•

pôde ser procurado para o
exercicio de sua profissão, a
rua das Flores n. 27.

»

CACHOEIRA

Ljoa flamengos; e i'e praio, chá Pr**-1
(.ie Hy ou, em .atas de Ijf e2Jí>.

Veada ücrédtUdò Padaria Leal-
15.Ia •>«. a ru t rormasa n.

MMMMmMMMMMI - • »-

roa go* o , assim como
n seluloide, rccebvu a
to< tmiato a rua
n. 24.

m!-e»ras
lt»j»! do

d Eiitn_-Paniesi

:imà*&à

casa de
maütesa ir.'

t!

MOLÉSTIAS DO
ESTOMAeO

TINHO EOPEPÍICO
He nUCHATJSA.rj

Preparado por Gqdfroy, pbar_ü«f
MWMMWWV

Empregado nos Hospitaes e
r«ec_tado pelos médicos, nas
àyapepsias.cardiaJgias.vomi-
tos gastrodynias.g astralgiaa,
faatio, digestões penosas, etc.

Digestivo perfeito
DEPOSITO GERAL*

&M», Rue Albouy, 3?ABS3

-^V"Vr

»

mm
Nesta bftm montada

negocio, vende-se
cçleza de bôn qualidade, chá da
índia e preto, acsim como tem
^emore massas finas ie todas as

qualidades na rua Formosa des
ta cidade.

MARM !>§£&
DE

ANDRÉ MORAES
O proprietário d'e*ta bem co-

nhecido estabelecimento ^ partici-
paaos seus íreguozes, d'esta ei-
dade o seu r^concevo que se
acha bem sortido das raelho/es
fazendas francezas, ínglezas ale*
mães, calcadas, miudezas, perfu-
marias, roupas feitas o qne^ tudo
de hora em diante vendeíá por
muito menos do que outro qua!-
quar estabelecimento, visto d'esfa
vez suas comoras serem feitas
.om grandes vantagens o capri*
•hos* esoolhr, qutm duvidar v *
nha vêr, <\m seu estabelleciraen
to se achará aberto das 6 da
uhan a< 9 ia noite.

27 Rua dns Flores n„ 2

í_

ma*

POS' ANTI-ASTIMATICOS-

Preparados por Fortunato José J
Farreira Gomes, o melhor psrepa* *
?ádo para aj-fchma (puchamenio,
j>irouçh t«s clironicas. e agudas,
coqueluche (tosses convuisas) mo*
íestias nervosas, tosses rebeldes,
gôttas, escarros o sangue, rou-
quidãò, difficuidade de respira-
çàí)/Uíka da garganta e do pul-
iiào.

Vende Ernesto Simões da Silva
Freitas, .em sua loja a Rua For-
mosa. a

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

Biscoitos Inglezes de todas qua-lidades laite condensado manteiga
Fellippe, Ferreira Santos, quei-

RE.ViEDIOS HüMUfATaiCUS

Gran e soHimanto de pódios
homeop4hicos, nâo só era Globo
los, como em linUra. e assim bo
ticas completas, vindos ^m uma
caixinha, com colher oara tirar
se o medicamento. Estes medi-
camentos sào muito novos, peis
são recebidos ultimamente da Eu
ropa e dos Estados«Unidos, Ven*
dem-se por menos do que em qu
tra qualquer parle. Ageucia em
Cachoeira, loja de Fortunato José
Ferreira Gomes unicamente.

»r. Silvino Moura e Cosapa*
nhta—Bahia.

PULSEIRAS
Um completo e variado sor ti-,

mento de pulseiras, sendo de ouo
romano, plaques e pratiados, de
.ifferantes gostos, oomo sejam:
luitando cobras, moadas e de ou-

PH A KM . GIA
Brevemen'0 se a ro b^ta a mui^

Ia antiga o muito a recitada phnn*
maia que foi cio MteeMo coronel
João Baplbt» P^mponet, c>ui o
noma de pha?m<<cia Pímponet»
sob a direcçao de s*u filho o
pharmaceutico Cincinalo Pomí»G*
net, girando «om a fi^ma de Gin-
cinato Pampoaet & Companhia.

S. Felix 7 de novembro de 1887.

MUDANÇA
João Francisco do Oliveira, sus«

sesor de vinho e Oliveira, par-
tr-cipa ao respeitável publico desta
cidade que tem mudado sua l«ja
de fazendas para casa ao lado da
Pharmacia do sr. Aristides Ferraz
Moreira, onde conlinua a ter um
completo sortimento de fazendas
de todas as procedências, oelo que
espera que seus amigos e Ireguezes

ontioue a dispensar sna valiosa
/.protecção.

MNTÍSTÀ
D. LEONOR H A. DOS SANTOS

A primeira denítsta pela fatul*
cadê Medico Cirúrgica da Pro*
viiroia.

Neeta cidade exerce 3ua pr-3^
fissão a contento de seus clientes,
chumba, lima, arranca dentes e os
foiloc^ por pr-ços commodoí».

ABüUClOAlSVUj
José Theodoro P*raponet ófif-ire-

ce seus serviços ao abchcionisoao
d^sta coma ca.

Os «ewavisados», que se ju.U
garem com direito á suas liberda-
des; que por eflfito da lei de 7
de noveaibr* de 1831, quer por
cutr<> l^i, podem . rocural-o n^sia
cjdade,no escripiorto des'e Jornal.

C1G4RROS C a LM í N ÍES

Para fazerem desapparecer inaw
tanlanaamente, a falta de respi-
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soflfnmen-
tos bronchites, quer por moles-
tias do coração e, do figado.

Vende Ernesto Simões da Sil*
va Freitas em sua loja a Jka
Formosa.

"' ''-.'.AÍ' ¦:
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TRIUMPHA A VERDADE
Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loja«a is bem sortida d'esta cidade. • a que tem fazendas de mais apu<raa o gosto, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar deP™Ja' 9ue «ao ha competidor, venham crer e scienti&car«se da

.ll^t^ide qua,9U9r còr por 8S) r?- e*ttal
Jysti sm.:mait*8ranila por ^m»««»249 rs, importante sortimento de lan valem 800 rs.Um covado de setinêta liza por 200 rs.Um chape© a tese Mariano por 1601.
IfconpoPr*9S000b°tÍ51aS C°U'ro da ru<sia <?0,n iln0z» o que ha de

Jf MO.PW 
d9 saPalinha inSlez* P^ 7„09 todos venlem «gual por

Tlm PnHrrdLSapa,G.Verniz 1ue Iodas vendem por lOf,igual por 9f 000.
SSl_£_,.m_Mp"? COaf? ^ russi. por 4«W0 é de admirar,

case cortes. 
M,,UBflnto de casemira P^ • «e cores, em pe-

drÍJÍ? ^""T 6 d8 CÔ.es' cretones P*"* tad9s os preços, ma-
Es.' P "* P"a hüB,etts9 ' Morras, o que ha da mais £

e rÍ..Ui8„Ií0?e?!a.S8da'.,,,Y(1s' tà*& flôf6s. espartilhos, calçados
L?aUÍ'aí,lad9- J.Vtí8M q« «* com a premçi dás fregue.

APviraTt/rjUStlfl,5ar'íU9a(I,n n'ai{a *mhtâ h< competidor.avizo aos .«guetes par oeoos 30par cento que outro qualquer.19 Rua da ponte velha 19

A

E—É BECflB vi! —ga ii. rv-ft'de o barateiro José Gonçalves dâinoidu
_________________________ ___ *

me<

Tinto a branco, de primawa esegunda quilidade, vend>. Manuel
Fontes Moreira, em pipas, bar<ris e a retalho em litros, aceitação
deste vinagre no commer ci* temsido immensa.

, Ode primeira qualiladsj temsubstituído perfeitamente ojde Lis.bôa e muitas casas qu» vendiamdeste t_m>ne substituído peraquelle, sem a mínima realama-
Çfto por parte de seu. freguezes.

Deposito ma fabric. dal cafémuidoa rua das Flores n, 21.

PADARrlA LEALDADE
A KIA F0RM0ZA

Tem constantemente massas fi.

agradável e corresponde eerfeita-mente ao da ingleza.
Jiacionaes e estrangeiras sio ünanimes em proclamar a sua honfa»

Ar. a1iWL_i> J. 1.. . •
ias como Seja bolaxõas apompa. ",mes.em P.001?1»" a sua àonda.
m, belaxas Adelina Castro, Luz.;,»., cnegaodô «Uuns (i'es£as apreBr|,a.leJro, biscqilos finos fatias riV e"Àa Para ,S9U «zo particular.

CAFÉ' MUI DO
Manuel Fontes Moreira,corilina:a

com o seu fabri.o da café inuiio,
como é geralmente conhsciio.

Es*e eafe i o verdadeiro «afè d*
que as exmas. famílias, « himís.
araador.es podem fazer uzo. sem omínimo reefio de que seja nm pra*dueto falsificado ou destetuido doseu verdadeiro palad_tr;pois o seufabricante alem do conhecimento
profissional que tem/ nesta in^dusUia só manipula o melhor café
que encontra no mercado, razõisestas qu« o colo sa na altura doseu verdadeiro valor.

A exmas.famiüas que desejarem
uzar de um gener© tào ..perfeito
mandarão abastecera do mesmona fabrica a rua das Flores »• 2|lugar unico a onde é vendido.

Praco tf OO» o kile.

B.lw„l'Íro'„biscJQlt08 fift0* fa't'«8 daftaiaha e jfor da trigo.
fua formosa a. ls

CERVEJA BRAZILEUU
5§000 a duzie, 440 ts, a g»rr_f„

TIJOLOZ
para seu uzo parU^*..O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fdbrkar uma cer«veja que está acima de todas na-cionaes, e superiores a muitas ea* i n _ltrangeira., que só tem mérito por li.„V.» v amZaJ*do t81» chj*4

nâo serem do paiz. tantamente grande q«ianti49d«
O annuQciaHte tem a profunda [A fi„^i0SRna a|*^Ü ÜPnvicçao que o iwptilwd IS í0_t^_?!,Bar«w Rodrigaua,convicção que o iespeitavel pu.blice, uma vez conveucida tíes.tas verdades, nào lhe recusará avua valiosa,protecçaQ, tí§ que seconfessa s«Bia_oeate grato.'

¦ ^"*"í^"""¦¦"«•¦^¦¦i_«_»—«_——_

AGUACEUNAAsaaéér douradinh. _¦"»_ * • « AGUACEUNA
tameate límpida, sen _Í5S*!_: ° B,e,aor pwparado para tirarP»lad«r élc«sp«s e fottiS_ar o mm vea-

reeoahçddos c»mo os melhores,de quan tes possam vir ao mer*
âs pessoas, qae os pretende*rem pedem dirigir-se .. abai*»assignado na mesma olaria; &m

.•fi* 30 d6 Wteaibro dèl¥o7.
Joaquiai Alves SauÊh^
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