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Publica-se terças e sextas-feiras'

QUARTA-FEIRA 4 DE JANEIRO DE 1888

0 ASTEROIOE

NUMEKO 29
Annuncios, 60 réis a linha,

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

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

NOSSA ATTITUDE
Aos nossos bons assignantes deseiaMos que tivessem tido boas festas eentrada de bons annos.
A nossa humilde imprensada santacausa^que deffende, espera do gênero-sò publico a continuação de seus favo-res, afim de poder continuar a deffen-(ler, com toda izempção de qualguerinteresse material, ,a santa causa dos

S forte" t0ít0>° fraC° °PPrimid0

^ Com este nosso proceder não temosem vista offender, dirécta ouindire-ctamente a individualidade algumamas sim prestar um serviço á humanUdade eâ patna, de cujo serviço resul-te 0 bem e a felicidade de todosAssim como a imprensa foi inven-tada para emancipar e instruir, le-vando o consolo, a luz e a liberdadea todos os povos, assim também anossa pequena imprensa, no exerci-cio de sua santa missão, só terá porobjeetivo este santo principio.íTella a descencia o decoro familiarserão respeitados com toda sua nleni-tude. ^• Resta-nos porém, partecipar ao pu-blico e ac-d nossos assignantes que,com grande desgosto nosso, deixou deser redactor d'este nosso humilde jor-uai, o nosso particular amigo o sr.capitão José Theodoro Pamponetcuja intelligencia e amor á causa ai*:
tido? 

Lã° publicament© reconhe-

vaf?l?OÍ:iIos que ori^naram esta suaretirada nao são devidos á q ualnuerdesgosto, que da nossa parte lhe ti-vessemos causado, ou a qualquer fra-queiamento mm tivacc* u u „J* j .

zada e que continuará s. s. áconqmstar majs um drao desobre o seu brilhante patriotismo, co-mo sempre tem-se distinguido em to-
ÍTJf ^ut0S da sua vida- "que semduvida lhecoustitue um honroso pas-

districto que,por diversas vezes, o temelegido deputado, cujo districto gozadoignominioso nome de escravocrata,e isto em gráo tão elevado que seusfilhos, uma vez rezidentes em outrosse envergonham de a elle pertencer.Comprehende s. exa. quanto istoé

n*! V°b adrainistfação, como sem-' 0sr- Manuel Antônio Nazareth,ícando a sua redacção sob os auspi-cio de todos os bons abolicionistas,
que, com as luzes de sua intelligencia,
quizerem honrar as columnas- d'estenosso humilde jornal.
nifu^l108 ^ue este auxilio nuncanos íaltará, porque muito confiamosnos sentimentos d'este heróico povocacho irano, que, avista d'um passadoüonroso e cheio de patriotismo nuncadesmentido, não deixará definhar a sò tereiarvore da liberdade n'este livre torrão s exaAgora que a santa causa da boliçâo '

Jâ dispontou nos horisontes da pátria«que sua victoria já se pronunciacerta, o povo cachoeirano commet-teria grave falta, si á ella fosse indif-lorente, porém tal não acontecerá.& e o que esperamos.

çiònal, maxime n'estes tempos deevo-
|uçaol em que a pátria pode a coad-juvaçaode todos sjus filhos para aextmçao da escravatura nacional.Esperamos,que s. exa. prestandoconsideração a este nosso appello.accedera aos nossos desejos, sem per-da de tempo, e muito terá a ganhars. exa. para com todos e especial men-te para com sua alteza Regente, dequem depende sua escolha senatorial.Nos e toda imprensa abolicionistasò teremos motivos de louvor para com

NOTICIÁRIO

immmimmmmm
suas idéias, dèffeito este que nunca
i§flP* ** e. S., 

ema9s 
sim S

WT^a grayes lncolMmodos de sau-
familia ' °ner°S°- des»a grande

Sentimos muito esjtes grandes in-convenientes, maxime quando eílesvem. nos causar uma lacuna" difficilde preencher. ' uimc11

^vaQrtvmg0;se veJa livre d'estes
S»»SíUl?3', «ao.deixarii.de nosacompanhar n'esta nossa santa cru-

APPELLO AO CONS. SODKE'
Acha-se entre nós pleiteando suaeleição para senador, o cons. Fran-cisco Sodré.
Julgamos pnudente ponderar a sexa. que o eleitorado de hoje não elege*mais candidato algum que possue es-cravisados, maxime, aquelles que ospossuindo todavia se querem fazercrer aue nan ahr\Uninnioir,„ ~ 

. .iY »i,UHV,a oo i[ucrtjm iazercrer que são abolicionistas, e comesta^ idoia se tem apadrinhado.
N'este caso temos, bem contra nossavontade, de considerar a s. exa.~n'es-tas condições; porém s. exa. ainda lheresta ura recurso o qual é libertário-dos seus escravisados e constituil^osseus rendeiros ou locatários, aexém-

plodos lavradores paulistas; e assimterá s. exa. satisfeito os nossos dese-.PTi«fíi nM,,^ - .-* *-— *~
üf raosflida maioria da SSi SsocSíiiimf«mqual s. exa. almeja• representar. tâtâí n "™Ia?onreza geral, igno

Ainda mais s. exa. assim procedeu-do, dará um magnífico exemplo no

SÃO PAULO LIBERTA-SE
A nobre e briosa provincia de São

1^ ftá ,.n0s dand0 um exeinp
vidão a abne8aÇã0 a escra"

Ali já não são os abolicionistas «quenada possuem», que querem a extia-çao desta barbara e deshumana ins-titulo; mas sim, os próprios senho-res que abrem mão a favor de seusescravisados, concedendo-lhes a liber-dade em massa, e ao mesmos tempo
fS°l?W«e?o| necessários
Sdàe°pSaÍS,lltaremaSerCÍdadâOS
maQ^dae?tOeXemplO?QueaH,0ráh«-

Que patriotismo?
a E'que os srs, paulistas já compre^henderam que a escravidão é tão pre-judicial ao escravo como ao senhor;aeste porque o barbarisa tirando-lhtos sentimentos de humanidade e aauel-le porque avilta-lhe o caracter ere-baixa-lhe os sentimentos de homem
de sdvageria3!^ áo comPle»o ^dó

A escravidão, em qualquer paiz quelexista, acarreta comsigo todos osi males sociaes: pobreza geral, i^no-rancia e, grande numero de crimes*tudo isto se vê entre nós.E' por estas e outras razões que no.

1'¦'
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Brazil qualquer um senhor do terras
e de escravos vivo em completa mi-
zeria etodo fallido, ao passo que na

Europa um proprietário do menos
terras e quo não as quer cultivar ar-
renda-as e, sem empregar despeza ai-
guma, tira d'ei Ias um resultado, pago
pelo rendeiro, que envejaria o mais
opulento senhor de engenho entre
JlÓS.

Convencidos d'estas vantagens os
paulistas, estão, sem perda de tempo,
co nstituindo seus escravos em rendei-
ros, porque reconhecem que este éo
verdadeiro meio de amparar ?eus
interesses e dos libertandòs, e de garan»
tir um brilhante futuro para am-

1)03.
Entre nós, porém, os escravocratas

parecem que sò hão de adoptar este
systema, tâo nobre quanto útil, quan-
dpv um decretp, por elles inesperado,
a isso os obrigar, tal é o estado pessi-
níò;é despqtjco a q^e se acham affer-
rafloà ap yicip da escravidão.

Queira t>èús que então hão se arre-
pendam.Esperemos.
Eis as noticias a que nos refer imos;

«O* jornais d'aquella província
dão noticia das seguintes libe-ta-
çõta, que attestan) quanto ella so
\ai apressanda para a emancipação
completa. ¦•-"¦'

6s lavradores do municipio de
Indaiatuba reunir^nj-se e cpuc^de-
iam liberdade a todos os escra
vos que poasu is m, em numere su
pèrior a 7061 sob a Condição éx.*.
cluiiva dè continuarem a traW-
lhar, por salário, nas mesmas fa*
zendas tm que se acham.

—«1 Provincia de Sv; Pau lo»
recebeu dp sr. Ar> ferreira Brag*
o seguinte lekgramma: i li

mNííO ha mais um escravo na
cidade de/Soi^çáb^. ° f? S"."; ,'

Acòmmjtesâo emançjpadora t«r*
mioí^ú...ífÍMâ '.ntiss^o com exilo sur
prehendente.

MésÊniè o^fôratídns % de-
clâp|M?Hi%%A-:

\íi ' * --ir» c' ¦" ' "---Ilp^ipÇlarp, da provincia
de S* Paulo, os fazeadeifòs Bede-
diçto Bârfiòáíft áífoWiáíràm, a litu
lo incondicional, os ^eus 113 es
Crayos, ^Ãf?''- '

":/: —Èm Sâata Cruz das Palmeiras,
da mèsrM pr^
pun -áe) ^hfeu^ álíóríiou tojjps os
M^k^^Ê^^M^-^^^M1^ de
serviços até o dia 6 de agosto dé
189a^ mareiaíádo-lhes desde já, aos
do se^o n^sQ0Í|qQ o salário annu-
aldeiQplie ^ do sexo feminino
o tíev6p, j?oraeguai modo pro-cedeu xía mesma É^alidíldè o té*

(>.' r ¦

nenee-coronel João Carlos Leite
Penteado, munurniUindo todos os
seus escravisadoa com ônus de ser-
viços por dous annos e abonan.
do-lhes salário.

—Em Sorocaba, Francisco For-
reira Preces alforriou incondicio-
nalmente todos es seus escravisa
dos, e em Porto Ferreira alforri-
ou Pedro Ferraz de Arruda Cam-
pos todos os de sua propriedade,com ônus de serviços por dous
aonos.

-45m Campina*, o fazendeiro
antonio de Queiroz Ferreira de*

Jclarou aos seus 9 escravisadps que«s alforriará a 1 de outubro de
1888, tendo-lhes já concedido ter-
ras para plapt*ção de cereaes
para qué por este modo ao recebe-
rem as suas cartas d<* liberdade
se arbem na situação de colonos,
podendo oçcorrer por si aos en
cargos da subsistência.

—O «Correio de Itú» noticia t^r
o dr. José Estanisláq Filho decla-
rado aos escra visados de seu pae
que, por deliberação d'este, serão
livres ao ultimar-se a próxima co-
Iheta, vencendo desde já o sala-
rio mensal de 10Ü» Consta áqueí-
Ia ^>lfcta elevar se a 300 o nume
rò Ae pscravbades a quem se fará
appluavel está generosa resolução.

- -^-Sabe o «Correio dn ( ampina »
que o sr. Francisco de Campos An<irade, fazendeiro em Santa Bar-
bara, deu liber »ade aos seus es
cravosem numero de selenta, seín
condição rtlguma.

—O sr, J aquim Antonio Ma-
chadd de Campos, da Limeira, de.
ilarou qu- <)>ntro de dez mezes
libertaria todcs os serçs escravos,
dando- bes ordenado. fm?—O faz ndeiro sr> Carlos Olym-
pio Leite Penteado, em Cârnpinài,
libertou seus 23 escravos, com a
condjçãp de serviços até o Natal
:d;eAl88g..A

O *r.. Manuel José Castro fazeu-deiro etn Itatiba, declarou a todo»os seus escra Vosf erp numeo su;
pedür^a ioo, que dar-lhes-ha pie-na liberdade finda a colheita de1888.! ' • m wk^W*-B&

r-O;sr. drfi Eli^s Chaves reuniu
P^s seus escravos da fazenda SantaCruz nas Araras, e prõmettéürlhdâ
plepa liberdade no dia iaidft de*lembro de tSSÍJ, marcando aos
meamos o salário 4e to» mensáes.

—O sr Joào do ^Imeid* Prado,
fazendeiro em ludaiatuba, liber»
tou os seus escravos em numero
de 3o, sem condição alguma.—O sr. João Pedro de Godoy
Moreira, faz ndeiro n'aqu8lle mu-
nicipio, prometteu libertar todos
03 seus escravos no fim da colhei
ta de 1888,

Acha-se emfermo nosso collega
e amgo do «ftuarany», o ar. Au«
gusto Ferreira Motta, a quem de*
SHJamos prompto restabelecimen-
to, em breve e curto espaço de
tempo.

TI LEGU AM.MAS
Os Jornaes recebidos hontem da

apitai tVouxen*-nos qs te legram*
mas seguintes:

Rio de Janeiro, 30 de dezembro.
A família Ferreira, d*í C»rapi.

nas, acaba de conceder liberdade
a todos os seus escravos, em nu-
mero de 1,600, com a con dição
de prestarem serviço até o fini do
anno próximo de 1888.

Recife, 3Íás lie 15 ,n,
Wã eleição a que procedeu-se

Contem n^sta provincia:'p?ra! mem
bros da assembléa legislativa pro-*vincial forain eleitos no I e 2f :dis^
triítps 5 liberaes e um conserva*
dor.

E-pera-se maioria liberal. *

Os candidateis liberaes eleitos
p^ra membros da a^mbiéa te*
gjslativa de Pernumbüéò, á que• i for$ se o npsso corres ponviénted'aq^el!a provincia, são; no t.*
districto os drs. Antônio José^da
Costa R beiro e Fran isco Ptóàe-'ante da CanÍa(ra Lima, « no 2.* os
drs Xo^Miriano,Carneiro da Cu«
nha e Jo^é Maria d,;álbiiquerque
Mello.

QtíantQ ao quinto candidato e!?i
U áüppooaos ser elje o dr., jia«
nuel Gomes de Mtiém apresen>
tado pelo Centro Rapiibücàno dé
Pe nambuco. "

Recife, 3í á» {% e,ào m.
0 resultado,até agora conheci-

tio da eleição proviocial dá como
eleitos 11 liberaes,Ji ^nsewdo-'res é um dissidente,:

AN NÚNCIOS
O Abaixo assignáao, vem de»

cl$rar aQS; irmãos a devotos da ir»

i
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mandado d« Nossa Senhora da Con-
oeição do Monte, quo recebeu pro-
visoriamente atá a nova eleição, a
Ibesourana da mesma irmandade;
atiin de fazer alguns reparos no
templo, visto seu estado docaden-
te, por isso pede aos irmãos o
favor de mandarem pagar seus
annuaes atrasados, para serem ap-
plicedus ho mesmo fim.

Cachoeira, 3 de Janeiro de 1888:
Antônio José Tinôco.

ATTENÇÃO
PAU A A FESTA DO NATAL ANNO

B>V1 E REIS
André M raes ic^ba de receber

da exilai, um úw e pomposo
sortimeit»» de iet<»nes, os padrões
mais lmd«s, a 320 ao covido,
uma partida de apatinhos para
senhoras a IU, e dos ricamente
enfeitados a 60, um* peça de
madrrt,sto ^nc rp do por 5U e mais
artigo* que iham a attenção de
seus freguez.es, e que está dispôs-
to a queimar por menos 30 OjO
do que outro, qualquer, venham
ver phn cer.

An-iré Moraes r a das Flores
N. -|7 •

\t
39

S. e em cima da we^/na anc*
Um um ferimento proiuzido pocarga de garuoa, anda eseancha
do por tar s&ftrido de mal de es
cancha,

Quem o encontrar e o levar ao
m-smo abaixo assignado n'esta ei-
dade á rua das flan s, junto a pa-daria do *r. Vieira Gomes, será
gratificado com a quantia de 20$

Cachoeira, 17 de dez^mbr* d^
1887.—Manuel Sebastião do Nas
CIMBNTo.

\)r. Silvino Moura
nhia—Bahia.

e Compa*

• sr i

casaN^ta bem mmtadi
negocio, v^ni^se
gjeza de bôi qualidade, ç
fiidia e o reto, assara como

miatega
de

há a*
tem

S(»r Ampregido do sr. àntonio de
Oliveira Pacheco e até esta data
«o m^smo nada dtíV(*.

Crichoeira, 17 de dezembro da
1V87. —João Baptista Guimarães.

¦ ¦ ¦ ii ii,.»»»

DENriSTA
I). LEONOR H. A. DOS SANTOS

A prirueirn deutsta peU facul*
dade Medico Cirúrgica da Pr©*
vmoi«.

\e>ta CJ<áhd* eserce 3ua pre«fissão a coofenjtq de >eu» clientes,
fvhumba, lima, arranca dentese os

Oiloe* por pr ços çi-mmodon.

semore mas^s
qualidade , na
fe cHad.w.;

finas de t das as
rua Formosa de*

MEDICO E PARTEIRO

-' a/-' I

O dr. R. J. de Andrade
. t'ú • • *

,.páde ser procurado para o
exercício de sua profusão, á
rua das Flores n. 27.

CACHOEIRA'
U

Na padaria lealdade vende se
vinho figueira de superior cjüali-
dade »gua« e J SP J.

Bi^oitos Inglezes de todas qualidadGs leite cond*n*ado manteiga
fejlippe,. errara Soutos, quM-
jds flamengo^ e de prato, chá fw-
(oé Hyron, em Jatas de 1 j e 2fc

Vende acreditado Padaria Liai*
dade, a rua for m asa m 15.

a; ií V .

ANIMAL DESAPPAHIEÇIIX)
í?^^f!p:S.í!ícérÉi do, ahjixo -asarg-
nado, na nota de S para ti do
corrente^ um, burro que tem os
signaes seguintes:

ttusbo, es&á marca Io na anca
do lado esquerdo com as?. lettras

ANDRÉ MORAES
O propr tariíi d'e>t^ bem co

nhecido estabelecimHuto partici-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade e seu r oinctívo que *e
|éha bem sortido das meiborçjá
fazendas franeezas, inglezas ale-
mãesj calçadas, miud z«s. perfu-
manas, roupas feitas o qn<jf-i tudo
de hora em diante venderá por
muito menos do que outro qua-
quer estabelecimento, visto dVata
vez suas com oras' serena feúas
com grandes vantagens e capii*
•hoSí» escolha; qwm:;duiMer v *
nha vêr* que seu estabeilecimen-
to se achará aberto nas 6 da iria-
úhan an 9 Ia noite.

27 ftua das Flores n:; 27.

AduLICllMISviO
J< sé Theodoro PímaoriHt óff re-

ee s ussrvço* ao .ibehci» m>mo
d^sia coma c«

Os «es rav sados», que se jul-
íarem com íireito á sua liberda-
ds, qne po -ff ií« da lei de 7
d* aoverx:br e 18311, qtfèr por
outri li, pndera rocur^l o na
*ua res»dedcia nm S Feüx.

•. «aHaMHMaBaalaalBBHalHaaBaBlanHl

GIGARKOS CvLff^NrE^
Par.i fazerem desa parecer ins^

trtritanjamHnt*», a f^ta cie respi-
ração produzida qner por asthma
(pu hameno) quer por soffr men»
ios| bron h«tesf qu r por moles-
tias do coração e do fi;ado."" 

Vend° Ernesto, 'Siu^õe.- da Sil-
va Fretas em sua i<ja a Rua
Formosa.

H

REMDWS HüMEOHATHÍCÓS
Gran e so^ima^ito de remédios

homeopatliicos, não, ó em Globo
los, como em tintura, e assim bo
tiras completas, vindos rça via>a
caixinha, com Co|h|r para tirara
se o medicamento. Estes medi-
lamentos *âo muito novos, ptás
são recebidos ultimamente da Eu
ropa e dos E.*tados»Unidos. Ven
dem-se por menos do quo em ou-
tra qualquer parte. Agencia em
Cachoeira, loja de Fortunato Jpsé
Ferreira Gómés unicamente.

O abaixo assigfiado, l-gitim^
Procurador de Ignacio da S|lva Pi«
mentel, morador na freguezia da
Gruzdas Almas, par^ receber nos»
:a freguezia as "cqntHs_'de 

t<<dos
d vetores que estâó d v^nío ao
mosmo Ignacio, e tendo o baixo
a>signadô procurado fa?e,r nessas
cob' ancas amiga vel mente, e como
>s devedores conhecem perfita^

mente que devem^ W i^^negam-sa
em pagar, faço seiente fi a Iodas
que vai proceder judicialmente.S. Telix, âlde dezembro dâ
(887..^,,. ¦•;;;. 

f \^-;-'
i 

' Alberto José - Pinto.
D£6LAHAÇAÕ í a

João Baptista Guiínãrftès decla*
ra*que"por ú mesnao deixoudt

^'^
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'"' V" ara Crer H s,J|on«a«ar-se d.
Um eovado dc me inò de qualquer côr por 88 . raqu* por ahi ve.d-m a 960
Um covado *e e»z rara granito por 2500 iàfaiahi vendem a 3500.. ^a S
240 rs. impo ta-ate sprtWentô de lan val^m 800 rsUm covado de s-^ ti nota liza por 200 rs.Uro chapéo a J .*é M»n n » or.600.

]kr"o?'ÍlSl!ob0teM C'Ur0 ^ r*",aCm ilb°z' 0<*ueh*

»¦'¦ Bdeo barateiro José Goneairesde
Araeida

a

egual

que po<

Um

CAFÉ' MüíBO
mp ,__ ... Manuel Fontes Konân/ontinuapar de sapatmha ingleza pt>r 7^00 todos ven lem egual por "om o seu f.bi .o de c»fé i.H.1*

I -\m_l _5> (TA nl.nn .1.. ._-.-•' •

de

9S010.

Klumbra.1 :,>a* C,;ar. ,'arus4ia P°r «MO é de-.dmi.ar.

dras'o_ WÊÊ 
á* CÔu8s c,90nes P*ra &•••« o' Preços ms

|ÜS 
h8pèUJ Para hyoaens6 s«í,h«™. o 1" h. da mais mo<

_fepÉ_>élS^_at*g°8 Ia* ó «»«>•» P^eoç. do. .regue-
Avío«os _.S . ^ :i,r<l!ie 81^ $m mim & comoa.dor.

19 Rua da ponte velha 19 -.^ :?

j

Tinto e bruraco, de primwoa esesçohla auilüade, ven* via uelFones Morera, ra pipas, baf*
u o « reialhí) «oi iHío*. ... eitaçãoesle vinagre as cominer io temi 'O immensa.

Ode pimera qualidade iem
S.ilb -tituid» pe frít -mente o d^ Lte.•-¦ôa e muitrs ca as qui veri «iam

1 -t* líinno >ubiuii» ,ar
a|uelle, sem a rn-n;ma leciona-
ça» pn.r parte d<i seu fr guez.ç.De osito na ab ic« d café
aiu dj a ru* dis Flores n ir.

PADARIA LEALDADE
AlÜA lOtttoOZA

fero ^pnsiahtemHne massas 6-nastomo Seja bolaxõ-» apompa.dor, bolaxas Adelvn* Castro, LuzaBraíileiro, bi^coilü- finos fatias daRaiada e flor do trigo-
^Vaiaa formosa n. 15

CERVEJA BKAZILElBi
5§0W) a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importador «'esta cidade SInuel Fonte. Moreira.
Tem sepapre em deposito erand.

Esta cerveja è inaiteravei Dor2 e d annos. por
A

»gra-av. 1 « corrflsponie perfuta.m-me ao d * ngieza.
Raciona se estrangeiras sío unaniutHS «m proei »mir a sua hWMde, cbejçau.to «lguns ü'es'e< a pr _.,tenla Paa s^u uzo partcular.ü seu fabricante rogosija-^e po>*ter conseguido f.briear uma cer-veja que está acima de todas oa-cionaes, e superiores a mudas es-'¦angeiras, 

que .ó tem mérito porRao serem do-paiz.
O »nnuncia».e tem a profundaconvicção queo ie?peitav_l pu-blico. uma vez conveucido ües.tf»s verdades, nào lhe recusará asua v»liosa protecção, do que seconlessa sumamente grato.

orno é ge-almente .ooln i
Este eafe é o rerd^di i o * afè da

que as exmas. fa-nHias, h miisr
amadores podem fazer nzo ãmo
minimo r^c ío de que sej« um pro-dueto falsificado ou desisti fo daseu yerdadeirn paladarjp .is o se»fabricante ii m do conriecini^nto
profissional que tem n« ta in-dustiia só manipOlà o m h >r café
que encobrir» ao mercado, r-^zéss
et^ que o colo ia na «Itara doseu verdadeiro valor.

A exmas.fam Iifís que ílesejareniuzar de um ge_ieio lão perfeitomandarão abastecesse dv mesmo
na fabrici a rua d«s Flores n# 24^ugar único a onde é ven udo.

Preço t§000 o kilo. ;%.

TIJOLOZ

A swa côr deuradinha i* í: ÃGtíACÊLIWA
taB*«n'e mfajfc se„ m?m O melhor preparado para tirarP»iadar 6 caspas e f0,UBoar o caí_llo,.v*en-

O abaixo agsignado tem con#-tant.mente graude quantidadede ctijoloSnna acreditada olariesdo finado Bernarüoo Rodrigoua^reconhecidos como os melberes,de, quantos possam vir ao mer»cadoè
As pessoas, que os pretendeirem podem dirigir.sé eo abaixoassignado na mesma elaria.

1*87 3Ô d* áete*»br». <te

Joaquim Alves Sanehes.


