
OAST RO
ORGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA

Administrador-—Manuel Antônio Nazareth
ANNO J

Assignaturas: Por mez 500 réis,
par anno 5$000—-Folha avulsa
C'»© réis.

Typ. o redacção: rua de Baixo
obrado n. 19.

Publica-so torças e sextas-feiras

QUARTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 1888

NUMERO 31
Annuncios, 60 róis a linha,

de assignantes 40 réis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

¦. T' ¦•¦ ¦ _Y ¦ Y" i

,-

¦

O ASTEROIDE
PROSIGAMOS

Ninguém pode hoje mais, conscien-
ciosamente negar que á escravidão
está morta no Brazil; a não serem
os espiri tos obsecados pelo interesse
vil e baixo, d'esses que vivendo á
custa do suor do escravo, passarauma vida indolente e criminosa, ce-
vando-se no sangue do próximo e ap-
parentando na sociedade o luxo cie«senhores de engenhos», todos os mais
estão certos que, para felicidade geral,vai ser-apagada a feia mancha im-
pressa na larga fronte do soberbo gi-gante americano! .

E ainda bem que assim é!
A província de São Paulo, reputa-da como o foco da escravidão no im-

perio, vai mostrando, dia á dia, quenão, quer, nem deve mais supportar
o jugo de tão despotica quanto bar-bara instituição; è é assim que osseus jornaes trazem sem interrupção,-
noticias de libertações em massa, como
que querendo ensinar ás demais pro-vincias o verdadeiro caminho da fe-licidade, que outro não pode sersinão
o da liberdade! •

Pernambuco,—o leão do norte, jálevantou também a cerviz, e hoje osr. conselheiro João Alfredo, unindo-se ao sr. Prado de São Paulo, decla*ra estar disposto á romper com ogo-verno, si por ventura, -na próximareunião do parlamento, não der elleo golpe certeiro e unico na negrainstituição.
Joaquim N"abuco na câmara tempo-_rariàAe pantas no senado, esperamo momento do combate, e só o velhoo emperrado Cotegipe, pretende con-servar atad>;;<(á junta do couce»1 ainfame instituição.
N|b ha-iie ser ;porém completo oseu desejo, estamos certos. Feli zmen-te a Bahia hoje já se pode dizer re-pres^tada,, p tribuno Cezar Zama

Jlrl0®&te ?*<** ¦ Mesquita,consta que íambem o está; e.si ambosíorem, teremos também quem nos de-
, offocado^ate hoje, pelo. falsos depu-tados bahianos que, criaturas doe-o-verno, com exceção do dr, Innocen-

cio Góes, não podem dizer porqueobedecem á voz do amo.
Acreatura não pode rebellar^se con-tra o seu criador, e eis tudo explicado.Tenhamos pois fé no futuro, e nãoestará longe o dia em que nòs, os abo-licionistas tenhamos de ver cahir des-

pedaçado, o ultimo èlo da grossa ca-deia da escravidão-
Coragem pois, e prosigamos na nos-sa civihsadora propaganda.

NOTICIÁRIO
O DEPUTADO JOSÉ MAEIANO
Esteve na capital d'esta provincia,depassagem para a corte do império, oardente tribuno, o mais denodado de-mocrata brazileiro, dr. José Maria-no, a quem uma câmara servil extor-

qui o o legitimo diploma de deputado
geral, mas qne entretanto nunca lheextorquira o amor e a sympathia queos brazileiros lhe consagram. N'issoestá o grande mérito dos valentes pa-triotas, cujos nomes na historia sem-
pre oecuparam o lugar de apóstolosda humanidade.

Ao seu uzurpador, pelo contrario,a posteridade lhe fará o devido casti-
go, assim como a outros mais que exe-crandamente se vão immortalisando.

Ao dr. José Mariano as nossas feli'-citações.

PRIZÃO DE UM SALTEADOR
O celebre e famigerado salteadorBasilio, teve justamente a recompen-

sa de seus grandes crimes.
Ha tempos este monstro tornara-se

o terror d'esta cidade e suas circum-vlsinhanças. Ninguém se julgava se*
guro eàs populações viviam conster-nadas, taes eram suas proezas.Na noite dé 6 para 7 do corrente
os dois cidadãos José do Patrocínio eJosé Galdino dirigiram-se ao sr. tenen-te Jesuino Joaquim Ramos, digno de-legado em exercício, e denunciaram
que Basilio se achava em uma casa aladeira do Padre Ignacio, duas léguasmais ou menos cFesta cidade, em umafesta de Reis, e oiais alguns de seuscomparsas, folgando a custa de suasvictimas.

O sr. delegado em continente deutodas as providencias afim de se darcaptura a tào audacioso faseinora, fa-zendo marchar para ali uma força,convenientemente desfarçada,e auxili-ada pelos denunciantes, 'que 
tão relê-vantes serviços prestaram a esta causa.Ahi chegando deram ordem de pri^zão á terrível fera e egualmente a seu*companheiros, ordem legal que foire-cebida a tiros de garrucha, e pelo quea íorça vio-se coagida a reagir; poisque se tratava de um grande conflicto,do que resultou Basilio sahir grave-mente ferido e ser capturados tres dosseus companheiros, conseguindo os ou-tros evadirem-se.

Basilio em vista de seu grave feri-mento apenas poude dar alguns passosadiante do lugar do conflicto, razãoesta que fez a força suppor que ellese tivesse evadido, epor conseqüência
tratou de regressar a esta cidade, comos 3 capturados.Sabendo o digno sr.de^legado que Basilio não se tinha eva-<dido, para ali se dirigio em compa-nhia do delegado supplente o sr.Virgílio Ferreira Motta e commandan-te do destacamento o sr. capitão Cova.e mais algumas praças; e de facto aliencontraram Basilio e o fizeram con-duzir para esta cidade em uma rede,fallecendo no caminho. Quando a re«de entrou n'esta cidade, uma multi-dão de pessoas o esperava anciosas,
para verem aquelle que tanto se ha-via celebrisado na historia do crime.Basilio morreu physica e moral-mente. E' mais um exemplo, ainda
que appareça tarde a justiça chega.
ninguém lamenta a nâo serem os
seus comparsas.

Honra as distinetas autoridadef.
São dignos de louvores.

''.¦»¦¦ .»*»

S. PAULO E A LIBERDADE .
Eis o que diz a «Província»,ar-

gão igual ao nosso, em idéias adi*
anto das e que se publica na ca-
pitai de Pernambuco.

«O egoísmo não -podia'enceta
trar agasalho no coração da 0ibre e altiva Paulicêa, terra gene»rosa e ubermna. onde o grito da
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independência echoou de monta-
nha em montanha, onde o caracter
do povo não tolera a covardia da

obediência passiva e humilhante,
p onde a reacção do sr* d. Pedro
II foi encontrar a tremenda oo-

posição de Tobias e de Feijô. até
a resistência à bala.

«O sr. Cotegipe tem sido no seu
*overno um torturádor, provocan-*do 

a revolta no paiz, cavando a
ruina da pátria no meio de cas-

quinadas, de risos panlagruelicos.
«Mas, com certeza o procedimeu*

toaetualdeS. Paulo, servirá para
tirar a peneira dos olhos do feitor
do governo, o sr, Paulino de Sou-
za. que comprehenderá a situação
difficil que elle próprio creou».

Por nowa vez damos á distincta
provincia dè 3. Paulo um voto
de louvor e fazemos votos para
que como ella possam as demais
tomarem aquelle exemplo digno
de todo elogia e capaz de toda
imitação».

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_______MMNMM__fr

Pela distinta directoria do «Club
de Instrucção» foi nos offerecido
um exemplar de seus estatutos,

Agradecemos a finesa da of-
ferta. $
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ACOUTAMENTO DE ESCRAVOS
Foi um verdadeiro fiasco parao

seu autor o processo instaurado
na corte por um taJ Diogo da Foní
seca Coelho contra o vigário do
Engenho Novo, pélò lupPxí.to cfU I «f «««"»«•"». «» mVn¦ 

¦

merde affloiítimehío d. ea^avbs.lnM SlSSi decidiu bater
I^gô^

iealísou*se tio dia 2& do passado;
o sr, Diogó Coelho foi -obrigado

por força de ctícünistandas a (Jar
ás de VÍlla BtogW réíjranílo«sp com
a prestesa do innocente animal*
iinho qúe lhe serve devappellido.

Grande numero dapessoas e ré-
presèntantes de jornaes, a redac-
ção do «Apóstolo», a alguns .sa-
cerdotes compareceram a audien
cia diz a «Gazeta de Noticias», a
fim, de assistir ao desfilar da mons
truosa a aceção a qüe esse sacer-
dote responde, por ter coinprido
o prirjaeiro dçs deveres de um
chrislfio.

Foram inqueridas tres testem u-
has: um ex*empregado de Diogo,
arte suspeita industriada; o sr.

flerte de Abreu Guimarães que
ÍÍ|Iaiou não saber do facto; e o

propdo escravo que deu logar ao j Barbosa, Vaíentim Mag-ilhãe* e Pe
processo por acoutataento. Este, Jdro Ferreira Vianna.
sub a pressào das ameaças, foz va-
rias declarações todas contradito-
rias e que nenhuma fé merecem.

No correr da inquerição, tendo
alguns membros da confederação
Abolicionista verificado nos autos
ser este escravisado de feliação
desconhecida, o sr. Clapp. reque*
reu immediatamente que o escra*
visado fosse manumettida em sua
liberdade, o que conseguiu effo-
ctuar na occasião.

Finda a inquirição, quando Dio-
go, auetor dp processo o pretenso
senhor do escravo Estevam, se pre-
parava para sahir com elle» deu-
se uma scena impagável, uma ver-
dadeira sorpreza, que moveu a
hilaridade geral.

iiogo, voltando-se para Estevam
disse-lhe em voz imperiosa.—Sigal

Então, vanas pessoas presentes
e os membro* da Confederação lhe
responderam: Nâo! este vai com-
noscol

Diogo. desquilibrado, interrogou
furiosa mente:-«Como?

—Muito simplesmente! O escravo
acaba de ser manumittido, e já tem
depositário legal. Vae comnosco!

—Como 6 istóí perguntou Diogo
ao seu advogado. 

'

E' lei. Nada temos que fazer!,.,
respondeu este.

Então, o autor do processo por
acoutamento, ao vigário do Enge-jértí 

reti-
rafa, !f fàUçj ciom certa pressa, seq*
do seguido por todas as pessoas
presentes, acompanhado por boa
musica de gargalhada?, entrando
logo em uma da casas das vis:-
nhança.

Os abolicionistas e os amigos do
vigário dp l^g^nhb Novo segui-
rátn coaí o ésçrayisadoi causa in-
consciente do nefando processo,

Era gerai a alegria nas pessoas
que tinham si io altrahidas à an-
diencia, òrendo-se qüe o processo
morreria aÜv, por se. tratar de pe.-?-
soa cuja condição escrava testava
pravéh. '- ' '."' '' '

Eói advçgadp da defeza, por
parte dló vigário do Engenho Mo*.
vo, o dr. Aristides Spirtrila,; ex*
deputado geral,; prómpUfieaàdo-se
fttrabem a acompanhar o processo*
os srs, drs, Büsch Varella, ítuy

PQES!*
DESENGANO

Saudosa noito, serona,
Em teu manto solitário
Minh'alma esconde a esse mundo
Onde soffro, onde lamento,
No meu sombrio tormento,
No meu desterro profundo.
Que è o amor? Visão acerba
Que nenhum allivio traz
A quem, nas dores da vida,
Lamenta a crença trahida
No riso de Satanaz.
De mulher fingido aceno, ]
Fel de absíntho, ou de venenQ
Gottas varias que consome,
No pesadello mortal.
Tozes de rápida aragem
Que agita a secca folhagem,
E emittá a louca miragem i
D'uma existência fatal. |
Ah! niinha estrella cruenta!
itosa murcha, negro vèo! L
Teu crime esfalma sustenta
Junto aos abysmos do céo !
Vagueia a lua sinistra
Nos ermos da immensidade
Gomo um sorriso de escarneo
A* dor que ,o peito me opprime^
Na agonia dá saudade.
Ah! desgraçada loucura!
Da vida enganos fataes
Que ligaram-me ás correntes
Cruéis, lugubres, ardentes,.
Que me roubaram a paz !f
—--Sociedade zombadoura,
Feita de vermes cruéis,
Tens messalina em teu seio,
Tens a miséria a teus pés!
E's a lei surda e medonha
Da lueta em que soffro tanto l
E?s o trophêo que a miséria,
Despindo a vida de encanto,
Lançou nas bagas do pranto,—Pústula vil, deleterea!..
Eu sei que és a larva impttr^
Da cohabitação das dores:
Morto, qu'importa-me flores(i
Esparsas na sepultura! ' ..
Ná'' sombra agora me; esmaga
Dos teus enganos a vaga
Que a min^lmaoresíriou^^
Si ergo a fronte^ #urva ao raip
D'essa tormenta iiM^Sda, • ¦%X. , V;
Te encaro—-mumià ílaís; sé.|(pras/
Mais Ma dd-çue^-^ii^^piÉ^pt'
-«-¦-E jovem- spu !^;,Mas >iy||#id^
Vejo a lueta desafeSa^ X- -'
Na existência doÍòri^>/: \; v v ^
Nu de amor, nu âe::Mü«âo'i>.VvAv:.
Depois as ^reva% 

"|>rojfixndás!;J fe;a
Tombam, se; este^áeçaí-immuúdá| X[J
:N0 fundo':fío-cor^ltó^^i^^ ;;•

1: CM^WÊíM^(MÊ%-^
ESS3=m= 3SSÍE. ¦aptas»?

f&fSk-.ywciCfS
..«at^WKWKfTj»»*3»"

O ábaixov-as^Roá'do3-vem;':vd^'
clsrar aos- i|^#íièi:áe0fâi..3^fi!f
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mande i de Nossa Senhora da Cen-i M. S. e em cirna da mesma anca i
ceiçao do Monte, quo recebeu pro
visoriamente até a nova eleição, a
thesouraria da mesma irmandade;
afim de fazer alguns reparos no
templo, visto seu estado decaden-
te, por isso pede aos irmãos o
favor de mandarem pagar seus
annuáp» atrasados, para serem ap-
plicados ao m^smo fim.

Cachoeira, 3 de Janeiro de 1888.
jyntonio José Tinôco.

tem um ferimento produzido por
carga de garupa, anda escancha-
do por ter sofrido de mal de es-
canche.

Quem o eneonfr-rr e o levar ao

Dr. Muno Moura
nhia—Bahia.

e Compa*

üi
¦.'¦fe

m

DECLARAÇÃO
João Bapiista Guimarães decla-

 ra que por si mesmo deixou do
m^smo abaixo assignado n'esta ei-1 serempregado ao sr. Antcnio do
a»a~ a ..... a.., n....c< :„»«£-.-_ nA. Oliveira Pacheco e até esta datd

* o mesmo nada deve. ,
Cachoeira, 17 de dezembro do

1887.— Joáo Báptista Guimarães,

dade á rua das flores, junto a pa
daria do sr. Vieira Gomes, será
gratificado com a quantia de 20$

Cachoeira, 17 de dezembro de
1887.—Manuel Sebastião do Nas*
CIMENTO.

ATTENÇÃO
PARA A FESTA DO NATAL ANNO

BOM E REIS
André Moraes acaba de recebe1"

da capital, um rico e pomposo
sortimento de ctetones, os padrões
toais lindos, a 320 ao covado,
uma partida de sapatinhos para
senhoras a 4U, e dos ricamente
enfeitados a 6Ü, um* peça de
madrasto encorpado por 5Ü e mais
artigos que cham* a attenção de
seus freguezes, e que está dispôs-
to a queimar por menos 30 OjO
do que oulre qualquer, venham
ver para crer.

André Moraes ma das Flores
N. d-7-

DENUSTA
D. LEONOR H. A. DOS SANTOS

A primeira dentista pela facul*
dade Medico Cirúrgica dâ Pre*
vineia.

Nesta bem montada casa de Nesta cidade exerce *ua pre«
negocio, vende-se mantega in- 1 g8Sào a contento de seus clientes,
gleza de bôa qualidade, chá da 1 chumba, lima, arranca dentes e os
índia e preto, assim como tem I colloea por preços commodos.
sempre massas 6nas de t da9 as |

rua Formosa desqualidade ,
U cidade.

na

MEPICO E PARTEIRO

O dr. R. J. de Andrade

póde ser procurado pára o
exercicio de sua profissão, à
rua das Flores n. |7.'.."¦'¦'¦: ' '" '.d 'A-

CACHOEIRA

?£ Nà padaria lealdade yeode-sG
Vinho figueira de superior qualr
dade agua» e J S P J.

fiisaoítos Inglezes de todas qua-
Mdadcs leite condenado manteiga
fêl^ppe, erreira Santos, ^queí-
Jo* Éatnengos;- e de prato, chà Pre-

% r^Hy^qn; em -latas de i# e"29.
^^j^f^ifí^í;ta4p Padaria Leal»
^^9;A:.:ii§Ê"^^(iéí n. 15.

§aâ$i$m mm
DE

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

nhefiido estabelecimento ? partiei-
paaos seus freguozes, d'esta ei-
dade e seu recôncavo que se
avha bem sortido das melhores
fazenaas francezas, inglezas a-.le*
mães, calçadas, miudezas, perfu-
marias, roupas feitas o qne tudo
de hora em diante wiieíá por
muito menos do que outro qual-
quer estabelecimento, visto ífesta
vez suas cooiora9 serem feitas
com grandes vantagens e caprU
ehosa escolha; quem duvider ve*
nba vêr, que seu estabellecimen-
to sfe acuará aberto das 6 da ©a-
uhan á> 9 da noite.

27 Rua das Flores n, 27..

ABOLICIONISVIO
José Theodoro Pamponet òffere-

ce seus serviços ao abolicionismo
d'esia comarca.

Os «escravisados», que se jul*
garem com direito á suas liberda-
d^s, que por .efMm da lei de 7
d» noven_br de 1831, quer per

louurd \% podem procural-o na
1 sua resi iedeia em S. Felix»

„__ _
CIGARROS CALMANTES

Par* fazerem desappáreeer ins<
tanian^amente, a i»lta ds respi*
ração produzida qner por asthma
(pu ho mento) quer por soffVtmen*
to? bronchites, quer por moles-
tias do coração e do figado.

Vend* Ernesto Simões da Sil-
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.

Í3-Í532U
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"ANIMAL 
DESAPPiRECIDO

J)e$appareceu do abaixo
^»|or iiia hóiíB de 5 para 6 do

íc^rieiíie, .-lí.m' burro que tem os
^igiiaès seguintes:

Russo, está marcado na anca
do lado esquerdo çotn as lettras.

REMÉDIOS HOMEOPATHÍCOS
Grande fortinpianto. de remédio

homeopathicos, t$o só em Globo
los,-cofl.0 em tintura, e assim boi
ticas completas,, vindos *b* uroè
caixinha, com celher para rtir^rj
se o medieameintp. Kste& imàp^
camentos são muito noves, pm^
são recebidos ulUmameute da Eu-
ropa e ãos ÈVtadoswUnidos, ¥eni
dem-se por noenqs do qye em oui
tra qualquer parte. Agçcçja em
Cachoeira, loja de fotlu^aip José.
Ferreira Gomes unicamente.

O 8baixo assignado, legitimo
Procurador de Ignacio da Silva Pi-
roentel, morador na freguezia da
Gruz das Almas, para receber nes»
M fregütízia as contas de todos
^vedores qúé estão dnvéndo ao
^e$mo\Ignacio, e tendo>& «baixo
assignado procurado faz^r essas
cobrançasamigavelrnerüte, e como
os devedores conhecem 'per.fip£*
mente que devem; mis negaia-sé
em pagar, faço sc»ente a todos
que vakproceder judiciaimen^.¦ S. .fctV âl de dfzeaifatft^d
Í88id :.;. :¦ ,da

Alberto José
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NOVA LOJA
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TRIUMPHA A VERDADE

•^:- ¦.fv ¦'!¦ ,¦¦ ." -I ,- ggde o barateiro José GonculresdeAmeida,
—(miAns

Tinto e branco, de primeira esegunda quajidáde, vend.. ManuelPontes Moreira, em pipas, bar-
ns e a retalho era litros, aceitação
deste vinagre m eomuiereio temsido immensa.

Ode primeira qualidade lem
substituído perftítiinente o de Lis.

por

aquelle, sem a mínima reclama-
vão por parte da shus freguezes.

Deposito na (abrica d1 café
muido a rua das Ffóres n. 2t.

lbiá conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loi amais bem sortHa ..'esta cidade, e a qu.» tem fazendas de mais apu | " uo pwuetr* qualidade lem
™»lg eéLacIUB veode sem ganhar, para oinla acabar dè |?««'M« pèrftitmenta o do Lis
ÍIvaIL qUe nl° ha comPHl'dor» *«nham crer e ssientiusar-se da \t\ ? mui£ss casas qu'k vüSíÉSmve^j de- \***to i«<n-no stftotlttfido porüm covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs ©oual '"qae por ahi vendam a 960. 8

üm covado de cezimi.-a granito por 2500. iSu»\ » au*ahi vendem a 350o.. ^
240 rs, importante sortimento de lan valem 800 rsUm covado de solinêta liza por 200 rs.Um chapêo a José M».riino uor ,600.

lhorVr89sSSo!,0tÍaíS C°Ur° ^ 
W*- 

°m Ílh0Z' í 1ue >» de me-

9SÜ000.^ 
d9 Sap8tinha ing,eza P°r 7*00 todos 'en^m egual por

üm Ir^i^l^- qUe,l0d0S v"ndem P°r 1Ò#.igu.l por 90000.
SSumbr.nL 2!í Ta ** rus<ia Por 4«000 é * ««Imirar!

dr£>« 
bnhlT 6 d" CÔ^' cre,oaes P«" tolos os oreços ma

Í5? PèUS Para h0meUSe s^oras, o que ha § Tais íío»

I^SÊWWfl^ ^WP^ espartilhos, calçados
»8pWomSÍ?iI„,?fia*flg08 W ^°om a presença das íregue-

Avizoaos inL!#rque 9(*ulAn esía cidad9 «â» h« competidor,«os fegoeiet, por oenos a0 oor cento que outro qualquer.•;:'_ 
,9 Kua da poiite velha 19

PADARIA LEALDADE

Tem constantemente massas fi,ws como seja bolaxões apompa.dor, bolaxas Adelina Castro, Luzo
J'»«la>'o.bbconos finos fatias JJRainha e üor do trigo.

Wa ma formosa n. 15
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CERVEJA BRAZILEIR4
5§000 a dúzia, 440 rs, 8 ffarraffl

MMMii
Esla cerveja è inalterável nnr* A Pannos. ' P°r

agradável e corresponde perfeita*mente ao da ingleza;
Nacionaes e estrangeiras sio unantmes em proclamar a sua bonda,de chegando alguns d'estes a pre-tenl a para Seu uzo particulaV.U seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar feuma cer-veja que está acima de Iodas na-

Çionaes, e superiores a muitas es-fangeiras, que «ó tem mérito pornao serem do paiz. rOannunciante tem a profundaconvicção que o respeitável pu.Mico, uma vez conveucido des.tas verdades, nao lhe recusará»sua valiosa prõtecção, do que secontessa sumatoente grato.

CAFE' MUI 330
Manuel Fontes Koreira,continua

com o seu fabrico de café muido,
orno é geralmente ouíh;Ho,

Este cafe é o verdadeiro café d»3
que as exmas. famílias, e raiis,amadores podem fazer uzo sem ominimo recf io de que seja um pro*dueto falsificado ou destetuido doseu verdadeiro paladarjpois ò seufabricante «lem do conbecvmento
profissional que tem ne4a in-dustria só manipula o melhor café
que encontra no mercado, razõss
estasquô o coloca na altura doseu verdadeiro valor.

À exmas.famiÜas que desejarem
uzar de um gênero tão perfeitomandarão abasteceria do mesmo
na fabrica a rua das Flores n* 21
lugar uníco a ondrt é vendido

Preço ljJOOô o kilo.

TIJ0L02

. |m côr douradinha e' B„» • « AGUA CELINÂ \mf

waspas e torUficar e eabelle,ven-"

O abaixo assignado tem con*-lant8mente grande quantidadede tijolos na acreditada olarfofdo finado Bernardino Rodrigoua-reconhecidos como os melhoresde quantos possam vir ao mer-cado. ,
As pessoas, que os pretende«rem podem dingir-se a& abaiifassignado na mesma olaria.S. Felix 30 de seteifíbrt- de

)', -'V-V > ) '

Joaquim Alves Sanches*
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