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O ASTEROIDE
COMO PROCEDE O CLERO

A idéia abolicionista em sua gesta-
ção grandiosa carece também do im-
pulso nobilitario da" Egreja, cujo es-
pirito religioso deve forçosamente ten-
der para o progresso da causa que
agita actúalmente a Nação.

Depois dos sentimentos alimentados
pela passada situação politica do paiz,
em que pouco ficou distinguido o
abolicionismo, porque uns e outros
só • visavam interesses de ante-rnão cal-
culados, hoje vemos o clero brazileiro
fugir á acção moralisadora que im-
pressiona o povo.

Os< exemplos que tem dado geral-
mente não são outra cousa senão que
os representantes de Jesus Christo so-
bre a terra só o representam com pa

um momento em que todos carecia-
mos d'elle.

E agora, emmudecidos pelo medo
que tem de se apresentar decididos
no meio da lueta que vai travando
a verdade contra o erro, o clero dis-
sipa a melhor parte do tempo que
dispõe no próprio interesse indivi-
dual, esquecendo-se de que Jesus
Christo já o tinha dito: a cada um
segundo suas obras.

Mas de que serve clamar a im-
prensa abolicionista em uma terra
onde tudo parece que se despenha no.
abysmo da incredulidade e da injus-
tiça!

De que valem os esforços dos cida-
dãos firmes em seus principios. se á
sorte que lhes cabe; por desgraça .do
nosso paiz, è a de desditosos perante
o vulgo despresivel e ignorante?

Mas a convicção lhes assiste no piei-

Ias ruas d'esta cidade, nasexta-seira
ultima, um pobre ancião, liberto em
vista da lei Saraiva,(segando nos in-
formam,) julgando-se portanto garan-
tido em sua liberdade;porèmmal «sabia
o infeliz que esta garantia Lhe hia ser
violada, pois o seu pretenso ex-se-
nhor encontrando-o entendeu de o
reconduzir ao captiveiro; o sêin per-
da de tempo, o deshumano algoz prei-
ta 3 capitães de matto para agarra-
rem o infeliz o que cfiictuaram na
rua de Baixo, d'esta cidade.

O povo cachoeirano, porém sempre
nobre e altivo, não consente que a
Cachoeira seja jaula de infelizes bra-
zileiros, que buscam a sua liberdade,
e possuído de justo patriotismo,
não i consentiu que mais uma
vez aos seus olhos, em pleno dia se
realise este attentado próprio do -¦ tem-
pos bárbaros, por cuja razão um.pre a terra so o representam com pa- ívias a. -üuuviüvau mo» uíj&kjiciiu ^ici- _juo uv.luo.hjo, ijui v^uja. im^u um

lavras, e não com factos, pelo que to soberano das grandes^ revoluções -.grande numero de cidadão< se oppo-
muito longe estão de servir bem á sociaes, em que necessariamente hão
causa do christianismo, cuja principal
idéia consiste na caridade.

Ora, dar liberdade aos escravisa-
dos, concorrer com enthusiasmo ei-
viço para que a sorte d'esses infelizes
não prosiga em sem fim destruetor, è
certamente o mais elevado principio,
o mais fecundo elemento de verdade \
para que seja justificada a religião.* No entanto è o contrario que temos
visto. A' excepção de alguns verda-
deiros sacerdotes que teem combatido
do púlpito, da imprensa evangélica
ôs abusos e os crimes que nodôatn a
civilisação, o mais è um grupo de
h.omens'egoistas, cujo coração endu-
recido na villania e no erro está para
sempre fechado ás grandes auroras.

Outra devia ser naturalmente a po-
sição do clero brazileiro.

Uma das maiores glorias bahianas,
a quem já o sopro gélido dos tumuols
crestou afronte genial sobre a pedra¦mortuaria, em cujo coração todas as
dores resovam buscando um alivio,
e as alegrias eram deslumbramentos
©elestes, dv Romualdo Seixas Barroso,
si ainda vivesse, si ainda honrasse
a sua provincia com a palavra de
brilhante tribuno religioso, por certo
outra seria a posição clerical no Bra-

de baquear os tyrannos e os mise-
raveis uzurpadores da liberdade hu-
mana.

NOTICIÁRIO

PASSEIO DE RECREIO
A distineta sociedade philarmonica

«Euterpe Ceciliana», realisará seu
projectadô passeio de recreio, no dia
5 de fevereiro próximo futuro, á pi-
toresca povoaçao de Nagè, dia este
escolhido para* ali fazer-se a grande
e pomposa festa do Senhor do Bom-
Fim.

seram formalmente, perante os capi-
taes de matto ede um soldado por nome
Firmino, que também os auxilia-
va e conseguiram arrancar-lhes a
sua victima.

O povo cachoeirano muito bem co-
nhece que aqui não ó Santo Amaro,
a Bastilha da escravidão,

v A Cachoeira ha de sempre ser digna
de seus honrosos foros; vai n'isso a
sua maior gloria, o seu mais elevado
padrão.

Agora com a policia:
i Ao sr. digno delegado em exercicio,
pedimos que, por amor a esta terra
e pelos seus sentimentos aboli cio-*
nistas, publicamente reconhecidosjUão

J consinta que a policia a seu com-

OS CAPITÃES DE MATTO E OS
ESCRAVOS

Continuam os capitães do matto a
menoscabar nos sentimentos nobres e
altamente humanitários do distineto
povo cachoeirano.

Estes senhores parece que em quan-
to não tomarem uma lecção de «mes-
tre» não abandonam a sua carreira
infame. y ;

Estas considerações são-nos susci-
..«„.„ ™«. -v r—™ ™.™.. — _.„ tadas pelo seguinte facto, que passa-
^^^^^mifiM^^W^^Ê^r mos a narrar, com toda simplicidade

mando se preste mais a captura
de escravisados; e se alguma ordem
superior a isso obriga, será muito
prudente applicar-lhe o seguinte pro-
verbio popular:

Nem todas as ordens se cumprem.
S. s. tem honrado o cargo que dig-

namente o.cc-upa e temos plena con^
vicção qú'§- ha de continuar honral-o;
nunca desviando sua policia do pa-
minho da justiça e do, dever.

E' o que esperamos em s. s.

Na nossa sdiisfto d^ 4 do cor*
reate consagramos uma pagina de

"¦}..:.,

M

Mas o grande tombou, desappareceu e verdade: ¦« ^ , . - ;•' —
m impulso inevitável da morte em Transitava livre e pacificamentepe-l honra & conversão do ilustra c-m-.



-_„, ...-_L-,,,, . »
selhelro Moreira do Barros, tal fàio apreço quo ella np^ mercou*

Hojo, 6 o próprio con.ie!iio5'ra
quem fala;

Xssuns palavra* são de um me-rito tal que íó por gj. -mm fc(1(jí);
par* ollas nilo ha commeniarios.

O A STE II01 BE
a ve LiBEims ^s^ssSteT^imakLô«se no «Diano de Noticias» de H0 9tílJ serviço com salário.íi do oorr níe: ^^ »»«^**«'"-•*-

da^capiíal d'esta provínciaVamos transcrever um dos to-
picos áureos do discurso proriun-ciado por s. exi\ na inauguração
do «Instituto Taubateano de Artese Officios», para o leitor apreciar
a evolução operada no culto e?pi-
rito do illu.tre conselheiro.

«Depois de mostrar qué não
iode mais existir iilusão possivelsobre o fim da escravidão, s_ exa.
declarou que uão tem receio quea ordem seja perturbada petos li«
narina a nS_ arlm.ii- _.___

Dos jornais da corte, hontum
rficabid<Í8, extraiamos 03 segiimías
telegrammns expedidos da d.var*sof pontos (ias províncias de S.Lê se no «Joroal eie floticias» ^ ,p™ ,,i,s províncias «io S.

ia capital d'esta província. l"ul° tt de M,r?a* Geraes. o pelos
qvtes ve-se quo o movimento aba-licionista va* „iu n'uma carreira
que tanto tem da pacificj, quantode brilhante.

Por esse andar dentro em brevee-tarão livres do elemento escra.vo aquella* importantes províncias,onde a iniciativa individual é umarealidade.
Eis os telègrammas:
Victoria, 5-Alguns fazendeirosdo Uchoeiro de llapemirim e Alegre dé^beraram fixar 0 dia 31 de

ri l_k <"»/_ «_M Aha __.__ i __ÜA

b*rtos e aâs admitte que seja pre-|&f° u*K,ü9raram fixar o dia 31 deciso prcparal-os para gosarem da |dezfln-br<> de 1890 para seu* escra-liberdade: todo homem é apto e yM SozarW de liberdade incon*capaz de ser livre. dicional.
Opra-oeranecassano, nâo para D° documento foi publicado na

pr eparal-os ao goso da liberdade, IffP de boje.
mais para a orgenisaçfio do traba L f103™0 «"-bem os ingeuuns,
lho livre. Aquelles, porém, que j_ Wt m úia^, dispensados
até agora não esíão preparados „_£ f^l« sa° «brigados
para organisarem o tr_h.lL ™m P9,Ü ,ei de *87l'para organisarem o trabalho comhomens livres, nunca o estarão ea naçãc que precisa caminhar nasenda do progresso e da civilisa-
(ão nâô pôde esperar por elles.

Quanto ao estribilio da vaga-bunelagem, ele. em que c.hírãoos escravos sendo libertos em mas

O sr. capiitto Ildafonso éemprej.teuo do sr. comm-mdador Jusii-mano de Al ollo Oliveira.
Rio das Padras, 7 S. Paulo-deram liberdade plena a saus es<cravos os srs Joaquim Leite de

^egreiro* 7. Vicente do AmaralMello 4, José Leito de Negreirps7, Francisco de Olivei:.. Ferraz 3Joaquim da Silveira Medo 40, JosèVlegas Jluniz 20, J,,sé Fernandesle Almeida Barros 70, dr. Amador
ÍL^V -Pac,heco 28' dr. JoãoTobias 40. Total 219 escravos IUbert8dos.

Quilumbo?, S.Paulo—O sr Jo«»Estanisláo do Amaral reuniu' seusescravos e declarou-lhes qao andaa colbett* próxima, seriam ]_ber-
I tos, recebendo desde já 100 man*

Igual desiaraçáo fizeram Theo-
philo de Oliveira Camargo e a srád. rrencisca Amalia do Oliveira•amargo que possua mais de 4ooescravos, dos quaes nem todos fi»ca ram satisfeitos.

São desta senhora os 58 ©sera*•~ ... ^ *oí1, ~-w _,CÔW sonora os 58 escrasfcspera.se a adhesao de outros ,v#°,s ífâg f"g<ram e estão presos em
_An_i __>_>__c Ifn _'a<_/._ _. . _ ' _

sa, diz st exa, que aquelles mieassim pensam não tem razão.
Por oceasiao d* uilima matri-cuia, exiítlauí no municipio 400sexftgenario.s dos quaes 60 Minas foram arrolados, entrando o*outros np pleno goso de sua liber-dade*
No entanto não consta que um

fazendeiros.
Alliança, 5-0 sr. Manuel Msr.tins da bilva, negociante gepa.|.

. ",«nte, e?tímado concedeu íiber-d*de ás suas escravas Mar ia e Mar:
ganda, com , obrigação de s <rvi-
ços por um anno, mareando lhessalários desde já.
. PI I (Winas-0 fazendeiroAntonwCaaullo Teixeira concedeuiber-lade a seus escravos, regjs-t-ando as cartas n'um tabelliaolesta cidade, coma condição de

1889 
°S * 3i de dezembro de

líú, d'onde, segundo^eUes^decla^ram, não sahiraw sem as respec-tivas cartas. &\
Jundiahy, -Foi dWgida so sr.presidente da província uma m

preseatação, assignada por 16o
pessoas d'equi, protestando contraa prisão de escravos m estaçãodesta mdade,que já não conta umcaptivo.

Cuscuseiro, 7 S. Panb—0 «r.barão de Vraqüara libertou sausescravos, em numero superior,a oitenta fixando-llias salaria das-de já, com a Ôou iíçáo de serviços

u

unicojiberto tenha apparecTdo nas iÉliÉ % e 1871, Íá 6síe alé 31 de dezembro do correnteibhs da cidade embriagado ou meX hL!ffifrmava. S6Us sea,i' ínno' s> exa-i^ t8IQ localisadas
^B«üg«fldo e as cheoaicas pol^SÉ^'^*^*»» 2* femihas de__«»-__„,_ _„-„^ „_ . .. v?u mm cot»o libertos todos os filhosdas suas escravas. Kasua fazendae fora dei a existem libertos cria-dos por elle, com 18 _0 o 21 an*nos de edade. %£$&

- IndasTeUuba, 8 S. Paulo,--A fe.
IIÍPrfn?^*'/' PriscaAmaha de Oh veira mm&ffiiàIm incondicionalmente J88 esera.-

Oliveiras, 7 S. Paulo.-O srcapitão Idelfonso José de Çodovü-"berto«.os uaieos seteífisciafos'que

ciaes nao fazem mensão d'esses, lio-roíiís,
O liberto acostumado no cam*pò. no cümpo permanecerá quan»do bvre e è o melhor eolono qHepodemortér. H

S* exa* acaba dizeíid^ que èconlr.rio á liberiação condicional
porque a promessa da liberdadee«m supplisio para o escravo quea espera e n^esse estado de duviaamo pbrmáneeena na íazenda»^

colonos italianos* compões dft124 pessoas. íodas estão muito sa-tisfeitíis.
—Os escravos da fezenda deIntònio da Costas a duas e meiiléguas desta cidade, fizeram gró-

je| exigindo liberdade immkiatit,
m§W todas as fazendas que seiservem ppr esta estaca^ jàndo haum escravo.
Cordeiros, 8, S. Paulo-.0 sr.lgnaeio< Jíòr, fazendeiro no IlioGlaao. qne havia libertado seus es
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crávc-S com obrigação do preutareni
serviços ató a colheita desto anno,
reuniu se ante-hontern p^ra deela-
rar-lhes que podiam retirar-se,
pois que precisava de suas fazen»*
das deeoccupadas no praso de tres
dia s;

E«ses escravo!?, em numero su»
perior a cento o vinte, já come-

t •

/ > ASTEl:OíDE
ao _traba ho, que foi sempre a .sua»;!'ll;«' .diVMa, Deus. porôrüj decidedo. destinos humanos, e diante (Possa101 pabalavel, ainda que terrível, for.Ça o curvarmos a fronte, reassadostusso sentimento de dor que nospun-go, e pelo vácuo sensível que certa-mente deixou a imprensa cachoeira-«a um de seus mais distinetos pro-pulsores. l

A' sua exma. familia, e innocentes

¦'Jiiiii "¦"¦

("Q Hy.on, <>ro íatââ cie ?$e £&
Vairde acreditado Padaria LeaU

dade, a nx\ formasa u. 15.

mm a sahir para procurar y^^SSiSI
balho. J coras condolências.

ANNUNCIOS
balho.

A fa2endpira sra. d. Francisca
Am»lia de Oliveira Camkrg.*, cim
pletou a libertação incondicional
de Iodos os seus escravos, que fi-
caram satisfeitos e permanecem
na fazenda como colonos.

Morro Grande, 9. S. Paulo—
Alguns escravos do sr. Luiz Feii-
cio de Souza, sabendo que haviam
sido libertados os eácravos do sr.
José de Moraes Salles, pergunta-
ram a seu senhor se tamuem os
libertava, recebendo a prinebio
resposta negativa, mais depois à
vista de insistência, resposta affi r-
mativa.

\ Alguns escravos pediram di«
nheiro adiantado; outros declara-
ram que precisavam garantias,
podia querer lograi os; todos re
cusaram obedecer á ordem do s;>
nhor, que mandou prender um
parece ronque compareceu á^fiía»
da mahhaa armado <jtè cacete*
afinal rétirãraiu-se em massa da
fczend-á;' dersàndo-a completamen*
te abandonada.

ANIMAL DESAPPi-RECIDO
Désappareceu do ab.iixo assig-

nado, na noite de 5 para ti do
corrente, um burro que temos
signies seguintes:

Kusso, esiá marcado na anca
do lado esquerdo com as lettras
\!. S. e em cima da mesma anca
tem um ferimento produzido porcarga de garupa, anda escancha
do por ter sofirido de mal de es-
canene.

Quem o encontrar e o levar aom-smo abaixo as*ignado n'esta ei-dade á rua das flores, junlo a pa-daria do <r. V eira Gomes, s^rá
gratificado com a quantia de 20#Cachoeira, 17 de dezembro de1887.—Man_bl Sebastuo do Nas
C1MBNT».

¦,\.i»#

GRANDE EXPLOSÃO
Uonfrirt a« duas horas dá tar-

de mais ou menos, qua neto o va-
por «Dois de Ju lho» | ra esperado
n esta cidade, tivemos noticia queo mesmo, linha rebentado a caldoiw.em freníe á Maragogipe, eatóhoje lamentamos 28 pessoas mor-taS. ¦ 

0 ,,\A •> —
So outro numero seremos maisMinucioso a m respeito, ;

^-i-* «-S- "W ^Wlfw

1^

^Victima de uma enfermidade que,infelizmente, zombou de todos os re-cursos médicos, falleceu hoje à tar-
mÊ W*^0V^ ami®° ° Propriex
1W?. *®"a^ny» Augusto Ferrei-ra motta. Desde tenros annos revê-lou o illustre finado, além de um ex-ce lente caracter, educado á luz dos'£M°5 mai* «a™*» que presi-dem Aordemsocial, um coração bem
ÜÉ» suma dedicação fervorosa

m
ANDRÉ MORAES

O proprietário d'e*te bem co
nhecido estabelecimento partici-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade o seu recôncavo quo se
acha bem sortsdo das melhores
fazendas francezas, inglezas a le*
mães, calçadas, miudezas, perfu-marias, roupas feitas o qne tudo
de hora em diante venderá pormuito menos do que ouJro qual-
quer estabelecimento, visto a'es|a

ivez suas comoras serem feitas
com grandes vantagens e capri*
chüsa escolha; quem duvíder yflnha vêr, qua seu estabeilecimen-
to se achará aberto das 6 da aga-
uhan a* 9 da noite.

27 Rua dasFiofes nl 2T.

DENTISTA
D. LEOiVOR H. A. DOS SANTOS

A primeira denltsta pela facuú
cadê Módico Cirúrgica da Provincia.

Nesta cidsde exerce sua pro*fissão a contento de seus clienteschumba, lima, arranca dente* e osfQlloc* por preços commodo»».

ABOLICIO.MSHO
José Theodoro Pamponet óflfere.

ce seus sarviços ao abchciomsmo
desta comarca.

Os «escravisados», que se jui-.^arem com direito á suas liberda-
d"s, que por effiãto da lei de 7de novenubr de 1831, qu«r poroutra lei, podem procural-o nasua residedcia em S. Felix.

CIGARHrOS CAUUNrES
Par,) fazerem desapparecer ins^

fcantanaamente, a falta de respi.ração produzida qner por asthma
(puíhflmento) quer por soffnmen*
tos bron.hues, quer por moles-
tias do coração e do fi;ado.

Vend» Ernesto Simões da Sil*va Fretas em sua loja a S{ua
Formo» a.

JMa padaria leaíaaiití Vende-se
vinho figueira de superior quali-dade águas e J S P J.

Bis.oitos Inglezes de todas qua-lidades ísiie condensado matiteiga
Fellippe, ferreira Santos, quei-
jos flamengos; e de prato, cha Pre-

O abaixo âssignado, I^gitiaio
Procurador de Ignacio da Silva PU
mentel, morador na freguezia da
Gruz das Almas, para receber nes*
ta fregurzia as' contas de todos
d -vedores" que fi^tâo devendo ao
mosmo ignacio, e tendo o «baixa
âssignado procurado fazer essas
cobranças amigavelmente, e como
os devedores conhecem perfeita*mente que devem, m ís negaia-sar.
em pagar, faço sciente a Iodas
que vai proceder judicialmente.S. Felix, %l de dezembra da
1887.

Alberto José Pinto, a "

3?

___ d w_0B»

m m tfttf /

Nesta bem montada casa
negocio, vende-se mautega in-

r gleza de bôa quâliílade, chá da
índia e preto, assim coolo temsempre massas fin*s dé todas as
qualidade?, «a *?ua Formosa des«
ta cidade*

tftfí^A
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NOVA LOJA de o barateiro Josó Gonçalves d»Almeida*

«*•':•<

DA

TRIUMPHA A VERDADE

Tinto e branco, de primeira a
segunda qu8Jidade,»Yende M anuej
tontes Moreira, erai pipas, bar
rise a retalho em litacs, acaitaçia
de,ste vinagre no commerc io tini

¦ sido immensa.
Está conhecido pelos meus numerosos fregimes que é a loja 0 de imoira qmhm t,is bem sortida d'este cidade, e a qU« temtaxendas de mais »P'J * Isubstituido perMt*mente o de Lis-

bôa e muitas casas que vendiam
deste iem-no substituído poraquelle, sem a mínima reclams-
ção por parte de seus fregueze*.

Deposito na fabrica de café
muido a rua das Flores n. 21.

a 95

por

rae-

mais .......
rad o gosto, e é a que veude sem ganhar, para ainda acabar de
prevar que não ha competidor, venham crer e scientificar-se da
verdade.

Um covado dc me inò de qualquar côr por 883 rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira granito por 2500, igual a que
ahi rendem a 3500..

240 rs, importante sortimento de lan valem 800 r3,
Um covado de setinôtaliza por 200 rs.
Una chapeo a José Mariano por 1600.
Um par de botinas couro da ru sia com ilhoz, o que ha de

lhor por 9JJ000.
Um par de sapalinha ingleza por 7$00 todos vendem egual por

.9JO0.O.
Um psr de sapato verniz que Iodos vendem por 10íj,igual por 9#000,
Um par de sapato couro da russia por 4if0OO é de admirar.
Deslumbrante sortimento de casemira prêíi e de cores, em pe

çss e cortes.
Brins brancos e de cô<es c?e-ones para tidos os preços, ma*

drastov chap&us para homens e senhoras, o que hade mais mo<
demos.

Fichus liso* e cora seda, luvas, leque*, llô-es, esptrtilhos, calçados
e uma iufeaidade de aiígos que só com a presença do* fregue*
z«s posso mostrKrtjastiaearque aqui n'e*ía cidade não h\ cooapeíidor.

Avüo aos fçóg.u.Q'2es por nenos 30 por cenío que outro qualquer.19 Bua da ponle velha 19

PADARIA LEALDADE
AbUA FORíaOZA

Tem constantemente massas fi*
nas como seja bolaxõas apompa»
dòr, btilaxa* Adelina Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias da
Rainha e flor da trigo.

Na rua formosa n. 15

"é

CERVEJA BKAZILE1R4
. 5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafa

|M* importador tfeifò cidade Ma.»uel Fonte*- Moreira.•Tem sempre em deposito grande
quaijtidaue da mesma, branca e
$retà.
s> Esiá cerveja è inalterável porá a 3 annos. r

A sta fôr dauradiaha e perfei.

agradável e corresponda perfeitamente ao da ingleza.
Nacionaes e estrangeiras s&o una

nimes em proclamar a sua banda-*
de, chegando alguns u'este* apre-
ferila pa^a seu uzo particular.

O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar uma cer*
v^ja que ostá acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas es*
trangeiras, fue *ó tem mérito pornão serem do paiz."O annunciante tem a profundaconvicção que o respeitável pu»blico, uma vez convencido des.
tas verdades, não lhe recusará a
*ua vdio$a protecção, do que se
confessa sumamente grato.

GAFE' MUI DO
Manuel Fontes fioreira„fonlinua

com o sen fabrico de café muido,
-íomo é ge-almente conheci Io,

Este café é o verdadeiro cate da
que as exm as. família», e mais,
amadores podem fazer íizo sem o
mínimo r^e ió de que sej| um pro»
dueto falsuicado ou destituído ão
seu verdadeira paladar;pcis o seu
fabricante durado connce-tmsnto
profissional que tem neta in-<
dustiia só manipula o meihor café
que encontra no mercado, razoas
eütasque o colo-sa na altura d®
seu verdadeiro valor.

À exmas.famiÜ^ que desejarem
uzar de um geaeio tao perfeit®
mandarão abastecer-se do mesmo
na fabrica a rua das Flores a• %i
lugar único a onde é vendido.

Preco 1#0Ô® o kilo.

AGUACEÜNA
O melhor preparado para lírar1 caspas c fortificar o cabello, ven*

O abaixo assignado tem corns-
tantsme.nte grande quantidade
de tijolos na acreditada olarias
do finado Bernarifino Rodrigoua»
reconhecidos como os melkorts,
de quantQS possam vir ao mer*
cado.;

âs pessoas, que os pretende»
rem podem dirigir-se ao abaixe
assignado na mesma olariaí -

S/Felix 30 de setembro de
1887.

V Jeaquisi Alves Saiache4?


