
OAST ROÍ E
*. • *, .

ORGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA

'í 7 .

v- ,1,Administrador—Manuel Antônio Nazareth
ANNO I

Assig nataras: Por mez 500 réis,
fr amo 50000---Folha avulsa
#• réis.

Tjp. a xedacç&o; ruá de Baixo
sekado a. 10..

Publica-st terças e sextas-feiras

r.'* •

TERÇA-FEIRA, 14 DK FEVEREIRO DE 1883

y. '<:''NUMERO 39
Annuncios, 00 réis a liaaa,

de assignantcs 40 réis.-««Pa-
gamento adiantado. *"

Cidade da Cachoeira—Ba^
hia.

¦"Tf. SE*
y":i

•i L

OASTEROIOE
,. . " ¦*¦ '• .'¦¦Oí:'...,

1 \mw

¦:.« i

\ k MONARfíHlA £ O ABOLICIONISMO
«A interminável,© cada vez maiá obs*

cura, moléstia do nosso imperante
lançou a perplexidade em todo o paiz.Se o nosso organismo, administrativo
continua á agir; se osr. Cotegipe con-
tinúa a zombar dos seus compatriotas,
devemos nós simplesmente a um unieo
factor—não haver, no Brazil, opinião
publica.

O abastardaraento d'alma nacional,
servilismo do caracter, o deleixo mo-

ral, a tibieza d'animo constituem as
bases, sobre as quaes funcciona a nossa
sociedade.

O povo, expoliado do direito do voto,
não passa de um pobre diabo, que não
pode se imiscuir nos negócios pátrios.A; olygarchia, com. o seu cortejo de
aristocratas e fidalgos,, apossou-te de
todas as posições: implantou o regimen-do beaterio, embruteceu o trabalho
na escravidão, e; por ultiirio, fendeò-
sou, sanccionandoo, o poder pessoal.Vencido pela moléstia, segregado da
nação, que por largo tempo governou,
a seu modo, servindo-se de uma politi-ca d'interesses e de misérias, tendo queir, por motu pronrio ou não, procurar'nas'terras 

europeas melhoras para sua
saudei o imperador, afastandorse do
Brazil, deixou-nos nas mais tristes con-
ligencias. Acostumados ao império
dresse homem, que; chamou paira si
todas as vpntades e todas as energias,
e^mossos estadistas;, longe das ordens
dp rei; entregaram-se a este estado de
ineícia e de estupidez, em que vegeta,
comp um indolente. o paiz brazileiro.

A, Regência cifrou a sua esphera
dé acçao nos concertos clássicos e nas¦esmolas para o papa: entre as sonatas
de Becthovem e à vintenay que và en-
riqueceí mais ainda o erário do pobredo Vaticano, m ; ; x--,: :?,r

A questãoabolicionista, elaborando
iiTüma phase'-mais que nunca agitada,
engrossando em S. Páulò, no Rio Gran-
de e em outras provincias, as suas le-
Çipes, não tem tida. do governo da Re-
gente senão pomessss platpnicas. quenada exprimem senão mais uma men-tira official.

S. a., qüe- será, dizem og_inonar-
ékicos,.a impQratra *a nac-ão amerij

cano-brazileira, parece com este pre-sente de sancção ás perseguições bar-
barescas ao abolicionismo triumphan-
te em toda a linha, querer resgatar
o seu passado glorioso, burilando pseu nome. n*esse marco miliarió, queem 71, a vontade poderosa de Silva
Paranhos fez erguer ao pô das sen-
zalas.

A Regente não quer a liberdade aos
seus subditos escravisados. A Regente
quer ser vivandeira nos batalhões do
pavilhão negro, que o sr. Paulino de
Souza commanda com a tactica de
um kagado feito general. S. a. faz!
bem: o abolicionismo, segundo a corte-
zanice dos áulicos, encobre a idéia re»
publicana.

A liberdade, avassallando o paiz,
quebrando grilhões, jorrando arrebóes
no négrume da noite da escravidão,
è temida por essa senhora a quemum tciste destino fez rainha. S. a. re*
céiá <pio o abolicionismo, viçtorioso,
engrinaldado paladino de justas valen-
tes, grite em breve o lemma dà Con-
juraçãò* Mineiras S. a. receia- qúe o
abolicionismo, como uma avalanche
portentosa, derribe o throno bragan-
tino, e fique o imperador sendo o quena realidade è—um rei exilado, um
rei sem amigos, um rèi que inspira
compaixão aos próprios republicanos^

E por isso a Kegente em vez de
pedir esmolas para os escravisados,
esses mesmos operários que fomentam
as larguezas da lista civil, acercasse
dás icòndessas ociosas e dás háronézás
indolentes e pede, a todas as bolças,
esmola para o vigário de Christo, na
terra. ,.,

Volte olhos piedosos ao Vaticano e
esquece-se da piedade christà pára os
escravisados. Gondóe-sè dá pobreza dè
Leão XIII, mergulhado nos ófuropeis
do luxo, em nome do jubileu, e no
emtanto não tem^o^wtenor sentimento
dei dò por esses escravos mortos pelodr. Davino, ppr esses inglórios traba-
lhadofás, qué são queimados vivos
nas usinas d-àssúcar, èm\Carapos>;

S. a. faz bem: pí abolicionismo, de
origem democrata, agitado pela pala-vra vibrante de um obscuro homem do
povo, hoje a valer por toda uma Ie*
gião, repudia as casacas douradas e
os decòtes sensuaes dos lacaiPs açáfa*
tas do rei, S.. a, não -per m legio-

nariá do ben>i prefere ser Iqgioaaria
do clericalismò. ';.„..

Kepelle a? vestes alegres' dás' ptiâ-langés qué agéhièm beneficio dâ hy-
gicne moral d?èste miserrimo paiz, e
.aceita as vestes de irmã de caridade*
Tanto melhor!

O governo Cotegipe estabeleceu a
dictadura: o imperial amo está inter-
minavelmente doente: tripudia o can«
can em toda a administração superior
do paiz. Tanto melhor!

EV que diante de toda essa pândegacollossal, que banqueteia-se com os
dinheiros públicos, eque se defendo
no jornalismo mercenário, ir-se*-ha, lá
fora. formando essa conectividade pen-sante-—â opinião publica, caminhan»
do para os arraiaes da republica.

Mais cançonetas, srs.. dà realeza !»¦

NOTICIÁRIO

Wt*WÊKBÊ**wmiammmmmmkwút^^^*
Domingo ultimo foi assassignadò ü't&

ta cidade o sr José Ramirodas Chagas
Filho por um audaz facinora clamado-
Cezàrio.

O' finado era filho dò nosso collega
è amigo o sr. José Ramiro das Châgasr
dedicadopae de familia e prestimosocidadão.

Dora lpgàrà tão harbaro aconteci-
mérito o façtò de estar o finado, com
diversos amigos em um pequeno brin-
quedo, á rua da Pita*nga, e n'essa òccá-<
sião. passando por ahi o audaz assâssi-
ho, dirigindo-se o finado para elle em
ar galhofeiro, pelo conhecimento e ami
sãde que cooá o mesmo entretinha,
disse-lhç que o ia molhar, ao> que éllé
iüssafisino respondeu: que se tal fizessa
lhe daria umitirò. x :

Dèante de tão formal intimaçao o fi-
nado desistio do seu intento, porém, um
menino que se achava proximo,;làncan-
dóúm pouco d^gua no malvado, este,
sem mais' nem menos, dispara no íi-
nado um tiro de pistola tão certeiro»
que, empregando^seno, coração, pro-duziú-lhe a morte instantânea!-

Este facto veio novamente enlutar
esta cidade qué ainda se acha conster-
nada pelos últimos acontecimentos- Ao
éspalhár*se esta triste noticia por todat
i cidade grande concarso d^ povo afr-
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fluiu immeüialnmento a casa do Pao do
finado para o animar e confortar o dar

o ultimo adeus aquella innocente victi-
ma roubado tão cedo a sua familia eú
humanidade. \Infelizmento nao o on—
coritraráin porquo se achava na Bahia.)

£X

O finado era geralmente estimado, |.jçjj',-,essen cialmeníe alegre, innoffensiyo,
na sua presença não havia tristC7a;
era o primor de um bom coração

bléa üíinuid d. associação france-l dirigir-se à assembfóa g^ral paraza para n pròpa|anda do Volapuk uo caso «lamentai!» de fallecer n«O numero das sociedades para imperador, ver-se nao conviria
n propàgáçôo do Volapuk que era consultar a nação por Plebiscito
de 105 nu mez de janeiro do 1887,1 sobre a suecessão da actual re'- actualmente ser de í73.|gQnte.»

agora iam-se abrir as portas do futu-
ro, cae n'uma fria sepultura, victima
de um homicídio projectilü

Pedimos a magistratura do nosso
paiz e aos tribunaes que tem de julgar
tão bárbaro assassino, a severa puni-
ção, na applicaçãoda lei com todos os
seus agravantes.

O criminoso foi preso em flagrante.
A sua in consolavel familia os nossos

sentidos pezames.

O trtigo que boje publicamos
como adicional» é cio «Pitanguy»
que se publica em Minas.

Organisaram*sè cur.sòs públicos des
« v mw* -v, X-Y. .M Tiplis» no Caucaso, atô ás mar-
Tão moço (19annos) aquelle a quem g°ns tio lago Salgado, no paiz dos— !-:*ta —"f- ** fnfn-' Morraõe?. Abriram'se cursos do vo-

lapuk na universidade de Municb,
na de Nova Orleans, na escola su
perior do commercio de Antuer
pia, etc.

«Os jornaes escripto? em Volapuk
fio 13. Em breve deverá ser pu
blicado um diecionario volapuk*
japonez e uma grammalica vola-
puk em árabe.

«A associação franceza conta 310
membros.

«As medalhas de honra tffereci»
das como prêmios foram quatro.

«Uma couhe »o sr. Rubino de
Brazia, capitão do estado maior:
entra ao sr. Vilhelm, deHalle na
Alemanha; outra ao sr. Morei,
engenheiro francez; e oulra ao sr.
general de brigada reformado Ro-
cha Vieira, que abriu um curso
de volapuk no Porto.

«As memórias apresentadas fo-
ram 82, sendo 38 de França»*

Esta lingua, segundo os <*nten~
didos, é a mais simples* de todas,
e por esta razão destina-se a ser
un versai,

O seu inventor ó um notável su-
isso que desejando a igualdaded'es-

|ta confusa Babel, dedicou-se ao
estudo de uma nova lingua quese prestasse a ser pronunciada portodos " "

GEOGRAPHIA
Pela agencia litteraria do sr.

Senezio d« Souza Pitanga, fomos
ebsequiados com nm exemplar
de «G^ograpbia do Brazil.

Cenua apenas de 8 paginas, e
o seu preço de loo reis, por ca-
da ute-, estamos certos que mui-
to potàM aproveitar a infância e
«sp^cial-mente aos srs. pães de fa*
milia que gastam sempre muito di
nheiro em livros, dam um rssul<
tado apr níeram somente aquel»
Ias qso em umb Geographia de
âaors, sc pode aprenâer.

Pelo o amor que o sr. Genesio
tem mo-trado p^la instruçção es*
íamos certos que era breve elle
veja seus esfvrços.reâlisados.

Agradecendo a offejrla que se
dignou fazemos de um exemplar
da mencionada publicação o re-
commendamoâ a todos* oli srs.
Professores e so publico em geral.

Eis g resultado couheeido da
eleição senatorial até hoj$.

? •»

Cons. Franco (C),Barão do G-u-ahjr p);Cons. Gada Rocha (LA)Cons, F. de Moura (L M
Dr. Innocencio Góes (G)...Cons. F. ' Sodié . (L. £)
Barão de Geremoabo (C).Dr. Cézar Záms (L A)... •*

4982
4378
4073
3968
3636* 3535
25*8
430

Este farto, julgado criminoso
pela presidência daquella pro-vincia, deu lugar a um aclo de
pensão dos patrióticos vereadores
por parte do mesmo presidente,o qual, segundo telegramma d'alíi
recebido, procura exercer pressãosobre o presidente da câmara mu-
nicipatransacta, aflm de convocar
os seas collegas vereadores do
quatriênio findo, para assumirem
os cargos de que foram suspensos
os annuaes vereadores.

Este cidadão, porém, recusa sc
a servir de instrumento ao gover-no, e, pela disposição dos amigos,
pode-se affirmar que o governonão achará n'este município pes-soas que se prestem a substituir
ps vereadores illegalmente despo-
jados dos seus cargos.

Alguns orgaos da imprensa da
efirte ede S. Paulo tem discutido
a irregularidade d'aquella suspen*
são e a legalidade do procedimen«to da câmara municipal de S.
Borja, dando essa discussão lugar
a manifestações de sympathiá paracom a referida câmara, sympathiá
que em Santos se accentuou porurn grande «iBHeiiBg» a que afflui-
ram mais de 3,000 cidadãos, e no
qual foi unanimamente approva-r
da a seguinte moção:

«Os representantes de todos os
partidos peliticos e o povo de San-)i oi povos, e, d->poh de ütn ^'"uus mg?m °° P"™ ae 5a»

rado trabalho de 29 annos, ob- ! '1' 
,reuflldo* W «raeetmg», maacur

teve o seu fim desejado; com uma
perfeição tal que já noá seus dias
tem a satisfação de haver vulgari-
áada admira velmente.

Quando ella preenchem total-
mente os seus lia s a humanidade
entrará em nova phase; a fater»
nisaçáo universal será nma rea-
Iidade»..

$;¦

O VOLAPUK
^Realísou-se em Par^ a a?sepa.

A câmara municipal de S. Borja,
na provincia do Rio Grande do
Sul, por proposta de um dos seus
membros deliberou:

—«que essa corporação se di-
rgisse a assembléa provincial do
Rio Grande do Sul, suggeriado*
lhe | conveniência de, por sua vez,

nifestam sua adbesâo aos dignos ve*
readores da. câmara municipal d@
S. Borja quanto a representação
aos paderes competentes para que,dado o facto de vir a faiiecer o
actual imperador, seja cofisultada
a nação para o fim de saber se
convém aos interesses da nossa
pstria que a suecessão do thronõ
se effectue, jsendo transferida a cp-
rôa a uma senhora casüdá com
um príncipe çstrajageiro, e próteseta contra o acto antMibéral do go-verno mandando processar e sus^
pender os vereadores d'aquelia ca»
mara por terem curado do mtéresV
se pubKce dentro da lei».

Ist

''X

A ^estàp abolicionista aqui;
'¦¦:%.
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Nesta bem montada casa de
patear o actual ga- negocio, vende-se manteiga in-

gleza de bôa qualidade, chá da
índia e preto, assim coma tem
sempre massas finas de todas as
qualidades, na rua lermesa des-
ta cidade.

como em Sao Paulo, osíá toman-
do uma feição bastante esquisita;

Aqui, os boatos de que o imoe-
j rador presidenta do conselho pre-

para-se para, na próxima i.essQo
da /-sserobléa g^ral, pregar uma
formidável peça aos partidárias da
junta do coice e a todos quan to*
«creditam na coherencia dos seus
actos e firmesa dos seus princi-
pios, apresentando um projecto pa-
ra a abolição IMMEDIATA da es
cravidão, cujo rescunho jà corre
impresso, pôein a todos perpelxos,
e atarantados os abolicionistas que
náe sabem se devem applaadir ou
continuar a
binete.

ímS. Paulo, o conselheiro An-
touio Prado, que (anta balburdia
tem levantadopcom o seu movi*
mento emaneijador, acaba de fa-
zer na assembléa provincia tacla-
rações angulí saí que deixam a to-
dos boquiabertos!

Cá e lá o desapontamento é ge*
ral, tanto para abolicionistas como
para escrsvagislas.

Ninguém sabe com quem deve»
eontar, pois que taes factos, longe
de Ciclareccir ou encaminhar as
idéias, só servem para perlurbalas.

Roalmente não se concebe que
um'governo, que pertinazse aio*-*
trou sempre em sff-jear o movimen
to qualiocava de «hydra da anar-
chia», empregando os recursos
mais violentos e d^opoticos; quofoi aecusado pelo senado de des
leal no cumprimento da ultima lei
de 28;ds s^lembío, seja agora o
nopinado ãsieador da bandeira da
abolição immediata!

De duas uma: ou a ambição do
poder o peçverte a ponto de for*
çal-o ás mais reprovadas transipen*-
cias, tornando-o por conseguinte
indigno da elevada missão de go-vernar o paiz, ou o tal projectoannunciado não será mais que um
presente de gregos para suffòcar
traiçoeiramente a mais nobre as*
piraçSo aue actualmento anima o
povo brazileiro, em proveito da.el*
gumas dúzias de regulos que vi-
vem indignamenta 4 custa do suor
de milhares de seus compatrio-

Ifeste dilema está forçosameni
te comprimida, como em uma le-«az, a consciência do sr. barão deColegipe.

3?tTr
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ANNUNCS QS

DEÇLàllAClQ
D. Leorier H A dos Santos ten*

do de dernoraese na capital dei-
xou d<i fazer parlo de Collegio do
Nossa Senhora de Lourdes e Am
paro desde dezembro de 1887.

mMmlm

PADARIA LE&LI4ADE
Na padaria lealdade vende-se

vinho figueira de superior quaü-dade águas e J S P J.
Biscoitos inglezesde todas qua-lidades leite condensado manteiga

Feilippe, ferreira Santos, que*-
jos flamengos* e de prato, chá Pre-
lu e Hysoa, em latas de 1je2$.

Vende acreditado Padaria Leal-
dade, a rua fcrmasa n. 15.

DENTISTA

ü, LEONOR H. A. DOS SANTOS
A primeira dentista pela facul-

dade Medico Cirúrgica da Pre*
viw&ia.

Nesta cidade exerce sua pre*
fissão a contento de seus cliente*,
chumba, lima, arranca dentes & os
coílosa por preços commodos.

«VU*ía"* J
yí*.'

:: DE

ÂNDRE MORAES
O proprietário d'eiiÊe bem co.

nhecido estabelecimento partici-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade e seu recôncavo que se
acha bem sortidp das melhores
fazenaas francezas, inglezas aíle*
mães, calçadas, miudezas, perfu-

Imarias, roupas feitas o qne tudo

do hora em diante vendejá pormuilo rapnos do qua outro qual-que- estabelecimento, visto ü'estavoz suas compras serem feitas
«pm grandes vantagens e caori**efiosa escolha; quem duvidar ve*nha vêr, qUe seu estabellecimeri-
lo se achará aberto das 6 d;i «?a-»han a* «da noite.

27 Hua das Flores n, 27.

ÁTTENÇÃO
?

Andfé Moraes acaba de receber
da capital, um rico e pomposoorlimento de cietones, os padrõesmais lindos, a 320 ao covado
uma partida de sapatinhos parasenhoras a 4U, 8 dos ricamente
enfeitados a 6U, umi peça demadrasto encorpado por 5ü e maisartigos que chann a atlencão deseus freguezes, e que está dispôs-to a queimar por manos 30 OiOdo que outra qualquer, venuamver para crer.

^ 
Aadré Moraes rua das Flores

ABOLICIO.^ISVJO

José Theodoro Pamponet óff*re-
m s^s serviços ao abcbeiomsme
d es ia coma ca.

Os «eicraTísaáos». que se jul-garem com direito â sua* 1-berda-d''s, que por effeito da lei de Tde ooreibbr. de t83l, quer porou.ra le* podem proooral-o nasua residedc;a em S. Feüx. ... j

cigarros calmantes
Para fazerem desapparecer ins<tanlaneamente, a falta de respi.ração produzida qRer por asthma

(puchamenio), quer por soffnmen-
tos bronchítes, quer por moles-tias do coração e do figado. m

Vendfv Ernesto Simões da SiUva Freitas em sua loja a RuaFormosa. ^
¦:C,

COLLEGIO ESPERANÇA
Este estabelecimento de instru-

ção, à rua da Ponte Velha, abri us,uaAoolas m dJa W'*« Janeiro,deloo8.

ató

".5v.*:
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TRIUMPHA A VERDADE
Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que i a loja
118 bem sor ti (ta <í*a_I_ AÍi4„d« A li mi a tam r_*»nit_d Am, »__:« _v*..

de o barateiro José Goaç.lvos daAlmeida*

Tinto e branco, de primeirasegunda qualidad»».vende Hanuertontes Moreira, em pipa*, barna e a retalho em Jitaos, aceitaçãodeste vinagre no eommereio tam«do immensa.
?,4 .?,imir* qualidade Un

mi*, luiiuecmo peios meus nuaiorozos iregiazes que é a JOjai /\/i« «.;«*„• i * .¦tia bem sorlida d-este cidadã, e a que tem fazendas de mais •puJmtoiSii ^f™i *M!ldè4« «•»
rad o gos*. , é a que veade sem ganhar, para ainda »^»rVáè\&t^^^^^m
prevar que nâo ha cempetidor. venham crer * séiéfcti fiear.se da I S«,V ÍEa!» *** que vendiam
verdade. ual oeste tem-no s*b*Utuido ptr

CAFÉ mui do

4 . '

verdade.
Im cevado de me inò de qualquer eór por 88) rs. egual aosOe por ahi vendem a 960.Um eovado de cazimira gra nito por 2500, igual a eue porahi tendem a 8500..
*4t rs. importante sortimento de lan valem 800 rs,Wm covado de satinéta liza por 200 rs.Um chapèo a José Mariano por 1600.
Im pai: de botiaas couro da rmsia cem ilhoz, o aue ha de me-Ihor por 90000, H

m$Èí pM Í9 «P^wha ingleza por 7J00 todos vendam egual por
üm par de sapato verniz que todos vendem por 10jf,igual por 9&000.Um p»r de sapato couro da russia por JfIQO é de admirar.Deslumbrante sortimento dè casemira prôia e da cores, em pe-case cortes. r

, B7ns br«acos e decores cre*ones para todos os preços, me*orastos, chapéus para homens e senhoras, o que ha de mais mo 4
mSü i- I íaDneante alem do conhecimentoFíchu«llzo«e com seda, luvas, leque*, ftôres, espartilhos, calçados [profissional que tem nesta in«e ama inferi iade de artigos que «6 com a presença do? íregue* du8tíias6menipula o melhor caféaas posso mostwre justificar que aqui n'esta cidadã não hi competidor. ^tte en(5ontra no mercado. ra„á*_Avizoaos freguezes por xnenos 30 por cento que outro qualquer.t0 Rua da ponte velha 19

aquelle, sem a mínima reclama»
çâo por parte de seu< freguês.Deposito na fabric» da cafémuidô a rua das Flores n. 21.

1

Manuel Fontes Moreira,continaa
com o seu fabrico de café muidô,como é geralmente conhecido,

Este café é o verdadeiro café da
que as exmas. famílias, e msis.amadores podem fazer uzo. sem ominimo receio de que seja um pro*dueto falsificado ou destetuido doseu verdadeiro paladar;pois o «tafabricante alem do conhecimento

PADAR IA LEALDADE
AtttlA FOftMOZA

Tem constantemente massas fi*Bis como seja bolaxõel a pompa*«or, bolaxas Adelina Cáàtro, LuzoBrasileiro, biscoitos finos fatias daMamha e flor do trigo.
Na rua formosa n, 15

<mWL BfiAZIL_lHA
, aduaa, 440 rsAa garrafaseu importador n'esta cidadeÜi.uuel Fontes Moreira.

Tem sempre em deposito graadequantidade da mm: lrãa_\lpreta. » waaca e
fcla cerveja « inaiteravel pora 3 annos. *

agradável e corresponde pméntêao da ingleza.
Nacionaes e estrangeiras s$o unanimes em proclamar a sua bonda*de, chegando alguns u'esté. a pre-feril a pari sêú uzo particular.O seu fabricante rbgosija-sé porter conseguido fabricar uma cer*veja que p$ açiàiaiie tojjas na-cionáes^e superiores a muitas cs-trangeiras, que só tem mérito pornão serem do paiz.0 ànnurilw&te tem a prófandaconvicção qüè ò respeitável pu-blico, uma vez convencido dçs.tas verdades, nào lhe recusará asua valiosa protscção, do que seconfessa sumamente grato.

que encontra no mercado, móssestas que o coloca na altura doseu verdadeiro valor.
Á exmas.famílias que desejarem

uzar de ; um gênero tão perfeitomandarSd abastecesse,4q> mesmoha fabric* a rua das flores iv:Mlugar unico a onde é; veaJíde,
Préco 1 #Ò0é o kilo.

TUOIiOE

AGUACELINA
a. seu Falada* éícaspas «5 torüficw • cabella^ ven '

l O abaixo assignado tem con*-lant^mente grande quantidadede CíjplQi» na acredífta(jla oíarks
do finado Bernardino Rodrigooà*recpnhecidps como os melhores,
de qu-antos poisam vir áò mer-
cado.:..

As pessoas, que os pretende»rena, podem dirigir-se m abaíixo
assignado na mesma olaria.

S. Felix 30 de setembro de
aiAULpiU a"-"1 a v .^ X.y

Joaquim Aires Sanehe^s


