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0 ASTEROIDE
1.1BÍLIBERDADE CACHOEIRANOS 1!..

LIBERDADE !! !.,.
A luz ha de brilhar no horisoníe

doirado da justiça, expargindo seus
raios scintilantes de verdade e pátrio-
tismo!

is trevas se dissipam; as preocupa-
$ões cedam; as consciências libertam-
sei as tyrannias tremam; o povo le-
vántem-se e o throno dos déspotas es-
cíàvagistas se desabe!

Cachoeiranos!...íCesario Ribeiro Mendes, vai arras*
lado ao patibúlo è a sua condemnação
éjó crepe fúnebre com que a1 tyr a a-
nia dos mandões, vem cingir as glo-
rias de nosso patriotismo 1 ,«;., , y

Merna desgraça! l<( , I >¦¦>¦.

jb Ôétavto ém RÒma, o dè Cártòs Magno
na;siGaliãs?e te-mania, o cie Periclefc
em Atheâas, o. .de Xisto V na Itália,
c^dé Luiz XVí em França, ou o de
Cromwell rià* Ingla terra.}^éte combate de'Cezarió pela causa
áètãzãõ humana, è mil vezes mais
gloriosa que as* vietoriás dos exer-
citps.. ..•'• -. fy ;¦..;¦;¦: .-..¦ ,-j;

IÇIezatíQ conquistou ao mundo vor-
dades inalienáveis, em' vez de còíi-

, qiíistar precários aügmentos de pro-vicias ou territórios á nação.
fSezario procurou ampliar o direito

d||rà<ja negra, suffbcàda pelos abu-
¦ÊSSgiie sc alimentam de sangue hu-

JCève ò martyriò por gloria e a
tiçtude por apabição.

patriotas• cachoeira nos!
áénti-vos orgulhosos de Cenário

pélrtencer a esta terra dè heroes, a
está* terra onde ò despotismo não tem
alento nem vida! , i$"^Ltríotàs ! o nòssó direito está ler
zauò por uma lei què* reduz tíòssos
irmãos a propriedade de outro !

Patriòt&s! tudo tem sido gasto pelot#_)p? porém as glorias heróicas de-nòsto.r---,<mtèpassàdojii, daquelles quetonpáíh -£ára ò nosso futuro», èomo
òpèrirlps da humanidade, éxiétem em
hc^és ^ríB^Ocfs!
v Gachoaira^Si povodivree indepens
Aen*e?não Veieis subir os degráos
do velho e ckftômido edifício muni-

cipal, para assistirem ao tribunal do jury,afim de verdes á vietima do oiro
deHenrique Teixeira e do escravoca-
tismo d'está terra!

O povo deve erguer-se para rece-
ber a condemnação ou a absolvição da
innocente vietima da fidalguia inge-
hhocrata.

A idéia abolicionista está sobre o
poder inabalável e invencível da po-breza, porque junto a ella está Deus!

Caia o vèo lugubre e funerário quecerca o patrisotismo cachooirano!
Absolvição á Cezario è dever do

jury eontrahidp com a honra do pa-triotismo cachóeirano !
Patriotas cachoeiranos! ...
Marchai para o tribunal... ide

testemunhar o direito de um cidadão,
suffocado pelo oiro, pela prepotência
dos fidalgos de sangue negro

A fcòridêrona^^
virá ainda ampliar anegra vergonha,
que no- diá 23 de julho de 1887, esta
heróica cidade foj vietima.

Acoutar escravos não é crime è
virtude.!..

Acoutar escravos não è crime è ca-
ridade!..

Acoutar escravos não è crime è phi*-
lantropia !..

Se no mundo houver coração que
bardo çTesses sentimentos, inoeulados
n'àlma humana, pela divina justiça do
Creador; então criminèmos a vietima,
apedregemos o desgraçado que escapa
da mão do sicario e de joelho em terra
iusca em nosso lar um abrigo,
umazylo. ,

A liberdade de um povo é a honra
magestosa de seu patriotismo, este
sentimento tão santificádò pelo povo
francez e adorado pelas nações cultas
e adiantadas. y -¦

Entre nós oh! Patriotas cachoeira-
nos—A liberdade de nosso patrlotis-
mo está traçada ne.fuzil da monar-
chia ou rio colação do juiz carrasco,
oii no des Vario legislativo iverdadei-
ro palco? onde cada representante se
transforma em cômico,sendo Pedro pro
togonísta e nós espectador gratuitos.)

A consciência do povo deve estar
acima de todas as leis ede todas as
justiças. *•;'•

O sr. bacharel Arthur ^Boaventurá,
aceusador de Cezario, pelo interesse
pecuniário, què ha-de lhe pagar Hen-*

rique Teixeira ou o sr. Joaquim Bul-
cão, ou talvez por ódio e tédio á li«
berdade, não tem cessado de procu-rár jurados, embora debalde* paraconsumar seu baldado intento.

Patriotas cachoeiranos!...
E' miseria> um indivíduo que recè-

beu um gráo, uma carta para servir
a sociedade, a pátria, a lei e a justiçavenha perante o santuário do nosso
patriotismo cravar o punhal de sua
vil perseguição!.. subjugando o here»
ismo d'esta teira tão elevada no livro
do passado! . ..

O bacharel Arthur Boaventura, es-?»
cratocrata ousado e destimido.. .au-
xiliado por um juiz, para quem a lei
è uma nullidade, tera dado prôvàd'esta sua «alta» idéia por diversas
vezes.

Tememos^ porém, que não siga de-»
pois ò ^éiemptó^ dó «cotigipiiiQ.i eh-
genheiro Santos Sauza.

N'esta epocha em que a cortina da
ignorância e do servilismo è despedia *
cada pela liberdade de pensar, pela
instrucção é civilisação do povo, er-
gue-se um indivíduo cuja intellígencia
ennegrecida como as paredes das sen-
zalas, para insultar a honra do povo,
aceusando ura libertador, um defensor
do fraco o do pobre captivo que só
tem a vòssá protecção !

Cidadãos patriotas! ...
Não pedimos soecorro ao escrava-

gismo, porque junto, á nós está a ju%
tiçá e a consciencin do illustrado junj^
que è superior áos milhões da opií-
lencia !

Se Cezario acoutou escravo, não ga»<
rantimos, mas, nós acoutariamos nem
só a um como a todos se fosse possível,
.porque acima dá lei dos homens está
;a-lei de- Deus,. -:. . :^M'.-, ?#^í

Só temos a dizer ao iUustradojury,
q,ue a condemnação de um abolicior
nista é a baixeza dè caracter que íica^;
rá registrada na històfia de um govolivro e heróico, eómò e cachoeiréno!

A condemnação de Cezario^ será o
esquife fúnebre e lugubre, çue ha-;de
eond uzir á honra dô nosso patriptis^
mo à horrenda sepultura da te^gòrihá
e das misérias 1...

PÒíêm, na Cachoeira não se con*
demnàâ caridade e a innocencia.

Não, absolutamente è impossível quft
Os feitiços do«boadesventura», intre-

\'&Sím&
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prete da greve escravocrata, o carras-co de Gezario, o magarefe da liberda-
de e do patriotismo cachoeirano che*
gue a tanto.

O nobre jury n5o se deixará sedu-zirpela falsidade do tyranno «boades-
ventura» que abrirá a cratera vulca-Jiica de sua eloqüência infernal, sol-tando em vez de verdade, paixão, eravezde jutiça larvas nogentas, korri-
piJantes e aterradoras.

O mesmo jury terá receio d'aquella
grande erupção contra um libertadore contra a idéia a bolicionista a--*ideiado povo e de Deus!

A absolvição de Gezario, está já es-cripta na honra do jury patriótico ena consciência de todo o jurado ho-nesto e sério.

CA NE PEÜT PAS DÜRER
Ha muita analogia n'esta phra-seque (a n to empregava a França,

sob o jugo de Luiz Napoleao, paracom a maneira desvairada porquevai as perseguições conlra o abo-
lic.onismo.

A hostilidade híbrida com quetem se mostrado os juizes, è in«
crivpI e ao mesmo tempo triste.

Um juiz fcidedo á ruina do ho-
mem asciavo e que considera «ca-
da abolicionista um réo» o cada
negMro um innocente, calcandoseu braço injusto sobre a idéiado progresso, depõe muito da so-
berania da justiça e da leL

0"sr. dr. Castro Lima, juiz jávelho, devia vestir a J< ga doirada«o Amphilo^hio e outros que nãodeixam arrastar a dei e a justiçapelos eharcos d«s senzalas.
O »r.dr. Pedro Vergue de Àb^eu,digníssimo promotor publico d'esta (Ouiarca, um talento invejávele eloqüência divina, na sua pro.moção datada de 4 de junho ulti-hio, concluio julgando improce-dente a qu.ixa , onlra Cezario, pelocelebre Joaquim Bulcão.

Não podia deixar de procederassim,o justiceiro promotor,porque» sua alma é bafejada pelos san-tos sentimeEtos, que muito ele-vam-o; não podia deixar de assim
.WflKder porque o patriótico dr.^e/gne^nüo arrasta fidalguià de«espofjDfaa, Bém de salto de bo-UBa^-Bias, sim, a de espirito e de

MmlQ elucidado.
. O juiz municipal, bacharel Ar-taur Fsdreira, pronunciou Ceza«no, no art. 260 do código crimi-

mmr crime de acoutamento,conforme dispõe a lei de 28 desetepro de 1885, no art. 4* § 3*,

julgando também ter cumpr.do o
seu úqvqt; visto como elle serve
bem aos cngonhocratas.

Era afiançavel o cniae; Cezario
foi á capital e prestou a fiança na
SHcretaria da policia, sendo* seus
GaJores os srs, drs. Frederico Lis*
bôa e Elpidio de Mesquita,

Como disse o nosso illustrado
amigo sr. dr. Anselmo da Foa-
seca, na sua preciosa obra «O Cie-
ro, o abolicionismo e a escravi-
dâo». «Mas era necessário que elle
fosse á cadeia, e isto já estava de-
liberado nos conciüabulos da es-
cravidão.»

Subindo o processo em gráo de
recurso, ao juiz de direiio o sr.
Castro Lima, este, em data de 22
de julho ultimo, confirmou a pro-nuncia, classificando, porém, o
crime no art, 260 com referencia
ao art. 269 do código criminal, em
vista de art. 1 do decreto de 15
de outubro de 1837 e aviso de 8
da julho de 1863.

Cumprio o dem, nobilitou se
o grande magistrado, o conscien*
cioso juiz, oxidando sua penna no

no sangue da escravidãol,..
Deu a sociedade um exemplo

muito edeficante de justiça e ta-
lento, o «cavalheiro» juiz, quetanto salto deu, de decreto em
decreto, de »v;so em aviso, atè
que pouíe p^gar a victima do
otro, da fidalgira e da infâmia
^ng'nhocrata.

Julgávamos mais patriotismo no
coração do sr. Castro Lima, no en-*«nto n«o defendemos, o sr. Ar*
thur Pedreira; mas sua pronunciaesta mais justa com a

reparaveiuiente » o.UC8çao 
^de

nossos filhos; atroplii, a nossa ri-
qun*_; exphca todos os defeitos
do caracter nacional, toda a indo-,lencia do nosso progresso, todasas lepras dn nossa politiza, todasas decepções das nossas reformas,
todas as sombras do nos«o hori^
sonte.» Pois bem,coneluimos per-
guntando a si s.—que ficou aothesouro liberal da prizão de Ce-zano? O remorso, senão è a im-
penitencia no descrédito.

Com que aowe ficou s. s. de8a«T
le d'esta scena deàhumana dos
vampiro» contra um iCortador,
cujo cardeado de ferro cardeado
pelas chammasde tantos decretos/*
avisos, qufc s. s. levou estudando
nove mezes, nove dias.nove horas,
novo minutos e neve segundos?

Será por certo o de juiz escra*
vocrata e de juiz de coração máo.

Diremos como disse Victor Hugo
«Que reste-til au fond deT am*
bic?—La honte». (O que resta de«
pois da bebedeira, a vergonha.)

NOTICIÁRIO

w

«com os depoimentos das celebres
testemunhas, do que a «con6rma*
ção^de s. s, que foi arrastar todos
os avisos e decretos dos velhos
cartórios-. e.

Ainda persegue n'esta epocha oabolicionismo, umT juiz, a quemdeante de si deve |er; o fiel daconsciência, porque a idéia de li-
berd ade é grande, é gigantesca e
hem toda a alma poderá canteNa.

«O abolicionismo é a expressão
da mais inflexível das necessida-
des sociàes.» «Ao passo que a es-
eravidâo é à ignomínia que barba-

HORROR
O engenho do sr. Manuel Aültív

nio da Silva Pinto, fcstá servinda
de horrível penitenciaria para os
infelizes brazileiros, a quem o bar*
barismo reduzio a escravidão, ás*

sim é que nos informam quês. fi
tem no mesmo, um brazileiro es-
cravisado de um audaz portuguez,em uma grossa corrente, traba^

lhando deb*.xo de horrorosos sup-
_____ plicios, ha mais de trez ànftès; e

denuncia consta-nos também que hóntêm ou
hoje, deveriam ter seguido mais
dois infelizes para esta horrorosa
mártyrisaçâo. Sr. Silva Pinta, pôr*
guntamos-ihe, comoé que s, s. s«v
torna tão das humano assim com
seus patrícios? :!l#f£v

Seus patricíos.sira,porque a cons
tiiuição diz claramente que sãa
brazileiros tódfjs qua^na^er^ü^ âoíí
Brazil, depois da prômoJgaç ão dat
meti ma: não faz ex^epyio.

Não se envergonhará, s. s. de
ser filho de um paiz que assini
tortura e flagella a seus eoncíçfaN
dãos,a quem naais tarde s.s» ta lve$risa e deshumana o escravo,cünspur (peça ura voto?ca a familia livre, escandàüsa nol Pois fique s. s. seiente e ma^

lar doméstico a pureza das virgens [seus companheiros escravocralas?
e j castid^de das mãJSrperveíle ir>' t bárbaros, que d'ora em deanla

¦mr . -¦*.;



O ASTiíUOlDE
tod8S barbaridades íMlioadas por

ss. ss. serão registradas em oo«so
jornal para eterno opprobio* Vio-
gue*se sr. Silva Pinto que nó*
também nosving.remns.

O projecto Cofcgipc espe»
ra maio.

ANNUNCIOS
CIGARROS CaLMaNTES

a

Para fazerem desapparecer ins-
tantaneam^nte, a falta de respi-
ração produzida qner por asthma
(puchnmento) quer porsoffnmen*
tos bron h»tes, quer por moles-
tias do coração e do fígado.

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

SAPATARIA
Yicenta Vergara, proprietário da

sapatana a rua de D. Pedro II em
S. Felix, parlecípa ao respeitável
publico que tem de se /»udar
para a capital d'esta provincia,
até o fim d'este mez e, por esta
razão, pede a todos seus fregue-
zes o otsequio de virem saldar
sua| contas^ igualmente p de aos
seas credores para apresentaram
suas contas, afim de serem pagas
estanio: legaes.

Outro sim vende sua sapataria
convenientemente monlada como
se ai ha, por preço bastante com»
modo; quem desejar eompral-a
dirija se a mesma, qua lá achará
com quem tractar^

S. Felix 19 de fevereiro de 1888.

CAIXAS PARA TYPOS
NVsta* typographia se dirá onde

se fabricam caixas para typos e ca-
valetes para as mesmas, com toda
a perfeição e por preços módicos.

Aceita se encommendas.

fi

€rande e variado sortimento de
fazendas trouce da capilal Manu-
ei Tèrtuliano de Almeida, proprie-
tario da loja a rua Formas?* n.
44, garante vender por menos,
<jue outra qualquer casa, 25 por
&mle peças inteiras*-:A$ exmas. sras.

m&® MM M

899

Grande e pn.ição de crevones áô
dia 23 24 25 loja de Manual Ter-
tuliano d<> Àlmoiih preços ro u-
mi'iis<imos rua formosa n, 44.

Grande qüeirna sem ^Tògn, n«
loja de Manuel Tèrtuliano de k\>
nieiia, nâo percam tempo,vam ver
o magnífico sortimento e o preço
que stá vendendo esta conceitua
do loja, é de admi ar?

Rua Formosa n. 44.

PADARIA LE&LbADC
Na padaria lealdade vende-se

vinbo figueira de superior qualt-dade águas e J S P J.
Biscoitos Inglezes de todas qua-lidadss leite condensado manteiga

Fellippe, ferreira Santos, quei-
jos flamengos,; e de prato, chá Pre-
(o a Hy*on, em (atas de Ig e 2$.

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

dous volume?, vur.ido para o pflf«
tugu<*z por Virijiane de Amazona.

Publicarão h\ brevemente eai
fa.clculos de 16 p*ghas em 8%
pe!o diminuto f>reç>d^ 200 ps,
cadi um, pa?o> no «cto dns entre-
gas» Por 12 f.séculos 2§000 pa-
gos na entrega do primeiro,

na Loja Genesio.Assigna-se

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pamoonet óflhre-

e,Q seus serviços ao abolicionismo
d'esta coma ei.

Os «escravisados», que se jul-
garem com direito á suas liberda-
des, que por effeito da lei de 7
de noveoubr» de 1831, quer por
outr* lei, podem procurado na
sua residedeia em S. Felix.

DENTÍSU
D. LEONOR H. A. DOS SANTOS

A primeira denitsta pela faoul
dade Medico Cirúrgica da Pre*
vinois.

Nesta cidade exerce sua pro*fissão a contanto de seus clientes
chumba, lima, arranca dentre os
eoíloca por preços cm^dos.

DE L\ftAUiO
D. Leonor H A uos Santos ten

do de demorar-se na capital dei
xou de fazer parte do < oílegio de
Nossa Senhora de lourdes e Am
paro dttsde dezembro d« 1887.

'taamwamaamaaaaaamamaawawawaaaaamwaÊÊamaaaaawamaaaamawaaaaawaawaammaawami

GOLLE WO ESPERaNGa
Este estabellecimento de instru

ção, à rua da Ponte Velha, abriu
suas aulas no dia 10 de janeiro,de 1888.

ATTENÇÃO
André Moraes acaba de receber

da capilal, um rico e pomposo
ortimento de cretones, os padrõesmais lindos, a 320 ao covado,
urna partida de sapatinhos parasenhoras a 4U, e dos ricamente
enfeitados a 60, umi peça de
madrasto encorpado por 5Ü e mais
amigos que ehami a attenção de
*eus freguezes, e que está disoos*
to a queimar por mnnos 30 0|O

Ido que outro qualquer, venham
| ver para crer. J ¦ fr

André Moraes rua das Flores
N. 27 •

n»H*

Nesta bem montada casa
negocio, vende-se manteiga in-
gleza de bôa qualidade, chá dia
índia e preto, assim como tem
sempre massas finas de todas as
qualidades, na rua Formosa des»
ta cidade.

OS CRIMES DO AMOR
Lindo romance hespanhol e m

ANDRÉ MORAES
O proprietário.d'est-a bem co»r

nhecido estabelecimento partici-
pa aos seus freguezes, d'esta ei-
dade e seu r>concevo que se
acha bem sortido das meth#es
fazenaas franeezas, inglezasale*
mães, calçadas, miudezas, perfu-
marias, roupas feitas o qns tudo
de hora em diante venderá por
muito menos do que outro qual*
quer estabelecimento, visto d'esía
vez suas compras serem feitas
com grandes vantagens e cãpri>
chosa escolha; quem duvidar ve*
nha»vêr, que sed estabellecimen-
to se achará aberto das 6 da ora*
nhan a$,9 da noite.

27 Rua das Flores n* 2T, ai
a-, a^-v-
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Está conhecido pelos meus numerozos freguezes chie é a loi amais bem sortida cTest. cidade, e a que (em fazendas de mais sdurad o gosto, e é a que vende sera ganhar, para ainda acabar de
vérd!ÍeqUe competidor, 

venham crer e scientiflcar-se da
Ua? ceva Io ie rae inò de qualquer côr por 883 rs eoual

q*e por ahi ve .dem a 96Ô. . .. 8
Um covado de cazimira granito por 2500, igual a aueahi tendem a 3500.. que
S40 rs. -tapo-tanta sortimento de lan valem 80-0-raUm covado de seiinôtaliza por 200 rs.
¥m chapéo a J^é MAri^no oor 1600.

iwmFoTWoo0botiaas couro'da rui8ia cm ilhoz'¦• mh» *
flSSò. 

Par ¦ ^'f^^fâ^%^Í^ vendem egual por

S ||aífÍlÍ^ q™ iodo. vendem por lOf.igual por 9«000.
Pii.ll ^ fPa2 Cim'^ da r«^a por 4S000 é de admirar.

•sÉÍof#lS|^P:!Í^ÍÍf« PrtU.Ma cores, em pe
Bdos brancos'ed.' cé_e., are'ones para t.dos o. preços, ma-«bastos, chapou, para homens e senhoras, o -qua ha de inais 0*

e iKlliiáP fâÊíM Mà flô-es. espartilhos, calçados
La^Somír..í ^m *™ fó com a presença doa fregue.
^lP^$ÍP^fe^àii^ 9... cidade uã. hi competidor.Avuo aos freguezes por ueuo» 30 por cento qué~ outro qualquer.

^ 19 Rua da ponte velha 19 ^ #

de o baralviro José Gm. Ue3'SaAlmeida*

me-

?mam*
Tinto e branco, íe limeira

segunda JiiaUdada^vende' Manuertontos Moreira, em p pa», barns e a relalho em 11_ s, -.ceilacâô
deste vinagre no commercio tarasido immensa.

Ode primeira quali fade (emsubstituído perf.ít-ment« o de Lis.bõaemúit.s casais qu* vendiamdeste tem-no submundo poraquelle, sem a mínima reclama-
«â^ por parle de seu» freguezK

Deposito na fabrjci de cafémuidõ a rua dás Flores a. 2t.

im MUI DO

;'V~ <*. >Mi-

PADÁR ÍA
AtiUA FORMOZA

fem constantemente massas fi,iW como seja bol&xõas apòmpa*
gor, bplaxas Adelina Castro, Luzo
Brasileiro, biscoitos finos fatias daivai-ihâ e flor do .leigo*

íía r^a formosa n. 15

> '¦ 
; , ¦

*Ll_ .'.'''- . * * '

MVJâi ÈRÀZÍJLEIÍ.4
5§0ÔÕ##uzia, 44o rs, a garrafaé seo iflàporUdor nV_ta ru£*l ui_*.t__SBsf*^_l_i_t6ldade Ma»nuelJ^ipl. Moreira.
Tentsâmpre em d.jpos.tò,kraná.

JJ^Udade 
da rml, ££*;

WÊÈÊÈÊÊIÊÊÊ&i

ÍÉSSíí4 _fil§_É, perfeitamente ao da ingleza.
Nacionaes e estrangeiras sta «nanimes em proclamar a sua borid.*de, chegándfli alguhs d'estes à preteril a pa .seu _z0 particular.

4 ü seu fabricante rogosifó-se porter conseguido fibricar üma cer-veja quo está açtnia de toãa.s ria>cionaes, e superiores a muitas es-fangeiras, que só tero mérito pornao serem do paiz.O anpüüoiante tem\a profundaconvicção que o respeitável pu.plico, ptm vez convencido des.
.» .verdades, nâo lhe recusará a
m. Mlifl protecçao, d© que seconfessa sumamente grato.

:

Manuel Fontes Moreira^ORtitlua
com o seu fabril de café muide,orno é ge-almente conheci Jo,

Este eafo é o rerdadeiro café da
que as exmas. famílias, e mí[Stamadores podem fazer uzõ. sem omínimo recío de que seja um pro*ductõ falsificado ou destetuido doseu verdadeiro paladar;pois o seèfabricante üm do conhecimento
profissional que tem nesta in-«dus tua só manipula o melhor café
qus encontra no mercado, razões
estas que o coloca na altura doseu verdadeii-o valoT. p ¦';

A exmas.fam»!ias que desejarei
uzardo um geneto tão perfeitomandarão abastecer^sè do mesmo
ha fabrica a rua das Florôs n* âi
lugar unícoaoud.. é veaüdo.

Precb iSOOG o kilo.

TUOLOl

AGUA CÉU NA* »ua cor dôtíradihha « *Lü • I * "* ^^"v« vtui./\ i

O abaixo assignado tem ion^
W^fcÉfl* :. grande quatíliAmdé tijolos na^ actéáíiada olarieí-
do finado Be^n|^ití6 ftodrigoua*
reconhecidos èomo os melhores,
de qü^tos possam vir ao ntór-
cadqij. J
\ M ;p$ás6as,. oquo os preteia^«rem jpodém à,irigir-se ac> abaíse
àssignàd^ ha mesma Ôlariá.

S. Fdü 30 de setémbi-i de
1887.;.'' ' -.

. Joaquim Alves -Saoeba**
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