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ASTEROI OE

AO ELEITORADO
À^roxima-se o (iia da eleição páraHesitados á assembléa provincial; e oscandidatos como tini «encháme» deabelhas'zumbem áos ouvidos dos elei-totes, mendigando ó voto ...De sobra porém, o eleitorado, estáconvencido da impopularidade, dafalte de patriotismo d'essa legião depedmtes, que só lembràiii-se"do povonas «vésperas de eleições»!..
O espectaculo contristador de quefoi theatro esta cidade, onde um dele-gado «imposto» por um dós caüdidatos

governistas, de mãos "dadas com es-crayoçratas liberaes, commettera osmais inauditos actos de canibalismomassacrando moral e phyzicamenté0Vcwadãas, dèvè agora ser lembrado
pelo eleitorado, pai^a negar â esse caii-didato ingrato o apoio; que ein máshor^ tantas, vezes lhe havia dispen-

Os fectòs do dia % de òutüW estãoTivi^sitòôs ná mémÒria? do povo ca-choeirano!
á A prisão dos dois abolicionistas vao-lenta e, arbitrariamente, arrastados
paira, uma ènchóvj.àl "$

, À1)QÉ3taàà: em pleno dia dada nasfocea do octogenário ígnidò José deJ^eifas por esse delegado despoticó!--o tirov que esse delegado disféichara'

tnbuio para o massacre publico!para que o sangue cachoeirano enso-passe, por mais de uma vez, o soloabençoado de nossa, terra natal!Vos sojs testemunhas, cidadãos elei-?tores, da identificação de alguns libe-raes d esta terra com esse delegado,animando-o em suas criminosas «cor-renas», incitando-o contra o povo; ce-.vando-lhe a estúpida vaidade; glorifi-candp-o quando o sangue cachoeiranoallagava o chão; obrigándo-o a avil-tar o cargo pelo, de...«capitão domattO»; e..._.r__;in__nofA __.__«_ _^~._

3n ^^^^Xi-L ¦ —*»

O dr. Jesè Pereira Teixeira, m©fa
popular, caridoso, reconhecido com*o medico da pobreza, palavra fácilintensôes sinceras, reúne as qualida-des precisas para ser sufragado o seunome.

i O dr. Arthur Rocha Lima, cujosméritos estão acima de todo o elogio,também deve merecer o vosso apoio.Q primeiro, vós sabeis, pertence ao
partido conservador; o segundo per-tence ao partido liberal; ambos po-

Irem, sinceros em suas idéias, devo*
#Om _n<_ <% «— _._ _. 1. _ _• .''._ .

i r 
•*»*»* VAIVV/J L/CCJI CL \_g\ji\ji 1 \JL\^Xcomo esta defendendo, os actos d'essemoderno Calligula,d 'esse«joazeirense»,

que em paga da nossa hospitalidadederramou o sangue de nossos pa-tncios! esbofeteou na praça publica âum respeitável, ^nciãot.espjiigardeou

e repellindo todas as mais, vós cida-dãos eleitores, dareis uma sublime
prova de vossa independência poliu-ca, de vosso civismo, de vosso amora esta terra, ultimamente, tão abatirda por «esses», que agora vos men^i^SSP^ÇSr Ti^HH^H^^P^Karaeou da por «esses»,o doto! arrastou para imn.ui.das en- Jdiram o roto!

ciòmsta, que ainda se acha prezo;'pata'ser agradável aos escravocratas áquem, segundo è vóz publica, se ha-via vendidQ! ; ..',.,....¦i Nós nã<* ^eraos a injustiçCnemdeaccusará todo opahidò conserva-dor, nem á todo o partido liberal; não.Os mais proheminentes vultos dásduas politicí5S,j>stigmatisavam 0 des-
potismo d esse delegado tresloucado!

^os bem sabeis; vós tem contieceisos conservadores e liberaes», qüémitificaram suas idéias, identifícan
_fi _f\ n /a ¦ _f_i _*n m_m _*._¦____ ___. ___ _ *¦ __.__ __.

Abaixo a tyramnia!.
Viva a independência do.voto.

COLLABORAÇÃO

do^ír tó^Sír^^S.*'^K»i if^n- mi^iiucaram suas idéias, identifícàn*
mV^^S-íat?„ mmmm ^ie ;««». «sise delegado. sa^S

pàfd tel^ò coito garantia de suas
pessoas, para ti i arbitrário àpreèióha-
mentp d»,^in/eü^es^egcravisados,e es-

cados». apresentam candidatos seus âíutü^- eleição! -X1 -^... ^-.a p %$ ^..,,
Convémv,;repéWir taes*ccandidatoá5vaj ^"isso a}. voss^ dignidade, o vossobrio, a vossa.vhG>nxaí .;; S-í
Votarmos e«i taes cahdiàatos sçxCcidadãos eleitores, o nosflo eterno óp*

prôbíóf,*. r

^r^m ^ereòva éa^ ^tesseídèlegádó
«ií*$ ^% ^Wo çrimin0so,-ítudoprotesta .çojato;^-f;candidatura «d9fi.T
desate-MrÃ^^do* ^ I ^g

_L*w Vf_^in£?_ «le Justo Careca!;ie Manuel lenedi<aoè.de tantos óiitíos
P.dei^inr 

de e^istiri reclamam

tade dOAíuiz^-semprè di^iòstò a ih-iiocentár^ps criminosos «ricos é no-ures»! 'j- V
Ha uiní ihfeo mèío de fo^llfe^í P^^emosnas dolorosa^lecçfes,dcL

A ESCRAVIJDÀO
«Liberdade é a vida, a hòiiía

, ; «a P^Wa'^ ^milia e atéDeu|*£
Õ escravo este instrumento vivov

?lto» do grande philosophcan^tiga, è de facto a injuria da naçãobrazileira onde a, liberdade em rai^hnlhantes surgia cíieiâ de encanto eglória nas azas de i82%.
O Brazil esta terra cfe valor cujarelva foi tapete ^HSanta Cruz, nãapode po^i^^ci»v^{^orquea exis*tenciadeata instituição barbara» è odegredo de nossa honra, ô o assassina^to de nosso patriotismo* v, ^^Mo acrediiUmos n» lei^que radoarSSii^ilMii^ aohriga-p $ P^l^a^imatra6àlhoÍ.;rRá^gue^^e as treva^ de ünicodi^vili íue alimenta iò<dft?è&o deredttóirum cMadáo á propriedade de out^àáí.despeí^c^so j até%o. propnfo 4hroao^se para elle existir.,..M preciso a es*cravidao, fyoiquem^seavida pelàmór"te J^ffue não podemos emancipar nos^sos irmãòsr...suiía à liberdade!

O homem nasceu livre e o »eu M
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melhante nao tem direito a escravisal-
o, fujam os captivos da tytamnia en*
<4nhoeratíi e não se sujeitem ao tra-
halho sem a recompensa; o jornal è
o elemento do trabalho, e ai daquelle

que me negar o jornal do meu traba-
lho; no entanto o pobre captivo deixa
a uzura de um deshumano, do um des-
almado roubar-lhe o suor, a vida, o
trabalho e....a ....liberdade!....

A escravidão mata a victima, in-
sulta o povo e mancha a pátria.

Cachoeiranos! tu que não temeste
oiugoluzitano,tu que no furor enex-
pugnavel do patriotismo subjugaste
a tyramnia, e ergueste o «auri-ver-
de» pendão da liberdade, não deixa-
rás por certo, de ouvir o grito do cap-
tivo. ,

Somos brazileiros, queremos a abo-
lição da escravidão, e não tememos
a revolta, porque junto a idéia está
q valor, e junto a liberdade está Deus.

Povo brioso, não ha direito na es-
cravidão, senão o de liberdade ou
morte, os escravos são livres como
nós, e n'um paiz livre ninguém nasce
captivo; a emancipação de nosso im«
perio foi á sangue do povo, da pobre-
za enfim, e não do rico uzurario e
«cafeten» negreiro.

Redicularisemos o senhor, salvando
o captivo que de suas garras fugir.

Abriguemos o pobre captivo que
nos andrajos vil da escravidão sup-
plica a liberdade!...

Abriguemos a innocente victima
que foge do urso sanguinário, e ousa-
damente o persegue com o ridiculo
nome de; senhor.

Cada brazileiro seja um baluarte
onde o escravo busque asylo, e um
soldado contra a fúria do escravo-
crata. r ;_ ,

Feichemos os ouvidos aos ecnos
destes vampiros que no desespero de
sangue humano, de que se nutrem,
soltam Urros medonhos e cruéis; po-
rèm que não amedrontam-nos nem
aterram-nos. • .-¦¦-•' ;

Salvemos o escravo, este verdadei-
ro .naufrago que a tormentâ irada* da uzura de vis larápios, procura
trà£âl-o sem respeito -ao povo, sem
obediência a justiça, a Deus, a pátria
è à família. <

Ltcinthko— o Forte.
esgotai ' '" l""1'" '"' ' "- '" -'" ¦. '-'¦¦ ' -¦"¦-,'''''¦''¦ ãj_

significativo protesto de uma Mãi
ás aceusações do sr. Ramalho Or-

'tigSò, sobro a emancipação das
mulheres.

Pela leitura que fizemos «aval
d'oi_eau», não podemos deixar de
dirigir os nossos comprimentosá
essa virtuosa e .Ilustrada matrona
pela firma, porque se houve na
refutação dos argumentos d'aquel
(e antagonista da emancipação do
«bello sexo».

Muito bem.

:.) :. ::¦¦': i

; NOTICIÁRIO
SOBRE A MESA

'.- ¦. * -' 
Recebemos a ^Conjuração»,.or-..

gem republicano da cidade da
íampanha, provincia de- Minas.

;§ Agradecemos ao intrépido àpos-
Iplo do democr^cisino puroi a de-
licadeza da offerta, protesta ndo ser
essiduo na reroessíi do nosso pe«
queno e humilde «Asteroidô».

MMBi AS MULHERES : ' 
;VV

Com este titulo fomos mimosea
íq com um folheto em oitavo,

ESCRAVIDÃO
São horríveis as noticias que

nos chagam de S. Gonçalo Mercês,
Affligidos Feira da Conceição e
suas immediações, dos maus tra-
tos aos escravisadosl Os p etensos
senhores tom»m as creações e
plantações dos escravisados.e nâo
os consentem sair para não se
communicarem com pessoas d'es«
ta cidade»

Tu io será debalde! senhores es-
cravocratas.a hora vai soar» o uni-
co recurso j libertar os escravo
e abraçal-os para não deixarem
quem os creou.

DESHILrtÁtflOADE
Quando ha no orçamento muni**

cipal, uma verba para prisões
se^á certo que o medico da ca
mara tem ordem de não receitar
os presos—por eceonomia ? ? Cq\-
tados 1 10 que fará o medico ??

digam os presos de Cachoeira
ao deputado*

'«r

il fa ii t» como explica esta incous-
ciência imperdoável?

De maneira queo sr. advogado
nos seus dilynos depòz contra a
dignidade do sr. Balthazar como
official de justiça. Isto acontece
quase sempre com os advogados
de «capitão de matto». _.

AOS NOSSOS aSSJGNINTES
Em virtude de estarmo* na

f"forma de uma parte do nosso
material deixamos de dar ao.
nossos dignos assigr.anterf, na
terça-feira, o nosso jornal; e con-
fiado em suas benevolencias por
e*ta falta alheia a nos<a vontade,
pedimos desculpa.

Seguio boje para a capital o
prof ssor da cidade dos Lençóis
qie tem de entrar n»> goso de
dou* mezes de licença com %j*ji%
ordenado.

Hontem teve lugar na sala da<*
auiienciás o inquérito, para for
rnação de . culpa pelo sr. juiz
municipal, contra Joaquirjn ígnacio
Albernaz e o indjtoso joven Hòn-
rique dé Freitas. Juraram tão so-
mente trez testemunhas, ficando
as outras para a pVoxima audi-
eucia. Houve muita ordem em tudo
exceptp..DA contestação do §r. adv.
í-rthür Boavenlura, que louca/
mente dissera, contestando aV
testemunha que Henrique estava
bom, e que elle -provava com a
certidão do official de justiça
quando o. hitimara para «exame de
sanidade»; ora a certidão desce
que está junetà ao processo dia
o contrario—que não eaeoiurou-
o—Então sr. advogado «comme

TlBERAMSMt DA CACHOEIRA
E' de Àratuipe as linhas que

%h seguem:
«Refere o no*socolluga do «is«

ieroid«frf que a câmara muniei*
pai da ciiaJ- de Cachoeira, n'esta
provind,., em sua maioria libe»-
ai, contratou com o jornal «O

tempo» a publicação de seu ex-
pudienie oeia quantia de .lt'*OOJ
a ^:u «lmente, retiram io a do «A*
m*ricaoo» orgam dá partido libe-
ri, por se ter tornauo ab-JÜGÍo.
ni«ta* ; yy:-]y-:'y

Entretanto é chefe do partido
liberal alio sr.conselheiro Prisco
Ifaraizo, ex^t_ini4íp da j^tija
io gabinete abolicionista 6 de

junho e sígniiariò do proj.3tQ
Dantas!" ift®

E que os 1 i%Mi0<-Aa Q^^h^éira
sio liberaes a Ànoi/ada Fi^u^iraf
e o nos^ô coliega dò «AmâHcano»
que a taritòf 

'^nrids;3t;prr^viv^i 
tom

elles deviabem^qnSécelo^
; Felizmeate ^njioC,0iii; longe ^

aurora da p^m^çãò da, pátria^
e então serão sèpáradoir o joio doto&*\:-;yy,y;y^y,yy^y;

I ;'MAI3 tfl;tíIS-BAL-s|;;: ||?
Es_rt.vem^iioB da villa do Cúf^

ralinho, que um certo jioaüm«r-í
tiahjte de «fumo # café^»- resi^
dento á rua de §âo Joné, e; cujo
nome por ora omlttimo^ &| mui*
tf>s cneziss traz uma *na, éicraviH
sada «p*eia^ á uma gjossa car*

mmm&ÁiKiiJAVimvaÊsm ^¦ffa&mmM^mmiem*****w—w^i^w-.m.-^
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rente, prgatla a um pazaijo
4i.ôpo«->—oçcupando a no serviço
de lavagem de roupa* no qüiri-
tal, para nfto ser p esenoiado p do
publicol

Cativeiro completo—ó o d'issa
infaliz escravisaViàl

Pois bem: d'e,sías celuraoas faz*
mos iubli'0 lão revoltante pro
crdim^nio d'isse «senhor,» que
mais te assemeih» a um «c-nibd!»
de que a um ente sósia v4I

E<p«ramos, que não nos dará
elle motivo de voltarmos ao as-
sumpto; certo de qie, si assim
suece/inr, é par*, coraraantando
esse Vergonhoso e horrível fa< to,
estampar-mos em letras «garra*
faes» o seu nomel

.Vergonha!....

AYH-T4MENTJ DD EXERCITO
O ex rrjío brasiljire, .cuji mis-

São r:obi.li s.ma é a de defend r
a authonomia d'esta desvanturaia
nação,—está sendo aviltado pelo
sr. «b*rão de Cot-gípe qea acaba

<?e fí->ti(»TeUo nas funcçõ s de
«capitão '.0 mato»!

Em (a«e de semalhanln avilta-
ment) «o club iVli!itar» na côrtf*
delibf*r<-u representar a S. A. I.
Regente urn nome da classe mi-
lilás' para nã> consentir, que as
autoridades sirvam-se do exer-
cito p«ra a captura ie escravos

O sr. manchai «Deodoro dn
Fonseca» fo^a o escolhido. pe'o
«Glub Miüt/ir para entregar aS. A.
tio justa representação;—o devia
te-lo feito—domingo 23 do pas
sacio. .». -A.- i...--*; a,-

Aguardamos o resultado da re»
presentação do. «Club Militar* e
os 8Ccont^cimen)cs 'que advirão,
m S, A. intender indifer\-la!

YY-.V--.u'¦ 'it* s

SECÇÂO LIVRE

JariddAe aos captivos..
Constados queiucl certo senhor

nesta «idade, traz uma sua w/a
visada em uma grossa corrente
ha dous para trez mezea, -'somei!-
te por esta infeíz mulher traetnr
de sua liberdade. Aguardamos o
íiomo deste' «typo» porque não
temos ainda em nosso poder a
corrente,¦> Valha-*nosi S. Cecilia.

KD1TAL 1»AR4 VBNÍA OB ESCRVVUSl

Ainda haverá quem liigs qu-
as revoluções sjo produzidas pela
incultura do povo; quanto ellas
sftn verdad6irarnento suscitad »s
palas i/icoher^n^iis dos n pre-
«eiitanteè, p»-;bs desvariós «los h.-
gidaçtores e falta de autonomia
das «vastas doiradas» ou dn um
sceptro cujià paro-as são as lag i<
mas do escravo.

Umjuzcuja tirefa é tmmenga,
uja missão torna-se brilhante,

chafurda-se no lodaçal immuuio
ia miséria quando «a h-imec-d'*

'ei» leva o assignar um «udital»
convidando mercadores ou «sta-
laza leir* para resgatar carne hu«
man».

A lei, deshumana contra o povo
a lei que desvertua o direito dt
christandade, a lei, que violenta
a garantia da nação a lei, que
sufFjea o direito natural du h»
mtí i, a lei que sobrapuja aquella
. rincipio >aoto e divino «nào fa-
ças «os outros o que não quer..*
<|ue te façam», a li. finalmente
que serve de.tronc»», de azor.5g._e
e de latego ao h^mem escrava
leve ser df*sped.ç*<ia pela sobe*
ania do povo que é superior a

dos reis, po/que.a destes è por
nó^ formata e a nossa somente,
•)eos e a Liberdade.

A barbaridade da lei, acredita-
mos, faz da toga as calções ver-
ine.iho de carrasco e da eonsei--
•ncia, o cutellocnja victima cabft

m sangue 6 mort> o escravo.
Sois b a^i'eir( s o-i africanos e

no* tant:> livres,nã f ha paiz de es-
çr.ivo nem a human?dife t^m
luas»sp^cie, oraos todos filhos de
Adão, e Deos não deixou es ravo
nem senhor.

gôttas, 'mwo* o sangue, rou*
quidão, d.íTicul iaiie de repira-
ç,\n, imu da garganta e do puN
mao.

Vende Ema de Simões da Silva
Freitas, em .sua loja a Ru* For-
mos».

ANNUNCIOS
¦¦•¦'.¦ i 
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AGUA CELI NA
O melhor preparado para tirar

raspa* e fòríiic«r"è cabello, ven-
de o barateiro J^é Gonçalresde
Almeida c-ffm.' .v, «•

POS'ANTI-iSlHMATliOS
Preparados por Fortunato José

Ferreira Gomes, o melhor prepa-
raio para a>1brna (pucbamrno)
bronchUes ehronicas. e sgudas,
coqueluche (tosses convulsas) mo»
^stias norvosss, tosses'retiaIdéa,

CÍGUillOS GiLM-NfES
Pari fazerem desapparecer ins-

tan.tân^amvnlé, a falta '^ respi-
rnçãi produzi Ia qner por asthma
(piKlmmento) quar por soffvvman-
to« broncbite% g-uér por moles-
tias do coração e do fi;ado.

Vendn Ernesto Simões da Sil•
va Fretas em sua l<jaa Rua
Formosa.

HI-V-EDIOS HüMEOPATHICOS
Gr8n e FO^timanto d^ remédios

horaeop»thicos, nào ó em Globo
lo«, como em lin.ura. e assim bo-
tiras completas, vindos ria uma
caixinha, com colher oara tirar-
se o m dlcamento. Este^ me li-
çanfientcs íào muito novos. p^U
silo réqetíidos ultima--nenie da Eu-
ropa e dos E^tados^Uuiíns, Y^n*
dera-s-í por u enos do que en ou*
tra qualquer |arte. Agencia em
èaeboeiM9 loja de Foítutia^o José
Ferreira Go m^s unic»mentf3.

i)r. Silvino Moura e Coupa»
nhia—Bahia.'

nm** %aMamuaú

VENDE

A VI UVA FREITAS
E avisa ao publico, qüe rr?adou
provisoriamente » sua loja de fav
zendas, para a casa onde esteve-
ram estabelecd.ps 0* srs.i André
Sícrafs & Companhia, a^mcomo
avi»a qua vonde as ftz.ndas sem
rezerva de praços em razão de não
voltar para o novo estabeI cimento.

Ka pada cia lealdade vende ss
vinha figueira de supárior quali«
dade aguái e J S t i:

Wmo.tos Inglezes de todas qua •
lidades lente condenado màateíga
Fdllippe, ferreira Santos, queí-
jos flamengosí e de prato, chi Pre-
io e Hy.òn, rra latas • éé 11 e .2^,

Vende acreditado Padari* Leal-
dade, a rua torma«a

v-.
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Mlt. â t2StA

? N02SA SENHORA D'AJH DA
MANUEL FONTES MOREIRA

sJSS "Ãi»á?eÍíTí PUb'Í01' qUe na Pri,ÍBM fKsU d9 tó^nhora^Ajuda. terá exposta a tendi a Mia muito aoreditad

2£L üffie? era üaw CaM tíaft,ou!"r "° •»« 5 lug»r, 2om
0»nnunci»nie espera pois qu« e>te seu esforço «ei, co^do

Preç0i240 r». mew garrafa.
<-

IR^ANOil^ »0á JíiBTYRIOS
1 Tendo a n^esa desta irmandade
de fizer conlniir crirneiros no ce-m.ltrio da Santo Ca«a de míUtícordi- e achando se frita de re-cursos *ufflcipnt8sp ar« Uo ne c*iam obra, convida t0d0. osirmão» a eatrarem com os m nsaesYen<idoo e com. a quota qu „ lhes
permítt r^m saia* forças, afim e
que nào perct,m o direito 0ià%émas çafntíirai, u,q»a vez qi^^êdó dè se prohibir os"enlértaarén-
t0? Ç^tot^8 onde sâo actualmenle ptp|^áy. a irmlmiiada

pwgap a áttenrfof apenas aosirmãos ^ue concernem* pata osnovos earqeiros¥ i
- Consisiôrio da Irmandade doSenhor Bom Jesuídoà Marljrio*« de óntubro de 1887.-0 the.mi

qtie encontra no mercado, rlzô^s

Br.riMiTU',gcse

GBKVEJâ BllAZILElãT
5§000 a duzi.i, 410 rs, « garrafa*é sm» imporhdoru^âta ci fade Ma-nu l Fo» fe* Moreira.
Tem sempre em deposito grandequantidade da niesiri:», branca o

preU.
E*«a cerveja è inaiterav*! por2 a 3 anno*.
A sua fôr dôuradiiha • jfcitffilamente hmpidav 8eu pilaíar A

agradável « eorr-jspiMd* perftila«m^nttao da ingleza.
Nacíon?*«s,e e4*angH?ros s*o una

nime* em proclamar a su_ b pds*!de, chegando alguns u>s .:d« apre-
ferifca .|.«t * seu uzo pa,n cuiar. 

'

j O seu fabricante rogoMja.-e poríer conseguido- frbrkar iima cer*
fj-Ji que ustá acima de tíul s na-
(jionae*, • superiores a mu tas es^. __.w.„ «-i^uu, I9W--JUÍUH*©!*, « superiores a mu tas es^

stu verdadeiro valor. I itfin e-r_m h* *&& r *stu verdadeiro valor.
A ex.nas.fara lua que desejarear

uzar de uin ge-ie.o tao ^rfeítomandarão i&^tii@l:nfò d<> meimona fábriav a tua dasFlorts n- â4lugar unico a ondM è ven lido.
Fraco. 1 #000» o kilo.

Oh èba

73^a ;>.;.,. ;^;-1~^^ l-^-^ , j;^ |¦' I

ixor assignado temi eurw-tantím^te grrande quantidadedia > t íjqIos, m acreditada olaria»
jdjo ftrw^o>f efiíaçiíin07 lodrigoui*rôconhftcidos «omo,í>s melhor**,
ijp quintes- possam jvit ao mer»'
ca<iOa V--7 .

j Asjpyisóas que ts pretendeirem podiói, dirigir-se *e abaiso«?§lgíiaáo tna mesma oleria.
cS. Fei« so da aeiambft» .de

ipol,
'''-'7 't-:''*}:''^'-*'''$''¦! ' :-'¦:*¦¦¦'; /^-^'v--.._-._-*'•!'¦. V

J^aquifl, Alvas 5«nckes#

nfto serem do paiz.
j O annunciaaie tem i profunda(J^nvlcçio que o ie peiUvVÍ puiW|C|, uma; vtiz c^Veüflide degV

M veniades, nào lhe rtHru-eráa
im v liosa protecçào, «io fue se
fjenfessa sumamente o ra (o.

•.^

¦*.

if- *. rw:* •¦- '.

i )'<t*
3

(imã ^ ;>>^-í

/•'i

» ®l &9 n i
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_-* u S_ p ®»^ »
-_- .-. 'Th '.waj_íi •"""_ •-^^B^*"^^"_i_j v_j «**P^:!__a;gSS:7" UI-2-Ü'S, C;
;J^!': ;'--77-:' »«¦;;/ ^7-7^

. '^j^ee*^***™^^" ¦- -'^h ___s«»^«3ã»*. «..ii. - *¦

- |;C__0¥ 77-cc:c; i*^iÉ;,a?;
'¦: -í^7V7vl7r^- ur::i r.; __a; -¦ ®sà • ¦'¦' -: \ 11., ¦:-n".A.;'-7

;_5 Ul PV- ^Mií w;

Manuel F«nles Koteira,con<inai Ieo«.;^en mmmmmiMi
«W»?ré «BTalmente^oineíido. '

Sf^J» C> cpQnneoimento*

twPMp
»All

>.-j]

5 N-sta^ bem montadtS easa dé

|!p ^ ^ ^alidad#,a cilada
WA-fí r« prfto^ assim ^oüaia te»>8lM|*|»»fa| »8n*#(d« ctodaa as
u: cilada.

f.Kví -*.:; -via

!'-J 
'Vi

PA D ARI A LEALDADE

?^ $01110 seja botax&as a p^aípa*;
|ó^jbaíaxM Àdeíina Castto, Kui^
praziUiro, biscoitos ènos fatiai d^i
Raiaba a flar do trigo. : v ¦
r- lít-íta formosa|f 15» ? '*'«•'""'.,

7&
"v*^

¦->.;--'-'t, l>'.-'


