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O ASTEROIDE

GOVERNO DE SANGUE
Pbrmais que procuremos occultar

em nosso espirito a dor dê que nos
apossamos ao registrarmos tantos at-
tentados aos direitos dos cidadãos,
perpetrados pelas autoridades poiici-
aes, agentes de confiança do actual
gabinete «20 de Agosto,» contra os
defensores da idéia abolicionista, não
nos ê dado conter a explozão de nosso
justo ressentimento.

N'esta heróica e ordeira cidade,
uma autoridade policial, derrama o
sangue dos cidadãos!

, Em Campos, autoridades policiaes
destróem a grande oííicina typogra-
phica do alentado abolicionista com-" mendador Carlos de Lacerda, onde era
editado o jornal—-«Vinte Cinco de Mar-
<íO»! - Av

N'essa mes noa cidade, a policia des-
tròe parte da typographia da «Folha; do Povo», correndo em ambos os «ata-
quês» o sangue dos cidadãos!

Na cidade de Bagé, autoridades po-liciaescoma força de linha destrui-
rama grande typographia do «Diário
dé Ragè». dando-se gravíssimo con-
flicto, em que derramou-se sangue
dos cidadãos!

Agora mesmo, a 2i do andante ò te-
legrapho nos trarisníettio a noticiada
horrível «heccatombe» promovida porautoridades policiaes da cidade de
Campos, quando na pratica de um di-
reito constitucional o deputado pro-
«vincial dr. Álvaro Lacerda pretendia
realisar uma conferência, dando-se um
grande conílicto, entre a policia, arma-da de garruncha e rovolwer, e o povode pedras,-—do tpie resultaram innu-
meros fenh.tehtos,sén'do dois graves!Oh!-—sempre, derramasse o sangue

a4os cidadãos!
:Ja. iirío nos devemos admirar do

^assassinato de «A.pulcLo de Castro, per-'pètrado no domínio ; do partido libe-¦ral, á quem ò partido conservador em
.•opposição attribuira aquelle horroroso
assassinato!

Admiramo-nos porèin, e com razão,
da «moderação» apregoada então pelo
partido conservador!

¦Malditamoderação, áque derrama

barbaramente, o sangue dos cidadãos
pelo simples facto de serem abolicio-
nistas!

Maldita moderação, â que attentando
contra a vida e propriedade dos cida-
dãos, attenta com a liberdade da im-
prensa!

E são entretanto, os conservadores,
que hontem ànathematisandò o partido
libíral pelo assassinato de «Apuleho
de Castro» —hoje apresentam, não,
vxm só attentado,-—não, um só delicio
á aquelle, igual, f—porem—innumeros!

Parece, que o partido conservador
esqueceo-se das suas «predicas», quan-
do opposição, ou cptoiuas por esta no-
va predica: «o que hontem era vicio
hoje è virtude»!

O que mais admira-nos ainda,—à
que, por oceasiao do assassinato ofíi-
ciai de «Apuleho de Castro», os conser-
vadores, levantaram o clamor que
atroáracèue terra, culpando, crimi-
nando mesmo, os liberaes;^-ao passo
que actualmente, praticam, como vão,
praticando, e os.., liberaes—«mudos»

Déspotas! levantae bem alto o vosso
estandarte negro, e inscrevei-lhe en?
rubros caracteres esta

«Governo de sangue»!
legenda:

NOTIClÃRJQ
DESCULPA ¦•

Pedimos aos nossos dignos assignan-
tes desculpa pela falta na correcção
do n. 18 do nosso jornal, e portanto
promettemos mais attençao para quenão íse renroduzam.
NOVO ULTEAGE AOS BEIOS CA-

CHOEIBANOS
As duas horas da tarde do dia 27 do

! corrente, um indivíduo, cujo nome não
nos souberam dizer, accompanhado de
diversos «capitães de mato», na ocea-
zião, que na rua da feira d'esta cidade,
pretendia prender i Ilegalmente a um
creoulo, que dezia ser seu escravo, o
povo, em virtude do lastimável estudo
em que se achava o infeliz, devido aè «quedos como enfrente aos rochedos, I castigos immuderados, oppòz-se forte-

outros rochedos»! .. (mente, á que fosse realisado mais esto
Mas, de onde provirá essa jndiffe-

rença dos liberaes portão repulsivos
factos perpetrados pelas autoridades
policiaes, agentes de confiança do par-
tido adverso?!...

Será cavalheirísmo?...
Não,—a cousa è outra: «e que libe-

ulfcrage á Cachoeira, dando-se um prin-*cipiodeconflicto, que felizmente não
teve conseqüências funestas.

O infeliz captivo, que ia ser nova-
mente «surrado», foi solto pelo brioso
povo, que poude assim prestar um ser-
viço a sociedade, livrando-a de enca-

raes e conservadores juraram solida- j rar talvez, mais um assassinato.
riedade contra o abolicionismo!»

Ah! «tartufos»....
O dia da redempção vai raiar, e

então,—ai dos escravocratas!—ai dos
miseráveis politicos. que «adversários»
commungam na mesma taça, sorvendo
até as mínimas gôttas, o sangue dos de-
fensores da idéia!

Matem!—outros surgirão mais pos- j clara ra, que ia ver a policia.t. \
santesl

Não coraprehenclem os. pretensos e
deshumanos 'senhores, 

o que,' muito
sabiamente disse o venerando sr. «Vis-
conde do Rio Branco»:, quando o capti-
veiro è metigadOj ganha o senhor e ga-nha o escravo».

E'certo porem, que novo «lyncha-
dor», por entre as vaias do povo, de-

'Banhem-se em nosso sangue: «elle»
regará a arvore da redempção!- .
Bárbaros! .
Quanto mais perseguirdes-nos;—

quanto mais massacres inventardes
contra os defensores da libertação da
escravatura nacional, mais se arrai-
garáen* nosso espirito essa humani-
taria idéia; porque ella está identyfi-
cada com as aspirações da Pátria!

Tyrannos!-^continuae na vossa car-
neacão!...,-:

Felizmente • até* hoje não voltou.
E'queo Militar que exerce a poli-cia d'esta cidade, não exerce-a, como.

o protagonista -do dia 4' de outubro."*
PRUCTO^TEMPORÃO

Odelegado de policia da viíla do
Curralinho cap. Aprigió Costa Mello,
acaba de praticar um acto de perfeitoarbítrio,, digno de admiração4 se porventura, admiração cauzasseò «pro-
cedimento»de ceVtas autoridades <M«roca»,..



O ÀSTEAOlIíE
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No dia 17 do corrente, som uma loi

quo lhe autorisasse, aquelle tlole^ado
prendera o cidadão Antônio Felippe
por instância do um certo typo, o no
dia 21 roinct(;era-o como «recruta» ao
sir. dr. chefe de Policia para dar-lhe
praça na armada!

A velha mai da victima, viuva e po-
bre accompanhou seu infeliz íilho,
único arrimo seu, e de uma sua filha
orphã

INo dia 22 dirigira-se ella aoillustri-
simo sr. dr. juiz de direito da comarca,
quoixando-se contra tão descommunaí
violência, praticada pelo referido de-
legado.

Consta-nos que o illustrissimo senhor
dr. juiz de direito fizera de-ter opaci-
ente, e que oíHoiara ao delegado do
Curralinho, sabendo o motivo de seme-
lhante prizao.

Vamos ver que resposta manda aquel-
Je delegado, o qual segundo somos in-
formado, procedera á esse «recruta-
.mento», obrigado por imposições do
«pseudo» chefe conservador alli sempre
«disposto» a pôr-se aos «serviços» do
forte contra o fraco...

Esperamos.pois, pelo desenlace d'essa
irrisória comedia, que tem por epigra-
phe:«Fructo temporão».

legas a obsequiosidudo das visitas,
o retribuiremos com a remessa do
nosso humilde «Asteroide»,

geaaca a?

Haverá hoje exame parcial na
escola do 2o_ districto, regido peloProfessor Diogo Valíasques, sendo
examinadores Professor Elesbão
Peixoto e o 2.o aanista Carolino
Franca.

.SOBRE A MEZ..
Fomos visitados pelos seguintes

collegas.
_ «Manguaba» que se publica na

cidade do «Pilar», provincia das
Alagoas sob a redacção do sr. Joa-
quim Ignacio Loureiro.

«Folha de Minas» que se pu-blica em «Cataquazes». provinciade «Minas Geraes», propriedade
des srs. Costa Sobrinho & com-
panfna protesta completa neutra-
lidado .política.

«O At-theu» orgam republica-
no, sob asredacçõea dos srs. Ma-jioel Sacramento e Francisco Vi
eira. E" ""^-"^ — ¦ -

COLLABORAÇÂO
os padres e a escravidão!.

i
«se

-

A re.igião rhrisl_i n'este nosso
infcliz paiz lem cahido muilo na
descrença e este estado de fraque-
za tem somente origem nos padres
que a «mercadeijam» isto é nV
quelles que desprezam a vida pubica de Chrislo e abraçam o ri-
diculo effeito do criminoso in»
teresse próprio,

I Christo, o Divino, resgatou a
própria vida em prol da huma-
bid-idel...

Atirava-se aos cardos perigososde uma sociedade corrompida paracom o poder mdiz.vel de sua ca-
ridade legar*nD3 estas palavras divi
nas e immensas «Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade»

«Somos todos irmãos, brancos
ou negros perante Deos»,

O christinianismo veio cheio de
luz cíariar o grande laberynto em
que vevia a humanidade.

Os touros de oiro, os ídolos, os
grandes sacreficios, o c ulto aos as-
tros, aos animaes. aos rios, emflin,
o desvario da ignorância dos se-
culos id>s tudo, cahio pelo decli-
ve da Caridade Evangélica.

E como não devia de ser &ssim?

ao clero; porque entre qua*.,. úmaioria dos que prevaricam a \úie Christo, ha também muitos (ULdestinguem pela sua ,Scheias de virtude, mais, sitoaquelles hypocritas que S9 pr'os.tam diante da Oiiz 0 janto á sitrazam um desgraçado preso nolâcorrente negra da Escravidão
A estes jesuítas que trazem oevangélico num lado e do outroa escravidão de seos irmãos.

INJUSTIÇA DÃiTcRAVIDAO
Demos, porém, de barato, quesejam tantos os benéficos qúe WnCÜf)?0_3SCri,,V0na es"«vidao. que«té tenha elle ahi vantagens qu«nao encontre na posse da liberdade;a phi.osopia do direito pu-verisaisso em dua* palavras: «Invito nondatar benefi.iun.»-" Nao SP .

o direito de beneficiara ninguémcontra sua vontade." Basta issoE, quanto á razão da rebavor
pelo trabalho do escravo o capitalempregado em adqiiir.No. basta
para resposta a apreciação do casoseguinte:

Pedro, entrando furtivamente noescriptorio de Paulo, n8o po„e re-sistir ao brilho do ouro que lu-zia-lhe no interior do cofre, e sa-fa lhe um rico penhor ahi depe-sitado; em seguida Pedro vendea Sancho, e ,*aneho a _1i_r.jn._0,em cuj. mao è visto o penhor por>e Christo o Redemptor da huma- Pauio, que o reclama- terá Paulonidade renieosua vida em prol o direito do rehavei o seu penhordeve reembolsar
em

da 1'berdade, da razão e da cons»
ciência humanai?

No entanto os padres...injustos,in piedosos e atè anlireigiosos, en-
ihesoura sua òpulencia, sua riquo
za com o suor, com o sangue, e
om a lagrima de nosso semelhan
te—o e?cravOe

«Ah! até estremeço só de psn*sal-os» representantes de uma re-
ligiao toda de paz, toda de cari*
dade, toda de igualdade, toda deE' publicado na cidaiia a* w # ,—,—«Reeifw/provincia da iperJan? amof' erauma palavra'loda chris

buco»,
«O Esforço» que se publica nacidade da Feira de SaVânía,edo qual é proprietário osr. Eles-bao Alves do Ar^jo.

. 'Sto todos redigidos por pennas
na e variada.

gradecemosaosillustradoscoU,

tã,—elles a sufocam e zombam da
justiça, mooopolisandoseoj irmãos
á vil escravidão.

Pedem—nos a caridade, apre-
guam*nos o peccado e com oppresão
das suas conveniências despedaçam
os princípios mais santos e sagra-
dos da nossa religião—o amor do
próximo

alli e logo, ou
a -.aninho do valõr~ p^&gm ^ adquiar o penhor? O pe-"hor ô a lib rdale, . paui0 J,0escravo; qual dos porsonag«ns anuienutn^ados repinta o p«peladosenhor? Martinho.

Responda cada um secundo suaconsciência, e está respondido opretexto da desforra do cap tal em-pregado aaacquisifâo do escravoretardando.se-lhe a liberdade poruns tantos annos mais. sem levarem conta os que jó se passaramde duro capliveiro?.

Supponharaos que chega ss ao
tribunal da penitencia um possuí-doe de escravos, e o gvoerdote faz-
lhe ver-que a escravidão é
tra todo o direito.

Mas em todo o caso, diz o peni-J*ao nos dirigimos geralmente! tente, serei eu obrigado & resUtufr

con-

>-„
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a libe.Ua i»« n**s —cravos licaiuio
assim compl-tamonie «privado das
renda* necessária* para sustenta
çüo de meu estado»?

Que duvidai lhe dirá o sacer
doie; e para nao pensar que Uto
nilo passa de rainba opinião in-
dividual, diz o grande Santo Àfíbn'so de Liguo-io o seguinte:

Se n3o podes restituir sem que
dahi resulte para ti, ou para os
teus, damno muito mais grave do
que deve ser considerado o com»
modo resultante para o credor pela
restituição, então podes dilatar a
restituição, durante essa impo^si.
bilidade.

«EYporém, obrigado a res.ituir,
mesmo cora detrimento teu», se
írâo feita a restituição, o dono te-
aba de soffrer egual detrimento.

Se confrontássemos o detrimen-
to a soffrer pelo senhor, dando a
liberdade ao escravo, com o detri-
mento a soffrer pelo escravo, ven-
do-se privado da liberdade, per-
guntariamos: qual dos dois detri-
mentos seria maior?

Evidentemente o do escravo! fi
Logo, pelo principio estabelê-

cido pelo santo doutor, a resti-
tuição da liberdade nào pôde sof-
frer dispensa.... 3

9B
João Btfp.ía.* ft.m>ouét, c m ò
noras u« pharmacia Pimponet,
s;)b a direcção de seu Qlho o

I harmaceutico Cincinalo Pompo-•iet, cirando com a firma de Gm-
cinaU Pamponet & Companhia.

S. Felix 7 de novembro de 1887
ir ¦ ¦- =

j

MEDICO E PARTEIRO

OrBÍW R. J. DE 4NDRADB

pôde ser procurado para o
exercicio de sua profissão, á
rua das Flores n. 21.

CACHOEIRA

.-r.'!f?çfJ ANNUNCIOS

DENHSTA
». 1EON0R H. A. DOS SANTOS

A primeira dentista pela facul*
c*ade Medico Cirúrgica da Pro»
vincia

Nesta cidade ,exerce sua pro*
fissão a contento de seu» clientes
chumba, lima, arranca dentes e os
cojloca por preços commodos.

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pamponet óíf-íre-

ce seus snrviços ao abclicionismo
d^sla coma ca.

Os «ejeravisados». que se jul-
garem com direito á suas liberda-
des; que por efeito da lei de 7
de noveüLbr- de 1831, quer por
outra li, p^dem procural-o n*esta
®ü'dade,no' escriptorio deste Jornal.

Màk ãk Tuna
O Abúxo assignado vende uma

caza ainda em construcção -obr,
esteio, coberta de telhas, sita ao?
trez riachos», na cidade de tia
choeira, em terreno foreiro de An*
tomo de Souza Barretto, e qu<*
houv^a eue mulher por compra
a Eziqu?el Pereira Machado.

Quem a mesma casa pretender,
pod*3 se dirigir ao annunciant1
n'este freguezia.
S. Felix, i6de novembro de 1?87

Felix Alves Sanch^s.

marm mm
DF

ANORE MORAES
O proprietária d'este bem co

nhecido estabelecimento patüci-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade e seu r-concevo qne se
acha bem sortido das melhores
fazendas francezas, ingHas a le
mães, calçadas, miud »z«s. perfu-
marias, roupas feitas o qne tudo
de hora em diante venderá por
muito menos do que outro qual-
quer estabelecimento, visto ífes.R
vez suas comoras ser^m feitas
com grandes vautagens e emi*
«-hosü escolha; quem duvidar fe*
nha vêr, que seu estabeliecimen-
to se achará aberto das 6 da ma-
nhan a* 9 de- noite.

27 Rua das Flores n, 27.
PaARMAGIA

Brevemente será reaberta a mui*
a antiga e muito acreditada phar
ípasia qae foi do fallecido coronel,

•*• <¦* a_¦. u ¦¦• .. , assim
*"jnj também ti.g? pmlesd* pr*.*to, podando ser procurado a rua

¦do Cà^mo "iz» n. 3.

RliHEDIOS IIO.tlE0PATíIICOS
Grenie sortimanto de remédios

horaeopathicos, nâo só em Globo
los, como em tintura, e assim bo-
ti«°as completas, vindo3 t-m um-
caixinha, com eolher para tirara
*e o medicamento. Este* medi-•amentos são muito novos, pois
são recebidos ultimamente da Eu-
ropa e dos E>tados»Uniifos, Ven*
Jem-se por menos do quo em ou*

tra qualquer par.e. Agencia em
Cachoeira, loja de Foitunaio Josó
Fer^ira Gomes unicamente.

l)r. Silvino Moura, e Compa-
nhia—Bahia.

POS' ANTI-ASTHMATKOS

Preparados por Fortunáto Josó
Ferreira Gomes o melhor prepai
raio para asfchma (pucbaai-*_ito.
bronchtes çhro.niças. e agudas,
coqueluche (tosses convu.s-v) mo-
IfStias nervo*»s, tosses rebeldes,
çôttas, escaros o sangue, rou-
quidão, difíiculiade de respira-
ção, tisiea da garganta e do puU
mão.

Vende Ernesto Simões da Silva
Freitas, em sua loja a Rua For-
mçisci;

PULSEIRAS

Um coaapleto e variado sortij
mento de pu.seiras, sendo de oir
romano, plaque**} e pratiados, de
differentes gostos, como sejam:
imitando cobras, moelasede ou-*

ros gostos assim como pulseiras
í * eeluloide, recebeu a loja de
criunato a rua ^Eotre-Pontes
n. 24.

&!_.

| SURRADOR DE COUROS
José Martins da Rocha, declara

ao respeitável publico, que se
«cha estabelecido com o trabalho

Nesta bem montada casa
negocio, vende-se maülega Ini~
gleza de bôa qualidade, chá da
índia e preto, assim como tem
¦sempre massas finas de todas as
qualidades, na rua Formosa des*
ta cidade,

''•.;¦-x>y;A.'-'«

í&mú,,:*,':. i
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TB1UW1PHA A VERDADE

E-fíá conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loja
iv-üis bem so:tida (Testa cidade, e a qua lemfazendfirs de mais apü
fado gosto, e é a que veude sein ganhar, para ainda acabar de
provar que nâo ha competidor, venham crer e J scienlitícar-se da
verdade. "*; g

üm covado dc me inò de qualqusr côr por 88} rs. egual 'ao-;
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira granito por 2500, "igual a que 
Tpor

abi vendem a 3500..
140 rs, Importante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de s^f.nêt» liza por 20) rs.
Um cbapèe á J,>é M^nuio por 1600.
Ua P«r de botinas cjuro da vums com ühoz, o que ha de me-

Um par de sapatinha ingleza por 7J00 todos vpü iem egual por
SgfOO. ¦ • .

Um par ^a Sapato vmüz qu<j todo- vendem po»- ljjfjgiial po.r 9§000.

d o baateiro José Gonçalvesáé
A .-um da

Vta&®n *
Tinto e branco, de príwi-ca o

segunda qualidade, vende Han-tnl
Fontes Moreira, em pipas, frãc-*
ns ê a retalho emlitros, aceitação
deste vinagre no com mer «tia tom
sido immeiisa.-

O de primeis qualidade tem
süb:.titui<ío perfataménte o de Lis-
bôa o muita? casas qixÁ Niííiâna
dest1-*1 tem-no , substituído por
aquelle, sem a mínima reclama-
çá) por parte de seuá fi^gü&ffã-?.

Deaosito na fábffói d>. éafá
muido a rua das Flores n, 21.

i . * * __ #
"s ir

•Uwa pn* do ca.p_a.to curo fia rus^ia por M Á do' admirar.

Manuel Ront'^s i^oMíira,*#on liriua
cosai o «eu f :ivi o do .'•;}fé muido,

orno é'ge aímente . onii.v.i \$-
¦ Es^e caie é o y^^dH-íe rt,afè da

que às eximi-;, ft^ília^ e miis;
amadores podiam fatô$ «-zo éãss o
minirrío r-e í > do q&.à sejvi um pre*
dueto falsiacHíio ou ^siètVftíó-dò
seu verdade*™ p::J$ífar;p----í; o sen
( bdciuiíe fl tia ío c^ufemento

D .-l^mbrauíe buMimonto de caiem! rá prata ede cores, em po
ças e cortes.

B-ins brancos e d-ícôe.s c-eones para btos os preços ma
il;astos chapéus para h anens e senhoras, o qua ha di mais mo
dermos. ~^^y^--^^y4^ :.ú

Fichus lizos e roo seda, 'luvns, 1-qaes, flo es, espartilhos, calcndos Ip'üGssinnal g&e iÜi M- ia io^
e uma infeuii jade ij$ a tljos que ó qotiii a p e-énça dos íregue-1 tfustíia só manipula" Ú m!J hgr café

,z-ès. posso mostr-KPjustifi-íarque aqui téefta cidade não ha competidor. |qae encontra w».mercafío,.r-iZQ-ís
Avizo eos fieg-uezes p»r iienos 30 por cento que outro qualquer, le Uísque o ctííè^ na 0tú& do

19 Hua da ponte ve.iha 19 [seu verdadeiro vali:-r.
A exmas.íam !u;s que desejarem

íizar do um geii-eiò tão'perfeito'
mandarão.«bdste-jairr&í d-> íçS^íÍo
ua íabrici a rua.das.t-íorasn* 2i
lugar uiuco a on'i ¦ é féa i?do.

Preço IgOOO o.k-lo.

PADARIA LEALDADE
AMJA fORkOZà Y

Tem constantemente massas fi
nas tomo seja bolâxóás apompa»
dor, bolatói Adehna Castro, Luz©Braãlbiro, bUcoitos finos fatias daRainha e flor do tíigo.

* 
^ ;fa:.raà formosa n. 15

CERVEJA BKÁZíLEIltA 
'¦.

S§600fi âuzia, HQ is, * mnfae s^u-imporUdor «'está cidade MMn.l(,vi7A ü> ". — cidade MaWl^l Morei ra i-.'

.qmuilujflU da mesmíít i,^^ opreta.
||ia cerveja è i

| a'3 guines.
A sua

e

• Sità

inaitsravel por

agradável e c##sfònde p-erRit^-im-inte ao da ngieza.
Nacionais e estrangQ/.ras slo |íS|nimes em procl^msr a sua |^|-d|íds, chegando íilgunsü'es'e.; apre-

feril a pa a seu uzo pancubV.
O seu fabricante rogosija-se porter .conseguido fjbricar. mw$ 

"ct-r-
fej;a que vestá'acima .de todas na™cíonaes, e superiores a muitas e|Jtrar^eiras9 que |<5 tem mérito pornão serem.do paia.'
| 

¦0>annunciame-tem a ;profundaidoüraa^ mvmgQm*oonvicça-o. que e ie^pei^vd pu . reconh^idos como/os méibofes,mico. unas- v^z coiiveuçide àmi de ^Muàlifii possam vir-aoiaer^.Uveídaws, nio lh». r«cosa=á^ ca«io. a; .'• ..¦¦..'.¦'; ,
ílfeffi^fe P^tíieçio, -de-qae sef '"As -pitósóas/'' q-J0 03" pretende*

..O abaixo assigoado tár^ carife
ífjat-3m«nie -grande • q,yaniid:i'ie
CÍe; tijolos nn aeredíiai-fa.-^laTies-

a suHiaia-eníe grato.

Asua-ôr d6uradinb»eD^r ¦•„ ,fGUA0£L|-NA.tameme l!rapidd> 
ig7||g|||-Ò^1EÍÍÍÍI|.M« para <ifíír

dè

.*')<

«|« e forii3,;«r o cabello,-vei-

rtím periem fiie-igir-se, 8ò;wsix^a
asâígnaçto -na- mesma . olaria,

S. Felix 30 do &oíeiíi,

Joaquim Alves Sancher.

1-


