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ORGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA

Redaclor-José Theodoro Paraponcl
ANNO I

Assignaturas: Por mez 500 réis,
pôr anno 5$000-«Folha avulsa
tO réis.-

Typ. e redacção: rua de Baixo
sabrado n. 19.

Publica-se terças e sextas-feiras

SEXTA-FEIRA 16 DE DEZEMBRO DE 188:

OASTEROIDE

AO ELEITORADO DO 3o DISTRICTO

NUMERO 24
Anmmcios, 60 réis a linha,

de assignantes 40 réis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
í hia.

Avesinha-se o dia das eleições paradeputados provinciaes.
Sim, o dia 19 está a bater-nos a

vporta, assim como já bateram os in-números candidatos, cada qual se fin-
gindo mais patriota; cada qual falsa-mente, demonstrando-se mais amigo IiM,s a slUri_<ido povo; cada qual mais promessas candidatos'iazendo-nos; cada qual mais abraços o Nã Ycidadã«risosinhos» d<stribuindo-nos. -

Não acreditemos; cidadãos eleitores,11'esse fingido natriotismo,n'esse «apre-
...goado» amor ao povo, n'essa mentiro-sas promessas, n'esses abraços e risos ..«Judas» beijara t imbem na face dc^ffrvino 'Mestre!..

* é 1 Não sois testemunhas das tristes sce-nas exhibidas Ultimamente na assem-b.lèa provincial, com o fim de não pas-sar o rçamento provincial?

I signatário e solidário com o projectoDantas...
Mas, cidadãos eleitores, não vistes

como o conselheiro Prisco Paraizo
mentio á suas idéias abolicionistas,«decendo a jurar» em um processocontra o abolicionista Cezario Mendes?!

Nao ò este facto deplorável umaverdade por todos nós, testemunhada?!
Como acreditarmos nos adeptos d'es-

sa escola machiavehca para'continua-mos a sufragar os nomes d esses dois

íos eleitores, neguemos-
lhes os nossos votos, como indignos
da representação provincial; comotraidores a idéia que tão pomposa efalsamente apregoam.

Sim, cidadãos eleitores, guerra,guerra semtregoa aos dois discip losda escola do sr. conselheiro PriscoParaizo..,.
Por sua vez, apresentara o partido

praça publica ao inoffensivo septua-
genario Ignacio José de Freitas, quepacificamente passava em sua missãode carteiro.

E' claro, cidadãos eleitores, que obacharel Joaquim Ignacio Tosta, simais de uma vez «illudio-nos», ar-rancande-nos o voto, nào devemos nós,
que hoje o conhec mos, continuar adispensar-lhe nosso apoio

Sim, neguemos-lhe o nosso voto,não só, porque nada de utilidade temapresentado como deputado provincial,mas também, porque foi elle quem de-signara para delegado supplente d^es-ta cidade, ao capitão A-bérnaz quetantos inales causou ao povo, espan-
cando-o barbaramente, violando a noi-te o domicilio inviolável dos cidadãossem a mínima formalidad Cft lei, ecommettendo contra a ordem publicatoda casta de tropelias!

O segundo candidato da chapa con

tdores» gastaram o es aço de uma o n&tti'ató J?a tradores» gastaram o es aço de uma
cessão em compridos e chôcho dis-cursos, nos quaes, longe de discutirem
os interesses da piovincia, converti-ap a palavra no mais torpe vocabula-

¦r 7 r— t/«iwuwi \j fsejtmiuu üaiKiiuato ua enana noruconservador como seus candidatos, ao servadora dr. José Pereira Teixeirabacharel Joaquim Ignacio Tosta e dr.1— — --ixoira,

crLÍa0,r^inas>>; 1na Mz. wé&àW<m$m:menmmosos nr.i^m«<{M ria «ínic. .vwv, 3 , ,. . . 'mais exe-criminosos i nteresses da
cranda política!

Ignoíaes por ventura, quantas dezo-nas de contos de réis nao despende-ram os cofres provinciaes para sus-íentaçã dos viçios. d'esses «ociosos»,
mais aptos de figurarem nos «publi-caes^e conventiíhos?!

Não sabeis, ,que essas dezenas de
Jggfcos de réis foram o frueto cie vossohonrado trabalho, tributado por esses«ínercadores».da Pátria?!

Pdis bem, cidadãos eleitores, se as-sim e, se são esses os próprios, quecinicamente, vos vieram mendigar ovoto, deveis infringir-lhes moralmen-te, o castigo de que se hão feito ca-reeedores. •
^ Neguemos-lhes o nosso voto; esco-iiiamos escrupúlosamente, verdadeirosrepresentantes da provincia.O partido liberal apresenta comoseus candidatos a dois sectários da

M<p das «incoherencias» de que è
ivmimstro do gabinete 6 de junho, rannia ao ponto dê

O primeiro, vós bom o conhecis:
mais devotado aos «frades» do que ao
povo, sua linguagem «fiminil» è umamontuado de hypocrisias.

Além d'isso, arraigado a idéia re-
3ravidão, e]\e não dá'

quartel ao abolicionismo, que aliás
se inspira no mais louvável amor da
Pátria.

Foi elle quem designou para o car-
go de Io supplente de delegado d'esta
cidade, ao arbitrário capitão Joaquim
Ignacio Albernaz, que deshumana edespoticamonte eregio o«vellador can-
tado»: quem tantos soffrimentos infrin-
gio ao povo, espaucando-o brutal-
mente, espingardeando, e até, segun-
do è voz publica, tornando-se autor
das mortes do «infeliz .Ladislau Ve-
ludino, de Justo Careca e outros»!. ..

Foi ainda elle, (o primeiro candi-
dato) quem garantia á Albernaz no
exercício do cargo, do qual foi dimit-
tido por effeito da triste hecatombe do
dia 4 de outubro!

Por conseqüência, cidadãos eleito-
res, o bacharel Joaquim Ignacio
Tosta fora solidário com os bárbaros
espancamentos do tresloueado ex-de-
legado, que com o seu «vellador» á

levando a sua ty-

merece entretanto, a nossa conside-ração.
Medico humanitário, elle ^tà. sem-

pre onde a aííiicção mais se assentúa*
amigo dedicado, elle 'apresenta-se
quando menos o esperamos; cidadão
prestante, elle, como deputado se harevellado, nao tornando a mínima
parte 11'essàs perfeitas «saturnaes» á
pouco exhibidas na assembléa pro-vincial!

Alé n d'isso o dr. Teixeira, ceden*do á sua natureza humanitária, este-ve sempre ao lado do povo massacra*
do pelo sabre e pela espingarda da«policia Albernaz; obrigando atè ao
governo a dar a dimissão do cargo atão tresloucada «entidade»; pelo queincorreo no ódio dos escravocratas
que juram debelar a sua candidatura!

Vistes, cidadãos eleitores, o asso-mo pedantesco do «caudilho» da Con-ceição contra o dr. Teixeira?!.
E' necessário ante-pormo-nos* á tãoinsólito orgulho; maximé os indepen-dentes eleitores de São Felix, berçodo dr. Teixeira, não lhe devení desví-ar um só voto.
Sim, eleitores são felixtas, si o pseu-do chefe da Conceição por presumirtrazeiv «encabrestado» aquelle eleito-rado, protesta não dar ura só voto ao1 nosso conterrâneo dr. Teixeira, vósC I* r J r*w^ wutcuducu ui-. íeixeira, vós«esbofetear» na I que sois independentes, que não sa-~ #?
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boteõ quo é votar de «cabresto», ne-
o?,Pis tombem, o vosso voto ao condi-
STp oSdo por aquelle, «eugj
ctéfe>acharel Joaquimlgnac.o Tosta!

Vai n'isso a vossa honra, a vossa
maior gloria, a vossa independência,
o vosso civismo» ,

As urnas; o a victoria será nossa.
«Viva a independência do voto.»
«Viva o partido abolicionista »
«Abaixo á traficaucia política.»~~' 

nõtTcSariõ
documento hororoso

^ Quando na vilía do Camilo,
onde o nosso amigo si. cap. José
Theodoro Pamponet oecupara os
officios o 1.- Taabeliâo e Escrivão
de Orphãos; opóz a miciação de
uma associação abolicionisia, sob
a denominação de «sociedade abo
Kcionista 8 de janeiro», recebera
o mesmo nosso amigo sr. cap. Para
ponet uma carta do pranteado re-
dador do «Americano» sr. Manuel
Cardp*o da Silva, jà fàlléOrdo, que
muito confirma os serviços pubü-
cospres-ados pelo nosso referido
amigo, sempre incansável em ad-
vog*r a cauza dos opprimidos.

Kãq arrefeça o nosso amigo sr.
«ap. Pamponet na pratica de tâo
nobres acções; por que, si os seus
louváveis exforços hâe sMo esque
cidoi pelos governos; sa a «bilis»
da inveja tem, em vão, querido
alcançar o seu admirável talento,
a justiça recta, impareul, inexo
xavel da posteridade dará ao seu
nome o Vogar de honra á que tem
ijus, se mesmo em sua vida, go-
vemos mais patrióticas não se en-
cumbirem de fazê-lo.

Chamarnos a attençao da nossos
leitores para a carta/ que abaixo
nos honramos de publicar,

Illm. amigo sr. cap. Pamponet.
) Fico de posse de sua presadis*

sima carta e, reàpondo-a, começo
por felicitai o cordialmente pela
gloria a que tem jus—por ler sido

.o imevador, n'essa villa, da mag*
na e feliz idei» da creáção de uma
sociedade, tão ütü quão huraani-
taris, como essa, que se dirige ao
nanca fiíssás louvado fira de rev
diáíiir das lacerantes garras da es-
cravidãò a alguns membros da fa-
milia brazileira, que, por uma
dVssas anomalias funestas, por uma
dessas usurpaçées execrandas, es*
tortègam-se ainda n'esse leito de
frocusio—chamado estado «sexvil»

Repito-lhe aiuda a minha feii-
citação pela iniciativa dVssa idoin
onerosa, e faço votos ao suprem >
arbítrio do Umverso, para que o
alente e proteja, a fim de qao um
oxito feliz corôi sous grandiosos
anhelos.

Uemeto^ho urn exemplar dos
Estatutos das nossa «Abolicionista è
d'esde jà ficam á disposição ^ da
sociedade, por v. s, ahi instituida,
as columnas do nosso hum Ide
«Americano».

São um echo fraquissimo, nem o
sei, mas servirá tod<»v»a, pua lem
brar, ou, antes, noticiar aos vin-
doures, que n'esse ponto da nossa
provincia ..ppareceu um cidadão,
apóstolo fervoroso da liberdade,
qne, depois dô ter voado aos cam
pos das batalhas, arrastando ospam
peiros do sul. soffrendo, resignado
a« lancinantes aguilhoadas do ter-
rivelmínuano, para defender a
honra da pátria, acintemente ul-
trajada, na primeira opportuni-
dade que se lheoffcreceu inaugu-
rou uma sociedade paia arrancar
dos ferros do captiveiro a algun.
de seus patrícios.

Com a maior presteza possivel
farei publicar a noticia que v. s|
me enviou.

Adeus. Aqui me terá sempre,
como amigo ciado evenerador»

S. M. 17 de janeirJ de 1873.
Manuel Cardoso da Silva.

SECÇÃO LIVRE

FALLA.Vi.SE HONTEM...
«'..«.que a «chinfrineira» que fora
publicado em certa «Gazeta» liba*
ral d'es.a cidale contra a candi-
datura áo dr. Teixeira está cheij
rando a., «axis»..,

. a

«....que está confirmado qu^ «Lo-
pez» está identificado com o libe-
ralismo «apriscalhado...»

• •

«....que quem quizer mais claro
leia a tal «Gazeta» liberal no pis-
nulii.no periodo editorial, em que
essa «Gazeta» rasga «sedas», dU
zendoque «faz justiça ao caracter
daquelle cavalheiro (Lapezl), jui-
gahdo«Ò incapaz et cetera e tal pon*
tiohos....»

¦*** ' 
C - " •¦ ''* ' •' :

«....que a tal «chinfrineira» acu-
zao dr,Texèira por abraçar aldeia

abulicioaisti; mas não se lembram
áo p^pel que representou o seu
.imito amado cholu,--signatário e
solidário com o projecto Daiv
Ll'Í .J..»

«....que quanto mais intrigas «me*
s alineira.s» urdiram contra o dr.
Teixeira, mais o eleitorado abra-
cará....

.

«....que o candidato «amphibio» ,
não apresentou o seu programma
politico, nem o apresentará; por-
que «dizertou» do* conservadores,
—foi repellido pelos liberaes, e o
abolicionismo o despreza....fr

.

«....que o eleitorado da freçuezia
de São Felix, em represália da
guerra de «Lopez» contra a can-
didatun do dr. Texeira, repelh
a candidatura de corto «irmão do*
nato»....»

«.._.qu9 ni assemblèa não precí*
s.ide «mulheres de capona*j»> nem
de irmãos de...«b^ntinhos», e mui-
to menos de di.cursos «frades-
COS....» .

«....que seria de*8ÍrôSo a um de-
putado do quilato moral do dr*
Texeira, erguer sui vòz em um
«resinto», onde tagarelão os ini-
migos! da província, que a tem
«nivelado» á esses inmundos «ai»
cauces» á que dão o nome de...
conventilho....»

• "¦. .• ¦¦¦:.,-:¦....'.¦ ¦

'¦-'-"-" "¦¦ ¦ j i Cgajag ¦aaacsà.«=_=

ANNUNCIOS

O Abaixo assignado vende uma
caza ainda em co-nstrucçãa sobre
esteio, coberta de telhas, sita aos
treziiacho3», na cidade de Ca«
c-heeira, era tepreno fareiro-de-An^
tonio de Souza Barr<)tto,|e q\i$
houv^a s«B mulher, por compra
a Eziquiel Pereira Machado.

Quem a mesma casa pretender,
podH se dirigir ao annunciants
n'esta freguesia.
S Felix 1*6do novembro de 1887»

Felix Alves San-sbtr§<$
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SMUUIKM DE COUROS pos flamengos* j ce pfatò; rh<i Pre-

Josó Martins da Bocha, declara
ao respoitàvel publico, qije be

Üive Hyson, em latas de l§e2$.
Vende acreditado Padaria Leal-

ao íGsnoiiAvei puoiuw*, mivi nç> , ?. ,.r, VV IyLiaÜ rtn,i r» iriibalho (itide, a rua tormasa n. 15
de surrador de couros, e^ assim I
como lambem liiig'8 pelloj O" Prt!" :
10 podendo ser procurado a rua

rua gosto?, àssiurj como pulseiras
i\ seítilòidé, recebeu a loja de
ro lunàto a rua d^Eiitfe-Píntôs
n. 24.

fa if"..
':'ú'l '¦¦

S.IÍÍÍ-!

f&$&%lÂ
^o Carmo caza &• 3.

MEDICO E PA-RTEIRO

O du. R. J- &b Andrade

pôde ser procurado para o
exercício de sua profissão, à
rua das Flores n. 27.

CACHOEIRA

Nesta bem montada casa de
negocio, vende-se ma^tega in-
gléza de boa qualidade, chá da
India e preto, assim como tem
*emDre massas finas de todas as
qualidades na rua Formosa des
ti cidade.

¦*¦•-•¦ 
—~

,«

MOLÉSTIAS DO
ESTÔMAGO

mm eüpeptígo
U* UUCHATEA.U

Preparado por Godfroy, pharnt»
Empregado nos Hospitaes e

receitado pelos médicos, nas
dyspepsias.oardifsilgias.vomi-
tós ga8trodynias,gaBtralgia3,lastio. digestões penosas, etc.

JOigeativo perfeito
DEPOSITO GERAI t

S>M», Etue ülbouy, ffASUS

;4

?.,i

,1 MM
DE

ANDRÉ MORAES
O proprietário (Teste bem co-

oh«cido estabelecimento . parüci-
pa aos seus íreguozes, d'esla ei-
dade o seu reconcevo que se
acha bem sortido das melho-es
fazendas francezas, ingiras ale-
rnães, calçadas, miudezas, perfu-
marias, roupas feitas o qn^ tudo
de hora em diante vendeíá por
Imuito menos do que outro qua1-
quer esUbele im-uto, v sio dV.sta
vez suas compras ser m feiías
•om grandes y^ntegens e capri*
•hos* escolhi* qum duvtder v^*
nh* vêr, que íeu estabMlecimnn-
io sjs achará aberto oas 6 da ma-
uhan a* 9 oa noite.

27 Rua ias Fio es n, ti.

PiiAlt MAGIA
Brevemente seré reábarta a muiJ

ta anliga e muito acreditada phar
masia que fui do fallecido coronel
João Boplista Pamponet, coui o
noms de ptíaimaciã Pimoonet,
sob a direcção Ú3 seu filho o
uharmaceiítiêo Cincioato 1'ompo*
nèt, girando com a (Vir.a dè Gití-
cinato PamrORet & Coríip^»ihíí«.

S. Felix 7 de novembro de 1887.

POS' AHTI-ASTHlIATtCOS 1 àBlitDlUS HoMEOfATHiÜOS
A

Preparados por Fortunato Jo&e |
Ferreira Gomes, o melhor p?epa'
íado para aHhma (puctaamenlo, .--. { 

vindos

coqueluche (tosses convulsão) mo-
lestias nervosas, tosses rebeldes,
gòttas, escarros o sangue, rou-
quidão, difficuldade de respira-
cão, tisica da garganta e do pul-

Vende Ernesto Simões da Miva
Freitas, em sua loja a Rua For-
uiosa.

Granie sortimento de remédios
homeopHhicos, não só em^Globo
los, como em.tintara, e assim.bo-

em uma
cauinbía, 

rcom 
colher nara tirar-

se o medicamento. Este» medi-
camentos sào muito novos, pois
ísão recebidos ultimamente da Eu
ropa e dos E?tados«LTnidos. Ven*
dem-se por menos do que em ou-
tra qualquer pa^e. Agencia em
Cachoeira, loja de Fortunato José
Ferreira Gomes unicamente.

£r. Silvino Moura e Coüapa*
nbia—Bahia.

..Kft --padaria lealdade vende-se
vinho flgueira de superior quali-
dade águas e J S P J.

Biscoitos Inglezes de todas qua-
lidados biíe èondensíág manteiga

f-i :

MUDANÇA
João Francsco de Oliveira, sus«

sesor de Vinho e Oliveira, par-
tocipa eo respeitável publico desta
cidade que teia mudado sua loja
de fazendas para casa ao lado da
Pharmacia do sr. Àristides Ferraz
Moreira, onde continua a ter um
cornpleU) sortimenio de fazendas
de todas as procedências, pelo que

spera que seus amigos e freguezes
iônti-nue a dispensar sua valiosa
cprolecção.

DENÍÍM
I). LEOiVOK H. A. DOS BASTOS

k primeira denitsta p^la ?aei|l*
• adn Medico Cirúrgica da Prp«
vineii.

l^ie^ta cid-id^ exerce sua proí
fissão a contento de seus clientes,
rhumba, lima, arranca dentes a os
íoüoo.i por preços commodos,

ABuLIClO.U^iO
José Theodoro Pamponet óff-íre-

ce seus serviços ao abolicionismo
d'es?a comarca- i

Os «escravisados», que se jul-
garem com direito á suas hberda-
des, que por effeito da lei de 7
de novenubr> de i83í, quer por
outra ld, podem procurai o n'esta
cidade,no escriptorio deste JornaL

IHMI..IMW""'. 
"¦ ~~~~~~——"""*

CIGARROS CâLMàNTÈS
Para fazerem desapparecer ias«

tantaneaniente, a folta de respi-
ração produzida qner por asthm*
(púchameato) quer por sofffimeo.
tos bronchites, quer por moles-

PULSEIRAS
Tim comoleto e variado sorti-?— -.----—-, ¦*¦--¦„ -,

mento de pulseiras, sendo de oUoi.tiaa do coraçio e do a3ado.

aifferentes gostos, eooao sôjam: va treitas
lidadQí biíe condaníado manteiga fm^^\ln^' oedas e ^ oo»1 Formosa.
Fellipps, Ferreira Santos, quei- Imitando tobras, aioeaas e ae «

em sua :\im a Rua
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NOVA LOJA
DA

TRIUMPHA A VERDADE

»a^ Vm^JíífH. P.e.l0l me«s4 numflrozos frÇg««es que é • loja
rad »„ '%H 

T/ a '*V,ta C!(1dt,e' e a quH lem íazendas ^e mais apu
provar 

gS 
naÁa qUP VeDdf sem g*ül,ar' Para ai«d« «cabnr d«

yerSída.9 ' comP9,,dor' venhani «er e scientificar.se da

W por^fventmTsoO 
*' ^'^ * P°r m *¦ *nl

J*J%tl 8500..C8Z,U,Íra granÍt° P°r 25ü0' ^ a ^
iií?/8, '^P^tanto sortiroeato de lan valem 800 rsUm covado de selinôts liza por 200 rs. *«Jm chapèoa José M«mno nor 1600. <

íhor Po'8WotíOb0tÍn,S 
CJUr° da faiSiâ COm ilh02' ° <5ue «» «a

Um Par de sapalinh. inglesa par 7|M todos ven lem egual por

çtfo ba ateiro J -é Gu .iculVés dá
tmeiJa

me-

D-..luíní;auto su m,n7r<í 
* fUS<la P°r 4S°00 é de ^rà*

çsseeoríes mm^<> 
** casara prêí, ede cores, em pe

.wí* ^"T 6 d8 cô'e«' c'eon6s Pa™ trios o< preços m*
jjjgjg 

chapôus para human. e aé^, 0 qu8 g |^g| gg

| Tinto a br«n, o, da piimiafca »segunda auiiii.; o, vend. ManuílFome» Moreira, em pipas, bar-js a a retalho «» iit*0,. aneilacaadeste vinagre no comiaerci» te,asido immensa.
O de primeira quaIi fadei tem

Ws emanes casas qu, v"endiaai
;«•«* iem-no suhtiíuido p,Jr
[aquelle, sem a mínima reclama-
Ç«3 por parte de g«u* freguez^».Deposito na fabrici de cafénuido a rua das Flores n. 21.

M.nuel Forstes Ko-i-iríz-onlin»
ionao seu í^iHò ie cáíô^iiMorno é ge-a!»nent'i tonhíòi3à

EsM caie é o v-;h,j i«o rafe dàm as exma*. fawíli*s, ;, m.lísamadores podem faxrr r?zo «im ôninjrao>r:-e io de «jue séj>» um pro*dueto falsiaoado ou d^^tu.fo domn^mm mm^-f4SQ seilf bric-inte -Im io eoíi!íeciment'>
P"ot:.^ionfí]Lss.io-ria'.! qj-*., tem na ia m

19 ttua da ponte velha i9 ! nd íli£jria (io

PADAR IA LEALDADE
A iÜA tORMOZA^ Tèm cons^níemerife mansas finas tomo seja bolaxõ* aperapa.dor, bolaxa. M^hm Casiro, LuzoBnuloiro bucoiios finos fatias daRaiaba e fll)r do trigo.

Wa iua .formosa n. Í5

CERVEJA BHáZiLElBi
5§000 s dúzia, U(t rs, , Mfrif(1.é seüomporUdor..:'èSta cidade1 '

nud Fontes Moreira.
Tem sempre em dwiíSÉquantidade "da SaB®S^

preta. ' ,|>MnM e

í'í?an Cmeja è inaíteravel nor'í? a o annos. P°r

^llmofdr^8'*^^e ,,mPí<ld, seu paJadar é

gravei 
mí corr„pJnaa perfeita-m^oíeao da ngieza.

.•^•wsoaa^efl.ítrangairaaalo k,j,nimesfliaprooliiair a sm b-nd,.-de,-cnenaude 8láUns ü'e8!e, a pre.lenla pa a asu nZ9 parl t.lla^U seu hbricanlH rogosija^e do-ler c.ns-guido í-bricar o,,^ Cer«"-J* que ostá acima de todas na-
po?es, e superioras a muitas es-

seu veMíideT;) vaKir,
A exmasjam !iSs que desejaremmar de um ge ii % tffé perfeitom.mWaoBbrNte^Hr-s- dy mesma

Higar urnçoja onl- é" voa lido.Preço ígooa o k!o.

••j« ^u0 «nia .iciaia ae todas na- AilJUüU/iwoiiaes, e superiores a muitas «,. 1 n W,yWÜttanfceir,(S, qu« -ó tem mérito »or 
', 

V a aixo M«í"«ado. t«mnao serem do p;lz. ¥ t«nt4oi«rita grande q„aQtiO «n,nuuciá«i« t«m a profunda . „llíoio» ni ¦ aoredíi.,», 0convicção que o te -peitarei M B ü™i0. .B<Wíino R0dri«mm q,,e «> ie-péitaVél pu
pina. uma v,z conveusido m.t*s verdades, nao lhe acusará 8^ua; v,liosa pr. t^eçào, do gue seconiesaa sumatt^nie grato.

AGUA CELINA
caSa?íh°fLrp*Md0 P»ra' a»»' '««87.caspas e «sUflcar a cabelio, vea.'

Ü„S0 
'fsi^ai^¦.«•!¦ c,nS.

d(.fe
olanes

** ruiu Rodrisouai*
dTÍ«í nCüm° "$ me,h='
'cado! P m Ht ao mer-

ISiftli os Prel«»«eS
fSiiSI «'ngir.se ao abakoassignado na m^Ma olariaS- Fehx 30 de setembro da

¦tm?

Joaquioi Alves Saütebca.


