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• - CONSUMATUM EST :
.Triumphou finalmente a tyraiinia

contra o nosso-honrado amigo dr.
^Tòs& Pereira Teixeira! ,\A

Mas ha triuraphos, que significam
limais esplendida victoria; e n'este
caso está a derrota de nosso prestimò-so amigo.

•Pára alcançarem os escravocratas
esto mízeravel. triumpho, qnantás hu~

íinilhaçCítís! quantas misérias! quantadesgraça! quanta incoheréncia não
íioi mister! ?'•- Os escravocratas lançaram mãos de
todos os meios ignóbeis... : ,

Conservadores e liberaes congrega-
âofi'-<*» *•— 'olhando de accôrdo, nada**- -m homeig,
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^^ caí^^pje;^e$t; política tem
fescido «tão; baixo» o sr. dr. Paim
seráj pelo ;còn^rariPj)f «remunerado»

:íar^raente! ;; .; J/\¦ £ ^.l-?-0:>.i
U-p^^feoiítrO-vlaâjí ò sr. capitão- Hen-
ífiqplÉéixéiraf "áj^réritè» do nosso
^migo %; Teixeira, porém seu «ran*
ícorõso» inimigo, hnçara mão de todos
ros ,m>nejtfs inconfessáveis, para dejbe*-
lar sua candidatura, chegando àO pon-
tç> dé, conservador como se confessa

M.<ÍV'*• ' *• ¦•. r-;^.';-íc'V'--M'.'.:.-rC.i:Myr ei,, •;.,••> . ^«V^vsí

ser, «mixtificar-se» com . os liberaes
para chegar á tão torpe fim!

Cauzou espécie em São Felix, quan-do ali vio-se o Sr. capitão Henrique
Teixeira em companhia do sr. conse-
lheiro Prisco. Paraizo dirigirem-se á
Muritiba para «cabaliarem» contra o
dr. Teixeira!

Mas, o que podemos mais admirar
do sr. conselheiro Prisco? não foi elle
abplicionista, qua udo ministro do «ga-
binete 6 de junho? nãó è elle hoje
mais escravocrata do que a própriaescravidão? nao fomos testemunhas das
miseráveis fraudes das . eleições de
Umburanas, Arguim e Oiteiro Be-
dondo?.! ,'v

Assim pois, o que mais pode o sr.
conselheiro praticar, que nos possacausar espécie?.;.

Nada certamente; e até acerescen-
taremos nós, que o sr. conselheiro
tem «carta branca» para praticar
quantas acçdes .. . «bonitas» ... en-
tender.... •

Eis, como foi derrotado o dr. José
Pereira Teixeira!

Mas a derrota do nosso amigo em-
portou a mais explendida victoria,
e ... o desprestigio de seus desleaes
perseguidores... ., £% ,<:'

Em São Felix onde o sr. capitão
Henrique Teixeira è o mais opulento
commerciahte; onde quer ser o «non
plusulta», o nosso amigo teve setenta
é tres votos, áò passo que o bacharel
Ignacio Tosta (vencedor pela mixti-
ficação) seu candidato do peito, e por
quem, segundo ouvimos fallar, estava
despôstô a estragar a fortuna,, teve
ffit^náSr ^quarenta e e|ncò votos», ee^fe^ni^smos, dividos ao caválheiris-mo do kossò amigo. ••Etir^,/Capoeira o nosso amigo foio mais votado.!. ;^. C

Em' Muritihcj o nosso amigo coiisè-
guio maioria d>a votos.,, ^

i)m Maragogi\r>e, nosso amigo con-
quistou as sympa-j^ias d'aquelle inde*
pendente eleitorado obtendo ali esplen-dido triumpho... 4

Sim; o nosso amigo, teve a felicidá-de de 'triumphar nôé|c3^0| mais n-lustrados, coma Caçho^r^ Muritiba,Maragogipe e São^E^h^, ;
Só nao poude triÃ^^os lugares1 onde as «nádegas» ifpiiséròs èscra*Ivisados, aiiida são $féíalüàdas»; ôndè

os eleitores não comprehendendo sua
alta missão se deixam...«encabrestar»!

Em todo caso, conseguimos muito;istoó, conseguimos mostrar ao mundo,
que a Cachoeira é hoje, o que fji
em 182$. . -l . . y

Ao noss appello, ella não' foi sur-
da, pelo contrario,* coilocou a votação
do nosso amigo no mais honroso lugar.

E', que os filhos dos heróes que nos
bgaram esta Pátria, não podem dei-
xar de abraçar a sympathica ideia da
emancipação da escravatura nacionaL

Conseguimos muito; conseguimos-
separar o «joio do trigo»; conseguimos
engrossar as fileiras abolicionistas,
que serão o alicerce do novo partidonacional... '-, ;:--<<.--V

N'esse novo partido não militarao
com certeza, os «Pains»,os «Henriqúèsc
Teixeiras», os «Almeidas», os'«Pris-
cos» e outros que formam hoje a tòrT
pe politicagem da traficancia, das in-
coheiencias, e... da fraude!.>.?*v

Ao nosso honrado amigo sr.dr.José Pereira Teixira felicitamos pelbespléndòroso triumpho que alcançara
nos centros mais illüstrácR>s> onde o
eleitorado, ao contrario do, da Còn*
ceição, não se deixa «encabrestar pelosfidalgos mandiocas, e pelos caud^lhols
de aldeia».

NOTICIÁRIO w' ¦ '- .-'.r -¦ '¦.¦¦¦ .-J.C .'• -. •.';.r.'

ELEIÇÃP PROVINCIAL Mé
Eis o resultado final da eleição pro*cedida no dia 19 do corrente h'este3° districto para 3 deputados pròviâ-ciaes: J-**'-* . \^ . ,.y^
Coronel Themistocles 687
Coronel Pinto Lima 6^
Dr. Joaquim Tosta S6Í'
Dr. Jí Pereira Teixeira^ WW
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.' r ^'•TEBMU^^rl^^^fil

Da cidade do Pilara. Al^go^ reqè^
bemos o «Vigilante», pe^etò sema-
nario critico e noticioso, àe qüesãòedictores e proprietários os srsV JoséMarinho e Petronilho Nevejí *

Da cidaâe de Pitanguy, Jíinas^ «O
Pitariguy», soba redacção dò sr; Jde Azevedo .Júnior, pí^pfiôdade; dossrs Faria & Irmão. SC
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Agradecendo aos collegas a honra
da visita, retribuiremos com o nosso
humilde «Asteroide». .

O CURRALINHO BARBARIZá SE

Serião 6 horas da manhã do dia
14 do corrente o indivíduo, de no-
me José Clemente do Nascimento,
ha pouco tempo cazado com a sem*
pre lembrada «Camilla», decan
tada em prosa e verso pelo «Tri-
buno.» que depois de seu caza
mento fora accommettido de uma
congestão, pelo que ficara para;
lilicOi f<»i Por evSa *ua enfermi-

dade expulso de caza por aquella
«megera» sua mulher-, que oese
íáVà eàtót êm iüá iptena 1 barda*
de^^lômferàttdo-Sed^íiltielles bons
tropos»? * um paralitico é com
^\m> conta intolerável,;._.«nfto
dá para o fubá».' .... : .;-¦

P^ra mais acentuar a expulsão
dirige-se «Camilla» ao delegado
cm exercício âVquella villa. e
4^xà--te quê seü marido (parálk
ticcà a qüeri-i roatàf...
_'i «G-milii-- nj_. é nenhum peixe
podre, e suas palavras foram acei*
tas pelo delegado como sabida, do
«íftahgeíhò*. ; / ; :M

Concede pois, uma guarda dei
honra a «Camilla», mandando pos
tar duas praças de linha no in-
teriúr da casa dá queixosa

IcòírtêCfr qíiê o itífélii
tico, expulso de sua casa por sua
própria •, mulher, áccoVhera-se a

de uma sua comadre, pes
''-'feil

mando em linha recta o couro ca-
beludol

Mas se a «guarda de honra» de
«Camilla» errara o alvo, os facões
não erraram!

O infeliz fora barbaramente co*
tiladol...

No meio de todo esse horror,
transparece um outro horror.—
não houve em Curralinho umaau*
toridade que prestasse-se a fazer
corpo de delicto no infeliz!

A conselho muito reservado de
pessoa caridosa, o infeliz viera a
Cachoeira queixar-se ao sr. dr.
juiz dê diieito, qúe immediata-
mente, ordenara que no infeliz se
procedesse exame de corpo do de.
leio;—o que teve togar ná Santa
Casa da Misericórdia d*esta cidade
em um dos dias da semana pro-
xima passada.

Releva orientar mais um facto
horroroso: o infeliz paralitico ape-
sar dé baleado, e cotilado pelas
duas praças fora arrastado para
a cadete, banhado em abundante
sangue qúe rojavam das feridas,
onde esteve morto a fome, sem
curativo por espaço de 24 horas
até que por ordem do delegado
fora posto em liberdade 1

E digam, que em Curralinho
não ha caridade)

É contestem a «energia» das au-
tôridàdes d'álli!

Para tão horroroso facto chama-
mos a attenção dos exmos. srs.
cons. Presidente da Provincia, e<$a_à oe uma sue

sua pohrè; á hoítè perito ^ itif^ldr* chefe de Policia.
üi&E sentiu frio, sentiu fomê,-^íé_flH
£rou*sede diri^se a sua casa a
ver se conseguia mover a comp*-
x§o de sua mulher, ignorando das
providências dá delegacia em con-

iilímr á «Camiila» uú_a guarda de
•J.-fe3fe.;-. ¦ -. .fe'fe?:*- :•? •'•¦ ' t- ' fe ¦ A ;•¦:

Não querendo o infeliz parali-
üc& bater há 0Ú> pioétíilròü um
buraco que, devido as chuvas,

AO
E' da «Conjuração» as linhas,

que gostosamente* passamos para
nossas éolumnàs;

«Apreciando os factos de selva
geria que tém occorrido em Ca^*
pos, Aristidés Lobo em su^s ex.
cellentes «Cartas do Bio». mos-
tra âo povo qual o cadinho a se

existe m parede m cozinha; ejgu_f em taes conjunturas, uríià
quando por que lie boracf pre
tendia penetrar em sua casa, ti»
que a aguarda .tfe. 5_enra» desfei-
cha-lhe ma désca^áo e desem*
banhando os saibres o cotilam bar-
/ííàrap-^^ *mW'^Á

O infeliz fora salve pela provi-
dencia. que não desampara os
desgáíçadosl r ;

Uma bala, cujo tiro lhe fora
apontado à cabeça, passou, quei-

dado! Realmente é preciso ter es*
to mago!

Mas, leia-se o que diz Ariatides
Lobo:

«Os acontecimentos de Campos
não podem ser mais escandalosos.

O governo experimenta as armas
sobre o povo como si fossem fran-*
cezes da fronteira alsaciana.

A soldadesca atira sobre amuU
tidão como quem atira sobre cães
damnados.

Ha, porém, u a cousa que mui*
tome sorprehende: l.\ acho que
o effectivo da tropa, em Campos»
não chega á um batalhão de am-
bas as armas, e cons-quentemen-
te, si hs como pare™, resistência
séria, deveriam ter repellido a for-
ça; 2 * é que parece inexplicável
que essa Rússia espingardeada não
possua alfüera que se proponha
a procurar os verdadeiros respon-
saveis por essas morticínios. '

Que diabo! assim como as-dm,
morre _ê sempre.

O governo está todos os dias en«
sinándo ao povo o processo pelo
qual se vencem as resistências,
eo povo nao aprende».

roçô« o crime dos mata*»mouros,
4 final a gen'*e# diante d-estes

factos^ nã o saMô para qfíiê ó que
ã« ipentotto/«aihi!isriío»? 

'

Ô povo3 espancado e ássas$i*
nado peia ff^rça publica, o gover-
no sanciona o {irocêdimêiifó dos
seus ágehíê^ o o poyo continua
de braços cruáâdòs a levar pança-
daria e a ser mdfto í sabre de sol-

, \

. Wm VERIW1S fefeffef "PT. - * ,..-. ¦¦ .'fe*- '• ' ¦• A

que õ jifiltto»- d-e Nossa Senhora dè
Conceição dos Pobres, è inspector
(^em titulo) e que está arvorada
em capitão mór da praça?

Lembra-se que o tempo do ¦tvak-j
iadot» já passou, hoje estamos no
tèíhpo do «pau que passa pàu».

IÍU QVB B' S1U AMIO0, 5
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ANNUNCIOS
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ATTENÇÃO

PARA A FESTA DO NATAE ANNO

BOM E REIS

André Moraes acaba de receber
da capital, um rico e pomposo
sortimento decietones, os padrões
mais lindos, a 320 ao covado,
uma partida de sapalinhos para
senhoras a 4ü, e dos ricamente
enfeitados a 6U, uma peça de
madrasto encorpado por 5U e mais
artigos que chams a attenção de
seus freguezes» e que está dispôs-
to a queimar por menos 30 0|0
do que outre qualquer» venham
ver para crer.

André Moraes rua dis Flores
N. -7»

.5mà&

MEDICO È PARTEIRO

O DR- R. J. DE ANDRADB

pôde ser procurado para o
exercicio de sua profissão, á
rua das Flores n. 27.

CACHOEIRA
tr-i-

Nesta bem montada casa de
negocio, vende-se maülega iii-
Êleza de bôa qualidade, chá da
índia e preto, a<sitn como tem
sempre massas finas de todas as
quolidados na rua Formosa des
td cidade.

DE
ANDRÉ MORAES

O proprietáriod'e>t) bem co-
ihecido estabelecimento partici-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade o seu recôncavo que se
teha bem sorttdo da» melhores
fazendas francezas» ingl^zas a le*
mãe», calçadas, miúdas, perfu-
marifts, roupas feuas o qne tudo
de hora em diante venderá por
muito: menos do que outro qual-
quer estabelecimento, visto <Testa
vez suas compras serem feitas
,om grandes vantagens e capri*
hos» escolha; qunm duvidar fe*

nha vêr, que seu estabellecimen-
io se achará aberto nas 6 da uia
uhan a* 9 da noite.

27 Rua das Flores n, 2T.

DENT1_TA
D. LEONOR H. A. DOS SANTOS

A primeira doiUsta p^Ia facuU
(iàde Medico Cirurg^ci da Pro*
vinon.

Nesti cididi exerce sua pro«fissão a contento de seus cliente»,
chumba, lima, arranca dente» e os
coiloca por preços commodo*.

ABOLlClOMSViü
José Theodoro Paraponet óffare-

ce seus serviços ao abolicionismo
dVsta coma'ca.

Os «eseravisados*. que se jol-
garem com direito á sua. liberda-
dfs, que por effnito da lei de 7
d** novembr de 1831, quer oetr
cuira H, podem procurai o n'esía
c d«de,no escriptorio des-e jornal.

-

ÍOS* ANTI ASTHMATiroS

Preparados pôr Fortunato José
Ferreira Gomes, o melhor prepa*
rado para asthma (puchamento,
bronchites chronicas. e agudas,
coqueluche (tosses convulsas) mo-
leStias nervosas, tosses rebeldes,
gôttas, escarros o fcàn&dV rou-
quidão, dificuldade de respira-
ção, tisiea da garganta e dò pul-
mão.i

Vende Ernesto Simões da Silva
Freitas, em sua loja a Rua For-
mos a. ;<

Na padaria lealdade vendei
vinho figueira dè superior quali-
dade «guas e J S P J.

^ Bisíostos Inglezes de todas qua-lidads- leite conderteadò manteiga
Fèllippe^ Ferreira Santos, qüei-
jos flamengos^ e de prato, chá Pre-
<q e Byson, em lataè ié 1| e 2».

Vende acreditado Pada ria Leal-
dade» a rua formasa n. 15,

REMÉDIOS HüMEOPATHICOS
Gran te sortimanto de remédios

nomeopathicos, nâo só ero Globo
tos, como em tintura, e assim bo
ticas completas, vindos «m uma
caixinha» com colher para tirar
se o medicamento. Estes medi-
camentos são muito novos, pois
são recebidos ultimamente da Eu
ropa e dos E.* tado8«Unidos.. Ven
dem-se por menos do que ein ou
tra qualquer parte. Agencia em
Cachoeira, loja de Fortunato Iosé
Ferreira Gomes unicamente.

»r; Silvino Moura e
nbia—Bahia, t

CIGARROS CaLNUNTES
Para fazerem desanparecer ins«

tantaneamente, a falta de res pi-
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por sofFnmen-
to» bron hites, quer por motes-
tias do coração e do ficado.

Vend° Ernesto Simões da SrU
va Fretas em sua loja a Rua
Formosa.

PULSEIRAS
:¦.' Vyyc:*:;.: í".'..V#> i -. .A. ,,¦ :4y

Um completo e vsnado sor ti-
mento de pulseiras, sendo deoi*o
romano, plaquei e pratiados, de
difíerentes gostos, como sejam:
mitando coBras, moedas e de ou*J
tros gostos, assim como pulseiras
f\ seluloide, recebeu a loja de
to tunato? a rua % Intre-Ptntes
n. 24.

O abaixo assignado, legitimo
Procurador de IgnaciQ da Silva Pi-
mentel, morador na freguezia da
Cruz das Almas, para receber nes»
ia freguezia as contas de todos
d véiores que estão d vendo ao
mesmo Ignacio, e tendo o «baixo
assignado procurado fazer essas
cob i ancas amigavelmente, e como
os devedores conhecem perfeita*
mente qué devem, m ís negam-se
em pagar, faço sciente a todos
que vai proceder judicialmente,

S. Felix, 21 de dezembro de
i*87. .-' y 

-¦.: "•;; ""^"yyy
Alberto Iosé Pinto. _3._jSjsTi

-i-t^si:

¦¦¦"¦m

,m

DECLARAÇÃO 4;4.j

João Baptista Guimarães deçla*
rã que por «i mesmo deixou de
ser empregidp do sr. Antônio de
Oliveira Pacheco 4 até esta data
ao mesmo nada deve. Ây

Cachoeira, 17 de dezembro dè
V887.#~João Baptista Guimarães

•xs
, 

¦. 

.- ,* 
¦ 

*

^y
/ ¦; y

:«£•/:*. './

i



O ASTEROIl-E
¦«t. v _ l BI _______ _nn EBBB *•

NOVA tt«

deo barateiro José Gonçalvesefô
Ameida
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TR.UMPHA A VERDADE

Está conhecido pflos meus numerozos freguezes que 6 a loja
mais bem sortida d'esta cidade, e a que lem .acendas de mais apu
rad o gosto, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de
provar que náo ha competidor, venham crer e scientificar-se da
verdade.

Um covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cezimira granito por 2500, igual a que
ahi vendem a 3500..

240 rs. importante sortimento de lan valem 800 rs,
Um covado de s.tinêtaliza por 200 rs.
Ura chapéo a Jo.é M^rimo por 1600.
Um par de botinas ouro da ru.sia com ilhoz, o que hi de me-

lhor F°' 98000.
Um par de sapatinha ingieza por 7j|00 todos vendem egual por
WQ-". .
Um p*r ^e sapato verniz que todos vendem por 10$,igual por 9j|000.
Um p«r de sapato couro da russia por 4L$000 é de admirar.
D Viumbrante sortimento de casemira prôti e de cores, em po

ças e cortes.* 
Brins brancos e decoles cre*ones para tolos os preços, ma

drastos, chapéus para humens e senhoras, o que ha de mais mo <
demos.

Firhus lizo*e com seda, luvas, leques, flô es, espartilhos, calçados
e t-iaa infemüade .le a tigos que ó com a pe^ença d)- íregiH-
zes pussomostr.^justiS.arque aqui n'e-td cidade não hi comoelidor.

Avizo aos fiegnezes por iienos 30 por cenlo que outro qualquer.
19 Rua da ponte velha 10

¦ vmâêm
Tinto e branco, de primeira a

segunda qualidade, vend . Manuel
Fontes Moreira, em pipas, bar-<
ris e a retalho em litro.. aceitação
leste vinagre no commercio tem

siíio immensa.
O de primeira quali íade lem

substituído porft-ít * mente o de Lis-
bôa « muitas ca^as qu* vendiam
iJesfc- tem-no sub tituido por
aquelle, sem a mínima reclama-
çã.i por parte de s^u; freguezas.

Deuosito na abrici d' café
muido a rua das Flores n, 21. '

- 
¦ - i

V"

'-./-ir.;.-1..

PADAR IA LEALDADE
A..IU F0RM0ZA

Tem constar..emente massas fi
nas topo seja bolaxõ.s a pompa*
dor, bolaxaf Adelma Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias da
Rainha e flor do trigo.

Na rua formosa n. 15

., •' \i 
"¦'-¦ 

.'¦-".' -i'"'-*< ? 
'¦¦

CERVEJA BKAZILEIR4
5§Q09 a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu imporUdor n'esta cidade U»>nuel Fontes Moreira.
Tem^sempre em deposito grande

q-aiUidade da mesma, branta e
preta.

Esla cerveja è inalterável por
A soa côr dôuradiaba e miei.

agradável e corresponde perfeita*mente ao d* mgleza.
Jiacionae&e estrangeiras sjlo uni

nimes em proclamar a sua bond.-
de,,chegando alguns t_.esios apre-
feri! a pa a seu uzo particular.

O seu fabricante regosija-se porter conseguido fíbricar urna cer-
veja que está acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas es»
tran^eiras, que M tem mérito pornão serem do paiz.

O annuncianie tem a profundaconvicção que o respeitável pu-blico, uma vez conveucido des.
tbs verdades, não lhe recusará 8
.ua valiosa protecção, rfo que se
confessa sumamente grato.;

CAFE* MUIDO
Manuel Fontes Moreira,continua

como *eu fabri.o de café muido,
orno é geralmente conheci io, §

Este café é o v_rd«.dt iro café de
-jueasexmas. famílias, e m.is;
amadores podem faz.r uzo sem o
minimo r^c io de que sej;i um pro*dueto fslsiticado ou desintuidodo
seu verdadeiro páladàr;poísò seu
fabricante «lm do conhecimento
profissional que tem n^*ta iii-
ms ti ia só manipula o mehor café
que encontra no mercado, razões
e4asque o cnlo_a na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.famihes que desejarem
uzar de um geaeio tão perfeito
mandarão abastecesse do me .mo
na fabric* a rua das _?iore_ a* 24
lugar uníçç» a onde é ven i.do. é

Preço ljfÜOô o kilo.

¦#„& TIJOLOZ

AGUACELliNA
ÉMÊM P^pa^ado para Iirar[i887.

" ¦*.''• ¦. ¦ .. - <

O abaixo assignado tem con*-
tant.mente grande quantidade.de tijolos na acreditada olaria
do finado Bernardinq Rodrig{)ua*
reconhecidos como os melhores/
de quantos possam vir ao mer-
cado. iv.

As pessoas, que os pretendesrem podem dingir-se a& aí)aÉ_o
assignado na mesma olaria- 1 .

S. Fülix 30 de setembáíili
iidd seu naiii ¦IUWUÜ. pieparauo para urai«^. seu paladar élcaspase forUl^re cabello, ven-

'-¦ m:à

¦ ' • 3.* ¦ > ?Íf j

J^aquiasi Alves ^aneh_^
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