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NUMERO 99
Annuncio, 60 réis a linha,

dc assignantes 40 réis.—Pa-
gamento adiantado. f v

Cidade da Cachoeira--Ba-
hia. -.. . _.
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23 DE SETEMBRO
Em seguida publicamos dois bem

elaborados artigos de dois redactores
principaes d'este orgam, que, com a
proüsciencia que lhes é peculiar, se
externara sobre a forçada deliberação
jpor nós hoje adoptada.

Esperamos que todos nossos bons
leitor.es os. apreciem:

-.• ". ' '$$

Depois de umanno de existência, so-
mos forçados á abandonar o nosso pos-to, dando por finda a nossa missão jor-nalistica.

Bem dolorosa è para nòs esta pro-
posição. \ *;

O «Asteroide», que sempre mánifes-
tou-se franco deante dosgrandescom-
métimentos, hoje tambem francamen-
te se apresenta dizendo que deixa do
sêr publicado, appeliando todavia paramelhores tempos.'¦'¦ E' bem triste para nós semelhante
declaração.

É-V7.0 desaparecimento do «Asteroide»
Ô todo forçado, a

O íayor publiç^,sempre descressente,
nãoservió mairpára a nossa folha;
muitos negaram.. . até o pagamento

afiocida ergueu altiva o collo e feriuaceommetteudo a victima; assim, pois!foi o oseravagismo, que, pelas trevas,
qual filtro deletério, envenenava osmais nobres sentiinaofcos d'alma— acaridade, a equidadade moral, princi-pio santo baqueado pala prepotênciapolluida de todos os crimes

Os escravocratas tinham assestadoas baterias; levavam suas correria*ate as ruasd'esta cidade. A lei inva-dia a casado cidadão inerme parallie ferir a face, e depois de ultrajadoserem um cárcere arrojado.As garantias individuaes, que o di-rei te> exige a todos, tinham desappa-recido com este facto reprovável. Obraço armado da vilania fazia a justi-ça recuar. J
Os, oppressos não podiam queixar-se; seus defensores vendo por toda aparte perigos imminentes eram com-

pellidos a franquear o campo ao ini-migo. r
.Eram indecisos; eram como desa-nimados.
Mas o «Asteroide» apresentou-secomo seu orgam, para garantia dotraço, para levar a todo o Impériouma voz que esclarecesse os malevó-los sentimentos d'aquelles que deshu-manamente acarretavam males aosseus semelhantes; para por mais uma

folha que auxiliou a. propaganda a„u-licionista, e que agor > tinha o maiorinteresse em propagr a instrucção.
&f> escrevermos estas linhas dé des-

pedida, sentimos uma saudade bem funda, motivada de não termos mais- só-iíre nossa banca o posto que a demo-'-cracia^noscoufiou. }iMi
a- Paciência}'- aa| J rMw^€:iÍÍ

7 Hoje: que tudo caminha. . . a Cacho-oara estaciona-se porque dd dia paradia ella ve minguar assuasaspiraMes
7 Sentimps deveras, que ;se íuzenteAnoseuprimeiro anno de -existência a/gazeta que ss dedicou em defeza dosmis justo principio.

vàCornpleta--se um anno, era aue o«Aster(^d^vcomeçüu7a mostrar mcurso F0lera 23 de setembro de 1887qnandoa coroa dos escravocratasqa0';coma uma serpente regelada pelo frio
0..-glacial inverno, voltando o sol

levado ao desempenho, executandosatisfatoriamente seu compromisso sa-grado, completa o curso; o por faltado íavor publico deixa de proseguirpor taí ser o iudifferentismo pratica-do por aquelles para com qualquer,que, com a melhor vontade, defendadireitos do povo. \
Repetimos ainda: o «Asteroide» foium grande paradeiro á iniqüidade demuitos; a ninguém temeu, nem sa-geitou-se. Existio, em parte, a custade suas despensas para as despezas.Poucos foram seus fieis assinantescujas mensalidades longe estavam dépoderem fazer face as despezas. O fa-vor publicc sempre lhe foi defflciente.Ueixa pois de existir, tendo com-pietado sua primeira causa—a liber-dade. a segunda, tão nobre quantoa primeira, não, por falta do favorpub ico, sempre av.eço aos grandesmelhoramentos.

, 4 historia, cheia de tristes exem-pios nos mostra tantos que, dedicadosao nem dos povos, foram mal compre-hendidos pelas turbas, que ingratasvisavam diversamente. Si, porém, me-lhores tempos, se dias de bonança'sò-i-vbrevierem o «Asteroide» reapparecè*¦'¦ra, sempre fiel-as suas crenças. "W>
..Ultimando, aos poucos e bons as-^Signántes, que nos acompanharam—ala a presente quadra agradecemos.Aos nossos defensores, que em ocea-sioes de perigo nos garantiram, umso.emne adeus, gratidão eterna do«Asteroide».

^«Asteroide» nao morre.A todos, que nossos serviços reco-nüece.ramy ã todos .que confratõrnisa-ram com nosco;,;,ô ao publico em ge-
Bra à 

"espada 
do.dois "ume?rWr -S'"^lmais fqneçâm o

m e a Ma opinião, ggK^ Sçâo. «AÚ™^-° lüí«t *?i
se o inimigo, que, em terrenoque lhefaltava aos ¦ pés e, vacilando, cahiasempre vencido..;

Seu norte, era a justiça; ás m^squi-nhas leis de interesses egoístas nuncasugeifcou-se; livre girou sem vêr antesi a quem temer.
A equidade na Familia humana erasua norma'de existência. Não conhe-cia superioridade individual,' a nãoser pelo mérito de acções que elevamo hpmem-no alto conceito dos bonsConscio de ter com todo o esforço

dé_5Q0 ra. por assignatura mensal. |at!U» seineinantes; para por mais uma' 
jEis acausa unida da suspensão da ^tíZ ostentar ao mundo os brios des-lha que auxiliou a. propaganda abo- te Cidade nunca desmentidos masílOtlista. e rrne aaràv¦• tinha ac. ,v.rt;^-, crue ammllí* hnvAa ftikAAA; A„ » '* .. ,. 'que aquela horda frenética pretendiamarear.

Lutá-encarniçada-volta-se á enfreii-tar:o; novo orgam, que nuvens carre-
gadas de ríegra tempestade atravessou

Quem oppoz-se ao. <<Asteroide» quêrecebido o seu choque nm. recuouvencido!

NOTICIÁRIO
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As nossas Irmãs de luta publica; que;comnosco táo benigas permutaveis, umadeus, uma perpetua lembrança, gra-ta recordação do vosso bello e scien-tifico concurso, uma nota como penhorda vossa tao honrosa quanto excelsaconsideração para com o«Astèroide»-
a todas enviamos por estas linhas como
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cordeaos-anhelos da mais feliz oxisten-
cia vos*a nos labores d'esla vida tão
árdua quanto espinhosa; q e prosigaes
na magna estrada do bem dos povos,
«em vos tolherem o passo: • •

Que teiihaes longa e venturosa exis-
tonei a:

Quü tenhaesde colher flores, não es-
pinhos que injustament yos vão ferir.

O Asteroide deixa a arena de sua
lida, incansável, satisfeitopor ter com-
prido seu «desideratum>,era um prin-
cipio santo que não se suffoca; qual-
quer que fosse a força aeria impoten-
te.

E*o favor publico que o faz retirar-
se

De nossos faltas para com vosco
pedimos desculpas,porque foram sem-
pre involuntárias.

Permittaes que escrevamos os vos
sos nomes nesta columna. (1)

Barão de Macahubas, (Bahia) Tenta-
me,(Bahia) diário de Povo,(Bahia) De-
mocrata, (Maragogip,:) Echo Marago-
gipano, Pyrilampo,(Maragogipe)TribU'
na, (Santo Antonio de Jesus) Echo
Àraargoense, Alagoinhense, Esforço,
(Feira de SanfAnna) Folha de Minas,
tCantaguazos)Treze de Maio, (Ouro Pre tinuarmosa conservar privada do di-
to/ Muuicipio,(Cidadede Cunha,Minas) jreito devoto uma grande maioria, que

co em relação aos distúrbios muito
freqüentes com o antigo systema e ho-
je raros, nào serão mais possíveis as
câmaras unanimes; mas o direito de
votar tirado á grande maioria do paiz,
as diíficuldades (a não querer-se il-
ludir a lei) da prova de renda, esta
mesma prova tornada necessária, co-
mo se a renda fosse garantia de mora-
lidado, tudo isto, que não é mais do
que cerceamento de direitos, limita-
ções injustas, não tem dado os resulta-
dos que esperava-se de um eleitorado
sabido de censo tào elevado.

Pondo a fortuna como condição de
todas as honras o legislador nào íez mais
do que dirigir todas as ambições para
a fortuna, e pode-se estar seguro de
que para adquiril a sejam sempre em-
pregados os meios mais 1 -gitimos?

Na .imitação do direito dovoto.se
alguma deva existir, nal seria bastan-
te a medida que irnpellisse antes á ac-
quisição de instrucção do queá acqui-
si ção de riqueza ?

Se esse eleitorado, sahido da prova
de renda e de outros privilégios, nào
tem provado que taes predicados são
garantia de moralidade, para que con-

Pitanguy,(Minas) Conjuração, (Minas)
Typographo, (Desterro, S* Catnarina)
Crepúsculo, (3. Calharina) Diário Offi-
ciai (Corte) Guarimpeiro, (São Paulo)
RioNovense, (São Paulo) Itapetininga,
(São Paulo] DesAalvadensci, (São Paulo)
Protesto,(Santa Maria Magdalena,Rio
de Janei ro) Correio do Natal,(Rio gran-
de do Norte/Ira prensa EvangLdica,/São
Paulo/Echo do Povo, /Recife/Seis de
Outubro,/Pernambuco/Manguaba,/Per
nambuco/ Tribuna do Povo,/Pernam-
buco/Papagaio,/Alagoas/ Rebate, Re-
cife/Vinte Cinco de Março,/Campos,Rio
de Janeiro/ Reze adensa/Rio de Janei-
ro/ Larangeirense, /Sergipe/Neto do
Diabo, /Bania/Revista Typographica,
/Corte/ Monitor, (Maceió/Idéia Nova,
/Leopoldina, Minas) Porabense, (Cida-dede Pomba? Minas)Logense. /MuriahéRio de Janeim/(Boqu.-i de FloreS),Ca-
nanèa,São Paulo) Republica Federal,
(Bahia) Gazeta de Valença, (Valença)Cmalida,/Goilegíò de Santa Thereza,
Côrte)Oorreiode Itália,/Rio de Janeiro)
Mercantil, (Santo Amaro,Bahia) Situa-
ção,(Rio Grande do Norte) Gauripóca-
ba, [8ragança,São Paulo/Literato, (Ba-hia) Ordem, /Cachoeira, Bahia/Ameri-
cano,/Cachoeira, Bahia; Guarany, (Ca-choeira Bahia/Brado Pernambucano,
A Sentinella, (França. S. Paulo) Inspi-rado,/Valença, Bahia)Munitor Catholi*co, (Bahia) A União (Maceió),

Ã' ELEIÇÍO DIRECTA v
«Para corrigir os defeitos que soda-vam nas antigas eleições veio a elei-

ção directa substituir a de dousgráos.
Tem correspondido a reforma à es-

pectativa dos seus ;uctores ?Não de certo. Melhorou-se um pou-
1 Se

nossa
rvimo-nos com a prata decasa.

peior não poderá ser do que grande
parte do actual eleitorado ?

O augraento do numero de eleitores
não traria ao menos a vantagem de tor-
nar mais difllcii o trafico eleitorado
por dinheiro ou por empregos públicos?.

De certo que sim; se o eleitorado ac-
tual não prima peia «qualidade», como
esperavam os auctores da lei, venha
a «quantidade» corrigir ao .menos a
desmoralisação da venalidáde.

Os abusos não poderão ser maiores
do que os que se dão actualmente. porisso que os «empreiteiros» de eleições
não se têm poupado a esforços para
acharem geito de illudirem a lei, e
constituírem em torno de si um cor*
pode guarda dedicado.

O que mais tem servido para a orga-
nisação desses guarda-costas de nova
espécie é justamente esta prova de
renda, de que tanta questão se fez por
pecasião da djscussão(da lei. E,a0pas-
so que taes indivíduos acham-se no
gosode uma prerogativa de que não são
dignos, vê-se muita gente, capaz de
votar com dignidade, inhibida de le-
galmente poder fazel-o.

Preferível é pois a extensão da fa-
culdade eleçtiva ao maior numero
possível.

A corrupção è maisdifficil de dar-se,
e aos corruptores, quando consigam os
seus fins, terá sabido cara a victoria.

Tem se abastardado tanto a politica
entre nós,que no próximo pleitó*eleito-
ral não se sabe que idéas estão era luc-
ta. Só saberse que têm-se; da votar
em nomes ptoprios. As personalidades
são tudo, os principios são. nada.

O candidato já não cuida mais em
exhibir-um programma, e as circula-
res não éão mais do que um luxo, uma
imitação do que se usa em outros pai-
zes de systema representativo; o a; pi-
rante ao Parlamento é o primeiro a

não confiar na victoria quo as suas
idòas possam obter, o por isso vae de-
porta em porta, com o sorriso mais
gracioso de que possa dispor, pedindo,mendigando um voto, fazendo promes-sas, ou impondo muita vez, se tem in-
íluencia no governo. A tal ponto íbso
se faz que nào e possível crer-se quuseja oamorpaírio, e nào outros inte-
resses, o movei de tantos esforços para
prestar serviços públicos.Comprehende-se que um patriotaapresente-se, exponha as suas idèas
sobre as necessidades mais urgentes
do paiz, e espere de seus concidadãos o
apoio a que tem direito a intelligencia
esclarecida, a honestidade e o pátrio-tismo; mas que seja o primeiro a con-
correr para o maior aviltamento do
systema, a vilipendiar os seus conci—
dadãos, constrangendo-os com solici-
tações ou abusando do dinheiro ou da
posição official, não. Um patriota, ver-
dadeira mente digno deste nome, par-ferirá não ser representante da nação,
e, em vez de contribuir para corroms
per e abatei o espirito publico,, o seu
posto será entre os que trabalham paralevantar os brios nacionaès.

Ser representante do povo por qual-*
quer meioenviíecido, oh! que mesqui-?
nha ambição !

Entretanto.,, ainda è tempo de res
flectir o eleitorado; procure seria*
mente convencer-se da alta nvssáo que
tem a desempenhar, e muitos dos abu-
sos que lamentamos poderão ser cor-?
regidos.

(Extr.)

CÂMARA DOS DEPUTADOS
(Sessão de Io dô agosto ultimo)
O senhor Coelho Rodrigues:— '>

Entretanto, as nossas industrias! sem
exceptuar a agricultura e o commer-
cio á força de se alimentarem dessas
esperanças, estão correndo o risco de>
morrer de jejum, % gastando a olhar
para cima o tempoprecioso, que pòdi-
am o deviam empregar melhor, tra-
taildõ de auxiliarem-sè dos próprios
recursos e dós meios que a natureza,
sem premetter-nos causa nenhuma,
põe espontaneamente á nossa dispòsi-
çáo.

Pela minha parte, se tivesjse,. espe?
rança de ser ouvido, quer péíp gpjrer-
ne, quer pelas nossas industn^Airia
a. estas: menos esperança no governo,
mais confiança em vós mesmas—; e: âOA
governo:—cumpra o seo dever, que é,
manter a ordem publica, respeitar a
propriedade, e quando tiver feito isto
pôde crer que não terá feito, pouco,

A colonisa^ãs official è um presente
feito ao estrangeiro, á custa do Thb**?
souro e em prejuízo do nossas dòús
credores mais antigos e mais necessita-
dos: o escravo e o indígena.

Emquanto umnâóestiver liberto, o
outro aldeado e ambos preparados por
uma tutela mais ou menos longa para
a vida civil, nem uma outra- despeza
deverá ser feita com as economias do

V
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immigraçao espontânea, que eu uese- da o os processos da educação dos seus
jo, o que é muito differente da colora- filhas, póde-se desde jà predizer que¦ração, que eu detesto, não é andar muitobreve a verdade será 0contrario

Sstado. Quem não tem com que pagar
suas dividas nào pôde íazer presente:
«momo Liberal-S, uisi iiberatus».

B, depois que as dividas estiverem
pagas, o meio de cavar o leito do rioda
i
jo
*aç
mendigando hospedes indignos ou pesa-
dos, para nossa casa depreciada á força
de ser offerecida; é preparai-a com se-

f gurança e asseio, è fazalrà conforta-
/ rei e commoda. Para isso o essenci-' ai ò faz j-r estradas; porque a civilisa-

cão e & população, entre nos, chegam
até onde ellas vào, exceptuadas aquel
Ias que atravessara desertos; porque
foram ou estão sendo feitas som outra
razão, além da necessidade de um pre-
texto para haver a garantia do Estado.

A reclamação constante de braços e
capitães, com quese pretende apadri-
nhar a colonização e tan tos outros cora-
promissos imprudentes, que nos hão de
levar á banearota, é, como vos disse
na minha primeira conferência de 23
de julho do anno passado, um desses
muitos chavões sediços. que enchemos
ouvidos, mas não resistem á analyse.

Si o capital falta ás industrias que
pagam 12% e mais annualmente, é
porque afflue para os fundos públicos
ãe 6 ou 5% e até de 4 1/2 e, si lie se
contenta com este mau negocio, é

• p®rque não tem garantia de reembolso
nos outros mais vantajosos com os par-
ti cuia res. .

Si faltam braços á industria, é por--que superabundam vadios por toda a
parte. Façam cadêas para os velha-
cose colônias para os vadios, que t;u

.' • résponsabiliso-me pelo progresso desta
y terra, somo auxilio dos colonos es-
) trangeiros.

Saibamos servir-nos com a louça de
casa, que não careceremos de pedir era-
prestada a de fora.

Depois, -senhores, a natureza não fez
este clima e este solo para ser tiabi-
tado e cultivado (em que peze aos mem-
bros da sociedade de immigraçao) per

i gente de olhos azues e cabellos louros:
ella o está dizendo todos os dias com
eloqüência dos factos e «munquam ali-

1 iidLnatnra,aliud sapientia.dicit».
A invocada necessidade» de injectar f,iangu_ novo na nossa população, des-J

pendente âe raçç-jg inferiores, faz lemj
braressa. > W

« ... ... . . . . pintura-*/Onde^ estava figurada
Leão de enorme estatura /Bor mãos humanas prostr&do.»

0 que a experiência está a drtzer^nos
todos os dias è que o homem/íeve umametade <Jo que è a natureza je a outra
a educação. Ora, as pessoas/de côr, queentre nos recebem educacjfio regular,não se mostram inferiore#aos brancos;nm dos meus condiscipulès mais dis-tmctps na faculdidade eçi da côr daminha sobrecasaca. Çuánto st nature-«a physica, somos nós (que temos queinvejar-lhes; porque oâ pretos e mesti.
&os não vivem a, queixàr-se do figado,

do baço o dos pulmões, oua morrer de
nervoso, de hysterismos ou de enxa-
queca.como os descendentes da raça su-
periorjde modo que, seeata não alte-
rer profundamente seus hábitos de vi-

do que se pretende e que os, leões se-
rão pintores. Assim tenham elles jui-zo, moralidade, amor ao trabalho e
economia.

O europèo, que mais nos convém,não ó o que estabelece aqui um tentacu-lodesses polvos de alem mar, para passal-o a outro,quando sente a bolsa bemrechiada; é aquelle, que vem esponta-neamente,assimila-se depressa eindeu-tiílca-se afinal comnoscojé o pcrtngez.Os outros, salvas honrosas excepções,
exploram-nos ou desprezam-nos. quando não fazem uma e outra cauza aomesmo tempo.»

Nesta typographia compram-s ai*
giins<Astroidès»doà números 33_55
Paga-se bem

CAIXAS PARA TYPOS
NVsta, typographia so dirá onde •*

fabricam caixas para typos e cavale-
tes para ás "DL •.sinas, com toda a per-
feição e por preços módicos.

Aceita-se encommendas.

Art tf J tf Cl OS
2$40(T

Um queijo fresco, vende-se no ar-
mazem de Abilio Augusto Guimarães»

Kua da Fonte Velha IN. 4.

ALUGA-SE
O primeiro andar do sobrado n°. 6 a*

estreito da rua de Baixo, em frente á
redacção do < Americano»
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EXP03T4 A VSN04
À nova collecçao d- laboadas

para os pine pia.rites
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Milho a 80 o litiro
Jo-viuiaou Bastos.

ven

O resultato salisfac**orio obtido
cos casos mais diverso*, até mesmo
rTaquelles em que haviam sido mal-
logrodas as preparações ferrugino-
sas, faz com que Vinho coca
phesphatado ferrugino mo
seja e nais enérgico agente the-
rapem co para curar e combater a
anemia, a chlorose e todas as
enfermidades provenientes da po-
breza do sangue.

Receitado por todos o$ médicos para
curar e combater o Ractatsti--
nao, eserofnla-, anemia» chio-
rote. eoBTalesoeitolaa, deblll-
dade, fraquese, ete.

DBPOS1TO GERAL
9," Rae Albouy, em PA RIS

GYMNASIO GAGHOEIRANO

Manoel Amancio da Silva, direo-
tor do Gymnasio Gachoeirano, esta-*
belecido á rua de Baixo n. 13, tem porconveniente declarar aos srs. pae*de familia e ao publico, que mnd<*_
o seo estabelicimento para a rua Fo|n
moza, predio n. 37, 0 qual offerece rsfr
taa e boas accommodaçô"es para auUf;dormitório e recreio,

Cachoeira, 2 de Agosto de 188S.
O director.

Manoel Amancio da Silva.
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áTTENÇ4o
Mattos e Comparilii i retiBcnn-

do o í<eu annõncio anterior, de-
ciaram que cob-.!m _()0 rs. per
rarf.H liowdfl no* s*\u> guiiíd *tos; -
indepcnd ire da de-p- z* de ganha-
«for que faz a linga.Jií; bem como
nft.) fie responsabi-ísain çor qual
qii" avarias què a- poissam dur no
embarque e desembarque doa v*

Cachoeira, 57 dn tíiarçe de íSSS

MC.U iUCÃO
Oi

Mattos etc. Ca., para evitpem
m c0r*4rnu cão tios prejuízos qu^
teem sí ff ido nas cobranças df»s
íingadüs de yolíiííies no* güihdas>
tes, por pretextarem alguns n*-
go«iantes já t^rem pago aos ga-
nhadores quando é sabido
que est«js não tem pio ísação
para iectb^\—outras porgp f>.
elevad > o preço de 3-0 res a 480,
declaram que de fi-ra era diante
sò se ao ling d >s as volumes da«|
quclles qu í riâo sh nHg<in a pagar,
e q_e náo sè,se:ryerini de pretexto?
luteis, < lém d^ei-f-dUrera por .o;í«
gíjji horas o «aix-iro das cobranças
em seusbalcõ s para exu_n»6ra"-e
dVse d-v»r.

Cachoeira, 5 de. julho de 1883s

PALHA DEJUNCO
Kfceb «o uma gando quaoiia*de g vende muito barato o Vlrgi

lio M Ua

PiuY_Ê^ PAtU CaíjELLLuS
O que há oe mais indo e roo-

demo ne-te art go ven íe=i Vir-
giho,, Motta á ru. de Baixo n- 31

TSNláá E OLEuS
Para p.r*iur_s km um oonsple-

to|sj*rtinfs enm o Virgilio M-..U*.
am—~" ii i ¦ ¦ i imm^mmmimmimfjHmmmmmmm^mmmtmmn^^^^^^

ESTB1BAB1A
Na rocinha do Gnsdo coronel

Pampòaet, em Sâo Feí x, ré||jrj*le
animas mm tratar na estriãaia,
por dia, ou por mez, __b contracto.'

Támb-íü vende-se capim a__ fti-

esla typographia se dirá on-ce seíãhficnn c«ixa.s para typos
ecavaletés para és mesmas/ comtoda a perfeição e por preços mo-clicas.

Aceita-se encomqpiendas.

Ca FE MO{|)0
Da **u iliba

Euf-osmo Pd-ei-n ie Óíiyèjcn
vonio d • hora ern diante a GO >
r i-" ao Kilo, om seo e tfrti-1 ei-
meiiÍM ç>;i pr^ç.i rios lama indos.
(|ahí)uacianN prele to ainrl- mais
apurar-se na popujaçào '-'este g*fi ro op intuito dn í...ra^I —^» sen)
fíu I , tan ò oa q*«ali odo com-»

no^ preços, ao contente do freguez
P/<ra o que nào p«iii m esforços,
girsiutin m> «er o seo ca'(£ sein con*
^sç.U) de qualidade -alguma, o quetto.de ser aW*ciado pcio nub ico

o en m gniíícc tadar, uo}, asou
torfeWçj|j é fa:ta reserva oa
o res onça de qua»que, <*ôa.

Muíftiba, 
'2i> 

iej.nho de: 1888.
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CIG.UtiiOS C»LM..N1'ES '

Pari fazerem desappareçer ins-
tan lançam in'», « f, ta cté r^sp.
nçâr nroduzHa quer por »sthin<

(pu hsrnerino) que? por s0ff m mi
So* br«>n hn^s, qur por i__o1'éf*.
tias do coração e do fi^<_.io.

Ven fe Ernesto SíiíjoÍ» da Sil
va Fre ias em sua loja a ijUa
«ormo^.

AGUACSLl^A
O melhor í.rcp„r-d» pira ú^r

a^ra^i o rVlii -*r o cabello,' ven
^h o ha-oleiro José Goniç, lves de
A«me:da-

m
irrlB

Manuel Fontes âíorrâri^n-iaua
como «eu fiibri'0 de eaíé^r%iio,

orno é .ge alnent^ onri ^i 1-f...
Es^ caie é o-y-jrdarfei-ro cafòl

aoe as exmas. f^ nili-s, e mil
amadoras oodem grlSI uzo sem o
uroiimo r-c ij.de que seja um p"odueto íalsiíic-^do ou..desintáidò êo
sen verdaieinv pa!„(iar;prf|so seu
f>»bricante '1 m Io corsneerraento
proíissional quo tem n^ta m-
ius(í ia só manipula o me.hor café

qu^ encontra no mercado, r?ízõ;s
e tasque o colo;a na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.!amr!i/?s que desejarem
u_ar de-.um gerieio tão perfeitomandarão d)astecer'S^ úo mesmo
ria fabrici a rua das 'flore, n* 24
lugar utuco a onde'é vendi

Preço 900 o küo.

CAFlt MUI?)0.

P'»r*3 o rhoi'Q sabons^ ^vònda
Prot*ios') de Souz! Braofao.

It.Ut DA PIHC4 iV. 7.

Tl.m PÀIU ESÇIlEViíH
proia e ík*. o;n tudo igual a
mais afam dungieza ven e Friu
Í'.3"Z- de Sou a Brari íâo, á rui
uir iia da Enrçj n, 7. em fias

os de louça s corit^nt \ dx (ta*-
guez; pr*.-(os b fátissimos.

COMPANHIA BA'--IA _ A
HORiitfO D ) _ÜZ DE SP[E\13R^
EiMl-S Cachíil r,n e Baihi_.
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IÍHH0 SOPEPTICO
Preparado ^r Godkrot, phariaoo
Ei&pregado nosHospit»'«tü'^Kreceitado pelos me-lcó-üAn^sPnF

^spottsias.oardiaJgias^omi- ¦' '
Joa gaB|rodynias,^aatr^Jlgía8,lastio. çfigestSea penosas, etc..
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