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AO PAIZ

Apezar do silericio criminoso
em que o sr. barfio dt* Cotegip
envolvia o estado gravíssimo <.a
saúde de s ra..gjst«de o iiV»f»eTav
dor. negando-se atè em responder
a interpellaç_.o que lhe dirigira o
illustre deputado sr. dr. Joaquim
Nabuco; com tudo —as noticias
transmiUidas á este império, e
vindas t.elo lelf gw-pbo,— vieram
confirmar que o est-do de sau le
do;i-i-pera..or ó gravissimo!~é de
sesperançoso, pois sua magestade
*ch8va-_e soíT.endo de uma mo
lestife. incurável,—de • tii<.bétes».

Nós *nUetan.o,desf»jariamos ar-
dentem^nlí*, que S-.me_i-an.es no*
ücias fos.em contentadas; mas, in-
feliztii» títe, todas as que nos che*
gam sào desanima*ora_I

Asslan pois, tarde não estará o
dia, em que o telegra|)ho t.os irans*
raittfí a infausta noticia do passa-
mento ?!*. sua m^gestude; facto que
com carteza constristará á todús os
brazfrU.i.os, po*quo* m% magesta-
de, si como rei tem incorrido em
faltas dol rosrtá, como homem,
como cidadão—:, âo incontestáveis
suas virtudes*!

O povo brazileiro, apezar
dos imp innumeraveis sof-
fnmentos civis originários da fal_
sa representação nacional, «om 0do admirador das virtudes do ci-dadâo d. Pedro de Alcântara, des.
de já deve preparar-se, nâo s(í,
para supportar a dôr da infausta
noticia, como também, deve pre*
parar o m\ juizo, o que lhe será
lacil, em faço dss lecções do pri-

ineiro e do segundo reinado, a
vêr se. lhe è supporlav íl o jugo
do terceiro reinado da diuiihCia
imperial.

Conhece o povo as virtudes
innumeraveis que adornam a alma
da herdeira presumptiva da coro.
brazileira; mas sua alteza— a Au
gusta Princeza senhora d. Isabel,
cercada d'essa mesma «corte»,que
ha estragado as instituições impe-
riaf.s,—conspurcado o* caracter
nacional, corrompido a magi .tra-
tura e abastardado a idéia politica
nacional; educada para reinar so*
bre um povo á quem proposital-
mente se ha procurado implantar
* m seu espirito o sceptieismo e a
indiffarença pelas cousa. publicas,
talvez nao lhe permitiam suas for-
ç*s, dar novo rumo a nau do Es»
tado, que á muito encaminham
na ao abjsmo, o:, seus falsos «pa
í inuros» 1

Conhece o povo brazileiro, que
a idéia politiea n'este paiz, é a
ma... monstruosa, mentira, confír-
inada todos os dias. pela incohe-
rencia dos «coripheus» que a alen-
tam em beneficio unicamente, de
suas individualidades!

Conhece o povo brazileiro, queas leis d'este paiz, si exprimem
moralmente as aspirações nacio*
naes,—são porém, torcidas pela
vontade criminosa de seus execa-
tores, servos submissos dos sum-
mos coripheus politicos!

Conhece o pov<_*brazileiro que a
Carta Constitucional d'este império,
é disrespe.tada, escarnecida, vi-
lipendiada,rôta todos os dias pelos
políticos/ e pelos executores da
lei-

Sinv-o povo brazileiro dave

pr parar o seu juizo a ver se lhe
é supportivel o jugo do terceiro
reinado, que, coma os dois pri-
meins, .e encarregará talvez, de
f.riv*Uo d^ suas ma.s santas pre-rogativas.

Sim, deve o povo brazileiro pre**
parar o seu juizo á ve; se lhu é
supporfavel a negação do d rsito
do voto, c >m que o privara o
actual segJuio reinado, por uma
lei, que Inlmente executada,—só
seria favorável ao «dinheiro* e a
«nobreza»!

Sim, deve o povo brazileiro "pre-

parar desde já o seu juizo á ver
6e lhe é agrad.vel o titulo de ci*
áadão brazileiro, unicamente para
a contribuição dos impostos do.*„
*uor....e....do s+n&ue!

Sim, deve o povo brazileiro ver
se lhe convém permanecer na igno-
rancia por falta de luz.—morrer
da fome por falta de IrabWhoi—-
viver na escravidão por falta de
liberdade.

Sim, deve finalmente o povo
brazileiro preparar o seu juizo 4
ver se lhe ô grato ser prós triplo
na própria pátria!..

E depois de preparado o seu
juizo, de forNecida a sua mente,—de assentado, si deve ou nãe,
submeiter-se ao jugo do terceiro
reinado, convém que resignada-
ine&te, aguarda o infausto momen*
to em que o telegrapho nos transa
milia a luctuosa noticiai!

Nós porém, continuando a fazer
ardentes votos pelo restabeleci*
mento de sua magestade,ôm quem,nos è grato reconhecer innumera-
veis virtudes,—terminamos, la'
vrando um protesto contra o mys-
torio—eo. qua envolvia, Wm&
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de Cotegipe, oeste*' ^n<vis ímo
da;saudedo imperador,-' negai do
se atí fi dar respost» á ínleip^»**
çfio, que sobre o ^sumpto ibl
fizera o illusire parlamentar sr.

dr. Joaquim INabuco.

NOTICIÁRIO

DATAS MEMORÁVEIS DOS MUI-
TYRES DO AB< LI IOiNISMO

«23 de julho de 1887»: Cezano
Bibeiro Mendes é p^ezo, civ-
ciado e meiVido n'uma enebovia
em cominunhão coca os sceler.it.sl

«37 de setembro de 1887o: O
mpnor João Ângelo -Ferreira; pos*
üfhão do «Al8terni(l^»»é é p>WM
espantado.—ê ss gazetas düace
radas, a luz do dia n-esta c dád' 1

«* i'- 
"

«4deoutubrode 1887»: Oyna-
pio Pereira da Silva, pròprieiano
da typv do éfáléro-iife»]^ osub*
dito portuguez Manuel Fontes
Moreira, ambos4 sócios do «Club
abolicionista Carigé», são pre os
e meiíidcs n?uma enchòvia em'
communhão com oh sceleratost

«Ainda n'e»sa dacta 4 da outu
bro» fora; injuriado e esbofe-
teado publicamente ;0 octogenário
Ignacio iníè de Freitas, ad*pl<
da ideía abolicionista pejo arbi*
traria delegado Joaquim Ignacio
Àlbernaz:

N'essa mesma noite o cida itfp
Eneas Pambor.el soffrer» a am *
iiitiicão do dedo minimo da mão
d ireüa, e de parte d'e8sa máo!

Em todas e*sas d das funestas
faz-se prologonista d'e*ses dramas
do sangue, o deleghdo conserva*
dor J.iaquim Ignacio AlbernazI

Glorias do governo de Siia Ma-
ue tade ImpérialIÜlHI

do
Jo'é

demissão

> --*. . tu fi'¦ ' i K

UM MINISTRO EM CACHOEIR-.
Estão calmos os ânimos gfa

ças ao tmo" e a pruoencia
actual delegado o sr. cap
Geraldes d'Ar»gão, e a
do suptl-nte A»bernaz.

0 povo com direito de repre*
s alia repeiio a *ffrOnta na foce
<Jo publico, sacu lindo o jugo da
tyraiinfo, náo qu4"ia senão a li-
berdade, a ordem e a garantia
das leis; está satisfeito coma
providencia do g>vemó. no

Si porem o «x«de!egàdo se re>
ct-ia de, qualquer aggrés&ão deve
se guardar no pas>os da câmara
jintò a gutird» publica e nào p^de
ter soldados a percei erem soldo
pára servir á parti culares.

?TELEGMMMAS
Rio de jfiiieiroiSi de outubro.

j Correm nà proVinéia de S. Pau*'io ^òatòs divergenfes sobre are-
v lia e fuga íos escravos do mu
r^otpio de Caoivary, os quaes já
ça^arám pelo Itú, travando ré-

hdo conabftte com a policiaiate' com a poueia e
Henriqu» José ,ie Freitas, filho "'^^'ando fáuito» dos^U.dos.

•aquelle, :pto«!B.aumH rçpresvli» i $M$?t 
niim-Tod<*-;»wol.

n^,^'£k.í.„^:1^M-: ,... mm sobe a düzeritris. ^ ^>contrartf «rburario <ielegai?02 tra
ra-se horriVfl eonilieto, em qu*cahe Henrique morialmeníe fnri
do' pprViiiô.' tiro que lhe dispara
O delegado Àlbernaz, o qualtau>
bem ê ferido em aimá d a.mãos:a
7 para 8 horas <ia no t%-rO pov
lèvacl^pèlo cl^natir publico, cer
ca,aifesidqndá de Albéwaz, e
ria otàmW ^fâ< dar-lhe vóz de
prUão % ordem do «ibèf^ de t»o 1 í
cijf^íiiíahd^ Arb^rriaz pela forç<i
piibiicia, éspin|atdear o povb,-r-e
das janellas db seu soljrado cojri
seu irmão Manuel Joaquim Ái
berriaze capárígas—dispiirtm «tiros
de pistolas e rkvolwpr soti^e o
povo,—^bindp gravémerte feíi-
dos òs; cidadaüs, Érieas IPÍmpb-
nei^-ftlbô *fò re^otór 4%m joruali e Vicjeníe' Ferrei!? Gomesl;

Na lueta què hauve entre o
I iqueta de e^vaünfia e os esdra-
vo»j-perto do ltú. morreu um
j<sfugitivoie uma praça ds nome

Oh, pretos continuam e/n cor-
renas, que trazem em estado dêterror ps poptiliçõe» proxirn«s do
1 gar ond^ se íühára.

Arma^ofsie desvairados, gr tdm
constau^mente; -^-liberdade otimorte* dm ;:D.d.- ii:va\ .. -ijV

0 cbefe de policia da ptovin-cia dispoz novasnfQTçás p^à iréíü
em perseguição dos fugitivo^

Augmenta oada ver üiais a ími«
pregsào que no animo do' pu-blico tem causudo essé^ facto.
eAflTlESDQMAÍTo'E 0 POVO.

UflEU audacioso escravocrata, eu.

jo nome não nos souberam dizert
aocompanhado de tres «capitães
do maio,» armados de clavinote
garrunchas e terçados, penetra-

ram a luz do dia, despoticamente
em casa de uma mulher lavadeira
de roupas, a rua por detraz do
chafariz i\\jsta cidade, a pretexto
dó capturar im infeliz escrevi-
sado, que dizia estar fogidoha
trez annog; e eii^nirando o refe-
rido1 escravisado lhe desfeixaram
um tiro, empregando-se partedo projò 11 no rosly d» infeliz!

Apoásan«to-!»e os t«es «"apiláes
tio mato» dò infeliz, manetaram-
Ih e bs br ços e mãos com grossas
cordas;*? qumdo espancan.io^o bru
tal e selvagemente,; arrastüvum^no
pela «pilangi» afim de lev rem*
no para a fazenda do figurado
senhor do in eiz, o povo md ig.
nado com ^tnilhante scena de
c»n bali«mo, desarmando os «c n*
pitaes do mato» cortara as cor.
das' qtitt arroxavam os pulsos do
infeliz, re^t tuindo-o a provisória

liberdade. '
Os «capitães do maio» oppo-»

seram em principio tenaz reéis-
tenciá, porem cederam logo de«
ante da altitude enéigica do povo,
que os apedrejará, áahindo um
rios' «capitães do inato» fendó na
cabeia, effeito dé uma pedrada!

E^ iamentável, què éra uttia
Ichiadecomo a Cachoeira» em ple>no dia, se procure amarrar com
cord ia' a uma creàtúra humana,
civicianJo-a pub|iuanaehie, a pré»texò dé fugida! m ¥-

I Ütn um dé nossos números pas*
sados, mostramos" aos senhores
Cessas infelizes creaturas, a mai
nira legal de fazerem voltar a
wm serviços, os seus esaravi-
sadosf

Mas1—não,—o precedente bor^
r^el havia sido plantado por um
(íejegadò arbitrário para quem a
to. era a mi* vontade de^potical

Poi^ bem: o povo' cachoeira no-
já não tolera íáo revoltantes ac^
lps de «ba?bari«», e oppoNe«ha
á todos esses e outros actos de
viola* ca e iOfgahdade.

A lei est!ibtíle;e medidas para
a captura "dos esciavisidos; por
que razão «berrai» da lei,—^pre^
ferindo essW s^enás de plôno àr«»

O sfcuio è de luz,^e o povo
n&ó.pòde mh encarar impasíivel
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tanto Jinullü á sua autliono
mial

Agon po-gu ntamcs nó* aos«ín
felizes» defensores do ex-deh-gi-
do Ãlbsfnaz,

«lIouv<>, d'es'a vez alguém quo
.capitanaa*s« o povo pura cortar
as, coadas roru que mancaram
os «eapiules do mato» ao irifdí z
-escravizado?!

Dâ ceít> que não.
Pois bem; assina como a esta

nova qu^tão do povo não houve
quem o capitaneasse, assim tam-
totfm, nas questões do dia 4, não
houveram c^pitaneadores!

O povo é soberano: quererem
oppor-se aos nobre* senti m«ntos

>do povo,—é quernre i obstar a
torreiâte de um caudaloso rio.

O facto á que nos referimos,
dera-se no dia 22 do corrente.

O illust e clinico sr. dr. Bella
fizera o eurativo de dois feridos,
sendo um por uma pedrada, e o
«ütro por arma de fogo!

O sr. capitão delegado de po*
Jicia comparecendo no 1 g^r do
conflieto cons guio restabelecer a
ordem, sem lhe ser preciso em
pregar qs «meios» de que $e s?r*
servia em suas «correrías» o seu
desastrado antecessor.

Ao terminarmos estas linhas,
informam nus que o sentór'.'d<>
infeliz esnravisado é um «ceíotre»
lavrada da Villa de S. Goucal",
que ó annos, armado de fa a e
pistola invadira 

"tfestt cidad/» a
casa de uma, sua irmau, (*i*elle)
assaisinàndtha decujo crime
iora absoido por«..«prescd»

I---' 

;•, ,;i. ,n,, • ¦>¦¦ ' •-. , '!M: I ,-¦¦ *

I^ç/tem qu$ vê^--aléca de
as s^dno^e^íiv^jc^ia.,

^!,q^e estes doi$n «nomes te*
.iricojb» exprimem perfeita *yào-
nimíai í . " ' \ »..}ro i -.

m

ÍREGÜESIA »ES. THÍAÍJO DO
A^'/ ;" IÇUAIfE

ApreRe^arainsse no dia 20 do
corrente, ao sr. delegado, as tes<
iemuríh^ contra p celebre Ma-
nuel G^reia,^ o qual segundo
consti- nus espancara a um indi
vid^^or nome GuJrtka.

Aquella freguezia^ yerdeira jau •
Ia dá escrüVid$pf está cheia |:e
v^gaimudes, mkm-tórósy e alé
lerapiós; ds sorte que,: a pajfe

iuí;»ige aoa que ôli vive, duo lem
tr«.-r.q(i llid.açtèj portanto pedimos
enérgica proy:dóncjta ao digníssi-
mo r. daj. i ão delegado.

ANNUNCIOS
TRAütéFEHENCIà

A giboia de ouro «ie S;io Fe*1
iix tra sf-íriu.s.-í pira tíoningo
23 do cor-ente

O s.ocsos qne não. p«g*rem a
sua jóia até. o .'lia 22, pe d r«im
o digito ao ingre,s§o.

S. Ftílix ib de outubro da 1887

amadores podem fazer r.zo s a\ o
mini.co receio de que *-ej . um p'0-
dueto falsificado eu desintaido *1o
seu verdadeiro paladarjpms o 3«u
fabricante 'lindo conhecimento
profissional que tem n^la in-
iluslria só man;pula o melhor café
qiií encontra no mercado, rezo s
estas que u çclpia na elfcura do
seu verdadeiijo val( r.

A exmfiis.íãm jus que desejar: ra
nzar oo um geuei© ífio p»- ímIo
manditrÔO *bastec«r»se di> me^rj.o
ria ftbricí a . ua drs.Eiore* n* 2i
íu^a* ühiCo a omí<- é ven ido.

P eco l#üüO o kio.

Manuel VJb\j$ê* M-»rtíi;a avisa «o
respeitável publico que, no pss*
se o de domingo próximo a ir
d* Conceição terá no trem e na
íétíicâó da mebnu locali*ad% *.%
postas a venda a sua oc»edit*d*
cjíru ja Braseira, a 240 m u
g^rtüfã,

! Espera portanto coatinuar. a
merece^ a pío;ec$ã<) do> srs. pas
sj -.ames de cjuja será sempre g*a*

IRMANDADE DOS MARTYRI03
Tendo a mesa d^sta irmaadade

dH ft»zer construir e^rneiros no ce-
ínüeriodà Santa Ca<a de Mis^ri-
çordia e achando «se faita de re-
cu^os sufflci nl«s para tão neces
s «ria obra, condido a todos os
irmãos a entrarem comòs m^n^aes
ven iio«e com a «jüoia que lhes
permittr^m suas fo ças, aüm a6
que uso p^rijam o dtmto á* mes»
nas carneiras, ufoa vez que tenn
!o de se prohtbir os enterramen-
tos nos logires onde são actual»
mente fcit)S,ficará, a irm^nladô
obrigada a attendor apenas aos
irmãos que concorreram para os
novos car eiros. :

Cónsi^torio da Irmandade do
•enh"f B »m Jems dns Ma?tyrios,

6 d outubro ie 1887.—O thésou
feiro,—Pãospero Lambertino de
Carvalho.

TIJOLOZ
O abaixo assignado tem c m$-

laot imnnte grande quantid-í ie
de tijotas bí acreíiiirtda olena-
«io fina io B^rnnrano Rod^igoues
reconh^nidos cimo os melhKes,
d^ quantos possam vir ao mer»«
cado.

As pessoas que os pretendes
rnra podem diirigir-se ac» abaixo
assigna io na m sma olaria.

S. F.lix 30 de •setembro de
I8s7.

Jpaquim Alves Sanchei,

GAFE MÜIDO
^.nuel Fontes Moriârajconíinua

com o seu fHbdto de cafó uiuido,
orno é ge: ai mente conhecido,

Estó eaíe é o verdadeiro café de
.que.as exmas. famílias, e muis,

^^ >
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AUOLKJlO.SiSttO
Jisé Theodoro Pampaiiet óflTrc*

fesms serviços «o abcliciunisno
d'e*ia com» c*.

Os «esc farsa dos», que se ju'
gatem com if-ireiJó é sua-i liberd
d.°s, que por effiiío da iei d*1 7
dí uovtfu.br (fie 1831, quer por
cmrd li, podem rocir^l o nre?t
M.*3*»np escrip o*ío des e Jon*

FOTDAS
V EN i* E

A ViSJVA F8EITA
E avisa a> publico q <e a u *o
prr,vis(; r.fiinntrt & siii oy* ;lr í
zen a , a a a ch^í» oniié est v
rn ru ftsta^ L;cd>s o 9rs. An<ir
W<«;-fs & * omp >'hs , ASiflttcomü
fevira qu V'Ui :*e a» fz fidas shd
rerm a« py-viot;, eiu » âo ria nã
voltr pafa o novo «subel -cimeino

iANTI-ANEUCO
§ Tônico e Eeoonstitüiüte

oo
! D" S*-ANDRÉ
«i

Preparado por GODEFROY, Pheo
I da Eschola superior?âi Pharmacia

de paris
AWIOVADO PELA KX- JUNTA DW.IíTNX

ttE RIO? DE JANEIRO.

Keimla& dós agentes tônicos o* maisreconsfatuinte.s<ltsina,Coca,Pijio»pliato
áf Cal' reC4?ilado por todos os médicos,luasconvalesceucias, debilidade, fraauezaesfalfamento, etc: HW^'

Btígen&açãfc tiú organismo
^i DEPOSITO GERAL

j PAUIS, 9"', Sua Albouy, PARIS k

PADARIA LEALDADE
AMJA F0RM0Z4

Tem constantemente massas finas «orno seja bolaxõss apompa*dor, bolaxai Attolina Castro, LuzoBr«U«iro biscoitos a«os fatias daRainba e flor <Jo trigo.
H rua formosa n, 15

wiri. .Pa*!'W ]e«!-Í8«le vend&.Se

Si:««a,Ht;i5 lagtezè*«Je.todaà <|u*
idades? !ei?o coft&.m-.ádH i-aai.iHig.ã

F ^i:«ip,:, <mt *ir* 3 l ?ur *
j >ng-8, *•' '"'0 p , h.i P tí-
< o (ly o 1 m Mí» »'. >"S"C '2$.

yen í« r^d luSo P v.rn* L-a!**
di ',. x 'i ir oh ü •• 1.5.

w esSes-s : < 1 kOíH

y«s S -s si s.! s i * l: ? o W M
p *> ? «à a-j ^?ss.? ¦&? 5 §¦ rri oi

mtl* •*o8fe^'KSpP?| 1
Hfisr ffss?£-ifigMá

ftí^ t^lgir s ora 1

fSSygy «HH 1

Nesta bein montadi easa d^
negocio, vehd*í-se mont<íga ia*1*
gl-ízá de bôi q.iali^ade, chá da
Iruiia e preto, assim como tem
ompremas^s Ònàis -ie t^das as

qualidade , n« rua Formosa das*
ta cidade.

CERVEJA BhaZíLEIR

5§000 a duzi^ 440 rs, » gàfrífee s?«j iraporUdorei^íta cM^de Manu^lFonie? Moreira.
T«m sempre *m depositoifffand-

quantidade da mesma, b/anc* e
preta*

feà cerveja è inai^rav,! por4 a o annos,
A sua rôf douradinha e pe* foi.iam ne limpid^ shu p?»ia^a ^agradável e corresponde perf ita«mente ao ia mgieza.
Nacioísaí s e 6«tfaogeJrns sio unamm s, «-m proclamar a ?ua b-nda-«te .chegando alguns hfàfa apre-fertl a Pr, MU Uzo pan ^j^-U seu fabricante rogos.jar^e po--ter conseguido fabricar uma c«r-v-ja que ustá acima de todas na-ctonaes, e superiores a muitas es-

.iFWgeim, que >Ô tem mérito pornão serem do pai».
,ft„°vi!.,!LUncÍa,"<i ^m a Profandaconvicção que o respeitável pu-.Mico.-unia vez cor.veucido a>3.
[t|s verdades, nso Ibe recusa am val.osa protecção. tío que se«onlessa sumara?nte gralo.
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Este precioso produetot <?wr/o

intensa aeceitaçaõ medica èattestada por todos os profes-sores, que o receitaõ todos os
dias, é comiderado corno o
Opnuino ESPECIFICO DAS
KQLESTIAS do FIGAXVO.

il* mais rebeldes moléstias
do fígado, aquellas quo resistem
á qualquer tratamento, dvsap-
parecem sob o influxo do Boldo
FRAGHA.

Receita-se esse produeto átodas as pessoas que habitaõ
em regiões torridas ou quentes,como um PRESERVATIVO
INPALLIVEL de todas as
affecções do Fígado. OBOLDO também oura aConstipaçaõ.

Deve-se consultar 4 noticia
aniiexa á cada vidro*

, DEPOSITO GERAL ,
tf*, rae Albony emPoflo

ei

1

4


