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RÁPIDA APRECIAÇÃO
Não são cora certeza, os abolicio-

nistas, os inimigos da lavoura, nem
(coteo se pretende fazer acreditar) são
elles o atropello do trabalho agrícola,
não.

Os abolicionistas nada mais querem,
do que o cumprimento das leis, que
garantem a liberdade dos miseros ca-
ptivos.Por exemplo: a lei de 7 de no vem-
bro de 1831, não tendo sido revogada,
deve estar em seu inteiro vigor.

Não ha quem ignore, que alei cita-
da foi promulgada com o fim de evitar
um conflicto internacional.

A. Inglaterra oppunha-se ao vil com-
Hiemo da carne humana, que os «pi-
ratas» faziam, roubando os livres afri-
canos de suas virgens florestas, para,
importando-os â este desventurado
paiz, reduzil-os a escravidão!
a O Brazil pois, para prevenir esse
rompimento com a Inglaterra, vio-se* na obrigação de decretar a extineção
do trafico de africanos, considerando
livres todos os que d'aquella dacta em
diante desembarcasse em seus portos.

E&seacto do governo do /Brazil, de-
cretando a lei da cessação do trafico
d# africanos, dera-se no dia 7 de no-
vembro de 1831.

D'essa dacta em diante, é claro, que
todo africano que, vindo da África,
desembarcasse em nossos portas, de-
veria ser considerado livre.

•;Pois bem;—a lei (Je 7 de novembro
i de 1831, fora;desrespeitada até 1848;
.de sorte que, dezessete annos depois de
suà sàjnção, foi que o trafico ficara
totalmente extineto. -: U.5 Agora perguntamos:-rr-quem desrès-*
peitou a lei? foi o contrabandista\ quebolando, continuara a importar afri-
canos até fins de 1848 ? ou foi O go-verno brazileiro,v qüe, feichando os
olhos ao trafico consentia, que mesmo

^em suas barbas, despejassem os navios
p .negreiros os infelizes africanos?.. '

De certo que a culpa foi do gover-' no brazileirò, que dispondo de recursos
para próhibir o trafico, o não fizera;
pelo contrario parecia «identificado»
com os contrabandistas !

Mas a lei de 7 de novembro con si ~
dera livres todos os africanos impor-
tadds depois de sua sanção.

Logo, os-africanos importados d'a-
quella dacta em diante sao livres.

E hoje, que são passados mais de
cincoenta e seis annos, depois da lei
citada, não será por ventura, um cri-
me do governo brazileirò conservar na
escravidão os descendentes dos afri ca-
nos importados depois d'aquella lei?. .

Certamente que sim.
Perguntamos ainda: quem maior

inimigo dos lavradores, nós que só
queremos o cumprimento da lei? ou
o governo que desde a sua sanção a
escarneceu, consentindo que fossem
importados africanos n'este império?

De certo, que o governo è o maior
inimigo dos lavradores; tanto mais
quando legislou impostos sobre os des-
cendentes d'esses africanos, com paga-mento de sizas, taxas, escripturas
etc. etc.

E, certo o governo da responsabili-
dade de seus criminosos actos n'essa
magna questão, procura ainda illaque-
ar a boa fè dos lavradores, decretan-
do a lei de 28 de setembro de 1885,
que impõe um valor á livre descen-
dencia d'esses africanos livres por ef-
feito da lei de 7 de novembro ! ...

«Horresco ròferens»!
. Por notável coincidência acha-se

na direcção do Estado como presi den-
te do conselho, o então chefe de po-licia d'esta provincia, na epocha em
que mais navios negreiros despejaram
em nossas costas infinidades de infe-
lizes africanos!

Entretanto, coube a s. exa. a «pai-
lida gloria» dé collaborar para quefosse lei nacional, a lei de 28 de se-
tembro de 1885!

Ingrata'tarefa foi a de s. -exa.,por
que, na decretação de tão férrea lei,
que dá valor-a essa descendência de
africanos livres;- cavara s. exa. com
suas próprias mãos o túmulo, em quese abismará tf seu cadáver moral!

E, ás geraçcfes posteràs ao compul-
sar a historia, referente a escravi-
dão no Brazil, levadas de sublime in-
dignação dirigirão a memória de s.

inimigos
epocha! »

dos agricultores d'aquella

ATAQUE A LMPRENSA
Os jornaes do sul, ainda mesmos os

menos suspeitos, noticiam-nos o de-
ploravel vandalismo, com quesehou<ve a policia do presidente do conse-
lho de ministros, em Campos, contra
o «Vinte Cinco de Março», jornal queé redigido pelo denodado aboliciouis*
ta commendador Carlos de Lacerda
e outros.

Já não deve causar admiração os
ataques e as ameaças dirigidos a nos-
sa pequena imprensa, apoiada por no-
taveis influencias.

E para que o publico se compenetre
de quanto tem descido a policiad'este
paiz, e o desejo doacfcual governo em
supprimir a liberde da impensa, abai-
xo transcrevemos o corpo de delicie
feito pela autoridade competente:

Eis o que diz o «Monitor Campista»:
«Os srs. Thomaz de Sá Freire e-

João de Alvarenga, peritos nomeados
pelo sr. dr. juiz municipal para pro-cederem a exame no prédio e officina
typographica do «Vinte e Cinco de
Março», declararam que encontraram:
signal de arrombamento na porta de
entrada e na que dá acesso á escada;
no espaço entre essas duas porta, gran-de quantidade de livros impressos,
brochados e encadernados, caixasty-
pographicas, typos, molduras de re-
trato, cadeiras, inclusive umaestofa<
da, uma cama; uma estante, e outros
pequenos objectos, uns em bom estado,
outros quebrados, muitos completa-^
mente inutilisados; no salão- da frente
do sobrado," typos espalhados pelo as^
soalho, uma grade de escriptorio e o
balcão quebrados, jornaes, originaes
e outros papeis, .livros encardernados
e brochados na maior parte inutilisa-*
dos, varias morduras de retrato que-bradas, um. armário damnificado, um
banco comprido quebrado," vidraças
partidas, e signaes recentes de dois
tiros de bala no tecto em direação
oblíqua debaixo para cima, mostrando
terem as balas partido do lado de
fora; de outro tiro na mão da portada alcova por bala também lançado deexa. imprecações e anathemas, excla-lfóra para dentro; de outro na folha damando: «eis aqui um dos maiores Ide uma das portas da sacada, tendo
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sido a madeira perfurada do uma faço
á outra; na alcova ao lado esquerdo
do salão um armário com as portas e
vidraças quebradas, uma secretaria
com a grade partida, uma cama de
solteiro quebrada, um làmpeão de cima
de mesainutilisado c outros pequenos
objectòs espalhados pelo assoalho, na
<piasi totalidade inutilisados; na sala
de composição, cantigua ao salão da
frente, grande quantidade de typos
«ovos e velhos espalhados pelo assoa-
lho e em desordem, bancos, nove cai-
xas typographicas de vários tamanhos,
algumas sem typo e outras com o
typo empastellado, quatro cavalletes
damniíicados, o uma talha quebrada;
na saleta contígua á sala de composi»
cão um prelo manual do systema
Giroudot com o veio e outras peças
partidas tendo sido d'elle desaparafu-
sada e retirada uma peça importante,
o tinteiro do mesmo quebrado e va-
rios objectòs e typos espalhados pelo
assoalho; na cosinha todos objectòs cm
desordem e vários damnificados, es-
tando a bacia de esgotos, collocada
n'um canto, também recente partida;
no sotão muitos objetos e roupas es-
paihados e alguns completamente inu-
tilissdos; na área do sobrado viam-se
atirados vários obiectos.de typogra-
phia, caixas, typos e bancos; na fren-* te da casa signaes de quatro tiros de' bala paVtidos de baixo para cima e na
rua em frente á casa muitos typos' e outros objectòs de typographia inu«
tilisados.»

... aa ~

COLLABORAÇÂO
ABOLIÇÃO

«Quando os homens
obrão loucuras é
mister sgber rir».

Que importa o perigo quando
minha vida é da l»berdade,

Esses «patriotas» que tanto tem
sacrificado a redempeão dos cap^
iivos são mais atrevidos da que
eu julgava.

v Elles como, Denys de Syracusa
dizem: «A tyrannia è um bello
epitaphio»

Êíles elev^ndo-se na vaidade de
suas paixões ene poder do riso
tescém adredemenle as bases de
sua tyrannia esntra a idéia âbo*
licionista.

Porém a ignomínia, a maldade
de seus actos sa coDcrectisam em
suas almas, porque são suspeitas
da liberdade. ,.-,.' : í :

A condemnação jnjfcsta de nos-
sta irmãos, á vil captiveiro nos
leva a revolução porque ella não
está ao povo e nâo Ra fama de
quem quer que srja.

O amor da liberdade é mui sa*

grado, é de tal modp exclusivo,
que immola tudo sem piedade,
sem espanto, sem respeito büma-
ao, ao interesse publico.

«Precipita Munlius, arrosta Ro-
gulus á Caíhargo. lança um ro-
mano n'um abysmo o fõe IVarat no
Paniheon».

A condemnaçSo, as persegui-
ções, os processos preparados ou
pesados com o oiro do fidalgo de
bagaceira, contra os abolicionistas
só tem um fim esle ò preparar ao
coração do povo a revolução.

Nào será por certo a idéia ou
a propaganda o clarim do rebate,
não, será a falta de equidade dos
juizes, as tyrannias e venalidades
d'elles contra o povo, contra os
abolicionista.

Cesario Meades está encarcei.
rado ^uma masuiorra onde o as-
sassino, o ladrão, o perverso vae
espiar suas faltas, seus crimes e
dar allivio a sociedade a quem
elle aterra-a.

Wo entanto está preso porqufe
condoia-ce do pranto e da lagri*
ma do escravo, o libello de soo
crime 4 áícandade porque o acou-
tamentp^fò uma vietiiaa que foge
da garra do urso «senhor»? mí&
estabelecido natural e humana**
mente como um dever de cari*
dade, de justiça e de virtude,

O juiz, u lei. tudo está na <2ga
vela» do...eíquecimento talvez...
a lei é o capacho do rico, o juiz
criatura domesticada pelos fiara*
bres e trez pontinhos.

A revolução ha de surgir e os
culpados sào os traidores da li-
berdade—alerta povo.

üma revolução é uma empreza
heróica, cujos autores caminha*
rão entre o fcupplicio e a immor*.
talidade.

\ Procurae os males que tem feito
o abolicionismo que só haveis de
encontrar sobre a testa negra do
escravo uma cruz como allivio ao
martyrio cruel á que lho itapu-
nha a escravidão.,

Procurae nosso crime qae ha-
veis de encontrar nesta paUvra
suave e amena—Liberdade.

Procurae a no^sa falta que ha-
veis de encontrar nestas palavras-—abolição da escravidão.

Somos perseguidos p4a veria-
lidade (ío juiz, pela corrupção da
lei «sabia» que garante uíi ho<

\

commem Sfob o domínio do ou to
direito de vendel-o, roubal-o, o,
surraUo.

fíão tememos...Cesario nüo dei-
xou-riòs o desanimo, este ficaria
n a consciência lodacenla dos juizes
qu« o condemnam e o perseguem.

aa ' t ..j t

NOTICIÁRIO
LUCUBRAÇÕES

E' o titulo de um lindo livro
de poezias, nroducçõos do espe-
rançoso sr. Ervidio Pedreira de
Souza Velho.

Pela rápida leitura que fizemos
das poeziâs do joven sr. Ervidio,
podemos com ludo reconhecer, qu<i
são dignas de ser lidas e que
promeltem ao seu autlw um fti-
turo auspicioso, se como acredi-
tamos, continuar a applicar sua
bella imaginação no estudo da
poezia contemporânea.

Agradecendo a delicadeza dü
ofíerla, desejamos-lhe a necesstfeii
animação.

è. I

SENADOR JUNQUEIRA
As 4 hora? e 29 minutos da

Urde de 9 do corrente, falleceu
na cipital o conselheiro loão José
de Oliveira Junqueira, senador do
império por esta proviacia, na vaga
deíxida pelo fallecido sr* visconde
de são Lour^nço.

Os brazileiros conhecem perfei-
tanipnle o papel brilhante que úe-
sempenhou na poiüica o senador
Junqueira; e n$J convictos d'es£e
brilhante papel desempenhado na
noliüca pelo illustre finado, trans
crevemosdo «Jornal de Noticias»
um p-iíriodo, em que aquella <yri«
leriosa «folha»,'J&meiUando tão
Infausto passamento^ assim se êx«
prime: '

«Partidário convicto das idéias
conservadoras, nunca enfraqueceu
n'a lucta, e a bandeira do parháa
empunhada por elle .desfralda-
v-fse aos quatro ventos sem qii^ as
tempestades do ódio e da maldição
arremessassem contra elle as nu*
vens de pó que assombram os
-.symboLos dos falsos apóstolos da
religião ria Pátria,..» ; • - -

A. assembléa provincial por ap*
provação unanime resolveu tomar
lueto por oito dias; o sr. depií*
tado Assis Monteir.) em .ph-mei& .

es,', fazenda o elogio* &W
:*•>

(.m
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V. I•íiitudes civicosdo il!ustre linadoj c fico<, innofensivo*? I K oss ' minuso. 
que existem ai», em nu

relembra a posição que assumiu
iltaaóiádÒdb «Rio Branco» por
oceano do des-2Utir-se o projecto
iíoie lei do 28 de setembro de 1871.

O conselheiro Junqueira do.ee
ao túmulo coberto das bênçãos
,1a Pátria, e sobre seu túmulo ajoe
lham-se agradecidos os ingênuo.
e os libertos.

«Raquies in pace»

mero de mai- de tres, senio até,
de morte!..

Que horror!!!

ANMUNCIOS
i

PHARMACIA
Brevemen'e será rjoftb .ítai a ví\\ú-

ta antiga o muito acreditada phmFAUECI MENTO
Mo dia 9 do corrente falleoeu na masia qoefoi do fallecido coronel

capital o bacharel Antônio Pedroso
de Albuquerque, visconde de Pe-
iroso de Albuquerque.

0 finado que era um dos maio-
res capitalistas desta provincia, era
também possuidor de diversos en-
genhos; deixa em seu testamento
livres, sem ônus algum, todos os
seus escravos; á alguns dos quaes
faz donativos importantes.

Sob.o o túmulo .do. visconde de
Pedroso de-Albuquerque ajoelham
se, derramando lagrimas de gra-
tidão, os libertos á quem a piedade
do illustre finado quebrara os gri-
lhõ_8 do captiveiro.

é terra lhe seja leve*

_ PI_ARM__E_Ti.O CINGINATO
fe PAMPONET

Chrgou da capital no dia )2
do corrente, nosso amígo'_r. phar-

ú maceutico Cincinato ÂuguHo Pa;»'
ponet, afim de passar as farias
com sua exma. familia, e dignos
parentes.

O nosso amifo sr. ph^rmaceu-
tico Cjnòina.o, que continua es.u^
dar o curso oiedico, tendo obtido
ap provação em o seu terceiro an-
no, passou para o quarto;-pelo que
visiinnfios-lhe e sinc.ramente o fe-
licitamos.

João Bap.i.ta Pamponet, com o
nom_ de pharmacia P.uf-Ponet,
sob a direcçao de s«u filho o
pharmaceutico Cincinato PomiK.-
net, girando com afirma de Gin-
cinatc. Pampoaet & Companhia.

S. Felix 7 de novembro de 1887.

t'0.'" a_ii-_-iiimai'ü:os
Preparados por Fortunato José

Ferreira Gomes, o malhar prepa-
raio para asthraa (puchamenio
broncli-te. chronicas. e agudas,
coqueluche (ios.es convu!s_>) m>-
Uslias nervosas, tosses rebeldes,
gôtlas, escarros o sangue, rouh
quidáo, difüculJade de re.pira-
ção, ti-ica da garganta e do pül«
mão.

Vende Ernesto Simões da Silvi
Freitas, em sua loja a Rua For-
inos..

M :A MA&
m.v

REMDIOS H051EOPA.THIG01

Grande soriimanto de remédio,
homeopathicos, não só em Globo
los, como em tintura, e assim bç
ticas completas, vindos «m um-
caixinha, com colher Dará Uma
se o medicamento. Es te a medj-
camentos sào muito novos, pois
são recebidos ultimamente da Eu
ropa e dos E. tados«Uniios. Ven
dem-se por menos do que om ou
tra qualquer parte. Agencia _ém

Nesta bem montada casa de
ntgocio, vende-se m. alega _r.«
gieza de bôi qualidade, chá dá
índia e preto, assim como tem
sempre massas finas de toda. as
qualidades na rua Formosa das*
(._ cidade.

CIGARROS C UM ANTES
Para fazarem desapparecer ins*

UntaneamHnte, a feita de respl-
ração produri.a qner por asthma
(puchnmento) quer por soiT.imer.-

bronchite.»-- uuer Dor mole.'to* bronchites, quer por mói*.?-
_achü-Íriri'ojar"df.'F.rtun_to Jose tiaMo Mwçjlo ;e &J§£JÍ&
Ferreira Gomes unicamente.

Dr. Silvino Moura
nb\a—Bahia. *

e Compa-
Vendo Ernesto Simões da

va Freitas em sua loja a
Formosa.

Sil-
ííua

I

¦ Jti II 1

.'

SECÇAO LIVRE

PERGUNTA I_NOGENTE -

Pergunta'se aos subdelegado*
da Muritiba, pprque quando sa*
hem em suas patrulho? rondando

a? ruas.de .U locaUdade^tiãodascem
mais abaixo da .fMi de. Cima, e da
casa do barfio voltam? será medo
porventura^'* que«la pessoa dlali?
EiUâo arronda _ò é feita para per»
s^guições ou é para seagir contra* 
os que delinquirem?! Sò se preu*
âe para perseguir a cidadãos pa*a

MEDICO 1 PARTEIRO

O dr* K. J. des Andrade

pode ser procurado para o
exercício de sua profissão, á
rua das Flores n. 21.

GiCHOEIRA ,,. 
'fe

Na padaria lealdade vende-se
vinho figueira de supsrior quali-
daoíe águas e J S P J.

Bi.ioitos Inglezesde iodas qua-
lidades leite condenado manteiga
Fellippe, ferreira Santos, que».-
jos flamengos; e <?e prato, chá Pre-
(o e Hy_on, em Jatas de 1 jf e 2$.

Vende acreditado Padaria Leal-
dade, a rua íormasa n. 15.

ABGLICI0..1-__ fe

José Theodo-o Pamponet ò_f .re-
ca seus serviços ao abolicionismo
d'esta comarca.

Os «escransados», que se jul-
j*are_n com direito á Sla_ liberda- i

PULSEIRAS
Um completo e variado sor ti-

mèhto de pulseirAS;; sendo de ôi^o
romano, plaques è praüados, de
jifferentes gostos, como sejam:
imitando cobras, moedas e de ou^

des. que por effeito da lei de 7'. r°s gosto.,, âssiofi como pulseiras
de noveoubr» de 1831, quer por
caíra ki, podem procurais nfesta
cidade,no escHptorio desie Jornal.

i \ seluloide, recebeu a loja tfe
to tünàtò a rua d'Entr-_-Ponus

a.a'
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TaiUMPHA A VERDADE
E4á conhecido pejo? meus numerozos freguezes qu* é a lojaroais bem sortida dVíta cidade, e a qu* tein fazendas de mais apurado goslo, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de

provar que não ha competidor, venham crer e scieutiQcar.se daverdade.
Um covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs. egual

qu^ por ahi vendem a 960.
Um covado de cazimira granito por 2500, igual a cueahi vendem a 3500.. *
240 rs, importante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de setinôta liza por 201) rs.
Um chapèo a Jo*ó M»mno por 1600.
Um par de botinas cjuro da rmsia cora ilhoz, o aue hi dalhor por 90000. 4

Sil par de saPatinh« ingleza por 7^00 todos veniem eguil9JJO0O. $04* ¦<
Um par de sapato verniz que todos vendem por 10$,igual por 9g000.

| Um par de sapato couro da russia por 4j}©00 é de admirar.-.*"¦ Deslumbrante sortimento de casAraira prêia e de eôres, em poesse cortes.
Brios brancos e de cô'es cteones para tidos os preços, ma-draslQs, chapéus para homens e senhoras, o qua ha de mais mo4demos.
Fichus liío*e eom seda, luvas, leques, flores, espartilhos, calcadose uma infemidade de artigos que só com a presença dos íf.eguízes posso mostrare justificar que aqui n'esta cidade não hi compalidor.
Avizò aos f.eguezes par uenos 30 por cento-que outro qualquer.19 Rua da ponte velha 19 *

me'

por

PADARIA LEALDADE
AKUA formoza

lem constantemente massas fi-Bas como seja bolaxõas aporapa*
dor, bolaxa* Adelina Castro, tuzoBrazileiro, biscoitos finos fatias daRainha e lor do trigo.

Na im formosa ü. 15

CERVEJA BRAZILElRi
5§000 a dúzia, Jifj rs, a garrafaé seu importador n'esla cidade Ma,Buel FM(a; Moreira.
Tèmsempre em deposito grandeilÜÉ! da msm>bí™*i
Esla cerveja è inaií4rive]

A a 3 annos. *UI3$ M^Üi

agradável e corrasponda perfeita*msnte ao da ingleza.
Nacionaes e estrangeiras s*o ttna

nimes em proclaunr a sua bondi«
de, chegando alguns u'esies a pre-feril a paja seu uzo particular.O seu fabricante rogosija-*e porter; conseguido fabricar uma cer*veja que está acima de toáas na-cionaes, e superiores a muitas es.
tíangeiras, qua |ó tem mérito pornào sçrem do paiz.O annünciaaiè tem a profundaconvicção que o respeitável pu-bíice, uma vez conveucido u^g.
bs verdades, 'nâo 

lhe recusará asua v*lio*a prctâcçâo, do que seceafessa sumgnMnt© grato.

d«a barateirojosé Gonçalresde
Almeida

fmmm
Tinto e branco, de primeira esegunda quilidáde, vende, \\nm>\

Fonlos Moreira, em pipas, báí<ri3 e a retalho em litros, aceitação
deste vinagre no commercio temsido immensa.

Ode primeira qualidade tem
subálituido pe fifcameníQ o de Lis.bôa e muihs casas qu* vendiam
deste t^ío-no suboliüiido poraquelle, sem a rmniuia rechm.1-.
çâo por parta de shus fr^guez^.

Deoosito na fabiici di café
muido a rua das Flores n. 21.

CAFÉ' MUIDO
Manuel Fontes Moreira.coníinua

com o seu fabrico de -café muido,
como é geralmente conhecido,

Este cafô é o verdadeiro café dtf
que as exriU*. famílias, e miis,amadores podem faznr uzo sem ómínimo r^o io de que .seja um pro-dueto falsincado ou destetuido doseu verdadeiro paladar;pr,is o seufabricante al-iu do conhecimento
proGssional que tem nesta in<dustua só mau;pula o melhor café
qaa encontra no mercado, razõ.sestas que o coloja na altura doseu verdadeiro valor.

A exmas.famüas que desejaremazar ile ura ge.iero tâo perfeitomandarão abmew*sé do mesmona tabriiM a rua das Flpres qv24lu*ar ume ) a onde é ven lido.
Preço 1 o kilo.

TIJOLOZ

ÁGUA CELINA
0 melhor preparado para (irarca?pas e fortificar o cabelio, vea

O abaixo assignado tem con*-.tantiinanlo grande quantidadede Ujolos n» acredíiada olariesdo finado Bernardino Rodrigoua.reconhecidos como os melhores,d-3 quantw possam vir ao mer-;cado. ' **\
A» pessoas, que os pretendesiam podem dingir-se 8& abako

:assignaJo na mesma/ olaria.a. hehx 30
18S7.

de setembrci fie

'oaquim Alves &í!c:hès,
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