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18íf Th.Gldadé da Cachoeira-Ba-

i -conselho,—o responsável por tantn*horrores vae traçando brilhantemen-a norma de conducta do 3- reinadoO governo absoluto parece- ser o aoii
nandnV0?ai'a ÍSS0 vai cora àdSaífi!nandoo terreno confiado na criminosa«mansidão» do povo brazileiro. a
nrpn,"7em qUe nós' os h°mens'da im-
íra. ._V Para- <Iuera se hã0 voItado asras. dos «emissários» do sr. presida-

P ASTEROIÒE

NOVOS AÍAQUESA IMPRENSA

^SÊÊ&°. reinado da »™-
v|;-O.-despotismo parece ter reivendioa-do, o a€flfofendo império, fazlndo-nos

^KTbeSfda *Í dtí P^llltâr^0*^s^^
iodas as Drern^H^ • • lmP™nsa e;m d0 conselho, unamo-nos para rea-
|fHS "'pansgarantidas 81™»a' no terreno da legalidade ou
imnedo tem'f ¦_.?üsteltdesventurado M com as armas! 8 aae' °U
sXVnnn),. ,ol tíste s, uItlm0í? tempos, . TtílW Por nós o direito civil
«a «jagunçada^ policial!

As authoridades policiaes afoWtlci
Jconflança do sr. presidente fÜ
AM lnt?'P6tra» fiel e ca_he»oricI-mente as intenções de s. cxceReSNo breve espaço de tilS'uantos attenfaHn«i U_i'_. ' ? ™ezes,

Será possível que „ÔS) cid|dãos de
ranf^n. ne0Mtltuo.ona1' cnjas deis ga!rantem a vida, a honra, a nronrieda-de dos cidadãos, ea liberdadeda im-
Snía t_!eTn°S a°J^° &mi
&S. anteP°rmos-lhe uma re-

Povo brasileiro, a postos!
~.v_v. ^opa^u ue crês .np^e i^^^^^^jcií...

Sé" 1 ci^ad°. á Vida e á pS r°V° bra?ileiro' a P^tos!
á C# ?—3ua»tos attónta-L3 nossa herdade/ honra e vidaa unerdade da imprensa ?! I estão em perigo'A,n,lQ "*~ - •• ' A Pátria agonisa!• iÍiÍMtn o na'° se aPa£âra de nosso es- $ Patri^ agonisa!
ÜISIIH SfipfiS A post03: salvemosa Pat™<

HiÜdÜlflf ° G0MMERGI° ^ CONDECORAÇÕES
França arrastaram

e aos nossos

ÜÜ1 ^f0, ab?lici0nista * com- A« j-.sti?as dô «*«*&, arrastar.
K^fe^ Lacerda, de cujo a°nSH."bunaes os geraes CaK e«os| I S ° Ja d-os -ienciaJa LtSXdSSr Crime dev n!. derem condecorações.

£Oisj)em: ainda sob o pezo da ãü a * _?,os S'eíltír,aes ô filho do nre^i
Íll§ÍÍlÍIÍillÍIÍí 

de^.da^la republica ! Pl6S1

A Ia é agrátidão da PatrTTT^

^lUeoPmoCt1dve.r1m °S ^acfadof3'
tulo, í,L« °. T0 de ««raciaçao dos ti-
'WòàVi Jr!CÚS e condecorações.
deScãn 

S-Hlm-tÍtul0' 0U Pi* «ou»
No BÇda2Í/lada -lnsP,ira de nobre,

e auerer V. I P^ J)astaser «™o»,
|?S^ 

tltular> ou condecorado

escNrfvrorstírrsoSr6Indostr;
to não tememos ser SiW«t» «factos. ahi aTulffra1*?9
quentemente. 

avultam' e faliam elo,

gi^ePS.Ín,lad?ÍrKadamente-aener-
na Punição5! . tnbuiiaes francezes-
rií£! ÍÇ ú0 cnme de commercio
íar de d. ?,MÇÔeS'nã0 nos é 'Ü^xar de deplorar, que no Brazil «ess?*

ea^l^ltf1^5^^
ria", e dfmLre .P°?SahiIidade minisíe-uai e da magistratura.
en^9iliíxiste os «Prodomos» de um.sociedade em putrefação'AU existe a verdadeira liberdadevMMÊa dicença^a ^11

pf peí toía'd? ffií . *-
fraphia do «Diário de ZÀ a lP0"
do muitas neSS__. ?_wL?a?.e_' sahin-

--->- - «luoua iepuuiica !Para nós brazileiros, que vemos aforma porgue são «dados» condecora-çoes e títulos honoríficos n'esse nossopaiz, adimramo-nos com razão daenergia da justiça franceza, afras-tando aos tribunaes atè á üm™0do seu presidente. moNo Brazil basta ser^se «rico» nara
mm «obre», e por consequendatitular, ou condecorado 4>tíquencia

íonSf P-óas feridaSê M MlWKW-^
^P cÍo! Moralmente fallando os tifni^^ o
fpti. 5a_na eidade de Campos diz o ^"^ações só devem ser daZÜ

J«ha assaltaram ^f de troPa de
Mm Ü|P a tyPoSWphla da
daÜfi|£Í*ar* «ós os homens

,Q 7U' 4«^ pui »uas virtudes civi-cas, por sua illustração, por seus re-IvÜ sIerviços á causa pÜSpoi tudo que possa contribuir nara oiSÜPI f-aci.aai' «SIcieciores da gratidão da Pátria,
n "'••... 1 ^sas corJdecorações ou titulo*. ,nm0 - de Cotegipe presidente' JZSZ&ê °* ^ ^

raffifei^'façam<w Ponto; nãorasguemos o véo esburacado ou% p/conde a vergonha brazileTrai *
t,ontentamos-nos em admirar **

Üle |»^« o P^pr!oaf,:
o cas«|oadeClSÔífa^a ^#Ü

habiTual aadve'r Kd»^?0. ^^buidaas tribunaes hf!!.^ dís*ri"
altos pe^aa^SSH.Cd?
SmSfrfn dÍa'lte ÜtpÜItribunaes francezes n'esse escândalo*)

mercio d 3 cond -o. ^ .? dü com^
•puniria á 'rttofaSnarirS'?0 nâ0

^ -^v^ipriai^ps assola.

^

; 
'^

¦L
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dos a contrabandistas; o á seus juizes
convencidos dc. prevaricação ?!

Basta!—Não descerremos o vôo que
ancobro as vergonhas nacionaes!..

COLLABORAÇÂO

QUADRO NEGRO
Desgraçai tudo è noite, tudo é

trevas, á vida é a solidão esqua-
lida e tetrica do mausuleo para o
homem sem liberdade-, a pátria
esta rhimera é o sonho deljraote
do infermo que na lueta da fraca
matéria com o espirito ouve a vóz
dos anjos, louca illu$fio do desva-
rio da febre....

Quem 6 «senhor deus do» des*
traçados» i esta tarba de homens,
de mulheres e d« creanças, que se
mercadeijam nas praças e se mono-
polisam no* açougues? (engenhos).

Ho os filhas de alem-mar oade
a vida lhe sorria bella e livre como
os encantos do céo, que, a espe-
cuUç o do áváro assim os con-
demita ..

Desgraça inaudita!—o escravo é
o homem* victimado pelos selvagis
mo da pátria, e pela tolerância do
povo inrulto, que não, conhece
os seus direitos e a sua soberania.

Ide» ao fundo dos abysmos que
se chamam engenho, «v là vereis
quantos homens alquebrados de
fome, condemnados aos trabalhos
mais gros eiros, lendo o dorso des-
coberVV exposto as ardentiva s do
sol, o coração fulminado pela igno-
rancia, o corpo dilacerado p«lo
^chicote», e a vida cheia de des-
crença!!...

Ahi-que são estes homens sinão
filhos da iniqüidade de uma lei
homecida?

Tirar-se a liberdade de um ho-
mem. condemnal-o a uma «besta
de carga», é um dos maiores cri-
me que a consciência poderia con-
ceber. f

Aonde está a garantia de um
homem, ser propriedade da ou'irem?':; "¦ V i !h.': %$§à i ,-r '.

O escravo pensa e ama como o
«seohor», elle tem uma alma que
é livjpe; o porque transformara-o
em uQi ser inconsciente? Jftiseria
€ten*aJ|..

Eo povo dor me!., já é tempo de
fazervalero vosso direito;nâe que-
remos a guerra; porem a liber*
dade; não queremos a anarchia,
porem a crdem,o dever e o direito*

mSpC mZXJBBm rVlk PJ-T^jJ-BSfc*« iBB3_B_^5^__E r_8_SB

Cahia a cástello feudal rodeadas
de sensala!

Desappareça a escravidão e sur-
ja a liberdade que a lavoura terá
outro progresso, haja a acção do
trabalho, pague-se o jornal á
quem trabalha,

O negro não nasem para ser
escravo, porque elle è homem e
este veio ao mundo trazendo n'al«
ma a liberdadel.

L LyCINTHKO—O FORTK.

NOTICIÁRIO
OASTEROIDE

Lô-se na «Alvorada» de 30 do
corrente:

«Recebemos os ns. 7 e 8 desse
importante periódico que se pu
blica na cidade da Cachoeira,
Bahia, sob a redacção do sr. José
Theodoro Pamponet. Orgam da
propaganda abolicionista, e bem
escripto e oíforece leitura amena
e variada

Agradecemos a fineza do cum-
primtnto e lá iremos por nossa
vez.»

¦r... SOBRE A MEZA
Fomos visitados pelos illustres

collegas.
«O Dever» orgam litterario,

scientiRco e noticioso, que se pu*
blica quinxenalmente na cidade de
«Maceió» sob as redacções dos srs.
Leopoldino Gitahy, Antônio Teno-
rio, J. F. Paes Barretto e João
Cândido de Oliveira Mendes.

«A Alvorada» periódico noticio
so, litterario e chistoso, proprie|
dade do srv fedro X. Lisboa, que
se publica na cidade de «Maceió»
sob redacção anonyma.

«O Papagaio» periódico chis»»
toso, critico e noticioso, que se

a na cidade de «vfaceifi» sub
p*euda redacção—»dr. Catana»

E* èéu editor e proprietário o sr.
Q. Pinto de 00ièã ^«Recreio Juvenil», orgam litte-
rarió, e de instrucção da infância
que se publica quinzenalmente na
cidade de «Maceió» sob a redac-
çâo do sr. Armando Rangel.

SãX) todos muito bem escriptos,
contendo leitura amena» variada,
e instruetiva, o que prova o gran-
de aperfeiçoamento moral da in
vejavel cidade de «Maceió».

Nósconfessando-nos sum.-iiamea*
te agradecidos pela dohcado$a da-.
visitas, promottemos aos ilustra-
dos collegas retribuir caso a remessa
do nosso obscuro «A*toroiJe»

EDUARDiTÕÃRIGE'
Lô*se na «Gazeti da Tarde» de

12 do corrente:
«Completou hontem 36 annos

dc edade, este nos<o prezado a mi-

Igo, 
um dos mais denodados bata*

Ibadores do abolicionismo.
Os seus serviços ác.usí da re-

dempção dos captivos ahi estão
a olhos vistos, muito embora po-
queninas víboras tentem morder-
lhe os calcanhares, para verem
se o affastam da senda que tão
brilhantemente vai trilhando.

Em nos«o nome e no de tantas
victimas a quem o valente aboli-
cionista tem deffendida a sua li-
herdade, no dia de hoje, *o saúda-
mos e a sua excu*. esposa,»

—De nossa parle dirigimos tam«
bem ao denodado abolicionista as
nossas sinceras saudações.

AOS ABOLICIONISTAS-íé---
Belmira de que tratou esta folha,

é filha de africana escrava,de idar*
cello, de Beíem; è livre porque
sua mãi foi importada depois de
1881, e seu senhor não mora em
Cachoeira na cidade e sim naroça,
estando matriculada na lavoura e
empreg.da no serviço doméstico
dentro da cidade na rua de Bai*
xo.

a

QUE HORROR!
Consta-nos que a escravisada

Ciaudma filha de africana liberta,
está preta e castigada diária men-
te na fazenda «Coqueiro», da Féi-
ra da Conceição.

Providencia sr, dr. ch efe da
policia* Ip-Il

TELEGRAMMAS
Por telegramma recebido da

província|d| Rio Grande do Sul,
consta ter havido em Bagé, um
grande conflicto com a tropa da
linha.

Foi atacada e destruiria a offis
cina typographica do «Ülario da
Bagé», e suppÓe*sé terem sahido
muitas pessoas feridas.

J—Os 
cidadãos Paulo de Quei*

roz e Aguiar Barros, fazendeiros
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importantes na província de S.
Paulo, arabam de libertar cera es»
cravos das subs fazendas.

A fatmla Morena Lima da mes-
ma provincia,vai libertar quinhen-
tos esc avós de sua propriedade.—Kio, 10, és 3 horas da tarde.

Diz o «Paiz» de hoje »que os
soldados de tropa de linha assai-
raram a lypographia da «Folha do
Povo», da ci lade de Campos.

'» ASTEROIDE
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SIRVA DE NORMA
Para quo cs esclavagistas se

desenganem vejam parto da sen*
tença do juiz de direito do Brejo•Grande sobre filiação desc*nhe
cida e matricula, a fim de qnenio nar* am os herdeiros com des
posas judiciaes dando-se a inven-
tario gm^e. «Vistos os autos abo-
Canse ' o Wonte o preço dos eiera
vos Benedicto, Maria, e Iidbel,
mãe delle*. Não pode aquela
quantia fazer monte por ser pre-sumivel o estaao de liberdade de
Izabel, desde que da matricula
sa vê que Izabel da fi iação des
conhecida, pa d* não descenda
de mulher eserava—eircunstanciH
<[ue neces«arfo e juridicamente
tambem aur.-v^ta é seus filhos o
ocaptiveiro sôé acceito por p^ova
plénissima, qué compete ao sr.
ou possuidor de escravo em acção
or dinaria Partus séquítur ventrem.

Neste caso estão em Cachoeira,
Veríssima, e Brites, de João Men**
des, Domingos, Maria e Luiza,
Fortunato do casal de José Rufino
Eloy. Delmira de Luiz de tal é
presa em uma corrente, Rosa de
Harcellos, Gregorio filho de Maria
Benedicta, de Antônio do VaíK
Hermelina, Bflbina, Alcina, Sal
vina, Fíancisco, Eutrojio ma
triculados em S. Felippe, por
procurador residindo sua senhor
neste termo Claudia de Antônio
Alves da Conceição da Feira, a
filiação desconhecida da direito
á acção da liberdade, e ao pos-suidorde escravojcompeie a provedo capt.veiro. corram ao collector
os escravisados o peçam certidão
da matricula. r

ta antiga o muilo a reditada phar
macia que fui do fallecido coronel
João Bapti.u Pamponet, com o
noma de phaimacia Pamponet,
sob a direcção de seu filho o
nharmaceutico Cincinato Pompo-
net, girando com afirma de Gin-
chato Pamponet &Crmpanhia.

S. Felix 7 de novembro de 1887,
DENUsTA

D. LEONOR H. A. DOS SANTOS
A primeira dentista pela facuN

ade Medico Cirúrgica da Pro*
vinei*.

Nesta cidade exerce aua pro*»fissão a contento de seus clientes
chumba, lima, arranca dentes e os'O-losapnr preços Cf>ra,n^do'».

romano, plaques e pratiados, de
uifferentes gostos, como sej*m:
imitando cobras, moelas e de ou-

ros gosto?, assim como pulseiras
n s^luloide, recebeu a loja dc
fo tunato a rua d'Entre-Pontes
n. 14.

hC

MEDICO E PARTEIRO

O oa. R. J. de Andrade

pôde ser procurado para oexercicio de sua profissão, árua das Flores n. 27.

CACHOEIRA .

SEC

ANNUNCIOS
PHARMACIA

Bravamente serí réab-}ftá a mui*

mv

REMÉDIOS HOMEOPATHIGOS
Gran <e sctimanto de remédios

homeopathicos, nâo só em Globo
los, como em tintura, e assim bo-
ticas completas, vindos «m uni-
caixipha, com colher para tirara
se o medicamento. Estes medi-
camentos são muito novos, pois
são recebidos ultima meu te da Eu *
ropa e dos Estados«Uni«ios, Ven
dem-se por menos do que em ou-
tra qualquer parte. Agencia ém
Cachoeira, loja de Fortunato Jose
Ferreira Gomes unicamente.

Dr. Silvino Moura e Compa-
nhia—Bahia.

ABüLU.10 <_.3__
José Theodoro Pamponet óffvre-»

ce seus serviços aò abclieionismo
(Vesia comarca. v

Os «escravisados», que sa jul-
gare» com direito f suas liberda-
des, que por effeito da lei de 7
de novembr > de 1831, quer por
outra Ifi, podem procuraKò n*esta
c\dttde,no escriptorio deste Jorr_8|

PULSEIRAS
Um completo e variado sorti*

mento de pulseiras, sendo de oiro

Ha padaria leal iade vende-se
vinho figueira de superior quali-
dade águas a J S P J.

Biscoitos Inglezes de todas quo-
lidades leite condensado manteiga
Fellippe, ferreira Sanlos, quei-
jos flamengos^ e de prato, chi Pre-
ia e Hyson, em latas de 1Je2*.

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

Nesta bam montada casa dt
negOGio, vende-se mautega ia*
gleza de bôa qualidade, chá da
índia e preto, assim come Um
sempre massas finas de t^das as
qualidades ta rua Formosa de*-
ti ei Jade. -

CIGARROS CaLMaNTES
Para fazerem desapparecer ins*

tantaneamente, a falta de respi-
ração produzida qner por asthma
(pu-hiimenio) quer por soffnmen-
tos bronchites, quer por moles-
tias do coreção e do ficado.

Vend* Ernesto Simões da Sik
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.

POS* ANTI-ASTHMATICÔS

Preparados por Fortunato José
Ferreira Gomes, o melhor prepa-
rado para a?thma (puchamento
bronchites chronicas. e agudas,
coqueluche (tosses convulsão) mo#
lestias nervosas, tosses rebeldes,
gôttás, escarros o sangue, roa^
quidão, dificuldade de respira-
ção, tísica da gargan ta e do pul«
mãOi ¦* ..-**;..¦-••.--*->.

Vende Ernesto Simões da Silva
Freitas, ern sua loja a Rua For-
mosa. -

'_*_____
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Tinto o br/inoo, de priaipira e*segunda uu ii-i-o, vende MaouMFonloa Moreira, cm pipas, bar<03 e « retalho mo ün,,*. «,-eilacaoleste vinagre as commercio temmo imrnensa.
Ode p irneira qualidade temsub-tituid'i pe Mtamenta o d« Li*,bôa a muifc^ cavas qu* tódiam««*«¦ homio íubiillttido poraquelle, sem a mínima reclama

Çâo por parh dé seus fivgiiPZ'*"
Dejosito na fab ic*i dí cafémuidv) a rui dás Flores ri, 2í,

caffIiSdd"

'-'f.-'

«;^;ssm7ôde «"lq*"* por 88> *
ahiMeatí 8&.?,Iwp!,,i ^nÜ0 por 25<^ igual

íiííl'* jmP,<Kti"lto sortitwtíDlo de lao vaiam Sílft --
S;T"1° de satinéla liza por 201) rs. 8°° *" .
S í!-^",1'"* M--n.no por 1600.

lh«j]oPrdySo °tÍaaS CJUr° da rU!S'a COta Íi o que h* de _„
WO™.^ 

de saPatinh« ingleza por 7J0O todos veuiem egüal porTi j

Um 
Pp"r 

d?PsJ,DaL3rl»'1U3 ,t0d0í ™nde,n ootiOí,igU.l por 9S000.
Deslumbrante SenK &_2^ P°r í*000 é de ^miri.

ças e cortes. 
büMlmen-» « casamira prêí» « da cores, em po

i Bfins branco*; * A* *a
$«m, chSus Daía7^ mm-Wm Mos os preços, ra„
demos. PÔUÍ Para humense »<"*<>"». o qua _4 J| |f-| §f?

Manuel Fontes Moreira.coniinua
com o *eu fab«i >o de café miiido*orno é gealmonte conheci io,

Es»e caie é o vsrdadi^o rafe dòV.e as-exma a. famílias, e mmamadores podem fazer üzo »»<*_ ó
1K 7* -° _e que £eJ" um P">aucto falsiDcado ou destetmdo doseu verdadeiro paladarjpois o seot«Dric.ioieal;m do couhoóinniU?
_T\ r*íi t'*i , i .i i /%_-.. _

i&
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PADARIA LEALDADE
AhUA FOBMOZA

lem coagianíement. massas fiflas tomo seia hnUwT "'««as ti
,***, ki P Dolaxo.es aDomoa.

Kaiahaeí^fS^^Ma
Na naaformosa n. 15

; SfOOO s dúzia, 4tó r, .* seuinaporudor *m*'Ã g}míammm -.-1253? G^d«».
Aém sempre em rll /

quantidade da LSsl[°?ran*í

A sua CÔr Id^nllí; m
lamente Iimpií^ „laha e M&ÍI

iS8S

estas que o ccIo.m na aJt-ira doseu verdadeiro valor.
A exmasJamüss qiae desejarpmuzar de um gene. o tão perfeitoaaandarlo.«bistocar^sd do memiona fabrici a ícudas PiorcH n-24

gar unicoa onJ-é veaiido.Preí» igooo o kilo.

e
e

6

agradável e corresponde Perfeito,msmeao da ingleza FerltlW'
n.mesemproclm.r? aua£n3l»lu
de ehegaodo alguns u-es^pr.
VJ,?^ ^0 partícula?- O seu fabncanle ragos-ja-se COrler mm$m -f-bricaí uma cer"Hja que está acima de todas „aoiooaw.0 superiores a mu tas ei nu-trangetras, que votem nuiritn ai)aixo assignado 'im nm.nâoser8[ndoH i11» WO por 

yoU.ant. grande quaritidX
c-nvjcsão que o respeitável _?, ?iS^.^"««Jino Rodrigoua.bhca. uma ^ ecn^u|p* fff|l^ «orno.os melhores,

AGÜACEÜNA
cairi f„ ír,°Par«ln Para lirflr
Tas e foríl^w o cabello, ven.

assigna.jo na mesma olaria.•is. íelw 30 de setembro de

^ Joaquica Alves Sanches.

-..' 
»^ .. ... .- =¦ :-',-i'v-^stLí_*;"..i::^.._ ¦ »."


