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O ASTEROIOE
AVE, LIBERTAS!

Mnito significativo è o modo porque
tem sido acolhida a grandiosa idéia do
abolicionismo, espalhada em todo o
Brasil por uma phalange, digna da
mais enthusiastica admiração.

O nefando trafico, que ha cerca de
300 annos lançou a hedionda mancha
no pavilhão nacional, foi a meio século
condemnado; mas não perdera ainda a
nodoa que tende a ser em breve apa-
gada.

E só então a fronte nobre dos Bra-
zileiros não se humilhará mais ante as
nações eivilisadas do mundo*

O nosso enthusiasmo cresce ao consi-
derarmos que todo oBrazileiro^ inclu-

l sive e muito principalmente à classe
dos agricultores, não cessa de trabalhar

: em proveito o divulgação do abolicio-
nismo.

A favor da emancipação tem côncor-
rido a Índole generosa, natural a todos
os nossos concidadãos, o frueto dos la^
bores da illustrada pléiada dos abolicio
nistas, ainda o concurso de eminentes

v e humanitários prelados, que ultima-
,. mente se teem manifestado em prol dos

,; míseros captivòs.
Desváriecè-nos, pois, de ser Brazi-

leiros. Occupáremos nos fastos da his-
tona mais distineto logar que os visi-
nhos Norte—Americanos.

E'certo que estes trilharam primei-
ro a senda da liberdade; mas para o
íàzer foram impellidos ém grande par-
te pelos soldados do governo, e só cede-
ram ao poder das bayonetas; ao con-

A a trario. dpLque nos acontece, a onde o
| nosso governo h o unico retardatario.

^ A yictoria, porem, se aproxima, e¦¦**¦' em tempo njíbremotto será este obri-
; ^ gado a render-se*- desde que a maioria

á Sa nação soube comprehender o grande-.alcance da libertação,; oferecendo ex-
pontaneamente os «proprietários» li-
herdade aos infelizes escravisádes.

%p*$ * Os boiis exemplos dispensam leis.
¦ y a A escravidão não è uma; propriedade;

ou quando assim seja considerada, ten-
• dp sido esta autorisada por .lei, segue-¦ sè' que as mesmas leis são competen-

. ies para destruil-a, a exemplo dos ofíi-
A; cios de justiça, que constituindo ou-

tr'ora propriedade dos nomeados, da
qual dispunham a sua vontade, foi esta
cassada pelos poderes públicos, sem
que por isso tenha sido trasida á dis-
cussao, como um attentado á proprie-dade alheia.

Nãoèa saude sinão uma pústula...uma excrescencia doentia em um cor-
po são, que tira-lhe o vigor vital. E
assim deve ser extirpada a escravidão,
contra todos os argumentos habilraen-
mente forjados em bonitos moldes, po-rém vasados em movediças bases.

Nem se diga que os libertandos, porfaltar-lhes a comprehensao dos deve*
res, natural a um cidadão nascido livçe
se julguem exonerados de qualquer tra-
balho honesto. Entregando-se a toda
sorte de excessos prejudiciaes a sua
saude e ao bem estar commum á socie-
dade...

Que a falta de meia dúzia de braços
ferirá os interesses da lavoura, etc. 

*
O trabalho realisado pelo operário

que visa seus interesses produzirá em
dobro; e a immigração, que do dia em
dia mais se desenvolve, virá suprir van
tajosaménte qualquer falta.

Além de que, nobilitado o trabalho,
ao qual sò se presta com repugnância
uniafracção assaz limitada dos natu-
raes, por se julgarem aviltados ém se
aproximarem dos pobres reprobos da
civilisação e da. liberdade, só então será
escolhido de preferencia por aquelles,
que se orgulharam de' sua indepen-
dencia.

A liberdade nos eleva e nos impelle
aos mais nobres commettimentos.

Só a liberdade de todos os Brazilei-
ros será capaz de transformar as nossas
finanças e equilibrar os diíicits, pelo
resultado do trabalho livre e produc-
tivode seus íilhos. ; ; yy;j

Somente a liberdade pode e deve ser
igual para todos. '/«•-' (

Contra a escravidão,' que tomba no
aceaso presentimos a aurora da liber-
dade.que surge e se nos approxima.

Eutesaudo, oh liberdade! . *, .

NOTICIÁRIO
E* do nosso collega da «União Pos-

tal», que se publica nâ Cidade de Ouro
Preto, provincia de Minas o artigo,
que damos hoje em nosso editorial, e

para o qual chamamos a attenção dos
nossos leitores.

ESCOLA PUBLICA
Resultado dos exames da primeiracadeira regida pelo nosso amigo senhor

Professor Cencinato Franca.
Foi approvado com distineção e re<

cebeu diploma o alumno Antônio José
de Castro Lima Filho.

Fizeram exames do tesceiro curso os
alumnos seguintes: Vivaldo Palma Li-
ma*—distineção—Speridião da S. Ma-
chado; Eulogio T. Bastos; Paschoal
Baylon Gavazza; Camillo N. Brazil;
Julio M. de Queiroz—plenamente ô
José Ricardo Pereira da Franca—*sim-
plesmente. Foi um reprovado.

Segundo curso—Julio Vaccarizza;
Affonso Ferreira; Altamirano Rastos;
Cândido de S. Magalhães plena rri ente
Antônio S. Pinto; Manuel da Conceição
Satyro Bahia; simplesmente. Foram
reprovados quatro e faltaram ao exa*
me nove.

Primeiro curso*—compareceram vin
te os quaes foram julgados aptos áo se*
gundo curso; faltaram setenta esete
sem motivo justificável.

LIBERDADES!!.
E' por certo como mais elevado en«

thusiasmoque damos ao publico esta
noticia.

A idéia abolicionista não fenecerá
diante das perseguições, porque ella,
como uma inspiração divina tem sô
asylado no coração de todo o homem
justo e honesto.

Ella não vingará no espirito esteri*
lisado do perverso* porque sua alma
ècomo o solo árido do diserto onde
nem á relva tem vegetação; mas no co-
ração onde o sentimento puroe;celes-
te¦â—caridade se abriga.

E • assim que nas Umburanas o cava-
lheiro philantropo, o pae de familia pro
boe honrado nosso amigo senhor ca-
pitão Affonso Pedreira de Cirqueira, no
dia-30 para solemnisar o décimo quinto
anniveasario de seu^feliz consórcio,
concedeu liberdade-* por contractode 2
annos a contar;(Taquella data, aos seus
escravisados—Moyses, Damasyo, An-
tonió, e Maliuel, ficando também sujei-

l.tds a mesma regalia Epiphanio, e Lau»
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rindo logo que sejam liquidados de
uma hypotheca,

Estes homens que acabam de sob uma
condicçãogosarem do sua liberdade
não poderaão jamais odiar ao seu bem-
feitor porque além dos dias santifica-
dos trabalharão para si nas segundas
e terças-feiras. .

Nós garantimos ao humanitário sr.
capitão Affonso, que estes homens não
se entregaram senão ao trabalho, por
que elles hoje tem a opção, tem o in-
teresse, e portanto, o lucro de seu tra-
l>alho.

A lavoura por elle derigidateràou-
tro progresso, porque o céo abençoa o
trabalho e condemna aquelle que usul-
pa o jornal dos autores.

Sirva a ta acçao meritoria <fr
exemplo aos amandioqueiros» que
não julgam var o fim da escra-
vidão; sirva esta acção honrosa
de luz ao «feudalismo» engenho-

. crata do «Iguape e de Santo Ama*
ro», que lanta invocação tem fei-
to 80 senhrr da Gotegipe para
nao exiinguir esse cancro horri*
vel—a escravidão.

O sr. capitão Affonso antes d'e*«
4e acto lão cheio de virtude» ja
tinha sem condição» sem ônus ai-
guos libertado F lix. Sabino, Lu •
cíáaü? DmbeSinp* Ju4iao. Maria
íjo. q 

'Victorio, e a *ua virtuosa
mâé a exma. ata. d. Maiia Rufina
da Cutfe* i?nho<.a de uma alma
bem forma ía, e de sentimentos
santos <5i3JÓ brilho resplandeça n'al*
ima de se;u filho, dest* que nos
orgulhamos de trazeNa á nossas
columisas, também sem ônus,
sem cqüdiçã:» libertar» suas dua*
escisvisaíi^s—Maria Lutza e Clau-
diria.

Klo eommentamo*; mais só pe-
djÃtó ao sr. dr. Arthur Pedreira,
j«j|g Bioic pai d«4a cidade qu<
mirasse. Veste espelho, que offe*
rece-sua família.

..i.iii... i ii  ¦

agua b'ip'i»raiilc<>m«) sello da ch-is
tandade, elle que cheio de temor
e justiç representa a cauza sagra-
da do D»vine Mestre, sem temo
a Deos, nem raspei to a religião
conserva junto h si o escrava sua
«propriedade»!!..

MoHi(ão,..á estes padres, que,
em cujos corações impuros o 4es
honestos somente se asylam o cri
me e o vicio.

Dezenove séculos são passados
at

Esâòpadreu pastores de hristo
e representantes <l« uma religião
tao cheia de vir tudo e de carida-
del„.

Não; sfio .nnle-cbrhtasque vivem
zombando da sociedade e tragando
a marcha ev>htiva da humani-
dade;.. sâo mercadores da feitiço
ou de hyp.iehre ia...

Não, padres são os que nãe pos-suem; escravos peque elles res-
peitam 8 !*i divaa; padres são

|r,,..«.». 
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âquelles, que, como o virtuoso Au-
guUo Joaquim de Cerqneira Ca*
nabarro, sacerdote cuja alma illu«rcuu desde zenith ao naair, ainda I nabarro, sacerdote euja alma illu«

existe um paiz Cbristâo com es* Jminada pelos raios brilhantes da
cravos isto ó a incoherencia das ****fàÀ* Aí% amnr íaa* „u«:~ j.
incoerências, é a infâmia dasin*

ELABORAÇÃO
OS i íDRES E A ESCRAVIDÃO!.

Çfeem e contra a liberdade écontra Jesus, os padres que tem
escr§ w são por certo.contra Jesus.

Sim, contra, porque o seu crime
de f ossuir escravo é maior de fo
dos os crimes, no crime, de r*du*nr-pessoas livres & escravidão, émaior do que o crime de rouboe o dé tentativa de morte, e mes-nao ma ie: que o de homecidio»

O sacerdote que derrama sobre
apabeça do homem a crystailina

famias,
Padres—fazendeiros — humanos

libertae o nesso semelhante que
possuis porque a escravidão 6 o
foco do erime «è a mestra de todos
os vícios, porque é a negação dos
affectos da família humana; mas,
felizmente, a negra institu çço vai
coBoluir o seu destino, porquanto,
«raça do escravocratismo vae de-
sâpp^recer do Brazil, assim como
o despotismo dos Césares dasap
pareceo de Rema».

: Tem conflomdo abundanteman-
te os padres para o aniquilamen
to (os padres que possuem esc.a
vom) dos costumes sociaes e do*
princípios de caridade.

«Eu affirmo e confirmo sem ms-
do de errar: a podridão dos eos-
tumes brazileiros provem da fal-
sidade que es maua ministros do
4ltar introduziram na religião do
Estado».

Repito a phrase de um grandeabolicionista, «O império não t«m
meios moraes com que liberte o
paiz; de nada serve a religião do
povo, nem a sciencia do Monar»
cha».

üm padre bem próximo á esta
cidade, urrava como um urso,
contra os abolicionistas e contra o
escravo; coitado, do padre só t|
nha o habito, porquanto o coração
era do perverso ou daquelle dis-
cipulo que vendeu o Mestre!...

A escravidão è uma gloria, um
direito de propriedade tirada porelle do seumissal!..,.

Mais do missal da conveniência,
da ignorância de espíritos frágeis
onde impera somente a confusão,
o crime e o vicio.

ca rida do,.do amor tolo cheio da
graça, supplica liberdade parasens irmãos, que gemem ro cap-
tiveiro.

Padie Canabarro—talento divi-
no, coração bem formado, acaba
de fazer sentir ao mundo brazU
leiro, ao mundo cbristão que a es-
era vidão ó o crime mmaisnefan do
qae podia gerar a perversidade hu-
mana.

Ainda é d'elle este eloquente
período; «senhores, as conquistas
Ia liberdade jamais se detém emsua marcha triiiraphante; como as

do chrislinianismo não conhecem
difflcnldade; atiram por 

'terra 
os

obstáculos que se lhe antepõem em
sua ca.rreira vertigidosál esmagan-
do mesmo com o seu pezo os queimprudentemente procuram reter
o seu curso».

Ah!....sei seligião estivesse cons
tituida por homens almadros echeios d^ graça, por certo os eos»turnes, as doutrinas sociaes não es-iariam tão corrompidas.

Se a túnica não se arrastasse
peloloioçal dos senzalas comoaxorrajue em punho, obrigando
seu '-semelhante a trabalhar come
seu escravo, negando<!h« o jornal*a vida e a liberdade, mais tivesse
purfira curar as desgraçai queamôlestim a alma da huMoidadei,
era por certo a luz vivific&nte da
%íàt e do 'espirito.

Desgraça! quando n'nma classe
deviídase encontra espíritos obs*
curosha muitos saeejdotes contra
* escravo,

«Hypoéritas, ignorantes, fingi*
dos fanático* pela religião, mas
que nào passam de verda íeiros fa-
natícos pelo e*ro; intolerantes com
as crenças philosophscas alheias/ -

#.-
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porém òíerautes com o trafico da
«seíava1^;! os maus rrinistro** «io
altar tem queri o, loueos, convir-
ter i» Igreja em balcão de merean-
«ia, debotando o Sacerdócio».

Se iodos seguissem as pegadas
da Cia ver o «escavo dos neg os
caplivos para wiiipre» (era como
este padre se as ignava) entio a es»
cravidfio ja teria cahidoe sos pés
do Império da Ouz.

CONVITE
A nossa redacção tendo de suf-

fragar os nomes ue seus cândida
(os nu futura eleição para depu
lados provinciaes, convida a todos
os srs. eleitores abolicionistas para
comparecerem no escriptorio da
mesma no dia 12 do corrente; nâo
a lt em virtude do passeio que
ha neste mesmo dia para a villa
do Cmralinho espera por tanto o
comparecimen to de todos os srs.
eleitores adepto* de tão humani»
taria idéia» afim de lhe poder fir»
mar a «ttitude do pl«ito.

Cachoeira, 6 de dezembro de
.1887. ¦

ANNUNCIOS
I ,; SUfi.R\l)f»K DE COUROS

' José Motins da Hocha, aec ara
ao respeitável pul>-ícof que ^
whà estahsüeeido con o trabalho
de íítirradop de cpisrçst • e- assim
como timbem tings palies de pre-
|0| podando ser pocunido a rua
do Carmo ç|zá n. 3.

jos flamengos, e <'e p aio, chà P -
In e Hy*on, na latas rfe 1ge2$.

Vende acreditado Padaria L^al-
dade, a rua lormasa n. 15.

9

Nesta bem mamada casa de
negocio, vende-se m-Mega in*

ieza de bô* qualidade, chá d»*
índia e preto, assim como tem
sempre massas finas de t-das as
qualidade , na rua Formosa das
t* cidadn.

DE
ANDRÉ MORAES

O propr«e.rari<i d'e>te bem co
nhecido estabelecimento partici-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade e seu recôncavo que se
acha bem sortido das melhores
fazendas francezas, iuglezas ale*
mães, calçadas, miudezas, perfu-
marias, roupas feitas o qne tudo
de hora em diante venderá por
muito menos do que outro qua -
quer estabelecimento, visto d'esia
vez suas cQmpfas serem fe«ias
•om grandes v»nug«ns e capri*

ch s* escolha; quem duvide* ves
nh» vê>;, que «eu estabelleciaien-
to sè ac tara aberto nas 6 d» ma*
nhao a 9 a noite.

27 Hnà da* Flores n, ?T.

vo* fiO>'0*t assim como ouseiras
i\ seluloide, recebeu a loja de

i nunato a rua d'Ent<- -Pantes
n. 24.

rI&EDM H jüEOfA-TEIüOs

fOS' ANTIASIKMATI OS
Preparados por Fortunato José

Ferreira Gomes, o melhor psepa*
rado pana aíthma {puchamuto,
jHpnchité* chronica». e agu»ías,
coqueluche (tosses convuis*-) mo*
lestias nervosas, tosses rebeldes,
gôttaíjv escarros o sangue, rou-
quidão, dificuldade de respira
ção, ti íca da garganta e do puU
mfto.

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

Ha padaria lealdade v* nde.se
vinho figueira de superior quali*
dade águas e J S P J.

Biseoitos Inglezes de todas qua
lida d es leite condensado manteiga
Fellippe, Ferreira Santos, quei-

Gran e so^timanto de remédios
homeop thiens, nâo só em Globo
lal, como em lintura. e assim bo
tiras completas, vindos em uu>a
caixinha, com colher para tirar
se o medicamento. Estes medi-
cumentos sâo muito novos, pois
são recebidos ultimamente da Eu
rooa e dos E*tados»Unidos, Ven
iem*se por menos do que em ou

tra qualquer parie. Agencia em
Cachoeira, loja de Fortunato José
Ferreira Gomes unicamente.

Dr. Silvino Moura e Compa-
nhia—Bahia.

PULSEIRAS
Um completo e variado sortr

mento de pulseiras, sendo^ de oiro
romano, plaques e pratiados, de
differentes gostos, como sejam:

; mitando cobras, moedas e de ou-

PH A li MACIA
Brevemene -«e-A rab ta a mui*

;a intiga o muito a r- itada phar
ma «a aue fui do follecho coronel

o&o Baptist* P•tmponet, emo
nums d« phai macia P-<mponot,
sub a direcção de seu fiih» o

harmaceutiio Cincinato Pwnjo*
úet, girando com afirma d C'n-
«inato Pamponet & Comi a ,[_•«.

S. Felix 7 de novembro de 1887*

MUDANÇA.
João Francisco cie Oliveira, sus»

sesor de ^inho e Oliveira, par-
t*cipa ao respeitável publico desta;
cidade que tem muda «to sua loja
de faz ndas para casa ao lado da
Pharmacia do sr. Aristides Ferraz
Moreira, onde continua a ter um
completo -so tiroen o de fazendas
de todas as procedências, peto quo
espera qu» seus amigos e freguezes
continue a dispensar sua valiosa

protecção.
DENTISTA

B. LEONOR H A. DOS SANTOS
A pr-meim dentuta ptla facul»

i ade Medico iiurgíca da Pro*
víííoíh.

Nost» Cidade exerce aua pro<flssào a cont nto de seu* clientes,
chumba, lima, arranca dentes e os
coilod por pr< ços commodosi
flBHasaaHBaHaMHaHMM__H_____aa_____________B_nMi^

ABüLMOUS^lO
José Theodoro P-imoonet off**re-

ce s» us serviços ao abcliciomsmoi
d'esfà coma Cl

Os «üscrav^sados'*, que se jul«
garem com direito á sua< hberda-
d^s, que po4 effeiíQ da lei de 7
de, üoveiiiibr > de 1831, quer por
outra lei; podem irocuralo n'esta
c.dade,no escripioCfO des e Jornal.,

CIG4UaüS CLMvNlES
Para fazerem desaoparecer hs-<

tantaneamente, a falta de res-pí*
ração produzida qner por astiimt
(puchãmenio) quer por soffr men«
tos bronchiies, quer por moles-
tias do coração e do íinado.

Vende Ernesto Simões da Sil*
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.
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TRIUMPHA A VERDADE
Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loja

mais bem sortida d Vsta cidade, e a que tem fazendas de mais apu
rado gosio, e é a que vende sem ganbar, para ainda acabar de

provar que nao ha competidor, venham crer e scientificar-se da
verdade.

Um covado dc me inò de qualquer côr por 88) rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazmira granito por 5500,'igual a queahi veadem a 3500..
840 rs. importante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de sniinêtaliza por 200 rs.
Um chapéo a José Mariano por .600.
Um par de botinas couro da ruwia com ilhoz, o aue ha de me-íhof por mm.
Um par de sapatinha ingleza por 7j>00 todos vendem egual por9J00O.
Um par ile sapato verniz que todos vendem por 10#,igual por 9j}000.
Um par de sapato couro da russia por 4JÕ00 é de admirar.
Deslumbrante sortimento de casemira preta a de cores, em pe

ças e^ cortes.
Bnns brancos e de cô^es cretones para todos os preços, ma

drastos, chapàus para homens e senhoras, o que ha de mais mo*
demos.

Fichu8lizo«e com seda, luvas, leqaes, flores, espartilhos, calçados
e uma infemiiade Je a tlgos que ó com a presença-dos fregue-
ses posso mostrara justificarque aqui n'est.a cidade não h$ competidor.

Avizo aos freguezes por nenos 30 por cento que outro qualquer.19 Bua da ponte velha 19

PADARIA LEALDADE
A MIA F0M0ZA

Tem constantemente massas fi-
nas como seja bòlaxões apompa.
dor, bolaxas Adelina Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos ürioà fatias da
Rainha e flor dtf trigo.

Na raa formosa n. 15

ÇERVEÍA BRAZUIlBl
. 5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importador n'esta cidade Ma.nufl Foutas Moreira,

Tem^empre em deposito grande?S ms™>braaM «
Esta cerveja è inaiterove] por
A sua côr dôuradinha a nerfeí.

p**m> límpida, se« píladVcéJ

agradável e corresponde perfeita*mente ao da ingleza.
Jlacionaes e estrangeiras süo una

nimes em proclamar a sua bond*-
de, chegando alguns u'esies a pre-feril a para seu uzo particular.

O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar umí cer*
veja que está acima de todas na-
cionaes, o superiores a muitas es-
trangeiras, qúe só tem mérito pornao serem do paiz.

O annunciáate tem a profundaconvicção que o respeitável publico, üma vez conVeucido des.
tas verdades, náo lhe recusará g
sua valiosa protecção, do que se
confessa sumamente grato.

de o barateiro José GonçaUesdo
Ameida

AGUA CELINA
O melhor preparado para tirarcaspas o fortificar o cabello, ven,

Tinto e branco, de primawa e
segunda qualidade, venita .11 a tra si
Fontes Moreira, <m pipas, bar<
ris e a retalho em litro», aooitaçâe
deste vinagre no commercio tem
sido immensa.

O de primeira qualidade tem
substituído perfeitamente o de Lis*
bôa e muitas casas que vendiam
deste tem-no substituído por
aquelle, sem a mínima real ama-
çâo por parte de seus freguezes.

Deposito na fabrica de café
muido a rua das Flores n. 21.

CAFE' MUI DO"
Manuel Fontes Moreira,continua
om o seu fabrico de café muido,como é'ge-almente conhecido,'' Este café é o verdadeiro cafà da

que as exma*. famílias, e nnis,
amadores podem faz^r uzo sem o
mínimo reedo de que seja um pro-dueto falsificado ou destetuido do
seu verdadeira paladair;pf-i!S o sen*
fabricante alem do conhecimento
profissional qun tem newta in^
dustiia só manipula o meShor café
que encontra no mercado, razões
estas que o-coloca na altura do
seu verdadeiro valer.

I A exmas.íamt lias que desejarem
Juzar de um géneto tão perfeito
mandarão abastecer "Se, áb mesmo
na fabrica » sua das Flores n* 24
lugair unico a onda é ven lido.

Preço l#00ô o kilo.
VI¦il. n,

TIJOLOZ
O abaixo assignadõ tem cons-

tantemente grande quantidad©de tijolos na .acreditada" oláriesi
do finado Bernardino Rodrigo ua-
reconhecidos como os melhores,
de quantos possam vir ao mer»*
cado.

As pessoas, qm os pretendesrem podem dirigir-se 80 abaixe
assignadõ na mesma olaria.

S. Felix 30 de setembro de
1887.
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Joaquifla Alves Sanch^,
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