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_ "'i Lidade da Cachoeira—Ba-

hia.

Honramos o nosso edictorial como luminoso artigo.do illustrado sr«Paes Barretto», redactor'do -Dover»'
que se publica na cidade de Maceió'Para tão brilhante artigo, chama-mosa attençào dos nossos dignos lei-íores:

«E' nobre e santo o avanço impe-tuoso que tem tido a grandiosa idéiada;emancipação dos escravos de nosso
paiz. O calor do patriotismo já abra* I-aos corações da totalidade dos bra-zileiros e faz- despertar estes sentimentos elevados que têm d_ fazer oe .terminio d'este monstro que tantotem manchado o solo de nossa pátriao qtie se chama escravidão.

E no meio d'e.ta lucta renhida aueora se trava da liberdade com o ser-vilismo, tio direito do homem contrao despotismoy a líiocidade que nos dra-mas contemporâneos da pátria devetomar exemplo para a vida futura amocidade, .que tambem um dia temde combater qualquer tyrannia feitacontra os seus direitos, a mocidade^emíi .,, nao se deve mostrar indifferente a esta grande questão, como tam-iJun nao deixar-se arrastar pelos ins-«netos malignos dos adversários d'a-queJles que querem destruir a nejrramstituição. -.. .?¦¦?
JkÁ .or deraais melindroso o nos-&o estado, para, continuar entre nós
IftW- o governo mo?
wÍ ?s ^seros escravisados já
__ /P°rt _° excessivamente o mar-
Si' S_.hSes'a dor ^ ingratidão,
-*n_-?ntlnuaren) ««as carnes a ser
Sãs. _. eSpaduas a mvm chi"

dem__ _bra.leiro'. tem tolerado
I_StL__men.- _ estr*>vagancias eao misérias que lhe tem trazido o __ ._POhsmo auda_d'este governo vi.
foS_. . ho tem «do, fantos es-
____!__?_ a3l,e,les(Iue Wffl» a

prosperidade de sua pátria, ao passo

acabai6- _rüVe tudoisto ha de se
ir_& . es ,avo ,se tinirá, a mo-

aS__- - fnt0 temP° virefflos"«ysmados nas trevas, tudo se trans-

formara em luz. Uma éra de prospe-ndades virá emflm para o Brazil-e nossos campos de progressos serãollluniinados pelo sol da liberdade.*m, tudo isto suecederá, por aue
séVnf 

Vistiastituiç3es fundamenta-
naíchia atrazo-escravidão è mo-

vp_.- . IÍÇS° da escravidao e o go-verno hvre serão a nossa salvação.
_!- . 

°,°Sd0US ^ta'wlartoS do pro-
__* - _?*- a_ P«»Fwridade que temmo o Ceará depois quo libertou-s •;
__-_ 

kstados-Un-dos; nenhum paizos iguala na rapidez com que marchapeia errada do progredir.Aquelies que tentam perder a nação
fileira já se dirigem ao precipícioda derrota; mas os que trabalham pela
p. salvação, em prol de seu engran-deci mento, já ante vem a victoria, e
_-wnK-,am' P°r3ue o patriotismoem vez de os desanimar, os incitamcom mais força.
,TÍ& 1est? P^rto a hora da victoria.
£*ao hesitemos, brazileiros, em aue-brar os grilhões do despotismo quenos prendem. Avancemos, e quandon este terreno abençoado o estandar-te da liberdade se desfraldar altivo,suDlime magestoso ao sopro da victo-na, comecemos então a batalha davida de um modo pacifico e sejamosíim povo ordeiro,—«porque da or-dememana o progresso, da tranquil-lias de a riqueza.»

norato Paim» á âssersãò. %_éW_ii-
___ - 

l 
. . ahoMeionista. na X-

Mire-se pois, o «sr. Paim», c veia
M_-í-a ° S .ara do «ho «c_ __

nn_. J- m0S a attenÇa0 de nosSOS dig-
__n _. Para .,° louvaveI acto P^-
amigo. P aquelle nosso Pareate e

. «Caro amigo Pamponet.orobo, 21 de dezembro de 1887
cá?or4tsaude,aminhaprimae

Junto remetto.he a carta de liber-
M,?-_6 PasS„ á mtíUS ««cravos. Es-tou promovendo a libertação de todos
lio!» -_ 

d'tíSt6 munÍciPio com au-
wi. °s am,ffos; e heide con-seguir alguma couza. Sei aue v temtraia hado muito em favor da _m__cipaçao dos escravos. '

Continuemos que havemos de ven-cer. Os escravocratas hão de .____•que elles nada valem. wa*ecer
Adeus Seu Primo e amiffo.~4.nH.tomo Olympio Mascarenhas!»

COPIA M

NOTICIÁRIO
-

A IDEÍA CAMINHA
Nosso amigo e muito distineto abo-ücionista tenente-coronel AntônioOlympio Mascarenhas, residente navilla do Rosário do Orobó, comarcade Camisão, honrou-nos com a se^iiin-te carta, em que communica _ios terallornado todos os seus escravisadosremettendo-nos a «copia» da carta deliberdade, que tão humanitária e pa-tnoticamente conferio aos mesmoscuja «copia» folgamos de publicar. 

'
Actós cPestes não se commentam

pois exprimem tanta nobreza, que to-dasasbellas côrés da rhethòrica nãoa poderiam, com certeza, retratarEntretanto, servem acções taes paradesmentir ao orgulhoso «sr. dr. Ho*

«Convencido do direito aue tem nhomem a liberdade, e nu. 'c0__ 
-.das as regras de dire,?o . d__oS_religjao è conservado nó captivel.o

r» n esta data deliberado .on_de_
t _Cr-d6_ meus e^cravisadbs Oa!bnel, de 27 annos. Anselmo d. 27annos,_ Francisco, de _( Thoma. de#1, Joao de 19 e Pedro _ lSosque possuo, com a condição de traha'.lharemem minha fazenda d _om_f.da«Kagados» atè o dia 3i de Sbro de 1889. Concedo-lhes mais em"cada anno sessenta dias úteis Í,a_empregarem em seu favor, pratlc.esta por mim adoctada desde 1870Declarando ultimamente no senad_oimminente chefe do partido liberalconselheiro Manuel Pinto de Souza

_*__? Alnc?mPa«Wli3ade .__" opartido liberal e o escravismo, accei.tei em sua plenitude tal princ pio s.assim passarem todos osli-eraescômoe de dever, teremos uma pátria Sramente livre e digna de um povo tã.nobre como o brazileiro, e mani-,taremos de um modo imperosTe Ê

-.__'

??..,

- f.^ãtf: ¦"
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2 O ÀSTER01DE

lhanto a alta consideração tributada
ao bosso digno chefe.

Villa do Orobo, 20 do dczombro de
1887.—Antônio Olympio Mascare-
nhas.»

QUE MALVADEZ!
Na freguezia da Cruz das Almas

vivia, ha muito tempo Antônio, co-
nhecido por «Tuite», negociando com
molhados, comprando e vendendo por
sua conta, e tendo um procedimento,
pelo que era querido de todos.

Em um bello dia, antes do Natal,
appareceo o sr. capitão Pedro Celesti-
no da Kocha «dizendo-se Senhor»
de Antônio, e bruscamente, ajudado
de «capitães do matto» prenderam-no
Tiolentameate, e levaram o infeliz
a-marrad-j om cordas, paraoen
geobo do *r. Umbelino, onde dl-
zem metteram no em tronco. Av-^n-
da de Antônio ficou trancada, ten
do ello o prejuízo da vendagem,
assim como um botequim que ti
nha armado no arraial da Imbira,
para a festa, ficou atoa. Acresce
que Antônio é filho de africana

aimportada depois de 31 e conat
que a seu favor militam outras
razões ainda. Veremos

SECÇAO LIVRE

A PASSAGEM DO PAPA.ÇENTE
Um monopólio inaudito, qu

tem até boje, passado desappercè-
bido em prejuízo do cofre muni-
cipal, e atentatório da liberdade
do commercio, e do direito do pro
priedade, obriga me vir â ím-
prensa, chamando para elle a at-
tenÇâo das autoridades superiores
da província, e muito principal-
mente da illma, Câmara municí-
pai. 

;::"';
Havendo actúalmente no lugar

denominado—«passagem do papa-
gente» no rio Paraguassá, quar*
tosa barcas para transporte fluvial
de cargas e passageiros tomaram
diversos proprietários d'essas bar
cas o accordo de ser esse trabalho
feito por «distribuição sema-
nariamente trabalhando y enas
uma «6 barca. k l

Esse accordo, perfeito monopo*
lio, traz comsigo o mais gr*?m in
conveniente nao iò aos passagoí-
ros conduétòre? dtrgrãfldep com
boios, que do sertâc dto dirigem
se a esta freguezia, im CacIho9iF&,
como também, attentfc cotitm I
dire»to de propriedade de quem
possuindo uma barca não se qui*

zer sujeitar á semelhante mono-
polio.

Quanto prejuízo não tem cau-
sado esse modo de fazer-so a p*s-
sagem n'aquelle porto!

E' possivel que uma sò barca
possa acudir as necessidades de
tantos transeuntes, que com suas
tropas ou comboios, pe dingem a
e*ta freguezia e a f acho^ira?

l)e certo que não; ma* entre-
tanto, vêem se obrigados por essa
«lei feudataria» a demorarem-se
íias n'aquelle lugar, alé que che-

gue a su) vez do paisagem.
Pois bem: esse deplorável incon

veniente, muito prejudician Jo-me,
porque tenho meu commercio na
freguezia de «Santo Estevam»,
obrtgou-me a fazer acquisiçã» d*
uma barca, mais para a passagem
de minhas cargas, do que m; *mo
pelo lucro que podes-e obt vr.

Acontece porém, que o inv«le
rado monopólio, predominando
nas passagens e trabalhos das bar>
cas, fora-me imposto á sujeitar-
me a esse despolico jugo, de soa
que vejo me nas mesmas condi-
çõ^s, em que me via. ante* da ac-
quisição da baica que hoje pos*
suo.

Ndo querendo eu sujeitar-me a
tão absurda imposição, dirigi-m^
ao illmo. sr. capitão Francisco
Manuel de Cerqueira mui digno
«ubielegado d'aquella fregu zi»,
requerendo-lhe por meio de uma
peüçio, que como autoridade po-
iiciol me garantisse o direito <ie
propriedade, para que minha bar-
ca com remadores meus não fo»se
sujeita ao tão absurdo accordo,
visto como prejudicava isto exees*
sivaraente, ás minhas transaçõ s
e commercio.

O honrado sr.subdelegado capi*
tão Francisco Manuel, em vista de
alinha razáo,e respeitador do direi
to de propriedade, e da liberdade
commercial différio a minha peti
ção* pei* qiK, com aq^le, des?*
piíCÍio dirigi-mc ao porto da pas-
t*ÍÍB£> e 2zsj'Qi- 'yo^ demais •bar
Qiíi?o&, §4§ n*o rae sy^iíava ao
?uj^ord' 0; tabelec do peíor? ostros
^na^rútlaí^ de barcas .

•fey; b^rqueiroü pois, cumprin-
¦c x ê mi. thas ordena garantidas

pnr til> despacho de autoridade
competente* principiaram a traba-
Ihar diariamente.

Succede porôm que o sr. te-t
nente-coronel Vicente de Britlo
Leal,proprietário de uma ou mais
barca ao ter sciencia do desac-
cordo meu em não sujeitar-me á
tão despotico monopólio, om mi-
nha auzencia dirigio-se aqueile
«porto», e prohibio aos meus bar-
queijos de continuarem a trabalhar
diariamente» dizendo-lhes que elle
alli é quem mandava, e «que o
rio era seu»!

SorprehendUme completamente»
quando os meus barqueíros me
orientaram da prohibiçao, que
h<-s fizera o sr. tenente-coronel
Vicente de Britto Leal, tanto mais
quando depositava no sr. tenen*
te-coronel Britto Leal grande com
fiança, como cidadão ordeiro,
respeitador da lei e do direito de
propriedade.

Mas,—oh—desilusão ! — O sr.
'"nente-coronfri Britto Leal, alem
da prohibiçao aos meus b ;rquei-
ros pata não t-abalharem dia da-*
mente, em minha barca, accres-
centou ainda, que *ó as sua> bar*
«as e a de seus amigos «é que
continuariam a'aquelle trabalho»!

Oh! em que paiz estamos nós?
— no Brazil, ou no Indostão?

Pois o sr. tenente-coronel Britto
Leal ignora que o rio Paraguassu
é de servidão publica, è portanto
não pode ser sua propriedade?!

Obteve porventura a. s. algum
privilegio para assim se impor,
com prejuízo meu, e em detrimen-
to publico?

Pois não, sr. tenente-coronel;
—somos cidadãos do mesmo paiz;
ambos sujeitos a uma constituição
•jue garante-nos o direito de pro*
priedade, e liberdade commercial.

Wãó me sujeito á semelhante
imposição e para o fazer, procu*
rarei, já pela imprensa, e já pelo
tribunal competente a garantia de
meu direito de propriedade, da
liberdade do meu commerc.o, e da
minha prepria: existência*

Chamo muito especialmente a
attençao da illma. câmara muni-
cipal,;para aqueile rico «ramo»,
que ha muito deveria ser tribu«
tado, pois constituo um grande e
lucrativo negocio, oter«se .níquel
le porto barcas, occupada? na pas-?
sagem dos comboios que do alto
centro, isto é do Catmsâo, Baixa
Grande, Mundo-JXovo, Orobé e
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Monte Alegre, diária e continuada
menle alü chegara carregados do
fumos e de outros muitos artigo..

Faço ponío por hoje, protestando
voltar brevemente «o assumpto.

Sfio Felix, 22 de dezembro do
1887.

Frontino Lourenço- Reina.

IWl> .«.. ••»*
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ANNUNCIOS

ATTENÇÃO

PARA A FESTA DO NATAE ANNO

BOM E REIS

And é M raes acaba de receber
da ^ ilal, um rk-a e pomposo
sortiment'. «te cr etor.es, os padrões
mais lmd<s, a 320 ao covado,
uma pàrtiíftt de sapalinhos para
senhoras a 4U, e dos ricamente
enfeitados » 6U, uma peça de
madrasto uc >rp»do por 5U e mais
artigos que liam* a attenção de
seus freguezes, e que está disi>os-
toa queimar por menos 30 0(0
do que <utre qualquer, venham
ver para crer.

Aniré Moraes rua das Flores
N. ü7-

Nesla bem montada casa de
negocio, vendeis-, ma..lega in*
gleza de bôi qüaliífadè, chá dn
índia e preto, assim como tem
sempre massas 6n. s de t.>da9 as

[qualidade , na rua Formosa des
|t« Curtia.

ti mm __ t hü
DE

ANORE MORAES
O p. opr». larió d'e>t^ bem co

nh«t'Ho estab.le<imHnto partidi-
pa aos s. us freguezes, d'esta ei-
dade o seu r conciívo que s/e
àu.ha bem sortido das me lho es
fazenda* f .ncezas, ingl^zas ale*
ínães, calçada*, miud zhs. perfu-
manas, roupas feiias o qn* tU'<0
de hora em diante ven .e;á por
muito mer.09 do que outro quaU
quer est^bele^m^íito, visto dVsfa
vez suas còoíid as serem feitas

om grandes vantagens e capri*
•h s*» fescolha; quvm duvidar ?¦¦*
nb* vê-, <|ue seu estabeleciam-
to se ac-iará aberto uas 6 d. ma-
nhan a* 9 ia noite.

27 Rua das Fio-es n, 27.

.'.'.. m. .

MEDICO E PARTEIRO

0 dr. R J. de Andrade

pôde ser procurado para o
exercício de sua profissão, á
rua das Flores n. 27.

CA CHQEIRA

1

POS' ANTIASTHMAT1C0S

Prepar.dos por Fortunato Jo.f
Ferreira Gomes, o melhor prepa'
rado para asthma (puchamento,
bronchitei chronicas. e agudas,
coque uebe (tosses convulsas) mo-
kstias nervosas^ tosses rebeldes,
gôttas, escarros o sangue, rou-
quidão, difficulda.de de respira-
çao, tiska da garganta e do pul-
mao.

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

REMÉDIOS HüMEOPATHIÜOS
Graníe .ortimanto de remédios

homeopUhicos, não ^ó em Globo
II los, como em tintura, e assim bo

tinas completas, vindos «m uma
caixinha, com colher para tim
se o medicamento. Estes medi-
.amentos «âo muito novos, pois

são recebidos ultimamente da Eu
ropa e dos E-ta<_os»Unidos, Ven
dem-se por menos do que em ou
tra qualquer parte. Agencia em
Cachoeira, loja de Fortunato José
Ferreira Gomes unicamente.

J):\ S.lvino Moura e
nbia—Bahia.

n

PULSEIRAS
Üm completo e variado sorti"

mento de pulseiras, sendo de oro
romano, plaques e praiiadc-s, de
differentes gGstos. wmo sejam:
Quitando cobras^ moedas e de ou-
'ros gostos? assim como pulseiras
i* seluloide, recebe» a loja des
to lunato a rua dlntre-Ptntes
n. 24.

DENTISTA
l>. LEONOR H. A. DOS SAN-OS

A primeira dentista pula fècuN
adu Medico Cirúrgica da Vm*

vmoia.
Nesta cidade exerce sua pro«fissão a contento de í?eus cliente*,

• humba, lima, arranca dente* e os
íoilooa por preços cominodo?.

ABOLIClOMSvlO
José Thèodoro Pamponet óflbre-

ííb s^us serviços ao abcbcionismo
d'*>sfa coma c.i.

Os «esoravisados», que se juU
sarem com direito á sua- liberda-*
d-s, que por effijiifi da lei de 7
d^ noveo.br < e 1831, quer por
cuir. li, podem irocur^l o n'esU
c d>ed«9no escrip oro des e Jornal.

CIGARROS C-LH.-i.rES
Par» fazerem desapparecer ins«

tíntan^am^nie, a frita de respi*
«cáo i roduzida qner por asthma

(pu fomento) quer por soff m*n-
vo* bron hites, qu^r por moles-
tia* do coração e do ficado.

Verut* Ernesto Situõe* da Sih
va Fretas em sua loja a Rua
Pormos.

O ab»íxo assignado, legitimo
Procurador de Ignaeio da Silva Pi-
nientfil, morador na fieguezia da
Gruz das Almas, para receber ae*»
:a fregu-zia a* contas dj todos

d vetores que estào d vealo ao
mosmo Ignacio, e tendo o -bano
assignado procurado •fazpr es^as
cob-~ ancas amigavelmente, e como

fS deveiiores conhe/em p-?rf*iia*
m-iíte que devem/m ís negam-sa
hqí pagar, faço sciente a todos
que vai proceder judicialmente,

S. Fehx, 21 de dezembro da
•887. ;;: :.. •. .u

Alberto José Pinto.

DECLARAÇÃO
João Baptista Guimarães decla*

ia que poi* ú mesmo deixou de
ser «nnpreg do do sr. Antônio de
Olí veiro Pacheco _ até esta dai»
«o mus mo nada deve».

Cachoeira, 11 |é dezembro do
i?87.— Joao Baptista Guimarães,

«fe*
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TRtUMPHA A VERDADE
Rlá conherilo pto*o< meus numarozos feeguezes oua & a loif

2owg_ÍÍn.,haq,,e 
Ve"^ Sfi,U gTaC par(' ü"",a acabar de

?«]__«.* comp. 
dor. v-nhaai crer . 88ientía.ar.8e d.

Üm covalo dc me inò de qua<qur côr por 88i rs Gcm.l
qu-por ahi ve >d-m a 9ti0. g

^Bm eova.lo t$ Chz mini grunito por 2500. \smè\ a «.ií..abi vendem a 3500.. g a (}ue
-40 rs, imno taute sortimento «ie lan valem sqqUm covado de s-t:nê.H liza por 2.0') rs.
Um chapèoH J ,^é M«n.n» or 1600.

lhoUmpr9í000.t,Otla"S C'Ur° iiarn!S'3,'0«,i^z. oqueh, da *»e.

^JJm 
par d« sapBtmha.nglzap.r7S00t.dos ven ieui egual por

case S^ 
° SU'"ra8nt" ,e 

$W_) préí' • ^ côres* •¦ P»
Bins b ,a,0Se 4, côes eeooes par» t>los os preços ma-

|a|oa> 
chapéus ;fe h,nenSe 

|||||^ 
„ qUa 

°h<AjV£'s 
g

í<

PADARIA LEALDADE
¦¦ AMJA FORMOZà

Ter» constantemente massas finas eomo seja bblaxo.s apompa««or, bolaxas Adelina Castro, LuzoJj3razik.ro, bi&coilos finos fatias daa e flor do trigo.
»aa formosa n. 15

CERVEJA BMZíLEIBl
5§000 • dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importadorn'e.ta cidade M_nuel Fontes Moreira. eMa"
Tem sempre em deposito erand.

A sua côr dcuradiaha e perf8umm* mmiim mmÈ

«gradav.lt> mmpè& perfeita,m^nte ao d * 1 .gieza.
SacionaVs e e<Uangt.j>rfls ié «flimmes em proohio-f a sua boad,-<«e, chegando «lguns uVses a pre-fenl a pa,a mu uzo part colar.U seu fabricante, rogo_ija-*e do'ter conseguido f.bricar uma 1.1".a que está acima d© todas na-cionaes, e superiores a muitas es-t-an^eiras, que -ó lem mérito nornao serem do paiz. /

O annuncianie tem a profundaconvicção queo ie,peitavel pumico. uma vez couveucido _$.b» verdades, nào lha recusará a*ua v»l-osa prolecçao, de que seconfessa sumamente grato.

-r__)n a ' ggg
f 
\

d* í) ba abiro J ^i G^scuíves ehAsnohia

Tinto e t.r,.nco, da p'i n^iua e
segunda quíliia^e, v»r.. vfHouèl
Foníoa Moreira, * ro pipa:., baf«
ris e « rptultio era i». o«. a eilaçüo
i^ste vinagre ao commerciu temwi<o irnmehsai

Ode pimei-a quali}Uú$ lem
sub itituidb pe f íí m-nt^ o de Líh-oôa a muitti ca as q.ü?» vu iam
!*âít. nmno ub i ui<l poraquelle, snm a m nimà ndirni-

çá » par pari* (in s u fr gu^Zís;.Deposito na abrici d café
aiu-dj a ru» dis Fía s n 21.

CAFÉ' MUIDD
Mmuel Fontes Ko"íár?v'on'inusi

com o «eu fnb i o de café mailo,
orno é ge-alnenti oahvi ií.

ÈsM caie é o V3rdi.d-iro eáfò d.
?^e as exmtH. fdimíliaá, H miis,arnadores podem fáz;r mo M% ominimo rc io de que se|n um prendueto falsiiic.do ou d ^t^tJ.AO daseu yerda Jeir<* piladar;pois o seu

f brietnte _1 m io /cof.n_cimmto
profissional qüí tem n^ta in-'lustria só manipula ò m* h r café
qu_ eucontri no mercado, t-íz&.s-
esusque o c<1oai na alturi doseu verdadeiro valor.

A exmas.fam !i«s qwe desejarem
uzar M umge^jo tgo parf.itomandnrtío ah3steo«r*sa dfo' meámona fabric. a: rua d«& Flores r- 24íugar unico a oni- é ven r«da-

Preço IgOOe o ktlo.

TIJOLO Z

a AGUACEL.JMA
mÊ*M f™P««do."P8ra tirar 1887.caspase fortiScar o cabeüo, ven-

O abaixo .assignado tem eoni*.tanbmeate grande quantidadede tijolos n. scredíMaA>!ari«s
dobnado Bernar-üno Rodrigoua-reconhecidos como os melhores^de quantos possam vir ao mer-cado. \. -

A$ pessoa?, q«e os pretendes-rem podem dirigir-se" ao abaixoassignado na mesma olaria.
S. Felix 30 de setembro de

A \

Joaquim Alves SaiMsha*


