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O ASTF.ROIDE

Rio, 22 de dezembro de 1887.
Decididamente não ha mais possi-bilidade de manter de pé um unico

i dós pilares da hedionda bastilha da
escravidão,

O desmoronamento d'esse condem-
nado edifício accelera-se por tal fôrma,
que não tardará o momento em queo vejamos arrasado até aos seus ali-
cerces.

Honra ao conselheiro Antônio Pra-
do, que tão nobre e patrioticamentesoube remir aquelle negro peccado. que commetteu com o regulamento da
lei de 28 de setembro, numero dous.

A semente por elle lançada em sua
provincia, após o encerramento da ul-
tima sessão legislativa, tem fructifi-
cado miraculosamente.

Até a própria provincia do Rio de
Janeiro começa já a ceder ao impul-
so abolicionista que São Paulo está
trahsmittindo a todas as suas irmãs,
que ainda se conservam amedrontada s
ante a resolução do formidável pro-blema.

O conselheiro Paulino, o pertinâzaguilhoador da junta do coice, atrel-lada ao carro administrativo do em-
perrado barão de Cotegipe» lançou
jà para o lado a sua aguilhada e pa-rece .disposto a deixar rolar o carro
ató ao vale da abolição.

Na reunião de lavradores por elleconvocada ultimamente, em um longo
esuporifico discurso de mais de duashoras, já fez. sentir a necessidade desubstituir, na provincia de que è ora-culo, o trabalho livre pelo trabalhoescravo.

Ainda bem!
De sorte que, a caminhar o movi-mérito libertador com a acceleraçãocrescente que, vai levando, a negre-

gada instituição expirará por si mes-ma em breve praso, deixando aos nos-sos legisladores apenas o trabalho deü votarem uma lei, que nada mais será
que o epitaphio da sepiiltada escra-
!W.lít'on ¦

NUMERO 28
Annuncios, 60 réis a linha,

de assignantes 40 réis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
I hia.

, Antes assim!
; Ao menos não terá a gratidão na-cional que abrir credito por isso aosseus Licurgos.

A imponente reunião realisada nodia 15 do corrente em São Paulo parainstallação definitiva da SociedadeLibertadora, iniciada pelo conselheiroLeoncio de Carvalho e drs. Raphaelde Barros e Albuquerque Lins, foicomo uma possante marretada sobrea cabeça do monstro que empeçonha-va o brio, a honra e a força vitald'esta nação—a escravidão.
Com tão certeiro e formidável gol-pe impossivel será reanimar-se omonstro, e agora só teremos de assis-tir ao seu enorme e crescente agonisar.
A imprensa da corte tomou em tãoelevado grau de consideração ore-sultado d'essa reunião, que dous dosseus principaes órgãos, (a «Gazeta deNoticias» e «O Paiz») para não retar-darem de um dia a publicação dosdiscursos n'ella proferidos, mandaramnos vir por telegramma, sujeitando-

se assim a considerável despeza.
E', realmente, sobremaneira honro-sa para aquella provincia a elevaçãodos sentimentos alli manifestados pelaquasi totalidade dos seus lavradores.
Para que se faça uma idéia da gran-deza d'esses sentimentos, basta dizer-

se que a reunião esteve a ponto deser perturbada pelo despeito de alguns
possuidores de centenas de escravos,
que se retiraram indignados por nãoter sido approvada uma proposta paraa libertação immediata de todos osescravos da provincia!Essa proposta, apresentada pelo dis-tincto republicano dr. Campos Salles,
foi sustentada pelos philantropicos ei-dadãos ManuelJosé Ferreira,, C. Paesde Barros, Augusto Queiroz, N. Quei-roz, Frederico Queiroz, L. A. Queiroze J. C. Queiroz, quasi todos membros
de uma familia importante de Cam-
pinas. Para honra delles aqui regis-tro os seus nomes.

A proposta vencedora ô a que secontem nos estatutos pela commissão
convocadora da reunião, os quaes con-sagram como intuitos da associação:
libertar os escravos existentes na pro*vincia, no prazo máximo de tre^ annos,a terminar em 31 de dezembro de1890; promover a effectividade das
concessões de liberdade e as averba-
çôes nos livros de matricula, para ga-rantia dos direitos dos libertos, inge-
nuos c libertandos; organisar a esta-

tisca geral d'aquellas tres classes, to.mando por base a matricula de 1886e as libertações e determinações disprasos para liberdade, feitas- posteri^orniente; promover a constituição doregimem do trabalho agricola nas fa-zendas, para assegurar a sua perma*nencia e garantir a sorte da lavourano período da transformação do tra-balho; representar aos poderes publi-cos sobre a adopção das medidas queíorem julgadas necessárias ou conve-mentes, relativamente ao trabalholivre.
Propõe-se a promover a libertaçãototal dos escravos existentes na pro-vmcia, pelos meios legaes de propa-ganda a seu alcance, e nomeando com*missões auxiliares nos municipios,ás quaes incumbe promover dentrode cada municipio os intuitos da As-sociação, representado-lhe sobre o quefor necessário impetrar dos poderespúblicos quanto a medidas relativas

jao elemento servil.
Estas commissões deverão proceder,quanto possivel, de accordo com ascâmaras münicipaes, promvendo tam-bem o apoio dos habitantes do muni-cipio e medidas legaes tendentes amanter a ordem e a segurança pu-blica. Darão conta de seus actos, dedois era dois mezes, a directoria daAssociação.»

Extr.

NOTICIÁRIO
PROVIDENCIAS POLICIAES

Pedimos ao sr. delegado em exer*cicio, que tão solicito tem «ido nó¦ cumprimento de seus deveres Deloque torna-se digno de louvor, eme em-pregue toda força de autoridade.contrà
alguns desalmados «aguadeiros», afimde corrigil-os, prohibindo-lhes de an*darem armados de grossos «man-
guás», montados e galopiandó, dandolugar assim a pizar alguma criança.
^ Estes senhores procedem de umafôrma barbara e ante-civílisadora es-pancando os pobres animaes, de umaforma brutal, não respeitando aostranzeuntes que muitas vezes torna-se victima de seu seu «grosso man-guá», sendo por tanto tomada uma
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^^^""•toãrS55t«re*o mos um restabelecimento promp-
qUSeXrX°SaUendidoS sô teremos ,0

motivo de louvores para com s. s.

FOLHINHA
Pelos srs. Dannemann & C. es

tabéleeidos com importantes ta-

bricas de charutos na 
Jjgf 

*£
inibia de São Felix, foi-nos olie-

^Xaíum p^or d»arte li-
._A i!L_ «ainda mas uma
-Sf ^em PateenUar o quanto são

2iVJelaboriosos os srsM
x_.__iftG.-P0f este,e outros mem

quo têm empregado pareassim
darem mais realce e importância-_rM?ír-—>•*¦¦
•tem obUdo nal grandes expôs.*
cõVs a que tem concorrido, o grau
d. prosperidade que tem tido as

suas fabricas, em tao corto espa-

ç_ de tempo que foram estabelle-
lidas, é prova mais «tf^0
quanto valem o amor ao trabalho,
do quanto é útil no homem este
incentivo que chama se progresso,
cuios íructos sào doces e consola-
Sores, eque revertem em bene-
ficio da humanidade.

Nós, pois, Propagadores do bem
o do mesmo progresso, não pode-
mos deixar de admittlr n estes ill-as^
le. palheiros tâe importan e

SERÁ'EFFEITOS DO ABOLICIO-
NISMO?

Consta ao «Diário de Noticias»
da corte, que será convocada uma
sessão extraordinária da assernbléa
geral legislativa para 1.' de março
do anno próximo.

JULC.AMENTO
Sempre o abolicionismo sendo

victorioso,
Foi absolvido pelo jury de S.

Fidelis o distineto abolicionista
João Antônio de Gaido.

á decisão do conselho foi muito
bem recebida e elogiada por todos.

A. absolviçãa foi motivo de gran-
de regosijo em toda a cidade*

AVE LIBERTAS
Lê*se no «Jornal de Noticias»

de 27 do cor rente:
«Tivemos hoje a agradável visita

do nosso distineto amigo sr. Ân-
tonio de Cerqueira Lima. proprie-
tario do engenho Santo Antônio
dos Vargas.

Sobre alegrar-nos, a visita do
honrado lavrador trou-xe-nos uma
nova que nos desperta os mais ju»
bilosôs applausos. ^

Contente, satisfeito, pelo dia de
hoje, que ó anniversario natalicio
da exma. sra. d. Afldrelina de
Macedo ferqueíra Lima, sua vir»
tuosa consorte, o nosso amigo nos
J__ _¦ •. 1_X J. IÍ^amIa. AAIY1 flqualidades, maxitue W|SiSl"Ís*l 

"«acabo"' 
dê 

"libertar, "com 
a-ssociados a msuncw. ¦, servico_ 

_or trez an-acham-se a„
canza qne defendemos, cujos ser
viços a ella prestados, estào paten-

agradecemos a ofiferta.

PRÕ UBERTATE
O sr. dr. FráúcUco João Fer-

Mandes, em regosijo pela sua elei-
cão de deputado provincial pelo
% . districto, concedeu carta de
liberdade á sua escra visada de no-
me Alexandrina. ..

_0 sr. Manuel Augusto Fer*
reira da Rocha, morador ás Pi-
tangüèiras, freguezia de Brottàs,
ao ter noticia da victoria do par>
tido liberal na eleição. de^ depiv
tados provinciaes no m districto
concedeu liberdade k sua escra-
visada (ie nome Joaquina.

Acha-se enfermo o nosso amigo

•M__>JVVI - MUWUAf —--w — ¦_.— -- — —— w

condição de serviços por trez an
nos e ein regosijo, ao anniversario
de minha senhora, a 55 escravi-
sados meus»* x

Como era de prever, unanime
saudação irrompeunos dos lábios
ao ver que o lavrador frabiano
dava um brilhante exemplo aos
seus collegas, provando assim que
a Bahia não deve enclausurar-se
no velho systema da rotina, irife
cunda e letrográda, mas sim—en?
veredar n'uma Só|a roía, confiante

O* lavradores do municipip de
Indaiatuba reuniram-se o conce-
deram liberdade a todos os escra*
vos que possuíam, emnumero su*
perior a 700, sob a condição ex-*
clusiva de continuarem a traba-
Ihar, por salário, nas mesmas fan
zendas em que se acham.

A «Provincia de S. Paulo» ro-
cebeu do sr. dr. Ferreira Braga
o seguinte telegramma-.â

«Não ha mais um escravo na
cidade de Sorocaba.

^ commissâo emancipadora ter •
minou sua missão com êxito sur-
prehendente.

Mesmo os foragidos foram de-
ciarados livres».

—Constou ao «Correio Mercan-
til», de Pelotas, que terminou de
um modo honroso e satisfatório a
questão ultimamente suscitada en-
tre os abolicionistas e os poucos
possuidores de escravos n'aquelia
cidade.

Os possuidores de escravos com-
promettem^se a libertal-os imme-
diatamente, com a condição de
serviços por tres annos. e os abo«
licionistas obrigam-se a fazer cum-
prir integralmente esses con*
tractos.

Muito bem.
—Consta á «Gazeta de Noticias »

que foi convocada uma reunião de
deputados geraes, provinciaes e la-
vredores da provincia do Rio de
Janeiro, para trat».r-se de assum*
ptos relativos â lavoura da mesma
provincia. JEssa reunião effectuar-
se-ha no dia 15 de janeiro proxiqao,
iiò palácio da presidência.

ANNUNCIOS

ANIWAL DÈSAPP4RECID0
Desappareceu do ab lixo assig.

-..^do, na noite-'de 5 para 6 do
corrente, um burro que tem o?
signaes seguintes: /

Russo, èsiá mareado na anca
vereaar n uma vts>m mm ..uuíuiwi do lado esquerdo com as lettras
nos grandiosos resultados do ira-1 M. S. e èm cima da aiestna anca

%¦-

balho livre—o maior incentivo de
todas as conquistas do homem.

E' tempo de imitar à progres^
sista S. Paulo.

Os nossos parabéns ao sr. An-
tonio de Cerque;ra Lima.
LIBERTAÇÃO DÉ S. PAULO E PE-

LOTAS
Os jornaes registram mais as

* |» _______ _»X„-. /..v» rvi&DCQG'

Um um ferimento produzido por
carga de garupa, anda escancha»
do por ter soffrido de mal de es-»
canehe.

Quem o encontrar é ò levar áo
mesmo abaixo assignado n'esta ei-
dade á rua das flores, junto a pa-
daria do sr. Vieira dome», será
gratificado com a quantia de 20ff

Acha-se enfermo o nosso amigo Os jornaes registram mais ^mmm^m^^^fí%
Eduardo Carigô, a quem deseja-'seguintes libertações em massas:' Cachoeira, 17 de aezemoro uo
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ATTENCÂO

PARA A FESTA DO NATAE ANNO

BOM E REIS

André Moraes acaba d.„ receber
da capital, um rico e pomposo
gortimento de cietones, os padrões
mais lindos, a 320 ao covado,
uma partida de sapatinhos para
senhoras a 4U, e dos ricamente
enfeitados a 6Ü, uma peça de
madrasto encorpado por 5U e mais
artigos que chama a attençao de
seus freguezes, e que está dispôs-
to a queimar por menos 30 OjO
do que outre qualquer, venham
ver para crer

Nesta bem montada casa de
negocio, vende-se manlega in»
gleza de bôa qu idade, chá da
índia e preto, assim como tem
sempre massas 6nas de todas as
qualidades na rua Formosa des
ta cidade.

DENTISTA
D. LEONOR II. A. DOS SANTOS

A primeira dentista pela faeul*
dadü Medico Cirúrgica da Pro*
vinoi».

Nesta cidade exerce sua pro*
fissão a contento de seus clientes,
chumba, lima, arranca dentes e os
colloca por preços commodos.

MâltMMMA
DE

ANORE MORAES
O proprietário d'e8ta bem co-

nhecido estabelecimento partici-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade e seu reconcevo que se

ABOLICIONISMO
i

José Theodoro Pamponet^ õff-ire-
ce seus serviços ao abolicionismo
d'esta comarca.

Os «escravisados», que se jul-
garem com direito á suas hberda-
des, que por effeito da lei de 7
de novembr de 1831, quer por
outra lei, podem procural-o n'esta

N. -7

I

I

MEDICO D PARTEIRO

O dr. R. J. de'Andrade

pôde áer procurado para o
exercicio de sua profissão, h,
jp| das Flores n. 27.

CACHOEIRA

_»_- e
acha bem sortido das melhores I ^~ãeVnó escriptorio deste Jornal.
fazendas francèzas, ínglezas alie* 1
mães. calçadas,. miudesas. perta- | 

aGAM0S C4L5UNTES
Para fazerem desapparecer ins<

tantaneamente, a falta de respi-
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soffnmen-
toa bronchites, quer por moles-
tias do coração e do figado.

Vendft Ernesto Simões da SiU
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.

i paia ui-i. imaes, çaiçauas, _u-_uuw__a_.. pv.__«-
André Moraes rua das FloresJmaTi38> r0upas feitas o qne tudo
^- 'de hora em diante venderá por

muito menos do que outro qual-
quer estabelecimento, visto d'esta
.vez

a*

suas compras serem feitas
com grandes vantagens e capri*
chósa escolha; quem duvidar ve*
nha vêr, que seu estabellecimen-
to se achará aberto das 6 da ma-
nhan a* 9 da noite.

27 Rua das Flores n_ 21.

0
POS' ANTI.ASTHMAT1C0S

Preparados por Fortunato José
Ferreira Gomes, o melhor prepa1
rado para asthma (puchamento»
bronchites chronieas. e agudasr
coqueluche (tosses convulsas) mo-
lestias nervosas, tosses rebeides,
gôttas, escarros o sangue, rou-
quidão, difficuldade de respira-
ção, tísica da garganta e do pul-
mão.

Vende Ernesto Simões da Silva
freitas, em sua loja a Rua For-
mosa.
'¦— ~ 

ii

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

Biscoitos Inglezes de todas qua»lidadas leite condensado manteiga
Fellippe, ferreira Santos, quei-
jos flamengos; e de prato; chá Pre-
.oe Hyson, em latas delgeâ$.

Vende acreditado Fadaria Leal-* 
iv a rua formasa n. 15*

RE8.EDI0S HOMEOPATHICOS
Granie sortimanto de remedios

homeopathicos, não só em Globo
lbs, domo em tintura, e assim bo
ticas completas, vindos em uma
caixinha, com colher para tirar-
se o medicamento. Estes medi-
camentos são muito novos, pois
são recebidos ultimamente da Eu-
ropa e dos Estados-Unidos. Yen-
dem»se por menos do que em ou-
tra qualquer paria. Agencia em
Cachoeira, loja de Fortunato José
Ferreira Gomes unicamente.

Dr. Silvino Moura e Compa-
nhia— Bahia.

PULSEIRAS
Um completo e variado sor ti-

mento de pulseiras, sendo^ de oiro
romano^ plaques e pratiados, de
differentes gostos, >.omo sejam;
mitando cobras, moedas e de ou

O abaixo assignado, legitimo
Procurador de Ignacio da Silva Pi«
mentel, morador na freguezia da
Gruz das Almas, para receber nes*
ta freguezia as contas de todos
davedores que estão devendo ao
mesmo Ignacio, e tendo o abaixo
assignado procurado fazer essas
cobr ancas amigavelmente, e como
os devedores conhecem perfeita*
mente que devem, iBais negam-se
em pagar, faço sciente a todos
que vai proceder judicialmente»

S. Felix, 21 de dezembro da
1887'."

Alberto José Pinto,

DECLARAÇÃO
João Baptista Guimarães decla*

raque por si mesmo deixou de
_u_,_._u__-.v vW.»«, —„„- — ser empregado do sr. Antônio de
ixos gostos, assim como pulseiras. Oliveira Pacheco e até esta data
a . «.Vi _.:.'__-_.; Vi;« ¦•n/inknii a l_-_-í « A t\ 1 o o n»íi_mi. na.U _r9_-.fr_-_
"¦«»¦»— ~~ '• •

d i seluloide, recebeu a loja de
Fer tunato a rua dl.ntre-P.mtes

1B. 24.

ao mesmo nada deve.
Cachoeira, 17 de dezembro do

1887,—João BaptisU Guimarães,
.'-.__.. V *-¦:

§

r
*
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TRIUMPHA A VERDADE
Está conhecido pelos- meus numerozos freguezes que é a lojalis bem sortida (Testa cidade, e a que tem fazendas de mais apu

de
da

Oi

por

e-

maiswv-»-,---^ -- -,*,.„ «i-wuoi - - i«v. -^_w-««v-iu-a» uo Miais <rad o gosto, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar
provar que não ha competidor, venham crer e scientificar-severdade.

üm covado dc me inò de qualquer côr por 889 rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira granito por 2500, igual a queahi vendem a 3500..
240 rs. importante sortimento de lan valem 800 rs.Um covado de setinôta liza por 200 rs.
Um chapéo a José Hariuno por 1600.

^Um 
pai-dj botinas couro da nmia com ilhoz, o que h* de

98000 
^ d° sapalinha in8leza Por 7&00 todos vendem egual por

Um par de sapato verniz que todos vendem por 10$,igual por 9&000.Um par de sapato couro da russia por 40000 é de admirar.Deslumbrante sortimento de casemira preta e de cores, em peças éa cortes. v
Bnns brancos e de cores cre'ones para todos os preços, ma-drastos, chapéus para homens e senhoras, o que ha de mais mo 4eternos.
Fichu» li-o*e com seda, luvas, leques, flores, espartilhos, calemose «ma ínfenidade de artigos que só com a presença dos fregue-zes posso mostrarejustifiBarque aqui nVsrfa cidade não hi com petidor.Avizo aos freguezes por aenos 30 por cento que outro qualquer.19 Rua da ponte velha 19

PADARIA LEALDADE
A htJA FOftMOZA

p Tem constantemente massas fi.nas como seja bolaxões apompa. "S^Sul^- vV">l°m" « ,s«» »°na»'
dor, bolaxas Adelina Castro, LJaQ £..eN»ndoalguns d'estes apre
Brazileiro. hiscoitos finn-f««*.»,. fenIa •**.»« uzo particular.

agiadavel e corresponde p erfeita*mente ao da ingleza.
Nacionaes e estrangeiras sio Unanimes em proclamar a sua bondai.

Brazileiro, biscoitos finos fatias daRainha e flor do trigo.
Na rua formosa n. 15

CERVEJA BRAZÍLEIR4
5|000 a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importador n'esta cidade Ma,nuel Fontes Moreira.
Tom sempre em deposito srande

J^d*de 
da mesní», |gggg

A sua côr deuradinha e D-rfoi.umeme límpida, seu $Bfe|

— particuL..O seu fabricante rogosija-se pe*ter conseguido fabricar uma cer*veja que está acima de todas na-cionaes, e superiores a muitas es«trangeiras, que só tem mérito pornao serem do paiz.O annunciante tem a profundaconvicção que o respeitável pu.blico, uma vez conveucido des.tas verdades, nào lhe recusará asua valiosa pròt8cçâo, do que seconfessa sumamente grato.

JB i"»Mea>ytdeo barateiro Jísó Gonçalves daAmeidu

WA 1B
Tinto e branco, de primftka e

segunda qu. lida de, vend.» Htaimol
Fontes Moreira, em pipas, bar-
ris e a retalho em litros, aceitação
leste vinagre no commercio tem

sido immensa.
Ode primeira qualidade lem

sub.stitmdo perfeitamente o de Lis.
bôa e muitas casas qu* vendiam
deste tem-no substituído poraquelle, sem a minima reclama*
çáo por parte de seus freguez-s.

Deposito na fabrie* di café
muido a rua das Flores n. 21.

GAFE* MUI DO"
Manuel Fontes Koreira,continua

com o seu fabrico de café muido,
como é geralmente ooIbúío,

Este tfafe é o verdadeiro café de
que as exmas. famílias, e mais,
amadores podem fazrír uzo sem o
minimo receio de qua seja um pro*dueto falsificado ou destituído do
seu verdadeiro palada-r jpois o seu
fabricante ahm do coniiecimento.
profissional que tem nesta in*
dusttia só manipula o melhor café
que encontra no mercado, razões
estasque o coloca na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.famílias que desejarem
uzar de um gênero tão perfeitomandarão abastecer*se do mesmo
na fahrici a rua das Flores n# %ílugar unico a onde é ven lido.

Preço i.f|00»- a bio.

TIJOLOZ

CELINA I s." Felix
.0 melhor preparado para tirar 11887.

O abaixo assignado tem con**tantementè grande quantidadede tijolos na acreditada olaries
do finado Bernardino Rodrigoüa*
reconhecidos como os melhores»,
de quantos possam vir ao mer*
cado.

as pessoas, que os pretendesrem podem dirigir-se »6-abaixa
[assignado na mesma olaria, ?í30 de setembro de

caspas e fortificar o cabello* yen. Joaquim Alves Saaihes»


