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A ACTUALIDADE
Já por diversas vezes incansáveis

temos aievantado o brado enérgico de
nossa consciência e dos nossos princi-
pios politicos.

Paralysado cm grande parte o mo-
vimento abolicionista, cuja idéia gran-
diosa tem em tão curtos annos arre-
batado om suas correntes bronzeas
um numero de fervorosos adeptos,
qual deve ser a posição que ha de to-
mar entre nós o único orgam abolicio-
nista que possuímos?

Além dos ataques offlcia.es do go-
verno, impedindo exteriormente oan
daraento das.melhores sociedades n'es-
se'gênero de convicções; alénrdo acin-
toso procedimento d'aque les que in-
vectivam a nossa folha com a bruta-
lidado do energúmenos da civilisaçao,
assaitam-nos as dlfficuldades com que
lueta..b nosso obscuro orgam depu-
blicidade em um lugar onde sempre
íoi onerosa a manutenção de um jornal.

Apezar de tudo, diante dos obsta-
culos,não recuaremos; havemos de er-
guer n'esse concerto poderoso dos no-
vos levitas o grito de alarma no cia-
rim brilhante da liberdade, que ve*
neramos e produzimos.

As. circumsfancias actuaes todavia
tão perigosas tão indecisas, em uma
occàsião em que os ânimos politicos
assoberbam o ideal de sua emancipa-
çãá futura, chòcam-se h'esse funesto
declive para o throno que tomba, e,
semelhantes a .correntes caudaes de
um Nilo, se derramam precipites no
coração do povo brazileiro.

Obreiros da idéia nova aqui esta-
mos de pé, firmes, suarentos de nos-
so labor legitimado pela convicção de
ir servindo, á uma das mais elevadas
causas sociaes, com a paciência dos
antigos gúe^reitos qué por honra
apenas tinham ò afiado , gume da es-
pada e o valor nos combates.

Eçgainosrnos dènodados e sobran-
ceirosdò meio (Tessa legião brilban-
te que, não obstante os planos de eom|
bate-ou guerrilhas irhmorâl do gover-no dp império, tem atravessado de'•- lado a lado o- coração da jsociedàde,
levando MW uma das mãos o facho
:¦ .• '¦---¦>¦ v."i<i<;*-*T,& ¦<?:¦ v:v ..• .\ •¦ ¦¦¦:¦ - - , .¦

quo ha-de algum dia aclarar a re*
volução do povo. -f-

Sim,---é preciso que o povo sutja,
alevante-se nâ vaga fulminadora das
instituições barbaras que hão-de ba-
quear no túmulo soberano das idéias
da democracia, quando a escravidão,
em seu somno de dois mil annos, for
despertada pelo grito espontâneo dos
povos.

Assàs temo-», grandes e pequenos,
homens do vul^o e cidadãos nobilita-
dos pela hierarchia do talento, espe-
rado que surja essa aurora; mas ain-
da è cedo; os tyrannos ainda estão
de pé; attèntam com abalo profundo
para o vórtice do pèlago:.. •

Ha pouco soubemos estai" comple-
tamente liberta a cidade de Sorocaba
em S. Paulo, onde o movimento co-
meça de apaixonar e de interessar as
almas que correm em procura da li-
herdade e dã razão.

Diante, ainda mais, d'esses e ou-
tros rasgos, impulsos espontânea men-
te realisados pela convicção intima
que vai tendo o povo de seus direitos
uzurpados e entorpecidos, á semelhan-
ça de espolio ignóbil da civilisaçao,
ós espíritos começam de communicar-
se, como n'uma.pilhi electrica os
effeitos se produzem harmoniosos, para
a grande batalha da paz, do direito
e da verdadeira religião/'

Emboquemos a tuba suavisadpra
de nossas alas, enfrentando accõrdes
e sobranceiros, a matilhá d'esses bar-
baros da lei e dareligiào; façamos peão
n'esse centro onde as luotas encar-
niçaram-se; mostremos o que è a ac-
tuálidade quando è nosso guia -a ver-
dade, o nosso estandarte a convicção
de nossos pr incipios -humanos; 'con-
fraternisemos-nos com os escravos
que sairam do eito para os esplen-*,
dores da luz e com aquelles queinfe-
lizes. ainda soffrem o horroroso
jugo; prophetisemos ás massas, cuja.
consciência está pura porque não foi
polluida pelos aguazis do governo;
emfim digamos,—è chegado o mo-
mento do derradeiro combate; è pre-
ciso que a escravidão caia, desappa-
recado seio da civilisaçao para que
o Brazil seja grande, respeitado, e
livrei ,?'

NOTICIÁRIO

ELEIÇÃO GERAL
Eis o resultado conhecido da elei-

ção geral do 13 districto:
Dr. Cezar Zama . . .. . • 349
Dr. Arthur Rios . . , . 195
Dr. Ignacio Tosta . . . . 10G
Faltam os collegios do Alegre e de

Brotas de Macahubas. N'este, porém,consta não ter havido elMoão.

BÁRBARO CRIME

Ahi entregamos á apreciação dos
nossos leitores a notici . que abaixo
publicamos, de um bárbaro crime,
praticado em uma infeliz escravisada,
no Rio Grande do Sul, que mais uma
vez vem testeflcar o quanto, é horri-
veí a-escravidão, e quanto è justo e
nobre a santa c usa que deffendemos.

- Convençam-se, aquelles que nos
odeiam que, em quanto houver no
Brazil homens ,escravisados, hão- de
sempre serem reproduzidos sémelhán-
tes factos.

Ainda no nosso numero anterior*
fallando sobre os effeitos que produza escravidão, entre outras cousas dis-
semos: que ella barbarisa o senhor,
tirando-lhe o sentimento de humani-
dade; e nao nos enganamos,, porque
este o outros factos se incumbiam de
provar.

Quanto não teríamos á ganhar para
com ãs mais nações, se, na história
do Brazil, nunca se escrevesse crimes,
como este, tão hediondos quantos bar-
baros?! . ;";E isto só è devido infelizmente no
Brazil, ainda haver escravisados; e
portanto victimas, para serehi sãçrl-
ficadas á tyrannia escravocrata. .

Quando será havida esta mancha do
solo nacional?!

Quando o carro triumphál da abo-
lição da escravidão, (çy que não èstl
longe) tiver estabelecido a egüaldade
entre todos os brazileiros. ¦./'¦%

Eis a noticia: {*
«Os? jornaes de Pelotas.trazem no-

ticias minuciosas de uni' prScesso,
que alli está sendo instaurado còiitta
ísolina .Ribeiro Guimarães e süa

::á.
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mãe Anua do Carmo Guima
raes, como autoras do horroroso
assassinato da parda Por-ia, con
tratada de Ignacio José dos Santos,
marido da p imeira.

No inquérito policial depuzeram
seis testemunha.», e para avaliar-
se quanto >ão .evoltantea as ac-
cusaçõfs que pes^m sobre as rès.
basta que desses depoimentos trans
crememos alguns tópicos.

Disse urna das testemunhas qu*
«Isolina tinha por costume, jogo
pela manha, mandar agarrar a
parda Porcia pela pretn Euz^bh
e applicar os mais horríveis ças-
tigos, como fossem; obrigar Porcia
a c< n er escremenfo de porco, de
gallinha e tôoe beber onua, ap*
pticantlo á victima, quando este
leçuzavá se a tom&r aquela b^be
Tag^m, um ferro em braza, den-
tro daí bòcca, e castigandoa <om
mão de almofariz sobre os peito»
e exigindo ainda que Porcia, qu*
nâo pouia andar fm con*equ» nca
dos castigos recebidos, levasse o
dia inteiro a lavar roupa; e uma
occasião cm que esta exanime, ao
voltar para casa, cabira nn cami-
nho» ainda a-sim Isoüua çastig* n-
do-a para que se levantasse, e ven
do que nâo era possivel, q^andonbuscar una carro de mão por elle
deporieníe para conduzi! a á casa,
continuando a casigai-a, não só
no trajnto como depois que se'encerrou em um quarto com a
victima, appIic-HKkvlhe bolos, nos
pó*; com um páu».

A preta depoz que Izolina obri-
gav*r não só a ella deponente como
ás duas muiatinhas Julia e Alice,
applicar os castigos em Porcia; e
quando se recusavam, eram casti-
ga Ias por ella; que f^zia Porcia
sahir do quarto com corda bo pescoco e r/este estado era conduzi-
da-pelas mulaiinhas referidas pelo
pateo 0 varanda; applicaudo-lhe
Izolina castigo* que a obrigava- e
comer toda e qualquer imuiundicia
que mandava buscar no 'monturo-,
é para melhor levar I, e-ffeito a?
S|ia$^ -prdens, appliçavs ym iição de
jflgp na boicç^dpvictioia e depois
encerrando-a n'um quarto dava
lhe bollosnos pès^com uma iaboa,
cast^aníip-?t tanabem com %w ti*-
jolíi nas castas e p^íos, fazendo £

? viçtoia deitar sangue pela bocea
repetida vezes; que uma vez que

Izolina nastigava Porcia. Igu cio
dos Santos» para fazer ce<sar o o»»-
ligo, yíu%e obngado a dar bofe
tadas fttn sua esposa, t<jndo em
oulra occasião mandado Porei» qu •
tosse queixar se á auto»idade, que
esta fana cessar os castigos; po em
Porcia, tendo Sihid » d * c*s*, p?ra
tal fim, voltou logo sem cumpri
a ordem. Ignacio dos Santos, au
chegar em casa e ter parte da mor-
te d« Porcia, d ssera qne estiva
?"rio, que calculava os trabalhes
por que ia rasgar.

Anna <io Ca? mo e Izolina, duas
filhas d'est* e tres criados fugi
ram e nâo se sabe onde param

A fuga. ao que consta a uma fo-
lha local, foi protegida pela policiei
particular da costa de Pelotas, á>
ordens do subdelegado d'aque-le
d-strieio, Ghâstovam José dos San
tos, o qual tambem tentou su.bur
nar ura pMo, exigir do-lhe que
nada Jicesse em 4 oca da liberda
de completa que lhe promettia.

A associação Abolicionista d'a
quella cidade effectuou, no dia 17
do corrente, solemnes exéquias,
em honra á memória da pardaPorei aj martyr dos furores sangui*
narios de sua senhora.

tm orador da associação occu-
pou a áttenção do auditório, re-
latando 8s. peripécias da terriyel
tragédia.
, Para assistir ás exéquias foi
convidada a população em geral
por meio da imprensa.»

TELEGRAMMAS
a*"". Paulo, %

A câmara municipal do Amparo
convocou uma reunião de lavra*
dor.es para o dia 20 do eorrentè,
afim de tratar da libertação total
do município.

DEPUTADOS ELEITOS
laes—Alexandre Herculano,

dr. lzaias de Jlello, Bahia, dr.
João Fernandes, coronel Temisto-
cies, coronel Pinto Liina, dr. Eus»
iaquio Primo dè Seixas, dr. Flavio¦jumte, dr. Bento José Fernandes
-8c Âltné da, dr. João Evangelista
Pevireiia de firqueira^ dr.> Wm*
çesiau Guimarães, capitão Auto-
nio Pessoa da Gosta e Silva, dr;
João dos Reis de Souza Dantas,
dr, Qezar j^ma, dr. Rocha Medra-

ds dr. Anto uo Rolrigua* ia Cu*
hi i>íel'o. dr. alexandrino Gui-

marres, dr. Fran3i>co Gones do
Oliveira e coniego Antônio Agrip-
pino da Silva Borges.

G ns írva Íorès^-Padre Arsenio,
<h\ Ihl Magalhães, rir. Joaquim*
IgiacioTons dr. Rodrigues B an-

ã<», J »sé Ferreira ie \1ello Lima,
v gano João Neponuceno Alves,
dr. Anauias B»pii$ia, Josélustmo da Silva Tdles, dr. Joaê
Ignaro da Silva, vigário Gustavo
Ias Nev s. capitão Andrelioo Bar*
ellos, padre Jo>é Cüpertino d'-

Araujo Lima, coronel Aristides da
Cohta BorgMs« vigário Vicente Fer
Mira dos "Passos.

PRESO ESPANCADO
Lô»se na «Tribuna» de Santo

Antônio de Jesus:
Diz o «Afflericano»de Cachoeira

que'tendo o. dclagado de políciad'aqunlla cidade sciencia de queum guarda policial espancara a
um preso, levou o factó ao ço-nhecimento do sr. capitão Cova e
esie castigou o soldado.

O delegado por esta occasião
recommeadou muito terminante-
mente que nào se espancasse a
preso algum, comprehendeudo cer^
lamente que uma autoridade poif-ciai não é carrasco. >

Ent etanlo, aqui. o infatuadb
carcereiro é o primeiro a massacrar
os presos entregues á sua guardatendo de antemão a convicção de
que nada lhe pode acontecer,
por ser amigo das autoridades. |

E' que ha Cachoeira o carcerej-.
ro não é um «p«rspnagftm» corn!)
ó o nosso graufie Nicolàu.

CIRCO
Hontem hauve espectaculo ho

circo ^nglo-Braíiíeiroi^ a ^raea
da ^cdamaçâo d'està cidade,
hoje e amanhã tambem haverá
espcctaculo,

—«-

ANNUNCIOS

. COLLEGIO ESPERANÇA
Este estdbeUècimento de instou-

ção, â rúa da Ponte Vèlhá, abre
suas aulas no dia 10 do corrente,,
mmWmmmmmmWmWmWmm^mWÊÊÊtÊfmmWmmmmmmWtlmWmmmmmmw^

O Abaixo assignadõ, vem de-
claraf aos irmãos e devotos da ü*

/ -
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mandado dé Nos«a Senhora da (>.n- v. 3; e em cima da h e* na uo
ceiçSo do Monte, quo recebeu pro
visortameiité atoa nova eleição, a
thesouraria da mesma irmandaríe;
aíim de fazer alguns repaios no
templo, visto seu estado de^aoen-
te, por isso pede aos irmãos o
favor de mandarem pagar seus
annuaes atrasados, para serem ap-
pi içados' ao mesmo fim.

Cachoeira, 2 de Janeiro de 1888
Antônio José Tinôco.

ATTENÇÃO
PARI A FESTA HO NATAL ANNO
.8 BOM E REIS
André Moraes ac*ba de receber

da capital, um rieo e pomposo
sortimento de eiélo»;es> os padrões
mais lindos, a 320 ao covado,
urna partida de «apatinhos para
senhoras a 4Ü, e dos ricamente
enfeitados a 6U, uma peça de
madrasto encorpado por 5U e mais
artigos que chama a attenção de
seus freguezes, e que está d spos-

¦to a queimar por menos 30 0|0
cio que outre qualquer, venham
ver para crer.

André Moraes rua das Flores
N. ST- ::'

MEDICO E PARTEIRO

O DR. R. J. IlE Indradb
.. . .¦;,• [?£}.í > 3. .-. ¦'¦.-:•:

pôde ser procurado para o
exercício de sua profissão, á

. rua das Flores n. 27.

CACHOEIRA
o

jos

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

Bisaóitos Inglezes de todas qua
Cidades leite condensado manteigas?n* e. Ferreira J Santos, quei-

engos; e de prato, cha Pre-
Hysoa, em Jatas de 11 e21.

Vende açre4itãdp Padaria Leal-
dade, a rua íòrmása n. 15.

ANIMAL DESAPPMíECíDÜ
] Pesapparigceíi do abaixo assig*
#»do, ria noí|a de 5 pára 6 do
corrente, um burro qúe tein o$
signaes seguintes: ..." V

Husso, esíá marcadç na anca
4o lado esquerdo com ss lettras.

em um ferimento pròluzriò po
carga de garupa, anda escancha
do po- ter s^fírido de mal de es
canch-.

Q«»em o eticQn.ff.jfjr e o levar ao
m -mo abaixo ^fgnado nVta ei
dade á rua das flores, jun o a pa*
dáría do vr, Veira G»mes, será
gratificado oom aqu.*nti< de 203i achoeire, 17 <íh dez» mbr d
1887.— Manuel Sebastião do Nas
CIMENTn.

mmmm ma
N°*la bem multada casa de

negocio, v**nd"-s« maJega in«
gleza de bòi quabdade, chá d*
índia e preto, a«sim como tem
*emt>re massas 6n*s de t das as
qualidade , na rü» Formosa des
t* cHaK

DE
ANORE MORAES

O pfopr?»darift d^.trt bem co.
rihecido estabelecimento partici-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade o seu r^concuvo que se
»eh« bem sortido das melhor
fazendas francezas, ingl-zas ale-
mãe», calçadas, miud zas. pejfú-
mariQ99 roupas feitas o qn* tu io
de hora em diante venaíejá por
muito-menos d<jt que outro qjlM-
quer estabelecimento, visto d'esfa
vez suas comoa* ser^m feitas

om grandes vantagens e capri*
*h<0 escolha; qxxm duvider v *
nha vêr, que seu estabeJlecimn-
to se achará aberto oas 6 da asa-
nhan a* 9 Ia noite.

27 Kua das Flores n, 27.

i)r.
nhia-

> Ivino
Bahia.

Mour.j e loupa-

ser pm reg ..o dò »r. An'.en o ds
Oliveira Paóhêon e até esta data.
-.o m *m<* nada duve.

(Vhaeira, 17 de dezembro de
1^87. —Jrao Baptista GüiinírSes.

DENTISTA
i). LEONOÍi H A. DOS SANTOS

À pruíieira deit>ta p«-la f« uU
dad^ Mouco Cirurgci di Pre*
vinoi .

^e*ta cidid^ exe ce $i]t\ pro*
fissão a contento de *eu$ cliente?,

humba, lirua, arranca dente* e os
Oiloc^ por preços c muindo*.

ABOLIU») <1*>U. |
José Theodoro Pâmponsti ofifre-

ce s^us serviços ao «bebei ni>mo
d'rtsta coma-ei. c

Os «escravísados», que se jul-
garern com direito á sua* liberda-
des, que por cffdito da lei de 7
de noven.br > r<e 183*, quer por
outra 14, podem procurai o na
sua residedcia em S. Felix.

REMEDIÜS HuMEOPATHlÜOS
Granie sqrtimanto de remndio8

hómeopathicos, nâo iò em Globo
los, como em tinlura3 e asMua bo
tiçás completas, vindos m uma
caixinha, com colher para tirar
sç o Dftedicamento. Estes medi-
camentos são muito fiQVQS, pois
são recebidos ultimamente da Eu-
ropa e dos E^tadosRÜnidos,. Ven^
dem-se por menos do que em ou-
tra qualquer parle. Agencia em
(íachoieira, loja deFoítilriaíp Jpsé
Ferreira Gomes uftitíamenle.

CIG&RROS GiLMàNTES
Para fazerem desapparccer ins*

tantaneam nte, a fílta de respi-
ação produzida qne: por asthrna

(pu hAmento) quer por soff^ men-
)o$ bron.hites, quer por moles-
tias do coração e de ficado.

Vendc Ernesto Simões da Sil-
va Fretas em sua loja a Rua
Formos.

O abaixo assignado, legitimo
Procurador de Igrmio da bilva Pi-
mental, morador na freguezia da
Grúzdas Almas, para receber nes*
U freguezia a^ contasr de todos
d veiores que estão d vendo ao
mesmo Ignacio, e tendo o «baixo
assignado procurado fazer essas
cobranças amigavelmente, è como
as devedores conhecem 

''perfeita*

mente que devem, m is negaifl-se
em pagar, faço sciente i todos
que vai proceder judiciatoente.

S. Felix, 2i do dezembro da
1887,

Alberto José Pinto,

DECLARAÇÃO
João Baptista Guimarieí éeclâ-<

ra qW por si ~~

/.}

mesmo deixou Je

/ • i
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OVA LOJA
DA

TRIUMPHA A VERDADE
Rtá contre iio pelos meus numerozos freguezes que é a loja

mais bem solida d'esta cidade. « a que tem fazendas de mais apu
rad o gos-0, e é a que vende sem ganinr, para ainda acabar de
provar que nao ha competidor, venham crer e scienli6car«se da
verude.

Um covalo dc me inò de qua'qur côr por 88) rs. egual
que por ahi ve d m a 960.

Um cov«ío e caz-inír* granito por 2500, igual a queahi tendem a 3M)0.<
-40 rs, impo tinte sórtitnénto de lar» valrro 800 rs.
Um coyBdô de s-t:t)êt* liza por 9i0lí rs.
Um «-hapèo a J >*é M»noH t>or í60y.
XJrn i!,r de botinas curD <ia éa^m com ilhoz; o aue Lu de me*

lho r< 9S000. H
tm par de sapatinha ingira p»r 7§00 todos vendem egual por
Ijin pr de sapaio verniz qus lodo; ^ndem oor 10$,igual por 9§00<),-'•w pr de sapato cu o da rjussia por 4fÔ00 é de admirar.
D 'Himbranie surlimeot» de casemira prfi.* e da cores, em pe

a as

poi

ças e cortes.
cô -o clones para fc>los os prcç3*,

hunense s.oinras, o qua ha de--mais
ma
mo

B-ias b*Hi)pos e d
dravos, chapéus paradentes-»

Fi hus ib0:e con s,da, luv.s, l-q-a*», Q<Vev espartilhos, caladosum* ínfeniiade le a ti gos qu? 4 coma peruca d>> fregue-.zesjMssu m> tn^j.jsti iirtj.ie q u Ve^U cidade oão h i-competidor.Avuo «os f egu.z^ p it teaos 30 oor cemo que outro qualquer.*9 Hua da poute velha 19

e temi

PADARIA LEALDADE' 
A isT3\ FôMoZA

Teto conaantemMnle massas 6-
nas tomo seja bolaxõís aporopa.
dor, boiaxa*; Adelma Castro, Luzo
Brazilttjro, biscoitos finos fatias daRainha e fbr do trigo.

Na taa formosa n. 15

CERVEJA BhAZILElBà
5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafa6 seu importador'o'Mla gtl Ma.nud Fontes Moreira.
Tem sempre em deposito gra nde

pr ciu«
Esla cerveja è i„aiter9Vel por¦4 a 3 annos. y

agtaiayel b corçesponde perfeita*menieab da ingleza.
Sacionats e estrangeiras sSo ttna

nimes em proclamar a sua bonda-
de, chegando alguns Vestes apre-
feril a pa a-sau uzo particular.0 seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar uma cer*veja que está acima de todas na-cionaes, e superiores a muitas és*trangeiras, que «6 tem mérito pornão serem do paiz.0 annunciante tem a profundaconvicção que o respeitável pu.blico, uma vez coiiveucido des.
tas verdades, náo lhe recusará aiua valiosa protecção, do que se
confessa sumamente grato.

tamente límpida, seu \l\»Zil\ meMr P^parado para
AGUACELINA

0 melhor preparado para (irarj1887.

deo barateiro José GouçaUesde
Âraeida

TI

C/a

Tinto e branco, de primeira e
segunda qu.liiade, vendo Manual
Fontes Moreira, era pipas, bar-
ris e a retalho em litros, aceitação
deste vinagre no commercio tem
si fo immensa.

O de primeira qualidade lem
substituído perfeitamente o de Lis»
bôa e muitas casas quo vendiam
de.ta tem-no substituído por
aquelle, sem a mínima reclama*
yáo por parte de seus freguezís.

Deposito na rabici d café
muido a iu* das Fjorçs n 21.

FE' MUI 330
Manuel Fontes iüíon irn ontínua

com o *eu f»b'io <ie café muido,
orno é ge -almente oqíiíííi.j,

Este caie é o verdadeiro *afè d*
que as exmas. famílias* e miis,
amadores podem faz r üzo :éwi o
mínimo r^o io de que sej* um pro*dueto falsincado ou d^stófMío lo
seu verdadeira paladar;po.s o sau
fabricante -Vm do couuccuninto
profissional que tem n^ta in-
dus ti ia só manipula o me hor café
que encontra no mercado, r*zõí§
estas que o coloca na altira do
seu verdadeiro valor.

À exmas.famtlias que desejarem
uzar de um gênero tão perfeito
mandarão abastecesse do me^mo
na fabrici. a ruadasFloras n* 24
lugar unico a onde é vendido-

Preço 1§000 o kilo.

«12
O abaixo assignado tem coniu

tafttemente grande quantidadede tijolos *n» acreditada olâries
do finado Bernardino Ròdrigouaw
reconhecidos como os meíhòrçs,
de quantos possa'pi vir ao meí,«
CadO. :e£'.: Jg

As pessoas, que os pretende*ram podem dirigir-se ao akaix^
assignado na mesma olaria.

S. Felix 30 de setembro de

ven Joaquim Alves Sanche%

ijm-i


