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I0IEMGEM ASTEROIDE
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PELA SUA CONVERSÃO AO ABOLICIONISMO
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Moreira de Barrou não è mais o
escravecata de hontem;' Moreira de
Barros não é mais o terror do aboli-*
cionismo; Moreira de, Barros não é
mais õ deputado liberticida, que sa-
crificou uma câmara ao escravagismo.

Moreira de Barros, é, sim, o aboli*
ciònista de hoje; ó a nova raiz-lani
.çadapela magestosa arvore da liber-
dade; é ò novo. Paulo do aboliciOr
nismo. j

A iiação brazileira júbila-se de pra}-zer, o abolicionismo cobre-se de gloj-rias, íor contar mais esta vicforiaj.
O Divino Mestre disse: que seria

riiqtivo de grande prazer nos cèos kconversão de um pecçador, de iguajl
fôrma para nós esta conversão é mo<-
tivo dev grande regosijo, porque nosvem dar;mais uma incontestável vi^-ctoria. >-\ ia ¦ >2ku ¦% -x-, \ .

O teiegrapho tran3ttiittio^nos, a gra-ta noticia que o sr. conselheiro Mó-reira <le Barros, havia libertado' todos

... "

os seus escravisados—-incondicional*
mente.

S. exa. jústifícou-se das suas cul-
pas; s. exa. não tem mais >direito de
ser taxado de brazileiro rçtrogado; s.
exa. tornou-se digno do honroso no*
me de,< paulistano. O escravagismo
fíoffreu' mais esta derrota, o seu pa-
triarcha acaba de sef convertido!

Convençam^ os escràvocatas que
esta conversão foi o resultado de uma
profunda reflexão do illustre çonse-
lheiro; foi o unico caminhq: apontado
pela Aaçao, por.onde s. exa;.'poude
sahir brilhantemente.

0'-xa-lâ que este exemplo possa
approveitar aquelles que infelizmen-
te ainda são escràvocatas, e nòs, como
obreiros dogrande edifício da liber-
dade; toda vez-que sé der uma con-
versão como esta, juiilosos a festeja-
remos e Cheios "de nobre; afan; diremos
ao universo, que-->a Deusa liberdade

]não consente que no Brazil exista es-
cravos.

MOEEIEA DE BARBOS
'Dois mil escravisàdos libertados,

duas mil victimas. dó ferrenho despo-
timx>,restituidas,^aa;seu naturjal esta-
dò dè-liberdade.

aquella que era, ^algoz topncMi* sa
'.humano; Moreira de; Barros á semeH
lhança de Saulo, queera o maior per-
seguidor de seus irmãos* M atacada
em sua carreiras vertiginosa e H'este
seguir: o Mç&rçlhe disse; porque rn&>
sois caridosa?; como iSaulo^ ellères^
póndeu,que dev$ fazer* tTza de cas
ridade, torna-te egual a: teus fseme-
lhantes, liberta a teus pretensos escra-
vos, reconhecemos como teus irmãos

Converteu-se!
Como Saulo tornou-sè maior aposto*

lo do abolicionismo, e hoje como $steé um dos .maiores propagadores da i
e gualdade humana.-
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"~Reconheccndo-so réo do fructo do
trabalho do seus irmãos não os libor-
ta, porque eram livres, mas quebra*
lhes os freios que injustamente os op-
•primiam; porque reconhece que no-
nhum direito tem sobre ellos, e por
tanto restitue-lhes a liberdade sem
lhes impor ônus algum.

As idéias santas produzem estes
milagres! Um abolicionista.

COMBATE

julga possuir patriotismo, libera-
lidade e independência, temos a
declarar que a nobre villa do Oro*
bó, situada no centro d'esta pro-
vincia, não possuo mais um es-
cravisado, e breve seu município
não os possuirá.

E' digno de louvor. Honra aos
distinetos oroboenses.

:_=_.

ATAQUE
N'esta lueta do direito, do escravo «Quousque tandem abutère pati

_ __.  ___. _\_-,_to. _*__¦_ __._-_r_V._-_y» nrAtOfflníl • _. •contra a força do senhor, protegida,
por leis iniquas, a victoria não será
de todo possivel sem sangue.

Esta verdade, que está nos factos da
historia, será o diapason no rugir do
leão, quando romper a jaula em que
prende-se um povo, que derramou seu
sangue para não ser escravo.

Continuar o governo de Pedro 2.°
a prolongar a solução do problema
para salvação da pátria, é incitar os
ânimos a revolta, è armar o braço do
escravo contra o senhor. |

E essas victimas da policia e dos
possuidores de escravos, cujo sangue
goteja nas torturas das fazendas e
engenhos, porque ellas reclamam a
liberdade roubada, são fontes a bor-
hulhar o liquido nutritivo do co-
ração da natureza. São os gemidos da
mãi afflicta, vendo o filho chorar no
soffrimento da dôr. E' a humanidade
pedindo vingança.

E porque não toma o governo e-
nergicas medidas, para poupar o cri-1
me e as victimas da prepotência??

Não è hoje publico e notório que a
nova matrícula deu em resul-
tado o domínio falso de homem sobre
homem, se uzando de artifício em
matricular-se filhos de africanos como
naturaes do Brazil.

Africanos maiores de 60 annos ten«
do edade lüetior, por não se contar
com a certidão de haptismo, visto que
na maior parte não eram haptisados
os africanos importados?!

Não se sabe que os ingênuos são tra-
tados nesses lugares como captivos e
ate recolhidos as cadeias?!

Tíãoè verdade que as matrículas de
escravos dé 1887 são todas eivadas de
vicios?!

Não é verdade do Direitoa necessi-
dade da prova de filiação para iden-
tidade da pessoa?!Não è verdade que só podem ser le-
gaes os procuradores constituídos com
às formalidades da lei?

Pois o combate se trava e quemserá o vencedor??
Ai' d'ellès.

NOTICIÁRIO

,N 0 OROBO' LIVRE
Para vergonha e pejo de di-

versas localidades da provincia da
Bahia e da própria capital, que
presume ser Athenas brazileira, e

go sr. dr. José Teixeira aqui n'eg.
ta cidade, quando um ta! ar. João
Severino, caxeíro ou como melhor
se queira entender, do sr* Hon-
riquo Teixeira, apresenta-se na
residência d'aquelle dr., unido
com alguns íntimos, digo amigos
do sertão, para, como d.zui
o tal sr. João Severino, tentar
decidir da sorte d'elle e do nosso
prezado amigo o dr. Teixeira. Po*
rém faltou-lhe o «salto».

Alguns amigos dedicados e o
povo em massa, não consentiram
que tal acto bárbaro se consumas-
se, prohibindo e fazendo desappa-
recer a turma de capangas que o
tentavam assassinar, talvez.

Bom será que o tal sr. João
Severino, se convença que muito
caro custaria a vida de um cida-
dão como o dr. José Teixeira, pois
quanto mais intelligente e dedicas
do, mais louvado, quanto mais
louvado mais....vingado.

Por este facto verá o publico
que deve ter sempre em vista
o nosso amigo, afim de que elle
não tenha de passar por segundo
dissabor*

A nossa imprensa identificada
com s. s. estará sempre dis-
posta a pugnar pelos seus di«
reito s, ella não recuará e nem
jamais se intimidará das perse-
guições que lhe queiram urdir e
nem mesmo das traições do que
tem sido victima.

encia nostris»
Até que ponto chegará a vin-

gança dos nossos inimigos?
O caso que vamos narrar, im-

presssonados pelas fataes conse-
quencias que d'elle poderiam re-
sultar, dará exuberantes provas do
secreto manejo de infâmias e trai-
ções com que certos fracos (aliás
poderosos no dinheiro) se armão
para mesquinhar e vergonhosa-
mente descarregarem seu stulto
furor.

Eíl-o:
Um moço digno, honrado a in-

lelligente, medico da pobreza,
(effeitos reprovados por todo a-
quelle a quem taes predicados lhe
faltam) defende um dia, com a
franqueza de seu caracter a ou
trem, porque, como lhe cumpria
a honra e o seu humanitário co*
ração—< não quiz approvar que um
cidadão fosse esbofeteadô e des»
honrado!

O Martyr é, C. R. H,
O deffensor é o nobre dr, José

Pereira Teixeira. *
Reprovado porém, pelos es cra-

vocatas e bajulador s, foi o ultimo,! ~ ,. ., • „ „« ,ISÍA
pela expontaneid-ede com que m ./f,m°8 ^ÍTZll £Lapresentou pezando na balança MMM oo_ape_enl« p n a^fôrma
Cícero as in^rias e ferimentosW hathT e /eshu.maf W?M.íaZ. ,_ „__!___. Si _^ .___.." u * J lum tal sr. íanuauo, fazendeiro nasícos e moraes do opprimido. ..

D'ahi toda perseguição, toda
vingança foi tramada contra o de-
nodado deífensor Cezariauo.

E vingaram*sel
Venceram uma eleição, mesmo

saltando sobre todas as conside»
rações! Sobre tudo o que era
mais sagrado: o respeito a lei não
foi attendido.

Não satisfeitos, aliás, vergonho-
zos pelo modo e proceder do elei*»
torado d'aqui e de S. Felix, pro-
curam tomar uma represália pelosystema «Macahubense».

Eis os factos:
|chava-se o nosso distineto ami*' Branco!

fregue» a de Sí Gonçalo dos Cara-
pos, está maltratando .'uma*infeliz
ingênua.

Informam «nos que a infeliz não
podendo mais soffrer tão borro-
rosos tratos, evadiu-se; para esta
cidade e á'aqui para a Bahia.

O seu pretenso senhor, porém»
foi no seu encaíce e consegui-o ca-
ptural<aa conduzindo a dè novo á
sua fazenda, onde está lhe infrin*
gindo horrorosos e revoltantes cas-
tigos, a* que a pena tem pejo de
os escreves. ¦'.*¦

Quanto és infeliz lei <ÍQ
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S. EXA. ftVM. ARCEBISPO

l ANIMAL DESAPPAKKCIDO
IflDesapparoceu do abaixo assig"
'In«do, na

DA BAHIA
O povo br 

'% 
pôctrisado pelo

facho da lo Jyo, llluininan-
do os osp /l/secados no cu-
jne,loova t jêfflto imponente da
egreja em leffor dos escravos;
mas a luta se torna maior com as
dificuldades do se encontrar as
certidões e os emolumentos da se-
cretaria eclesiástica e dos vigários.

Ora, sendo culpa dos parochos
nao encontrar-se certidão de bap-

tismo dos africanos e descenden

corrente,

tismo dos africanos e a.sc. uu«u- «.,.„«_
tes era de caridade e justiça que gratiucado com a qu«nuales, era ao w»Ufl«OD j ] ifí Cachoeirs, 17 de dezer
s. exa. nrma. ordenasse asjaiui- • cRRiSTUft
cações de edade, sem os grandes
emolumentos êxodos.

Assim se facilita a prova da fi-
liação, descendência e ascendência
em favor da liberdade do escravo,
que a egreja reclama,

Um Padre.

ANNUNCIOS

O Abaixo assignado, vem de
elarai aos irmãos e devotos da ir-
mandado de Nossa Senhora da Con-
feição do Monte, que recebeu pro-
visoriamente até a nova eleição, a
thesouraria da mesma irmandade;
afim de fazer alguns reparos no
templo, visto seu estado decaden-
te, por isso pede aos irmãos o
favor de mandarem pagar seus
annuaes atrasados, para serem ap-
plicados ao mesmo fim.

Cachoeira, 2 de Janeiro de 1888.
Antônio José Tinôco.

o
noUa de 5 para (i do
um burro que tem os

signaes seguintes:
Kusso, esiá marcado na anca

do lado esquerdo com as lettras
M. S. e em cima da anesma anca
Um um ferimento produzido por
carga de garupa, anda escancha»
do por ter soffrido de mal de es-
canche.

Quem o encontrar e o levar aa
mesmo abaixo assignado n'esta ei-
dade á rua das flores, junlo a pa
daria do sr. Vieira Gomes, será

de 20#
zembro de

1887.— Manuel Sebastião do Nas*
cimento.

ÜA
DE

ANDRÉ MORAES
O proprietário d'e*te bem co*

nhecido estabelecimento partici-
paaos seus freguozes, d'esta ei-
dade o seu reconcevo que se
acha bem sortído das melhores
fazendas francezas, inglezas alie*
mães, calçadas, miudezas, perfu-
marias, roupas feitas o qne \ tudo
de hora em diante vendei^ por»
muito menos do que outro igual-
quer estabelecimento, visto d'esta
vez suas compras serem feitas
com grandes vantagens e capri*
chosa escolha; quem duvidar ves
nha vêr, que seu estabellecimen-
to se achará aberto das 6 da ma-
nhan as 9 da noite*.

27 Rua das Flores n. 2T.

ti) e Uyáon, em latas de ijj c^-
Vende acreditado Padaria Leal-

dade, a rua forma sa n. 15.
"" DENTISTA

D. LEONOil H. A. DOS SANTOS
A primeira dentista pela façül«

dade Meaico Cirúrgica da Pro*
vinoi*.

Nesta cidade exerce sua pro*
fissão a contento de seus clientes
chumba, lima, arranca dentei e os
collooa por preços commodoíi,

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pamponet ófifere-

ce seus serviços ao ^balicionismo
d'osta comarca.

Os «eseravisados», que se jul-
garem com direito á suas liberda-
des, que por effeito da lei de 7
de noveaibr > de 1831, quer por
ouira lei, podem procurai-o na
sua residedeia em S. Felix.

ATTENÇAO
PÁRA A. FESTA DO NATAL ANNO

BOM E REIS
André Moraes acaba de receber

da capital, um rico e pomposo
sortimento de cietones, os padrões
mais lindos, a 329 ao eovado,
uma partida de sapatinhos para
senhoras a 4U, © dos ricamente
enfeitados a 6Ú, uma peça de
madrasto encorpado por 5U e mais
artigos que chama a attençao de
seus freguezes, e que está dispôs

MEDICO E PARTEIRO

O dr* R. J. de Andrade

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

CACHOEIRA

Na padaria lealdade vende-se
„.  - r vinho figueira de superior qualí-

to a queimar'por* menos 300iOUade águas e J S P J.
do que outro qualquer, venham! Biscoitos Inglezes de todas qua*
ver para crer. Ilidades leite condensado manteiga

André Moraes rua das Flores!Fellippe, Ferreira Santos, miei-
H. *7 i jos flamengos^e de prato, chá Pre-

cigarros calmantes
Para fazerem desapparecer ins«

tantaneamente, a falta de respi-
ração produzida qner por asthma
(puchamenlo) quer por soffnmen-
tos bronchites, quer por moles-
tias do coração e do fígado.

Vende Ernesto Simões da Sil-
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.

¦ —•

O abaixo assignado, lagitimo
Procurador de Ignacio da Silva Pi«
mentel, morador na freguezia da
Grazdas Almas, para receber nQs-
ta freguezia as contas de todos
devedores que estão devendo ao
mesmo Ignacio, e tendo o abaixo
assignado procurado fazer essas
cobranças amigavelmente, e como
os devedores conhecem perfeita*
mente que devem, m«ís negam-se
em pagar, faço sciente a todos
que vai proceder judicialmente.

S. Felix, IV de dezembro da
1887,

Alberto José Pinto.
- —

W&BàM^ MAI
Nesta bem montada * casa de

negocio, vende-se maüíega in*
gleza de bôa qualidade, chá da
índia e preto, assim como tem
sempre massas finas de todas as
qualidade?, na rue. Formosa des*
t* cidade,

\ *T -J
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TfilU MPHA A VERDADE
i

Está conhecido pelo? meus numerozos freguezes que é a lojamais bem sortida d'esia cidade, e a que tem fazendas de mais apu*rado gosto, e é a que venderem ganhar, para >ainda acabar de
provar que nao ha competidor, venham crer e scieatÍQoar-se daverdade. :

um covado dc merinó de qualquer côr por 883 rs. e*ual aos
que por ahi vendem a 960. °

Um covado, de cazimira grariito por 2500, iguala aue norahi vendem a 3500.. ..-.*-..., ? r
240 rs. importante sortimento de lan valem 800 rsUm covado de setinêta liza por 200 rs.

0m chapéo a José Mariano por 1600. ,,.-,. v.

lhSmpora9á000bOtÍaaS 
C0Ur° ^ rU1SÍa C°m ÍIh°Z' ° qU6 ha d0 me'

9SO0OPar 
^ Sapatinha ingleza por 7<?°<> Iodos vendem egual por

Um par de sapato, verniz qua Mos vendem por lOligual por 98000.Um par de sapato couro da russia por JfOÓO é de admirar.Deslumbrante sortimento de casemira prêia e da cores» em pe-uâs e cortes* -., ¦
Brins brancos e de cores, creíones para Mos os preços ma-drastos, chapéus para homens e senhoras, o que ha de mais mo.

e iPiliiP ¥***0^W9M espartilhos, calçadose «ma ínfenidade de artigos que só com a presença dos nw.
Avizo aos freguezes par -jaenos 30 por cento que outro qudquer.19 Rua da ponte velha 19

de o barateíro ífsé Soriçülres d*Ameida
V

u

VMMl
Tinto e bra- primou esegunda gualidtf^ ~dn Manuel

Foniei Moreira, pipas, fcaf,ns e a retalho em Kviáè. aceitação
deste vinagre no commercio tetasido immensa.

Ode primeira qualil-ida lemsubstituído perfeitamente o de Lis.bôa e muitas casas que vendiam
deste tem-no subuiluido poraquelle, sem a miniraia reclama*-
ção por parte de seus freguezss.

Deposito na fabrici di café
muido íí rua das Flores n. 21.

CAFÉ' MUI DO

¦

PADARIA LEALDADE j
A RUA FORMOZrY

Tem constantemente massas QJnas como seja boiaxõas apômpa.
dor, bolaxas Adeliha Castro, Luzd
Brazileiro, tiscoltos finos fatias daiRainha e flor do trigo.

Na rua formosa n. 15

i

¦ 
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_.. CERVEJA BRAZILEIBâ 
'j

. 5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafaé seinmporfcdor n'esta cidade Ma.nuel Fontes Moreira.
Tem sempre em deposito grandequanUdade da mesma, |ÜS

preta. ., ¦;;•,.,,. Hft?¦*¦ :> ¦
Esla cerveja è inaiteravel por* a d annos., y l
A sua.côr douradinha e nprM.

agradável e corresponde perfeita-mente ap da ingleza.
.JaeÍona«?;« estrangeiras $lo üna

nimes; em proclamar a sua Sondai,
jde, cuegSnde alguns á^te* a prei-teril a para seu uzo particular. |O seu fabricante rogosija-se p@lrter coaseguida fabricar lima ceiHveja que está acima de todas uai-
çionaes, é .superiores, ^niuitas es-

jtrangèiras, qne, só tem métíto pornão serem do^ paiz. jO aanuncianie tem a profunda
(Convicção que o respeitável pd.blico.tjma -vez conveucido cies.Ias verdades, não lha recusará asua vdiosa protacçâo, do que seconlessa sumamente grato.

Manuel Fontes Moreira.nontinua
com o seu fabrico de'café muido,
como é geralmente conhecido,

Este café é o verdadeiro cafò de
que as exmas. famílias, e mais,
amadores podem fazer uzol sem o
minimo receio de que seja um pro»dueto falsificado ou dèstetuido do
seu verdadeiro paladarjpois o seu
fabricante alem do conhecimento
profissional que tem nesta in*
dustria só manipula o melhor café
que encontra no mercado, razões
estas que o cplosa na altura d*
seu verdadeiro valor.

A exmas.famüias que desejarem
uzar de lim generô tão perfeitomandarão abastecesse do mesma
na fabrica a rua das Flores n'24lugar único a onde é vendido.

Preço 1^000 oAkílo.

lí.-"?

TlJOtòZ
! ii

O abaixo assignado'íem cons-taníemente''grande pnijdade

SV* ¦ : ÍíU'< AGUA CEU NAfffiPfSlipílli^SigisP

fetMÍ»» Bcrèdílãdá ólariesdo finado ^erhardino Rodrigáúa.reconhecidos como os : níelhorès,de quantos possam vir ao mer«cado.
As pessoas, que os pretòrídesrem podem dirigir-se ai abaixo

assignado na mesma olaria.
S. Felix 30 de selemoru de

: i

Joaquim Alves Saneies*

\


