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NUMERO 40
Ànnuncios, 60 róis a linha,

de assignantes 40 róis.—Pa-
gamento adiantado. *~>V'

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.
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OASTEROIOE
PREJUÍZOS pela enchente
Está inteiramente provado que não

pode e não devo por mais tempo as
casas commerciaes que estão situadas
nas duas margens do Paraguassú, oc-
euparem os seus respectivos lugares.

Seria da maior conveniência possi-
vel, que o commerció das ruas de
Baixo, Ponte Nova, Ganhadeiras, Fio-
res, Pontê Velha, Arcos e outras fosse
mudado para as mas mais centraes;
como praça da Acclamação, rua da
Matriz, praça da Regeneração, ruas do
Amparo e Pitanga, afim dc? evitar os' enormes prejuízos que as mudanças
dão todos os annos quasi, quando as
«águas do monte», invadem as duas
margens d'esta cidade.

Do lado. mais alto,&fica a freguezia
%0 -S. Felix, que prejudicada pela
Mesma maneira, poderia abandonar
toda a extenção do cães para occupar
as ruas Gameleira, Conceição, Pedro
Segundo,embora considerando algumas

; dificuldades, as quaes em pouco tem-
po seriam reparadas e toda Cachoeira
ficaria descançada, ou pelo menos o
commerció não soffreria tantas priva-
ções com semelhantes «cheias».

Esta cidade que possuindo duas fre-
guezias que ficam a margem do Para-
gwassú, è a victima mais constante de'todas as ianundações—sempre que
pelQS sertões da provincia as chuvas
são abundantes.

Já que os governos não tomam me«
didás para poupar de tão grande desar-
ránjo, aconselha a prudência e resig-
nação que os commerciantes vão to-
mando a iniciativa de prepararem pro-
priedades nas ruas melhores, e que
estas possam satisfazerem perfeitamen-
te; e com mais um pouco de esforço
levarão os consumidores para lá se
suprirem do que for preciso, porque
assim em pouco tempo tudo estará
abítuado e nada se sentirá.

Ainda ultimamente, o commerció dos
dois lados d'esta cidade, passou pela
decepção do ver tudo seu quasi que

j.a decer pela correnteza das águas.
Além dos prejuizos de grande parte

de mercadoria, ha a paralisação porlongos dias; e depois d'isso os estragos
que ficam além da immundice deixada

pelas águas, trazendo como consequen-
cia a exalação de raáus cheiras e mi-
asmas de toda a espécie, causadores
de febres e outras moléstias de resul-
tados maus ou menos fataes.

Por hoje faremos estas considera-
ções, porque somos advogado dos ia-
teresses populares; portanto sendo o
povo o contribuinte para o eigrande-
cimento commercial, tambem soífre
seriamente com as enchentes, que im-
possibilita os negociantes a retalho de
satisfazerem convenientemente aos
seus freguezes. »

Diante de dois interesses feridos—o
do commerció e o do povo, entende-
mos que seria razoável tomar-se a me-
dida lembrada.

Esperamos que estas considerações
sejam a base de nossa argumentação
mais tarde qitando tivermos de pro-vara conveniência de abandonar-se as
actuaes ruas occupadas pelo commer-
cio.

DUAS PALAVRAS

A IMPRENSA DA CAPITAL E O ABOLI CIO-

NISflIO

A imprensa da capital d'esta pro-
vincia è asscás ingrata para com suas
irmans do interior, que não tem a fe-
licidade de lhe eahir em sympathia;
talvez porque sejam essencialmente
abolicionistas, cujas idéias professam
francamente, e não se prestam a ser
amordaçadas, quando se trata de cum-
prir seus deveres.

Assim é que toda a imprensa da ca-
pitai, a excepção da «Gazeta da Tar-
de» nossa correligionária, se recusou
a permutar com o nosso humilde jor-
nal, e algumas redações nem mesmo
noticiaram sua apparição no mundo
jornalístico, apezar da remessa com
que éramos pontuaes; eas outras que
noticiaram, foi com certo desdém, co-
mo seja: «âppareceu um pequeno jor-
nal na cidade da Cachoeira que*se pu-
blica uma vez por semana» (quando è
duas), ao passo que, com outras, são
attenciosas e laudat árias.

Sabemos muito bem que isto deri-
va-se do habito centralisador, que,
infelizmente, ainda predomina e» ai-

guns brazileiros, detractar os peque-nos com ar de desprezo, não sabendo
que o ser pequeno não constrtue defei-
to, desde que eada qual cumpra o sen
dever.

D'isto nos orgulhamos de ter cim-
prindo com máximo desinteresse© com
todo amor, conforme está reconhecido
na consciência publica e mais tarde a
historia, sempre recta e justa, nos fará
a justiça que, porventura, mereçamos,

Debalde a imprensa da capitai se
esforçará para assim se exprimir,
porque, sempre favorecida jjfor certos
elementos poderosos, vê-se na impôs-
sibilidade d'enfrentar de vis-á-vis, a
defeza do fraco, quando victima da
prepotência do forte; haja vista as
ultimas catastrophes dos Vapores da
Companhia Bahiana.-

Mas, apezar de assim sermos trata.-
dos ingratamente pela imprensa d'nma
capital, que quer possuir todos os ad-
jectivos de grandeza, não recuaremos
da nossa santa missão, porque temos
a plena certeza de que eíla ê invenci-
vel. Igualmente tambem nos accora-
panha a grata satisfação de vêr nos-
sos esforços coroados por este bom
povo eachoeirano que manca nos abans
nou e sempre está ao nosso lado paranos animar a proseguir n'esta campa-
nha gloriosa, que mais tarde será um
novo padrão de gloria, para estaaben-
coada terra, já tão rica de nobre»
tradições. ;

Outro tanto não poderá allegar a
capital, apezar de se presumir ser
Athenas brazileira, pois que, na sua
historia, pouco tem de notável e mui«
tos dos grandes homens, queà ella.tem
dado nome, tem se engrandecido en*
outras províncias; taes são os desgostos
e perseguições de que são victimas
em sua terra natal. (1]

Agora mesmo está ella nos dando
um triste exemplo no abolicionisíco;
pois, tendo apenas 3000 escravos para150 mil habitantes, vive n'um escra-
vagismo tenaz e todas as suas forças,
abolicionistas, em grau de concentra*
cão, ainda não poderam extinguir %

: 1: Vide Luiz Anselmo da Fonseca.
«O Clero, o abolicionismo' $ a es*

cravidão.»
Pag. 173 a 176. ,
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,1.M se deprehonde quanto o abo-íiCionismo è atrophiado na segundacapital do império, que, aliás, pelaleitura àos seus jornaes, parece pos-suil-^o muito; mas, á qualquer lenta-tiva para o pôr em pratica flea-so lo-
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O ASTEUOIDE
a tiuirüH menores que o leitor
culpará.

ues

ATTEND4 O PUBLICO
A' Fali iana, africana, escrevi-*aJa a José Alves Pereira, mtra

go conven.ido gM^^seS d°f .ua>end' «Calutnbi», fe.
ca das altas regiões da theoria; e se Sü6Zla da Conceição da Feira, tra-a «Gazeta da Tarde» censura o re- tara seu senhor dt. libertai» norrerbéra este procedimento. . in.. t_. « tuzentos mil réis», e consta nos

P, recebeu lrg0 a qusnlia de1500 mil rèi<». Entretanto oillmu.

rerhéra este procedimento, è loeo ta-xada arruaceira e revolucionaria.
Am ia mais, ngora me mo, está« capital servindo de jiula pa'a oinfelizes esc-avisados,que cem toda

justiça affanam se do bárbaro ca >
ptiveiro.

Devido a este seu mal clironico
í que o abolicionismo se achaaír*zado na província da Bahia
pois, como diz Luiz Anselmo d<!üonseca «a capital é o cérebro Ja
província e, quando o c .rebro sé«cba crfprmo. o corpo par tecipade seus effeitos.» *i

Pfsejariamos que a capitalacompanhe as suas ir meus maisadiantadas no abolicionismo, epos ui.os de justa indignação émm"s hojeáimpi Ucad

sr. dr. juiz de orphios, a semaaa
próxima passada, em face da lei,
mandara passar carta de liberdade

a Felieiana por haver esta já exce<-dido «secenta annos»I...
E José Alves Pereira apezar

d'isso, ainda atropelU a pobreafricana pela quantia de «cinco-
«nta mil réis», que diz, lhe ficar arestando!...

Isto náo se commenta!
Aconselhamos a Eeliciana quenüo pague mais os «cincoenta milréis», e ató, que procure judicial-mente haver de José Alves a quan*tia, que elle per ventura haviarecebido a tributo de liberdade.

C?n'i. Franco (C)B-rao do Guahy {()..,.tons; G. da Rocha (LA)Cons. F. ae V0Ura it U
Tons. F. Sodró (L £JDr. Innocencio Góes (C)..,Barflo de Geremo«ibo(q

Dr. Cezar Zama (L A). *• ••

tit 3
5656
5102
4999
4553
42iS
.426
877

SECÇÃO LIVRE
A MEWORIá DO INÜITOSO JO-VENJOSE'RAMIRO DAS CHA.GAS FiLHO.

E' bem triste dos annos nos verdore*Morrer mancebo no brotar das flore*Na quadra juvenil.

mm psssa .-*§•« v'«fa o Pubüco; m
mais voltar ao assumpto, ijeixamo.
ir» i S'Sua ocam,nJ»o quejulgar mai» nobre e aoert^o.Rao nos (iesani. a «sie _eu està*;^de1pe,,aeírabaibareB1o.para

OM? a Cachoeira; lhe n>,«|re COmose .cxoDgue a eicrasidâo, assim

do sói o b aaleiro: talvez que as-sim sueceda. 4

NOTICIÁRIO

CORRIGENDA
Na nossa edi£So de terça-feiradera__.se algumas incorrecõas de-vide a auzencia do adminisirador«este jornal, entre as quaes cita-remos as seguintes:
1* pagina 2 íolumna-liB6a 5.onde lê-se burilando, leia-se bur-Jando* ;v v •'-;•..¦•... ¦'.<£. .:¦:..
í| Pfighia 1 columna—íiaha 14onde se !ê homieidio, leia-se b!o-micida; na mesma columBa, linha

§, onde se lê dam leia-se dando:na mesma pagina 2 columna, li»
^M7~ende ^e 11^ ^^^» W;na meitaa.linha 48 em lusar
|« frebenchem, lew:se pnheno&w,

^e 7 de novembro de 1831, _p.Zar
de achir.se matricula/Ia actual men-te-.com--mais-de «60 anhos^); pp?oque está-se na diligencia da certidáo de baptisrao, e quando fr-Ibe este recurso, vai*se j sliScar'•om inouraeras testemunhas, queFeiiciana foi importada íüoitosannos depois de 1831; afim áe«rrancar-s« do cativeiro á seusinfrliies filkos, que i^elle illegal-mente vivem.

2>os mesmos recursos se estàtratando para provar que Rítía,aoje liberta, outrWa injustamen*
I le escravisada de José Alves Pe-r^ira ó africana, e fora importa*

d» de .845 a 1848-, depois de
que, tràtar«se-»ha de quebrar asalgemss dos filhos de Ritta, quetambém illegalmente, se acham noeapliveiro.

O publico avalie a moralidadede José Alves Pereira, em relaçãoa.estes dois factos!
Cem vista ao dr. juiz de or«

phâos.

Eis o resultado conhecido da
eloiçlo senatorial até hoje.

Parece que a impiedosa mao dafatalidade, peza mais sobre as me-Ihores almas, os corações maisbem formado, e as mais preciosasexistências, abrindo brechas, quejamais po derao ser feichadas.
Victima de um», arma homicidamanejada pela dextra de um mi*seravel sicario, baqueou sobra acampa mnito côdo, o meu esperan-

coso amigof
Oh! foi prematura a sua morte!Cumpri .-ae assim um dos de-crètos da provideucia.
Fo; üoi^ flor desfolhada quau*do via cs primeiros raios da au«"rural
A perda que hoje lamento pro-di;z ura sentimento daplo; prkoi iro o apartamento infinito d»filho -obediente, do.irmfio amoroso,e do amigo dedicado, sincero el^al, segundo: a maneira cruel

parque foi lão cedo arrebatado doscarinhos de seus paes, dos beijosde j?etts queridos irmãos e dos
braços de stus estremecidos ami-
gos, quando apenas lhe sorriam
18 primaveras.

Aquelle qüe hontem, alegra e
pragenteiro folgava e divertia-se
dentre seus amigos, hoje jáz ína-
nimado no fundo de uma ingrata
sepultura.

Aquelle que hoatem catava aestima de um e de outro, do pos. 1bre como do rico, do nobre como
do plebeu, sempre com o riso noslábios, instando e seduzindo aamal«o e a estimalo, já na® per-tence ao numero dos vivos! Deus :n
jã o chamou para si!

Ah! mundo inf '
Descança amigo m



Lá i As receber o pro uno me
recido pe.a luâ inuncücia, pula*
tuas v»rude-, o pelab »ud..-le <!o
teu coração. 15 cá o teu cruento
assassino irá no funlo de uma
masmorra receber a reeompens;1,
espiando o hediondo crime do
qua! éelle o unico réu.

Acceit»s, amigo ainda uma la~
grima de rior sobre ot<u túmulo;
«lia traduzirá o meu semiinenio
quan'es'a hora chtg. ao extremo.

De.caii(_ amigo.
Adeus ! ad u»!

Cícero Motta.
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grilem o digito;qua garanta qual
quer eidudào.

0 AUTISTA.

ANNUMC1QS

DEL.RAÇÃO

D. Leonor íi A dos Santos tendo ile demorar se na capital dei
xou de fazir parte d© ('.ultegio deNossa SeBhora de Lourdese Am-
paro desde dezembro de 1887.

TABLEAU NEGRO
- **

Nós como somos homem do
povo, sem andarmos em dia com
as leis» no que muito mal faze*
mos, porque néscio dos nossos di*
reitos muitas vezes esmagam-nos
a injustiça e preponderância do
forte.

Por isso perguntamos aa Poder
Judiei»!: se, quando sucode mor*
rer pessoas por desastre, não se
faz o corpo de deboto competente?
«e ps que morreram pelo torpedo
n. «3 de Julho» todos mutilados,
foram de m rle natural?

Gomo h v is de provar para o
futuro j jdícialmente tão grande
calamidade! ou pretandeis passar
uma esponja sobre tanta atroci-
dade?

As ovelhas mortas talvez qae
nem tive-sm guia sacerdotal paraa sepultua!

Como pensamos; o que nâo
nos podem vedar.

PADAKIA LEaLBADE a
; Na padaria lealdade vendeivinho figueira de superior quali-dade agua» e J S P J.

Bisaoitos Inglezes de todas qua-lidadss Í3ite condensado manteiga
Fellippe, ferreira Santos, quei-
jos flamengos, e d-a prato, chá Pre-
fo e Hy.on, em Jatas de I # e 29.

Vende acreditado Padaria LeaU
dade, a ru* formasa n. 15.

Julgamos acto de justiça ras-
ponsabihsar-.se a Companíiia Ba
hiana á pagar os tres mil e tan-
tos réis as famílias dos mortos, e
uma indenisaçãa por cada vida,
visto ser ella, segundo a vistoria
feita em seu torpedo, muito cul

pada e a vida è coüsa muito
preciosa, sendo a Companhia bas
tanta rica, porém mais criminosa

*

DENTISTA

D. LEONOR H.. A. DOS SANTOS
A primeira demtsta pela facul

dade Medico Cirúrgica da Pro-
v.rioi<_

Nesta cid .de exece sua pro*.fissão a contanto de seu* cliente*,
ohumba, lima, arr^nc-. dentes e os
coiloc- por preços eommodos.

DE

ANDRÉ MORAES
O propr-eíariu d'este bem co

nhecido estabelecimento partiei-
pa aos seus freguozes, d'esta ei
dade o seu rrconcevo que se
auha bem sorüdo das melhores
fazendas francezas, inglezas a le
mães, calçada, miudezas, perfu-
marías, .roupas feitas-o qne tudo
de hora em diante venderá pormuito menos do que outro qual-
quer estabelecimento, visto a'e_ta
vez suas compras serem feitas

Isto perguntamos porque, como com grandes vantagens e capri
iá declaramos, ianoramna te l__.a nhnsM Aeenlh .? nnpm rlnvi <-;_.. _i_.

ATTENÇAü

André Moraes ac«b, de reeeb-jr'
ia capital, um n^ e pomposoortimeato de neto.,os, os pidrõai?mais lindos, a 320 ao covHo,

ü na partida de sapatihhos pirasenhoras a 4U, e dos ricamente
enfeitados a 6U, um* peça de
madrasto *nc<>rp .do por 5U e mais
amigos que ,ham< a attenção dencus Iréguezes, e qu. esta clspos-*
li a queimar por m>?nos 30 0|O
da que outro qualquer, venham
ver para crer.

André Moraei rua da* Flore*IX. Zt*

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pamponet óffrre-

çe seus serviços ao abolicionismo
desta comarca.

Os «escravisados», que se jal-garem com direito á suas liberda-
des, que por effeito da lei de 7de novetubr» de I83l, quer poroutra lei, podem procurais msua residedeia em S. Felix.

CIGARROS C.LBUNTES

Para fazerem desapparecer ins«tantan*am-nte, a f*ta d. respjwação produzida quer por asthm*
(puhamento) quer por soflVme*-
tos bronchites; qUpr por moles-
tias do coração e do ficado.

Vendp Ernesto Siu_ões da Sil-va Freitas em sua loja a RuaFormosa,

COLLEGIO ESPERaNÇ.4
Esto estabelecimento de instru-

ção, â rua da Ponte Velba, abriu
suas aulas no dia 19 de janeiro,«d* 1888. ?M

Jmm

>.-*

jà declararmos, ignoramos as leis
gue nos deviam reger, e não sa-
Bbmosos qae sende egoistas, re-
laxados e ladrões estão livres de
se incommodarem quando transai

chosa escolha, qut*m duvidar ve*
nha vêr, que seu estabellecimen-
to se achará aberto das 6 da _r*a-
nhan a* 9 da noite.

27 Rua das Flores n. 2T.

Nestas bem montada easa de
negocio, vende-se manteiga ia*
gleza de bôa qualidade, chá du
índia e preto, assim como teia
sempre massas finas de todas as
qualidades, na rua Formosa des-
ta cidade.
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O ASTRÍO»*

NO Vá LOJA
DA

TRIUMPHAA VERDADE x

aos

por

me-

Eslá conhecido pelos; meus numerozos freguezes mie é a loi amais bem sortida d'esta cidadã, e a que tem fazendas de mais apu-rad o gosto, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de
ferdJde *"* M° *** C0mP9tid or' venhaiD crer a s<5»eotificar.se da

Sm covado de me inò de qualqusr côr por 883 rs emial
que por ahi veod<m a 960. r 

«* «guai
üm eovado •<* cazimira granüo por 2500, jgaal a aueahi yeadem « 3500.. q
240 rs, impo tante sortimento de lan valem 800 rs,IIm covado d* sntinêtaliza por 200 rs.
Um chapéo a José M*runo oor 3600.

mTm\mobotin"s CJUr0'da ruiS,acora ilhoz» 0<-ue^ ¦*»
9|0uÔ. 

P8r ^ Sapatinha inSleza Pw 7#00 todos vendem egual por

çafeooíhw." 
* ^ 8 CaSflínÍra prôía • «-a cores, em pe

B-ins brancos e decores, cre'ones para todos, os preços madrastc», chapéus para humens e senhoras, o que ha dé Ss |

e ÉA!iÍSlP rd\.1,ms. U^I' flô'93' «P««l«os. calçados
Lw«somn/r.rí* í, atíg03 **» tò «><*• a presença cio* írégue.

aSS a!í f r,,USt,fi,!'r,|ae a(íul n w,d CÍJad9 nao & competidor.atuo aos íreguezes por uenos 30 por cento que ouíro qualquer.19 Rua-da ponle velha 19

í^yltii'ol^^^t

Tinto e branco, de primeirasegundaqua. dade.,-ve udo Manuertomes Mn,.,» .... «[emtontes Moreira.
ris e a retalho em |,ta4,7ceiícideste vinagre no commercio Umsido immensa.

O de primeira qualidade temsubstituído perfeitamente o de Lis.bôaia muitas ca<as qu» venaiamdeste tem-no substituído poraquelle, sem a urnima recrama.
Vâo por parte de Mm freguezes.Deposito na fabrici ds cafémuido a rua das Flores n. 2t>.

CAFÉ' m DO

PADARIA LEALDADE
AhUA FORMOZa

constantemente massas fi.nas como seja bolaxõas apompa.
|erboiaM3 Adelina Castro, LuzoJírazileiro, biscoitos finos fatias daBaiaha e Üor do trigo.

Na naá formosa n. 15

7 CERVEJA BUAZÍLEIRa

^ 5§000« duzia, 440 rs, a garraft.

Tem sempre em deposito era nd*

ir 'ílít*1*... h* ¦' o ___\____m

agradável e corjas ponde perfeita*mente ao da ingleza.
_ SaoioDacs e estrangeiras sio «nanimes em proclamar a sua bonda-de, chegando alguns ü'esies a pre-renl a para seu uzo particular.O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar uma cer-veja que está acima de todas na-cionaes, e superiores a muitas es.trangeiras, que só tem mérito porRao serem do paiz.O annunciame tem a profundaconvicção que o respeitável pu-Mico. uma vez conveuoida des.tas verdades, não lhe recusará asua vdiosa protecção, de que secontessa sumamente grato

Manuel Fn»<es Moroira.r-onlinua
com o seu fabril de cale muidovomo é geralmente cotíhéiidò, '

Este café é o verdadeiro café da
que asexm.i*. famílias, « m3jS|,amadores podem fazer uzo sem oI mínimo rec io de que seja um pro*preços, ma- dueto falsiíicado ou dastetuido dode mais ««< seu verdadeiro paladar,pois a seuUbricante üm do connecimento
profissional qm tem n^ta in<dustaa só manipula o mfí.hor eáfó
que encontra no mercado, razõesejtasque o coloca na altura doseu verdadeiro valor.

À exmas.famiüfís que desejaremuzar de um gênero tão perfeitomandarão abastecesse do mesmona .fabrica a rua das Flores n* 24lugar unieoa onde é vendido.
Preço lgOOe o kilo.

TIJOLOZ

IP* lapida, m&BSmÊ^^S^^s^ Wmm¦ " e ca8Pas «* fortificar , ç^iie^^vea.'

O abaixo assignado tem wn$«tantemente grande quantidadede tijolos na acreditada olaria*.do finado Bernardino Rodrigoua*reconhecidos como os melhores,de quantos possam vir ao mer-cado.
As pessoas, que os pretendesrem podem dirigir-se aò abi"assignado na mesma olaria.

S. Felix 30 de setembrí*

Joaquim Alves Saacta-9
¦iX ",

A


