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OASTEROIDE
AO ENGENHEIRO SANTOS SOUZA
E AS SUAS CARTAS COTEGIPINAS

Ha na vida humana sentimentos tão
infernaes, que, mesmo a intelligencia
mais esclarecida, o talento mais ener-
gico não teria por certo poder de en-
caral-os.

No meio cVestes sentimentos ura,
principalmente um, ultrapassou a to-
dos os mais a—hypocresia...

Este vèo negro com que a cohardia' se envolve para enganar a sociedade.
A hypocresia!.. verdadeira serpen-

te que cheia de maneiras estudadas,
cheia de cortezia preparada artifici-
almente^vem suave, branda e harmo-
niosa atè enroscar-se aos pès da in-
nocencia, para falsamente segregar-
lhe as pheses venenosas, deixando

! for ;terra a victima de suas garrashom.cidas.
O engenheiro Santos Souza, è um

-'esses entes caracterisado pelas tintas
pallidas da hypocresia; elle se apre-
senta no «Americano» com urnas car*

> tas cqtegipinas ou com um novo ca-
tonismo, implorando do senhor Cote-
gipe abolição da escravidão.

Não acreditamos que haja serieda-
de, eonsciencia e justiça n'um espirito
tão cheio de hypocresia...

Não deyenaôs acreditar em seme-
lhantes cartas cotegipinas que tanto
esforça-se o senhor Santos Souza para
provar que a «liberdade foi plantada
por Jesus o Nazareno».

Não podemos crcr na pureza cTessas
idéias, dirigidas ao sr. de Cotegipe.

.Se o sr. Santos Sou?a, viesse ante-
riormente curvar-se perante o taber-
náculoda liberdade, supplicar perdão,apelos, graves crimes e peccados quebradam o céo da liberdade, poderia-wios acreditar no fidelismo de suas
cartas; .. I7 ^Se o sr. Santos Sousa, secompene-
trásse que a idéia deve vigorar n'al-
ina, e,que esta deve ser cultivada pelossantos principios da moral christã;
antes de elaborar suas cartas, teriase prostrado deante á estatua ideal deGuthemberg e gravado com as Ia -
grimas do arrependimento estas pala-trás; Perdão ao tyranno louco que' 

/ *¦

adulterou a idéia abolicionista no dia23 de julho de 1887.
Teria nem só o nosso credito estenovo Paulo, 'pela 

sua conversão, comotambém receberia os nossos mais sin-
ceros applausos e apoio.

O sr. engenheiro Santos Souza con-verteu-se sem a menor satisfação no
publico; porém se s. s. fosse um'escra-
vocrata de dentro de casa ou de certa
oceasião, para não desagradar aos seus
amigos, seria uma falta, mais emfim...
porém s. s. um grande sultão do es-
cravocratismo d'esta" terra; não admit-
timos esta conversão, é hypocresia,
quer s. s. mostrar a montanha de seus
conhecimentos, illudindo ao mundo.

Não será pelo esforço de sua in-
telligencia, nem pelas suas sitações
clássicas e chronologicas que surgirá
a redempção do captiveiro;dispensamos
suas piozas nosso bom engenheiro,..

No dia 2a de julho de 1887, foi nasua própria casa preso, arrastado, es-bofeteado, cuspido e injuriado, o nosso
amigo Cezario Ribeiro Mandes, como
o mundo inteiro tem sciencia.

O sr. engenheiro Santos Souza, não
foi um dos tyrannos que fez parte da
prizão ?

Não o insultou?
Não se compareceo hombreado com

os soldados de policia?Não gabou-se por certos lugares
que o plano da prizão tinha sido dado
por si?

Não puchou em algum lugar .um
revolwer, dizendo que tinha compra-
do para a prizão de Cezario?

Não injuriou aos abolicionistas?
Devia assim fazer para com um cri-

minoso que somente praticara a cari-
dade ?

Sim a caridade porque se Cezario
acoutou escravos devia assim fazer
porque nós também acoutariamos a
qualquer desgraçado que se vê sem
azylo, sem proteção e sem pátria ex-
huasto de fome

E' dever do homem e dever do ci-
dadão, è dever do christão praticar a
caridade, o unico sentimento que- en-"nobrece a vida e a alma.

Diremos com o nosso amigo sr. dr.
Fonseca na sua importante obra «se
Cezario acoutou escravos não asseve-
ramos mais se assim praticou obrou
como chriístao e cumprio è seu dever».

Ninguém, absolutamente, ninguémignora quanto perseguio a Cezario osr. engenheiro Santos Souza.
Seja mais sincero nas-suas crençasmeu bom engenheiro.
As suas palavras não tem echo por-que o timbre rouco da hypocresia

horrorisa e o bom senso da sociedadesuffoca-o sob a força invencível daverdade e da justiça.O seu crime contra o invicto Ceza-rio Mendes, contra o saerario da li-herdade, contra a honra abolicionista
contra a omnipotencia da caridade*contra a santidade do patriotismo, éde facto a mortalha que envolve ocadáver de suas cartas cotegipinas.

Cezario Mendes foi prezo por crimede acoutamento, crime adredimenté
preparado pelos malditos tyrannos ÉtPátria.

E todo o cidadão que tinha no pei-to um pequeno reflexo da mi.ssão deJesus sobre a terra, todo o cidadão
que sentia no peito o palpitar da ii-berdade experimentou no dia 23 de
julho eclypsar-se a alma e vacillar oespirito deante aquella scena de cá-nibalismo.'

Em quantos os algozes em riso, re-
procicamente saudaram a victoria sa*tanica de sua tyrannia,

Misçria eterna!...
Crucificaram um cidadão, que de-fendia os nossos irmãos éscravisadòs.Esbofeteararn um caehoeirano què-sabe guardar as glorias do nosso pa-triotismo.
Arrastaram um filho do antigo sol-dado defensor da nossa Independen-
cia!... v!
Ah! Cachoeira!...grande Cachoeira!....Teu nome está escripto no pantheonda historia, mais, o desvario d'esta fe-bre de terror sempre oceasionada^pe-

los falsos patriotas qub te iíludem só'
procurara roubàr-te do livro de òiroas paginas de tua gloria. 'Se podemos luetar cora a fúria luzi*tana, podemos também libertar nossosirmãos das rígidas e ensangüentadascadeias da escravidão.

Falsos patriotas que vegetam entronós, falsos mil vezes falsos, trazem nocoração o veneno da traição e noslábios o riso amárello da* hypocresia.
Amam a liberdade, compadecem-se

das.misérias do. infeliz captivo, al$a__*
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a pena, sita Josus, eonvenoem-sc quo a
liberdade ò dom natural concedida ao
homem por Deus e saltam osumbraes
de ura lar, para tyrannisar ura liber-
tador.

Foi assim que fez o engenheiro San*
tos Souza.

Inimigo figadal de Cezario somente
por causa d'este libertar escravos e
por se achar como chefe da sua perse-
guiçâoo sr. Henrique Teixeira, a
quem talvez o sr. engenheiro seja
muito grato... prestou-se nem só á
acompanhar a tropa Radagasiana como
também deu a casa de sua residência
aos Alaricos.

Portanto não podemos crer que este
abolicionista ás pressas, tenha consci-
encia no que exprime suas cartas co-•Ugipinas.

Ou o sr. engenheiro Santos Souza
« hypocrita. nas suas idéias, ou quer
mostrar o vesuvio de seus conheci*
mentos phylantropos; de qualquer fór-
ma «seria melhor s. s. pensar em o
«eus actos passados para com o abo-
licionismo.

AO CONSCIENCloSO JURY.
A absolvição de Ce9ario Mendes

4 a prova mais cabal de vo«so pa-
triotismo e de vossa consciência,

Tem de subir ao tribunal ova-
lente abolicionista César o ofendes,
para ser julgado n'esta sessão do
jury o seu processo por acouta-
meato^ e^avps, r.

A cachoeira vae presenciar uma
das acenas que mais degrada o
patriotismo de um povo livre e he-
roiço o julgamento de um abelicio-
nistal... ,. y.i{4#x%iij\,;-;-.

4 menstruosidade d'este processo
está demonstrada em todos os de-
psimentos das testemunhas, por
Ouvir dizer, que endecorosamente
se prestaram a jurar.

O jury não irá por certo ma-
rier o esplendor de sua razão e
de sua consciência, conderanan
do ao intrépido abolicionista.

lima pleiade deapartidarios» ool -
ligou-se para cravar no peito ca*
chòeirariò ò punha 1 'mortífero da
iroáíá, levando ao carcefe um
«Êidádão que defende o fraco, o
mísero captivo.

Cohsibienciosos jurados, lede o
píro^esso cie Céaariò, qüe, vereis
o crime pesar sobre à cabeça dos
pjro^ripsàccuaadores. ?

Lembrai-vos que César io Men-
des é cachoeirano e os seus per-
èeguijdorès ftraru Cruéis e ingratos
para esta terra Üe tão grande tra»
diçio.

Se o acouUmento de escravisa-

do è um crime; >se occultar ura
ente human que foge das gar»
ras «Io algoz é um desrespeito a
lei, a humanidade de faoto se trans
forma em fera.

Nâo podeis escolher momento
mms íavoraiel á fazer a tyranuia
eenheet-r o preço da liberdade e
da virtude.

E a força de liberdade e inde •*¦
pendência deve ser o plaao traça-
do por vossa consciência no julga-
mtmto de um patriota eachoeírano.

Mostrai que o o/ro dn Henrique
Teixeira não chegará para offuscar
o poder magestoso de vossa cons»
ciência.

Fazei desapparecer d t fronte ai
aneira da Cachoeira esta tnncula

imposta, ou atirada pelos potente-ios e fidalgotes. ,
Compenetrai vos que a opulen*

cia, a riqueza tem su pplaatado te Jo
o direito do cidadão desfavorecido
da sorte.

A escravidão existe pela força
io oiro sobre a fraqueza do po-
bre e todo o cidadão deve «alvar
aquelles que são victimas do roubo.

Sim, do roubo, a verdade não
tem este caracter, nem esta poli-
noa...»

... t 

_.. 
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Se Casario accoutou escravo não
commetteu um crime, foi um acto
de caridade qüe nem so o honra
como eleva esta nossa terra.

A magistratura solidaria com os
partidos tem formado a sociedade
por tal forma horrível que a inno
cencia não tt-m garantia.

Ella tem feudalisado o direita do
cidadão, desejando somente que• patriota fuja para os disertos,
onde Ia possa encontrar a inde-
pendência, a líb * rdade no meio
dos animaes selvágèri^ v

Pelas as facçõ s perecem os go-,vernos e o orgulho tem produzido
às facções entre o póVô o a socie-
d*de brazileirà.

Se a virtude não se mostrasse
algumas vezes como ra-o, a razão
fiuccumbiria à força.

Como disse 'SiiintJust, 
«Jt Vir-

tude; não a reconhecem sinãft de*
pois do supplicio!»

E* somente passado üm século
que a posteridade dç3rrama lagrí*
grimas sobre o sepulcro dos gra-cecs e sobre ò caminho de Sidneyl

Portento esperamos (jiie 
'Â 

illus-
trado jury ao fouvk ler os depóiW

ss
mentos e accusucats contra Cesario
Ribeiro Mendes, ha de feichur os
ouvidos, curvando a fronte diante
do vergonhoso processo por crime»
de caridade e de justiça contra um
abolicionista.

E com a veheuiencia de vossa
sagrada consciência cuja justiçarepresenta o patriotismo popular
atirai a absolvição ao inaocente,
victima do oiro de Henrique Tei-
xeira e do ódio das potências pe-Mic-ii d'esta terra I

A absolvição A Cesario h a jus-t'ça,é o patriotismo,é e dever quenos impõe a Liberdade da Pátria!..

NOTICIÁRIO
; 

. i i ¦ ¦ ¦ 
i

Escrevem-nos do Curralinho:
\- Uma commissão composta dos
srs. negociantes Aquilino Ame-"ico da Slvae Ramiro Josà da
Salles, negociantes dfesta praça e
do rvd. vig» io d'«4a freguezia
padre PôuIo B«nto Rodr gues, mau
deu rezar na Matriz d^qu lia villa
em o dia 7 do corrente uma missa
em sufFragio das almas das victi-
mas da catastrophe ec( or ridas a
bordo do vapor «Dous de Julho»
em $6 do p. p. .

RrestoUfse gratuitamente com a
regência do maestro Thomaz Bas«
tos a orchestra do Botufim a qual
durante o acto executou algumas
marchas fúnebres fazeudo por este
meio commovcr a todos os assis<
tentes.

Depois do acto, o dr. Rapinei
I «mbeiro com sua .palavra eíoquea
te protWiu um discurso onde pa-
t nteou as scenas da tão horrível
e enlutaiora catastrophe.

Villa do Curralinho, 8 de feva-
reiro de 1888.

Eis o resultado da eleição sena*
toriál conhecido até hoje: '

G-sns. Tranco (C) 6768
BarBo do Guahy (f).... 6205

, Gg.,s. 6. da Rocha (LA) oS52
Cons* f. ue Moura (L A) 5706
Cons. F. Sodré (L E) 5024

Dr* Innoceneio Goès (C)... 4584
9'ariò de Geremoabo (C). 371ft
Df. Cezar Zama (L A)..... 1074

LIVRESECÇAO
A MEM0BÍ4 DO MEU AMIGO

JOSE' RAMIRO DAS CHAGAS
FILHO."8' selewnô o instante ém que.

¦ í"?

as§gjg??,.; .
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aeoninndo os echos d^lém-tutnu*
Io, ouso despertar com a fragfíli-
dade (ie miuhas palavras, o sogra-
do cofte das recorduçõos io pas-
Sf,do de um joven qua baqueou
pela mão invisível da morte!

Quando o conheci, vi transpa»
recer n'aquelle semblante .yrapa«
tico e insinua..vo, o thesouro de
jóias magníficas de ura coração ex«
«ellentel

Preso desde então pelos efflu-
vios de seu espirito sympathico,
em sua companhia, já no trabalho,
já nos convívios da alegria de
teus verdes amos, estimava esse
affecto, que me traz invencível-
mente até a» bordas de seu túmulo!

Mas, senhores! Eil o enciausti-
rado entre as quatro parede do
iepulchro 1

Par oceano0 impossível! Arreba*
tado tão cheio de vida, aos cari-
«hos da familia que o estremecia,
aos olhares de seus amigos, à so-
ciedade...

'au_a.io.sQ «uulpido» ou Lovulace
te*.ha a petulância le gabar se do
crime qu« rommetta a.

foliaremos ao assumpto e não'
deixaremos <i. punir pelos ir.cas
e de preza ias da sorte.

Um Irmão.

ANNUNCIOS

SAPATARIA
Vicente Velgára, proprietário da

sapaían., a rua de D. Pedr > II em
S. Faiix, p.necipa ao r sp.itav I
púbico que í.ndo dt se nudai
jara a capiial ^esta provincia,
até o fim dVsta mez e, par esta
razão, pede a todos s-us fr.gua
zhs o o sequio de virem saldai
sues-0_t«*,e igualmente p^de ao*
seus cretores para apr.seata.Hm
suas contas, afim de serem pag.s
estnnlo legaes.

Üutr*j sim vende sua sapata _a

C!GABüOS C*LM»NrES
Para fazerem desapparecer ins*

timtan.âmente, a frita <1< respi-
r. ção oroduzi ía qner por asthm*
(pu.hAmento) quer por soffr meo-
\oí bronchites, quer por moles-
das do coração e do fi;ado.

Vend* Ernesto Simões da Sil-
va Fre tas em sua loja a Uu_
Formosa.

... ui ...  i .1 . —

AB.LiaO.SlS.O
José Theodoro P amponet oflhre-

ce seus serviços ao abolicionismo
d'*s'a coma Co».

Os ««scrayisados-, que se jul-
garem com direito á suas liberda-
des, que por .(Mio da lei de 7
de novet_.br «*e 1831, quer por
ouira fci, podem procurado na
sua residedcia em S Feiix.

Porque?—E e_sa interrogação convenientemente raon»ada como
esmagadora cahe de improviso so- se acha, por preço ba «tante com
bre o coração d'aquelles que o
estimavam religiosamente em sua
memória!

Amigo! acabastes de entrar-pe-
los pórticos d?tíss_ outra éxisten-
tia, onda as dores e os desenganos
d'e*té mundo se embatem sem po-
der atting.l a: e agora, debruçado
d'esse throno íriaecessivel, volvas
Um olhar para no ..as almas que
unisonas imploram ao Creador
pela tua eterna paz e felicidade.

Unam-s«nos em uma sò prece...
O nosso collega, o nosso amigo

«le trabalho, já nâo pertence ao
mundo, jà não está em nossa pre
senç*; desappareceu p*la morte

{rara 
contemplar a mag.4ade so-

emne da vida da immortalidade.
Cachoeira, 15 do feveieiro de

1888.
. Joao Lopes de Carvalho Ramos

AO DIGNO DELEGADO DE POLI-
CIA, PEDIMOS SÍRIAS PRO*
VIDENCIAS
Constados que um tal José por

alcnnhtt. Cazuza do frade» .deflarara
_ma menor que se achava em casa
_ó nosso amigo o senhor dr. Hen-
rique Alves dos Santos, onde com-
mettera o grave crime sem o me*
nor escrúpulo da lei o da justiça.

AdmiraBao., porém, é que este

moio, quem desejar cornoral 8
dirija*se a mesma, que IA achará
com quem tractar.

S. Fehx 19 dè fevereiro de 1883

OS CRIMES DO AMOR
Lindo romance hespanbol em

dous volume., vertido para o p<>r
toguez por Viri Hane de Araazon.

PuBlicar-se há brevemente em
fasciculos de 1 ft paginas em 8\
pelo diminuto pr .ço d* 2(10 rs.
cada um, pagos no acto das en*r_
gas. Por 12 fasciculos _|000 pa
gos na entrega do prim-í^o,

Assigna*se na L ja Gene.io.

_9<a® -_>
Nesta bem montada easa de

negocio, vendeis. ma_teiga in*
gleza de bôa qualidade, chá cfa
índia e preto, assim como tem
sempre massas finas de todas as
qualidades na rua Formosa des*
ta üidade.

ATTENÇÀO
And é Mi_c.es ae*ba de receber

ia capiial, um ri•_? e pomposo
Òr time .to de cietones, os padrões
mais lmd >s, a 320 ao covido,
una partida de sapa linhos para
senhoras a 4U, a dos ricamente
enfeitados a 6Ü, um. peça do
mairasto -ncirp.do por 5U e mais
arügb. que oham* a attenção de
seus freguezes, e que está d'spos«
to a queimar por menos 30 OjO
do que outro qualquer, venham
ver para crer.

André Moraes rua das Flores
N. _¦

COLLEIiIO ESPÈRlNÇ-k
Este estabelecimento de instru*

ção, à ru$ da Ponte Velha, ab íujto se achará aberto <Jas fida nja
suas aulas no dia 10 de janeiro,

1 de 1888.

§141 m m ___
DE

ANORE MORAES
O p?opr»«Uri_ d^ste bem CO«

ihefiido estabele* imento partiai-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade e seu r conc-vo que se
j-:ha bem sortido das raelttof^s
fazenaas f.ancez-s, inglezas a le^
mães, calçad-S, miudezas, pérfu-
rnarias, roupas feitas o qne tudo
de hora em diante yendejá por
muito menos do que outro qual*
quer estabele .mento, visto íesía
ve- suas compras serem feitas
mm. grandes vantagens e capri»-
chosa escolha; quem duvidar ve*
nha vêr, .jua seu eâtabellççimen-

nhan as 9 úh noite.
27 Rua das Floíes n. 2T,

¦..¦ 
\
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Tinto e branco, de nriméir»segunda qu.Ii_lada..vonde Manuerloutes Moreira. erfl nipa b >

de*íe vinagre no comraorcio msido immensa.

substituído perfeitamente o de Lis.

egual

que

a )>

por

aquelle, sem a mínima reclama.V««» por parte d« s,Us ffcg,,^Deposito
muido a

í'ab; ic"a '.aoiici d caférua das Flores n, 21.

Eslá conhecido pelos meus numerozos f-eguezes qU9 é a loi a«ais bera sortida d'esta ei ade, e a que tem fazendas de mai* am, I ,w uo Prií«eira quaüJade ti*radogosio, eéaque vende sem ganhar, pata *i^3rPde ^'""'^P^^^^^Sprovar que nao ha compelir, venham crer e ^aíeíS a fa/' 
"f"*" C»m *** *»SíS

. ' te,. tem-no substituído 00,tim coyaJo dc me inò de qualquer côr nor 88) I^íiiíàIIo .___. ^
que por ahi vendam a 9(30.

Um covaJo de cazimira granito por 2500 teu»! flahi vendem u 350o.. s a
; 240 rs, importante sortimento de lan valem 800 rsUm covado de setinôtaliza por 200 rs.

Um chapéo a José Moruno por 1600.
üm par de botinas couro da ruisia.com ilho/ nmipU ,ulÜor por 9g000. z' ° 1ue ha de «ae-

.SfOOO. 
^ ^ SapalÍDha Íngleza P" 7m todos '«fcm egual por

Um pir de sapato verniz que todo* vendem oor 108 igual por 0S000Vu> par de sapato couro da russia por 4«®00 é de admW

Brins brancos e da côre^ crpnnAc na-* 'ti!*Ú

CAFÉ' MUI DO

e Imí tfiJ.2 5^í^**^Ç fl6'es« «**»KSi calcados

AVizoaS SirlS "^ ^n^la c'^ l So B com oetídor.° °S mmm $m mm ««««o que outro qualquer.10 «ua da ponte velha 19
1 ***M^"M^^——^_^^^

Padaria lealdade
j 8 A tvüA F0RM0ZA
Tôm constantemente massas 6Mas tomo seja bolaxõ.s apomos. A u— *" <

|or, bolaxas Adelina Castro, Luzo f».,««W^ «lguns
Jra2tle.ro, fei_COitos finos fatiasWÍM? P* a *"• «»
bainha a flor do trigo. |.;¦ ° 8eu fabricante i

f ua formosa a. 15

Manuel Fontes Koreira.conlinua
com o seu fabrico de café muidoorno é geralmente aonhacüo. r

Esle café é o verdadeiro café do<T'ie as exmas. famílias, e maisamadores podem fazer uzo sem ó
EH W° ,de que seJ''unip™*dueto falsificado ou destetatdâiioseo yerdadejro paladarjpois 0 saist brícante <1 m do cor.nec,mento
profiastonal qua tem n-ta in-'usina só manipula o m* h..r caféqu^ encontra no mercado, razõ.se-iasqoe ocoloia na altura doseu verdadeiro valor.

A exmas.famiíifts que desejarem«zar do um geneio tão perfeitomandarão abasteceria <fô mesmoua fabric* & rua das Flores rr 24iugar unicoaoad- é vendido.Preço íSOOô o küo.

CERVEJA fiKAZÍLEIBà
SfOOO^ duzia, m rs, a garrafa^mmmmmmmBuel Fontes Moreira. •
Tem sempre em deposito _rrand0

TIJ0L02

¦* j a1 ¦

il^yaco^^ntfôvpfôiw^me ao da ingleza.
Naciona.s é estrangeiras s5o uaimmes em proclamar a sua h0Hdi^de, chegando alguns a'eSm a „fe.tenla naa 9, 0 particultfr.«.-..,. rogosija-se norter conseguido f-bricar uma Mm que está acima de todas na-

çonaes, e superiores a muitas Wttangeiras,jque .ó tem mérito pornao serem do paiz.
coií)vSLuacia8!,, teffl a Profan(,«
ÍPH qUe ° ,e<Pei««vei pU3
fUco» «ma vez couveucido deK
íua vdioáa protecçâo, de aüp qp *Esta. cerveja è imita. , confessa sumataente grato/ ** pessoas g_,e as pretenqe.¦aí "¦¦ 3 annos ,n81íef8vel p0r --^- B re1» P^em dingir-se 86 «baixe

A stiacôr dôuradinh, AGUACELÍNA : fW18,^' 8laria'

O abaixo assignadp tem co^-lanteménte grande quantidade
¦i cll^loVni scredííada olaríesJo finado Pernardino Rodrigoua.reconhecidos como os melhores
.da. quantos possam vir ao mer-eado. 8.#^ .--•
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