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O ASTEROIOE
NOVAS AMEAÇAS

Todos os dias chegam-me noticiai*,
de que os executores da liii n'esta
cidade, pretendem novas perseguições
contra os abolicionistas, chegando a
ouzadia a tal ponto, que urn «supplen-
te» tem declarado «urbi etorbe », que
para o humilde signatário d'estas li-
nhas «forjarão um processo; e, para
osdema s abolicionistas vingar-se-hâo
«pelo torror»!

Pois bem: desde que a justiça deixou
de represeutar a deuza defensora das
liberdades publicas,—mas sim, a ela-
ve miseranda manejada por mãos «po-
lutas» comtrà aquelles que teem a
hombridade de antepôr-se á seus des-
mandos, ou contra aquelles, que ou-
zam censurar seus rebaixamentos a-o**
raes,-—cumpre as victimas,ameaçadas
em suas liberdades, e em suas vidas,
não ficarem estacionadas!

N'este caso estou eu...
Ameaçado de ser processado sem

haver commettido crime algum,—só
me resta ura unico meio, para não
terA a mesma sorte, que tivera o meu
infeliz companheiro sr. Cezario Ribei-
ro Mendes, que esbofeteado, e civicia-
do em seu próprio lar, fora injusta-
mente arrastado á um cárcere, onde
permanecera por «sete longos mezes»!

Sim,—o unico meio é resistência,
é resistência com força.....

Releva porém, a seguinte orienta-
ção; isto é, que não são á autoridades
mo^alisadas, bem constituidas á quemdeverei resistir em bem de minha li-
herdade ameaçada, não; resistirei po-rèm, á Indivíduos que aberrando. dos
cargos, fazem da justiça um lathego
contra quem coro hombridade antepõe-
sè a seus desmandos, atrevendo-se a
censurar seus immoraes procedi-mentos.

Entretanto, dirijo a palavra à meus
correligionários abolicionistas, como
eu, ameçados de serem perseguidos!Unamó-nos, e seja a nossa legenda:
um por todos e todos por um».

Morrer por morrer, é mais honroso,
defendendo nossas individualidades, e
nossas liberdades.

Se preparam falsos processos para
privarem-nos da liberdade, não con-

vem que fiquemos estacionarios, não;
preparemos-lhes a represália também.¦Os miseráveis que nos pretendem
perseguir são bem «conhecidos», e...
é quanto basta.

«Ellas por ellas»: u^a sentença ini-
qua, infame, prevaricada vale uma
represália condigna....

A opinião publica está do nosso lado;
porque do nosso lado está a razão...

Defendemos uma causa sagrada: aliberdade do escravo.
Pela liberdade dos escravos esta-

mo dispostos a jogar a vida e a liber-
dade.

O povo já vai comprehendendo os
seus direitos; e... a custa de preciososangue, aprendera a estrada que de
novo o ha de conduzir ao «covil» dos
déspotas. ,

José* Paponet.

O ESCRAVOCRATISMO

A uzura escessiva é de facto, o fla-
gello dos impérios e das nações. Por
esle execrável sentimento, o globo foi
desvastado pelos bárbaros do norte, a
Suissa atira aos paizes estrangeiros,
a maior parte de seus habitantes.
«Miseráveis insectos são aquelles que,sumbindo em redor d'uma taça de
absintho, onde casualmente cahiram
algumas gottas de mel, devoram uns
aos outros». N.ste estado está injurio-
samente o escravocratismo, bárbaro e
infiel, que envadindo os limites san-
tos da verdade tentam, porém debal-
de, marear a honra abolicionista.

Todas as provi ncias colligando-se
tentam tirar o pó negro, que escü-
rece a honra da nossa bandeira a—
Escravidão—ao passo que n'esta pro-vincia, pátria do venerando Rio-Bran-
co, e de muitos outos, invejada pelosnossos compatricios, a idéia abolicio-
nista vive sob o jugo inconsideravel
das perseguições dos fidalgos de can-
naviaes, e dos satellites, que infame-
mente os rodeiam-.

As infâmias, as incohereácias, e até
a maneira baixa, como è sempre de
costume ao «senhor de «encravo», paracom o abolicionismo, tem chegado a
ponto de fazel-o perder o juizo, e a
prova d^sto vejamos a representação
que fizeram os magarefes.da liberdade,

os «celebres senhores de engenhos u
fazendeiros».

A representação que fizeram, ao sr.
conselheiro Bandeira de Mello, contra
nós, os abolicionistas d'aqui, não nos
amedronta, porque teremos coragem
heróica, para defendermos ás perse-
gui ções dos escra visados e enfrentar-
mos as calumnias.

Será ainda um documento valioso,
esta prova de desespero, que o escra-
vocratismo legou a futura humani-
dade; è também uma prova de que os
processos furgicados só fazem curvar
aquelles que não tem idéia, e para
isso são fracos.

No entanto, nós.que somos abolicio-
nistas por amor á virtude, á caridade,
ao progresso, á humanidade, à pátria,
á familia e a Deus, não recuamos
deante a nossa tarefa tão gloriosa.

As intrigas, as paixões continuada-
mente cressem contra nós, porém,
essas intrigas, essas paixões, devem
cedo ou tarde, hoje ou amanhan,re-
sultar revoluções terriveis, tangidas
somente pela ventura do grande es-
cravocratismo d'esta terra. «As mais
sabias instituições soffrem detractores,
porque não è possivel concordarem
todas as opiniões», porém, o engran-
decimento de toda idéia está no -of-
frimento resignado das victimas.«Não
è sob a folhagem dos bosques eabei-
ra das fontes que a virtude nos appa-
rece mais poderosa; importa vel-a no
escuro das masmorras, por entre ondas
de sangue e lagrimas.»

Repetimos o que disse o grande phi-
losopho S, Justino: «Accusam-nos, diz
elle, de perturbarmos a tranqüilidade
do estado, e, todavia um dos princi-
ps es dogma da nossa fé, è que nada se
esconde aos olhos de Deus, e que elle
julgará um dia as nossas boas e más
acções: porém ó poderoso imperador,
as penas que decretaste contra nós, o
que fazem-nos é afervorar na nos-
sa devoção, pois que, todas essasper-
seguições nos foram preditas pelo nôs-
so Mestre, filho do soberano Deus,
pai e senhor do Universo.»

Assim também diremo. aps senho-
res escravocratas: podem fazer as per-
seguições e as tyrannias, as rafais for-
tes contra nós, que ei Ias só nós ser-
virão de mais elevar as nossas idéias
em prol do mi&ero escravizado.

.**m i
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fnito contra os «senhores d»
nhts e fazendeiros viMo corno
ainda nâocurapríninso no so '.ever
como fizeram <»s abolicionista9 da
pat iotioa provincia de 8. Paulo,
que os esc-flv sados fugiram em
grande rmis-a das fazendas e en-
*finl<arHin á frente o baluarte in-
vencvel rios áholicionislaH.

Como de h to, um s»ó recurso
existe para riefeza d < e^cravidfio o

para su* abolição,—ô a fuga dos
escra visados.

Se lodo o escravisáSò cruzasse
cs braços, diante de seu pretenso
«senho? »,ujcusando*-*eao trabalho,
exigindo para isso o seu jomai,
já nâo exsti ia mais esta f-mle*
religiosas propriedade de carne
hum un).

Em que direito se funda um
•«sei hor» para sugar o trabalho
de rnosso semelhante?

Qual o direito que tem um ho
mem sobre a Jib* rdade de outro?

E y vtct ma d'*iste despotismo,
nâo tem o direito de fugir d« casa
que lhe rouba seu suor, sua v.da,
seu jornal e sua lib«"dade?

4 resposta é <onh c>tia, está na
cons ieicia de tonos.

NOTICIÁRIO
III

LIBERDADE
No dia il de fevereiro p. pas-

m&% a sra. d. Francisca Carolinn
Espino^a de Andrade, residente
no município do Curralinho, em
regosijo do casamento de s>u dig-
uo filho» sr. Cinrinato Esmola ue
indrade, concedeu carta de liber-
dade, s m onué algum, asua um-
ca e*orr> visada de nopoe Camilla.

Actos d^sta ordem são dignos
de louvor.

FALLECIMENTO
Mais um vácuo imprehenchivel

acaba de abrir a impia mão da
fatalidadel

Mais uma existência ulil acaba
de ser ceifada muito cedo!

r Salles Barbosa já não existe!
Victima de uma affeieçâo cardia-

ca, tenaz, falleceu no dia 7 na ca-
pitai, o 5* annists de direito
Francisco de Salles Barbosa.

Depois de ter zombado d e Iodos
gi recursos da sciencia medica,

baixou a camp* m íiiii moço i*i-
da, quando contava apenas "27 aa-
nos d* idáie, deixando m*rgu ha-
da na raa-s do!orosti saudade os
os «eus queridos parentes o oi s^us
extremodos amigos.

Perdeu a litteratura um dos
mais ardentes soid 'ios!

Per.eu o »boli ei misrni um dos
mais sinceros propügnàdore^l

Perl' u a patna um dos mais
uie s filhos)

Per.íeu a mocidade um des ma-s
fortes di^nsi/resl

Uma lagrima de dôr sobre o
*e>j túmulo.

PHsauiHS a sua familia.

Consta-no* que no Curral nh >,
Francisco Ba bosa Le-tl, defino
uma menor, que vivia em compa
nhia da firnil a de seu ounhid»,
Emilhno Ribeiro de Magalhães
Ficará impune mais este aliena
do a honra alh«s»? as autorida-
•tes d«ssa villa se rào surda-* as
queixas que lhes.foram datas pel
píi oa victinici? I ., • .

Duvidamos, pois é tempo de
con er estes lob s, que tu .o zorn
bani, confiados na impuni a ie.

Que prestem attençao a est-e
facto"digno decompiixão, é o que
aiíij" j tui-»s.

A commissão encarregada &
promover a iilajerdade de escrevi»
sado-, no «no G ande do Sul, no
município de Palmar, tem, só por
influencia do v?g^rio, dado 104
cartas de alforria.

Tudos os parochos do Rio Gr^n*
de do Sul, não poupam esforços^
para acelerar a líb» rtaçSo dos es-
cravos, cedendo ao appello do
bispo Laracgeiras DanUs,

E o escravocrata seu p^rent^Henrique Teixeira, não ouve a
palav a do b;spo.

A vós quo (lo grande Roma
Conservais inda .sondado;
A' vós quo 1 ictastes sempre
Pela santa liberdade»
A' vossa briosa pátria,Eu comprimento do novo,
Nao mo curvo á monarchia;
Mas, á vós, oli grande povo!
A1 vós quo havois n'um dia
Após um trabalho insano,
Gravar om vossa band "ira:
«Governo republicano! »

Paulo Mendes.

SECÇÃO ÜVP.£

JuMo Rodrigues F%I declara
oo pubüco e ao comercio, que se
«cha de posse do tieposio em quesua firma foi falsificada, pelo sr.
Manuel José Ferreira, negociante
protegido pelos srs. Duarte Costa
e C., que bem poderiam ter man-

ado este novo explorador para
terras longicuas.

Este documento a* h»»se em po*
der do sr. Processo Jo é da Silva
no Curralinho, e na-Bahia o sr.
Kaphacl, sócio da iiasa de José
da Gosla Ferreira; poi; rá infor-
mar a quem tiver interessa de co-»
nhecer esta escamí4«g*m, cuja
fasidade foi descoh* rta fofo dis-
tnet» advogado luso aJLuachio
iüDe'ro Gui/n«rã(íâ.

Cdutdla e prevenção, trs» do
j commercio.

Curralinho, 10 de março dams.
JULIO RODRIGUES FeTAI.

POEZU
AO POVO PERNAMBUCANO

0FFERECI1A AO AMIGO MANUEL AN-
•TONIO NAZARETH " '¦ 

.
Oh! grande Thesêo moderno!' ..'•Oh! povo pernambucano !
A' vós que tendes Nabuco
E, applaudis a Mariano;
Eu comprimento n'est'hora
Go'a alma cheia de fé,
Qu' aos nobres derrubareis,

; PYao povo pôrdes de pé \

DECL'RAÇ4.Õ
D. Helena Figuerma de Mon-

corvo Carvalho, faz sciente aos srs.
proprietários do Sâo Felix, que
tiverem-propriedades'''edtficadas em
íerrpijos foreiros, pertencentes aos
hmdeiros do finado seu pai, Fruc-
taoso Gomes Moncorvo, que não
paguem foroselautfetnipg em caso
do venda a pes oa nenhuma, a não
ser 

'ao 
si% x*tianuel Francisco de

Souza Bastos, a quem a*esta tota
dou procuração bastante para, em
meu nome, poder cobrar, receber,
pasmar recibos, chamara concilia*
ção os remissos e seguir açcãoatè
sér p»ga de tudo quanto deve-
rem o$ mesmos srs. íendeiros.

¦OuIre sim, declaro que nunca
dri procuração, nem autorizei a
ninguém para receber foros, quan*
-lo-inais-para vender terrejaos- cei
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mo me consia. cujos títulos <íe
venda dos meamos, nâo dou por
validos, porque estão nulios por
lei; pplo que,vou propor acção f>os
srs, qu>* dizem ler C'tmprado,aSm
de ?ere\i paga dò que me dovem,
caso nào paguem amigavelmente;
ficando, porém, á e>tes o dtre'U
de liquii*rem com aqtielh que
iudivi amei*- pwou os tituiós.

CHcht.eira.9 <e março oe 1838
Helena Figuerina. de Mqncoii-

vo Larvauio,

E QUEVI ÍISTERliS^Aí.
Manuel Paul^Teies do Mattos'

tendo roc bido, ha mezes; de uma
pessoa, que não se lembra, na
villa do i.urrahnho, rquan'i» de
2$500 para comprar uma encom
acenda na B ha, na c*ade G<*r-
mano e C, convi ta a es*a pes oa
para lhe apperecer, e dando lh*
os sign»es certos, receb* a referi'
da q< antia que se acha em seu
pod<-r.

Cachoeira,t5 de março de 1888,

ANNUNCIOS 
""

FRUCTUOZü BRANDÃO
Vend. Café superior, moido, puro

e muito Sabofozô
Rua da Praça n. 7.

45, garante ven torpor menos-
que outra qualquer casa, f25 

por
c«jnie peças inteira*.

•Vs exmas. *ras.
Grande o po;içôo de ore'.ono uos

lia 23 24 S5 'oj;l de Vanuel Ter-
tuliano d«-» Aimeid», preços re u-
midisâimos, rua formosa ri, 4_.

Grande queira* sem fogo, ,»>
loja de Manuel Tertuliano de 41
oieida, não percam tempo,vam ve
o magnífica boitimento e o pre^o
que slá vendeu 'o esta conceitua
oa loja, é de admi ar?

Rua Formosa n. 44,

*&MHti mm
-knhy&%w

'í"4

FaUiTEUOZp BRANDAO
Vend« tmta BSue Black .muito

pr«_ta, fina e fixa.
GARANTIDA

PfHÇO 11--.sumi io
iv ,

ViçenK.Vergara p«de encareci
demente aos >eus devedores, que
venham sansfazer suas contas, até

o dia 20 do corrente, e, se não
attende^m a este peoido, passarão
pelo desgosto de verem seus no-
mes, por es>nso neste jornal.*

Outro ¦ svm, faz sctenie ao pu-
blico, que, Desta daeía vendeu
sua sapalaria aosr. ciimeiio igr_a
cio da co„ta.

S. Felix. 12 de marco dei 8*8.

fm

Grande e variado sortimento de
fazendas trouce da capitai Manu-
ei Tertuliano de Almeida, proprie-
íario da loja a rua Formosu n.

PADAIUA LEaLDADE
Na padaria leal ia de vend* shvuibo figura de superior quali-daie «gua* e J S P J.
Bi*í>;trs Inglezes de todas quaHdafe iene coríd n-ádo man^iga

f^ílipp?, errira Santo*, qifeí-
jos flsmí-ng íS> ^ <*e p--3t0> r[,à p,M.
íue Hy on, *m Ma« «.« ijcáft

Vende acreditado Padaria LeaW
dad-f, a ru* formará n. 15.

M411M IÍ Ü
DE

ANDRÉ MORAES
O proprietário d'e*tf_ bem CO

nh^»*i<?o estah^le- imento parti «
pa aoá seus freguozes, d'esta c-
dade o seu r concHvo que «*
avha bem sort.do das melhores
fazenda* ffãhcezas, irigl zas a le
mães, calçadis, m.ud-zts. perfu-
manas, roupas- ff.ítés o qne tu 'O
de hora em diante venderá por
muito menos do que outro qua--
quer estabelecimento, v;sto âjesí-a
vez suas comovas serem feüa^
com grandes vantagens e capri**.
ehost» escolha; qu-m i.uvu.er v*
nha vêr, que seu estabeUecim^n*
to se acuará aberto oas 6 da nua-
uhan a* 9 Ja noite.

27 Rua das Flores n_ 27.
__  .i i.. i i ii n *

ABOLICIO-NIS..
José Theodoro Pamponet ÔiOhre

ce seus serviços ao abolicionismo
d'esia comarca.

Os «eaeravisados», que se jui-
garem com direito á suas hberda-
des; que por effeito da lei de 7
d^ uoveaibr» de t83l, quer por
Gutra M, podem procurai-o na
sua residedcia em S. Feüx.

N^ta bem montada fasa de
egocio, vende-se mh.le.ga h*

g.«za do bôí q.li-lale, chá da
Índia e preli] a^sim como t^rri
emore^as-jas (inss de todas as

q -altda.jé , na rua ForiDosa des-
t* cii^iH.
raMiaHaaM-n.^aiBnMBHMB^aa^^HaHaiaa-BM|aa,al1*

ATIENCAd
And é M nes «ic^bi de receber

Ia caiiial, um riue e pomposo
ortimettto <ie cietones, os padrões
m ais ltndf s, a 320 ao covido^
una partii-a de sapatinhos para
senhoras a 4U, e dos ricamente •
enfeita los a 6U, uint t^ça de
mairasto ^nc »rpsdo por 5Ü e mais
atigos que vhama attenção da

eus fregoezes, e que esta disoos-*
tia que.mar por m^nos 30 0(0
io q ie ou.ro qualquer, venham

ver pi_ra cer.
*nré Moraes rua das Flores*

fí. -7-

Lindo rom*n e b^spbnhol em
<tous yoliimtí!•*¦¦, ver>ido para o por*
tug(i«z po^ Vi 3 lane de Arnazoae.

Publitar-^e há íreveo_ente em
fa»ciculí>s de 36 p.gjníA^ em 8%
fü!o diuíi-Uiü piíçod^ WO rs_
rada üiíí, pafÒi no ^cto d«s eníre-
gts. Por 12 tíVsíiículõs i2#000 pa-
gos na entieg. do pum í o,

Assignado na L j s Gênero.
•__MMMMMMWHMMMMMMM-^__«__M_l III-.-..MM m t I BMBMMMMBH-BI

DE L\RAC\0
D. Leonor H À Jos Santos í&nv

do de demorar-se ns caiídlàl dei*
x<!U de íazíT par>;0 <!o Miliegio de
Nossa Senhora de Lou des e Àm*
paro d.sdê <iez^mi ro de Í8S7.

LOLLEGJO LSPEB-.NCA

Este t-stabellecimento de iustru
ção, a rua da Poole Velha, abriu
suas aulas no dia" 10 de janeiro,

ii« 1888» _

CAIXAS PA R A TYPOS
N'eêta, typographia se dirá onde

?& fabricam caixas para.ty-pos e.ca-
valetes para as mesmas, fom-toda
a perfeição e por preces módicos*

Aceita se encommendas.

¦o

"O;
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TRIUMPHAA VERDADE
Está conhe.ilo pelos meus numerozds freguezes que é a loj*

mais bem soiUa d'esU cidade, e a quvt*m fazendas de mais apu
rado g so, e é a que veada sem ganhar, pap ainia acabar de
p^Var que nào ha competidor, venham crer e scieuti ficar-se da
verdade.

üm cova Io dc me inò de qualquer côr por 88) rs. e?ual
que pof ahi ve .d-m a 9_0.

Om eovado de cazimira granito por 2500, igual a queahi teadem-a 3500..
240 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs.

Hm covalo de «etiríôíaliza oor 2)1 rs.
( Uai -hapèo a Jxé M*rnno por 1600.

Uüa o ir de botina* ouro da ruisiacom iíhoz, oquehi ds
lho r0f 9*°°k

O-n par da sapatinha ingl.za por 7$00 todos venlem eguil oor
9jf0>0.

Om pir da .apao verniz qua todo< vendem oo* .Ojf.igml p,>r 9#09Q.
Uo pr de sapat) couro d.a russia por 4$000 é de admirar.
D^lumbrante sortimeoto de casemira prêi* e da c5fes, em pe

ças e cortes.
Brius brt.ieos e d* cô es cre'ones para trios o* oreçis ma

dras.os chapéus para hjmense senhoras, o qua hade mais mo*
derrios-

Fbhus li*o*e con seda, luvas, leqaes, flô es espartilhos, calçados
e uma infaniiado de a ligas que *ó com a presença dos ítógiíè-
zes posso nibtnre justiíl.arqiíe aqui n'es(j icijade não hi com mdor.

Avizo aos freguezes pir uenos 30 oor cenio que outro qualquer.19 Bua da ponte velha 19

I de o baiateiro José Gunç.lvos da
Almeid-v

ê
———iiàm¦——¦——_¦_—_¦_______¦_______ • >

\W_iWi ü_ _& 1___> <____ ! v

Tinto e branco, de primeira
segunda quahdade,-vende Manuei
iontes Moreira. em pipas bar
ris e a retalho em lita^s,, aceitaç&o
deste vinigre no eommereio twa
sido ímmensa.

Ode primeira qualidade tem
substituído perfríttâiente o de LU*
bôa 6 rouiti* casas que vendiam
desta lèm-ho substituído poraquelle, sem a m nima reclama-
vâa por parte deseii, freguezrçs.

Deposito na fabrici d. café
muedo a rua das Flores n 21.

ne

PADARIA LEALDADE
AhUA F0RM0ZA

constantemente massas fi-
nas cpmo seja bolaxõ.s apompa.
dor, botáia? Adelina Castro, Luzo
Branléiro, bisóoltos finos fatias da
Rainha e flor do tfigo.

Na tua formosa n. 15

CERVEJA fiHAZ.LElfi.4-
5§Ò0O a dúzia, 440 rs, à garrafaé seu importador n'estâ cidade Má*

nue-l Fonte? Moreira.
Tem sempre em deposito grande

qmauiidadé da mesma, branca e
preta.

Esla cerveja è inaiteravel pora 3 annos.
A sua côr douradinba e perfaUlímpida, seu paladar é

agradável e corresponde perftita*mente ao da ingleza.
Sacionaese estrangeiras s%o una

nimes em proclanirir a su* bond*-
de, chegando alguns u'este< apre-
ferita pa a seu uzo parfeutar.O seu fabricante rogosija-*e porter conseguido fabricar urna cer*
veja que está acima de todas na-
clonaes, e superiores a muitas es-
tiangeirasv que é tem mérito pornto serem dò paiz.Oannunciaiue tem a profundaconvicção que o respeitável pu^blicOé uma vez conveucido des.
Us verdades, náo lhe recusará a
,ua valiosa protaeçào, uo que se
confessa sumamente grato.

AGUA CEU NA
Ò melhor preparado para tirar 11887

easpá, e fortóator a cabello, ven-- < /

CAFE' MUI DO
ílmuel Fon»es Ko•eira,rocitínu«

com o «eu f *o i o de enfé muido,
orno é ge-alíheute conh-nho.

Este café é o v^riiadfiiro café de
que as exmas. famílias, e miis,
amadores podem fazjr nzo sem o
mínimo rc i > dé que seja um pro*dueto falsitkado ou dnstetuido do
seu verdadeiro paladar;pois o seu
f briccinte «lm io conliecimento
profissional qim tem nesta in-»
lu?t#ia só ma._;pula o me.h »r café

qu-í encontra no mercí. !o, razões
etasque o colo.a na altura do
seu verdadeiro val^r.

A exmas.iam Ims que desejarem
uzar de um geueio tão perfeito
mandarão «bastecer^s^ do me^mo
na fabrica * rua das Flores n* 24
lugar unico a onde é veaiído.

Preço IjfOOO o ktlo.

TIJOLOZ
O abaixo assignado tem con*-

tantemente grande quantidade
de tijolos na acreditada olaria
do finado Bernariiino Rodrigooa-
reconhecidos como os melhores,,
de quantos possam vir ao mer-
cadòv

ás pessoas, que os pretende*
ram podem dirigir-se ab abaixa
assignado na mesma olaria,

S. Felix 30 de setembro de

Joaquim Alves Saoche**


