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ORQA.M DA PROPAGANDA ABOLlCIOpSTA

Adm-aistpador—Manuel /VülpiMo Nazareth
M——¦— — "IM "'*' ' ' **

A1SK0 I

Assinaturas: Por mez 500 réis,

por anno StfOOO-Folha avulsa

CO réis. .
Tvp. c facção: rua cio J_aixo

yobrade' )"i. íOs

Publica-se terças e sextas-feiras
NUMERO 50

Annuncios, 00 réis a linha,

dc assignantes 40 réis.—Pa-

gamento adiantado.
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O ASTEROIOE

EM PODER DOS ESCRAVOS

«O escravo quo fogo á tomo M.frio,
oo trabalho excessivo o poi gosoten^
nm martyrio eterno não commette um

. crime exerço um direito natural,!
* TvMe (me abandona a senzala i u -

qnn,te fétida, enricado de um soíiri-
____5 atraem demanda de sua li-
^lde com toda a coragem aflroa-
aotperirrvo,iumdeücto

,n?elfz oSo de compaixão e piedade,
. "lf.„Ul, só a miséria e a desgraça n e -

í? Buderam dispertar o iustincto de' 
conservação, selui1Bento este que tam-

•-¦'• bem predomina nos irraciouaes.
o-eunrto, umheróc, que procuia

. I rSndo Pie cercam trevas,; um
.ornèn- que não se bate polo crime,
mas Tor um direito em que so resu-

a f^ailia o lar e a pátria.

poUiesbb mu CXploracao de
••^Sll__-te9_io&m-um direito,!

d tfXlho allieio uma propriedade
fo S-íSSefd» dores -om—
r.a • QPii üroximo os meios de sufcsis

* -tenda dl uma vida, de ócio, de pra-

„ toKa, entregando * taJÇw «£
• cér^tfmasoio*&Xà*£b. *

ÇS _^rMHa-aâo do iníetiz escravo,
V 1&& contestar, quer

a autoridade do ins-_nc_u uo
t.cão aue predomina acima de todos

' • ' 
K-til-efr. em todos os seres

- ' V-- CP|_S; da escravidão para a liber
aá(ÍBô a maior conquista que o bo

1 roflP onerar no correr da exis

- • *; 
Liala a sepultura, onde .se

intima com a família, o lar, a patua,
é. tatento? e todos os sentimentos no-
bilÜ locando o homem creado a

Sem de Deus, na posição *_ i
cadáver, que sem vontade, som razão,

sem consciência vai, atravessando os
séculos por entre as sociedades, que
com a liberdade tudo lho roubaram

Proteger o escravo que, na luga
oõe em movimento a sua conservação
lc? em demanda da liberdade tra ato
maior das conquistas-a¦ »«Af»^
mana —è um dever de todo o liomcm

c bem, que acima do todas as conve-
iene as particulares, sociaes e poli-

ffi poi a razão, a consciência, a
lei, o direito, a justiça e Dous

•p^ravos, fugi d'esses antros, onde
iníem a imm°oralidado, o vicio e o
crime.

Abandonai esses algozes, «me» íi vos-
*n<. i.ronrios olhos roubam a honra ae
vossa filhas, condemnando-vos mui-
tas vezes a serdes os carrascos de vos*
sosSis, de vossos filhos e das mulhe-
res a quem amais.

Fuffi d'essa morte moral, que a cu
bica d. homens sem alma e sem co-
ração vos sentenciou

Escravos, nos olhos de vossos filho

1-taflolS^fflSlã
ligando os agrores de uma exis ened!^?r iffra dirs
íSÍD^aJreatura 

feita à sua

^S_?í_arum crime, e exeioc- uiu

^atolue vale a vida sem liber-
dade

Não bastam tres séculos de .scra-

2. sa_.«vr_?s-
horrores imagináveis, no da ,p.r vei

sidade. ^Wainc-ne^tê vossos
A recordação do sangue «ac v

filhos de vossos pais, de ^sos^an^

^súor que em -bagas 
||g^ g

fronte, adubavam as tu rasJ

^TàdaTmilia, do lar e da patna.

que vosroubam, condomiiando-vos sem
crime?

O que tomeis -

Nãoa.olsCriminosos, e n'este caso,
aue . eceio vos pode inspirar as som-

des medo das trevas de uma sepulta

ttSli.to fugirdes da escravi-
m I um crime conquistardes a libei-
'tr-nios^com a tranquillidade no
somblante,' a cal^o^nt^
podeis lançar mao do 

$m$^--.Í...Í. da aü£?ressao, do ioudü, ii«m
tr.^ ossa-sinato, unicamente da defeza

o direto que vos assiste, porquês^
v c-imàs è não algozes, oppnmidos
o não oppressores. o-^nerosi-

A vossa vingança é a da 
|f||g|,dndè e a vossa conquista a da i

be dkde, d'onde deveis .ator a hora
nnP vos aprouver de dia ou de noite,
qmaÔs EM com toda a m$jfâ%
franqueza, não escondendo o 

^so
tÍdNão 

deveis vos embrenhar pelas
malas onde se escondem os cnmino-
fos e habitavn as feras e os selvagens.

¦ S_B_?___r~ vi _£
trabalho escravo, que sei a gianue
Pt Saro. Sã causa de nossa

tlÜ,»»__ --'Sfi-. i5
elle'operará, pela transformação do

trabalho.»

NOTICIÁRIO

a «r dr iuizde direito d'esta co-

da em 15 cio cone™> africana,
livres a escravisada austa ,^
SeUS W&í imporia TepoTs°da lei

CV de novembro de 1831, que pro-
hibio o trafico africano.



#i^El?íi^S_Si«saeBte^w oibüs promptosa louvar torin
. o quaiq.er autoridade quTcorno £
f i_r- Midü d,iro'to> Ml• »» l JUi_ U.a lei, em favor
seus direitos.

Parabéns.

MANUMISSÕES
Por influencia de nossn _m,*.advogado José Pampone ° 

«S°- Sr>
«r. Joèé Antônio ¥mC^ °
residente no termo d* a™ ' lavrador
ta de liberdade i*-margosa' car-
<ie nomes ThLf StUS escra asados
eJoaautocom T; IoSS' Beuedieta

-«ta0s^ToScZ mTitprtíStaçã0

a condiçãot quetSSfeSS^
eiSolfls^S^canté
possufdoresJdeteladoP°r todos os

Consta-nos ent^fnetsrtescr"isados...DÒssoami™LnÍntítÍnt?' íue o mesmo' numissgesgcon?T_1Iar]eahsar novas ma"
hertandos; CMS__-Ufn^nnf. Pfra os &
larmonisàr K^gSLK** sorte*
senhores, e ao Snf °S COm seus
huindo pára aupS {??ipo* contri-
desorgaSçl" trahalh° nSos°ffra

os!Í?onSaseÍacolflm',íue n°s
se esclarag s a) o^"íamOS*fna Phra"
sados. g } os lnfQl^es escravi-

¦ioParaSfeea_a?darddmre^lar
libertadoTcom seufp. ^™°nisar os

/amofeiIIpI»P«I:-n<J_ procu-
Elles proc_SSvo,.^ciãadão.
N-iShrana* Sí&íuma crea-

curamPdr mZ"10S '^ elI<* Pro-

edita „a cidàd(XÍ,pai'Ç0>>' 1™ se
de Janeiro ° Gampos* no Rio

Assernbléa provincial de 8 pa„irtdecretou uma lei impondo .__*__?'sobre cada um escravo Z5°00,
provincia. existente na

^"tssi ..coSLr;m fi-

grmepmveM, m «.,»• ' -em um
as mais Soffig.^ queinveJa todas

unlo Sfra é Lom eommentar; o
mar&° 'I_e vemos «-'ella pri-"a.itIe?dSto>°nrOSa Pr0flss3° de

a SMaíí.av1dÍn°dÔa d,e ser extincta,
rirfl! 7ldao quando lhe vier acaria passada da corte.

SECÇÃO LIVRE

atei, um curso MEM* d,a *° de

custando aos D^f fl tardü' as 5 IA
Pequena 1_Í|!? fa*«ias umâ
«etdr/ivreS^a t0d° ° indWduo,
^lidade, eSvte We*«n2' tscra™ado gratuitamente.

¦Ml pubücldo wfa Z£Poã0 tri«en-
íe; sendo ofseP_fnrwemia do Reci-
res os srs. acSiPc"nAclP,^s redacto-
«Jo.Jesuino.LS_0eA„^iorde.Ara-
fio. p u Joao Capistra-

... A «Nova paí ria _. w'«ntifleo eiS„' é um Jornal sci.
Sido. , caP»chosamente bem redí-

^^tosS£SSfci-
>¦;¦><: V

A LIBERDADE

a Sr^^ll^idcÊi.
liberdade! te 6,1Vre do brazil, a

queacoamoVa3recaeSPrd3 -D0 Brazil %
Si março ^L^f^^rio de 1

ooSffi? mm. P £>?&_
Ção, #^»|l «ora-
Poderi?d*essrmaSSo° 11»
a esses iaS^"*obrigameadadia; quando ei^f^-0 ÍnSano de

*? &q;t_; aD"?icatc«'Pada «o-
«ando e que „r«^ estamos ,as«-
sa. de homteldo ^ Q m0S tia imPren-
o senhor ° de escraros para com
ind^ev7^°âfié°omeé uma mancha
"* de UragsUedAca«ravada na histo-

I veio ao muni n^^D?us5uaadopara ser livX o fol de,zi«ando este
f opprimido- e *L aq;uelIe Pâr^ ser

Gomo, porem n£n^ "ei?m ÜT™*no turbi hão „o'p^ mem ttldo arrasta
minimaconsideS™^
de Deus. Não üsobre a v°ntade
Pelo brilho da ÍÜÉa Ver ofuscado
me «e8craridãoÍ^fad?* &<*«iMónÒL
vantar um fe fr'-po/ereaios ]o-
no Bra_ij. eS3 Lde independencia
oravidão, para vlrm. \canerõ da es-

. dadeo«a_orrLuTw hanido da socie-
[ «gos^nielhaS'trom>»* outros cas-

Ul« Joven Abolicionista.

A QUEM INTERESSAR

tenaon^ceSS°^z^dfa«os,
pessoa, que nao' se lembra ' 

tia 3!
i0mnrJ1alinh0• »«lit para

essa peSs0^ ^^|&^f§|.do-lhe os signaes certosf recebe a IT

.Cachoeira, 15 de março de f838."; :

0

QUE juizí
Ha muito mais de um nnnAexistem naconclu/*io rin i ln°' f/«o

tHur Pedreira do ch*.„. ,Lac,!ar«» Ar-
numeras acçòes de St, ermo-
POf sem favor do mis^tcrl^I

reatas Almeida? _ â oí/ííf ;-(is<:ra-de bagaceiras, calca os né f ,fi,-,a,,r08ms rando o «narcótico?^ d. "* lni"
to a justiça, parafa^ £ ?f'i;sP«i-durmam em sua íraveM1 n esa^òes
séculos! fe ta ° somno de
^SftC1^. feira
espirar, com Sí co-nÍTa csía ainfelizes escrav"ZadoT« ,I1Uamonto dos

juiz encontraraTÍ*"0 celebre»
seu maior tn™nlmim> * sempre o

Que juiz! I
doStetorfS á í a«thoridado
dWtas linhas- f'nfefazoassumpt0horríveis não -iul ^ an?eaças mais
tados, pelo furoart^dos lató°s desbo-
3 ^êrefm°aí ^veT-dS'3 '
de philosopho, pristnell-o3 

"m gran-

Convém MrW& ^ nias ouÇão».
ArthSrZr es. n?^Í qute; ° haoharel
^a emlfC5 ™*>* co»du-
das acçse. «!!oSciLT»Tr°Íano*ver de dar-nos SgSSgjp«O curió fogôzo.»

ras longiquas. exPlorador para ter

da casa de José da GolLP pi^°C1°Poderá informar , qnZ tiZt f ?'' "resse de conW-Jx * tlver Jnte-
cuja falsidade?^ esfa escam°tagem, &v
ílcto^oSTlP?Pta^P dis-
ro GuimX Alfnachio Ribei-

m 
Oautella e prevenção, sr.. do .om-
Gurralinho, 10 de março de 1S88,:

\ j.yt7

Wli

•3*12
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O ASTií) 01 Uü
AO PUBLICO PADARIA LKiLDADE

Mattos <fc Compania, negociantes! Wa n/.rJn,;_ L.n i
desta praça, fazem publico ás pessoas yiM 

Paf?arla '«*' 'ade vende 8t-
com quem teem transações, quo os' . "no u8ua,fe de superior qualí-- - ¦-¦ ~- — - - dade affuaAe J S P J.

. Bi^íoitos Inglezes de todas qmWacea leite condenado manttde

com quem . A
seus recebimentos serão feitos medi-
ante recibos impressos om talões, dan-
do o seu encarregada uma parte por
elle^assignadas, devendo a pessoa que
pagar assignar na outra, isto para
que, nem só mais regularmente seja
leito este serviço, como também para
evitar alguma duvida. Entretanto jul-
gám que tal declaração nem só garan-
te ao pagador, como ao recebedor.

Declaram mais que tendo feito ac-
quisição dos tres guindastes colloca-
dos no cáes de baixo desta cidade,
procedera o á cobrança semanalmente,
na razão de 400 réis a lingada.

Ainda repetem que fazem a presen-te declaração, para que ninguém se
chame á ignorância.

Cachoeira, 15 de março de 1888.

ii ¦ if»p

a
iga

Perr&ira Santos, <mv-
jos fla_n».eogí)Sj e de p-ato, chá Pre.cou Hy-on, cm h.tas ,ftí 1$ e â#

\ende acreditado Padaria LeaU
dade, a rui knu^a n. 15.

FRUGfÜÕZÜ BRANDÃO"

flm'!í!'|(!,Í?^S,lP'rÍOr'raOÍtJ,)'Pilr'>Q m>mo Sabo í>zô

j 
U'>a da Pr«ç,ji n. 7.

nucTuozo brandío
V nd- tinta Blus Black

pr.:ta, íina e íixi
-QUÍÍJ

GARANTIDA
Preço R es ü ai ido

vl^^_ iB

ANNUNCIOS
PASSEIO DE RECREIO

A distincta philarmonica «Euterpe
Ceciliana», no domingo de Paschoa,
partirá da estação da estrada de fer-
ro Central d'esta cidade, em trem es-
pecial, a pitoresca villa de S. Gon-
calo dos Campos, em viagem de re-
creio; os annuncios estão publicadosem todas as gazetas d'csta cidade.

yKij&

Neste bem montada casa de
negocio, vendf-se mautelga in-
gieza de bô, qualidade, chá dn
índia e preto, assim como tem>em pre massas finas de t^das as
qualidade-, na rua Formosa des-
ta cuiade.

era

OS CUIMKS DO AMOU
Lindo romance hespanhol

dous volume, ver'ido para o por"íugupzpor Vinhiane de Airazopie.
Publicar-se há brevemente emfasciculos de 16 paginas em 8%

pelo diminuto preço da 200 rs.'cada um, pagos no /cto das enlr^-
gas. Por 12 f„sciculcs 2$000 pa.
gos na entrega do prjm#r0.A?signa-se na L<j, Gcue'io.

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pámponet offerece

seus serviços ao abolicionismo d'esta
comarca.

Os «escravisâdos»?, qüe se julgaremcom direito á suas liberdades, que
por effeito dà lei de 7 de novembro
de 1831, quer por outra lei, podem
procurál-o na suà residência em S.
Felix,

HA

Grande e variado -..sortimento de
fazendas tronca da capilal Manu
et ffertutiano de Almeida, própria-
tario da loja a rua Formos n.
44, garante vender por menos,

ATTENÇÃO
André Moraes ac^ba de receber

da capital, um ric<* e pomposoorlimento dectetones, os padrõesmais lindes, a 320 ao covado,
uma partida de sapatinhos parasenhoras a 41], e dos ricamente
enfeitados a 6ü, uma peça de
madrasto encorpado por 5U e mais
artigos que thaa,rt % attenção de
seus freguezes, e que esta dispôs-
to a queimar por menos 30 OjO
do que outro qualquer, venhaiu
ver para crer.

Mire Moraes rua das Flores
N. _7«

DE'LU,AC40
D. Leonor H A dos Santos im«

do de demorar-se na capital dei-
xou de faz^r parte d'o Collegio de
Nossa Senhora de Lourdese Am*
paro desde dezembro de 1887.

COLLEGIO £SP£RaNG4
wvò'-V.

Este estabellecímentd de instrua
ção, â rua á\ Ponte Veiba, ab-iu
suas aulas no dia lo ífe jmeirj,dtj 1888.

Vice nte Vergara pede encareci
danvn le aos seus devedo»es, quevenham sastisfazer suas contas até
o dia 20 do corrente, e, se não.
attenderena a este pedido, passarão
pelo desgosto de verem seus ne-

Js

que outra qualquer casa, S5 por! mes, por es tenso neste jornal.ceato peças inteiras.
^s exmas. sras.

Grande e*posição de cretone nosdia 23 24 25 lüjadft Manuel Ter-
tu ha no d^ Almeida, preços mxírttidissimos, rua formosa n. 44.

Grande queima sem fogo, mioja de Manuel T^rtuliano de AI-ateída, nâo percam tempo,vam ver0 magnífico sortimento e o preçoque *.stá vendendo esla coneeilua-Oa loja, é de admi ar?
«ua Formosa n, 44,

Outro silo, faz sciente ao pu,blico, que, riesta dacla vendeu
sua sapalaria aosr. climeiio igna
cio da costa.

S. Felix. 12 de marco de 18*8.

CAIXAS PARA TYPOS

li
DE

ANDRÉ MORAES
O proprietária d'esb bem co»

nhecido estabelecimento partici-
pa aos seus fregueses, d'esta ei-
dade e seu recancevo que se
a^ha bem sortído das melhores
fazendas francezas, ing ezas, âje'
mães, calçadas, miudezas, perfu-tnarias, roupas feitas o qns tudo
de hora em diante venderá pormuito menos do'que outro qual*
q_er estabelecimento, visto a'esla
vez suas -co supras serfm feitas
com grandes¦va * »• ,. ------- — vantagens e caprisiYe4a, typographia se dirá onde chosa escolha», quem duvidar v<«se fabricam Cfcixas para typos e ca- nha i&Mk »eu estabellecimpn-

Vi) üldd ..Ari. <u> n>>„».nn ..  .ã'-!í.a|..\ . '.valetes para as mesmas, com toda
a perfeição e por preços modices.

Aoeita se encommendas.

io se achará aberto das 6 da
nhan a* 9 da noite.

27 Rua das Fiofes n, 2T.

iua«
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O ASTflM»*~^muí ojã
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DA

f ftt

E^ tá

egual a vã

de me

TRIUMPHA A VERDADE

conheci Jo pelo. meus numerosos freguês qua é a loj*

iflais bem gfóiita«este chiado. « a qua tem ta?.ena3 de mais apu-

rado gwe. e éa qae veoie sem ganhar, para «in.ia acabar de

provaf que nio ha comp^dor, venham crer e Sdenliaear.se da

verdade. 0ft.
Um cobaio dc me inò de qtolqu-jr cor por 88) rs,

que por ahi vendem a 960. . .
Um covado He cazimira granito por âaOQ, igual a que poi

ahi veadem a 3500.. . _ , OA.
240 rs. importante sortimento de làn vakm 800 rs.
Um covado de salinôtaliza por 400 rs.
Um chapèo a José Mariano por 1600. -
Um par de botinas couro da ruisiacom nhoz, o que tu

lbUmp0parâ°d2' 
sapàtinha ingleza por 7&00 todos ven lem egual por

Um par de sapato verniz que todo? vendem nor tOUgial por 9|009.

Um par de sapato couro da rus*ia por 4$000 é de^ admirar,

ü^lumbranle sortimento de casemira prêU e da cores, em pe
cas e cortes.' 

Brios brancos e decorei, clones par» liira W preços ma-

drasíos, chapòus para homense senhoras, o que hade mais mo*

"iflehui 
lho*e co« seda, luvas, leqoes, uôe*. espartilhos, calçados

e uma infenviade de artigos qae só conea presença uos fre ue-

zas posso mostrare iusii&ear qaa à|&* n*esta cliade nao h» compe-iaor.
Àvizo aos freguezes pir neuos 30 por cen.o que outro qualquer,

19 Rua da ponte velha 19

de o barateiro José GoiçJvos da
Almeida*

immm
Tinto e branco, de primera

segunda qualidade,-vende Manu^
Lonles Moreira. e«i pipa^ bar
ris e a retalho em M-rs, aceitação
deste vimgre no commercio tvm
sido immensa.

Ode primeira quahiade teS*
substituído perMUmeiUe o de Lis*
bôa e muihs casas qus vendiam
deste lam-no feubiiüuido por
aquelle, sem a mínima reclama-
^•âfl por pa?te de sf>us freguez^.

Deposito na fabrjci ài café
muido a rui das Flores ra. 21.

CAFÉ' MUI DO

PADARIA LEALDADE
A fcUA FORMOZA

Tem constantemente massas fi'
nas como seja bolaxõas apompa*
dor, bolaxas Adelina Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias dá
Rainha e flor do trigo.

Na rua formosa n. 15

CERVEJA BRAZILEIRA
5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafa

éseu importador n'mta cidade Ma»
nuel Fontes Moreira.

Tem sempre em deposito grande I Us verdades,
quantidade da mesma, branca e
preta.

Esta cerveja è inalterável por
a 3 annos.
Á sua côr douradiaba e perfei*

íamete límpida» seu pala dar é

agradável e corres ponde p erfeita*
min te ao da íigíeza.

Nacionaes e estrangeiras s*o Una
rumes em proclamar a sua bond*.*»
def chegando alguns ü'esie* a pre-
feril a paa sbu uzo particular.

O seu fabricante rogosjja-se por
ter conseguido fabricar uma cer-
veja que está acima de todas na-
cionees, e superiores a muitas es<
trangeiras, que *ó tem mérito por
não serem do paiz.

O annunciante tem a profunda
convicção que o ie*peHavel pu
blico, uma vez conveuoido d^s-

não lhe recusará a
íuh valiosa protficçâo; do que se
confessa sumamente grato.

Manuel Fontes Moreira,conlinua
como *eu fabrr.o de café rnuido,
corno é ge almente conheci lo,

Es<e café é o vardadeiró café de
que às èxmas. famílias, e ínate,
amadores podem fazer uzo sem o
miaimo r*c n de que seja una pro*
dueto falsificado ou de^etefdo do
seu verdadeiro paladar;pois o seu
fabricante aluído conhecimento
profissional que teffl n°,4a iri;
íiustria só manipula o tm/hor café
que encontra ho mercado, razõ-is
eHasque o coloca na altura do
seu verdadeiro Valor.

A exmas.fanrliss que desejarem
uzar de um geaeiO tão perfeito
mandarão abastecer-se do ínesmo
na fabrici a rua das Flores n* 24
iu*ar único- a onde é veaiído.

lflOGO o kilo.Pre io

AGUACELlftA
O melhor preparado para lkar

caspas e forUitar o cabelio, ven"

TIJOLOZ
O abaixo assignado tem cons-

tantemeate grande quantidade
de tijolos na acreditada danes
do finado Bernardino Rodrigaua*
reconh«cido3 como os melhores,
de quantos possam vir ao mer-
cado. ^ , rtAaaMmm iae os Prelf"?ÍO
rem podem dirigir-se ao aüauo
assignado na mesma olaria.

S? Felix 30 de setembro ae

188*7. A ,
Joaquim Alves Sanche-s

1


