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| CACHOEIRA LIBERTA-SE, ÁPRO-
í! XIMA-SEODIA. : ] :

<5s honrados lavradores, cap. Ma -
jnueMntonio da Silva Pinto e dr. Pe-
ãro Vicente Ferreira Vianna, liberta-
ram antes de -hontem fodos os seus es-
ora visados emlnura ero ã$ 116.
-.' ífójira aos distintos lavradores qúe
Nobremente abriram este exemplo
nolguape. .;

Cpmmonica-nòs sr. coronel Themis-
toclesque no. próximo domingo liber-
tá$k tambem seus escravisàdos em nu-¦f. mero de 46o! ¦'*..'.:-. ¦/•»

^r; Bravo. fv.
-A-^Hontem n'está;<cidade,a exma. sra.

vj^f Angélica, viuva/do sr. cap. Ray-
inundo Gonçalves- Pereira, alforriou

^j^^uãtro-únicos escrajo^que possuía
^^fei^í^TI^^aa lg um à.;.';:
^fv%Lòuvores a exma. sra. poresse acto
\'!y Idevphilântropja. ;~

.JNão tarda raiaür a aurora da liber-
dade

Que abalo, pois,soíFreráa vossa fur-
tuna com a perda de dois.; 0-u tres
mezes de trabalho, que sem direito ai-
gum uzurpais d'aquelles que tiverajn
a infelicidade de descenderem de es-
cravos livres?

Dai-lhes a liberd-.de como se desseis
uma esmola a um mendigo.

Plantai a i&ualdade.^
Abrandai a rigesa dos vossos cora-

ções -."e- tendei dó e compaixão d^t>
quelles que, ..a;esta hora., talvez, em
quanto vós folgaes é desfrutaes õs
gosos e os prazeres, elles tragam o
fèl amargo, atirados ao canto diurna
sensala, manldizendo de si, da sorte;
e de Deus. > 4d í

NOTICIÁRIO

geral,onde trocaram-se diversos brín-
dés,notando-se um feito, aosr. capitão
Antonio Carlos, pelo orador dâ socie^
dade, o outro d-aquelle, no» final dè
jantar, como brinde de honra* à «Ceei*
liana», no qual rovellou o ilíiislfe^ca-
pi tão a satisfação de çúe^sè á6^ava
possuído. %¦¦

Ainda foi a sociedadecoíá^rimentar
ao digno vigarip• çt'áquèf. á; Vi 1 là e ao
tenente-coronel Hermogenes, os quaes
disyella.ram-se em obséquios e àtten*
ções que sobre modo capíivaram á,>
todos. .:'.'. •..','"
V Retirando-se para esta cidâjle,4 foi ,
ainda a «Ce%cill;nà» ,alvQ|'dô^OTfóas

-demonstrações de.estima.e.cOíBJifera-
çao, não haven^;;feíi'zmenterem^ • ^
essa festa, se dp^^tóp- aígüinia,«sH¦:;.*¦•
grada vel, maiiSn^o-^ vassini a bò^.

tVSftLizmm
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AOS «SENHORES»!

\ ttVi'

$%

v.0 que presentemente prende a att^eii-"$ão 4'este paiz e^do Universo è a ex-1 íipeção da eseravãtura. ;
j^M^P^Ê^}$^k Qnotão distineto lugar
^;Ôc|up$ np? ^eip^dfesta nação, precisa
;;tambéít|cárregâ

^ n|eàtO de^io Branco*.,. •,'-V-'*':l^; 'W-
;Alei'^foa^Alfredo se approxima, e

¦3ierã..'um"íijj|||je, um oprobio aos brios
5^o|^^aíoíl^||s' d'esta. regi|o> se ella
^Í|^í8^SÍ|ípííit|r a liberdade. ; ;
I 

-v;Rrecftamos libertar esta cidade an*
^^K/^ifcJa: bemfazeja aurora.

Prf cisã^os^mòstrair q;üe somos des-

I3PÁSSE10- A: S. GONÇALO
Nodpmingo, 8 do corrente, realisou.

a diistinctaphilanúcnica «Euterpe Ce-
ciliana», o seu passeio vde recreio á
florecente villa de,São dos:Campos,
partindo d'esta cidade em trem 'éspe-
ciai, as 9 horas do dia, mais ou me-
nos, sendo acompanhada por muitas
familias e grande numero de pèssbàs
de todas as classes 

'/socjiaes,; 
quê e&-'

cheram: oito carros. Gnegahdo- á São
Gonçalo, foi á <<Geçiliana»recebiçla pelo |
illm. sr. capitão Antônio Carlos Pe-
dreira, coronel Antônio fíarlòs da
Silva e tenente-eo^nei, Hermogenés
Pedreira Daltro; pela digna philar-
monicã «8 de Dezembro^ á frente da
qual ac^ya-se como professor, o disr
tinoto rastro Pimenta eumèxtra^
ordinarío"concui^6vde povo. • Saltando^

m

^00Êhi.fazémoà .,agora um,pedido';$9§ «senhores de' eseràvòs»T,em nome
*M^^ dig)jidade.s,. Ms memórias"*•Ife^^s 

|aisi 
"-das. honjras das suás&r

| W?»; dai liberdade aosAescravos. »
l -Elles precisam serem livres' ,a«sini:como vós preçisaes;preeisàm;desfrutàro proveito déí seu trabalho e, ácl-

^dejvtejs-do^^h^Carecemos' íionrrar a mimoria de foi a «CecilianaMâíegreja matri^pnde;-nòssòs^aiã. ;: :ír ., ; iexecuton uma,impertimte' ínárchâ;!- 
^areç^pos la^ár dq pendãò/ nacio-

IlisWfiíuiçiiíf;negra íqu^ tanto ojlpezemferi», que a recebeu com provas
lÉP&i: ¦¦"'', i:é Tr^Mvarit^ de hospitalidade ecayalhei-

rismo, sendo pelo orad#! da tóèci"»
jliana»» ò sr. adv» Vilías-bôas, saúda
xla a «8 de Dezembro», ^m nm brilhan-
te improviso (jiié íbi|:respondido por
applausos geraes. ;

fí'a^g|ftí^;^eGiMP^:A^ casa do
sr, capitão; Ántoniqí ÕarM Pedreira,
onde Jhe foi por aqueíle^digno cava-

m
i v^^iÈâ^rlt^^^iB.^ comaisíam%flheiTo> oíferecido urailau-to jaiitar, as-

jsim como á todos tj&^ApSl

ordem e harriiÉãia, qn^d^vem. ,p^e^ |asi^r taés íestasv,- ^>:>.. .<-^^*iC
, Alguns passeiantes,, aíolicionástaé
inthusiastas, não,deixaram de propa^
gar ? suas idéias em favor da, í^em-f
pç^o dos captivós provando; ásâim que
os | (íachoeiranos' ainda brincando são-
úteis»,- vni ofáf' "•"¦'" .¦;'¦/ç>.?;J '¦• 'W$$

Ghegandb, a esta cidade, a VCeGilias.O;
na» xohduzíb ó seu orador atè sua ;|
re^dencia^^sendò ^n'essa. óccasião tro-
çados vivai'de parte á parte,?'entre;
a^ maiores deimonstráçòès^e/regps^^,

Recebemos: e agradecemos um $0§§
culO) sob o: titulo de- «Trabalhos UjÊM
ferecidos em beneficio da Bibíiòttò^l'J
do Club de Instrucção.» ''^f£|^

São.diversos e bem elaborade^%#:,
tigos e poesias,assignadas; pprdisfi^p:
ctos membros do mQsmo^çiubv

Não temos expressões ,assa|;:.ícalo-
Prosas pára, terce^òs^elo^s^^sse^
beneméritos da sociédaçíé, ^ue^^ocli-'ram* âérrama^.a ins,truc^ã^Ap^^|iovo,
qutí tanto carece de^luz^ ja^cí^éándóefecolás e já incütindo-lhe ô gòslb 

' 
pelaleitura: No ^M^^^0^t^WM^U%^ta, nitidamente impressov àestàclam-se

^rtigose poesias, qüe sáo".vytra^deárQSí
primores dè e|tyÍo e de-imágiiiaç^i

Nã6 desaniiiienil os dignos apóstolos
d'essa^ missão^ huinàhitãriàv O Itótijrílilja
sociedade; ^garantia1 da ^^1^^;!^
instituiçõél|?^9tá rio• a^p^l^^ama-
medito dai iué! Pela aossçt pple* ^de^
á^i^felicitambSo £,, ,.
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Fomos igualmente obsequiados por
um outro opuscuio da lavra do ardente
liberal o sr. Caswano Lopes, sobre a
candidatura de Joaquim Nabuco.

Lemo-lo com o interesse que nos
deviam despertar, não só a nome de
Joaquim Nabuco, como ps créditos lit-
terarios de que tao merecida mente
gosa o joven publicista o sr, Oassiaiio
Lopes.

Agradecemos a offerta.
Informam-nos que uma eseravisada

do tenente-coronel Noto, no termo da
Feirade5ant'Anna, procurara um ce-
lebre rábula Ghristovam, morador
ua cidade da Feira, para elle obter do
seu pertenso senhor a sua liberdade,
ofFerecendo para isso 100^000.'* O nosso informante aceressenta que
o tal senhor rábula Ghristovam assim
proraettera a infeliz, mas traiçoeira-
mente a entregou ao seu pseudo se-
inhor, e íizem que para isso houve bôa
:re:#uaeráção além dos 100$000 da mes-
ma que não sabemos dizer o destino
que .tiveram.

Agora ápprecie o publico:
. ,À victima geme em um tronco 9 mais
de 15 dias, debaixo de rigorosos sup-
£liciòs; as suas carnes estão sendo re-
talhadas.

vljíãò,, há commentarios; horrorisa
ver-se semelhantes barbaridades em
um paiz civilisado: ea cidade da Feira
quese diz catholica, que ,faz azilo para
a òrjyftàndade, assiste impassível a es-
táè scenas horrorosas, seni levantar um
solemne protesto, para maior excra-
çãov: ainda sustenta uma companhia
dè «capitães do matto», commandada
por üm *Jjal «O er emi as».

Ha cidade da Feira tu bem mostras
oqúôès.; ...... ..!

mSf-
fsSg

ü

•frafcf**.
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- FACTO HORRÍVEL
; y p, t2ônsta-nos que foi preso e horri-

$fy vveimeíítecastigado um eseravisado que
^i;Mo nos souberam dar o nome, perteu-::^;K"^è|^^-'J^d&tóeiía:- de Oliveira, pro
jj priétario da fazenda*; Impôra, na ire-

; guete de; S. José termo da cidade da
|p feirai de Sant' Anna,somente porque o

. -{.;£ esceavísado também fugiu do poder do'.pertenso senhor. A ser verdade èum
|^;^§riinee deve ser punido com alei.'^^M%^MP§^MÍ^ÉiM^Áé 

exmo. sr.
^É3^^'^i^^iÚ^ da Provincia e odr.
;í:v éhiefe de alicia, k v
a f|¦¦•; %¦. ^#||^P^gf Ai^|pf ;.'. . ]'¦;.[

$|$& ^partido .conservador d'esta com-vr.; ||i^^^^&feméut§ acelerando
i^^^^e^ abolicionista entre nós
ç^v§^^^Éé^^^^i;^ as nlíimás
rS'¦; ^¥^?^es, honrosamente concedidasv.,pt>r distintos lavradores do nosso re-

$WI0ÊÚ' Par*W geralmente de inem-
M^^0WáP^Í^á conservador, aò passo

ir^é^1 partido que se diz liberal, paracontrasta r com nome que tem, tractá de
|$$ fórgicar. rçovas perseguições, em-
^9?X'ítte inúteis, njtp se satisfasendo

[4 ^^^^^^&^i^^^ diniis-
ffi#:PÍÍÍÍP|P|> e tudo|nais que a his-

-. ; í°^&ká# levar a pijp$eridade, e cu-
t% í 3W, t^nias temos síd^ üòs..

' « .-»¦"., .

. V' vfe^M.. -a '' - ":-''¦¦¦ '*' 
¦'

Somos imparciaos para com ambos
os partidos monarchicos, por cuja ra-
zao, só temos a louvar á qualquer
partido que se abraçar com a nossa idèa,
e o partido liberal que siga este exem-
pio do conservador, arrenpenda-se dc.
suas graves faltas, que nós também lhe
dispensaremos nossos louvores.

Elle que veja que todos os golpes da-
dos sobre a escravidão d'este império
tera sido do partido conservador e, para
sua glorificação, elle vae dar o ultimo,
provando assim que liberal nãoê quem
se diz liberal mais sim quem pratica
a liberdade.

¦a. WIISCELLANEA
——i*

Èra tarde. O sol já desmaiava seus
raios doirados, sobre o elevado cume
da Mantiqueira (Minas) saudando a
brisa que surgia tão cheia d'encantos
como o azul do céu.

O zephiro soprava brandamente so»
bre os ramos dos arvoredos de um
pequeno bosque, onde o viajor fati-
gado vem alli pousar.

Achava-se ahi descansando um mo-
ço cujo systhema era sangüíneo, nariz»
bem chato, bocea rasgada, em summa,,
um todo apttropophologico: era o gran*de Sebrão.

Eis que apparece-lhe um homem
conduzindo alguns animaes carrega-
dos com caixas, contendo diversas
mercadorias. Era o grande Badaró
que voltava de São Paulo.—Pergunta-lhe Sebrão, acertan-
do os grossos óculos no nariz:

Oh! compadre V. por aqui?—-Besponde-lh^ Badaró:
E' verdade, cqmpadre, estou procu-rando a Vida.—Porém o Sebrão que* não podeficar calado, procurou com insisten-

cia indagar o que o compadre estava
vendendo è por tanto pergunta-lhe:—Então, compadre Badaró, está ne-
gociando em miudezas?

—Badaró: Compadre, não, eu trago
aqui umas cousas de grande utilidade
para a lavoura, que trouxe de São
Paulo, Geárá e do Amazonas.

—Pergunta-lhe Sebrão:
Mas que cousas são estas compadre?

. —Badáro: é ura sortimento de tron-
cos, algemas, correntes, ganchos, sine-
tas, argollas, sfeigusturas, azorragues,
palmatoriasí bacalhaus, laços dobra*
dos, objectos estes de grande utilida-
de para a lavoura, tudo em perfeitoestado, já experimentados, Você sabe
que isto aqui deve dar grande resul-
tadp,poi;que os mineiros tem escravos.
v^^^^^^píí^ÀT^lfJ^o^^^^è^ Badaró,

vá á' Bahia, minha provincia, quevocê, faz grande negocio» Lá não jiaestas cousas de abolicionismo, na ca-
pitai todo escravo que apparece vai
logo prezo pela policia e entregue
ao senhor.

Procure um Custodio, lá pela cor-
recção, onde elle costuma receber es-
cravos, que procuram a sua liberdade,
que elle.lhe fará grande gasto, visto
a precisão que (instantemente tem
(Testes instrumentos* W

Continua Sebrão: aqui em Mina/*froraes, e maisdiííicii, porque ó patriaSde Tira-Dentes, e n'este povo não é-1bom fiar-se. 1
—Badaró: lá por isso não, que ^sua provincia, também è pátria do RüBranco.
—Sebrão: qual Piio Branco nem rio

preto, bahiano nào temfôn^jstas cou-sas; sò crê erh dinheiro, fidalguia eescravidão; politica só para levantar
a quebradeira, n'isto entendo eu <juo
elles /azem bem.

—Badaró: se ê assim, compadre, vou
sempre a Bahia, porque aqui tenho
vendido muito pouco e os lavradores
escravistas não querem chegar ao" pre-
ço, allegando que estão receiosos dos
abolicionistas. ;'í>

Agcra, compadre, pergunto-lhe o
que querem os aboliciontistas?

—Sebrão: não sei, tolice, libertar ât
quem è captivov^. • ^A—*Ba(Jaró: mas, compadre, cti Vendd
estes instrumentos para castigar es-
cravos, porém creia que eu* tenho
pena d*elles; è o Diabo ser captiyo, é
um roubo; todo homem nasceu* livre
e por isto eu creio que os abolicio-
nistas teem razão. -

ír Sebrão: tenham ou, n&o razão, vá
sempre a Bahia vender e§tes> instru-
mentos de grande importância, que \
você verá que não chegam para todoíí
os escravocratas., :;>• (^

I —Badaró: se assim, ê, compadre, "
vou fazer modo de ir; mas comp devo :>
eu là chegary.sem conhecer ninguém?

—Sebrão: vope procure os Novis na
praça dos tamarindeiros que elle^lhe
indicarão tcd^G os meios.- : v / ^

^-Badaró: creio, compadré^iltáil
dentro^ da capital só querii |>òdérá^car com alguns intrumentos, :s^}a .a
policia «caça-escravos»; isto é, dizem
que lá tem este novo corpo de policia.=Sebrâo: qual, não, a policia,- jquan-
do está sem soldo, talvez se preste á
exercer«estahonrosa próííssa;ó»,porque
a necesssidade não tem lei; Unas,' porcausa das duvidas, vá á Cachoeira.

=Badarò:(es]páhíado) você esfe dófdo
compadre? eu, só em ouvi| fallar^este
nome,^. tremo;; ¦'; *y;,,-:^y:<-, |-|?'—Sebrão: não é cc|||oVocê pensa; r
vá a Cachoeira e faça como lhe digo:

Chegando lá, ao sal#r ;.m terra, pro--
cure uma ruállãrgá^^^J^n^fe da,
praça onde tem k casa ^è:iiinríaiíti|:c.
jurisprudentè, mviií(^ CoAéQià^ [ 4m
sciencia econômica, cujaea^a^tent um
immenso sortimento áe.le|s; decreto*
e avisos de todas ás érasa até da ánti-
diluvianas e lá você será bem rècebido^ah

N'esta casa, já '^^f^^^^^i&^^íi
fornecer leis - ^í^^0^W^^gí^;.'centes e absolver; os cüipá(fe,';;eheon-* Mt
trará V. uma junta de eorrectores Igua-
peiros, leigòse formados, que lhe; dai;ílrt-a
fácil extração a sua mercadbrjr^i /Jpois
é ahi o centro da agencia exp$|tadora
para o Iguape, lugar onde hâ^lgrandô
precisão d'esta mercadoria./

Tome sentido, não vá em outra rua;
previhá-se com o diabo cVüma "gazeta
que tem lá chamada Aslelòio o\\ As-
teroiho e com o club abolicionista; en-í

•foSfS.
v-.--*•
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O ASTKlVOluiS
«*g! Polix lambem não vá; lá tem um bo-

m<r.m gordo chamado Paniponet,chefe do
.abolicionismo, um heroe do Paraguay,
«ue tem todo povo junto á si: na pen-
na é de força no tal Asterolho ou Así.ro-
dunvno pulso é temível e portanto torna
se restaeitçdo pelo o escravagismo.Este
homerr temumasympathiataldo povo
Cachoe rauo o Ô. Felixta que, á qual-
quer te itativa de perseguição contra
si, todos se $iovem,a seu favor.

—Badi;rò: compadre nüo vou a Ba-
fcia, você teni me dito tanta cousa do
homem gordo edo Asterolho edo club

todas esquinasdasruas,e o mesmo Igha-
cio se incumbirá d-estè trabalho.

Alli o povo só crê em escravo, ti-
tulares sem remtys-, répiques do sinos,
foguetes, musicas e tudo mais que cega
o espirito e entretem a ingnoraucia.
Essas cousas de progresso como seja:
abolicionismo, sociedades litterarias,
industria não existe; em summa, mo-
ralmente falando, todo Santo Amaro o
um sô tronco.

Alli os captivos nâo tem um sò advo-
gado; acredite n'isto, compadre, que
_?r~ TU,. ...*o.,n.-is>. ~v/v«% «na alli r\5fi Ut*. rk(«r-

ESTIU RARIA
Na rocinha do finado coronel Para-

ponet, em Sao Felix, recebe-se aniin*-
es para tratar naestribarja, por dia, ou
por mez, sobcontraoto.

Também vende capim aos feiches.__ fi
(-,«•»• •^¦t -~~m w~.vw -- -~-_. _

homem gordo e do Asteroino e uo ciujj , não lhe engano:; por que alli não se per-
que nâo t;3nho coragem de seguir e, mite alibertação, aindarnesmo comin-
nor isso, vou pára o Rio mo entender i demnisação.
F-L-m. - a-U f j_ ^«A* __TJnílorA* \\nm tiifrâlV TTlftinOr nâO

é
UV» —Ti» m,mmm,mm. 

JcO!».^ Sfenh^ra da çorôa*
£-&a)rão: %âl, nato ha nada. Voeô

*à aCachòeiràVconio lhe digo, que na
ditaag«ücialgi*apeira você é comple-
iantôrile garanU _o e não convém você

rii 1pei%r está ^^|adra dos preços que
^tóe^fest^pti^^. yXu-i-r ¦ ,"

v ixíBkiaró; raa*v compadre, a sua pro
líin^iaè tão'graiiíe, não terá uma terra

—Badarò: bom'lugar, melhor não
ppdia^ni acjfiaix esUw satisfeito, com-,
padre, por saber qu. no Brasil ainda
há uma terra, onde minhas mercadorias
tem valor, quandoeu já as conclderava
perdidas.e portanto,vou partir,sem per
da de tempo, para a corte, afim de
tomar o primeiro paquete que segue
para o norte, pois n'estes dias preten-
do estar em Santo Amaro. E, com toda I

ATTENÇÃO
Mattos o Companhia retificando *

seu annuncio anterior, declarara qu*
cobram 400 rs. por cada lingada nos
seus guindastes,—independente da dis-
peza de ganhador que fa/. a lingada;

i bem como não se responsabilisam por
qual quer avarias que se possam dar

| no embarque ü desembarque dos voli^t
me.

Cachoeira, 27 de março de 1888.
-

fj

$l&im
FflPf'• QDuet5U seja maus garauuuu, puio uai .

I isSS^Htf^'-^tf-^:ss:
ÍÍK*Sb^SI?^^^SK^il.- Wde ».«*/. maridaí cantar o hymno

i hera, agora me tempo/Santo Amaro;
lá sim, você pode ii^armat sua barraca
no meio da praçk dâ-yi^iflCEição e jner-
cariemvòzalta: ihfega San^Amar^»:"|esparacompfar:fencos. 

peèàsV, V?\~
l^^maíorias, algemas,, correntes* arigi-

nftos/bacafliàüs, tüdb chegado em; asta:

março -~... . .
da liberdade em todo Império—sim,
sim compadre, responde Badarò estou
sciente, adeus. % •

; E assim se dirigiu Badarò a pro-
vincia da Bahia, oride esta hora deve
estar em Santo Amaro, causando ver-
dadeira alegria aos SanfAmarenses

IIIÂ r

ANDRÉ MORAES
O proprietário dVt^ b^ra ce«

ihaeido estabelecimento partia-
pa aos seus freguezes, :d'esia CJ-
dade o seu r«conc«vo ' q^e ««
í^ha bem sortido das feelhore*
fazendas francezas, jtog ejls| aW
mães, caljad >% miudtosV p rfu-
marias, roupas feitas o qn-» tu^a
de hora em diante-vendara1 por

'• :

,V#i
. •

m
&*¦¦.

X' \-

m

P
:^A-

; •^ocM coínò \k o de S. Felix?
À A^_-Sebrão:qual,allinão existe n^da
Atàssóvaquelle povoe bem disciplinado

|rnos^rvelismo;^illi^não se falia,* tudo
r^irivé 4§ hoçça calada. -^
; -«Badarò: mas, diga-me; alli não
' existo meámo uma1 pequena idéia de

víihérâáde fóu uma só pessoa que tenha
i4ignidad^ parati abolicionista e que

se ppponha ao meu negocio?

dadeira alegria sas oaiiü_maicuow, m9 Mfa eiM «uaiua¦ r°uu,,,,a r*
por lheslevar ao mercado um gênero lnuito^eno9do qae ^uVrç qaaU
de summa emportancia naquella çi- esUbele^m^ntO, visto-.*?*dáU&.-ÉMe, onàQ o «scravaíj®m e uma, vii^lq»?f esinoeidiu..» w, 'fâa? u£&*

' '"' " 
comfraridej vantagens e capri^
vhüsaf^colha; quem duvidar ve*
nh* vêr, qua ^eu éstabé^^ciojen-;.
to se achará aberto das4 ê d<# çúmj
uhan aa 9 dâ wrt-v ~*

27 ftua das Flores nv2í.

? ^ví x- „• -« Ê ''¦'L^^-lànvel com todas pennas havidas e por
^-Badarò: então alli nao ha ASfe-T "

rolho,club ahoücionista e um homem "dV^-

SECÇAO ÜVR£

i«v:

Pede-se ao sr. Sancho José da O osta
que tenha um pouquinho de prudência
na sua íuria contra a honra dos aboli-
cionistas; pois tudo toleramos menos
uma indiscrepções é? burrice de seu
modo de pensar que afíeeta a nossa

«Ft,v.««v* ~w. —o sueceptibilidade.
íÍ8aÍíiâo:üàlie d^sse, Badarò, que Seja maisprudente ¦ .

¦você àlli pode ir sem receio algum; Qs abolicionistas,
¦ será acceito unanimente. \ Escravo-Gamillo_faze„da Bôa Yista

pertencente Alexandre Rodrigues de
Oliveira está ena um tronco e sendo
castigado por ter sido preso .na Feirá^
como fugido.

•.,v-

¦-K4.

Ns'aquella terra vòce achará corre-
^tóreís com facilidade para a sua mer-
cáàQria; chame um tal Ignacio .Atalai,
tíòiiem.de côr escura, selebre no es-
çrá¥%ismo, immòrtal na excração;
hohtém disposto a pegar escravos íu-
gí(|os e a promover musicas pára ma-
nifestações escravagistas; elle tem uma
gazeta eii^lla lhe dedicará uma pa-

AginV^eliLOnrá.
AÍènt d^este homem, você será que-

rido por toda à nobresa, cleresia e
plebe; alli, no escravagismo,tudo è um
sòpovo e por isso não será para admi-
rar que você seja alvo de manifestações
populares, pèrcedidas de boas musicas
e fo^etes.*' 

fo^e põdò pregar cartaseè em

A___ '
' ^_I__F

' 
tf Y^Yi ^%;'JÊÊÊÊk- tfde<:umc\o $

D. Leonor B. A dos Santos t ^
;d|'de'd^mi3:íar;stó^» capitai- dei?
xau:drt (êe^iipmièMo ^'^^m^^
Nossa SeuhoMi:«tó tóürtíes.e A*|n^ ^"~r

paro d^sde dezembro d«vl887v ^

_Pn

ANNUWCIOS
ABOLICIONISMO

José Theodoro Pamponet offerece
seus serviços áo abolicionismo desta
comarca. . 

' 
_

Os «escravisâdos», que se julgarem
com direito à suas liberdades, que
Dor eífeito dâ lei de 7 de novembro
de 1831,, quer por otitra lei, podem
procurâl-o na suà residência env^b.

OS CRIMES W AMOU {jA

Lindo rpinfriV^
dous volumes verúdo para\# ^r-
tii^uez por ViriHane devÂO;#zoâH#

Pubüear-^e há brev^nentô t?m
fasciciilos de 1(> pagina eui 8%

polo diminuto preço da 200 ^
cada une?, pagos no aCkto dab entra-

gas. Por 12 {«scicuios 2|000 pa-
aa entrega do pnmeifo,
Assisaa^ae" na Lop Q^adiio.gos aa

w
\
"%*,!

K
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Está conhe?iio pelos meus numerozos fregnezes queélPlõj*mais bem sortHa d'esta cidade, e a que temfa/enJas de mais apu
[ rado g<s>o, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de

I^^BfflK ?u? rçâoha* compa^dor, venham crer,e scif.ntificar«se daVerdade. ;r
lím covado dc me inò de qualquer côr por 88) rs. «*ual aos

jgpF;. Um covado de cazimira granito por 2500, igual a qua porI . ahi vetiijem a 3~9l>.. •
240 rs, irnuo taute sòrtifoeoJo de lan valem 800 r3,

.<, Hon covado de seiíj^fa lizâ por té) is. ' " "
•- Uus-chapéo* j.oi M«n»no por 1600..- -

_rUm par (ii botinas couro da ruistòcooa ilh<?z# o que h* de me-lher por 9$000. -
/üua par ds sapaiiuha ingleza p>r 7^00 todo* ven lem 'egual 

por

r| >>'||fr âfl sapato verpf? qua todo;.vendem norlÒJ.iguBl nor 9#000.'m sU#"?par. de sapato couro da rus% por 4K900 é de admirar.
**F D^lumb^anlo soitiinentp de casomira prêU e da cores, em pem'ÍQ cortes, , «

• •

:. Brins bancos e d^çôre,, cre'ones para trios o^ oreç^f míb-dra*tos, chapéus para homens e senhoras, o que hade mais ra®f
m$w* -J .' - .**¦ .••#:
^Flchustáo^e POrtt'S3da, juvagí, leqdes, fi4^v &pa>tfTaosi calçai
e um*, iiuenilade, Je aiígos qne ?ó coma pe^ença do* íregi
#es posso mostnre justificar que aqui iúestá cüada não h* competia

Avizo aos frègpexí.s pir --iienos 30 por cenio'que oulrq qualquer¦¥&fciàiii .-19 Bua.da poule velha 1-9-ii-
±+ " - ¦;. \ _<_ V**^. .___ _ •..•*

•je o ba ateiíai Jòsi^nçâip diAtucda» ,#f

Tinto e branco, de primeirasegunda qualidade, vw 6 Maríupi
t onles Moreira, ern ppa*, barris e a reialhoem lita^s,'aceitação
deste vinagre no cooamercio im
si Io immWisa.

O de primeira qualidade le>a
substituído perfrít ioienta o de Lis-
bôa e muitas ca^as qua vendiam
clèsfo r têm-no 'substituída, 

poraquelle, sem a «mima jrecíapu-
ffih por parte d* seu* freguez*»?.

DeoQsitp naffabici d*, éafé
muido a.rua daí* Fíores n Stl

8

CAFflÉlDÕa

<.,-8-:-8.:'|L
> ^Kf
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1 A pA F0R10ZA

consiantemen-te ma-€L,
as tomo seja bolaxo^s aporn^
for, bolasa* .Adelina fetro; '"£to

0£ml$ito, biscoitos finos fatias da
ftai^ba í^flor do trigo.

Ka ma fermosa n. 15iwk; ¦*

^i ^ CEIPJA EHAZILEIRi
V 5§060 a duzia^ 440 rs, a garrafaê *%mp0_^

PJ..W"' deposito grandeJHpntidadeí da mesma, brajwa e'•j_n ____. __r<_ » _._' '

'.:'^ ?*
t ¦'

Estf lefveja è inaiteravel pora 3anuí93. ¦
te ^fa^fr douradinha e perfei.-mmete 

^pfid|| seu p,|aKdar é
a'W- /¦"...

a-^a''."' ;/ J'"!

agradável o ca^sponíá perfeita*m»ute ao qbr ingleza."^i^Saqiòaar.'^ e estrangeiras sío ona;

Sities 
emproclamir a su;^ bonil^

é, cheganrjo alguns u'es'e* a pre-feril a pa a $m uzo pari cular.
O seu fabricante rogoseja-se por

ter conseguido fabricar uma cer-*
veja que está acima de todas na-
cionaes, e superiores* a muitas m
trangeirasp que fó tem mérito pornão ^erepa do paiz.

Oannuaciaí^e tem a profundaconvicção que o le-peitavel pu-blico, uma vez co^veucido o^s.
tas verdades, não lhe r^cu^ará s
Vpa Vijlio^a protácçâo, |q que se
confessa sumamente- graío.

AGUAÇELINA
©melhor preparado para tiraf

campas e'¦"¦fortificar o cabalíov-vea^

Mmuel Fon(ès ^oreiráiContinual€,om o senjernuo da café muido,'orno é géalínenta coriheòiio,
Este cafO é o .verdadeiro cafà de

qúe.afs tíxraas. faínJüas, e mais,
amadores podem fazer uzo, sem o
minieno nc io de'que seja um pro»ducíò falsificado ou destetuido do

u verdadeirí» paladar;pais o seu
^ rioante ííl^m do counecimento
bíis^ion^li, que tema^^ta^n=.

íüslia só manipula o melhor éafê
qus encontra no mercado, razõs
feia's qn6 o coloia na i altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.faraliftíf que desejarem
uzar de um geneio tão pe.feito
mandarão abasteqer^se do me^mo
na fabrici a rua das Flores n\24
iugar único a onde é veaildo.

Preço lSOüO o küoV ¦"¦-

TIJOLOS
O abaixo assignado tem eontf-

tant^mente grande quantidade
de tijolos na, acrediiada elaries
do finado Bernaciüno ftodrig^uat
reconhecidos como os melhores,
da quantos possam vir aó mer"
cado.v-'V': ' :¦"¦ \ y

¦fiz pessoas, quo os pretende*
rem podem dirigir-so ae» abaixo
assignado na mesma olaria.

S. Felix
1887.

í

30 de sôtembrtí de

Joaquim Alyes Sanches*.
í -.r
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