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:í''%; ;Saudae .oh! povo"brioso>
Saudae eom viva effusao*
O dia qiu) nos relembre
A completa emancipação
D'este paiz quo entre |alníà|
Quebrou cadeias, algemas ,
De tantos milhões de almas;,
Sem a menor altercacão.

Saudae em coro, que hoje:
Toda alma brasileira
Deve estar jubilosa,
Ào ver que sua bandeira
Pode já livre tremular;
Saudae com palmas e flores
Â data qu<3 nós vem dar
Recordação altaneira.

M.
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0 ASTEROIDE
REJUVENESCE

Caros Leitores, ainda mais uma voz,
apresenta-se hoje o «Asteroide.», bem
conhecido òrgam do partido abolicio-
nista, n'esta cidade, onde a lueta

travou-se cem bastante reacção e re-
présálias pela parto opposta.

Sim: NSo vos deveis sorprehender.
E' o grandioso dia do magno festim

na fraternal communhão da familia
humana.

Ii'o primeiro anniversario que nas
paginas da historia, a dacta gloriosa,
em que o santo principio de equidade,
que a moral ensina, foi contemplado
como direito á raça proscripta, que

o braço da perfectibilidade moral le-
vantara. Passou, cessou, o teu mar-
íyrio: Voz que fallou em toda a eons-
ciência. E' o decreto divino que im-
põe a meta aos novos destino.? n*estes
globos, onde a moral impera como
ponto mais culminante junto ao altar
do Supremo Deus.

Não vos deveis sorprehender.
O «Asteroide» é qual o general

que, depois de explendida victoria,
conservando as armas ao pé do leito,
está desçançando, vendo os louros
conquistados; màs, no dia assignalado
pelo triumpho, que ennobrece a Na-
cão, elevando-a ao apogeo de glorias
entre os povos do mundo, vem á
grande parada festival tomar a devi-
da parte com sua espada e as mesmas
insígnias daliça,onde militara; pei>correr todo vasto amphitheatro,em quetravara*se a lueta grandiosa, onde
actuavam princípios oppostos de sor
didos interesses.

J^ãpjoodia-jd-

estão esòriptas com lettras indeléveis,
as palavras augustas—Progresso—à
Humanidade o o Bom.

CAMINHEMOS

—deixar $q congratul&^-se comsseus
assignalados companheiras da lide; de
saudar espíritos beneméritos de obrei-
xos imminentes, què, em pró do pro-
gressò, deram gigantesco passo na
lúcida jornada para felicidade da fa-milia humana.

Gom os vultos immortaes na histo-xia d'este império, que tanto distin-
guiram-se, pugnando contra um prin-cipio que o egoismo offuscara. o «As-

Reappareco hoje no limpido hori-
sonte da Pátria, alegre o risonho como
a própria liberdade, e, auspicioso, nos
vem saudar o formoso o imponente dia
13 de Maio, dia de maior gloria o
explendor da pátria brazileira.

Salve dia Regenerador, salve.
Bedimistes a raça proscripta, que-

brastes os troncos, espedaçastes as
senzalas, e eclioastes com o clarim da
liberdade até o mais immundo antro
sepulchral dos engenhos, erigindo-os
em templos de progresso, a todos cha-
mando ao immenso festim da comu-
nhão social e indusindo à amar o
trabalho, como a maior nobili tação
do homem.

Escravos e senhoras,a todos outhor-
gastes liberdade; pois ambos eram es-
cravisados: uns á tyrannia, outros aos
vicios e paixões produzidos pela per-
niciosa instituição servil.

Tú, 13 de Maio, fostes o dia da
magna reconciliação pátria. Com o
diamantino estatuto de paz ò justiça,
equiparastes a todos em direitos.so*
ciaes e communs. A penumbra qüe
offuscavá a seintilação d'este immenso
Império, de um modo reparador, justo
e nobre, figou para sempre neutrali-
sada. A Pátria proclamou a sua real
independência; a liberdade em seu
solo firmou suas tendas; mais um
passo foi dado ao grandioso porvir da
humanidade.

ua uc sur*. Tão elevada conquista, cujas armas
I de combate eram a bateria sagrada

«¦ .»-v* |p v» ^ »-* ci e* <ew^- jp-ou i oj»jt»'»<a—

teroide» congratula-se em,ampla ale- zileira.

dores, robustecida de sólidos exemplos
e invejável abnegação; a todos con-
vencendo, illuminando e impondo, no
solido caminho do dever, .sempre súc*
cedidas dos explendidqs triumphos
e fraternaes adezões, com taes ele-
mentos potentes e vivificadores, au-
releou-se a conquista mais nobre e
evolutiva que jamais foi presenciada no
immenso decurso dos séculos.

Gloria imrnariavèl da nação bra^
gria, em pleno júbilo. Ao festim quecommora-so a áurea pagina da historiadeste Império, sem rival nos annaesdos povos, o «Asteroide» está presen-íe. Companheiros cFarmas, levante-mos um brado estrepitoso, que reper-cuta por todo'o mundo, que comme-more a explendida victoria, cujo an-mversario vem nos oferecer novoslouros, prelúdio das bênçãos univer-saes no porvir; pois que, na liberda-de que não tolhe o passo aquelle iruese esforça, elevando-se/é' que estáassentada a felicidade da familia hu-mana.

Saudação explendida aos luctadores,
que ofereceram a' dextra paraerguer o povo que jazia em humildeservilismo. Seus laureis explendidosmostra o estandarte qne se descortinasoberbo

As predicçpes do grande philosopho
e mestre, que illustiou o século XIX,
(Victor Hugo) n'ella tiveram saliente
inicio.

Ao soar a excelça hora da bôa nova,
ànciosamente esperada por milhões de
membros da grande familia humana,
entre risos e flores, vencidos e vence?
dores,em fraternal amplexo, se agre-
miaram no grande campo da victoria,
e soba maior expanção de júbilo,po-deram, finalmente,exclamar—«no Bra-
zil não ha escravos—cahio, cahio a
caduea inétituição, para a qual não
havia principio de equidade e justiça,—Hosanas, o Brazil é livre !! »

Novo problema* foi desvendado aos
olhos do universo.

Nas elevadas regiões da Historia,
qual astro luminoso, elle scintilârá

bem como a do outros que o tolcsco-
pio da civilisaçào fôr descortinando,
desnubiar-sc-hão os hot isentes queoffuscam a perfeição moral dos povosA Europa, que faz da guerra sou
dogma de vida, e ainda insulta este
século, fazendo valer o direito de for-
ça, invadindo, aoestrondode canhões,
o apossando-se - de povos das frágeis
regiões africanas e indianas, reduzin-
do-os atè a vil servidão de metrópoles
europôas, e em todo esto bárbaro
proceder, para maior escândalo, ser-
ve-se do apanágio de religião, civi*
lisaçãoe etc, vituperiando d'est,'arte
as pérolas mais sagradas da humani-
dado culta, com tanto esforço e sacri-
fleios aclquiridas, semelhante con-
tinente, cujos governos poderososassim praticam, hade, irremissivel-
mente, ser compellido á retroceder
em sua marcha avassaladora,insocial,e
a entrar nas sagradas orbitas do divi-
no código do martyr da humanidade,
porque á isso se propõe a livre Ame-
rica, não com a espada fratricida, por-
que não é esta a sua Índole, mas,
sim, com o osculo santo de amor e
fraternidade, para cujo fim está predis-
tinadaP e cujo alvorecer já se inicia.

A civilisaçào européa ainda não
tem o cunho da perfectibilidade; gra-
vita em princípios muito oppostos.

Se ella na parte intellectual eleva-
se ao zenith da investigação humana,
na parte moral, porém, contrasta ad-
miravelmete, transgredindo os maig
comesinhos preceitos de humanidade,
quando trata-se de fazer valer seu
intoleravel^egoismo, distinetivo de ho<
mem primitivo, ou personificação da
animalidade da espécie.

America, seguindo caminho dia-
t«-4-ía^FrlluüTite opposto, consolida-se e

fraternisa-se com admirarei pujança,dilatando suas livres instituições com
sabias leis, vasadas nos principios cio
mais acrisoiado amor social. ,

Embora tambam no mundo europeo
germine uma conectividade de nobres
sentimentos de associação universal,
faltam-lhe,todâvia, os necessários ele-
mentos para a sua impvessindivel vi-
talidade. Este continente, afferrado a
antigos preconceitos, sormpre theatro
de constantes luctas sanguinárias,
a ainda mais, dominado emonopoli-
sado por um soberbo'poder, que fir-
ma-se sobre as cabeças dos reis, suas
fieis columnas,impossivel lhe será a possessão, de uma nova éra regeneradora,
emquanto não demollir,pelas bases,es-
tes castellos retogifadQS, ou centros de
tyrannia universal. ".:¦.

A America, porem, em cujo solofe-
cundante não vegeta estas perniciosi*
dades,e cuja athemosphera limpicla per
mitte respirar livremente o pensamen-
to humano,abrindo largas vias por oa-
devassa franeo e livre o magestoso car
ro do progresso em sua romagem divi-
na,(apezar de pequenos escolhos, lega-
dos por aquelle continente a quem te-
mos nos referido, mas qüe,por sua na-
tureza, vão cedendo á lei da inação)
perante esta serie de forças prodígio-

¦N

aos quatro ventos, em. que perpQtuanjente, e ^ cuja irradiação, sas^ e de dons apreciáveis, America
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levará luz, paz o conforto a Iodos
ps povos; inclu.sivol a mesma Europa,
<juq aclamará sua magna ò definiu-

vajndopondencia, inthronisando o Ira-
balho, a virtude como única o real
nobreza do homem.

O Supremo ideal tíò mundo pòn-
saííte entrará cm phase de realisação.

Para este dosid.ratum jà muito te-
mos construído.

A França, para emancipar, ainda
que parcialmente, os direitos do ho-
mora, e dar uma lição ao despotismo,
teve de avançar por cima dos cada ve-
res de seus irmãos. Nós, para redi-
mirmos uma raça espoliada, o domo-
Üir tambem uma bastilha, necessita-
mos tão somente de reagir com as ar-
mas que nos fornece a civilisação,
e a moral.

Convencendo, iIluminando o edift-
cando, conseguimos as aspirações de
nossos desejos.

A aurora de 13 do Maio, rompsn-
dc novos horisontes, e firmando uma
nova éra, fez a Europa divulgaram-
da a existência de tenebrosa escra-
vidao em regiões orientaes, e encami-
nhar-se á formar poderosas cruzadas
para a completa abolição de tão mal-
dieta instituição, quo,por nossa honra,
não deve ser legada ao século viadou-
ro.

Agora, um infeliz escravisado, lá,
no Oriente, ao receber a sua liberdade,"
bemdirá o dia em que seus irmãos no
.—Brazil foram livres, por cujo ímpul-
so elle tambem o ó. Bemdito 13 de
Maio, dizem es povos cultos, kemdijq
13 (To Tvlaiõ, diz o coração da humaríi-
dade, bémdito 13 de Maio dizemos nós,
o Brazil è grande porquo tem seu
13 de Maio.

&

.4*- 13 DE MATO ¦*.

»<**

ISurge hoje no horisonte dá Pátria
0 grandioso dia, em que os brazilei-
ros fizeram echoar, do Amazonas ao
Prata, desde o mais sumptuoso pala-
cio atè- aos mais* recondictos ângulos
da America, a deusa liberdade.;

Sim, esse dia. em que todos os ho-
mens tinham por dever sagrado asso*-
ciar» se no banquete da igualdade uni-
versai, veio, brilhante e aureolado de
galas e flores, para ceder aos impul-
sos dos corações bemfazejos, e trazer
completa alegria aquelles que com
deiiôdo luetaram em favor de nossos
infelizes irmãos, ainda escravisados.
IE esse dia foi o bemaventuradó 13 de

de Maio, que, i Iluminado por iim sol
| brilhante, apresentou a completa li-

herdade para os filhos do grande g.i-
gant.e. Americano.

Foin'esse dia áureo que o Brazil pou.2
de cantar hosanas de seus amores;

elle vio vifieadera luz, qus com seus
i;aios illuminara o immenso orbe, dan-
do-lhe paz, fraternidade e igualdade
desejada, trazendo CQirio coroa a deu-

sa liberdade. ^«?r^. -
Foi no dia 13 de Maio de 188S que• G$ia nação poude vêr o seu¦'eugrande-

pimeiUo, para mais tarde? ajsim como

hoje, cantar o louvar aquelles que a
seus irmãos defendiam.

Sim, para ser cantado por aquelles
mesmos que comprebôndom a miiíU-
cação dos povos corno uma real aspi-
ração do século XIX,o qual, demolindo
preconceitos, pregando a verdade,
emancipando a consciência, alargau-
do a orbita dos conhecimentos huma-
nos, ediíicando o aperfeiçoando, vai
legar ao século vindouro' importante
aurora, como prova do seu progressoo engrandeci mento.

Quando o telegrapho annunciou o
decreto que extinguio a escravidão
d'esto vasto Império, os abolicionistas,
cheios de contentamento, fizeram che-
gar até as senzalas a bôa nova,
annuncjando aos infelizes escravisados
que a deusa liberdade os vinha sau-
dar e que o solda redempção tinha
surgido no horisonte da Pátria, onde
todos partecipariam de iguaes direitos.

A liberdade se fez, e o Brazil se en-
grandece e progride.E\ pois, n'este dia que commemo-
ramos o Io anniversario da diamantina
Lei N. 3353.

O «Asteroide» reapparece, como
d'antes, para tambem saudar especi-
almento o diamantino dia 13 de
Maio, dia esperado por todos, bemdi-
cto pelo orbe que vê n'elle a mais
completa realidade dos povos livres.

Viva a liberdade do Brazil!
Yiva o dia 13 de Maio.

Hoje, o glorioso dia 13 de Maio,
dacta immortal para os filhos do Im-
perio brazileiro, não posso vêr bri-
lhar esta aurora sem, tambem", pos-«jnid.f. d^siA .amar ípiA fa? pa3*l« rl-n-jiiiclo-
vir exultar a liberdade de uns prós-criptos, que hoje se confunde, e con vi-
vem tom aquelles que os opprimiam,
todos formando a grande coilectivi-
dade nacional.

Sim, liberdade, porque os frucíos
dos çaptivos em todos os tempos mos-
traram õs seus amargos sulcos, gera-dos no indifferentisnío áo aperfeiçoa-
mento do trabalho e progresso pátrio.Este dia para o Brazil è nobre por-
que, para q seu triumpho, não foi pre-ciso a lueta que as eras barbaras assi-
gnalava.m com o sangue d'aqulles em
quem a luz e o direito re&plandeciam.

Se na America do Norte foi preci-so, para extinguir a barbara institui-
ção, recorrer-se á lueta pelas armas,
e atè sobre os mares, com navios
de guerra e cruzadores, contrariando
d'est'arte aquella potente republica
seus nobres princípios (taes são os
aberradol eífeitos da escravidão), nós,
tivemos outras armas mais éfíicazes
e valerosas, filhas da civilisação do
século,

Preconisadores,como somos,da dou-
trina do Divino Mestre, e tendo em |
nossos corações 'gravadas estas suLIi*
mes palavras, por Elle ensinadas aos
seus discípulos: «Ide epregai a iodas
as nações, em todas ás cidades, até
por cima dos telhado^ $IS Kvang.lho

quo vos tenho ensinado», nós;*mi oír-sorvancia cPesfco sublime ma"iulat<
pelo voliiculo sagrado da impron*
fizemos reperçutiv, com feliz suecos*
a doutrina mais consola.lora, santa
o justa qu 31;:íle(o Evangelho) prosei-ve—a caridade, e o amor ao próximo,sob o immensuravelamórdo um Deu*,
perfeito e justo; com tão sublimes
e sólidas verdades,restituimosá liber-dade a raça espoliada n'este império.

Oh tu, Imprensa! arma vencedora,
que, de dia á dia, vás transmiUiado
aos povos esta luz que nos ilíumiua.
eu Te sando, por ver em Ti esto '
brilho que servirá de guia a esta merisdiga e perseguida—a Instrucçâo.

Não vos distraiaes, ò povo de ins-
truir-vos, porque o ensino é tao pre-cizo quanto o pão é para vida.x

Aqui sò me resta dizer, possuído do
grande júbilo pelo dia immortal dehoje—instruii e illuminai.

13 DE MAIO
O sol que surge hoje no horisonte

da Pátria, iliumina 'o 
primeiro an-

niversario da grande dacta em quoregistrou-se na nossa historia, o fac-
to grandioso da extineção do capti-
veiro no Brazil!

Sim, foi no dia 13 do Maio do anno
de 1888 que, depois de uma lueta in-
gente, onde se chocavam os inferes-
ses pecuniários de muitos, com os in_
teresses de patriotismo de todos, em
pró de uma raça infeliz que vivia.,
mas nao gosavá," sentia, mas não ou-
sava pronunciar-se, soffria mas não**
gemia, nem ousava queixar-se!...Uma raça que nascera atada ao
tronco, balbjuciando o primeiro vagiroo sono tecfco denegrido das sezaias,
embafiada pelo estalido do chicote
aos gritos infernaesdo algoz chrisma-do como nome de feitor.

Pois bem, n'esse dia para sèmprç.memorável, a sobarania do povo fezceder a soberania do throno.
O governo inclinou-se diante do

pronunciamento-popular; e então ca-hio a «bastilha» brazileira, diante daLei N. 3353 que firmou a completa li-herdade no seio do Gigante Americano!
Raiou o sol da liberdade, e do Ama-zonas ao Prata, repercutio o verbo

augusto que encheu a todos de çóiiôtentamento!...^
E hoje que commemoramos.o p.í«meiro anniversario d'esse grande acon-tecimento, devemos como brazileiros,

como patriotas, mostrarnio.s-nos pos-suidos do mais justo, do mais louva-*'
vel enthusiasmo.

Viva o dia 13 de Maio!
Viva a liberdade do Brazil. V

VlLLAS-BÔA?;

• Era tempo O sol da liberdade
qua raiou fulgurante no dia, em quofoi proclamada a independência do
Brazil, parecia predizer no 'porvir
outra alvorada também 'resplandeceu-?
te $ pura J

v
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iU\ oppnpssao cia

fatiado ua ofjme injustificável aos
.olhos, das ujçuus cim.1i$WM =.gSg

» coração üô nn» o. ^r^pauce^

4
' •-.* Só^pavílhSo, mau Deu»!... hon-isiaceros e abraças aos nobfqs opu-

era manchado pelo grantò de nos- |0(1tos; elles lona curov..o -puvo>¦¦irmãos viptimados,.bojo doiteflo t sober0l,ia o valor...dopois-.vatnotico do nosso heroísmo: , . . t.m _í..m-,Ia r

-s

povo gigante, quebrou do vez as |tf
AAadas cadeias 4110 torturavam os mi-
zeros escravos. n.,„o

ÉitaYâ resolvido o magno problema,
«ao*por tão longo tempo havia preo-
ciipado o espirito- dos maiores e^ta-
distaWàl Europa o da America!
?Salve, BrTnceza, a quem iodas as
háçocs curvam respeitosas -a íronte
audaz e gloriosa! -'Salve, Princeza, qüe¦ soubestes 10-

^ulecèr no peito dos brazileiros a
""crença inabalável de que a Dynastia
•Império Pé o 

"penhor mais sagrado da
bordem, da liberdade do systhema mo-

-Ó'. narchico representativo!

sos
4)01o riso p

Bravo mil 'vezes bravo.M..;
Ao povo frade ceder sempre aquel-

lãs que não tom consciência sonaò
para martyrisar á liberdade popular." TSÍas columnas deste valunte guer-
reiro, (Teste audacioso conquistador,
jamais recuei às peripécias do Xtespp-
tismo; não mo ostento, porém digo aós
quatro ventos: defender o fraco foi
uma divida que contrahi com minha
consciência e Deus; trahil-a seria co-
bardia, fraquear seria mizefiâ

4T

d*pois„"..ludt é tardo..*.
As„$loj:ias ,de hoji porl-ineeín

ao povo, ao povo qua luetou, qua
combateu, gue vencou, -~e final*,
nunte" ao q'ue acceitou; não aos

•partidbSvrporque u,ni "trabio, 
o Ou<

tro temeu a o rei vacillou.
«\í do rei quando o povo Nse

levanta.».- k) *
SalvCr,povò,athleta da liberdade,

*»•*•¦•

.%

Nas grandes'imprezas, atè a quò- pedestal da soberania, em vossas
m&os'tendes a força eo diretada é nobro.»

Mas a ti, pátria...a ti,' eu nao
jogarei os .loiros .da gloria, porque
ei 1 os não to per tence m.

A ti, pátria, não te jogarei flores,.,
tu nao lavaste a nodôa do grande cri;
me, e bem podias assim fazer...Tu
roubaste a idéa das mãos soberanas do
povo,'craquelie quo gêmeo sob o jugo
da traição dè-uma politiea, e sob a
ambição qu timidez/de outra...tu cal -

I caste a ideá dn redempção pelo sabre,
ÜPÜclWmm magna- p<fta espada, porém ^asu^o/coii.

rimo coração, que em um curto pe
/iodo de admiiiistração,empunhando o
^'tárd àa-Tüíonarcbia fundada pelo
immorredouro D. Pedro I, quebrastes

mais vigor, cmbor&nas torrentes-do
sangue de^Firraino^-de outros.

Não té cingirei a fronte. Ah! ,patria,
tú arrastasto ao cárcere um, ao pu-

aTcacle as üosopprimidos, abençoando Inhal outro, e a imprensa livre viu-se
os pobres -captivos!

. O Vosso^Augusto Nome ficará etor-
na mente gravado uo coração do

áNNiB4L Seixas»
m%M

13 DE MA%.
«Hoje atè o soi; é",brazi
Salve ohl povo,' jade teus pulsos-a

ro.»

3

esponja ddi%mfô comça apagar -one
oro vestígio dâ vil ignomial...° 

Hoje, Como hontem, a natureza so
desperta, vibrandos novas cardas do
patriotismo nacional—o Hymno da Re-
dempçaò! • - '"'/^'

• -Hoje,' como ÍLÒntem, surge áe cada
¦peito a nota sonora da victoria e ella
&ê vai ondulando pelos arcanos do
presente até o explendoro"so clympo
Uo porvir! .
¦f- Boje, como hontem, o nosso céo bri-
lha mais que em' outro dia; parece
que os astros disputam scintillar-cada-'qual-mais luz.

$ :, E Deus> este Ser Supremo, a Quem:
^á loucura cia imaginação humana ^ro-«'^rar: materialisarç arreboando r d.®
;ospaço, dp infinito; do firmaméiito ou
do r,èo, um punhado cie luz, uma au-
reola deestrellas,,; vem cingir a froa-
íq- da -ísoberania pópular 1 %. * $rrimeiro anniversario da 5íossà
emancipação, de nosso renascimento
Traz seculosforam passados 

"

ultrajada; Carlos de Lacerda era teu
maioriinimigo è hojo...e hoje, seria a
profanação dà liberclade', o ad ulterio dâ
verdade chamar-te Redemptora.-

I 

Direi como Billaud . «e moiaen-
to de dizer a yei dada é chegados
j>oreinjobre (Ltn^ulo ^do^a§^sarr
d(Tném maii uma», palavra...Èas*
ta que eu desfolhe eeíi saudade
sobre o sepulchro de Firuino, p;
herèe; roubaraó|»|% a, vida, me"
nos o nome, e a gloria depois da
morU é mais preciosii quo a mis*
lencia.-;'; ' -^va;-;'./;¦-.,//

Poto, ioj • o dia è g i g ai tasco e

a realeza o á gloria.
^Ingrata'patríi9 nSo (eras meus

spplausos em quínío a escola for;
substitaida pelorecrutmento, e a
ioy lado. existir os .traidores coma
siuceros, .recebendo krazões bene^
méritos e titulos honoriQcgs»

J)aí o livro ao jovo qut elle se
fará gnerreiro ao primeiro som ile
rebate, im^quanto a espada @
ignorante o faz cobarde e assas*
smo. ,

í Hoje a gloria 
*é 

io povír.
Viva o povo.

Cincinato Franca-,
¦j.,a***?^S:

NOTiCIARIO
UIOOOJ %

*s

'¦- ?;V: -

¦>¦¦ 
- 

¦-.^^.-'-^

Desde liontem queêslá cide^r
se apresenta; cato m||laylj^L^p^
e alegria, para os grandes #stef%
jts que se teem do:teaW^r libje^;

A meia noite ft^
veirturpso ^'^^-^^^^^^

. v,u, -v,j, « -.« ^ »* çw-iw^jIidô 4 dúzias ée fog^fes^ e^e$^
nobre, -tit quebrastes os ferras deltrondos ;de ^Í^g^*â^r^
raartyrio e fi'pátria hije pír|r^bIbÍW1 Afe^í^f^^pK
as muralhas do cárcere,. ji tra salvai ainda s^íi íúidos|^ - ,

Ao redeaiáa Mo se deu ainda o Mm haverá mis$K;<5Aii?pal aft
livro, o compasso e obrado; ao- ! Caquende, pratica, gran de; prft*
ram a espada e a farda pãlt re- císsâà civNa^tíe:#
erutainento...Caitadás, vivem érv da a cídáde e adquirirá dona ti*
rantes como nômades, nas .trevas*], vospara as, yicte^ da se.cca de,

Ümburanas. .,,.-
A noitv; haverá grande^ pàS64

seiatas com. Iuz*s cambtantes, mu^
zlcas, clubs» entre os qnàes is^tm;
cionaremos: «Regadas», «Planar
15 de Maio», ^Democrata»,
aCanna«Verde». e 4Regenaraior
13 de Maio», o qual installa-sa
hoje*

sem Ins, »^ÉfSÍ^^!Bp^
| Úòt^0M^0^Èts^k de libt3r^
dade e n|gàrampse-)hes o sàber|
a eicèla^ e áleato d^alma, o san-

erme^to^ telnip do, espirito; se vivem náo
s,delxknloí $$$al^5^ara o recrutanienloL..

¦£>..,

Í3J_ci^*iSfÍ

do -ahdrajos do cskne, temos o manto.].; «am famliora ávSiWlfôa q iTnoml«õ soberano, o diadema cia Hl)erdad9l3e---«em ?*mbe^ aíuoUes a ^^l
m i legenda da igualdádel; ? \ ¦ ', ' 4ens coroado,,, despfezis os ülho^ Pf. DO âSTEROÍDE,

*r«-

#.
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