
V

>

BS*' rÊÊ B*I^^
|y\l jfí|

•^

ORGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA

Redactor—José Theodoro Pamponet
ANNO I

Assignaturas: Por mez 500 réis,
por anno 5;jf000—Folha avulsa
m réis.

Typ. e redacção: rua de Baixo
sobrado n. 19.

Publica-se terças e sextas-feira;
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!M1 t A
Sâo convidados todos os Srs.

sócios, para uma sessão extraerdi-
naria da assembléa geral,na quintafeira 25 do corrente, aí 8 borss da
noite.afim íe traiar-se de negócios
de g-^nde miert-sse.

O ASTEROIDE
COLONISAÇÃO NACIONAL

A' ninguém è dado duvidar, que acolonisação estrangeira como medidaagricola, maxime, ao norte d'este im-
perio, è improficua, irrealisavel, chi-merica!

Entretanto, só o systema de prefe-rencia, que nota-se n'este paiz portudo que diriva do estrangeiro, fez
que os nossos estadistas, cerrando osolhos,abandonem recursos innumeros
que entre nós mesmos existem, paraabnl-os sobre recursos estrangeiros,d»s quaes, no seu errôneo pensar, sónos poderá vir a felicidade agricolaou a salvação da lavoura nacional. '

Não è a priu.eira vez, que emitti-mos a nossa humilde opinião sobreUo magna questão, demonstrando quea colonisação nacional è preferível ái emigrassão estrangeira, como medidade salvação agricola.
Em artigos publicados na «Gazetacia Tarte» sob números 133 a 141 opi-namos pela colonisação nacional, coma mesma convicção com que hoie ofazemos.
E não nos aaoimera os antagonistasua colonisação nacional, de não dar-mos preferencia a emigrassão estran-geira para os misteres de nossa agri-cultura, por systematico ou bairrista,nao! '
Somos pelo contrario, amigo dosestrangeiros; que aos possam trazer

s luz. ao trabalho agricola, ou á qual~íiier outro mister, que prenda-se anossa vida social; mas não podemosdar-lhe preferencia «obre os nacionaes.• E nao damos preferencia aos estran^geiros, não, porque d'elles sejam im-.productivos os recurso;, mas—sim porque em nós mesmos brazileiros estãoos recursos para a nossa agricultura.

NUMERO 17
Annuncios, 60 róis a linha,

do assignantes 40 reis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira---Ba-
hia.

Ora, si nós temos n'este paiz os re-cursos precisos, para que irmos men-digal-os no estrangeiro?!
As causas em que nos bazeamos paraoppinar pela colonisação nacional de

preferencia á estrangeira são as se-
guintes: primeiro, a differença do cli-
ma e da alimentação: segundo, a re-
ligão oííicial circunscripta no art. 5o
da Constituição: terceiro, a falta do
comprimento dos contractos, já por
parte do governo, já por parte do en-
gajador: quarto, finalmente, a escra-
vidão!..

Qualquer d'estas quatro hypotheses
contribue fortemente, para que os es-
trangeiros laboriosos e moralisados
não sujeitem-se aos rudes trabalhos
da agricultura nacional, e pelo contra-
rio, os abandonem, buscando de prefe-rencia o commercio, as industrias e
as artes como meio de mais facilmen-
te prosperarem, ou de fazem fortuna.

Não assim os nacionaes: aclimados,
elles supportam com admirável sfcoi-
cismo os calores tropicaes, ou os ri4
gores glaciaes das inverneiras !

Acostumados a alimentação do paiz,elles, os nacionaes subzistem-se de
substancias taes, de que os estrangei-
ros não poderiam subzistir-se, a não
ser, muito tempo depois de sua im»
portação!

Além d'isso, o nacional segundo areligião official do Estado, e acostu-
mado com o elemento servil, não es-crupulisa á «elle», essa communhão no
trabalho escravo.

Não são assim os estrangeiros; que
possuindo liberdade de culto nãósub
mettem-se á uma religião official, e,
muito menos, não toleram a commu-
nhão do trabalho escravo!"..

Assim pois, fica evidenciado, quenegamos preferencia aos estrangeiros
para os trabalhos da agricultura na-
cional, não, porque disconheçamos,
que os estrangeiros não nos são úteis;
mas sim, porque, temos nos nacionaes
os braços de que se' ressente a lavoura.

E' um errtíí quando não, um gran-de insulto, asseverar como o fizera ul-
timamente um deputado provincial,
que o creôlo, (expressão que querdi-zer filho do Brazil, e por conseqüência
-—nacional) è inapto para os rudes tra-
balhos da agricultura!

* Contra Qm insulto protestam bem

-.».~j_l:

alto, os pezados trabalhos das diver-
sas estradas de ferro em construcção
n'este império.

Entretanto, á quem são confiados osrudes trabalhos da picareta? Serão aosestrangeiros?
Não de certo; aos estrangeiros sãoconfiados trabalhos menos rudes, ain-da que mais lucrativos; ao passo queos mais pesados trabalhos da picaretasão exclusivamente, destinados aosbrazileiros, que trabalham «dez ho<ras» por dia, expostos as ardentias

dos raios solares, expostos as grandesinverneiras, expostos aos desmorona-
mentos de pedras, de serras ou cortes!

Resta porém, saber si os braços na-*cionaes sslo bastantes para o nosso
trabalho agricola.

Sim:—temos braços sufficiente paravivermos independente; o que nãotemos é policia recta que obrigue
os ociosos, os vagabundos, e ultima-
mente, os libertos a sugeitarera-se aotrabalho.

Se entrarmos em qualquer povoa-ção, ouvimos logo este clamor geral:«falta de trabalho»!
Se penetrarmos em alguma fazendaagricola, vemos o lavrador com asmãos na cabeça a bradar: «falta debraços»!
Oh! como sobram braços nas povoa-ções, e faltam no campo?
Que mysterio é este?!
Está provado que temos os recursosem nós mesmos para o sustentaculo

de nossa lavoura, dependendo apenas,de uma lei que obrigue a trabalha*rem os ociosos, e os vagabundos.
Continuaremos. i ;

INJUSTIÇA DA ESCRAVIDÃO ^
E' do «Apóstolo» orgamda egrejaromana, os tópicos seguintes:
«E' falso,falsissimo, suppor que cada-liberto será um desertor da lavoura^umiransfuga, um rebelde, um gatuno;e foi para isso que no nosso ultimonumero estudamos os dois factos cha-ratensticos da natureza do homem

perante os hábitos, perante a plenaposse da liberdade e perante as aífei-
ções.l

A avoura hoje è ingratíssima, sim,
parao escravo,

Haverá cousa. n^ste mundo mais
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ingrata, tao ingrata meámo, como tra-
balhar, quer queira quer não; sem
escolha de dia nem de hora; sem esco-
lha de instrumento, nem de systema;
sem minimo gozo, sem mínima rega-
lia, sem esperança de nada, nem de
cousa nenhuma?

Haverá cousa tão ingrata, como tra*
balhar ao sol o a chuva, na lama dos
brejos, como no espinhal das monta-
nhàs, com a certeza completa e ab-
soluta, do que não se ha de receber

nem um ceitil de frueto de semelhan-
te trabalho?

O escravo é homem, tem um cora-
çao que reclama expansão de affectos;
impõe-se o eelibato se è homem, con-*
demna-se á prostituição se é mulher;
negação completa do doce conchego
da familia!

Dizei-nos, vós que sois homens, e
tendes sentimentos nobres: O amor
casto e puro, o ideial sublime da mu-
lher a que deverieis um dia ligar a
A-ossa existência, nunca íoi movei de
Tossas acções desde os primeiros so-
nhos da juventude? Quanto trabalho
afanoso não foi por vós heroicamente
empfehendido, e brilhentemente exe-
cutado ao prestigio d'essa visão magna
e seduetora da eleita dé vosso cora-
çào, envota embora nas brumas
do futuro que demanda veis!

E a vida desgraçada do escra
vo, a negação de tudo isso, as
trophia de todos cs estímulos,
pode ser basa pela quil se pro*
nuaeie ju.zo definitivo sobre â^u
earac-tercomo typo de incapacida*
de"pbysica e moral, jurídica e so-
ciai,..apontan.do-o, a <-l\e, o liber
to, como o feroz e indomável, do.
qual'nada poderá esperar a secie*
tíatíe, dizemos', a lavoura, o tra<
balho livre, a prosperidade do
pai*-, 

¦¦-'
ISáo-, nós \os negamos tal com-

potência,' e tudo, tudo esperamos
dos libertos brazileiròs, como ca-
pazes- a-os mais capazes, senão os
únicos para fazerem «lies mesmo
a supposta diflicil transição • que
serve de | retexto para a abolição
gradual e demorada, para o adi-

•antamanto da restituição da íi*
beldade â seus incontestaveis.de-
HOS.»

COLLABORAÇAO
OS PADfiES E _ ESCRAVIDÃO!..

€l)iz Cicero: ha no homem, um
poder que eondisz ao bem, e des-
via do maí, não ió anterior á ori-
gem dos povos e das cidades, mas
|âe antigo como Daus por quem
céo e terra subsistem, e sâo regi-
dos; porque a razão è um essen-*-.

cia! attributo da intelligencia di-
vina: e esta razão existente em
Deus, assignala com precisão o que
é vicio e o que é virtude»,

Christo o filho de Deus estabo-
lecera sua egreja sobre as bases
da virtude e da caridade.

Sua religião lã® maravilhosa
quão divina, veio sensibilisar o co-
ração rígido do homem.

A moral que elle pregava era
Ioda da religião que tinha por
symbolo a caridade.

Christo solicito em avisar o
peccador, deixou sua religião santa
e pura como uma segunda cons*
ciência para o delinqüente que
catasse na desgraça do crime, do
vicio e do mal.

De seos olhos sempre derrama-
vam lagrimas de compaixão àoü des
graçades, e aos seus discipulos re-
commendava amor, respeito e las-
tima áos perseguidos.

E como representante de sua
Igreja deixou-nos os nossos pa-
dt es os quaes tem sido mais su-
ceptivel ao peccado do qU6 aquel-
les que não conhecem os deveres
da nossa religião toda de caridade;
os padres no furor de seus inte»
resses abatem a religião do Gol»
gotha, e planta no coração da so-
ciedade a descrença aos altares, e
aos santos sacrifícios,

«O homem tem em si uma voz
que disperta o mal, ou uma voz
que no fundo do coração brada
contra os actos maus por elle pra
ticado»; porem esta voz rouca cujo
som melancólico e tetrico leva o
homem ao arrependimento dos cri-
mes, dos vícios e dos peccados,
ainda não retumba n'alma dos
pastores de Jesus 

'Christo, 
isto ó

daquelles pue tem escravos,
Elles que pedem amor para o

próximo, «amor» palavra filha
da divindade, melodia ideial dos
anjos, são estes mesmos que sobre
*ua túnica sacerdotal prendem o
próximo, seo irmão ò. miserável
capliveiro.

São estes pastores do nosso Di-
vino—Mestre -que atam com
os cordões branco da Igreja os
pulsos de seo semelhante, rou-
bando a vida:—a liberdade 6.a vida.

A túnica que devia ser a toalha
do desgrsçado, isU é, devia estar
sempre prompto á enchugar o
pranto do infeliz, a enfraquece.'

i B_B _, SBC i».i. i 138BBCSCSj

do malvado, não, áuo coração
coRtrario ella se transforma em
g.bão ou em «caponas» de falsos

devohs e até em capa do velhacoà
e mafeilores.

Como poderemos respeitar o que
estes hypocrilas apregoam nos tem-
pios?

Como acreditaremos n'aquella
lei sagrada gravada sobre a pedra
e entregue ao grande libertador
•aioysÓM?

Se como de facto os padres tem
a despedaçado, compra ndo seo se*
melhante, usofruindo de seo tra-
balho, marlyrisando seo corpo e
corrompendo sua ai mal?

Por certo Christo, nossa bússola
divina n'esta uossa jornada «abo-
lição—da—escravidão— pedio ao
seo divino pae, liberdade para a
humanidade—-odiava ao iníquo,
ao rico e abraçava aos pobres por-
que este eram chamados filhos do
Deus.

O próprio Deus illuminou oopi
o seó infinito poder a intelligencia
de um homem para salvar seç>$
irmãos da escravidão, o próprio
Deus fez parar as águas de una
mar para dar caminho aos des-
venturados que gemiam sob o peso
da escravidão e ainda assim os
nossos padres que tanta santidade-
pregam tem sobre a botina o ferrete
igaominioso da humanidade, «sou
senhor de meu irmão».

[Continua.)
NOTICIÁRIO
COKMGEiNDA.

No penúltimo p^riodo do seguh.-*.
do artigo editorial, terceira linha,
onde lê se «os tribunaes brazÜH-
ros pelos os altos personagens».».

Leia-se: pelos tribunaes aos altos
personagens.,.

No ultimo período da segunda
noticia—«sobre a meza», quarta
linha onde le-se retribuir cazo a
remessa etc.

Leia »se:—retribuir com a nossa
remessa... ' -

Ainda no segundo artigo edi-»
torial.,. e no segundo período de^r
pois das reticências, onde le-se
«contentamo*nos em admirar»...

Leia-se: conteatemo-nos em ad-
mirar... "' \ , ~

PRIZÃO INFAÜANTE
Informam-nos do Curralinho,
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que apezar das ordens do exm. sr.
conselheiro presidente da pro-
vincia, quando n'aquella villa de
passagem estivera, mandando quei
mar um «tronco» que havia na
cadeia, tal ordem não fora cum*
prida, continuando aquelle avil-
tante instrumento a prestar-se para
prisão dos cidadãos, quedtdinquem
n'aquella localidade; ou para me-
lhor dizermos, que cahero no desa«
grado das autoridades policiaes
d'eli.

Cem vista ao exm. sr. conse»
iheiro presidente da provincia.

______¦________.

OfLIBELLODO MOa\üRCHA
Com este titulo recebenos uco

«opusculo», producçao do sr. Fe-
licio Buarque.

E* urna carta, em versos, que o
autor do «Libello do Monarcha»
dirige ao imperador.

Pão estamos na altura de emittir
«juizo critico», na parle litteraria
d'ess8 obra;'nem mesmo, no quese refere a satyris.

Com tudo, nâo nos é dado pas-
sar desapercebido um ponto unico.

O sr. «Felicio Buarque» (des-culpe-nos) è um temerário; quandonãô, um arrojado atrevido; isto é.
falia verdades em excesso; e- r_'esta
«Bella epocha», «quem falia ver-
dade expõe-se a ser prezo»...Mas nós, que isto criticamos,
também «peccamos por excesso
de verdade, pelo que nos temos
visto nas,..amarellas.....

Enfim, sempre ouvimos dizer
que «vada qual come do que
£osta»....

O &r. Felicio Buarque em suaobrinha fallou verdade em exces-so; èo unico «defeito» que lhenotamos. |
«9n ditque Ia verta n'est plus niestimíe ni honorée».

ta antiga o muito acreditada pharmacia que foi do falleeido coronel
João Baptista Paraponet, com o
noraa do pharmacia Pamponet,
sob a direcção de seu Glho o
pharmaceutico Cincinalo Pompo-
n«t, girando com afirma deGin-
cinato Pamponet & Comprai».

b. Felix 7 de novembro de 1887,
DEN-lsTA.

D. LEONOU H. A. DOS SANTOS
A primeira denttsta ptíla facul*''ad* Medico Cirurgici da Pro-

vinoi?.
Nesta cidade exerce soa pro*fissão a contento de seus clientes,

chumba, tima, arranca dentes e oscoiloci por preços commodos.
ii

MEDICO E PARTEIRO

i

O dr. R. J. de Andrade

pôde ser procurado para oexercício de sua profissão, árua das Flores n. 27.

CACH0EIR4
D

ANNUNCIOS
SüRRADüR Dl COUROS

José Martins da Rocha, declaraaow respeitável publico, que sa«cha estabeJeaido com o trabalho
de sarrador de couros, e assim
como também tinge peiles de pre-to, podendo ser procurado a ruaao Urino casa n. 3.

REMÉDIOS HüMEOPATHICOS
Grame sortimanto de remédio*

homeopathicos, não só em Gíobo
los, como em tintura, e assim bo-
ticas completas, vindos nm um-
caixinha, com colher para tirara
se o medieacaento. Estes medi-
eamentos sâo muito novos, poissão recebidos ultimamente da Eu-
ropa e dos E>tados4Jnidos, Ven-
dem-se por menos do que em ou-
tra qualquer parie.' Agencia ém
Cachoeira, loja de Fortunato Jose
Ferreira Gomes unicamente.

Dr. Silvino Moura e Compa-
nhia—Bahia.

¦ PHARftUCU
Brevomente ser4 mb.rta a mui

ABüLl.IO.ÜStfO
José Theodoro Pamponet óffcire-

ce seus serviços ao abolicionismo
d'esla comarca.

Os «esera visados», que se jui-
garem com direito à suas liberda-
des, que por effüito da lei de 7
de novea.br> de-1831, quer por
outra M, podem proenral^o n'esta
cidade,no escriptorio desta Jorna]

PULSEIRAS
Um completo e variado sorti-

mento de pulseiras, sendo de oiro

romano, pinguei e pratiados, dedifferentes gostos, como sejam:
imitando cobras, moe ias e de ou-'ros 

gosto?, assim como pulseirasJ> seiuloiíio, recebeu a loja de
fo tunato a rua d'Eatré-Pontes
n. Í4.

Na padaria lealdade wnde.sa
vinho figuaira de supsrior qualí-dade águas e J S P J.

BisgoUos Inglezes ie todas qua-lidades leite condensado manteiga
Fellippe, ferreira Santos, quei-
jos flamengos; e de p*ato, chá Pre-
.oe Hy.on, em latas de 1# e 2».

Vende acreditado Padaria Leal-
dade, a rui fermasa n. 15.

âi
>&

N^ta bem montada easa de
negocio, vende-se nuãlega in*
gieza de bôj qualidade, chá da
índia e preto, assim como Um.
sempre mas.as finas de tedas as
qualidades na rua Formosa des*-
ti cidade.

«•«

CIGARROS CiLMiNTES
Para fazerem desapparecer ins i

tantanaamente, a folia do respi-
ração produzida qne? por asthma
(puchamento) quer por soffrimen*
tos bron^hites, quer por moies-
tias do coração e do ficado.

Vend^ Ernesto Simões da Sil*
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa. v

POS' ANTI.ASTrlMATiCOS

Preparados por Fortunato Jô&í
Ferreira Gomes, o melhor prèpa-
rado para a?thma (puchamento
bronchites chronicas. e agudas,
coqueluche (tosses convulsas) mo-
lestias nervosas, tosses rebelde^
gôttas, escarros o sangue, rou-
quidão^ dificuldade de respira-
ção, tísica da garganta e do g^u
mào.

Vende Ernesto Simões da Silva
Freitas, em sua loja a Rua Fer-
mosa»
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TRIUMPHA A VERDADE
Eslá conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loja

®ais bem sortida d'este cidade, e a que. tem fazendas de mais apu
r»do gosto, e éaque vende sem ganhar, para ainda acabar de
provar que náo ha competidor, venham crer e scientificar-se da
verdade.

Um covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira granito por 2500, igual a queahi vendem a 3500..
240 rs, importante sortimento de lan valem 800 r3,
Um covado de setinêtaliza por 200 rs.
Um chapéo a José Mariano por 1600.

fc Um par de botinas couro da ru*sia com ilhoz, o que ha de
Ifaor por 9J000, ,

Um par de sapatinha ingleza por 7j}00 todos vendem egual por&poo.
Um par de sapato verniz que todos vendem por10g,igual por.9-ffOQO.
Um per de sapato couro da russia por 4#Õ00 é de admirar.
Deslumbrante sortimento de casemira prêí* e de cores, em pe

ças e cortes.
Brins brancos e de cores cretones para todos os preços, ma

drastos, chapéus para homens e senhoras, o qua ha d^ mais ma*
demos.

Fichus lizo*e com seda, Iuvas, ieqaes, flores, espartilhos, calçados
e uma infemi dade de artigos que eó com a presença dos fregug -
sues posso rmfctrare justificar que aqui n'e$U cidade não ht competidor.

Avizo aos freguezes por nenos 30 por cento que outro qualquer.
119 Rua da ponte velha 19

de o barateiro Jjsó Gonçalves de
Almeida

tomam
Tinto e branco, de primeira e

segunda quUiiade, vendn ftlanuü
Fontes Moreira, em pipas, bar^
ris e a retalho em litros, aceitação
leste vinagre ao commercio tem
sido immensa.

O de primeira qualidade tem
substituído perftítdmente o de Lis-
bôa e muitas casas qu* vendiam
deste tem-no substituído por
aquelle, sem a mínima reclama-
ção por parte de seu* fregifezis.

Deposito na íabiici d) café
muido a rua das Fiores n. 21.

•& CAFE' MUI DO
me

PADARrIA LEALDADE
ÀMJA F0M0ZA

lém constantemente massas fi-®as eomo seja bolaxõas apompa*
*jr, bolaxas Adelina Castro, LuzoBrazileiro, biscoitos finos fatias daRainha a flor do trigo.

rua formosa a. 15

CERVEJA BBAZILElRi

£ §§060 a dúzia, 440 rs. a garrafaè seu importador n'esla cidade Ma.nuelFoites Moreira. 
uaueMa*

Tem sempre em deposito«randequantidade da ¦«*£, 
^f J

i ÍStíT"è """""*'-
"" ÜS CÍL,Sradinh« • Perfei»«iiu-piií

agradável e corresponda p erfeita*
mente ao da ingleza.

Nacionaes e estrangeiras slo una
nimes em proclamar a sua bonda*
de, chegando alguns u'estes a pre-feril a para seu uzo particular.O sçu fabricante rogosija-se porter Conseguido fabricar uma cer*
veja que está acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas es-trangeiras, que só tem meritò pornão serem do paiz.O annunciaaie tem a profundaconvicção que o respeitável pu-blico, uma vez conveucido nes.
tas verdades, não lhe recusará asua vdiosa protecção, do que sesumamente grato.

Manuel Fontes Moreira,continua
com o seu fabrico de café muido,
lomo é geralmente conhecido,

Este cafô é o verdadeiro caíè d$
que asexmas. famílias, e mtis,
amadores podem fazer uzo sem o
minimo rec' io de quo seja um pro*
dueto falsificado ou desietuido do
seu verdadeiro paladar;poiso seu
fabricante íim do conhecimento
profissional que tem nesta itH
dustiia só manspula o melhor café
qua encontra no mercado, razões
estas que o coloca na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.fam has que desejarem
uzar de um gene.® tão perfeitomandarão abastecerão do mesmo
na fabrica a rua d«a Flores n* 24
lugar unico a onde é vendido.

Preço 1 §000 o kilo.

TIJOLOZ

AGUACELiNA
O melhor preparado para tirarcaspaa © fortificar e cabello, «en-

O abaixo assignado tem 'cons-
tantemenle grande quantidadede tijolos na acreditada olariesdo finado Bernardino Rodrigo ua*reconhecidos como os melhores,de quantos possam vir ao mer-cado.

As pessoas, que os" pretendesrena podem dirigir-se ao abaixo,assignado na mesma olaria.
.of; Felix 2& de WMbw do
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