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QAST.RQIDE
O ESCRAVAGISMO EM SANTO

AMARO
k pedido de um sanfàmarensé, resi-

dente na capital d'esta provincia, e
que deseja ver o abolicionismo ílore-»
cer na sua terra natal, damos hoje
publicidade á um artigo seu que
nos serve de edictorial.

Muito nos admiramos que os infe-
lizes escravisados ainda ali não te-

to contra a lei da abolição, dos açoi-
tes, tendo só por adeptos da idéia
dois que, execrandamente, se «immor-
talisaram»!..

Quanto servilismo ! quanta miséria
em uma cidade, cujos habitantes se
dizem civilisados?!!

E não pára ahi o furor escravagis-
tâ n\aquella cidade.

Em 1871 ao principiar á ser exe-
cutada a grande, e humanitária lei do
venerando visconde do Rio Branco,
alguns padres, que deviam ser os lu-
zèiros do bem, á exemplo do Divino

=F

nham achado um deffensor. ._-._--.. «v _..__*_., «, ^^^lliyi^ u_> j_ivmu
O artigo è digno de. consideração, Mestre, pelo contrario, revestiram-ae

o para elle chamamos a attenção dos '™ —,w* ^ ,A1 - --••-¦•
nossos leitores.

Eíl-o:
A cidade de Santo Amaro é a ne-

gra nodôa que es.á manchando a pro-vincia da Bahia, e envergonhando o
Brazil, em relação ao abolicionismo...

Ella tem em seu seio milhares de
escravos, tem tambem uma immensi-
dade de padres, bacharéis, médicos je barões; mas não tem uma só alma
que se compadeça dos pobres captivos. [

Triste verdade! I
Basta qualquer escra visado ali so-

nhar com sua liberdade, ainda mes-
mo com indemnisaçao, para, sem per-da de tempo, su população se coospi-
rar contra elle, e isto com uma fero-
cidade indomável.

Sobejas provas temos para assim
nos expressar. Foi esta a primeira-cidade da provincia, que se conspirou HlM a ^ügíao <
contra o projecto -abolicionista, do i justo o nobre—
conselheiro Dantas,'promovendo :u:aa o. captivos^
reunião.... chamada «dos lavradores»,
mas que no entretanto eompa r eee ra m
à ella pessoas dè todas as classes so-
ciaes:—-brancos, pardos, pretos, li-
bertos, ricos e pobres, para .unam-
mente applaudirem, como o fizeram,
na ditta reunido; e isto com enthu-
siásmo taí que, apóz a mesma, per-correram em massa às ruas da cidade,
acompanhados por philarmonicas, dan-
do estrepitosos vivas, pelas providen-cias «sérias e enérgicas» que ós la-
vradores tinham tomado; um só, po-rèm, não se lembrou dos pobres capti-
vos, ainda mesmo aquelles que (Telles.
descendem!

Foi esta mesma cidade que elegeu
lira deputado (o Pedro Muniz) que

eom pelles de lobos e sahiram à pro-cura de novas victimas para alg mal-
as ao captiveiro, baptisando para isso,
innumerosinnocentes, na cidade e nos
engenhos, atrazando-lhes as dactas
para por este meio, conseguirem seus
criminosos in tentos.

Que miséria ? ! não se commenta !
Não ê sem razão que alguém disse:-«qne o tronco esta junto ao altarI

E se não vejamos:
A cidade de Sanío Amaro possue,nada menos de quar toze irmandades,

com as quaes se despende annúalmen-
tè cerca de vinte contos de réis.

Indo ser lá vigário o padre Manuel
Alexandrino do Prado, achando estas
poucas, ainda instituio mais duas quesilo: a do Coração de Jesus e das Al-
mas, mas, nem de leve se lembrou
de crear uma que tivesse por base o

a religião ensina de mais santo,;
a caridade para com

sua religião se concentra em ac-
cumular capitães, sem lhe merecer
o miüimo cuidado a educação e ins*
truceao do povo: pelo contrario fana-

.tí_ra~0. :A':^-'
Sao estes' os princípios da escola a

que, k. s. pertence, ed'ahi a razão dà;õ__is .encia de tantas irmandades, quan-
do Deus só se i serve de um bom co-
ração, que exer'ça a caridade, que em
si hão reine a malícia, tíéta o ódio
e tuclo seja pura verdade.

. Nao estamos estabelecendo'princi-
pios mas sim, mostrando p que è
errado* ;.:

Continuemos no- escravagismo san-
famarense:

No recolhimento dos Humildes é

Toda a cidade sabe o rigor cora quosão ali tratados as escravisadas, á ti-tulo de «servas».
N'este recolhimento existia antes deser seu capellão, o rvd. padre frei Ben-

to, tronco, algemas etc. etc, e, sabendo
d'isso sua magestade o imperador, nasua visita que ali fez em 1859, teveo- cuidado de percorrer os baixos dodito estabelecimento para ver se osencontrava, e se não os encontrou foi
porque o" mesmo frei Bento d'ali ostinha mandado retirar.

El bem conhecido em Santo Amarocomo eram rigorosas n'aquelie tempo
as «Madres regentes», e ainda hoje é
publicamente reconhecido que ali nãoexiste a caridadt.

Em Santo Amaro, quasi em todas ascasas de familias.só se vê o prantoe aslamentações dos infelizes captivos.
Nós conhecemos uma sra. que, aovoltar da egreja, applicou tão barba-

ros castigos a uma sua escra visada,
qüe acabou por /ançal-a por uma lon-
ga escada abaixo!

Conhecemos tambem um padre, quetendo acabado a celebração da missa-mandou applicar a um seu escravi-sado tão bárbaros castigos, que dura*ram uma hora !
Mais tarde o dito padre sendo fei-tor em um engenho foi despedido domesmo, pela vlllania que exercia coiios pobres escravisados!
Ainda á pouco tempo querendo utji&

escravisada,, na mesma cidade, se JiV-bertar com seu pecúlio, a pretensasenhora da mesma não annuio, dizen-
do~lhe que, se tal quizesse, havia de.leval-a para um: engenho, açoital-a
e mettel*a n'um tronco. \A infeliz recorreu á um'bacharel,
que por «milagre» se-prestou áadvo-
gar a sua causa, requerendo para isso/ao, juiz competente o arbitramento,
pois n'esse tempo áiáda vigorava.

O digno juiz deííerio, o requerimento
marcando o dia da audiência para se
proceder a avaliação. Yão ver os nos-P
sos leitores com pasmo o aue se passouna mesma audiência. . 

~ *
So "Ia isp fczfijè

deshumanamçnte votou noparlaraen- 'onde o eescravagismo sobe de ponto

cpi-, na su-a
oi.s.-rreu as

W'íS .ara
pret si, .r contv o 'ito arbUfamen^
é portanto, oontra< *i Ifôtóàll* da •-_&--&>

galerias da casa 'n fi
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ma!! e ella não foi livre. Só mais
tarde é que o pou<ie onn?eguir,
por empenhas do honrado julz,e is»
to mesmo por 450#000.

O chefe liberal Naquella cidade,
que em «Igum tempo passou por
abolicionista, tornou-se agora es*
cravocata, levando seu escravagis-
mo ao ponto de exercer a «digna»
profissão de capitão de mato, na
captura de escravisados que diz
serem seus.

A imprensa d'alli é uma ver

ridado para com os infelizes es-
cravisados;

D\safIfontae o slygma que pesa*obre vossa terra.
E vós que quando a pátria pre-

cisou do vosso sangue, não lh'o
negastes, concorrendo ao campo
da batalha com admirável hero-
i*mo, lomando-vos diguos da im-
mortalidade, da mesma forma ago-
re que a pátria exige o vosso ser-
viço, na remissão da escravatura
nacional, não lh\ o recuseis

gonha; vive no maior servelismo LssocjaiVOs á esta campanha hu*
que dar-se pòJe,e com especialida-
de o «Popular» cujo proprietário,
por ser próximo descendente de
africanos, cresta sua imprensa para
todas as infâmias escravagistas;
parece me<mo sentir saudades de
não estar viajando para Angola,
Porto Novo, Onni e &, buscando
seus parentes, que ainda lá exis-
tem para os captivar.

E a razão de tanto eseravagis»
mo em uma cidade como aquella,
que na Geographia de Sodré, quer
ser a segunda da Bahi*.?.

E' porque a ignorância alli vive
explorada pelos interesseiros; alli o
povo pobre não medra, vive inac-
tivo; alli censurasse até um £pbte
por lêr um jornal Abolicionista:
porque—ser se alli abolicionista é
o mesmo que ser nihiiista na Rússia

Nota-se também, não haver n'-
aquella. cidade uma socie*

T-aií

manílam e gloriosa, e assim sereis
dignos do nome de briosos sant*
amarenses.

Avante, obreiros, avante.
^^___ 

_ _.. Ul. _ l. i i ¦ ii \L ¦ íi ~—**

NOTICIÁRIO

tUPERIÀL LYCEÜ DE ARTES E
OFFICIOS

(Continuação do n. anterior)
2. Salão

Mobília de luxo, leito, toiletes,
guardas-roupas, etc, de madeiras
preciosas, verdadeiramente admi-
raveis, por Victorino Pereira &
Filho.

A propósito vem o citar-se a
seguinte opinião externada por
pessof* intelligente deante d'esses
móveis; Já vi exposições industri-

dadeiaMonta-Mn» on"*ünifio" das la.e8 enL Buenos-áyres, Rio Gran
ArUsou qualquer uutra que te-ldene ttl0^de Janeiro e aflirmo que
íiha por base o progresso; o que, l^^sfada vi superior a tado isto.
no entretanto ae encontra em ou-
iras localidades menores, como,
S. Felix, Feira de SanfAnna, etc,

Tudo isto prova cabaimeute que
não somos injustos nas censuras
que externamos sobre essa cidade
e de quem ainda esperamos uma
reparação para as suas graves fal-
tas, maxime no abolicionismo.

Convém portanto, cidadãos santV
mareoses, emanei par-vos d'este?
senhores feudaes, d'estes engenho-
cratas fallidos, qúe são a causa do
atrazo da vossa cidade; compade*
cei-vos de vossos irmãos e patrícios
que gemem no captiveiro e quenão tém pátria, porque não são
livres,

_ l\ão vos deixeis mais monopo-
lisar pelos astuciosos.

Fundae qualquer uma sociedade
gue lenha* por base exercer a oa*

Ainda no mesmo salão i notam-
se outros moveis de luxo, de páusetim, trabalho notável, por Salus
tiano do Bomfim e outras raobi-
lias e cadeiras expostas por di»
versos.

3. Salão
Fale o nosso enlhusiasta repor-

ter sobre este salão. Subscreve
mos a sua opinião. Diz elle:

«Neste senetuario do «bello» os
olhos do visitante quedam das-
lumbrados pela multiplicidade dos
tecidos, bordadas, flores, desen-
nhos e tudo mais que as mão* das
nossas amáveis patrícias poderám«Ui ajuutar, como um milagre da
lâmpada de Aladino.

Seriam precisas vinte colamnas
do nosso jornal para dar ainda
resumidamente, a relação destes
naimos da agulha. O ouro, a seda

a lã, a linha Je algodão; cabellos8'
maravalha. couros, p«llíca, poiu
nas de aves tudo foi elemento
para aquelle fíat de um mundo de
cousas que não valem nada, e, va**
lem tudo.

Não podemos todavia deixar de
mencionar umas «verdadeiras»
flores de orchideas, feitas de pa-
pel, que..«digamos apenas que,nós mesmos duvidamos que não
tivessem sido colhidas naquella
hora, da haste, n'algum jardim.

4. Salão
Ahi vè-se quadros a oleo, aqua-

rellas, photographias, lythographi
as, etc.

A falta de espaço e a oeoessida*
de de apreciar mais detidamente
os trabalhos expostos neste salãa,
forçam-nos a tratar delle depois»

Mobílias escolares de madeira e
ferro, modellos novos, pela fabri»
ca «Todos os Santos.» de Valença;
camas gaiolas e outros trabalhos
de arame de ferro, pela fabrica
«Bresson», desta cidade, sellas,
selins e mais objectos para viagem,
pela «Águia de Ouro» e diversos,
cordoaria, redes e fibras textis do
nosso sertão, por vários exposito-
res, café preparado, coco de pias-
sava e outros produetos de indus-
tria agrícola da provincia, colla-
cção -cientificamente catalogada j
de mine raes, etc.

Pavimento Terreo' 
Neste local ve>se uma bonita o

elegante machina para a lancha
a vapor, trabalho que muito hon*
ra o talentoso chefe da officina de
construcção do nossa arsenal, o sr.
primeiro tenente Cleto Japiassú»

A exposição do Lyceu, hontem
franqueada á visita publica, da
margem, da inteira margem para
uma apreciação demorada e pro-
ficuado nosso mm artístico—in-
dustrial.

Cumprindo um dever de jorna-
listas, embora obscuros, procu*
riremos visitar Ú& novo a expo-
sição do Lyceu, registrando de
publico a nossa humilde, porém,
convicta opinião».

secçao üvre
ÜM APPELLO AO fÕMMENDA*

DOR THE.1ISÍOCLES DA RO-
CHA PASSOS.
Hoje que vê v. exa, tlodesen*;
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^é, dos motivos que deram-
lhe causa a retroceder dos seus
desejos.

Lembre-se da feliz epocha que
tanto amparou o abolicionismo,
nào sò em actos públicos como ^m

particul tr. Lembre-se que é o
único sócio benemérito da «Li-
hertadora Cachooirana»; titulo
que lhe foi conferido unanime»
mente, em remune ação dos ser-
viços por v. exa. prestados a bu-
manidade.

Dè v* exa. o primeiro passo.
Mostre v. exa. o caminho melhor
a spguir na presente situação.
Deixe un exemplo vivo a seus
descendentes, meu caro commen-
dador.

Faça com suas propnas mãos
mais uma ame da para lhe singir

ironte, jà lão laureada de lau

mais lindos, a 320 ao covsdo,
uma partida de sapatinhos para
senhoras a IU, e dos ricamente
enfeitados a GÚ, unm neç* dt
madrasto encorpado por 5U e mai*
artigos que cham* a aiienção dj
seus freguezes, e que está disoos-
to a queimar por menos 30 0)0
do que outro qualquer, venham
ver para crer.

André Moraes rua das Flores
N. ul-

AiNlMáL DKSArTtnEUDO
Desappareceu do aboxo assig-

nado, na noijta de 5 para 6 do
corrente, um burro que tem os
signaes seguintes:

Russo, está marcado na anca

6»e Uyoa, em latas de||j©2*.
Vende acreditado Padaria Leal*

dadei a rui forraasa n. 15.

DENTISTA
I). LEONOR H. A. DOS SANTOS

A primeira denitsta pela facul*
cadê Medico Cirúrgica da Pro-
vinoi*.

Nesta cidade exerce sua pre*
fissão a contento de seus clientes,
chumba, lima, arranca dente* e os
(oiloo* por preços commodos.

ÀBOLICIO.IISUO
José Theodoro Pamponet óffrre-

ce seus serviços ao abcliciomsmo
d'esta comarca.

iiuaav, ««.« .«ar.oa— »* —¦* Os «escravisadosa, que se jul-
do lado esquerdo com as lettrss I garem com direito á suas liberda-
M. S. e era cima da mesma ancal des, que por effeito da lei de 7
tem um ferimento proiuzido por j de novembn de 1831, quer per

yos colhidos por acções beneme-jclMBNTr>B
titãs praticadas por v, exa. àtten»!
da ao bri hínte triumpho que teve
na ultima eleição, na qual, mui*
to poucos abolicionistas» deixa**
ram de &uff agar seu respeitável
nome» não porque desejassem sua
derrota, mas para que, por moti-
VOS que nào convém aqui tratar*
mos» não fosse prejudicada a can-
didatura do nosso prestimoso ami-
go o -coronel Pinto Lima.

Ficamos a espera do qne as-
piramos e do cumprimento de seos
desejos, para bem dizer e louvar
o feliz dia que tão grata nova nos
der noticia, afim de gravarmos
em nossos corações os nossos e<
ternos reconhecimentos a v. exa.

carga de garupa, anda escancha
do por ter soffrido de mal de es
canche.

Quem o encontrar e o levar ae
m^smo abaixo assignado n'esta ei-
dade á rua das flores, junto a pa-
daria do sr. Vieira Gomes, será
gratificado com a quantia de 20§

Cachoeira, 17 de dezembro de
1887.—Manuel Sebastião do Nas*

outra Mi podem procural-o na
sua residedeia em S Felix.

ÜM CRBNTE-*

ANNUNCIOS

DE
ANORE MORAES

O proprietário d'este bem co*
nhecido estabelecimento partici-
paaos seus-fregrozes, d'esta ei-
dade e seu recôncavo que se
acha bem sortido das melhores
fazendas francezas, iuglezas alie*
mães, calçadas, miudezas, perfu-
marias, roupas feitas o qne tudo
de hora em diante venderá por
muito menos do que outro qual-
quer estabelecimento, visto d'esta
vez suas compras serem feitas
com grandes vantagens, e ca pri-
chosa escolha; quem duvidar ves
nha vêr, que seu estabellecimen-
to se achará aberto das 6 da ma-
nhan a*9da noite.

27 Rua das Flores n, 2T.

CIGARttOS CaLMaNTES
Para fazerem desapparecer ias*

tantaneam^nte, a f»lta de respi-
ração produzida qner por asthma
(piühamento) quer porsoffnmsn*
tos bron hites, quer por moles-

• i tias do coração e do ficado.
4 Vendo Ernesto Simões da Sil-

va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.

ATTENÇAO
PARA A FESTA DO BOM-FIM

NA MÜRITIBA
André Moraes acaba de receber

, . capital, um tico e pomposo
alimento de ciefone$# os padrões

Na padaria lealdade vende se
vinho figueira de superior quali-
dade águas e J S P J.

Biscoitos Inglezes de todas qua-
lidadss leite condensado manteiga
Fellippe, ferreira Santos, queí-
jos flamengos; e <?e prato» chá Pre-

O abaixo assignado, legitimo
Procurador de Ignacio da Silva Pi«
mentel, morador na freguezia da
Gruz das Almas, para receber nes-
ta freguezia as contas de todos
devedores que estão d-j veadoao
mesmo Ignacio, e tendo o «baixo
assignado procurado fazer e$3as
cobranças amigavelmente, e como
os devedores conhecem perfeita*
mente que devem, m ís. negam-se
em pagar, faço sevente a Iodos
que vai proceder judicialmente.

S. Felix, 21 de dezembro da
1887. -_§

Alberto José Pinto.

Nesta bem montada casa de
negocio, vende-se meutega in«
gleza de bôa qualidade, chá da
índia e preto, assim como tem
sempre massas finas de todas as
qualidade?, na tua Eormosa das-
ú cidade. ^
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TRIUMPHA A VERDADE
Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a~ loj amais bem sortida d'esta cidade, e a que tem fazendas de mais apu-rad o gosto, e é a que vende sem ganbar, para ainda acabar de

provar que não ha competidor, venham crer e scientificar*se daverdade.
Um côvado dc raeinò de qualquer cdr por 889 rs. e*ual aos

que por ahi vendem a 960.
üm covado de caziinira granito por 2500, igual a aue Dorahi yeadem a 3500.. ¦ *
240 rs* importante sortimento de lan valem 800 rs.

; üm covado de setinôta liza por 200 rs.
Um chapèo a José Mariano por 1600.

l_^mo?a9S000bOtÍ!la8 
C0Ur° dd ""siaco,a i,hoz» o que ha da me-

üm par de sapatinha ingleza por 7J00 todos vendem egual por

— II|..IIMW>.|_|—.„ll,l.ll Él,„ I.B.A*!—WWpy •

Ide o barateira v,^
I À m_i<-irtAmeida

•t

a e
wanuel

«ceitaça©

mm
Tinto e branco, <k

segunda qualidade, v
Fontes Moreira, cm
ris e a retalho em litr( 4deste vinagre no commereiT^tn
sido immensa. V

O de primeira qualidade tem
substituído peiftítsmente o de Lis-bôa o muitas casas que vendiamdeste tem-no substituído poraquelle, sem a mínima reclama*
ção por parte de seus freguezes.

Deposito na fabrica, de café
muidoa rua das Flores n, 2t.

em pe

..JSn p»r desapalo verniz que todos vendem por 10$,igual por 9§000Um, psr de sapato couro da russia por 48000 é de admirarDeslumbrante sortimento de casemira prêla e de cores, emcas e cortes.
Brins brancos e de cores cretones pare todos os preços, ma-

deíno?' S Para h0tnenSe,^oras' ° ?>»» Ju da mais mo*

e IrtSfeí T ?eda\.luvas> l«q<»«*. flores, espartilhos, calçados

ÂZZ fZl]Ml.lfl«"q«eaqaxn'e.ta cidade não h, competidor.Avizo aos .freguezes por neftos 30 por cento qae outro qualquer.19 Kua da ponte velha 19

PADARIA LEALDADE
ARUÁ F0RM.0ZA

Tem constantèínente massas fi*nas como seja bolaxões apompa«
dor, bolaxas Adelina Castro, LuzoBrazileiro, biscoitos finos fatias daSainha e flor do trigo.

Na i_a formosa a. 15

CERVEJA BRAZILEIR4

>:5§00O a dúzia, 440 rs, a garrafaÉM -'*«•Wm Ma.muel fontes Moreira.
Tem sempre em deposito grande

Pgtl 
d» mesma, braU e

Esta cerveja à inalterável nora 3 annos. por
íua^r douradinhae perfei

agradável e corresponde perfeita,mente ao da ingleza.
Naciouaes e estrangeiras slo unanimes^em proclamar a sua bonda-de, chegando alguns u'estes a pre-tenl a para seu uzo particular.O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar ume cer*veja que está acima de todas na-

çionaes, e superiores a muitas es-trangeiras, que só tem mérito pornão serem do paiz.O annunciante tem a profundaconvicção que o respeitável pu-blico. uma vez conveucido des.tas verdades, nâo lhe recusará asua valiosa proteeção, do que seconlessa sumamente grato

CAFÉ'MUI DO
JImuel Fontes Moreira,contiaua

com o seu fabrico de café muide,
como é geralmente conhecido,'.Esta caíô é o verdadeiro café de
que as exmas, famílias, e mais,amadores podem'fazer uzo sem ominimo recaio de que seja um pro*dueto falsi:.ê^do eu destetuido doseu verdadeira-paladanpoiso seuf*bric*n!e <Hn do conhecimento
profissional pe tem nesta in<
dus ü ia só mnrjípula o melhor café
que eucontra no mercado, razoas.
e*tasqu@ o -coloca na altura doseu verdadeiro#alor. .V,

A emas-familia* que desejarem
uzar de um geaôíO tão perfeitomandarão -abastecesse do mesmo
na fabrica a rua das Flores n* ã£lugar único a ond* é vendido.

Preço 1 §000 o kilo.
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lameate limpi,^"P$g'j| 
||ÍflÍ|pÍPpi tÍ||ilk «wdr e caspas e forUSear o cabello» ven-!

O abaixo assignado tem con*»tantemente grande quantidadede tijolos na acreditada olariesdo finado Bernardino Ródrigoua*reconhecidos como os melhores,de quanta possam vir ao mer-cado.
âs pessoas, que os pretende*Irem podem dirigir-se mV "

I assignado na mesma olaria.
S. Felix 30 de setembro

Joaquim Alves Saàchès*
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