
¦ ¦'.

... O DE
ORGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA

Administrador— Manuel Antônio Nazareth
ANNO I

Assignaturas: Por mez 500 réis,
par aano 5$000—Folha avulsa
Se réis.

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

Publica-se terças a sextas-feiras

SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 1888

NUMERO 42
Annuncios, 60 réis a linha,

de assignantes 40 réis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

OASTEROIDE
A ESCRAVIDÃO [li

«A nefanda instituição toca a seu
termo. E' fácil prever qúe em seis
mezes não haverá mais escravos em
S. PaulQ. A onda ciesce de dia em
dia e ninguém, que se presa, pode re-
sistir-lhe por muito tempo.

Os homens da alta politica, vendo
0desfecho inevitável, correram apres-
sados a collocar-se ao lado dos verda-
deiros interesses da pátria e da hu-
manidade, embora para isso fossem
obrigados a fazer eausa commum com
o pequeno grupo até hoje despresadó
e que de ha muito trabalha pela li-
fcertação dos captivos,

Não será, porém, a estes, que en-
traram na hora unidecima, que a his-
toria dará a gloria, mas sim a esse
grupo relativamente pequeno de abo-
licionistas que, apezar dò ostracismo
politico e social a que tem sido vota-
do,..e da opposiçao de todos os parti-dos politicos, que tem soffrido, teve a
coragem de suas convicções e a habi-
lidade de dirigir as cousas de tal sorte
que uma raça quasi inteira foiarran-
cada do captiveiro, sem violência, sem
abalo commercial e revolução politicaou social. * '

Pagina admirável e única na his-
toria do mundo!

Ha poucos mezes, a questão tinha
todas as feições de uma tragédia: cas-
tigos bárbaros nas fazendas, -assassi-
natos de escravos que ousavam reagir
contra a crueldade, suicidios frequen-
tes dos captivos para evitar a volta
para o sitio e protecção pela força ar-
mada,. do supposto direito de um ho-
inena possuir outro homem, cerpo e
almaj y -y.:',*, "•' }0

H$je, se não 'fosse tratar-se da libéf-
dade e dos direitos-mais sagrados de
milhares de creaturas humanas, pare-cia uma farça: as fugas e libertações
ém massa, ou antes o verdadeiro exo-
do defuma faça que deixa o captiveiro,
as jntimações dos escravos <aos senho-
res que «as cèo usas têm se mudado»,
o verdadeira pânico que leva a libera
tar,1 sem condição alguma, oi chama-
dos escravos è a conciliar os novos ci-
dadãos-r-são factos que convertem toda
a questão em drama sèrio-comico e

offereceraum estudo difficilirao, mas
interessante, de sociologia.»

N'esse dia o Brazil terá applausosdo mundo.
Império do Brazil ! se soou a horada liberdade eu quero banhar-me naluz de tuas alvoradas.

Diogo Ferreira.

A ABOLIÇÃO \
O sol da abolição parece que em

breve reflectirá seus raios pelo vasto
solo brazileiro

As sociedades abolicionistas glaudi-am-se e cada qual faz esforços paratomar o lugar de honra no banquete
da civilisação moderna.

As províncias do Brazil imitarão
aquella que se chama Ceará que, em
um momento de consciência, ergueu-
se altiva sacudindo para* longe de si
a odiosa mancha negra que intitulam—escravidão,—proclamou a liberda-
de; e e*se brado eGhoou do norte a
sul do império.

Erguem-se de dia em dia centros
abolicionistas, todos querem trabalhar
em prol do escravo.

Todos querem para si um quinhão não é ura direito de'império, senãode gloria, mas d'essa que não torna I para quem o obedece.
¦ 'O homem escra visado tem direito,

AOS ESCRA VISADOS
A escravidão não ê de direito na-»tural, nem adquerido.
Por direito natural todo o ser crea-

da è obrigado a conservar sua vida, è
um direito que nasce com a gente.A liberdade ê um direito natural.

A vida e a liberdade são direitos
que podem ser reivindicados pela força

O homem pode repellir qualque^aggressão commettida contra sua pes-sôa,t liberdade, e bens.
Só >ia o poder paterno imposto"por

lei natural. A convenção dos homens

vaidoso aquelle que a conquista; d'es
sa gloria que obriga aquelle que a
possue a trabalhar mais pela comple-
ta liberdade do homem a quem dão
o nome de escravo.

Dia virá em que no Brazil a escra-
vidão só servirá para mostrar quãobárbaro foi o passado. Esse dia não
vem longe, e praza aos céos que elle
não venha seguido de terríveis sen-
tenças para áquelles que são mais as*
sassinos de seus irmãos, para os ho-
mens que têm a titulo de. escravo»
cratas! ¦ :.
.. . .... . . . ... » . .

Trata-se de libertar os cidadãos que
os selvagens esçravisaram no muni-
cipio neutro; mas quantos obstáculos a
vencer, quantas dificuldades a re*
mover? \*)

Quem sabe se ao municipio neutro
está reservado o ultimo lugar ? Ha
tanta indifíença no povo fluminense....
'. •• • ' 

• . 4 
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Quando a liberdade percorrer por
todo o império a quem se deverá'ia-
gradecer ?

A ninguém. Seria offender suscqp
tibilidades.

de repellir a aggressão que íaz o se^
nhor, contra sua liberdade*

Os escravisados vendidos, constitu-
indo uma greve contra os senhores5,
eslão por direito garantidos e nenhu-
ma lei constitue crime a conservação
da vida, tanto que o código, consíde-
ra circumstancia attenuante do crime
em própria defeza.

Procurem a liberdade com a fuga
e o direito, porque o dever do senhor
è dar a liberdade roubada.

rj-

(M O que 
"se diz do municipio5

neutro, diga-se também do da Bahia

LEMBRANÇAS AOS PERSEGUIDO-
RES DE CEZARIO

E' tempo de pedir ao sr. Santos
Souza a conversão dos judeõs que
crucificaram a Gezario Ribeiro Meu*
des, entre os dois ladrões da Jiberda-
de alheia, o liberal e o conservador.

Elles devem *estar arrependidos,
porque sabem que o pontífice gover-
namental,. entre a Cruz e a Caldeiri-
nha, quer fazer a abolição para gloria
do partido conservador.

E'tempo de seguirem o exemplo
do sr. Santos Sauza, mas com os factos-
de abolicionislas convictos, e, não com
historias,?já tão conhecidas de quem fe«Res* non verba».

' * - \s-' 
'¦ '
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NOTICIÁRIO
HORRORES DA ESCRAVIDÃO

O crioulo Pedro, èscravisado ó
Carlos Antomo Ribeiro, morador
na fazenda «Páu do cedro», deu
por conta de sua liberdade I2?$000
do* qu«es tem recibos; morrendo
porém Carlos seu fi ho Vicente
Ribeiro, vendeu á falsa fé c crimh
nosamenle, Pedro que já era li*
vre, por 5009.

Mas nüo querendo Pedro sug^i*
tar-S" a esse captiveiro illeg*! e
arbitraria, resistiu, (• resistiu mu>«
to bem, pois que pugnava pelo seu
sagado direito de liberda ie-

Par» subjugai-o, Vicente fr riu «o
no dVdo anular da mão direita,com
faca de ponta e couausindo-o ao
tronco, espan ou-o barbaramente!

O infeliz vendo-se iivre de tal
algoz, correu a ^sta cidade, onde
tior iíitérm dio de um cavalhei-o
bem íoilocado na sociedade, foi
apresentado ad nosso collega re-
daetor do «Americano», sr. advo
gado Villas boas, que incontinente
requereU corpo de delicio perante
osr. delegado do termo, sendo o
damno causado avaliado em 200g,
e propoz a competente acção.

íflirem-se n'e*te espelho oi arai*
gos da escravidão!

Chamamos á attençao dos nos-
sos collegas para um annuncio
que se acha inserido na secção com
petente, sob a epigraphe—caixas
parar typosv {- Mm-

A COMPANHIA BAHIANA
Suspendeu as viagens de seus

vapores para Saolo Amaro, iVa-.
zaretb, Valença e do Penedo parao Recife; visto jà se acharem gran-de numero de seus vapores jul*
gados, pela junta v^sioriadora,
impossibilitados de naveger e, se
ajunta continuar a ser justisseiranas suas. vistorias, a companhia,
por certo» suspenderá o resto das
viagens p«ra outras localidades;
pois è púbico e notório que ne-
nhup} de seus vapores se acham
em condicçõis de navegar: tal è
o péssimo estado das suas cal-
deirasau geradores de pressão e
assim por diante.

se completamente re^tubelecido da
grave moléstia que foi acorarnet
tido, pelo que, possuídos de jus-
jos regosijos, felicitamos a s. s.

AINDA A BARBARiriADE

Z1. 
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Hontem em S. Felix vimos uma
escravisada do Curralinho toda,  v^>
civiciada pelo chicote de um Adol- jsobre sua consciência pesa uma

i< ....  i • • • .

\ moralidade 6 o eixo da socie*
dade, em torno do qual gravita a
a humanidade; portanto um cri-
ma contra «Ua mereço -a severa
punição, afim do que não sejam
abalados os aüooroes d'esle im-
wérisp amphithe^tro da vida.

«Cazuza do Frade» «5 criminoso,

rJÊm

Osr. cap.eamillo Gonçalves der '2, nosso particular amigo, acfa

pho que se diz sr.

Em cachoeira fez se corp> de
delido em um homem, que tendo
dado dinheiro por sua liberdade
foi ferido por um pretenso senhor,
que o queria vender.

Vimos um ingênuo eom a ciea*
triz de uma queimadura, e ei i-
cia* feitas por um senhor do Cur*
ralinbo.

O artigo que hoje publicamos
como edictorial, é do «Echo Amar-
goense».

AO DIG.NO DELEGADO DE Po.
; LICIa D'ESTí GIDaDE

Defloramento da menor pelo cr
lebre «C»zuza do Frade».

\ mulher esta flor da humani-
dade, cujo perfume existe somente
uo mysterio de sua honra; cuja
candura se personifica a diviadajl*
de sua honestidade, nâo deve cabir
machucada pela mão saerilega do
seduetor,.,.

^hl quão desgraçada mãi, será
a so*ted'aque!!aque a astucia maU
ditadeum Lovelace, chamado «Ca
zuzt^do Frade» atirou-a no leito
impuro do bardei!.,,'

Quantas promessas e juras não
fizera e?te malvado a pobre inno-
centinha moça, cuja alma tão cheia
de inexperiência fel-a cah r na
abanai!?...

A loil-ah- a leiUnão protegea quem a fortuna* não soube ser
pródiga,.yi. ...

D*sg aça, assim, geme a fami»lia que vê arrebatada do seio dahonra, da tranqüilidade do lar do-
mestiço a fibra sagrada do coração,«corda mais sensível d'aliBaa-fislha..

Quanto encanto, quanto primor
quanta meguice, quanta esp^ran-
ça encerra Vesta palavra—füha—
parece que «emente os céus, podemcomprehender o idealismo i\?sta

apa lavra»

existência que a sensualidade de
ua alma fez perecer—a honra de
uma m^nor!!.*

«Cazuza do Frade» éciminoFo,
sobro sua cabeça pesa um granderoubo, que a volúpia de seu co*
ração infiel o fez commetter o—
rapto de uma virgindade, da
honestidade, de una infeliz menorl

\ pobre moca está morando na
rua do Carmo, segundo nos eansw
ta, com o algez de sua honra.

No dia 23 foi preso o celebra
Cazuza pelo del< gado d'e$ta cidade.

São eslav dei geaeias que nobi-
litim a uras autoridade da ordem
lo sr tenente Jesuino Minho.

\o ler o nusso jornal, isto 6, o
nuweip próximo passado, prose-
guiu logo as ieligencias, prsnden-
do o celebre «Cazuz* do Frade».

Bravo, muito bem!....6 preciso
que os fijbos do patroaato saibam
que a lei éigual para todos, quer
condemne, quer absolva.

O nobre 1el gado mostrou além,
de ser compridor de seus deveres,
uni verdadeiro pae de familia, um
cidadão moraiisado, e além de tu-
Io, um irmão digno de eterna ad-

miraçâp; não negou s. s, os cui-
lados o iatrtresso que dedica a saa
virtuosa irmã».

u «Cazuza do Frade» devia lem-
hrar-se que as filhas do Frade do
Carmo d'tísta cidade, sâo suas so-
brinhas eo thesouro da mulher

stá ii 1 honestidade e na honra de
seu coração,

No entanto furta ou rouba ^
uma maneira cynica ã honra de
uma moça menor e fica fl|utiando
a humanidade, não, ha de appa*recer pupiçãopela lei ou pela ja*-tiça; nòs voltaremos 80 asumpto
porque o nosso dever é a defeza do
fracò;e do povo> • S&i

SECÇÃO LIVRE
IXPLIQUE-SE OMOTO1 AO PU*

BLICO A
No «Asteroide» de %% do cor*'rente deparei com um e?cripto em

.'.". :r::..



O ASTÍ.I.01DE
""i-y"

poisquo.vem o mm nome, deva
expliciiçao ao publico.

Nôo se deu em minha casa á rua
d'ajuda facta algum de crime.

Na casa onde foi o collegio elo
Nossa Senhora dn Lourdes a rua da
Ponte Velha tendo as directora-
se retirado para a capital—dissol
vida—a sociedade do collegio, fi-
cou alli a agregada Luiza a pedido
de sua ireaan Maria com -Cecília,
e mo/adora defronte.

Chegando eu da capital tive sei-
eucia <ie sa ter dado o facto com
Luiza, do que a Policia soube, m»
constando que não procedeu con-
tra o criminoso por falta de parte.

Dr. Henrique dos Santos.

44.

Grande e^poziçãò decreiones a<>
lia 23 24 25 loja de «anuíl ler-
tuliaho da Almeidli preços reu-
midissimqs rua formosa n, u-

Grande queima sem fogo,
loj i de Manuel Turtuliano de Al-
meiia, nao percam tempo,vam ver
<> magnífica sortimonto e o preço
que está vendendo esla conceitua
do loja, é de admi ar?

Rua Formosa n. 44.

lous volume^ ver.do para o n*r*
Ugu°z por Vin liano de Amazoae.

PuSlicar-se há brev^nventa em
fasciculos de 16 p igin is em 8%

na pulo diminuto preç.) d^ 200 rs.
cada um, oa*o* no i»cto das entre*
gas. Por 12 í.s^iculos SjfOOflí pa-
gos na entrega do p mi iro,

Assigna*se na L ji Geciasio.

ANNONCIOS

£ SAPATARIA

PADARIA LEALDADE
Na padaria lealdade vendes-

vinho figueira de superior qualt-dade águas e J S P J.
Bbioitos Inglezes de todas quaidades íeite condensado naanieig__ manteiga

Fellippe, ferreira Santos, qu^\-
jos flamengos, e de prato, chá Pre-1
(oo Hy.on, em latas de 1#e29.l

Vende acreditado Padaria L^al-1

ABOtlCtÓNÍSVIO
José Theodoro Pamoonet óffíre-

ce shus serviços ao abolicionismo
d'esia coma ca.

Os «escravisados», que se jul-
careta com «iirei-to á suas bberda-
d^s, que por effâto da lei de 7
d^ üovembr de 1831, quer por
outra lei, podem procurai-o n*
sua residedcia em S. Felix.

dade, a rui fyrmasa n. 15,

»iij

? Vicente Vergara, propriatario da
sapataria a rua de D. Pedro II em
S. Felix, pariecipa ao respeitável
publico que tom de se /nudar
para a capital d'esta provincia,
até o fim dVsie mez e, por e4a
razão, pede a todos seus íregue
zes o oisequio de virem salda?
suas contas, igualmente p de aos
seus credores para apresentaram
suas contas, afim deferem pag*s
estanio legaes.

¦X. Outro sim*vende sua -sapataria
convenientemente momada como
se acha, por preço ba-tunte com-
modo; quem desejar cozftoral-a

DENTISTA
D. LEOJVOR H. A. DOS SANTOS

A primeira de-i'tsta pela fa-ul
ade Melico Cirúrgica da Prj<

vinoi*.
Resta t\MM exece 3ua pr<^

fissão a co?»t^nto de seus cliente-*,
rhuraba, lima, arranca dentes e os
fOilod por pr^ço* çommodó^.~" DK 

LüUJaO ¦
D. Leoner HA jos Santos Xm

do de demorar-se na cariiai dei
x>u d* faz^r par*e d® (Joílegío de
Nossa Senhora de Lou, n_._ ii«»OV:.üw»«.u.» de Loufdese Am

dirijase a mesma, qua lá achará paro A^i* dezembro d- 18S7.
com quem Uactar.

S. Felix 19 te ovarei re de 1888
/;?V

CAIXAS PARA TYP0S
Ií'esta, lypographia se dirá onde

se fabricam cbixas para typos e ca-
valetes para as mesmas, com to ia
a perfeição e por preços módicos.

Aceita se eneominendas.

í-tAd UA m

CQLLE'10 ESPERiNCU
Este estabelecimento de instru

ção, a rua <k Ponte Velha, abiu
suas aulas no dia 10 de janeir •,
.de 1888.

'..

.,-r. Vi-

' Kl l i:

Grande e variado sortimento de
fazendas trouce da capilai Manu<
ei lertuliano de Almeida, própria-
tarió da loja a rua Formos^ n.
44, garante vender pòr menos,
que outra qualquer casa, Ü5 por
jceala peças inteiras,

&s exmas. sras.

UAI
Nesta bem montada casa de

negocio, vende-se manteiga in*
gleza de bôi qualidade, chá da
índia e preto, assim coaiô tem
sempre massas finW.de i todas as
qualidade.?, na rua Formosa des-
U ciáade.

OS CRIMES DO AMOR
Liado romance hçspanbol em

ATTENÇÃO
And é Strraes ac-*ba de receber

ia capilal, um ri.*6 e pomposo
ortimento de cietflnes, os padrões
mais lindas, a 320 ao covado,
una partida de sapalinhos para
sHnhcas a 4U, e dos ricamente
enfeitados a 6U, utoi r>eça da
ma trasto h_c jrpndo por 5D e mais
a tigos quo tham* a allenção de
réus fregaezes, e que está dispôs*
to a queimar por menos 30 OjO
Io que outro qualquer, venham

ver para c/er.
Aniré iíoraes rua das Flores

N. -.7* - :

MAIIil WA l
DE

ANDRÉ MORAES
O |3ropr»etarÍ6 dV^t^ bem co*

nh ecido estabflenmnnto partici-
pa aõâ seus freguezes, d'esta ei-
dade e seu rconcevo que so
a^ha bem scrtsdo das melhores
fazendas francezas, inglezás aXe*
mães, calçadas, miudezas, perfu-
marias, roupas feitas o qn^ tunfo
de hora èm diante vená^fá por
muito menos do que outro qual-
quer estabelecimento, visto d'esla
vez suas compras serem feita*
com grandes vantagens e capriv
ciosa escolha^ qu^m duvidar v&h
nha Vêr,' que seu estèbeüccituen-
to se achará aberto das 6 da ma-
uha-a sa 9 da noite.

27 Rua das Flofes-n* 2T,

. f~j-
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NOVA LOJA
DA

TfilUWIPHA A VERDADE

egual a 93

que por

e-

Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a lojamais bem sortida d'esle cidade, e a que tem fazendas de mais api-.rad o gosto, eia que vende sem ganhar, para ainda acabar de
provar que não ha compatidor, venham crer e scieníi ficar-se daverdade.

Hm covado dc meânò de qualquer cdr per 883 ts.
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira granito por 2500, igual aahi veadem a 3500..
S40 rs, importante sortimento de lan valem 800 rs.Hm covado de selinétaliza por 200 rs.
Um chapéo a José Mariano por 1600.
Wm par de botinas couro da ru«ia com ilboz, a aue ha delhor por 9$000. -

98000 
^ d* Sapatinha in§leza por 78°° todos vettíe**-* egual por

Um par de sapato verniz que todo* vendera por 10$,igual por 9SOO0Um par de sapato couro da rus.ia por 4.Ô00 é de admirar.Deslumbrante sortimento dè casamira prêía e de cores, em pe-cas e cortes. p
^ Britts brancos e d. cores c.ekmes para todos os preços, ma-
d™ Par* 

homeusé MBlwr«. ° I1" WM 
'mais 

mo.

p ImÍUM!.°M 
C_3'° 

?eda' .lum- §&4 !&& espartilhos, calcados
__._L.__ i " ,Jte.art!g03 ^ 8Ó com a presença dos íregue-

AvZ! r!'ejU8t,ficar'"e ^ n'e<ía ciM*>a™ »* cotnoeüdor.avizo aos Ireguezas pir .iieaos 30 por cenl.) que outro qualquer.19 Rua da ponte velha 19

PÀDÁftlÀ LEALDADE
AKUA FORFAOZA.

Tem constantemente massas fl,nas como seja bolaxõas apompa.dor, bolaxas Adelina Castro, LuzoBrazileiro, biscoitos finos fatias da.-Rainha e flor dp trigo.
Na iHa formosa n. 15

CERVEJA BaAZILEiai
5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafaé eeujmporUdor n*esta cidade M-.»uel Fontes Moreira.
Teça sempre em deposito grandequantidade,-d. mesma, hí!™%
Esta cerveja è inaiteravel nor
A sua côr dôuradinha e Derf«i.Umt< 1MIÜ AdaS

agradável e corresponde perfeita»m.nleao dá ingleza.
Nacionaes e estrangeiras sío unammes em proclamar a sua i>ond_*de, chegando alguns üVsie- a pre-tem a para seu uzo particular.U seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar uma Cer-veja que está acima de todas na-

çionaes, e superiores a muitas es-wangeirag, que .0 tem mérito porRâo serem do pajz. "
._n°vi-.anuaciaBle *-•*- * profundammm i™ ° mm™m mAUco, uma vez conveucido ues.tas verdades, nâo lha recusará: asua valiosa protacçâo, do que seconfessa sumamente grato.

AGUACELINA
_.-.£_.n,eí0/ ProParado para tira*1caspas e* fortificar o cabellò, ven-

Ide o barateiro José Gonçalves"dêAlmeida*

?IRAM]
Tinto e branco, de primeirasegunda qualidada,-vende Manuertoules Moreira, em pipas, barris e a retalho em litaos, aceitacto*

deste vinagre no commercio tímsido immensa.
Ode primeira qualidade Umsubstituído perfeitamente o de Lis-bôa e muitas casas que vendiamdeste tem-no substituído poraquelle, sem a mínima reclama-

çâo por parte de seus fregueze*.
Deposito na fabrica de cafémuido a rua das Flores n. 21.

CAFE' MUI DO
Manuel Fontes Moreira,contioua

com o seu fabrico de café muido,como é geralmente conhecido,
Este café é o verdadeiro-café- da

que as exmas. famílias, e mjis.amadores podem fazer uzo. sem omínimo recio de que seja um pro*dueto falsificado ou destetuido doseu verdadeiro paladarjpois o seufabricante alem do contiecimento
profissional que tem nesta in-dusüia s6 manipula o melhor café
qu3 encontra no mercado, razõesestas que o coloca na altura doseu verdadeiro valor.

A exmas.farailifis que desejarem-
uzar de um gênero tão perfeitomandarão abastecesse do mesmo
na fabric. & rua das Flores n-24lugar uníco a onde é ven lido.

Precò 1 §000 o kilo.

TIJOLOZ
O abaixo assignado tem con*-

tantemente grande quantidadede tijolos na acreditada oláries
do finado Bernardino Rodrigoua*
reconhecidos como os melhores,
de quantos possam vir aò daer-
càdo.

As pessoas, que os pretende»rém podem dirigir-se ao abaixe
assignado na mesma olaria.

S. Felix 30 de setembro de
1887. -A *a 

;!a;
Joaquim Alves SánetMrs.


