
»«. «. "»

¦í , ORGAM DA PROPAGANDA ABOLICIONISTA
Administrador—Manuel Antônio Nazarelh

.ANNO I
Assignaturas: Por mez 500 réis,

por anno 5^000---Folha avulsa
60 réis.

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

Publica-se terças e sextas-feiras

SEXTA-FEIRA, 2 LE MARÇO DE 1888
..,'.«**- — *. 

„

OASTEROIDE
DEFLOEAMENTO E RAPTO

NUMERO 44
Annuncios, 00 réis a linha,

de assignantes 40 réis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

Foi recolhido a cadeia por crimedô defloramento, o celebre José Perei*ra de Souza, muito conhecido eotrenós, por «Cazuza do Frade».
Não é esta a primeira infeliz inno-cente que crendo nas suas enganosas

promessas, tem sido arrastada pelolamaçal da impudiçicia e atirada ao
profundo e medonho abysmo da prós-tituição, escapando sempre elle das
penas da lei.

D'esta vez, porém, os clamores da
população indignada echoaràm nosouvidos das dignas autoridades d'estacidade, as quaes providenciando, fize-ram-no recolher a cadeia.

Houve uma chuva de empenhos...
^Pergunta agora a população da ca-íí; cnoeira:
Quem è «Cazuza do Frade», senãoura apparecido, que ninguém sabe asua procedência, para ter quem opatrocine?
Se «Cazuza do. Frade», fosse um ü.modesta terra e um rapaz de bomcomportamento, teria uma protecçáotao desbragada? Y
0| seductor reparou a offensa daqual gaba-se de ter sido auctor e avictima. a confessou.
Houve ou não o crime de rapto?A es» interrogativas tapam-se osouvidos!", ;;

. «Cazuza do Frade», foi solto no dia..ímmeditfto,; publica e ostensivamente
gaba-sç de ter sido o auctor, e dizque nao se casa por ter quem oprote-ja! Isto e admirável!!... í

Encontra-se ainda pessoas que es-candalosameiate proteja um typo que.™m.. arrebatado dos braços ,de seuspaes,,e...dQs carinhos 'extremosòs dosin^smps, o penhor mais estimácfo da
£PWpa fibra mais sagrada» do4co-™mm mãi carinhosa, para atiral-aa 
jiL prostituição e largal-a ao des-amparo!!/..

JL % :*rotectores rião tem filhas,
SW^I 8 n^taslie estejam. sugeitasan^n%^passar.Por igual dessaborSi£&% quen-ão lembram-se d'isto -e tal-
M$$- ^rtencia seja para alguémuma licçao,.

-Então podemos* prevenirmo,nos um

padrinho e praticar actos d'esta or-
fe5?evl* tã0 de encontro a mora-naade?... Respondam os patrocinado-x cs.

Não, não, responderão unisònos. Nãoporque não és favorecido, nem a for-tuna te sorri. Não porque não tensprotectores e nem nunca viestes beiiaros nossos pés, para encontrar, em occa-sioes como esta, um protector ardente.
a»J~ ^Sta gestão, jâ foi preme-
,^'/C^m* fica impunementezombando do publico e a pobre infe-liz ficara carpindo, nas tavernas e nosnaccanaes, a sua desventura.

Quanta esperança não tinha aquel*ia pobre mulher do desposar-se, quan-do entregou-se loucamente ao algozda sua honra?! °
Elle não reparou a offensa feita amenor, sabemos porque.Não é somente pela escandalosa pro-tecçao que encontrou, é, porém, por-que a victima è pobre e não tem umpae ou um irmão, que em desaffrontaa justiça, arrancasse-lhe a existênciana ponta de um punhal ou entre oestampido de um tiro; para vingar oroubo da honra de uma innocentecreatça, que poderia ter ainda umfu-taro brilhante.
Eüa é pobre, não tem quei» a pro-teja, por isso ninguém dá ouvidos assuas queixas, e diz-se que eíla não

quer cazar.
Não ha o crime de rapto? porauenão pijocedem? -.-..* * t! - •• -': ¦•¦•
Deixem-no impune» Se elie hoje pra-tica estes actos, amanha evadirá o san-tuârío da familia de um patrono e aviva força praticará actos ainda maisrevoltantes.
Então chegará a punição para o

puzado malfeitor!..
È creià-se na justiça d'e$ta terra!N'estes casos a justiça da roça é a;melhor. !
Vá aos ouvidos do sr. dr. chefe de

policia...
. tv >'

AO DIGNO DELEGADO D'ESTE TER-
MO % AO SR.DR. CHEFE DE POLÍCIA
O defloramento da menor Luiza, pelocelebre José..... por alcunha «Cazu-

zatdo Frade».
«Sabe quem è Cazuza do Frade.

; «E' o .precito, o misei-ojudeo, quitem

escripto na fronte osello do rapto dahonra da menor Luiza.» P a
E o infame seductor.. „ é o malva-

| mulheraÍÇ00U *° COr<1Çã0 Sensivel

ai™"^"* ^««tynKlà creatura. suaalma foi crestada logo no começo de8SK8K?ardor subtil d0^fa-
, Pobre moça, vivendo como creadade uma casa de familia. trabalhandopara conservar os encantos de sua ai-
?aAV docência de sua vida, quan-do o braço assassinio de «Cazuza do
S ., "aPW^amente atirou-a aocahos dolupanar!...
rif™!°i,veaaça ainda'a vida "ie sor-na nos lábios e a esperança de ser es-posa virtuosa ardia-lhe n'alma e oWM <<mata-a' ahraÇa-aeVos?

Ah!... justiça de el-rei, porque des.
m% aguella pobre, que succmbe nopaol da deshonra?!...

Porque não punes o sicario, oinfame seductor dé Luiza?Porque não punes 
'o 

miserável'
que atira, sobre o seio sagrado da fa-miha, a deshonra?

Porque «Cazuza do Frade» é cunha-do do frade do Carmo d'esta cidadee os seus amigos se prestaram lo^oa protegel-o.- °Desgraça! Quaes fo^m esses ami-gos que pediam pqr um seductor,
por um infame que rouba a honra damulher?

Maldição!...foram pães de famílias,
que tem filhos também; foram os re- i
presentantes do lar doméstico. ,.quevjunto á si tem o riso da filha, que'cheia de innocencia o encanta' '

Desgraçado patronato d'esta terraonde um pae de familia bffèride"o sán-tuario da dignidade e da honra, pró-tegendo a um seductor.
Ah patronos! tendes filhas, ellas são^ricas e fidalgas; porém,o cedro tam-bem cede ao sopro da tempestade ou.-aba pequenos, golpes do lenheiro'...
Luiza!.. pobre Luiza!...tu não per-tences mais ao mundo ideial dós an-

jos, tu não pertences mais a esta paz? -¦!;
harmoniosa do lar; hontem a poeziade tua* alma, o collorido magnéticode tua face, únia-se com "a 

melodiaangelical da familia, e hoje a frieza:
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O ÁSTER01DE
boreal do lupanar, gelou a lua alma, i a mulher náo tem tombem as
o teu coração. '., _ {regalias que devia ter e que do-

via possuir, parque o homem tom,

¦vM';

Abi... somente um nome, um titulo
te cinge o regaço de teu seio—prós-
tituta—messalinaü

Teu futuro está no leito do hospitall
Tua vida está no despreso da familia!

Teu applauso está na orgia desvaira-
da e louca das turbas; emquanto a
tua honra o a tua alma ficou gravada
na face do infame «Cazuza do Frade»,

que sem temer a poiioia, zombou da
lei e* da justiça!...Providencias exmo. sr. dr. chefe
de policia, para este deshumano, quematou a honra de Luiza!... ,

Senhor frei João do Carmo, tendei _-,>..compaixão d'esta infeliz, que se vê sem j Anna Ritta é uma creouünha, ca*
honra, d'esta desventurada rosa, des-Jsada com Balbino, ambos escravi-
pedajRda pela mão de seu cunhado o sa(jos a Joa quim Ceei hó Rodrigues,

'1 M a»M«k A Aa_ a. _J .. i :J _. __ i_. '_. __. *_*_. «• ' .

pelo seu grande orgulho, roubado
toda liberdade feminil; ella tam-
bem tem uma cabeça capaz de pen-
sar, e um coração capaz de sentir.

Sua alma é sempre o azylo onde
encoatra conforta Q desgraçado!..

NOTICIÁRIO
> _-_-_—»

UM PACTO HORRÍVEL!
.*- í;4.

—<Azúza>.
Somente vossa reverentíssima

poderá,ero nome de suas filbinhas,
em neme de Nossa Senhora do Car*
mo,fazer este desgraçado ou mal*
dicto homem reparar a virginda-
de de Luiza.

Lembrae-vos que a . mulher sí
lem por futuro 8 jionra, por the-
souro a virgindade, por encanto a
honestidade e aquelle que rouba
o riso innoconte da mulher è um
infame, um miserável.

Tendes filhas e se não poderdesconverter ò coração infernal de seu
cunhado expelli-o do Wr de vossa
familia,porque oseductor Mo res-
peita nem teme-se desta ou d'aquel
ia.

Luiza confessou perante o dele-
gado que tinht sido «Cazuza» o
auclor do crime e o patronato de
quem quer que seja concedeu*lhe
liberdade e de qada mais se tractou
á favor da victima;

Providencia exmo. senhor dr#
chefe de policia em nome das fa-
milijBs, do bello sexo, dã honra
e da iüprahdadel

Mo pretendemos mais voltar
sobre'este ássumptd, quebramos a
nossa penna, porque semelhante
noiwe—«Cazuza dò Frade» empor-
calha p nosso jornal.

Se tomamos a serio eUa q ues*
láo,foi para cumprimos o nosso de-
ver, porque assim como defende*
»*os ao captivo que è victima da

força, defendemos tambem a mu-
lher; quando victima da traição
do homem... !

O escravo n^o< tem direita a de -
feza^ não tem direito de reagir
contra a op pressão do senhor, no
entanto é ura ente hu^anoe li*
me íporcjíie tem uma, sim*

lavrador, residente em sua fazenda
Estiva, segundo districto da villa
do Curralinho.

Achava-se a infeliz Anna Ritta,
furtivamente, («egundo fomos in-
formados) amamentande uma filhi-
nha ingênua menor de 8 mezes, e
áquem a mulher de Joaquim Côe •
lho havia queimado em um dos ia*
dos interior d*s nádegas; eis queé sorprehendida pelo mesmo Joa-
quim Coelho, que vendo-a cutq-
prifido o piedoso dever de mãe,
arremessasse furioso sobre a infe-
liz, e com um páu deu-lhe uma
tão forte pancada, que prostou no
chão a infeliz, banhada em sau-
gue, de um dente que fora fractu-
rado!

Nâo satisfeito Joaquim Coelho
Rodrigues, cabe sobre a vici&ma,
e com as esporas que tinha aos pés,fez na infeliz mãe diversos ferimen-
tos, sendo um sobre o quadril do
lado direito, do qual infaUivelmen
te lhe trará o aleijamento da perna!Accresce, que Maria Ritta está
no ultimo período de gravideze o seu estado é bastante graveiParece incrível tamanha cruel-
dade, exercida contra uma infeliz
escravisada pelo motivjp de ama-
mentar a uma fiíhinba, á quem pro-
positalmente ou nâo, haviam quei-tnade; porém,se o publico lembra
se que Joafiuim Coelho Rodrigues
ó aquelle senhorio que martyri-
sou á: seu infeliz escravo Mertinho
em uma «novena», isto é, em um
castigo continuado de 9 dia^ pelo
que para evitar de ser processado,viu-se obrigado a cpnferir liberdade
aquella victima de sua roalvadez,—haüe forçosamente dar credito a
mais estq barbaridade de lã® cruel
senbòrl

Avalie mais o publico: Amia Ritta
e seu marido Balbino são filho* das
africanas Maria, «Maria Angélica,
ambas importadas depois da lei de
7 de novembro de 1831; e por con-
seqüência livres o toda sue descens
dencia; em virtuda do que, uosso
amigo sr. cap. Pampoaet, tendo
sciencia do facto, vai tratar, nâo
íó, da liberdade dos escravisados
como lambem, da competente acçao
criminal contra Joájuim Coelho
Rodrigues.

Releva ainda notar que Joaquim
Coelho Rodrigues o «jaguar» de
seus escravisado?,nãd os alimenta;
pelo^ que veem-se os infcliz«s es-
cravisados aa necessidade de com-
prar «fiado* até nas vendas do gen-ro e fllho de Joaquim Coelho Ro-
drigues, come provam o* reeibos
passados a Balbino por Fausto da
Bucha, genro, e por Virgílio Coelho
filho do celebre Joaquim Coelho
Rodrigues,—o homem que em o
castigo que infringira ao infeliz
MartinhoPffsera-lhe desde a nuca até
as nádegas utp perfeito «debucho»!

: (Segue-se os recibos).

Recebi de Balbino, escravo, pormão do mesmo á quantia de vinte
e ura mil e sbicentos reis por saldo
a?4 hoje.

Taboleiro,12 defevereiróde i88g
Virgílio Rodrigues.

Recebi de Balbino a quantia de
qu nz* mil reis por saldo de Ioda
nossa conta até a data de hoje.

Tabpleiio,U dejfevereiro de 1888
Fausto Rodrigues.

O DIREITO DA FUGA
Do município da Penha do Rio

do Peixe, ainda depoi* do assa^i»
na to covarde do delegado Joaquim
Firmino, fugido d'alli para mais
de 300 escra visados "de varias fa-
zendas.

O àfm chefe de policia de São
Paulo, terminou o inquérito a que
procedeu, sobre as occurrencias
da Penha dò Rio do Peixs, apre-
sentando o respectivo relatório.

Segundo esse documento, estão
implicadas no assassinato do dele*
gado 25 fazendeiros, cantra os
quaes aquella autoridade requerei}
prisíto preventiva.

Uf-i:
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O processo seguirá os seus tra-
antes perante o magistrado com-
pe tente.

'•¦/¦'¦

A ANNUNCIOS
mmmammammfmm

cigarros calmantes
Para fazerem desapparecer ins-

tantanea mente, a falta de res pi-
ração produzida qner por asthma
(puchamenlo) quer por soffrimen*
tos bronchite*, quer por moles-
tias do coração e do fígado.

Vende Ernesto Simões da Sil-
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa •

ôrand*. «spoziçS-0 .te '^'onè* no
dia 23 Utb loja dé fla-íiw' Tèr-
tuliano du Almei li ur/íçoss re u-
midissimos rua formosa ri.

Grande queima sem fogo,
loja de Manuel Tertuliano de Al*
meida, nao percam tempo,vam ver
o magnífico sortimento e o preço
que£stá vendendo esta conceitua-
do loja/é de admirar?

Rua Formosa n. 44,

dous volume, ver:ido pnra o p<'r»
(ugii^z por Viriüane de Arnazone.

Pübiicar-séhá brevemente cm
44. fa^ciculos de 10 paginas em 8%
na polo diminuto preço du 200 rs.

cada um, pago-? no «cto das entr*-
gas. Por 12 fasciculos 2§O0Ü pa-
gos na entrega do primeiro,

Assigna-se na Loja Gènèsio.

SAPATARIA
Vicente Vergara, proprietário dà

sapatana a rua de D. Pedro II em
S. Felix, parlecipa so rrspeitavel

Horn de m .mudar

PADARIA LE&LBADE
Na padaria lealdade vende-se

vinho figueira de superior quali-dade águas é J S P J.
Biscoitos inglezes de todas qua-lidades leite condensado manteiga uo UUfOUIFellippe, ferreira Santos, quei-|0UtPa iejf p0(jom procurai o na

jos flamengos, e de prato, chá Pre-1 aua residedcia em S. Felix.
toe Hyson, em latas de I#e2$.l

Vende acreditado Padaria LeaUl" K t
dade, á riifi formasa n. 15. ATTENÇÃO

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pamponet óffíre-

ce seus serviços ao abolicionismo
d'esta comarca.

Os «escravisados», que se ju!-
garem com direito á suas liberda-
des, que por effeito da lei de 7
de novembr> de 1831, quer por

uuepublico
para a capital d'esta provincia,
até'o fim d'ps<e m^z e, p$r e.Ua

ledos- seusrazão, le ã íFegue-
zes o obséquio cie virem saldar
suas coma?», igualmente pede aos
seus credores para .apregoaram
suas :conila§j afim d© serem pagas
estanjo legaes*
< Outro sim vende soa sapataria
còhvénienlémaote montada como
se acha, por preço bastante com-
modo; quem desejar eompral-a
dirija-se a mesma/que IA achará
com quem tracter.

S. Feliz 19 de fevereiro de 1888'.

DÈNÍISTA
D. LEONOR H. A. DOS SANTOS

A primeira dentista pela facul
dade Medico Cirúrgica da Pro*
vineiâ.

Nesta cidade exerce sua pre*
fissão a contento de seu9 cliente?,
chumba, lima, arranca dentô&B os
coilooa-por preços commodos.

DECLARAÇÃO
D. Leonor H A dos Santos ten.

do de demorar-se na capital dei-
xou de fazer parte do Çollegio dé
Nossa Senhora de Lourdes o' Am-
paro desde dezembro de 1887.

ÇOLLEGIO ESPERANÇA
A..%f.A_%i_ii -rvnno Este estabelecimento de instru-
CAIXAS PARA TYPüb çao> â rua da ponte Velha, aferiu

ÍTesta, typographia se dirá onde Suas aulas no dia"\ 10 de janeiro,
se fabricam caixas para typos e ca-j de 1888.
va létes . para as mesmas, eom toda
a perfeição e por preços módicos,

Aceita-se encommendas.

Grande e variado sortimento de
fazendas trouce, da capital Manu-
ei Tertuliano de Almeida, proprie-
tario da loj» a rua Formosa n.
44, garante vender por .menos,
que outra qualquer casa, 25 por
«ente peças inteiras.

&.s exmas. sras.

f^ü^iiÀ &SÂ&
9A9

Nesta bem montada casa de
negocio, vende-se manteiga in*
gieza de bôa qualidade, chá da
índia e preto, assim como tem
sempre massas finas de todas as
qualidades, na rua Formosa des*
ta cidade.

OS CRIMES DO AMOU
Lindo romance hespanhol em

André Moraes acaba de receber
da capital, um ric& e pomposo
onimento da cietones, os padrões
mais ündos, a 329 ao covado,
uma partida de sapaünhos para
senhoras a 4U, e dos ricamente
enfeitados a 6lí, irína peça de
madrasto encorpado por 5Ue mais
artigo* que chama & attenção de
seus íreguezes, e que está dispôs*
to a queimar por monos 30 O|0
do que outro qualquer, venham
ver para crer.

André Moraes rua das Flores
N. â7- A. Ay

DE
ANDRÉ MORAES

O proprietário d'este bem co*
nheeido estabelecimento partict-
pa aos seus freguozes, d'esta ei-
dade o seu recohcevo que sé
acha bem sortido das melhores
fazendas, francezas, inglesas aílc
mães, calçadas, miudezas, perfu-
mariés, roupas feitas o qne tudo
de hora em diante venderá por
muito menos do que outro quaU
quer estabelecimento, visto d'esta
vez suas compras serem feitas
com grandes vantagens e capri*
chosa escolha; quem duvidar v«*
nha vêr, que seu estabellecimen-
to se achará aberto das 6 da ma*
uhàh as 9 da* noite.

I 27 Rua das Flores n. 2T.
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LUJ A
DA

TRIUMPHA A VERDADE

<$>,O

aos

Está conhecido pelo* meus numerozos freeuezes /».,«/ - i -.mau bem sortida d'eSii, «idade, e a que lemlS* ZJ- 
'°J

Md o gosto, e é a que veude sem ganuar nara «inl 6 T ,p?

Um covado de cazimira eranito por 2500 ,-•„ iahi veadem a 350o.. -0U(Viguala que
240 rs. importante sortimento de lan valem «no r.Bm covado de salinôla liza por 200 rs. °° "*
«a chapéo a José Msnano por 1600.

JmPo?VoV°lÍníS 
COür° da r^^ «noz, oqueha de __

H 
P^ de sapatioha ingleza por 7J00 todos vendem egual por

por

me.

&#ooo.  r_.

Deslumbrante aSrlimeSrSe ' calia^rf^ tPlfcase cortes, ^lcia eraa ^ore^, em pe* 
Brios brancos e de cores crelones oara trdns n-

aespussomastrireiustifieJfnL? > , Cm.LaJmmW *M íre^ue-
ireguaze p,r ,liea0j d0 D0r qualquer.1» Rua da ponte velba 19 4 4

L .

-» ,

linto e branco, de prime ra
lontes Moreira, em pipas barMsearetalhoemJit90PPc. Jardeste vinagre no commercio £sido immensa.

Ode primeira qualidade temsubstituído perfeitamente o de 22«••»¦»- casaaque rZZ'deste têm-no substituído porXl\' #?- a, n,inkn9 ™«lal,.V«o por parte de seus freguez**Deposito na fahm $gggmuido a rua das Flores n. 21

PADARIA LEALDADE
A KIU FORMOZfc

lem constantemente massas fi.»as como seja bolató» .«pompa,dor, Mm Adelina Castro, LUZ9brazileiro, biscoitos finos fatias daJiamna e flor do trigo.
Wa rua fcrmosa n. 15

CERVEJA BKAZILEUU
SfOOO a duria, 440 rs, a garMfa

preta. ' MàMá e
Esta cerveja è inalterável nora o annos, P°r
A sua côr douradinha e r,0,t.:ímpias seu paladar é

agradável o. corresponde cerfeilàmente ao da ingleza; F *

Jacooaes e estrangeiras sio nnanimes^em proclamir a. Sua bond/
|| 

chegando alguns «W apre-
i o J,arV-u ^mtmmO seu fabricante rogosija-se po-ter conseguido fcbricar uL cllveja que está acima de todas oa-onae.. e superio-es a muitas es-tiugoir.. que s0 tem inerito pornao serem-do pajz F
c^Sa°hme tem a Prof««daconvicção que o respeitável »u.teo, uma vez conveucidò ültas verdades, nàn lha /
Sés,» 

S8 ?rü,8C,?ã0' no q^ seconlessa sumamente grato.
AGUACELINA

ca£í#f f.rB°P«W'Ai para tigrcaspas e^ forUScar o cabello, ven

CAFÉ* MUI DO
como é geralmente conhjci io,

Esle cafó é o verdadeiro c'afè deque as exma>. família, e mjisamadores podem fazer uzo. sem amjmmo rec io de que seja um pro.dueto falsmcado ou destetuido do
fabricante 6hm do conuecimento
profissional que tem nesta invaus tua só manipula o melhor eafêque encontra no mercado, razõesestas que o coloca na altura doseu verdadeiro valor.

A exmas.famiüas que desejaremuzar de um gênero tão perfeitomandarão abastecera do mem»na tahnc^ a rua das Flores n- 21lugar unico a onde é vendido.Preço 1§000 o kilo.

TIJ0L02
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O abaix-o assignado tem cóns-lentamente grande quantidadede „'ijolos n» acreditada olariesdo finado Bernardino Rodrigoua.reconhecidos como os melhores,de quantos possam vir ao mer»cado,
As pessoas, qK0 es pretendesrem podem-dirigir-se aV abaixeassignado na mesma olaria. >

,0fi Fciix 30 de setembru de

Joaquim Alves Sanch^^

»¦»


