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Publica-se terças o sextas-feiras

SABBADO, 10 DE MARCO DE 1S8S

NUMERO 40
Annuncios, GO réis a linha»

de assigriantés 40 róis.—Pa-
gamento adiantado.

Cidade da Cachoeira—Ba-
hia.

O ASTEROIDE
6 PROCESSO DE CEZARIO E O JUIZ

DE DIREITO
A lei saraiva applicou pena sobre o

erirae de acoutamento de escravo, é
verdade, porém, ella mesmo teve por
fim revogar as disposições em con-
trario, á todos os decretos e avisos,
que existiam anteriormente sobre este
referido crime.

Acreditamos que apparição de uma
íei, tem a propriedade de revogar as
que existiam sobre o me^mo assumpto.

Não è possivel que uma autoridade
proceda o recrutamento, quando ha a
lei de conscripção ou de sorteio, re-
vogando a primeira.

Se fosse assim, o sr. Saraiva quando
legislou a lei tie 28 de setembro de
1S85, diria, ficam em vigor todos os
decretos e avisos, tendentes ao crime
de acoutamento e não revogava as
disposições em contraio, como o fez.

O artigo 260 que pronunciou o sr.
juiz municipal a Cezario não podia,
justiceiramente, o sr. juiz de direito,
Castro Lima, confirmal-o, citando re-
féréncia do artigo 269 do código cri«
minai, em vista do artigo 1° do de*
creto de 15 de outubro de 1S87 e
aviso de; 8 de julho de 1865; visto
como estes caducaram com apparição
áa lei de 28 de setembro de 1885.

A lei de 28 de setembro de 1885 não
precisa de avisos e decretos tão re*
motos. . ' ;

Está provado que s. s. nao teve jus-
tiça nem equidade para com Cezario.

Não queriamos que s. s. abraçasse
aquelle sentimento 'tão apreciado porDeus a~-caridade—^porque nem todo
o homem è caridoso; porém todo o
juiz àève.ser coherente, benevolo e
desapaixonado ná applicação da lei e
justiça.. 

"
Os decretos citados por s. s não es-

tão em vigor, cahiram logo ao nascer
a lei saraiva.

No entanto foi processado Cezario ,e
s."s. procedeu como juiz da Voça;«porque encommodou meu compadre
seja preso- ppr minha ordem». Ainda
mais, aprecie o publico o gênio de
um juiz vingativo:j,Qúando Cezario teve de responder
o jury, houve o, grande episódio

commettido por sr. Castro Lima; um
pobre velho, porteiro lo tribunal, porespirito de compaixão ou de piedadede tantas misérias, que soffreu o in-
victo Cezario, trouxe uma cadeira,
mudando o «tamborete» de páu; isto
atacou logo a energia do sr. Castro
Lima que replicou grosseiramente:«tire esta cadeira, ha de sentar-se no
tamborete, não inverto a ordem do tri-
bunal».

Assentaria este procedimento n'um
homem virtuoso? não, por certo.'

Era digno de si este procedimento?tambem não. Mas, s. si;, embriagado
nos seus decretos e avisos caducos,
tudo lhe era digno.

Quem o pode aturar no tríbual?
somente Job se ressuscitasse e viesse
para aqui ser juiz de facto... ô gritan-do com todo o individuo, de unia ma-
ne ira crespa e imprópria de um juiz,delicado eeda ca do.

Não sabemos e seha decreto* e a vi-
sos que áuetorise um juiz gritar com
o povo. O código do bom tom, diz: «as
maneiras delicadas, cabem em todo o
lugar e traduzem a pureza d'alma de
quem assim procede».Proseguindo, temos por fim levar
ao conhecimento do-publico, que o sr.
juiz de direito não pensou na confira
maçãotão cheia de referencias á avi-
sos e decretos aiite-deluvianos.

S. s. chafurdou-se por entre as gru-tas de antigos cartórios e lá deparou
com os esqueletos de um decreto e
classificou o crime de Cezario inafian-
çavel.

Teve a grande decepção de servir
aos seus amigos escravocratas e depois
o dissabor de saber que Cezario com*
prou seus aceusadores por 400<#000;
dando uma apólice geral, que lhe em-
prestara sua virtuosa irman, no valor
de .1:000^000, aosr. barão de Belém
e este ainda passou-lhe. um documen-
to para pagar o resto no praso de 30
dias. .

Que infâmia meu Deus!!...
Após esta áesistencia foi que o sr.

Castro Lima, se resdlveu abrir a ses-
são do jury, tendo deixado de o fazer,
por causa dò processo Cezario, a lon-
gos 7 mezes, quando a lei manda ter-
minantsmente que o jury furiecione dé
3 em 3 mezes, maxime em um termo
grande quanto è o da Gac&oejra.

E assim mesmo, depois de ter vio-
lado a lei, ainda nutria esperanças de
Cezario não ser absolvido por unani-
midade; para, assim, ser novamente
victima de uma appellação de s. s.
para o superior tribunal da relação.

Queria s. s., por este meio, tirar
uma represália cora seus amigos, ac-
cusadores de Cezario, visto elles te*
rem recebido a dita quantia e desis-
tido da aecusação,sem ouvirem a s. s.

Mas enganou-se redondamente;
porque, se algum jurado estava, adra
de. para fazer parte no conselho
afim de lhe satisfazer os seus desejos,
o distineto advogado soube applicar-*
lhe a competente recusa, e o digno
promotor interino, para não contra-
riar seus sentimentos abolicionistas,
não se prestou a recusar os dignos
jurados que julgava aptos á absolvição
de Cezario.

E tanto isto é verdade que, todos
que estavam presentes no tribunal
notaram a forma porque s. s. ficou

jiracundo, após a formação da meza
do jury.

S. s. console-se; sirva-lhe isto de
lição;nunca se preste tão bem aos seus-
amigos escravocratas; respeite mais a
lei visto ser s. s. ura dos seus deposita
rios,iembre-se o que disse o exmo. si\
dr. Àrístides Milton, em um discurso
que próferio na câmara dos deputados:

«O peior flagello que pode haver
na sociedade, è ura juiz sem punição»;O exmo, sr. Milton, digno e honrado
magistrado como é, comprehendeu
bem o alcance d'estas verdades, má*
xiroe quando em sua terra natal se vê
tão patente seus effeitos.

Sr. Castro Lima, os abolicionistas
quando reprehendem ou censuram,s%ão
sempre' possuidos de espirito caridoso
e, por isso, caridosamente lhe acon-
selhamos que d'ora emdeante,preste-
menos attençao aos seus amigos es^-
eravocrátas; lembre-se que o escra-
vocrata é homem affeito a bambaria;
assim como elle imgratamentecapti-
va e martyrisa a seu semelhante, da
mesma fôrma tambem torna-se ingra-
to com qualquer amigo, por mais que
este lhe mereça.

Lembre-se, mais, que um juiz tem
tudo a ganhar quando procede, em
todas as suas decisões, justiceiramen-
te: porque a opinião publica, supre-
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mo tribunal universal, lho saberá dar
o devido morito.

Debaltlose tentará contrarial-a,por
quo, assim, eowo ella eleva o promeia,
também pune o castiga severamente,
a todos os seus transgressores; exern-
pio bem patente d'isto estás. s.sondo;
as amisades aristocratas não lhe izen-
tanto d'esta punição. Porém, olla tam-
bom o compassiva e está prompta a
perdoar a todos quo, sinceramente ar-
rependidos, lhe imploram o perdão e,
s. s., meditando o quanto segamen-
te errou, vendo o caminho turtuoso
por ondo trilhou, ainda pode-se habi-
fitar para com esta suprema sobera-
na, se, em lugar de um juiz do
paixões, tornar-se um juiz recto,
cumpridor da lei para todos, sem
interpeireções forçadas.

Sào estes os nossos desejos, nos
quaes s. s. verá a força de razão
e justiça que lhes assistem.

/ 
¦

NOTICIÁRIO
i

CAPITÃO DO MATTO
De vez em quando o Antônio

brôa de São Felix,empunha a vara
de «capitão do matto», e... (bum-
bõ) na rua com seu epolão...

O povo quando o «bixo» passa
grita: «!á vai elle»...

Agora está o «brôa» encumbido
de pegar a escrava Anna Ritta e
seumarido Balbino, do celebre
Joaquim Coelho Rodrigues,o...«se
nhôr» que teve o coração de bor.
dar com sua Ialhega desde a nuca
atè as nádegas, como foi visto
com horror n'esta cidade, ao infe-
liz martinhot

Continue, «sr. brôa», com a sua
faina de«capitão do matto». ;.gon-
tinue.

Não se arrependa.

BARBARIDADE
Apresentou «se onie-hontem n'e_-

ta cidade, o escravisado Pedro,per-
teucente á Antonio Coitinho de
Oliveira, tendo o olho direito hor*
iiyelmente injetado, e quasi sem
vista, em virtude de lhe ter o seu
«senhor» dado-Ihe uma pauladasobre esse órgão*,

O nosso amigo dr. Henrique
Alvares apresentou*} á policia para
provjdencíar.encarregandohse d'es»
sa missão, o nosso amigo sr. adv.Vi lias-boas.

COM A COIJLECTORIA GERAL
B' manifesta a má vontade do

r collector geral d'estácidade, ou

de quem, no seu impedimento,
suas vozes faz, referente as ce»ti«
does que lhe são requeridas paraliberdade de escravisados.

Alem de as escravizadas africanas
não terem «nunca» a idade nas
matriculas por onde se possa pro-var, que foram importados depois
do 1831, para liberdade sua ede
sua descend«ncia,aindaa má von-
lade da collecioria, demorando as
certidões!

Uma couza merece serio reparo:
ao passo que as africanas «nunca»
tem idade nas relações das matri-
cuias de 1871, sinão maior;—os
escravisados nacionaes só tem idade
menor de 60 annos; de sorte que,nem as africanas, se podem liber-
tar, ou sua decendencia por favor
da lei de 7 de novembro de 1831,
nem os nacionaes se podem liber»
tar pela lei das siniturai, porquesempre tem idade menor de 60 an-
nosl

Dizem que este mysterio è divi-
do a influencia escravaghta quehouve no concilio de constaça.
Fiquemos aqui por ora,

CAPITÃES DO MATTO
Na madrugada de 8 do corrente,

um fulano «Leopoldo» e um ou-
tro sujeito, ambos «capitães do
matto», vindo de «Santo Amaro»,
accompanhados de quatro capangas,
animara se a penetrar na cha*
cara do nosso amigo capitão Pam-
ponete, pouco adiante pozerâo e_a
cerco a caza de um rendeiro, e
obrjgando-o á abrir a porta inva-
diram a caza, prendendo a um
africano, a pretexto dê escravo fu-
gido. Quando ja retiravam-se, «aa-
chos» da preza, despararamdiver-
sos tiros, que despeitando ao mes*
mo nosse amigo capitão Pampo-
net, fizeram* nò sahir com alguns
alugados seus, conseguindo encon-
tiar o séquito de «capitães do mat*
to,» o qual só coma presença do
nosso amigo correra, abandonando
a preza.¦ Semelhante aUentado dera-se as
2 heras da madrugada.

Releva acresentar, que orimi-
nosamente praticaram os «capita*
es do matto;» visto como, taldili-
genciafora feila a revelia da autho-
ridade policial de são Felix,seguin-
do somos informados.

Â continuarem a ser feitas taes

capturas da maneira, que fizera
os «capitães do matto» santima-
reuses, teremos que registrar mui-to breve acenas repúgant<.s> pois
que, nao sò aqueüe nos^o amigo
como os bravos Sao F,lixta prote Jtam oppor com força a capturas
de escravos, que não foram prece-didas das formalidades iudispen*
saveis, e de accordo com a lei.,.

Ao distineto sr. tenente Jezuino
Ramos, digníssimo dejegado d*estotermo, pedimos, quo não ordene
taes captures, sem que seja exhi-
bida a competente matricula; bem
como,pedimos,a s. s. confiados nos
seus sentimentos de justiça, e
amor a ordem publica, a6m de
providenciar, para que os «capi-
tães do matto» de Santo \maio,a bastilha da escravidão não pro*curem «santamarisar» esta nossa
terra, pondo, sem formalidade de
lei, cazas em cerco, e fazendo cap.
turas da ordem da que ora nos oc«
cupamos.

E' melhor prevenir do que pu-riir.

Acaba de suspender sua pu*blicaçâo, por alguns mezes, Ja are-
na jornalística, o nosso coitega do
«Pirylampo,^ que se publicava na

cidade de Maragogipe, do qual es-
peramos que nos appareça, mais
ferie e robusto, á conquistar louros
com as suas amáveis leitoras a
quem se dedicava.

SECÇÃO LIVRE

MARAGOGIPE

Sr. Radaclor
Sou obrigado a pedir ura logar

no seo jornal, para desmascarar o
escravagismo desta Será, Aqui des-
graçadamente não se pode sar abo-
licionista, tudo vive a custado suor
do escravo, roubando-lhes a liber-
dade. E* urna vergonha. Desde a
collectoria geral até o escriptorio
do mais a tragado- requereate* tudo
revelia, tudo respira ódio, rancor
contra ©s pobres captivosl

Atè O bello ;§e^o, que tem sido
era toda parte, o anjo salutar da
liberdade, aqui se não presegue-a
ó com certeza, indifferenta a ella.

Enfim, basta dizer lhe que Ma-
ragogipeJiça fronteiro ao íguape,
esse reino oiide impera o tranco,
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o chicote, palmatoru, o anginoêfii, garante <
as cruzes! que outra qu;

E entretanto se diz uma cidade
religio a e grande! Mas como não
hade ser aesim, si não temos es*

mcüos,
1)0 Tí

tímulo, nãotenvósinstrucção nem
amor pelo progresso, pela liberda*
de? Vivemos como ociosos e tendo
por distração as cumbucas, o os
comracntos da vida alheia!

Os que possuem um «gatinho»
tiram d'elle todo suor, chu«
gam-lha todo sangue, pois depen-
de d'elle a sua subsistência. £
como plantar-so em tal terra o au-
riverdé pendão da liberdade? Náo
é possível. Mas ao menos saiba o
mundo inteiro que quando outros
povos se cobrem cora a bandeira
da liberdade, nós nos cobrimos
com a reta mortalha da escravidão.

ÜU MARAG0GIPANO.

von ler nor
alcTuer cjsa,

cento poças inteiras,
*s exmas. sras.

Grande e<po?.ição de cretone nos
dia 23 24 25 loja de Manual Ter-
tulianod* Almeida, preços resu-
midissimos, rua formosa n. 44.

Grande queima sem fogo, na
loja de Manuel Ter tuliano de Al-
meida, nâo percam tempo.vam ver
o magnífico sortimento e o preço
que <:stá vendendo esta conceitua-
da loja, ó de admirar?

Rua Formosa n. 44,

ANNUNCIOS
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cigarros calmantes
Para fazerem desapparecer ins*

tantaneamente, a falta de respi*
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soffnmen*
tos bronahites, quer por moles-
tias do coreção e do figado.

; Vende Ernesto Simões dà Sil*
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.

PADARIA LEAL BA DE
Na padaria lealdade vende-se

vinho figueira de superior quaÜ-dade águas e J S P J.
Biscoitos Inglezes de todas quaHdedss leite condensado manteiga

Fellippe, Ferreira Santos, quei-
jos flamengos; e de prato, chá Pre-
toe Hyáon, em latas de l#e2$.

Vende acreditado Padaria Leal-
dade, a rua formasa n. 15.

ERÜCTÜOZO BRANDÃO
Vende tinta Blue Black muito

prfcta, fina e fixa.
GARANTIDA

Preço Resumido

FRUCTÜOZO BRANDÃO
Vende Café su perior, moido, puro

ô muito Saborozô
Rua da Praça n. 7.

DE
t

ANDRÉ MORAES
O proprietária d'este bem co»

nhecido estabelecimento partici-
pa aos seus íreguozes, d'esta ei-
dade e seu recôncavo que se
acha bem sortido das melhores
fazenaas francezas, inglezas 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

--«v-í-;?.'. s
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CAIXAS PARA TYPOS
TTesta, typographia se dirá. onde

Sé fabricam caixas para typos e ca-
valetes para as mesmas,; com toda
a perfeição e por preços módicos.

Aceita sè encommendas.

üi wã WÈÊÊS*

**«£*>«

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

ATTENÇÃO

André Moraes acaba de recebe r
da capital, um rico e pomposo
orti mento de cretenes, os padrões
mais lindos, a 320 ao covado,
uma partida de sapatinhos para
senhoras a 4U, e dos rica mento
enfeitados a SU, um* peça de
madrasto encorpado por 511 e mais
artigos que chama a attenção de
seus freg uezes, e que está dispôs*
toa queimar por menos 30 0|Q
do que outro qualquer, venham
ver para crer.

André Moraes rua das Flores*
N. »7 •

OS CRIMES DO AMOR
Lindo romance hespanhol es*

dous volumes, vertido para ô per*
tuguez por Viriiiane de Amazoae.

Publiea>se-há brevemente em
fasciculos de 16 paginas em 8%
pelo diminuto preço de 200 rs*
cada um, pagos no «cto das entre*
gas- Por 12 fasciculos 2#000 pa-

ve* suas comoras serem feitas gos4na. entrega do primeiro.
| com grandes vantagens e capri- Assigna-se na Loja Geneno,

chosa escolha;, quem duvidar ve*
nha vêr, qua seu estabellecimen- iwni&ArAA
to se achará aberto das 6 da «a- UüLLAHAWU

I nhan a» 9 da noite. D. Leonor H A dos Santos tan-
27 Rua das Flores n. 2T. do de demorar-se m capital dei-»

xou de fazer parte de Collegio de
Nossa Senhora de Lourdese Am«
paro desde dezembro de 1887.

..->»..-í-

ABOLIClONlatt©
José Theodoro Pamponet ofare-

ce seus serviços ao abolicionismo
d'esla comarca.

Os «escravisados», que se jul-
garem com direito á suas liberda-

Grande e variado sortimento de des, que por effeitcr da lei de 7
fazendas trouce da ca pilai Manu- de novetabr* de 1831, quer por
•1lèrtultano de Altnãd», proprie- outra lei, podem procurai*© na
tario da loja g rua Formos* n. 1 sua residedcia em b* mm ^

COLLEGIO ESPERANÇA

Este estabelecimento de instrua
ção, à rua da Ponte Velha, abria
suas aula» no dia 10 de janeiro*
de 1888.
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TRIUMPHA A VERDADE

¦ *"**— MS *~r|^Ti^^Zdo o bataieiro José Gò«#íives áa
Almeida»

Tintai
Tinto e br/m"o, de primeirasegunda (Juahdade,<ven^e Manue{

I ontes Moreira, e«H pipas bar
ris e a reialho em Us e, «coitaç^©
deste viuugre no eoiümercio Wm
sido immensa.

O de primeira qualidade tem
substituído porfi íUrnente o de Lis*

ao»

por

rae

aquelle, sem a mínima reclama-
V*« por parte de seus freguezes.

Deoosito na fabrica de café
mu ido a rua das Flores h. 21.

GAFE'MUIDO

Istá conhecido pflos meus numerozos freguez?s que é a lei*mais bfm sortida dVsta cidade, e a que t^m ta/enias de mais an, ¦ »,, ,rado gosto, eéaque vende sem ganhar, para .i 2ai «raíart u>l,l»ld.f; Perfat.oient, o deLU-
pioyar que nio ha compelid or» venham crer a sciemiGc-ar.se d í°', 

' "! ""^W 
^#8verdade. "" ut"r ° a? leste tem-no substituído por

Um covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs. e*ualque por ahi vendam a 960. 8Um covado ,<e cazimira granito por 2500, jsual a nuaahi veaòem a 3500.. q
, 240 rs. impo tante sortimento de lan valem 800 rs,Wm covedo de saiinéís liza por 200 rs.Wm chapèo a Uè M»rnno por 1600.
Ihor p r89gSoobOÜaaS CJUr° d* taishcom ilhoV o que h» da

•fSlo.OPtr' 
d* SapatÍDba in8,9za P°r 73°° l°d°s »en^m egual por

Um pir de sapalo verniz que todos vendem por lOjf.iguel por 9&000.
i£i»S.h , Sapat. COUro *" rus<ia P°r Um é de admirar.

«Jé cortes." 
mimml» de casfia,ifa praia e da cores, em pe" 

Brias hraucos e de'«dwf clones para tidos os preços ma-aras.os, cnapòus para homens e senhoras, o qua hade mais mo*

• SíU8i!ír°M !?" feda' ,UVí,s- l^qa^flô-es, espartilhos, calçadose «mi mbDilado de a tfgos que só çpm a p^enca dos frtWm£lTmúÍr""Jwtiacarqueaqm n'esíd\ciJada não h. eompeiidor.Avuoaos t.eguezes pir aenos 30 por cenSo que outro qudlquer.19 Rija da poate velba 19

PADARIA LEALDADE
k-MSk F0RM0Z4

Tem constantemente massas fi,nas como seja bolaxõas ap^m|p
dor, bolaxas Adelina Castro, tiizoBrarilbiro, biscoitos finos fatias daRainha e flor do trigo.

Wa tua formosa n. 15

CERVEJA BHAZJLEIBa
5§0Q0 a dúzia, 440 ís, a garrafaé seu importador n'«sta cidade lia»nuel Fontes Moreira.
Tem sempre em'd eposiío |1 ode

quantidade da mesma, tranca epreta.
Esta cerveja è inalterável pera4anm|s. "
* saa côr dwradinha e perfei

agradável a corresponde perfeita"manieao <iú íogíeza.
Kiictooafse estrangeiras s$o unanimes 6íd procLtca-jr a sua bonda*de, cfae^aude alguns ü'esíes a pre-teíita pa a seu uzo particular.O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fbricar uma cer-

|p que está acima de todas na-ciooaes, e superiores a muitas es-t» angeiras, que só tem mérito pornão serem do paiz.Oannuuciante tem a profundaconvicção que o mpeitavel pu.blico, uma vez cooveucido des,tas verdades, nào lhe recusará a»ua^ vdiosa proteeção, do que seconfessa sumamente grato.

Mmuel Fontes Moreira,continua
com o *eu frtb*ro de café muido,

orno é geralmente coqIhgíío.
Este café é o verdadeiro café de

que as exmas. famílias, e mais,
amadores podem fazer uzo sem o
mioimo rc io de que seja um pro-dueto falsificado ou destituído do
seu verdadeiro paladarjpois o seu
fabricante ü m do condecimento
profissional que tem ne>ta in*
dustda só manipula o melhor café
que encontra no mercado, razens
eUasque o colosa na altura do
seu verdadeiro valor.

Á exmas.famílias que desejarem
uzar de um geneio tão perfeito
mandarão abastecesse do mesmo
na fabrici a rua das Flores ir 24
lugar unícô a onde é vendido.

Preço 1§000 o kilo.

AGUA CELI NA

TIJ0L02

mmmmãmmmmm

O abaixo assignado tem eons*
lantemente grande quantidade
de tijolos na acreditada òlarifts
do finado Bernardino Rodrigo ua*
reconhecidos como os melhores,
de quantos possam vir ao uaer-
cado.

As pessoas, que os pretenáe*
rem podem dirigir-se a(> abaixa
assignado na mesma olaria.

S. B^elix 30 de setembrtr do

Jeaquiai Alves Saacbe*a


