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Rcdactor—José Theodoro Pamponcl
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Àssipaliíras: Por mez 500
ró;si, por anno 5J000-Foiha

íí vusa CO iéis. 0
i Typ. o redacçao; im de

Baixo s( brado n« 19.

Publica-so Terças e sextas feiras
i\\ i u

SEXTA-FEIRA '23 DE SETEttBRO DE 18S7

NUMERO 1
nnuncios, 100 ró*

nha, de assignantes 80 rs.
— Pagamento adiantado.

Cidade da Cachoeira.—Ba«
hia.

DECLARACiO
Tendo vazões de suppor, ^ue daN

xará de existir o «Jhrnal da Tarda*
de que fui redactor no unico nu
mero, quo saKira no dia í9 de
ágosíò íio corrente anno,venho de*
clarar que, quando mesmo ainda
venha a s?r publicado aquelU pe-
riodico.nâo süu maia seu redactor.

Cachoeira, 23 de setembro de
1S87.

José Theedoro Tampou^t

£O ASTEB030S
* rEslas cândidas palavras prtó-
rid?s pelos divinos hbios do Mar-
tyr do èelgolha,—«amai-\-§4 uns

aos outros,»ou uão foram geralmen»
ie ouvidas pelos desgraçados filhos
de«Eva»,-—ou interpretadas foram
«el!a&« por estas sinistrais palavras,
dictadás certamente, peles lábios
incandescentes do .«srchanjo do
mui.»—«òdiai-voa uns aos ou-
U*es!» aa

Qualquer das duas hypotheses,
confirma por sem duvida, 'aluoía,

que, a dactar de séculos immemo
r.iaes, eperara-se entre a hurnani*
dade!

o pudor oa s praças publicas aos quo
passavam diante da luz do dia!

Roma, a antiga Rama divertia-
se atirando nos circos—seu*? oscra-
vos, para lutarem cotnra feras in-
domitas, de quem recebiam mor-
te inevitável!

Haja chamam-se esses tempos,—
os tempos da barbaria!

A lucta recrudescia!..
A luz porém, não dava quartel

às trevas, alcançando esplendidos,
si bem que morozos triumphos!

Entretanto os séculos suecediam-
so: o que psssava, deixava ao sue*
cc-ssor um

rompe a magistratura, e infiltra no
animo publico,a discreuça,e o des*
amor pátrio,que são a «morte mo-
ral» da nações!

Sim,—o Brazil finalmente, na-
ção «livre e independente» onde
por aberração da lei natural,—>é
garantida por «lei»,—a «escravi-
aão»l ":" A a

Vergonha!
E por isso, é no Brazil, onde as

trevas vãa triumphando sobre a
luz!

Pois bem: em auxilio da luz,
surge hoje no jornalismo pátrio—o
«A.steroide*, orgam da propaganda

Sempre lucFando^ humanidade,labelicionista cachoeirana, procu-
guiada pelos discos luminosos dos1 rando no chóqua das luetss intel-
triumphos da luz, conseguira ad- lecttaes o desenvolvimento de inG*
querír um certo grau de perfectibi- nitas e luminosas irradiações, qu-.
Lidado moral... |projectando-se em todas as dirse-

o • 
" 

A^n ;„„„„irti. « Çó^s, possam formar outros tantosSurgiram os grandes nventos: o • .' r _ . . a.,.°-ibliam v& luminosos «meteoros»!

legado cruel—a lu-cta!

telegrapho, o-tapar,, a imprensa e
outras tantas admiráveis concep-
çóes, são factos consulados,que
aitestam os triumphos da luz!

Mas a barbaria nau morrera ío-
tal mente...

Exilada nas dobras sanguino-
lentas de seu tenebroso passado,

* \ ¦/, * i «éllá» ainda ateca pelas sostas, as
A ucta do erro contra a razão! 
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ffiais frsg ís.-a heta-dü crime contra, a mpo- ^p™3*^"0 Jr Jmn a^L^
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cencial—a lucta de vicio contra a
virtude!-a lucta d&s treves contra
a luz!

N'esse embata incessante, conti-
mio de uma lucta feroz e selvage»
mente sanguinoknla, a humani-
dade Hiintas vezss, attingir.a pro-
porções barbaras, eu instinetes in*
huraaees!

Mshoineth percorrera com o ai-
fange,e com o alcorãc as tres quin-
tas partes do globo!.\a#

Athi-la levara a mortee a diso
lução sob as patas de sesrcavalloL

a iiapuòicicia tivera sua\epopéa

Xcmeaios por termo do compa
ração—o Brazil—Sim—o Brazil
império, onde o egoistno de* sua
sceiedad», parece loval-o ao barba*
risjaaa dos tempos idos! ' 

f a
;im,—o Brazil império «eoastb

\.

tuciouai,» onde o cidadão nâo iam
em seu domicilio uai azylo u,vio«
lavei que aliás 'ho 

garanta essa
ctiasttíuiçâo do Estado.

Sim>—o Bradl império, onde ai
l*i não tem um ifibernaculo!

Sim,—o Brazil império, onde
uma politica abastardada e sem
idéias, conspurca o caracter nacio

«a*, rnuíhf-re-' p Babilônia vestiam nalj auarcltizj as instituições; cor-

n V; 
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Luz e mais luz.
E- o que necessita o Brazü.
XiUze mais luz,para espancar as

trevas da ignorância, —do egoismo,.
—io desamor pstrio!

Luz e mais luz, para esclareci*
mento dos espiritas obseccados pela
densidade das camadas tenebrosas
do indifftíaeniismo religioso, fazen-
do-os compreheader, que a socie^
dade sem religião, descamba por
uta plaüo inclinado até confundir»
so com o ^ímtrterialismo» dos serss
irracionaesl

íLuz e mdis luz, para dafezA do
«escravo» por amor da Pátria:—a
|| Pátria por amor do povot

Luz e maji lu/( p^ra a emanei-
. piçãodo ^escravo^, e igualtaen^

te, para a emancipação do povo,
que não podey^adci, moralint-ffl-
ta oMíaí^r^fP^

.T

São estes cs princípios do
teroide», e qur ^
tender com maxitíTI

ftftíiOS M'
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O ASTER01DE

dor, um advogada incansável naitins, quando enunciara esla «ver**
defeza de seus direitos abocanhd--Uonho3a» nssareão:
do» pelos traGcanies da carne hu-
uiunana;

izerapçãe de animo, e inquebran-
tavel justiça,
, 

' i~" 
"•, •• ••• • • •

O «Asteroide* vem ôecupar no
Jornalismo cachooirano o lugar
que oecupara o «Jornal da Tar-
de», cuia existência cessnra.

As correspondências, ou arti- teroide», lhe enviemos em nome

gos outro», que nâo contiverem dos abolicionistas cachoeiranos,
offensa» a moral publica, ao de[um aperto de má*,
coro familiar, * que nâo forem

PermiUa-no* o immiaente nr.
dr. Joaquim Nabuco» que ia ob*»
Miiidade das columnas do «Xsh

«ú poder é o poder»!

de encontro a idéia abolicionista»
vindo cem a» formalidades legaes,
serão publicados.

NOTICIÁRIO
DIFIHIClO

m

fisleroide», vocábulo
nemico, qu«r dizer: «globo de
fogo» que atravessa as camadas
almosphericas, a maior ou menor
distancia da terra, «que faz ex-
plozão como uma bomba, com,
ousem ruidO; conforme a maior
ou menor aproximção do «tts
paço» á ter*-*; e que por effeito
dc sua explozãe, p?oduz o desen-
Tolvimento de milhares de frag-
mentos luminos, e irradiações de
cores infinitas» cruiando se em
todas as direcções, o firmando se

SCENA Dà ESCRAVIDÃO
Cem esta epigraphe fica em

nosso poder um escripto, em que
se denuncia o a «assinalo de uma
infeliz «escravizada», proveniente
de um bárbaro castigo, em um
engenho na freguezia do Outeiro

asIro-lRedondol... Ê
Faltando ao escripto certas fe*-

malidaies exigidas por lei para
ser publicado, coavidamos ao ca*
valheiro, que dignou se remelter-
nos o dito escripie, que venha
prehenchér e&sas formalidades;—-
o que feito será immediatamente
publicado,

O PODEK E' O PODER
A Relação da cô:le era ses.^ào

do dia 19 de agosto p. passade,
(reformou o «açcoídam», qne jui*

tantos pequenos a^t^ròídes.lgQu prova de liberdade, a
pequenos/asteroides è» ao rario na matricula c

outros tantos pequenos a«*tw-<iea.lg0U prova de liberdade, a" decla-
Estas pequenos jasteroidesè» aojraç^o ua matricula de filiação

que dá se o nome de meteôfes. desconhecida.
A Relação da côrle pois, com»

posta de velho* jurisconsuílos, *
com o tempi) para estudarem,

ELEIÇÃO I-ARa UM DEPUTADO
A' patriótica provincia de Per*

nauibuco acaba de dar v»a pro- e pronunchn to-se^pró eu ontra»
semilhan^ questão, julgou pro-
va de liberdade a íiliacão desço-

va grandiosa da sua ebnegação à
causa abolicionista.

O iminente sr. ãt. Joaquim
Nabuco, á (juôiu os ensangüenta*
des escravocrata; debàlde, tenta-
vam marear òsvííént-vsílouroscon*
quistade*» nas pugnas da liberda-
de, foi eleito deputado por uma
maioria sup-erior a 150 ve'os, so*
bre ò seu competidor o cons,«Ma-
CJiadQ Portella», no pleito eleilo-
ral que teva lugar no 1° distriete
cTaquella provme a,ein o dia 14 do
cerrenta.y ^ - v

Parabém aos aboliçioni stas per-
nambucanos ppr fereoj reaiisadas
03 *eus desejos, ^;

Parabéns ao Imminente sr. dr.
Joaquim Nabuco, de queai /udo
espera esta infortunada nação...

Parabéns aorinfeizes essravi*
sadoi, que vão ter na «amara dos

MOVIMENTO ABOLICIONISTA
Honra ao municipio de Campi-

nas, na provincia de S. Paulo!
Os lavradores dVsse adiantado

município, em reunião effectuada
ha dias para tratar da wo«ento-
sa questào de elemento servil, ap-
provaram uma proposta de liber-
tação immediata, dos escravos
sob a condição de serviços até 31
de dezembro de 1890.

Consignando este pas-o dado pe*
los lavradores de Campinas,apraí*
nos reconhecer que a torrente a*
bolicionista tem de tal *orte as-
soberbado os espíritos, avoluman**
do*se em todo o império, que já
se pode dizer que a grande a u-
roja da redempção dos captivos
vae aponando nos hurisontes da
patrial

E não é só em fampinas quese vce operando a resolução do
problema servil: è em tjda a pro-vincia de S. Paula. ,.

Àsum é que: ..,, y,- y ,
Os faz nd4ros de S. João da

Boa-Vist* vão por sua yez reunir-
$à para tomarem uma resolução
sobre aque4ão ao elemento servil.

—Em iacarehy, Francisco do
Oliveira Ramalko libertou a sua
es rava Henriqueta. sob condição
dè se vir até 18^9.

^Deu liberdade em Santa

í-

:m/

-*¦'.

Branca a trinta e um escravos,
rthècida. Agora porém, que o mi*1 segundo o espirito do projecto
íiisteriõ di agr cu!türa expedio
iim aviso em contrario, os velhee
juris onsulíos da Befjção da corte
vieram com ingenuidade infantil,
declarar (mordlmente), que.,/«ar-
rareai; e reformaram o seu pri-
qaeiro accordrmL.

O que a Relação da forte de-
veria terfcdto no seu segundo «ac-
eordam», que nào julgou preva
de liberdade a filiação desconhe*
âda,—era ter citado o «celebie»
aviso do Ministro da agricultura!

Assim fazendo, os velhos ma»'
ghtrados davam proya mais au-
hentica da intervenção do «exe-

cutivos» no «judiciário» e mos-
travam mais «subordinação» ao
goveraof

deputados um siaoero propugna-| íUz-io tívfa o sr. Silveira Ma

Danlas, p sr. Jové Forreira Braga.
—O sr. José de Camargo Pen-

teado, importante lavrador do
municipio de S. Carlos do Pinhal,
acaba de conceder Iibe»dade a to*
dos os seus escravos, sob condi-
ção de ihe prestarem serviços até
23 de dezembro de 1890, pagnn».d.o.'1-hes no ultimo anuo de prazo5$00íj monsaes a- ca«lü um, sem
disMncção de sexo ou edadOè

Findo o prazo dos serviços, o
mesmo lavrador desiste dos ser»
viços dosingenuos da m fazéridap:—O sr. commendador Luiz de
Souza Leíta, importante faz-indei"
rof;dech»pa que em 1818 liberr
tara todos os saus escraves, s-itiy
condição alguma.

fi a Bahia?

y C

*'fi';



O ASTEROIDE 3

JUNIFEST-CÃO
0« eleitores abolicioni Us des;

, cidade.de São Fed* « ** *m\to
lúrrel nho, em numere de 10i
irigiiím ao cimo. sr. dr, Joa-
uico N.buco.mm telegramma l«-
ictindo a s. ex», pela explendi-
levicteú» alcançada oa pleito
Peitoral que levo iugar em o dia
Udo correnie no P disfcucto da
>rovincia de Pernambuco,*

ide uma alroz calamidade ce^e jult mamente viera
1 guio satisfazer as suas diviias, nheclm-nto, qwe ..

•<_ 1 ,1 _^_.«_i -wl._..-e 11 d QllhflT% entrar em um período ue proa
pe;i'iale.

ABUSOS POLICIAES
No louvável intenta de por co-

bro a certos abuzos pratioados | 
"|"VL7/ 

effec um pn õcs fó-a <Ta<
por alguns offlc aes incumbidos|âqUHi»es caS0s. e cumpram estri-

ciamente as disposições do< ürts*

am ao m-Mi co-
.eitere a auto-

iidadts u a subori;na» as a cír-
cu|,rp v . expedida em virtu*
de d*. n& o loiò do 22 de novem*
bro lUoaó, de/ermman-loslbes
muito expressamente que d»
modo alrum, e seja qunl for oJrMK

_-*__, ¦ *f _____ .____ í n __ __ _"*]'_«

io policiamento da riiade, din
(rio s. exa. o sr. conselheir j>re . \:> e 13 da reforma judiciaria 6

129 do respectivo reguhraento re-

deia abolictouiU, «ella» vae de ecro de policia
,"."• _________ -_J_l_ a/» __i.r__.arr a una íha a dia, «ngrandecendihse,
reanio innumíros adeptos.,.

Avante obreiros bem:—a idela
caminha. 4

Avante... ." *.¦• N;",..-

REGOSUO

¦í » n .« aoez/i do iassacre ex-r- concebido nos termos seguintes aos vo8 . rg 
cas(>s de piistt0 t mp0

T^n^escam^s contra a srs. marechal commandante do e ffloio porque devem s.r ftilos.»
t!'1.'10 P.0?:-.°._". _.___<.* *_.« á-lccro de policia. — Como que i. exa.ding o a pre-

«Chegando ao m^u conhectmen» genle €Cjrcuiar» tendo em vista os
to que alguns commantantes de Uactcs hmQntav«is da 423 de julho
destacamentos effectu»m p<><' siou 1 eglà ^ havi,jos n'e_ta«h^roi-
mandam effvctuar prisões fora do|ca)> Cldâile,
caso de flagrant. delicio, arro- ¦•_

_...„ ........_...;. « mi» ANNUNCIOS

Os abol;ctonitas d'esta cidade,
apóz a nolicta da victoria ai an-
citda pâlo dr. Joaquim Nabuco
no pleito eleítoral.que leve lugar
do r dirtricto da provincia de
P«rnimbüco;—premdidos da ph*-1
krtoononi-ca «Eutorpe Ceciiiana»
sahiraai ra __QÍte de 16 do cor.
rente acompanhados Js um gran«
de concurso de povo, dando con
tinuòs vif s a idéia abolicionístf,
ío dr; Joaquim Rebuço, a
MUriarto, e a mnilos oulrj

i-onistà; e percorreram
or oa+tm,

d'esta cidade.

nado-se-' assim aUnbutço s qu
somente compewm ás anioridad-»
judiciarias e as polxiaes em vir-
tude da mandados regularmente
expadidos, re.ommen.o v. exa.
auo determine aos . teus fuHorJi
nados coa-man-ates ie destaoa

São convidados todos os Srs.
sacios, para uma sess&o extraerdi-

nados cooumauja^s ¦« »*?^r- Inanada aisemblóa geral,a manha
mentos que se abstenh m inteira- s4 do eorrene. a« 8 horas da noi-
mente de semelhante procedimen L^ afim ^a tratar-se de negócios
lo l.mitando«se a auxiliar com a Jô grjmie interesse.
forca aquellas autoridades nos ¦
>a^òsde prião previstos nos arti

,aos 12 13 da Reform-i Judiciaria
fie no artigo 59 do resoecli voe-

uím Rebuço, a Jo^eLulaffiertt0>concorrendo deste mó^o
a mnilos out ca »b0P4ra sejam evitados- 03 gra-

usia; e pírcorreram na ««' ;es COnflÍctO- e reàistcncias que
lhor oWtm, avprincipaes rua9lmotivAm a perturbação de ordem

5stâ^ÜÍi5 L segurança publicas em diffren-
Durante as noites de tt> e 17 t'es¦ locahdadei da província.»
!Í|rs Dfedios illuttiinaíam-se, ____.

FAZENDA K '

-

I '¦_? '

mui- - r —
sendo garal o conteniamento.

V';.- AS FINANÇAS DE CEARA'
Por teVeg^amma expediio do

- VENDE 
'•;•.;'

A VIUVA FREITAS

.ír.r'\..

Dirigio s. exa. o seguintei offi*
(.10 s0 sr. dr. íhefe de policia-j 5

«Sendo reconhecido, ep todos ^

•4_é (& ^ $fc /^ ^ ju -^ ,^ j* -flfr.-y-^-ft-

Por -te-egramnw expeu.-u «»os iempos.e os íactos «•»^«Jondi
CeaA, saV-fe que aquella herói- Irado, que a «p|«?»JJÍ *J
ca Drovineia concluio no dia i° resistências, tumultos e ^gravw
do cor nte o lei» de Ui confliclos. que^ f|g|if|i
licev fieando^ livre de toda e 

f||*i|i^ÍÜ^qualquea djyida.^ Iturp^ç^o uutalquea divida. ,-; pP*ff»^ t-azendo ós e»pi- ii praparado por godefroy. Ph«p. k
Por. informações partícula*** rança piiblici, uzenau uò j J«|^^^W^^^#^^ Srü * * - ^ ¦-'- 1 fios em fion?Unte alarme, e oe-i -.-—-. m

m

t
I !

safcema^ quê nos cofres da refe
lida provincia já ha nm saldo de
algumas desenas de coiosí

Éé assim q«« o Ceará livre
^£oi^$>s';^Üf liMfü q™ as
pregoHV4m, que devidail| liberta-
;c^SlpJ'skrapâ^ a iniBòrta^o

(>a p^incia em utn certó p«P'
do não passava de 600 rs.

_-*¦__• i » '*•.¦ _ __ _. ____-».

virio aj procedimento abusivo do
muitHS auloridades policiaes om

previslose determinados P°r p
d.nda buscas e fa:«-udo outras di-
lig ncias. para a caplura de cri*
rnincv sem proc.uer á» formalt-
d-.iés necessárias, rccommenao a

ANTI-ANEttICP
Tônico e Recoüstitüinte

Dr S*-ANDRÉ

t
ííí PARIS

AWROVADO PELA BX- JUNTA D»H\611NI

DE RIO DE JANEIRO

teahia» dos agentesHonicos os. maisi

.ti» cal receilàdo por todos os meuteo», »*,
mas cbnv^escepciiís, debilidade, fraqueza, |osfalfaniéiito,etc.. , • |r

Regeneração tia organlsrno \p
DEPOSITO OERAL «

Ha, pois, uma^m^^^j^^^^^. i^^^^^^^^
t 

¦

depois de arcar c«m os ho;

W
i
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