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Prfefio artes de culpa formada
á exisepção de flagrsnte deboto,
>ó pode ter lugar nos crimes ina-
fiança veis por mandado escripto
do juiz competente para a for*
mação da culpa, ou á sua re
quisição, precedendo n'esle cazo
ao mandado ou 6 reqoi íçfio, de*
elaração de duas lessem inhâs,
qat jurem de sciencia propra,
ou prova documental jié que re*
gaitem vehe _:en_4es indico* coti-
tra o culpado, ei decla^jãod'es
le, ccnfdssaudo o crime. «Lei q.
MSS de 20 de setembro de 18Í1*

—Em vista d'esta c ara, po^
siliva e cpruludento m,niíesta*
çle da lei,—t)do cidadão quo
fer i .dimadc á pr-afio, aem que
sfjam bbscryadaa todas «ssa^lor*
malidades pode, querendo, re-»
skjir á essa prizâo, por consti-
tuir ella uma violência á sua
pesíò»,—-baseado do direito de
fi|itímadefesa,

nes-

yO; ASTEROIDE
'PBEyiSOES 

REALISADAS,
R^alisaram-se as nòssa^ prevksões^em relação as arbitrariedades

exercidas nò cargo de delegado
peto m. capitão Joaquim Ignacio
Albernaz! , -i ^<

4- numero d'esta peno
se mesmo dia o delegaiô Joaquim
Ignacio Albernaz provocara ou
lera motivo para a realisação
dellas!
N'esse dia seriãq trez para <lu*tro
horas da tarde, sem a minima rft-
zào, o delegado Albernaz jnpufi-
tran ío-se com o velho ignacio Jísé
de Freitas» honrado pai ii'í,familia»
respeitado por sua eÍ3de, querido
por ?eu procedimento,—admiraáp
pot seu asgor ao trabalho,' dirigio*
Ihof.áiéafi dç outros insultos, o epi-
théto de aalcovíteiro.$_ v'.,-." \ a

Ferido o velho Ignacio portão
inorrecto procedimento do dele-;
gado Albernaz,—.lhe observara em
termos muito comedidos.qua nun-
ca lh«s havia dado motivo, siofto
pa^a ser ppr elle, considerado %
reíspeitado* não ;sô por sua fid*a>,
como porque, nunca servio de ai-
coviteirq pua elle, peni para pes-
soa alguma. i

Ao que elle delegado, chaman-
dõ»o de negro, accompanhara tal
palavra de ura murro nas faces,,
que prostrara por terra o pobre
velho, prendendo-o em acto con-
tinuol

Despois d'essà grande façanha»
—uma das «glorias» de sua dele*
gaeia, —seguira a prpeurar os dis-
inbQidore-t d'este, periódico de

:&nda e.m o nosso numero pas- J cuja missão se haviam gjiwíW
sado disséôurév djo» os nossos ami gos* sr. ,r ~ ~""

/*¦ • . * eíle vao em corrida'ver**
bpesa: prfçiçrtár^e íio ábystiío;Q •» i ob-xadaí que \uâo arrastecm^sua queda á este lk>mpôVo ca-cb(^iwÉtó$ caiíçádò d* tanta to-

Fontes Moreira e o propríplario
d'esta ; lypogr^phk srâ 0'lyflfffii
Pereira da Silvai, oerçoonf&fido^
dera-lhíes vozdó prizlo^ojcd^aj*^;
do ao guarda a pdtfoial^ íjttír % aÇ?

p -v ~ t&wpaahava^^
Pois bem: no* mesmo dia, que I vellador»; o que não 4§ectuou*sà*!* P$wm cotieram inundo no I ppr interii^ em fator d'aqtwllw

cillsdãos o illustre sr. Virgílio Mai*
ta muito digno ..upole&te da sub<
dtfltgacia dfcest» cidade. r n/ "

Entretanto aquelles cidadios es*
ti varam tolhido* Je sua liberdade
em cárcere inamundo por dois dias,
—e soltis pelo sr. dalegaío em
exercício comnaandsnte do desta»
came.it.>, capitaj José 'Garaldes
de Ararão por ordem do exan.dr.
chdfa da policia.

Depois dessas duas correrias o
dalégadc? eqa questão, que n'aquelrA
le dia,e»sUva çoa ^tictiyidade», ou
em ma^é.?de fazer vioíencias,—ii-
rigira se^pala rt|a da Ponte-Sova,
onie íò aí encousrado pelo cidaJào
Henrique José de Freitaa, filho do
velho Igaacio de Freitas, que pou*
co antjs havia sido esbofetiadp,
que parguat^fa ao delegado, por-
qá»? inativo dera era seu veüia pai*

Tivera em resposta, igual insulto
uma iguaíaraeáça» õ que nio reay

jlisàra,. porque Hanrique mais
déftro, ligeirameuto fizera-lhe com
a mão nas facai do delegado, o
«ue este havia feito em seu velho
pai. V

Seguio-se depois pum s dramaIdé
sangue, isto è, o delegado disparai
ra o revolwer contra Hanrique, o
este em acto continuo, .dispirara-
lhe por sua vez, uma pistola,—sa?
hindo Henrique mortalmsnto farif
do, e o delegado Albernaz ferido
em nçaà' das mãos! í a

, Ao luga? do delicio affl-iie um
crescido numero de pessoas,; que
tomaram parte pelo infeliz Hen-
ríq^e de Freitas, que jà no chão
prqsiado,. ainda a policia o espan-
cava juntamente com o ihdividuo
Mannai Joaquim Albernaz irmio
ík delegai em qúestãeí w

Então e ppvo em attitude amea-
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çadora arrebata o infeliz das
mãos de seu* algozes, pelo que
encarniçado tornará «lê o confliclo,
havendo muits tiros de parte a
parte.

As sele hora* da noite, o povo
dirigisse a residenoi« do delega*
do Alberriaz, e ^ndo ahi, inti-
mora ao dito delegado, qua o
prendia a o^dem do sr. Au chcíe

de policia, e poz o pretio om
cercol

A' esta ordem de prizáo, que
lhe dera o dovo, o delegado che-
gando as janellas rom seu irmão
Manuel Joaquim Ubernaz e ca
pangas, gritando para baixo á
policia, que atira se sobre o povo,
deram uma descarga de tiros d»1
revolwer e pistolas; *endo vict:nm
os cidadãos, Enéas Pamuonet fr
rido com uma bala em a mão
direita, e Vicente Ferreira Gomes
ferido em a mio esquerda, pro-
veniente de um dos tiros partidos
da policia!

O povo d- fendeu-se a pedrada!
Compa?€C^nio o Digno com-

mandante do de^ecamento sr. ca
pitão Joé Ge aldes ds Arfigão,
conseguio com in^npir** at
tenciosa^ e d^licnrías verenir o
povo, que o vicior^ra com r*>pe
tidos viva, rrtt'ando«se em acSo
coütinao m melhor, oHem e Dão
mais ten-o*sea Umentar qualquer¦outro ac*ontec:ra«nto.

O cidadão Eneaís P^mpom*
meia honi depoi>-,fazi.i a ümputN
ção do dedo minimo, ficaiido cs
dois seguinte?, muito Istraftftas,*

Eis. sie on«ie o sr<> d|lègad|
; Josqoim Ignacio Aibé.rnaz ievou

a sua tyrania!
Abysmou*?e, ^mo previ/-mos;;

—mas n rovo, q^e demonUrara
tanta mansidão e amor a ordem,
este pelo contrario,- de.i-Güsifara
que a prudência n?io é cobardí»,
e que os filhos- do P&rag^assü
sab«m prezar o seu titulo de ei-
dadão brazileiros!

Mirem-se poh, os déspotas, (es
ses antoridí des violentas que po?
ahi a!èm andam a pizar n$s lei-,
avjüíindo. os cidadãos)—hVssá
magna lecção quo mttegira o po^-
vo, caç.bçeirano ao arbitrário,' e
inconsciente, delegado Joaquim

. ignaúip^Àibarnaz! s ¦_''.,, ' '' '

NOTICIÁRIO

VISITA HOMüSA.
Fomos no dia 3 dô corrente,

destinguidos polo [Ilustrado s?,en
gènheij-ò dr. AfiHVd is ArminiJ
ôuaranáj com úroa honrosa visiia
qtie muito nos penhorou, àtsh
que tivemos oceasião *'e aquilatar
do i-erto seu devado raerecimen"
to a fino «neto apu Je uma ia-
vejavel illusíração.

& s. retirou-.a nr> dia í do
corrente c.irn destino á provinciade Sergp% onde, seguindo disse*
nos. sa demorará pouco tempo

Fazemos votos, para que pro
pieíos ventos accompantieoi a s.
s. durante sua via-gam.

Em resposta a um telegrsm-
ma que dirigio ao presidente da
provincia recebeu ante hontem
o seguinte o deputado por e*te
d>stncto sr. dr* José Pereira Tei«
xeira:

«Somente recebi um teleg^am-
ma de v. s. Lamento muito todo
o oceorrido.

Chefe de policia segue amanhã
com força. Tenha n^lle to ia a
eooüa^ça. Conto que v. s, con-
eoTerá como cidadão pa**» ma*
nut^nção da ordem publica.—Bandeira de Mello.

Chagou a esla cidade, no vapor
do 5 do corrente, o sr.' dr chefe
dô po! cia desta provincia Domin-
gos Guimarães, fefim de syndicar
dos fados occorriio3 uo dn an»terior.

Foi nomeado delgado-de poü-cia d'este termo, o ja assumio o
exercicio,o sr., capitão de polkhl,José Geraídcs de AragSo.

- ¦ -

• BARBARIDADE
Na noite ^é 3 do corrente, a

rua do ümãè M?m cidade, foi
barbaramente wspaneâdo pelo 3V
«delegado» «irr^ão Aibemaz».
com praças d<3 polbk uma pobremulher, que diziam escrava; ejà
preza—ainda dtffronfcv da Matriz
foi selvagemente castigada! :r

Estando a infíliz parida da pou«cos dias, convém que o senhor

:.'•**¦

''jí.;V.-A'.-.

miüci^o biver sju dinbftiro dá
po io»!

U z\o o comunmhnt} d») des*
laoalmahto, fará punir oa solda-
do^ que comruèKerana o crime.

As torminantos or-teii; di digno
sr. co solheis presidente da pro*vi ma, e do honrado n\ dc, chi-
fe da polcia *ão debaide,

O deUgado Âlbernaz e irmão
as'^c*rneoem,oontinuando na pra«
tica ío costumado dasj30lismo!

O Br. dr. yni municipal deve
proceder a copo de da.lcto na
infeliz»

f\.r'<4m testemunlíaiS Vioíor de
tal,—loviía de f;«l a í^di a visi-,
nhança.

qu

ao club rK;aoa
Em face dá dei be aoâo,

tomarão «Club R-gad >•, w íbrau
çar a idéia abilicio lisita, i re-
daccão, felicitando ro Ilustres
membros 4'essa pü«r;otl a asso.CÍáà
ção por tao nobre e d «dd de«
liberação, offerece as c> u unas; do
«Asteroíde*, para puDli;i:i;de de
suas palestras; e dirige a todos
ura cordial íptófe da rjíão.

O ASTi.tUL)E
Eis o que «íiz a no sn tepeito

o collega do «Ar.-.luhioe» que se
public» na villa à.e Aldeia.

«Com este tüulo recebemos a
1* numero áe uno. novo ofguu da
propaganda aboüeion.ftí.que v»io
a luz da publicidade na hV o ica
cidp^ de iachdira; do que é re-
dsfitor o ardente delVàsor dois es*
cravos o tr. José lueootorõ ' Pàiiíj'
PO^f;t. \'

O ^rt'go edictorial com- que-
fyz a soa apjiiMs^nt^çã) é um ver-
daieiro pnmor drarte,e muito coin-
drma os créditos tíe qus goza &
sr^ Pamprtnet-—de jornaüíta e es*
eriptor (ii^uiciOe

io nosío collega. enviamos d*a^
qui 

'um, cordial aperto ú& máo,a
e de ej^üfíOH-ltiB longa vida e muk
tos a*i-íg!iíHítes (o que nao é certo
em umai ..'localidade onde o e$«
crávsgumo éontá. um forte ria- %

SECÇâO ttVRiSi

Olympio Pereira da Silva -e-'])ía<
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<> ASTRROFDE
n-ui-1- í**n'ête< Moreira, agradeceu)
do ihlinao de seus corâçÕQS, h
tojo- soug amigos qu* tomaram
iíilo o; o o«s suas priõo<, e ao
que OíVfílh ifoifttòojiUj, .<?e digna*
ram d I o^ visitar, durante o teonh
po em <{ue e4iv«ram no carece,
e pedem í.hvnça para espeQialBai
o nome do distincto cachoeiran-o
o sr. Virgílio Ferreira Mo ta, peto
modo aliaaidnle humanitário, pe
lo cav^.íh-i i<mo e (knodo cora
que nus deífndeu titó a prizào,
uns girras iío sabre da policia e
do (?fSn<-./.'o j^ssoa), á que e a
vamo:i fterdistiriadó3 polo nos<c
algoz. Á tfiò distincto tfevalhéiro
serena <rt^ri>aaMeta r^oorihe i>os,
o jaiíia s se ^pagará esse fado da
nossa tòtòona.

00'isivo: a elevação da idéa quevogiUa no sang 10 humano...
Nicoln cabe sob''» o punhalsici»r.o, soo salgai} nm hrr^nti\s

transpõe os quatro* ang'o do
univ r o, deixando aqui * gloria,
y.lio ainm e ac»lá a idéa, a li.
berdade a o patri li «nu

II .j4 —«compoiiheiro?== Fontes
Olímpio ô Cisar o UUes conduzi-
doa ao ca cera üogro do criou-
no>o, oa«le nu se» estreito espaço' ão comporia d faio<so inamenso
dc vos^a* airn^s, doíO ;í iuexpu*

i r

MS^ONSaBIUDâDE
Qs «baixo assignados não tend

absolutamente, n'esfa cidade, nem
fora oVIIís rehum inimigo: ha
vendo p sr, cap. Joaquim Ig.
nacie Albe-naz, constituído gr»
luitam-rte, su figadal inim go,
ao pcinto d , abuzaudo do cargo
de de «ga^'\ èfl&cíuarcontra sú6S
pessoa*, ur a prizão arb.trana,

>a quhl nã foi seguida do çosiw-
mado «mçftjj ímen-o policial ^
virtude di <nargia do muita dig-
no e ordfcTO sr-, sul^eíegado V r
gilio Motta,'que (|pozs« forrorl-
mente a ai ais ^e acto <fe
canibalismo, jèoi > ei3 imprej?'^
iàzer resp<<f- .^vt» *© referido, sr.
Câp, Aib^n. zpo q aqu^r oíí n
Sa, que p,-;r ^iauíi., t«nhão de
soffrrr d^esiâ iu.ct.a «m diante,
querei ' ^as $p -tsoaí, quer |m
jsua ptbp-iodade.
I -GaçiuHra 7 <jg outubrode 1887.

%.... -*í)lfmpi»i Fe -iíti da ;'S
Il,.-Manuel- Fontsg Morena

éMaâ
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:AOS, SÍAETYISES BA LÍBER-
\-í ;wO'oí)ADE]|.!;,:: .

Í)ffMbecido a Mahuel Fontes „
Rèirab Olímpio Keheira da Sil
VA POR pCCASIAO[PE SUA PRISÃO,,

l:".'-- Mcrrer pela idéia é viver 
'no

coração da posteridade, é Irfins-
formara md%>m doirada con^
tellaçãó na borísunte explendido
#aiajmotkfidade!- -• :| v: r ',

^ t^raonia è o 'elemento 
iadis-

gfíabjlídade 
kdn vo ?as i':é<s.

i naiigcao^ra náo buffoca um
peito livre e uoia consciência
t^nquira..,.

D'Atuii!o3 ?o(d<dos na lucía
o direi to contra a forç^ d» virs

tudo contra o viço, cosira o r^r i-
i)-3 fjs'o áridos jornais vencidos

Salve mil vezes sôly^!
E cr.*vos da liberdade, mar-

tyres vivo da abolição!
(.ompjDh-iro.'—minha hora ha

«ie aproximai se também, porque
a nossa liberdade parece sos mi*
tó g«>» da Pátria, aos tyranaos da
^ntiiani ad*», um ob tsoulo a seos
proJMvtos o1ioso<!

Torííín que impcrta-noí «si a
;,er ade, sem duvida, t^m o seu
pod", a sua calara^ o shu d^s
pot sm<i, elU tftui accento< patbe-íicos terríveis, uu^ reiumla
cem força no-* ^orarõ s purottssim co.-íío nas on^denciás çu.&
pavei§!»

0.s lyrannòs nos álr içoamli..,.
Nào iHoj^r iaiis ror certo «s

?ersfguiçõ3 !l! ....N^o,..
Referidereiíios o captivb com risco
d3 no-sa liberdade ou de nossa
vii».

i)íscererjio* ao cárcere pelosdegfacs da virtude pmquanto*elles
ííiarchará) p* o c^uiiüho do cdme
ao cadafalso e guuto p^lo furor ão
povo que se agita!!..nas praças
publicas/

Vivão os mariyris da llbarda*
dei viva a boíie$|>íÍ viva a imprensa
abclicioíii^ííf viv^I o poder da
ideal viva a liberdade de pensar!!.

duau casas, q.,0 iMx.r-t
?na fallecida mai à\h\q p:» .jpJa
''yp-iHna de ttsis, com seu chu«br.do Silverio ae tal; porquetaes cas-ís esao sujnilas a pa-
g«men(o de divida», ton^a dn rr.e*
#I»í'0, bmica, a'é:n do nâo ler sido
inventariadas; sob p;loa da nuír
l»da le.
C&choaira.S de Outubro de 1887,

Mario ízidori Est e Id Basto»
>

®mê>mJk mm
Nesta bem matada casa de

negocio* vende-se maatega rn-
Igfza «ie bòi quaiidade, chá da
Iadja e preto, assim como Um*e*n ;>-e massas iSn^s cie t^dm as
q /ol-.-a.io , na rua Formosa des-
t» ciiaí4.
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ANNUNCI09
 »

. ATTENCAO
A abaixo a^sigosdo previne quemoguam contrate a compra d^s I

tant^mente grande qdanhd^iede tijolos na acreditada ceria-*
do Gnado fiernar'iino Roddgoues
reconhecidos c^mo os .melhorei,
de quantos possam vir ao mer*
cado. -

As pessoas, que os pretendesirem podem dirigir-se aò abaixo
assignalo na oiesina oléda.

S. Felix 30 de setembh^ dô

foaqoioi Àíves Saacbçs^

/.
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O ASTEROIDE
^V^P**- m> l.iil 1. .BX

ABOLICIONISMO
José Theodoro Pamponet óffne

ce seus serviços ao abchcioiusmc
d'esta coma cj.

Os «escrav-sados», que^se jul
garen. c^m direi t» á suas libe da*
des, quer por eff-ito da lei de _
novembro de 1831, quer por ou
tra 14, podem pwuralo n'e*L
cidade, no escriptorio deste Jurnal

FAZENDAS
VENDE

A VIUVA FREITAS
£ avisa ao publico, que mudo
provisoriamente * sua loja de f*
zen-as Pai& a casa onde est'V
ram estab iecd<»s o* srs. Andr-r
M-rrats & -omp^hia, a sim como
avi a qu*-. vende a* fazendas sem
rez«jrvd ue preços em razão de não
,volt_r para o novo estabelecimento

m.m\â\â\a\ê%ámm%é

Btsíoitus lógleze» üe iodas qua-
lidadas leue condensado manteiga
FHlipps rerr?i;a Santos, qum*
jos flamengos; e íe pi to, chá Pre-
(íré Uyon, em latd-i de \$ t 2$.

Veniô acreditado Padaria Leal-
dad^. a rui torma^a n. 15.

Vinho§

|anti-anemico
« Tônico e ReroBstituiüte
*€ DO

í Dr Sl-ANDRÉ
-% Preparado por GODEFROY, Phc»
_j da JSsehola superior de Pharmacia

de PAUIS
'M AWROVAD. 

PELA BXa> JUNTA D'„YCBN-"J DB RtO DE JANEIRO

' Reunias dos agonies 'tônicos os __a!s
Ml reconstitui»tes,çuina,Coca,Phosp_ta.n^* de Cal, receitado por todos os médicos,

mas convalescencias, debilidade, fraqueza,
esfalfamento, etc.

4J Regeneração do organismo
4' —¦—^* DEPOSITO GERAL

11 ifNtfSi I i*<À
W |-|g_|s||_ | Po-x-ü 
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Duvido ao máu lempo, declurrf
J^aqaim Marques, (iue P-c irá sem
vff.ito a sua tabelIa qa« «narc*
cá preços de cir radas pira di«
versoi pontos dest • cid^d^» con*i-
nuaado » vigorar de \vv el9 ^J*
ante, cs pr*'çü-s antigos feitos pe-
Ios seus collegas Viià <I,,ftt nS(>
se choro* a Í2««oraí:cia o- srs. ne-
gocrnles, faço a ires^nte decla"
y ti _ ft

C»ohoeir«, 24 de setembro de
1887.'
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CERVEJA BuaZILEIRí
V, .

ÍPAEI8, 9«', Bua Albouy, PABISÍ|

PADARIA LEALDADE
. ÂhüÀ FORMOZA

Tem. constantemente massas fi
nas «oroo seja boIaxQ.s- apompa
áür, bolaxars àdelina Castro, tuzo
Brazileiroi ^ífcoitps ftaos fatias da
Rainha e flor do tuco* s

Na iaa formosa n^ 15, ¦'.„ *..;,g
. -•.¦"•""-¦ •'.•.. i- mi, ,.__

Sa pado da lealdade vende-se
vinho figueira de supeiior quali^dade aguai o J S P J.

5§000 a duiis 440 rs, a garrafaé sau irapfirt-dor r/esta cidade Ma»
Oü'eI Fo'r.tè*í Moreir».

Tem sempre em deposto grande
quantidade da mesma, branca e
preta.

Esta cervejs è inaiteravel por
a 3 annos.
A sua fôr dôuradinba•'¦# perfaU

tam^nin límpida; seu paladar h
agradaM e éorresponde perfeita-ment«ao da tnglezà.:

SacionafS e estrangeiras iló tina
nimes em proclamar a sua !bonda«
de, chegando alguns ü'esie* a pre-feril a paa seu uzo particular,

O seu íabficante rogosija-se por
ter conseguido fabricar uma cer*
veja que está acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas 69
trangeiras, que s& tem mérito pornâo serem do paiz*;^ %
|;- O anounciánte ;tóm a profundaeonvicçà^: qiie;o ie>peitavel ipu*
blico, uma vez conveucido 40s-
Ias verdades, náo lhe recusáfi a
jua valiosa protecção,^do que se
jeonfessa suma!Bante.gralo.*

i/- •.'•

mm

«

4*
Este pr*eie*o producto9 emja

immensa eteceitaçaS medica i
atteêtada por iodos os profes-s*fff-> «jw • roeêitaõ todos õs
áiâ4, t considerado como o
grnuin» BSFBCUI-ICO DAS
ItohMtl&B áo FIGADO.

À$ mmt rebeldes moléstias
As flfado, aquellat quê resistem
é Qualquer tratamento, desap-
vertoem sob o influxo do 3 oi do
F«AaMrlA» *., í ,tte&im-m ès$e produeto â
túfsp ás vessoas que habitaS
•mtegiM» torridas ou quentes,**» imissEnvATiva

ilVSL de todas as
a»M^idd âo Figado., O
9*0X4)^ tsjmhem emra a

cx_j_-tet-

*r&90?p6 sv fUrHcia
mnem á eada *iérú.

elroSlTO 6ERAL ,
^raeÁlbouyemPatí»

í"> '' "ífs»
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