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O ASTEROIDE
DATAS MEMORÁVEIS DOSM1R-

TYRES DO ABOLICIONISMO
Cachoeira

«23 «Je julho de 1887»: Cezaio
Ribeiro Mente*, é prezo, ciV-U-
ciado e mettido n^itna enebovía
em communhãocom os soeler t si

«»
«27 de setembro de 1887»: On#or JoâoAngtílo Femi'a, pos*limão do .«jaeroid»»», é prf»*«spancãdo.—e *s gizetig. fijlíc^radas, a luz do dia n'esta c dai!
,' 

'. «*

^4d*outubro de 1887»: Oym-Ptó Pereira da Silva, proprietárioda typ. do «A>teroi>», e o suo.dito portuguez ' Manuel foule*Morara, ambos sócios do «ClubAboiionista Carigé», são pre os
| W$^M^&fôâèi emeemmui*h«<J com fa íçeleratos!

/ia

| «A'nçía o'e»a oacta 4 âi oulu
íro» ^«.injuriado e «bafe*ego publioamerne o o«togena-ioIgnaro j^è de Freitas, adepto«m wda ,m$mmi psio mtrano delegado jaaqniur ign.cio

|i He,,«qae José de Freitas, filhoa «qunie; píocufa uma tepresiliacontra o agrado dl»* tra-
cahe Henrique toorialmea-e tó,j.«oi por um tiro que lhe di a
MÈ$-'?'^bd^P » "fllial-tam.
cem é W,do em uma d,,» mãos; a*m Vm 8 horas da noite,--.0 povo'levado reló clamor publico, cer--ea a reside na» cie Àlbérnas e

f|K occaiiào 'de .dar-lhe 'vóíae

•antas

píisfo a ord*m do «ihefe de poli-ciiji manda A'bernaz ^íaj fôrça
púbica, esningardear o povo,—¦)
#a j-in^llávdo seu sobrado com
seu ir não Manuel Joaq.iiw A!
hèrnaz v capangas—ífspardiií tiro??
d jmt lis e revolwr sobrls o
povo,—sahinlo gravem^t< feri-
«ios o? cidadãos, EftQas Pimpo-
neT—-filho do redactor d-'es>ê jornal. e Vicente Ferreira Gomes!' PTessa mesma noite o cida ião
Eneas Pambonet soff^ra a am
outação do dedo minjmo da -máo
direita, e de parte d'essa mâo!;Em ièia«vewas é-ct*á funestas
f <<z-se proiogonÍ9ta dVse* dramas
de sangue, o deleg&do conserva-
dor Joaquim Ignacio Albemazi

Glorias do governo d-e Sua Ma.
go tade ImpetialIHIMI -

OS CRIMES COJNTRi ESCRAVOS

• p v»

Honramos hoje as nossas colum*
nas com o luminoso artigo dó il-
lustrado chefe da ideia abolido*
nista, sr. dr. Joaquim Nabuco,e?n
o qual. depois de verberarenergj
ca mente sobre as idéias encrava»,
gistas do. presidente do çapselbo,e á sua .policia «sqbvenoíí\n^da»¦•
para a p^rpatragão dos crimes
contra escravos;, p|s% à nafrar,
nao si, 03 faitgl de 'teanibalismo
efliciab, pHçpetr^dosi e;n infirtliziBs I
esçravisados na povoâçêode Sinta jM^ria Magdalena; corno lambem,
Q,cèupa-síi Ia gamnnte, dos fadas
sanguinoientos, exhib^os n-^sta Icidade (pela ex-dejegadp. capitão \fôaquim ¦ Ign?cio Albernaz,jr-o !
«protogpnista (aguado ;a; genal Icrença)largaiia<jnte j^al$ria<Jo paraa perseguição do aboliçionisaia^e
do seus adeptóí!

.» i ',»£.-

Chamamos a attenção dos nos-
•os híitores para o mencionado ar-
ligo, que da «cidaíe do Rio»,
honramo nos passar para nosso
édiclorial:

«Os senhores quí estilo matando
escravos nas sua- fa^ndas não são
por c*rto os niulhíres aluados dò
actual gabinete. O presidente do
eonselho desejaria no intervallo
das sessões fazer oss^us «estudos»
sobre a ^scívidã) no tratado» «ad
usum l)elphini»do voltarete e hão
no manua» popular no^ assassina-
tos e d»s açiôfe^ - > <• - -

Quando mesmo a- princeza» qui-
zesse mostrar se !alueia íioliowor
dé taovfactov, elles não precisam
de decreto imperial pa^a ser leva-
dos pela Instaria a conto de* om
govecno, cujos agentes desde o
presidente do canseid*o;até o^uüi»
mo a«snlarUdo dó Club dá Lavou*
ra e Commercio são todos carras-
cos de escravos,:' 1 u

Qua nd-o ú go ver aò (está entregue
a homens! que só^ sentem uompai-
xão pela riqueza de sua classe e
que diante mesmo^ do escráVtf às-í
sassinado só tem-wn pensamento—o de salvar a instituirão assas-
^ina, a"cc/hscíeilcia Mordi dfysaèc
governo não pode ser outra senio*
a dós jurados que absolvem syéte*
maticamente os assassinos de es-
cravos « dos lyactu^dores qtie des-» •
pad-açam vivos os escravos indi-
ciados., ç» o :j, c M: k h ^ i ^'M f% i •>

Masi nem por esle ser o grau de
consciência do nosso governo dew
sjer menor o. esforço da imprensa
para convencôL-o de sua respoa*
sabilidade no& factos qu«^ a saa

1 presença ámnistia,
As auioridades de Santa Maria*

,»•
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jlagjalena parece que estilo mos-
^ahdo zelo e *•divida*- pa veiifi-
eaçSo dos crimes rJènurBíâdô^ o
«o promotor publico dr. Luu
Tamborim n»" M'í síguramént*
desejo, como nüo frita capacidade
emergia, para ^mf{T a cu,Pa

aos ciroinosos. O P°*<> do """"j*
cipio BPnte-se mmb-m tomaiode
vcionha b compr-t-honde a nodoa
snb-« o nome de sua toeilidfe
pelo horror qne em todo o daiz e
iir.da mais, em iodo o mun.lo.oi-
vüisído cauíará a narração das
scpna» incriveis de «elvagei-ia e d*
sangu<\ de que Santa Mana Mag-
da^na acnba de s«r o th atro,

Tudo isto, por£m, s<rá em vão;
a oscravid&o é potWcaroecte soli-
daris; « acçao da justiça qu«b'ar-
se^ha contra a consp ração geral
dos senhores de escravos para
tratar o crime de qualquer dei les
como um crime de toda classe,
feto é, como um crime justificado.
Sob o actual governo náj ha meio
de punir a morte de escravos, nem
de tornar effectiva a abolição dos
açoites mortaes. EU« tem em ma-
teria de escravidão um passado
igoominipso, e o crime unico que
resolveu acabar è o de asylar es-
cravos.

Em campos a policia ó, por de.
claração púbica <Ío escrivão d?
delegacia,subvenciona(la pelo Club
do Commercio e Lavoura! O es-
crivfto declara que esse seu proce»
dimento de receber uma gratifica
ção de 100U foi appfovado por
homenes dos mais graduados do
seu partido, como é o conselheiro
iThomaz Coelho. Nâo se pede con«
íessar de modo mais deslimido a
«prevaricação» que reina na po-
licia desde que se trata de perse-
gui r escravos, e por isso a decla
çãoé «inda mais importante como
revelação do systema de policiae escravidão solidaria, do quecocoo ctiiífissão publica de um cri
^e individual.

Mss em leda a parle do paizda-se o mesmo. IVa Cachoeira,
no provincia da B«hi/*, é i|Üp|
a reacçâo escravista, estimulada
pelo conhecimento cxscíq que ha
ali d«.qnaaiO'pod«-o . presidentedo conselho auioigar e approvar
sob o pretexto de dlfàhier a pro*
priedade. O delegado de [oficiad'aquella cidade o capitão Joa*

quim Ignrio Altv naz éum tine
ci nr"io como convém ao escla-
vagismo,

Um pequeno jorn»l abolicio-
njjftit O «t*teroide, reagido pelo
sr, Jo é Theodo-o Pamponet, cau-
jou log . no seu prime ro numero
(ai ir:i?açfto ao cspnâo Albernaz
que oUh ju <>u não ter seguida
raiva. O jornal, porém, apjzarf
de ^visado d-» que ia ser exíincto
a força, insistiu em sahir àrua
«egunda vez, e com ^ff ito ap
pareceu com esta pergunta muito
p-rniiento ào caso: se a G cho
eira nâo tmha em seu seio um
cidadão apto para exercer o cago
de ddegado.

O qoe *e ceguiu a essa pro-votação d> abolicionismo á poli-
cia da Cachoeira os jornaes, ainda
os menus suspeitos, ja o noticia»
ram. *

Albernaz perseguiu o» vendei
dore< do jornal insolentc que a
hti* vilipendiado mo oxercieio
*e seu ür>»gof esbofeteou um octo
g»nariu que encontrou no cami*
nho de s «as fòçanha*, prendeu o
proprietário ao jornal, e enco&4
irandooe com o filho do ancião
que desrespeitara travou com elle
ara du 11) em plena rua, de quuresultou Beirem ambos feridos
Essa série de factos não podia
deixar de levnnt-r o povo da ci-
dade contra a p&i0a± e de facto
a população d* Cachoeira cercou
* ca<a d*> d l^do, dando se um"onflicto em que «ie lado a lado
fo am deparado* tiro* de espin*
garda, ficando lendas diversas
pts*oas do povo.

A moralidade dos facto» d*
Cachoeira é diversa da 'Ojalidad*
dos Jactos de Santa Mara Magda»
lena. E-t^s vieram mostrar que a
escavidão, longe d* ter acabado
no Braaii, cem<> *e tem quer d
fazer cr.r á Eu opa, fesrà em tod
o- seu vigor e ainda mnlem o•iire?to a b trano de vida e ue
morte sob • o escravo, «ioda tor»tura por vmeticta particular e
amdi mata pelo prazer de mat?irt
Etempre o eapr: ho ao mesmo
t< o_>>o pu til e homicida que foisempre do snihor que se deleita
emde*tu.:\ c mo uiía ciauce,
a propnedaaade que vive, e Cítmoum tigre, em ver correr I í^mm
de sua viwiioía.

0C-. n^ n-i/w.

0$ factos da Cachoeira mo4ram
outrn cousa» que o cidadão queno interior do paiz quizer, como
a primeira victima do capitão
Albernaz, o sr. Cenário Mendes,
salvar o escravo das garras do se«

nhor ou como o proprietário e o
redactor do «Astaoidp» levar a
propaganda da abolição a terras

qu» o esclavagismo considere se-
rem seus feudos, não póde,?ob o
actual governo, esperar da partedas autoridades senão o tratamen-
toque deu aquelles alentados a<
bolicionbtas o delegado da Cacho-
eira.

E* preciso, entretanto, no Inte^
resse ua nossa causa commum,
que üenhum d'a?ses factos deslU
nados a fi.ar impunes deiie de
ser trazido ao conhecimento do
paiz e do mundo como docuraen-
tos que sáo do ho-rtvel atrazo
moral do nosso gorerno e do ca*
nib lismo do que sa ousa cha-
mar entre nós autoridade e jus*tça publica.

Esta quostão não ha de ser re-
silvina perante e historia pelaconscitncia dos escriptores mer*
canados e dos ministro* cumpÜ-
cejde hoj-. Toda essa miséria
paga pela verba secreta ha Je
ser pos!a de lado como o detrito
monstruoso de uma organisaç&o
social putrefacta. Náo é, porém,ter em vista essa justiicação fu*
íur, que dcemos reunir as pro-*a* da criminalidade das institui*
ções contemporâneas. E* no int^«
resse mesmo do presente, para
que, amoiitoavios, uns sobre os
outros, e esses cimes de todos os
dias formem uma pyramide de
iniqüidade, ülta bastante paraha mar a attençao dos poderei
públicos. W-íÊ&t^^WS^f

No intervallo das sessões en-
quanto o governo estuda» cum-

r* que o abolicionismo lha fer*
n ja o principal assumpto para
ess*s es.uios, !< azando & luz,
aesenierando-es e g!upandovos, os
rim s horrorosos em que a es-

^ravi íâo empraza ainda cada anno
4-" WÁ existência nacional.

A9 mentira de que a escravidão
ai abou no Brazil, precisamos op«
por « ve* -rde dos crimes conti*
nuados que ella commette, a es«

a ti m'ca d*a perdia dessa pe« ver*
siddde organii^da, mostrando que
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ella esta wda f m toda a sua f« rça
«quefôda diz^r, ramo sempre
olhando em redor de si.

O Estado s u puU
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NOTICIÁRIO

CONFERÊNCIA
0 illustrado atodemico de di-

feito, e ardente abolicionista sr.
dr. Salles Barb^a, dgnou-s*
honrar*n<s com um ermi lar d'
«conferenci«» promovi'» ppU«
sociedades Pernambucana contra
escravidão.—é Umôo Federal; cu
ja conferência fo a r^ali a ia no
Theatro das «Varia tades» sendo I
orador o admirado t »buno sr.
dr José Hy^mo Duarte Pereira,
Lento Cath r»t co da Facul lide
de direito do Rec fe,

0 illustrado s<\ dr. «Salles Bar
bosa» foz acompanhar de sua de
ficada offarta d'es*as amistosas
palavras

41 lllustrada e aboüconista
redacçSo do A>teroid«»

Offrsrece S*llig Barbo<a.
Agradecendo 

"tia delicada oíTar-
g*r*rrini03 qu8 a cnif^^n^ia Jo
ia, illustrado sr* dr. J. H, Duarte
Pareira, ficará gravais ^m sQ*so
espirito como um espientHo
ensinamento bi4 «rioo, que é mais
do que um* defeza aos escravos
por isso que é a authopisía da
da Pa)fia;( na pbfaze do* Ülu--
trad* sr*. <toutor*s. Salles Bar
bosa, Cunha Mello, e J. fl, Cunha
Junior.)

veriuo «s mesmas propostas indi-
car a unidade métrica dos preçose sou fiador.

Sâo Felix 26 de outubro de 1887
Pela commissâo.
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SECÇAO LIVRE
PERGÜKTA ÍMOCÈMe

O celebe «baleóte^^qu^ no seu
inquérito vio tanta gente, vio, porccíiso. também por lá—o «Tapi-
ran g_?»

Vio o «Motta»?..
O ABBLHUD9.

que as ex
amadores

^iü«, famílias, e' ("em faz r : zo t... f/j 
0miDímo r^c í de qm soja um p odueto falsificado ou dtístetuko -o

seu verdadeira pèlatfa^p-iis o *eu
fobric.intu l m 'o conhecimento
profissional q i ? tora n* ta »n*
iiuàtiia só m<n,pula o nníh »r café
que encontra nr> mercado, razões
estas qua o colo/á na altura uo
seu verdadeir. valor,

A exuias. m ! s que desj*r muzar de um g6ie;o kâ*^» p^rfciioman dario abastecer *S8 do uieiu_o
na fabril a rua das Fiores n* 24
lugar ume >a ond* é vencido

Preço fgüOO o klo.

'íS-' CONSÓRCIO
lf» noite de 2* do rorrent* re"

ceb*u-sa em matrimônio o nos0
amigo sr. commendador Joaquiio
Manuel de S_ni'Anna com a txma
sra* d» Juvina Guaraná Sani'An

Desejamos aos nobente* eterna
ua de meL

A apresentação que faz o eleito*
rado em senalor de S. Gonçalo
ao sr. «S^I lagiez»; é farça pois
nio precisamos de representante
cacete.

Muitos eleitores

ANNUNCIOS

IRMANDADE DOS MáRrYRIOS

1

Tendo a n esa d sta irmandade
de fazer C<»n?triiu enrafiro» no ce*
miierio da Sana Casa de MistTi-
cordia e acha.dose f Iti de re-
cursos suficientes para Ião ne es
Síria obra, condido a tçdos* os
irmãos a entrarem con os m n-aes
vendia* e com a <juo <* qu> Ih s
permiltr ra s ias fo ças, afim e
que não p <rc*m o dir-ito á* ra^s
mas carneira, ur« a vez qua ten*
io de se proh bir o* enter -a nen-

los nqs log res onde são actual
ment* f its, ficará, a irm na Ia
obrigada a at euuer arenas aos
i mao< que concorrerem fará os
novos car ei ros.

Consiütorío da Irmandade do
Senhor B<»n> Je u< i»s Ma tyrie»,
6 de outubro- -<# 1887.—O the ou
feiro,--Prospero Lambertino dc
Carvalho.

TIJOLOZ
O âhaxo nsignado tem t n|«

tanteraente grande quantidadeda tijolos na acredí^da olarws
do finado Bernaráinb Rodrigouâ*
reconhecidos como os melhoras,
da quantos possam vir ao mer*
caio.

.As pe?í?óa*, que os praíendesr^m podem dmgK-se a6 abaixe jasfcigna tó na m-sma elariav \
S, Felix 30 de sete-itbro à% \18S7. I

Joaquim Alves Saachesa i

m
i írM! ü

CEMITÉRIO DE S. FELIX
À commíssSo encarregada da

construcçao do cenulerio m fre
queria de St Felix, conviia a^
pessoas que qxlzerem aorezentar
propo-las pata a explanada do
n^esmo è paredes laterae^ da ca xfi Manuel Fontes Mo^ infcon'inua
a fazerem*im <**è o dia 7 de N - com ó -eu f-b-i o de cí*lé umi io,
vembro p.oximor m e^ar/proíio como é ge-almeutò <vonhttcf<s<K jÚo sr, Geraldo Oautiemaiui; á$i £sk Mie ó o v^edaduío caía du J

CAFE' BID O
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José Theodoro Pamcanet óff^re

cesuus serviços «o abclicionism
d'e**a ccmac,».

Os «uwravisados», que seju-
gareoa com direito á sati> liberd
des, que por rff tio da l<?i d»* *:
d? novenbr « e «8311 quer ioi
caíra li, podem i roçar -lo n-est
Cidiídf,no oscrip or o des efom»

FAZENDA.

t1 li p', eir^r/i S-jrto*, qu •«.-.
jjs fla «««.g-is, h ('o p*_u>, chá Pr«A
£¦> o lly-o-i, "rn iatatí de *# e 29.

VeiiJ^ «T«'dt*do Pala riu L-aU
iu d , d u > sé r»na a ti. 15.

Nüsta bõm montada easa d&
negocio, vuic*^-**? m* ,lega in**
gleza dè bôfl qijfílíríajiei ubá :da
índia e preto, jtfsiin co'ii(. tem
emoremasfis fin.s «e t das a*

qufil'da<-0 , na rua Formosa des-
tai cidade.

4- •*

VENDE

A VIUVA FREITAS
£ avisa ao publico. q<ie nu o
provisoriamente ** sin oj» d;è t
zenla*, .>a*a a c»sa ónofe est v
r«m fista^l^cds o* ors. Amir
Worats & i omp ?bi', vSKnceu;!'
«visa qa- Vj?aie a- tentlas ^n
rfZi.Vd.ire prtos em nuâo de n&<
voltar para o novo HfebôJ ciinenío

m
si ;"

_23_

[Vinho |
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li T022ÍC0 e RecoRSíituinté

| Dr SVANDRÊ
2 Preparado por ©QEMEFROY, Ph«©
2 àa Esthoia superior de Pharmacia

MMOVADO PELA EX"* JUNTA dMiYCIEXB
DE RIO DB JANEIRO.

i - ¦-'•

Reunias dos agentes tônicos os mais
fleconstituin les, Quina, Coca, Phoapbato

Li de Cal. receitado por todos os médicos,
I mas convalescèncias, debilidade, fraqueza,

j| esíalfaroeiito, etc.

fffegsfwaçco 
io organismo

DEPOSITO GERAL« PASB, 9"', Bua Albouy, PARJ3£
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PADARIA LEALDADE
AüUA formoza.

í lan. constahtemeníe massas fi
ilaar i^mo seja bqlaxõ^s apompa•
dor, bolais Adelina Castro, Luzo
Braiiléiro, bUcoitos ikos fatias daBainha %$&% do Itigo^ 1

Na laatofmoía b. ig
B* pa mm lealdade vend^se

dada .gua* e í S P J„ , H

§000 a (iuzfe, 440 ^, è ga%fofé s^í importador «/esta-ciJade Áiínu l Fo ^!e* Morpi^.
T^m wmpr* *m deposito gnnd^iquanúdade da me$m,s, b^anç/i e

.: Esja cerveja è. inaU^riml wr? a,;«> «tiros. *
* sua -ô^ douradfciha e pe<fri*ttm^Qif. límpida, s-u p*!a.a' é«gfadav,l|fl có®s|nii_tá perfHta«mente ao da M^íeza.

oSwíionaís-e e^angeírwrto unanimts ^m ^roclma*r a y^ b ndi-'^, cheganeio tlguns uV. 0v a pre-terUa tarais?u uzo par. calar.?3 O «eu ftb>icanh rogo^ja-se po^lar cs.íis gtiído f.brioar uma ct*veja que está aeima de ÜÜÜj. na-cionses, e superiores a muslas eslíMfttira», qüe -ô¦ b» marílò »ornãoseitera do paiz.
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Béo Fragraj
de OODFROY II

Este precioso productot cuja
tmmema acceitaçaõ medica êattestada po* todos os profes-sores, que o meeitaõ todos os
dias, è considerada como ê
genuíno ESPECIFICO DAS
MOLÉSTIAS do FIGADO.

As mais rebeldes moléstias
do figado, áquellas que resistem
á qualquer tratamento, desap-
parecem sob o influxo do Boldo
FRAGRA. «

Receita-so esse produclo étodas as pessoas que habituo
em regiões tor ridas ou quentes,como um PRESERVATIVO
IHFALLIVEL de todas as
atfecções do Figado. O
BOLDO também eura a
Comtipaçaõ. , ' ¦' í

Vève-èe consulta* m noticia
amena â cada vidro*

DEPOSITO GERAL
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