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O ASTEROID.
PODE, QUER E DEVE

Foram estas as palavras proferidas
pelo sr. barão de Cotegipe, quandoainda não era o presidente do conse-
lho de ministros do gabinete 20 de
agosto, em opposição ao projecto ai-
tamente abolicionista, apresentado á
câmara geral, no dominio do gabine-te 6 de junho, que depois foi chamado•«projecto Dantas».

Com estas palavras s. exa. compro-
mettera o partido conservador, logo
que fosse governo, dar o golpe na es-
cravidão nacional; e o paiz, apezar de
conhecer os velhos ardis de s. exa., es-
perava contudo, que s. exa., não o
illudiria (Testa vez,

Van esperança!
S. exa. recebendo as rédeas do go-rerno, recebera, ainda em seu inicio,

o «preste grego» com que o sr. con-
selheiro Saraiva, pretendera briniar'a nação!

S. ©za. porém, que na opposição ha-
via declaftóo, que o partido conserva-
dor «podia, queria e devia» fazer umalei, que vm certo espaço de tempodesse fim a escravidão nacional, longede devoi;-er o «presente grego» em es-
queleto ao «sábio» estadista «liberal»,
pelo contrario, aceitando-o com toda«gentileza», galvanisara-o, impondo-ocomo lei nacional!

De sorte que o sr. barão de Cotegipe
para quem a nação voltava suas vis-tas a cerca de tão urgentíssimo as-sumpto, parece ter parodiado um de-fensor, que compromettendo a causade seu cliente, ao ouvir a decisãodo jury, condemnando-o a galés perpe-tuas, exclamara: «foi o mais que pudeobter!»
£ Em verdade s. exa. trabalhou, tra-fcalhou tanto para salvar os créditosdo partido conservador, empenhadonas trez palavras: «pode, quer e deve».Pois será possivel, que- o partido de
que è s. exa. o pontífice «ifffallivel», só
podesse, quizesse e devesse galvanisar»o projecto do sr. Saraiva, que longede dar o golpe derradeiro na escravi-dão, procura, eternisal-a ?Certamente que sim!Mas, si a nação ilhidío-se com as
palasrras,«pode, quer e deve» de s, exa.

é porque esquecera-se talvez, dos an-
tecedentes esclavagistas de s. exa.,
desde os seus primeiros cargos pu-blicos.

Foi, quando s. exa. oecupara o cargo
de .chefe de policia d'esta provincia,
que mais «navios negreiros» ancoraram
nos portos de «Giquiriçá, Manguinho»
e outros, despejando mesmo nas barbas
da... «polícia», os infelizes africanos,
contrabandos em face da lei de 7 de
novembro de 1831!!..

Entretanto, s. exa., já no ultimo
quartel da vida, quando se devia vol-
tar para Deus afim de perdoar-lhede ... alguns «peccados», é justamente
quando mais se devota a impenitencia!

Ainda è tempo, sr. dr. João Maurício
Wanderley, hoje senador do império,
conselheiro de estado e barão de Co-
tegipe, de retroceder d'esse esclava-
gistno á que se afFerràra,ainda é tempo!

Os grandes homens não pensam só
viver para o presente...8. exa. tem tido uma vida feliz;
elevou-se do... «nada, á tudo» ...

Não vos incita também o desejo /da
immortaliflade?...

S. exa. que tem inveja da gloria do
venerando sr. visconde do Rio Branco,
collaborando á férrea lei de 28 de
setembro de 1885, para marear a glo-ria daquelle preclaro varão; porqueo não procurou imitar no amor pátrio?Pois bem; a libertação total da es-
cravatura se realisará em prazo curto,
mesmo contra vossa vontade; e vosso
nome, longe de ser pronunciado com
a dedicação e amor, será proferidoentre anathemas e maldições!

Attendei, sr. de Cotegipe, aindal è
tempo!...

LIBERDADE OU MORTE
Nos craneos: dos infelizejs càptivòs,

obsecados pela densidade dás trevas da
escravidão, projectara uma sentelha
de luz da liberdade*

Essa centelha de luz, iíluminando-
lhes a alma, não podia deixar de aque*
cer-lhes o coração. •

E* a liberdade, o mais estitnavel the-
souro, que sobre a terra: possue a hu*
manidade, se por algum- tempo- é^sup*-
plantada pelo,, despotismo, tarde não
está o dia em que, quebrando os du-
ros ferros, se apresente com toda su-
blimidade mais radiante de luz.

. f; »^-

E'por issotq\ie os míseros captivos,
que não ha muito, eram uns perfeitosauthomatos, moralmente fallando; unscobardes abatidos pelo pezo da cruelda-de dos engenhocratas, ou dos fidalgosmandiocas, hoje tomando o manto doheroes reagem contra a escravidão,abandonando as fazendas d'esses, quefirmados no vil direito da força, lhesroubavam o suor, e em recompensa,lhes rasgavam as carnes nos doridostranses das mais hediondas torturas!..Parece que as gottas de sangue, querojavam das carnes, rotas, pelo «chi-
cote» aviltante do «thug brazileiro»-foram outras tantas gottas de celesti-ai rocio, que regando a aurora da ii-berdade, ungira-lhes a alma, fazendo
os despertar d'ess\pezado somno deséculos! x

E, desde que o cordeiro tornara-seleão; e o arroio tornou-se caudal osorio, quem se animará a antepor-se asua ira e a sua maròhà? quem? . .Estás rápidas reflexões sugeriram*
nõs ao lançarmos os olhos sobre «gre-Ve» dos escrávisados de São Paulo,
que passificamente, sem attentàrem
contra vida e propriedade de seus
pretensos senhores, atravessam iner-mes as pevoações em procura do seu«eldoirado», a liberdade.

Debalde, sim, debalde a policia con-vertida em «capitão de matto» temintentado obstar-Ihes o passo.Debalde, sim, debalde; porque aquel-Ias almas, ainda ha pouco, a inércia,
a tibiez, a cobardia, agora elevadas,sublimes, alentadas fazem fugir dean*te de si, espavoridos os seus mizera-veis algozes ao igneo brado de «liber-
dade ou morte»!

COLLABORAÇÂO
OS VERDADEIROS IN1MIGOS.M _A%

VOURA"
Os politicosescravocrátas são e temsido sempre os mai» encarniçados ini<migos dos homens da lavoura, nãosó sobrecarregando à estes de impos^tos, no café, no assucar, no fúmo,co<

ma também não protegem a industria.HojeaiMaem vez de ajudarem oslavradores a desembaraçasse do onüs^
que fiseram,. que contrahissem, consi-derandò propriedade no escravo, pro*
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curam augmentar a dôr ao aflfiictocom taxas excessivas, os enganandocom falsas promessas sobre o elementosgrvil.
Não sabiam elles que a lei de 1831,estava em vigor, o porque consentiramtransações sobre o homem livre, uzu-fruindo da lei o lucro excessivo quecresceu com o augmento de taxa osirva sobre o esoravisado, com o fimde lucrar por meios de engasopamento.

,São ainda esses politicos que forgi-caram a lei de 1885, a mixtificando desorte que embaraçaram o serviço dalavoura, arriscaram o capital alheio ementiram ao paiz, com uma lei inexi- „ F.,v^,. .
quiyela vista da torrente impetuosa da |hoie tambemabolição no Brazil. I ";J0 l?IDAn,IU¦christão, um

des da sociedade antiga nom a
impiedade do seus juizes o de
suas leis contra a liberdade de
pen?8r, contra o progresso moral,
social escientifico.

Se um «areopogo» preparava
a cicúta e eom nlla fazia vencer a
existência de uma inteligência
esclarecida, se a «inquisição» agi

bram-sa na egreja do Moute, os
fristejos em louvor da Virgem Mar-
lyrSaata Cecília, com todo ex-
plendor como é de costume,

O pregão aanunciaclor da festa,
tora lugar no dia 10 do correrfte.

As novenas principiarão no di-*
26 do mesmo-

A lavagem da egreja e o bando,
lava «s chamas de suas fogueiras I serão feitos no dia 27.
r\ul*ü im iiulvri/t An or»i» 1iv» «v í /»A n ri rt . fncfn # « .. A I • ¦ » .. ..

Si fossem amigos dos larradoret não ICM3viam deixal-os na ignorância do dí-1 ue

para no delyrio do sua impiedade
caibonisar o talento, a imaginação
o progresso e portanto a virtude,

uma lei reduz um
homem a escravo

deviamdeixados na ignorância do di-1 de outro, um juiz lavra umareitoedalei, que não estava derroga-l sentença contra um homem aue
í^eZ^JLT^lEáL^ blm d0 salva outro da escravidão.paiz, prevenindo uma guerra com aInglaterra.

Não contentes cora o damno causadoaos lavradores e ao paiz, continuam amentirpromettendo manter ainda a es-cravldão, contra o poder do clero e doexercito e do povo inspirados da opini-ao publica.São esses politicos que inscriptos nolivro negro dos lavradores, ficarãorepellidos por elles «orno falsos amigose trahidores, que sacrificaram redu-zindo a pobreza os homens do trabalho,e em vez de melhorarem o estado affli**otivo da lavoura, chamando os homenslivres ao trabalho ^querem introduziremigrantes com despezas para o paiz,e deixarem matar os escravisado, notronco e nas prisões.Não mais vos enganeis homens do icompo, abraças vossos escravisados"como amigos e companheiros e guer-reai estes larápios do suor alheio,guerra.

•/ -

AbOLlÇlO
Sempre que una gran-de alma quer expremir

seu pensamento

Casario Mendes è condemnado,
esbofetiado e conduzido ao car-
cere e o juiz com um riso sar-
donico sente n'alma o prazer e
a gloria de executar a sabia lei—

A idéia abolicionista ha de porcerto mais tarde sor a historia mais
patriótica da nossa nação, ella não
quer a anárchia, quer a liberdade
da raça negra que existe entre n6s
com» propriedade de outrem,quer
tão somente um direita de huma-
nidade para nossos infelizes irmãos,

O abolicionista é odiado somente
pelo usurario, pelo espirito fraco
<lo avarento ou pela desgraça do
insensato, porque suas ameaças
são verdadeiras sentenças da ve-
lha inquisição.,.oao abate-o...

o auu pensamento en- - — - - —
conlra o Golgotha—diz '}em e da virtude

A abolição da escravatura deve
ser o sonho doiradõ de todo bra-
zileiro, não devemos jamais tre-mer em ser abolicionista porqueesta iiieia é a fonte perenne do

A festa terá lugar na dia 4 de
dezembro proximj futuro.

AO DR. JUIZ M OttPÃOS OU 40
PRESIDENTE D4 PROVÍNCIA 7
O escravisado ó um orphão por«

que não tem pai nem mãe qua
por elle possa fallar.

Ha na nova matricula gran de
numero de escravisados filhos de
africanos importados depois da
1831—Ignorantes e preso* nas fa-
zendas e engenhos não tem quemcuida de tiral«os do captivei f%
compete a v. s, condoer-se dos
orphaos e pois, dos pobres escra**
veados contra o direito e a lei. E
si v. s. não liver commi seração
então gritaremos tréguas venh am
abrigar-se a sombra da lei e na
falta do direito de represália.

A relação mandou considerar
no goso da liberdade a um escra*
visado que sendo matriculado com
norne trocado mostrou qua. aãu
era o idêntico.

Veríssima está baptisad& como

Heine.
Nâo ha, por certo, templo cuja

acchitectura seja tão dificultosa,
tão cheia de perigo como a do
progresso, mil obstáculo, mil con-
trariedadese até o desanimo, tudo
eufim vem oppor.se aos obreiros
desse templo divino, desse altar

ideaí.P'':-'.;:;¦''":'_^;-:^y:^\^;'
Todas as verdades, todas as

doutrinas, todas as idéias luctam

O escravagísta é o Ubo cujabocua ensangüentada só procuratriturar a humanidade e depois
com o largo e irameaso veqtre
vem no maior cynismò deUaMe
a sombra da bandeira nacional eexigir os fores dr patriota..li eu qüe sou mulato quasinegra e que alem deste acidente
sinto n'aima o impulso da idéiasoa abolicionutà, não admittó és

contra a perseguição, a maldi* |fffÍaJ5â0 ^f ^muhomem t eutro
ceacia, a calumnia e a
iníqua e hostil dás cirnas peque-nas e fracas que vivem no vácuo
esquálido e negro da ignorância.

Nâo admiramos mais o excesso
do crime e do vicio dos tempos
iâos, não lastimamos as cruelda*

tyrannia sella.? pelo roubo e pelo crime—Liberdade è taeo norte.
Lycintheo~-o Forte.

NOTICIÁRIO
FESTA DE SAN ri CECÍLIA

Este anno come sempre, ceie

filha da africana Cecília do
casal de Guimarães e matriculada
em filiação desconheci ia por João
tendes ou sim, ou não.

Domingos é filbo da africana
Felicidade cuja matricula dá 51
annos/e Domingos está matricu*
lado como filho de Felicidade,
assim pomo Luiza~ambOi pelosherdeiros de José Bufiut Eloy,

Fortunato vendido para, o Rio
de Janeiro ha 5 annos talvez, tam-
bepa é livre porque é filho de Fe-
licidade,

Belmira ó filha de fricana ||está nas correntes de um liberal
de. Cachoeira, que nem se quera matriculou, como sua escrava®
sim de Luiz José Alves para fim¦conveniente'. Mesta cidade ha 4 e*.
era visados filhado africana, quemoram a mais de 5 annos empre*
gados; em serviço domesüco e ifoÇf
ram ipatriculadoá no termo' d^
S. Felippe ao serviço da lavoura,

i^mammmmmM^im^mmMiam^smmsiÊmBwmmmiiiimr^
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sua senhora nao tem lavoura, mo-
rando nesta cidadã.

Coniinuaremes a publicar os no-
mos dos escrn visados para que a
policia saiba que sfto forros,

TAL TIO, TáL SOBRÍiNHO
E<n uma desta villa (ou cidade)

dest» provincia, um «ádvègadh
nho», entre parenthezes «bacba-
reb.supplicando á um inventi-
riante a procuração para o res-
pectivo inventario, depois de muito
«cacéteamento», terminou a carta,
«garantindo o bom êxito em tudo,
visto contar cora o curador geralde orphãos, que» (attendAe) «erq
seu tio».

. Em verdade, o «advogadinho»
recommendava bastante a digni-

dade do tio,«-«curador»!
O inventariante porem, não acei

tou o cfferecimento, dizendo nao
ser amigo de...«palótas»...

Da negativa do inventariante,
resuitou, que o «lio, curador»,

se oppozesse a certa pretenção doinventariante, apezar de ser de
justiça....

Felizmente a «carta rogatória»
síà em mão do
7. - < m «Argus».

'> ASTRROIDK'¦¦'¦¦¦ ii Baggaa^a, -j " SS***S5 ' I * '/"
~ ——!tiH? "" ¦ . iDe <*no que rauiia razâò temoj habitantes de Uoriliba de ih.aignarem-se contra a ca^ra mu.nicipal; porque sendo aqueila fre-

guezia uma das que ai;,i8 «enebem» ps cofres municipáes, étombem a mm esqueci ia de todas.
Aguardamos o resultado d'essareunião, afim de sobro o assumpto,o&ais largamente <i?eile tratarmos.

"» «nliga o muilo acreditada Dharmacia que foi dc fallecido coroneliouo Bapiiita Pampbnet, com «nome de phairuacia Pampotiat.sob a direcçao de seu filho oPharmaeeutico Cincinato Fompo-m, girando coai afirma deGiii-cioate Pampoaet & Companhia.»• tfelix 7 úq novembro de 18S7.

TftEZ PERGUNTAS
Pergunta-se a cerío capitfto, sefiâo ierabra-sa do que fez' noJonsistorio Ja Matriz por occasiàuia reunião dos lavradores, dizen*Jo ser abolicionista?

Se nâo lembra se que ajudou acantar o hyrauo abolicionUh poroccasião d* chegad».do conselheiroitíkco a esta cidade?
Se não lembra que a sua es-cravisad* B. está prezí e com«ma grossa corrente aos pés notundo do sau sobrado?

Valha^me N. S. do Monte.
¦-**-¦ BàBaEsr

ANNUNCIOS

RÉJÍE0WS HDIÍEJPATHÍCOS
Graaie sortimanío de rftmdihomeopitlucos. nao só em Globocs, como em tintura, e as4w bo-ticas completas, vindos flm um-caixinha, com colher oara timase ° m^icamento. Estes medi-

IT v,Sâ0 ?ait0 «•»»». poissâo recebidos ultimamente da Eu.ropa e dos Eítados-ünidos. Ven-dern-se por menos do quo ôra os,
fa qualquer parle. Ager.0la ém

^chee-ra ioja de Fo.tunalo Joseíermra Gomes unicamente.
nb.ar-lBSahS° ??? a C°^"

VISITA HONROSA
O collega do «Êcho do Povt»,

orgam das idéas livres, e aue sé

Tinto e braneo, de primaira esegunda qualiiade, vend** Manuel
Fontes Moreira, em pipas, bar-
ns e a retalho em litros, aceitação

publica ua cidade do Recife? í o", SSvineia de Pernambuco; honrou d 
,.mmen.sa-. ,ÂJ

» ujuiuy i Qde primeira qaa]lfjarj8 jetn

ABOLICIONISMO
Jesé Theodoro Pamponeí ófiare-ce 
pus serriços ao abcliciomsmo

a esta comarca.
Os «escrarisados». qm se 1(Ji

nos com a su* visita, remetten*
do-nos os ns. 5, 6 e 9 do seu im*
portanto abdomedarío.

W seu proprietário e redactor
o illustrado sr. Amaro Pessoaagradecemos a delicadeza da visi 

*
ta, retribuiremos coma continuai
Çâojdo nosso humilde «Asteroide».

IVRE 
~~

leste vinagre ao commercio tem gare» com direito á sua! hhJl!«ido immensa. (dp, an» nrt, \*> •* 7 iiDerda-ues, que por effeito da lei de 7
substituído perfeitamente o de Lis
i ...

JUSTO PROTESTO
Còflst8*nta, que o commercio

da Murüiba pretende promoveruma reunião para solidariamente,
protestar conlra o pagamento dos
impestos municipáes.

A razão de semelhante delibe*
ração do commercio de Muritiba,
éter a câmara municipal votadourna verba para a illunoioação
dVquella freguezia, a tfxforços do
digno vereador sr. Augusfo Motta,
e contra toda expectativa, se ha-
ver sup^mida tal iiluminação.

de nataabr. de 1831, quar"p(jr
ka« rt -i^ -.* .outra in, podem proeural-o nW«boa e muitas casas que vendiam 0idade.no escriptorio deste JorSdeste tem-no substituído por ^«^ 

Jornal#
aquelle, sem a mínima reclama- ¦-.
çào por parte de seus freguez^. Na padaria lealdade vende.s-

Deposito na fabrica de café \m^ figueira de superior quali*daáa íjaas © J S f J.
Bm oitos Inglezesde todas qua«-íidades leite condanSüdo maateiga

Fellippe, Ferreira Santos, quei*
jos flamengos; e de prato, chá Pré-
6)0 Hyson, em íatas de f|t 2$.

Vende acreditado Pada'ria Leal-
dade, a nia íormasa n. 15.

m uido a rua das Flores n, 21.

POS' ANTI- ASMHATU0S
Preparftdos por Fortunato José'

Ferreira Gomes, o melhor prepa-
rado para aeíhma (puchamento)
bronchites chronicas, e agudas,
coquelucha (tosses convulsão) mo-
IfStias nervosas, tosses rebeldes,
gôttas, escarros o sangue, roa-
quidáo, diffieuldade de respira-
çáo, tiska da garganta e do pul-
mào. Ia

Vende Erneste Simões da Silva
Freitas, em sua loja a Rua For-
mosa. ;

m
%W

São

PHARMACIA
Brevemente será reabarta a mui

convidados todos os Srs.
sócios, para uma sessão lextraerdi-
naria da assembléa geral, sabbado
12 do corrente, as 8 horss da noi-
te, afim (fo tratar-se de negócios

jdô gwnde mteresse»

- mà
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NQZSA SENHORA D'AJU DA
MANUEL CONTES MOREIRA

do

A»..*» ro respetíml pu!.!'c... quo na | roíima festa de 
Jossa

Senhr-ra .rijada, terá exposta a renda ¦ «ua muito «creditada
cerveja k-r.zileira, nio cò uo alro, n'«m elegante kiosque,
cama lambem era uma cn particular uo raesiio lug*:, com
commodo e desesnc^ a r< mW** para as exmas. família-

Ô aanuneiume es,m*a Aí.ie, . ua este seu esiorço aeja-eo'

pela coadjuvante* oo resptó a?$ publico, ne que muito &£,-.,..a»
cido será.

Preços 240 ís; meia gatrafas.

qaa ancoAtn» no mercado, razões
estas quo o ççiloàa na alUra dé
sau verdadeiro valor.

A ixmas.fam>1íaa que áasíjareÉf
lazar de -çm fitaert tao f feito

mudarão ibi^ur^ do mesrc^
m feürie* a jr-asdfisFloresn'24
luga.- unicja míà é vendido.

CERVEJA BIUZ1LE11U

FAZENDAS

A

VENDE

VIUVA FREITAS
£ avisa ao publico, qa§ tragou
provisoriamente * sua loja .de fa*
zendas, pa?a a c;*a oadie estarão
ram astabeiec.dos $5 crs.i André
Moraes <fc Compensa, assmeor^o
avisa qie vende as fazendas .se-;u
razerva de preços, em razão de nio
voltar para o novo estabiieoimeuto.

Preço ljjCG$ o kilo.

5§000 a duzia, 440 rs, a garrafa
é seu importador n'esta cidade Ma#
nufl Faate; Moreira.

Ternsemp/e em «ienosite grande
quantidade da mesmi, b>:uaca e
preta.

Efta cerveja è inaiUravel por
2 a 3 anna*.

A sua aôr douradinba o perfai»
tamente límpida, seu paladar ó
agradável e corresponda perfeita<
mente ao da ingleza.

Nacionaes e estrangeiras sSo una
nimes em proclamar a sua bonda*
de, chegando alguns ti'estes a pre-
feril a para seu uzo particular.

O seu fabricante rogosija-se por
tar conseguido fabricar uma cer*
veja ^ue está acima de todas na-
cioniies, a superiores a muitas es*
irangeirai, que eó tem mérito por
nfto serem do paiz. -.-..

O annunciante tem a profunda
Aínvicçio que o respeitável pu-
b!i:;t, fcma vez conveucido des*
ias verdades, nio lha recusará a
íum i*V.9i* protecção, do que se
tafessa sumamente grato.

AGUA CELf-NA
O melhor preparado pí-a \is0

caspa* e fortificar o cabalío, %m*
de a batateira José Go&çalires íq
Almeida

GAFE' MUIDü

TIISLOZ
O abaixo assignado t* n tmà*

Canténoliie grande q ^ntidac •
áe tijolos na acreditada olarias
io Onado Dernardino Rodsigoua*
r^;nki5ciícs como os nalhoits,
dü quanto* possam vir ao mar-

óas, q-ue os pret-aada»

pc 99

*&* rm&
nm pedem dirigir-se aò abaixa
2^iÉ^<&* na mesma olaria.

fe! FsÜx 30 da setembro ia

Joaquim Alvas Saaehes.

Manuel Fontes KoÁiira,CGntini?a
com o seu fabrico dt café nmlo-,
coino é geralmente eonhséiik.

Este-eafe é o Stà&||^ çj||4r#s
que as exmas. fainílié, e mil*,
amadores podem im^ tm^mM o
mínima receio da que seja um pr*dueto falsificado ou destetuidô da
seru verdadeiro paladar;pois o ia«
fabricante «lem do conbecimento
profissional 4ue *««« n«sta in-
«iistiia só manipula o melhor café

wmàM& uai
iiii

b$m montada casa de
vitfk-íà' maütega in-

K«ftta
negocies*  -
|!lfi m Ife quaUdadi, «h4 «da
lzt\U e..-ret6, asisim co^a tem
sempre massas finsa de U^das as
qualidades, aa rua .1 ortii^a das
u

«&X+
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PADARIA LEALDADE
PA MJA FORMOZA
constíiutementa massas fi'

nas como seja bolaxõas apompa*
ior, bolaxas Adelina Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias da
üaiaha • flor do trigo.

Na rua formosa a. 15
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