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O ASTEROIDE
ESCRAVATURA ANTIGA E MO-

DERNA ' .
O «Panorama» illustrado jornal quese publicou em Lisboa, em seu numero128 de dezembro de 1839, tratando dotrabalho livre e o trabalho escravo,opina sobre o trabalho livre de prefe-rencia ao escravo, e fal-o de maneiraeloqüentíssima, bazeado em opiniõesde auetores importantes, e de viajôresantigos c modernos.
Assim pois, fazemos nosso o referi-do artigo por julgarmol-o edificante, eanálogo ao nosso programma abolicio-nista:

«Em todos os paizes da Europa exis-tem preocoupaçffes relativamente a
questão sobre que versa este artigo*acredita-se que as colônias não podemser cultivadas senão por escravos: exa-minemos pois este facto, porque é 

'in-
teressante para .nós: reunamos poisn'um só quadro todas as informações
e todos os dados, não só da theoriamas também- da experiência. ?

Quando.se quer calcular o preçoporque fica o trabalho de um escravo,ha; quatro considerações que fazer*1° custo d'elle, e despeza da sua edu-cação: 2o gastos com despeza não pro-duçtiva: 3o comida e vestuário: 4° iu-ros de todos estes fundos assim apnli-cados. ^
' O celebre economista russo Storch

que estudou c om toda a applicaçao áescravatura da Rússia, diz o seguin-te:—O escravo trabalha sempre paraoutro, e.nunca para si: a sua vida étoda material, e como não ha nadaque o estimule, torna-se uma simplesmachina minto dispendiosa, e sempredi meul tosa demover-se. -'"¦¦¦
Todo o homem a quem senão pagasuficientemente pelo seu trabalho, tra-baina o menos possivel; isto è regrasem excepção.
Quando um trabalhador livre è to-mado por alguém a jornal, ou de em-preitada, todos sabem a diferençado trabalho: no segundo caso; o tra-.balno adianta-se rapidamente,^ mui-tas vezes o trabalhador arrisca a sau-de para o acabar: no primeiro adi an"-

ta-sesim, mas como? Se isto acontece
com os nossos operários, que serácom escravos?

Vejamos a antigüidade: os romanos,
no começo da republica, e mesmo mui-to depois, amanhavam pelas suas pro-pria s mãos as terras: em quanto issoaconteceu foram ellas muito produeti-vas; havia muitos proprietários pe-quenos, muitos pequenos rendeiros,
muitas aldeias florescentes, povoadasde trabalhadores livres; tudo isto des-appareceu logo que entregaram asterras as mãos d'escravos; o paiz tor-nou-seem uma solidão magnifica, on-de só se viam aqui e acolá soberbos
palácios, rodeados de miseras cabanas,
habitadas por escravos.

Este facto, attestado pelos historia-
dores romanos, é confirmado por Pli-nio, Varrão e Columella.—

I «Porque rasão (pergunta Plinio) aItália produzia as bellas searas, quefaziam a única riqueza dos nossos pas-sados?
E' porque cultivavam por si mesmos

as suas terras; hoje em dia estão en-tregues a infelizes que trazem no ros-
to a marca indelével da sua escravidão!

A superioridade do trabalho dos ope-rarios livres, sobre o dos escravos èattestada pelos próprios senhores,
quando estes têm intelligencia neces-
sária para calcular a diferença, e sãô%dotados de boa fé para a confessar.
. Veja-se Columella na parte da suaobra, onde conta uma infinidade defactos de perversidade e negligencia,
praticados por escravos: é principioincontestável, diz elle, que qualquer
que seja a qualidade de trabalho, a
producção livre é sempre superior ádo escravo.

Este' testemunho á verdade nos èdado por escriptores romanos que pos-suiam terras e escravos.
\\ Isto emquanto aos trabalhos ruraes;
nas fabricas e manufaeturas, a supe-rioridáde' do trabalho livre è aindamaior; o exemplo esta na Rússia, aqui,á medida que as: manufacturas se mui-
tiplicam, assim se vê praticamenteesta asserção verificada.

No anno de 1305 Mr. Ponteleyet,
fabricante lem Moscow, libertou todosos seus escravos, em numero de 34, eo seu exemfIo.foi, seguido.

Mr. Brougham, na sua obra «Poli-

tica Colonial», adopta esta theoria: «Se
o trabalhador é escravo, diz elle, sóo medo o fará trabalhar; será precisouma vigilância continua, porque sóesta, acompanhada de castigos, o po-dera embaraçar de se entregar aoócio; mas os castigos são limitados
por sua natureza para não inutilisa-rem o escravo, porém se elles o obri-
gam a trabalhar, nunca o farão seractivo, vigilante e sagaz.

Hume faz a seguinte reflexão:---A
experiência dos plantadores mostra
que a escravatura ò tão nociva aossenhores como aos escravos.

Burke é do mesmo parecer.O grande Franklin cliz o seguinte: éum erro o suppor que as colôniascom escravos possam luetar em tempoalgum com as fabricas da Inglaterra,servidas com homens livres; jamaiso trabalho eVaqueiles poderá competir,nem ser tlio barato como o d'estes, ea ^azão é dará, compare-se o preçodo custo de um negro, o seguro devida, a comida, o vestuário, os dias dedecanço, as moléstias, etc; junte-sea isto a perda oceasionada por dila-
pidações e roubos do escravo, porque,regra geral, o escravo è sempre la-drão, compare-se tudo isto com sala-rio de um trabalhador livre, e veja-se a diíferença.

Os viajantes modernos confirmam
esta asserção: Koster, na sua viagemao Brazil, diz çue o trafico da escra-vatura devia ser prohibido alli, pelaúnica razão de que um homem redu-zido á escravidão não pode ser útil asociedade como o que conserva V usolivre de todas as suas faculdades eacções.

A sociedade interessa em que des
penda dos indivíduos a possibilidadede fazerem fortuna: assim è que oestado-social melhora, e tende á per•.feição: esta verdade indubitavel è mai,sclara ainda para todos aquelles quetem tido oceasião de examinar pessô-almente o trabalho dos escravos, <e
indiferença e a negligencia destes, ea apathia de seus movimentos provamperemptoriamente qüe nada Ihesàmi-
porta o trahalho que fazem. Tive óe-icasião, diz o viajante, de vel- :dois
bandos de trabalhadores em uma plan-taçãp, um de escravos, e outro de tra-*balhadores livres; os livres cantavam
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durante o trabalho, seus movimentos
eram livres o desembaraçados; os po-
bres escravos trabalhavam sim, po-
rém om morno silencio, e os seus mo-
vimentos, vistos de longe, eram apo-
nas imperceptíveis.

O capitão Hall diz ter visto o mes-
mo nos Estados-Unidos, onde viajou.

Muitos mais factos podíamos accres-
tar, porém bastarão estes para mostrar
evidentemente que em toda a parte
onde as duas qualidades de trabalho
estiverem a par, o livre destroe o es-
cravo

A experiência mostra também que
• cm toda a parte onde se emanciparam

escravos as terras augmentaram de
valor.

Coxo, que viajou na Polônia, diz
que muitos fidalgos polacos, porphi-
lantropiae religião, libertaram os seus
escravos; o resultado mostrou que es-
te procedimento, que lhes era tão hon-
roso, lhes foi também útil, por as suas
terras assim libertadas augmentaram
rapidamente em população, e as suas

1 rendas triplicaram.
Gousa notável!s A religião, a humanidade, philan-

tropia, a utilidade publica e particu-
lar dão-se as mãos n'este objecto* para

a serealisar e generalisar esta profícua
deliberação I

Oxalá que seja levada a effeito !»

AS EXCELLENTISSIMÀS Mi TRO-
NAS CACHOEIRA!* AS, E AO

BELLO SEXO EM GERAL

No mesmo di1*, em que pela
primeira vez, a humilde redacção
do «Asteroidé» uzou dirigir a
yossas exas. o seu justo appello,—
iTesse mesmo dia,fomos nós feridos
moralmente pelo raricôr do escla-
vagismo, que procura.a olhos vis-
tos, abater esla nossa abençoada
terra, aviltando-a perante o mun-
do civilisado!

Foi justamente n'es«e amargu-
rado dia (27 d® setembro) quan-
do appellavamos para os senti*
mentos nobres e humanitários tão
reconhecidos rio bello sexo cacho*
eirano, em prol dos míseros cap-
tivos, que devido talvez, haver-
mos, nós òuzado fazer tão justa
supptica, tivemos o dhsabor de
enfrentar não só, o despotismo
oficial centra nossa imprensa,
como também, de presenciar a

cebardia mais vil contra uma cri-
anca, nosso empregado...

í)e facto exas. sras .o menor Joào
Angela Ferreira, então nosso em-

pregado fôra a luz do dia n'esta
cidade, prezo e espancado, e...
nossos jornaes dilacerados, como

^castigo» de advogarmos a causa

do captivo,—como um escameo
a imprensa livre, e alè (com dôr
vos dizemos)—como uma alTronta
á vós, senhoras,—a voz—á quem
uVtquelle dia havíamos implorado
caridade para o mi^ero captivo!

íVesse nefasto dia á esta parte
exas. sras. fomos alvo de todas as
picardias; fomos o joguete de to-
dos os insultos; fomos a victima
dos mais miseráveis caprichos do
esclavagismo!

Dois de nossos amigos, dois alen-
tados abolicionistas foram, ainda,
no dia, k do passado, arrastado
á uma enchovicil— um ancião
adepto da mesma idaia fora es-
bofeteado em pleno dia!

Factos tão horrorosos despeiv
taram o povo do seu deplorável
torpor, fazendo o comprehender
quão sagrada são as suas prego*
Uvas.

O poto reagio contra o arbi-
trio official# e...<Tessa reação hou-
ve a triste heccatomb?, que deu
em resultado o sangue des ei-
dadãos ensopar o solo d'esta aben-
coada terra, digna por todos os
titulos de uma sorte mais lisoa-
geira.

A. aurora sacrosaata da liber-
da de pdrèm,eujos ramos pendiam
emmurchedidos pelo alito pes*
tifero, encandescente do despo-
tismo, principiara já a brotar no-
vos rebentos; e— o povo suppli-
ciado pela mão calosa do carrasco-
esclavagista respira com mais de
sassomhrol Graças a Deus!

E', exas. sras. que a arvore da
liberdade, desgraçadamente, só re-
verdece com sangue.

-

Perdoae, exas. sras. o havermos
pousado a mão sobre a tecla mimo-
sagde vosso sentimentalismo, des-
crevendo vos, ainda que muitf,
imperfeitamente, os nossos doridos
transes, e a negrura qué constilue
o quadro horripilante e sangren-
to do dia 4. de outubro.

À compaixão, a caridade e o
perdão foram em todos os tempos
a trindade sacrosanta que carac-
terisa a feição moral da mulher.

Assim pois. exas. sras.—compa*
decei-vos dos nossos sofrimentos!
—>dispensae aos míseros captivos
a vossa caridade!—perdoae aos aU
gozes, nossos inimigos communs..

Elles não sabem o que f-àz-am»

Ob! quando nós os abolicioois-
tas procuramos extirpar o cancro
que corrói o coração da pátria; —
quando nós procuramos apagar a
npg"a nodoa da face da mção;
quando concorremos para a liber-
tação da humanidade escravisada,
dão-nos, em «reféns» á nossa dc»
dicação,— a nosso patriotismo,—o
insulto, e—até—atttntão contra
nossas existências?!

Oh!— não, elles não sabem o
que fazem, senhoras!!

Senhoras,—já é tempo de con-
tribuirdes com o vosso podero»
sissimo concurso, para quo sejomi
quebradas as algemas que á perto
de quatro séculos arroxam os pul»
sos d'essa partícula da humani-
dade, que so chama «escravos.

E' tempo, senhoras,—*é tempo!
La está em Pernambuco uma

virtuosa brazileira, hasteando o
seu estandarte—«Ave Libertas» a
causar assombro ao mundo que a
aplaude pelo seu heroísmo! que
a felicita pela sua caridade!— que
o admira pela sua dedicação a idéia
e pelo seu amor a pátria.

Come as heroinas pernanbuca-
nas, são também, heroinas—os
cachoeiranos.....

Voltaremos ao assumpto, se-
nhoras.

NOTICIÁRIO
COMIGENDA

Ko primeira artigo edictorial,
4* periodo, onde lô-se «que um
certo espaço»~leia«se:que em um
curto espaço.

6* periodo, onde lê-se «traba-
lhou táaio para sa!yar*=leia*ses
trabalhou bastante para salvar.'¦'No*'-segundo artigo edictorial,
!• linha^o 3* periodo, onde lê-se:
«E* a liberdade o mais eslimavel
thesouro» ~Wla-se: E' que a liber-
dade,o mais estima vel thesouro etc.

7* periodo, onde lê-se «sobre
«§réve» dos escravisados...»—leia-
se: sobre a «greve» dós escravUa-
dos...; \¦. 3

. ViSITA A
Recebemos o «Popular», que se

publica na cidade de Santo Amaro,
de que é edíctor o sr. Igaacio
Xavier de SaWa Barbara.

Agradecendo, promeUemos re*
cíprocidade, continuando a remet-

• - » . «... l!A í Jtí-j _' oter o nosso «j
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TKLEGAaHVIA
Acaba da ser preso o dr. Davi-

no, mandante do crime de atias-
sinalo de quatro escravos do seu
domínio, na villa de Santa Maria
Magdalona, província do Rio da
Janeiro.

O dr. Davino fora denunciado
por alguns pretos que fugiram da
fazenda «Bonança», evadíndo-se
logo que o delegado de policiacomeçou as diligencias e prendeu
para averiguações o administrador
e o feitor da fazenda*

SECÇÃO LIVRE

SEJA TUDO PELO AMOR DE
DEÜSI!..

Já por duas vezes, pedimos de
carta maneira, ( para o bom en*
tendedor basta meia palavra) ao
sr. Mannel Baptista Leòne, que se
compadecesse da infeliz escrava
que está acorrentada em seu so.
brado, e preza á um grande cepo.

Agora viemos em nome da hon-
ra de sua fámilia, de sua jovene honrada filhinha, da candade,
da justiça, da relgião, da huma-
nidade, do partido liberal que
fsffj pertence £e Santa Cecilia, e
também da distinct-i phílarmonica
que é zeloso presidente» a que s
s. ajudou a cantar o hymno «abo-
licionisla no sfalão do sr. Manuel
Mirada, pela chegada do sr. con-
selheiro Prisco, quando ministro
—pedir que solte a infeliz mulher.

Coitada! é um horror, as cor*
rentes que prendem qsta victima,
sujo holoeasto é o sobrado da à.
s*. só servem de enferrujar o san*
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tuario de sua dignidade, e não -le
ca-Jlí/o àqueliA desventurada mu.
üierü...

Acreditamos que asla supplieacheguá, a consciência de s. s. e
assim esperamos.

ANNUNCIOS

tMBfÃilM'
São convidados todos os Srs.

sócios, para uma sessão extracrdU
naria da assembléa garal, sabbado
li do corrente, as 8 horas da noi-
te, afim de tratar-se de negócios
de grande interesse.

£33

SURRADOR DI COUROS
José Martins da Rocha» declara

ao respeitável publico, que sa
scha estabelecido com o trabalho
de sarrador de couros, o assim
como também tinge pelles da pre-to, podendo ser procurado a rua
do Carmo caza n. 3.

REMÉDIOS HOMEOPATBlGOa
Granie sortimento de remedio?

bomeopathicos, nâo só em Globo
los, como em tintura, e assim bo-
ticas completas, vindos em um-
caixinha» com colher para tirara
se o medicamento. Estes medi-
camentos são muito novos, poissào recebidos ultimamente da Eu-
ropa e dos Estados-Unidos. Ven*
dem-se por menos do que em ou*
tra qualquer parle. Agencia ém
Cachoeira, loja de Fortunato Jose
Ferreira Gomes unicamente.

Dr. Silvino Moura e Compa-
nhia—Bahia.

cigarros calmantes
Para fazerem dcsapparecer ias*

tantaneamente, a falta de respU
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soffrimen*
tos .bronchites» quer por moles-
tias do coração e do ficado.

Venda Ernesto Simões da Sil*
va Freitas em sue loja a Rua
Formosa.

PHARMACIà
Brevemente seri reabarta a mui<*

ta antiga o muito acreditada phar
macia que foi do fallecido coronel
João Baptista Pamponet, com o
noma de pharmacia Pamponet,
sob a direcção de seu filho o
pharmaceutico Cincinato Pompo*
net, girando com afirma deGín*
cinato PampoHet & Companhia.

S. Felix 7 de novembro de 1887.
j ^p—__. i ...i ¦ ii i—^————__,

MEDICO E PARTEIRQ

ABOLICIONISMO
Jeié Theodoro Pamponet óffare-

ce seus serviços ao abolicionismo
d'esta come rea.

Os «escravisadoss-, que se jaU
gareaa com direito á saas Iiberda-
des, que por effeito da lei de 7
de novembr > de 1831, quer por
outra lei, podem procurais n'esía
cidade»no escriptorio desle JornaL

¦ f

O dr* R. J. de Andrade

pôde ser procurado para o
exercicio de sua píofissão, á
rua das Flores n. 27.

CACHOEIRA

Na padaria lealdade vende-se
vinha figueira de superior quaiUdaáe agaas a J S P -1.

Biscoitos Inglezes de todas qua-lidadas leite condensado manteiga
Fellippe, Ferreira Santos, quei-nos flamengos; e da prato, chá Pre-

I {o e Hyson, etn latas de 1 $ e 2».
i Vende acreditado Padaria Leal-

dade, a rua formasa n. 15.

f POS* ANTI.ASTHMAT1C0S
Preparados por Fortunato José

Ferreira Gomes, o melhor prepa-
rado para asthma (puchamento

bronchites chronicas. e agudas,
coqueluche (tosses convulsas) mo-
lestias nervosas, tosses rebeldes,
gôttas, escarros o sangue, rou-
quidão» dificuldade de respira-
ção, tísica da garganta e do puU
mào. ;

Vende Ernesto Simões da Silva
Freitas, em sua loja a Rua For-
mesa. \> fc 7

r--'
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AGUA CELIWA
O melhor preparado para tirar

catpas. O forliScar o cabello, ven-
de o bitateiro José (íonçalres de
Almeiá^
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TRIUMPHA A VERDADE

Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que 6 a loja
mais bem sortida d'esta cidade, e a que tfm fazendas de mais apu-
rado gosto, e é a que vende sem ganbar, para ainda acabar de
provar que não ha competidor, venham crer e scientificar-se da
verdade. ?

Um covado dc merinò de qualquer côr por 883 rs. egual ao?
que por ahi vendem a 960.

Um covado de cazimira granito por 2500, igual a que por
abi vendem a 3500..

240 rs, importante sortimento de lau valem 800 rs. I'Um covado de setinêtaliza por 200 rs.
Um chapèo a José Mariano por 1600.
Um par da botinas couro da nusia com ilhoz, o que ha da

Ihpr por 9#0Ô0,
Um par de sapatinha ingleza por 7#00 todos vendem egual por

9#00ü.
Um psr de sapato verniz que todos vendem igual por 9§000
Um psr de sapato cou?o da russia por 4#§00 é de admirar.

. Dedumbraníe sortimento de casemira prôta e de cores, em pe
css e cortes.

Brins brancos e de cores, cre.ones paa^ todos os preços, ma*
drastos, chapéus para homens e senhoras, o que ha de mais 'mo<
demos.

Fichuslizose com seda, luvas, leqaes, flores, espartilhos, calçados
e uma infemidade de artigos que só com a presença dos íregue*
2es posso mostrar e justificar que aqui n'esfa cidade não h* competidor.

Avizo aos freguezes por menos 30 por ceníò que outro qualquer.
19 Rua da ponte velha 19

Tinto e branco, de primeira o
segunda qualidade, v^nd^ Manuel
Fontes Moreira, em pipas, fcar<
ri3 e a retalho em litros, aceitação
«ieste vinagre no commerçio tem
sido immensa.

O de primeira qualidade tem
substituído perfeitamente o de Lis-
bôa e muitas casas que vendiam
deste tem-no substituído por
aquelle, sem a mínima reclama-
ção por parte de seus fr^guez*^.

Deposito na fabrica di café
muido a rua das Flores n. 21.

me-

&*.

m NOZSA SENHORA D'AJU DA
Vl&m

:. 
¦>.

WANUEL FONTES MOREIRA

IU llÉpiS eSíf9aqlf prosUtta & d° II
s-s^a,? rir?"" M$0moiJciSm pporiia9s!!Irmr-tmi^ ¦¦
pela coadjuvaçaQ do rJmiLvTJ^m e3for5° se a corôado'«do «ré. doaesPeUavel publico,, r,0 que muito .-agrada-

a Preços 240fg. Eçeia gairrafas.

CAFE' MUIDO
Manuel Fontes Moreira,continua

com o seu fabrico de café muido,
como é geralmente conhecido,

Este cafô é o verdadeiro café d^
que as exmas. famílias, o mais,
amadores podem fazer uzo. sem o
minimo recaio de que seja um pro-
dueto falsificado ou destefiido do
seu verdadeiro paladarjpois o seu
fabricante alem do conhecimento
profissional que tem nesta in-<
«lustíia só manipula o melhor café
qae encontra no mercado, razõjs
estas que o colosa na altura de
seu verdadeiro valor.

A exmas.famílias que desejarem
uzar de um geaeto tão pei feito
mandarão abastecesse do mesmo
na fabrica a rua dô& Flores n# 2*4
lugar unico a onde é veniido*

Preço lgOGO o kilo.

TIJOLOZ

'¦"a

O abaixo assignado tem cons*
ta-ntemente. grande quantidadede tijolos n* acredíiada olaries
dò finado Bernaríino Rodrigooa*
reconhecidos como os melhores,
da quantos possam vir ao mer*
cado.

As pessoa?, que os pretendesrem podem dirigir-se a&gabaixo
assignado na mesma olaria.

S. Felix 30 de seiembru de
1887. . A 1 '

Joaquim Alves Sanches.
Ar


