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O ASTEROIOE

O nosso editorial de hoje ô a transcri-
( pção do resumo de um importante dis-
curso,pi ofendo em Philadelphia a 20 de
agosto de 1839, sobre os benéficos re-
sultadosque produziu a extineção da
escravatura, nas colomnias inglezas.

Não tardará muito tempo que em
nosso paiz não se vejam esprimentados
•os mesmos resultados, os quaes jà se
/vão fazendo sentir nas briozas e livres
provincias do Ceará, Amazonas, e uU
ümamente na de S. Paulo, onde sua
.escravidão vae ser estineta no dia I5
dp corrente.

Os nossos benevolos leitores, por esta
;|| nossa transcripção, ainda ficarão mais

^^rjeatados e u quanto é prejudicial a es
^eravidão, em qualquer paiz que ella",exista,cuja 

existência não justifica uma
^/necessidade, mas sim, um habito, um

vicio de quem quer ser-Senhor.Não ha
, fruetos que se asse ««elhem aos que são

produzidos pela liberdade: são filhos da
^Divindade e irmãos gêmeos da natu-

%..; reza; vivera crescem e multiplicam-se
«Mr.Scoble demonstrou por documen, ,tos ofíiciaes, que a onde a safra doas

su.car diminuiu,outras producções crês€êram de maneira, que na realidade
não houve differença alguma paramenos nos rendimentos deste paiz, pro-- venientes das producções das índiasOccidentaes; equeá vista disto deviam'congratular-se pelo feliz resultado doActo da Emancipação até á presentehora Applausos. Porém como devesse

^indagar, quaes tinham sido as exporta-
^çõesdaGran Bretanha para as suas-colônias, por quanto se havia predito
\ que os nossos manufactureiros soffre-

^riam, que a emancipação dos negroscausaria uma mortal ferida no credi-to commercial d,este paiz; veio no co-nhecimento de que as exportações defazendas, manufacturadas na GranBretanha, para as colônias durante o
periodo,da emancipação tem crescidoem grande escala, e que na verdade o

acesso -commerció com as colônias mm-

&

t a:

ca foi em tempo algum tüo extenso, etão forte como no presente momento.Applausos. Do anno de 1829 a 1833inclusivamente, as exportações defa-zendas manufacturadas na Gran Bre-tanha para as colônias da índia Occi-dental, montaram a 14,069,879 de libe para as Mauriciasa 761,677 de lib'fazendo um total de 14,831,556 de lb. Doanno do 1834 a 1838 inclusivamente
as exportações de fazendas, manufac-turadasna Gran Bretanha, para as co-lomas da índia Occidental, montaram
a 16,504,203 de lb., e para as Mauricias
a 1,423,563 de lb., fazendo um total de17,927,766 de lb., mostrando um balan-
ço, em favor da liberdade, por meio donosso commerció com as colônias, de3,096,210 de lb., Applausos. Este è ocaso em que se verificou a prediecãode Mr. Baring. Risadas. Agora passaa mostrar qual a porporção entre asomma das fazendas de algodão, e asomma dos artigos manufacturados,
mandados para as colônias. Consultan-
do uma tabeliã das exportações dasfazendas de algodão de todas as espe-cies, enviadas deste paiz para as co<o-niasda índia Occidental durante 13annos de escravidão, achou que mon-taram a 349,611,390 de jardas, sendo26,893,183 de jardas em cada um anno.Mas no anno de 1838 os relatórios offi-ciaes apresentam a somma de50,291,195
de jardas. Applausos. O mesmo acon-tece a respeito de todas as outras sortesde manufacturas, por quanto os negros
já se não satisfazem com roupas de bae-tae riscados, nem com carapuças deOsnaburg, e Iülmarnock. Elles trajamagora muito mais commodamente. e èdigno de ver-se o aceio com que se
elles apresentam, quando vão ás suasfeiras, ou ás suas capellas.' Os negrosfazem-nos actualmente grandes encom-mendas de meias e sapatos, e os relato-rios mostram que no anno passado ex-
portaramvse meias no valor de 11,358lb., Os factos. provam que longe de aemancipação haver causado mala prós-peridade commercial deste paiz, ou ássuas rendas, os fazendeiros devem re-
gosijar-se de que ás circumstancias em
que se elles achavam em outro tempo,
tem desapparecido do todo, e de que seacham agora em uma nova, e honrosa
relação para coma população traba-
lhadora das colônias. Eih.. quanto o\h

está summamenfce ancioso por publi-car as opiniões dos homma das colo-mas, mais aptos para darem informa-
çoes sobre as nossas relações commer-ciaescomas colônias, passará a umacarta, que recebeu, como amostra deoutras muitas neste sentido. Entre muitas outras cousas perguntava a estas
pessoas, quando lhes escrevia:---Ouaes
os artigos mais procurados pelas^clas-ses emancipadas respeito a roupas? Aresposta foi—Os artigos mais procu-rados são chapéus para homens e paramulher, sapatos, botas, meias, chitas,ca ças, chaiies, pannos para casacas,coletes de luxo, e luvas.

(Concluir-se-ha)

ULTIMA HORA
Na «Ordem» de 7 do corrente depa*ramos uma perfeita «bernardice»as-

signada pelo dr. Honorato A. de LPaim igual á todas quantas aquelle«doutor» em momentos de não sabe-mos que costuma oecupar a imprensa'N aquelle perfeito «aranzél» diz o no-bre doutor que a nação está. dividaem abolicionistas e emancipadores;e di-finindo os abolicionistas, audaciosa-mente assim se exprime:
«Abolicionistas são os que pela maiorparte, nada possuindo, e indifferente adesgraça de milhares de famílias, que-rem por meios violentos acabar de umgolpe os poucos elementos de trabalho

que ainda restam».
O sr. dr. Paim tornou-se «desfruetavel» n essa sua difinição; pois ouça nòs.Os abolicionistas se nada possuem-por nao possuírem escravos,—possuem entretanto, o maior bem que pod©haver n este baixo mundo: possue «ver-

gónha». r
Vergonha, sr. Paim,—Vergonha deser cidadão de um paiz, que. eontra to-dos os princípios legaes, possuem escra

V \ J o • ¦ •« •

.S?'^8^™. Poluemoutra virtude: a honra;—a honra, sr.Pai-m, qne nem* todos» a appreciam;maxime, os escravocratas, que «pre-
gulosamente», vivem a custa do suordo imeliz¦ escravisado, á quem roubama liberdade, óbrigando-os a trabalhar«dia e noite»:, para poderem arrobaresse «orgulho» pedantesco e ridículo..:..:;mda.possuem os abolicionistas!..^.

VV:



2 O ASTER01RE
E o que possua o sr. dr. Hon oral Taim?

Quesabemos,—quatr.» escravos que1
tro iiifcl\_E s «gatos pingados», oxautos
pelas ládigastífolà....

Sofisorniosoparal lodo sr.ar.Paim,

deixa pizar em «ramo verde»,
uzurpando*lheso suor de seu tra-
balho, castigandoos« poflrivelmen-
te», o quo ó uma deshumanidade,

que possam 11 quatro infelizes escravi-Ia trove-se a escrever que «cumpre
sados, tevéa animosidade de vir tao Jum dover de humanidade não vo-
«orgulhosamente, tão atrevidamente a land fim Ciin(jidato abolicionista»?imprensa, buscando insinuar no mde* j
pendeuto eleitorado,d'este terceiro dis- ftricto,—com os grandes lavradores de ¦(
São Paulo, que julgara opportuna aca-
bar a escravatura nacional, ver-se-ha
que osr. Paim foi ridiculamente infe-
lizno scu assomo de emanei pador!

Mas o sr. Paim è muito rico!
Os abolicionistas nada possuem!
Como que os bens da fortuna

sé cifr«ssem*se era escravosl

nisías, quo querem a liberdade do
homem escravo!

Eu como mulato que sôu, iodos
os dias dou mil «diabos» á este
governo do escravagnta «barão de
Cotegipe», e assu»s jagunsada.

Pois bem: veija-se quanto è ig-
O sábio dr. no período citaiiolnorante e desmoralisado oste go-deixou escapar «uma » que nào (verno de que ó suramo sacerdote

O artigo, não dizemos bem, ai Quem sabe

parece de doutor, quando escre-
veu que não dá o seu voto a qual-
quer candidato que haja-sí abra*
caio a bandeira do mais «adianta
io e perigoso» abolicionismo.

O termo de «adiantado» repelle
O de «perigoso.

«berna^dicedosHbio»!dr. ó «digna»
de passar q posteridade; assim co-
mo passará a «dizerção» de um
ccrlú «avalio preto»!

Mas o movei do sr. Paim é ou
tro; é a candidatura do dr> José
Pereira Teixeira, á quem o «or*
gujho")» dr. faz desabrida guerra
por pdrsuajiir.se ter «emeabresta-
do* o eleitorado da Conceição da
Feia!

Ainda no* lembramos da pro
íecia da «Ordem» quando o dr.
Paim era,..liberal, que predicera
que o orgulhoso dr. seria o «pri-
meiro a derramar o caldo da pa-
celinha liberal»....

Pois por nos«a vez, ahi lança-
mos a nossa predicção tambem:
0 di*. Honorato A. de L. Paim não
«tardará a derramar o caldo da
panelinha conservadora».,.;

Pouco hade durar quem até lá
não chegar.,..

O dr, Paim «dizerlou» dos libe-
raes para os conservadores,—e já
tão depressa se oppõaa chapa apre
sentada pelo directorio do partido
à cuja bandeira accolheu se quão-
dó ingratamente abandonou á seus
amigos!

Entretanto o sr. dr. Honorato
A. de L. Paim atirou-se a escrever
este «immortal» período: «Não d an-
do o meu voto a qualquer eandi-
dato que haja*se abraçado a ban-
deira do mais adiantado e peri*
goso abolicionismo, cumpro um
dlevqr de; «coherencia» (o gripho
è nosso e de humanidade tambem».

Ite coherencia, nada diremos;
poique o mundo conhece sobeja»
mepto quanto p nobre dr. «cotia»
rente», porém de humanidade.

Pois o «nobre» dr. que tem
quatro «escravinhos», que não os(

edizer amor,
ajudou?

Voltaremos.

se
a

o dr.
lingoa

não quiz
náo lhe

NOTICIÁRIO
ALMA-AAK

Recebemos dos dignos professo-
res Diogo Vallasquea e Xavier Leal
•> Àlu*aoak da comarca de Cacho-
«ira para o anno de 1888,

A obrinha que que temos á mão
honra não só aos compiladores
>'omo tambem a nossa comarca
pelas informações qu* contem.

A pa rt« litteraria ê tàgna de ler
se pelos bonitos escriptos e poe-
sias, sobr^síihíndo entre elles o ar-
tigo Armado pela mtelligente pro>
fessora d. Maria Cândida Roiri*
gues, o poesias da exma. sra. d.
Virissima Braga, e soneto do ma-
vioho poeta Pacheco Filho.

Pedimos aos mtelligentes profes-«or que não esmoreçam no ca i-
nho encetado e de coração nos
cmfessaroos gratos á remessa de
ura exemplar com que nos hon
raram.

o sr «barão das Cetegipada<».
Declarada a independência do

Brazil em 1822, e continuando o
trafico contra as convenções esta-
belecidas, o governo inglez, quehavia tomado a peito levar a cabo
empreza tão gigantesva, qual a da
abolição d'esse infame commor-
cto no mundo, entrou em ajustes
com o nascente império, desejando
mesmo a abolição da própria ess
cravidão no Brazil.

(Continua)

SECÇAO LIVRE
EXTINCÇiO DO TRAFICO

E-tamos no reinado da tirannial
o paiz. barbariza se com o procedimento do sr. Barão de Cote-
giH presidente do conselho de
Ministro! A policia da cidade de
Campos assalta a propriedade alheia
mata e fere ao seu bello prazer,
com o apoio desta governo des
moialisado; goyerno.das tirantiias,
que não sabe dás leis do paiz!Mo é por certo com as suas bar
barid^des, que os dominadores do
dia abafara* o a voz dor «bòficio*

fallava.se hontem:

«...que o «Lopez» (da Conceição}
está se «identificando» de novo•om os liberaes....

«....que para merecer as «boas
graças» dos liberaes identificar-se
com elles no escravagismo...,»

¦ .

«....que para provar-lhes o séu
arrependimento da «dizerção», vae
oppor-se «cum toíis vidbus» a can
iidatura do dr. Teixeira....»

. «

«....que assim oppondo-se. é seu
fim dar ganhe de causa á chapa
íbaral....»

«....que quando Lopez liberai,
a «Ordem» profetizou que elle den
ram ária o caldo da panelinha....»

•' •

«....que o prognodico da «Ordem»
realizou se; e eile mais ingrato do
que seu «avalio preto», escouca*
ando os... «amigos»,dizer tara para
os inimigos,...»

. •

«.,..que o «Asteroide» apresenta
lambam o seu vatiCinio: «Lopez»
ião tardará a derramar o caldo
da «panelinha» conservadors, cq*
mo o fizsra da «panelinha» libe^
ra]....». ; {) -

*¦•.¦•¦ 
\

«....que o vaticinio do «Aaleroi-
de» principiará a reíjlisar-se na
próxima elelç áo para deputados

¦¦¦•¦¦".-..¦',•..;, ¦ ¦¦ .v;.

, ,'í5' ,.v-



o astei mm. 3
provinciaos. o terminará u». futura aos flamengos^ e cto praio, chà Pre-

¦ioo Hysou, em Ia ta» de Ij}e2$.
Vende acreditado Podaria Lt.aU

3E

eltiição para deputados geraes...,»

\tf.l..quoa final do contas, Lopez
ficara como «uns certos políticos»,
U vivem > como a mão de são
}£edro: «nem no céu, e nem na
í rra; isto é. repellidos do ambas

paicialidades »
«

.'•'¦¦•

«....que então, Lopez procurará
as fileiras abolicionistas; mas surá
repellido a «couces de armas»,
como,...«fujâo politieo..,.»

• .

«.•..que só aquelle «eleitorado»
deixará de ser encabrestado; ob-
tendo carta de liberdade para en-
trar no pleno gozo do direito do
voto.»..»

dade, a rua (Y.rmasa n. 15.

&Biàli

rus go^o , assim cora» pukeitàsn seluloide, receb u a loji de
to tunato a rua d'l!fitre-Pímtes
n. 2Í.

rüAKMAClA
Brevemente scá re?bnta a mui*

ta antiga o muito acreditada phar
Nesta bem montada casa de raa^ia que fui do fallècidÒ coronel

negocio, vende-se maülega ii.*|Joüo Baptisla Pamponet, cora o
gleza dè bôa qualidade, cha dalnoins de phaimacia Pimponat,
índia e preto, assim como temi sob a direcção de s«u filho o
sempre massas finas de ledas as| pharmaceutico Cincinalo Pomoo-
qualidade-,
ta cidade.

CONVITE
A nossa redacção tendo de suf-

fragar os nomes de seus cândida
tos na futura eleição para depu
tados provinciaes, convida a todos
ossrs. eleitores abolicionistas para
comparererem no escriptorio da
mesma no dia 12 do corrente; não
a IV em virtude do pssseio que
ha neste mesmo dia para a villa
do CurMÜnho espera por tanto o
comparecimento de todos os srs.
eleito<es adeptos de lão humani»
taria idr-ia, afim de lhe poder fir-
mar a attitude do pinto.

Cachoeira, 6 de dezembro de
J887

na rua Formosa des

ANNUNCIOS
POS' ANTI-ASMMATICOS

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, tisioa da garganta e do puU
mão.

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

DE
ANDRÉ MORAES

O proprietária d'e>ts bem co-
nhecido estabelecimento partioi-
pa aos seus freguozes, d'esta ci-
dade o seu rtconcnvo que se
acha bem sortsdo das melhores
fazendas francezas, inglezas ale.
mães, calçadas, miudezas, perfu-
maria-3, roupas feitas o qna tu-o
de hora em diante venJe.á por
muito menos do que outro quaí-
quer estabelecimento, visto d-esfa
yez suas comoras serem feitas
_om grandes vantagens e capri^

çhéaa escolha^ qu^m duvidar v•¦*
nhn vêr, -que seu estabeilecim-^n-
to se achará aberto oas 6 da aja-
uhan a* 9 da noite.

27 Rua das Flores n. ST.

KEftEDIOS HoMEOPATEiCOá
Grande sartimanto de remédios

homeop*ithicos, nâo só em Globo
los, como em tintura, e assim bo
ticas completas, vindos em ua>a
caixinha, com colher para tjjSr-
se o medicamento. Estes meli-
camentos são muito novos, p<is
são recebidos ultimamente da Eu
ropa e dos E^tados«Unidos, Ven
dem-se por menos do que em ou
tra qualquer parie. Agencia em
Cachoeira, loja de Fortunato José
Ferreira Gomes unicamente,

Dr. Silvino Moura e Compa*
nhia—Bahia.

Na padaria lealdade vende.se
vinho figueira de superior quali-*
dade águas e J S P J.

, Bisibstos Inglezes de todas qua-'1 
idades !@ue condensado manteiga

Feílippe, Ferreira Santos, quei-,

net, girando com a firma de Cm-
cinate Pamponet & Companhia.

i>. Felix 7 de novembro de 1887.

PULSEIRAS
Um completo e varia -o sorti-J

mento de pulseiras, sendo de oiro
romano, plaquei e praiiados, de
uifTererites gostos, como sejtm:
atilando cobras, moedas e de ou-

MGDÀNCA•

João Francisco de Oliveira, sus*
sesor de vinho e Oliveira, par-
tocipa ao respeitável pubiico desta
cidade que teia mudado sua loja
de fazendas para casa ao lado da
Pharmacia do sr. Aristides Ferraz
Moreira, onde continua a ter um'completo 

sorlimen o de fazendas
íle todas as procedências, pelo queespera que seus amigos e freguezes

onünue a dispensar sua valiosa
..protecção.

DENTísTA
L). LEONOR H. A. DOS SANTOS

A pnmeira dentista 
"pela 

facul*
ade Medico Cirúrgica da Pro*

vinoi..
^e>U cidíd^ ese ce sua prósfissão a contanto de seus clientes,

¦ hümba, lima, arranca dentese os
(OiloíM por preços commodos.

ABüLlLlOAlSUO
José Theodoro Pamponet óífue-

ce seus serviços ao abcljciumsrqo
d'esia coma ca. "\l

Os «escravisados», que se jul«
garem com direito á sua* liberda-
des, que por eff.ito da lei de 7
de novenubr > de 183!, quer por
outra i*-i, podem procurai-o n'èsta
C'dade,no escripono deste Jornal.

CIGARROS CiLMaNrES
Para fazerem desapparecer ias-

tantaneamente, a falta de respi-
ração produzida quer por asthma
(puchamento) quer por soffnmen-
tos bronchites, quer por moles-
tias do coração e do ficado.

Vend* Ernesto Simões da Sit«
va Freitas em sua JoJAa liua'Formosa'. yyy



i
4 8 ASTERPIDE

^

NOVA
'. .tar sggsaagga

1_ U J A
3BE g t 32__!_" BSSSC353S—

ao?

por

DA
r: ?Íl**-É filtra»

TfilUWIPHA A VERDADE
Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loja«eis bem sortida d'est-. cidade. « a que tem faiendas de mais apu.rado goslo, e é a que vende sem g*nnar, para ainda acabar de

provar que nào ha comp-tidor, venham crer _ scientiticar-se daverdade.
Um covado dc me inò de qua!qu_r côr por 88) rs. e°ual

quu por ahi vendem a $60. 8
üm covado de cazimira granito por 2500, %üal a cuaabi readem a 3"Oo.. 4
240 rs, importaule sortimento de lan valem 800 rs*Um covado de setinêtaliza por 200 rs.
Um chapèo a ilosé Mariano por 1600.

lhS-SiooÉ^-8 C3Ur0 ^ rU'8'ac0G(l i!h0-V o que lu de
9£í_0 

Par de sapatinha in8leza Por 7^0(} todos 'en"e_ egual
Um psr «íe „palo veroiz qua todos vendem por 10<f,iguSl por 9S000.um p*r íe sapato couro da russi* por 4$Ô00 é de admirar.ü-_umbran!e sortimento de casemira prêU a da cores, em puC3S e cories,

| Baús brancos e da cores creíones para tidos o? prean, mJ.
Bi P US para h,Jtnense senhoras, o que ha d) mais _.<

o,!2Ui.fh0-^ 'om"ed"»¦'>«»!, M-i», flôes. espartilhos, calçadose «ma wfe_i1.de da a tigqs qne fó cojp a presença dai fr&ife
AvL? 

B,0l".Mr8JMiific.rqae aqui n'«U ciJi-i^ não _'i competidor.avizo aos teguezes par uenos 30 Dor cento que outro qualquer.
19 Sua da ponte velha 19

me-

por

PADARIA LEALDADE
_hUA F0RM0ZA

Tem Gonstantemerile massas finas como seja bolaxõ_s apompa.
, bolaxas Adelin» Castro, LuzoMiBiro, biscoitos finos fatias daa e flor do trigo.

Wa riaa formosa n. 15

s:
<XBV_JA-fiHAZ!__ÍBi

jOOOsduzia, 440 rs, a |M|

lera sempre sm deposito ««ml»q^dade da |i|p|g|
4 Esta cerveja ò ÍíSíEÍ i<* a 3an-iõsa por

agradável e corresponde perfeita*mUnie-ao ;<&: ingleza*
SacionaKS e e^trangeírns s*o «nanimes em proçtanvir a sua b mth-de, chegando alguns ü'esíes a pre-terila pa a sáu uzo particular.O seu fabricante rogosija^e mrter conseguido fabricar uma cer-^ja que está acima de todas na-cionaes, e superiores a muitas es.trangeiras, que >6 tem mento pornão serenHÍo paiz.O ônnuüciar_ie tem a profundaconvicgão que o respeitável pu.bhce, uma yez couveuoido ues.Us verdades, não lhe recusará a_ua vdioüa proiacçâo, do que seconfessa sumamente grato.

deo ba-ateiro Josó (ioraçalres de
Amei da

j

Tinto e branco, de primeira i
segunda qu.ülade, venda MaoHfl
Fonlos Moreira, em pipas, fc K
ri3 e a retalho ea litros, aeoilaç o
deste vinagre ao commercio t In
sido immensa. '

Ode pirneira qua!iia&0 tem
substituído pe:ftiiimentH o de Lis-
bôa e muitas casas qu»* vendiam
deste tem-no &ub*(i'.uido poraquelle, sem a mmima reelami-
çôj por parte de geu* freguesas.

Deposito na fàbrjc. d", café
muidoa.ru-- das Flores n. 21.

CAF_
Manuel-Fontes Moreira,con tinira

com o ?eu fabrico do café mui d o-,
?iOmo é'geraímont3 conheci to.

Esle cafò é o verdad-iro café d'a
que as exmas. famílias, q 01^1»,'
amadores podem faztír uzo sem o
minimo n»oi) de que sejafruji pro*dueto falsiücado ou d.^stetaido^do
seu verdadeira pr>)_d_r;pr,is o seu
f^bricfinte ú m do conhecimento
profissional que tem n#ta in-
duslâa só manipula o naafh-r café
que encontra no mercado, r-zõj.s
e^tas que o cob-a na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.fam,!u'3 que desejarem
uzar de ura geneío tão perfeitomandarão übistewsís do mesna-»
na fabriei u rua das Flores n' 24
lugar uinco a onde é veaiido.

Preço -8000 o kik.

-I '! Uu\Jô

AGUACEÜNA
liüiÜII^HHlllm Parado para licarar e,-«*»P««» forUHtar.« cabelio, ven.'

A sua côr douradiuba. r_r •

O abaixo assignado tém on_*tantamanta grande quantidadsde. tijolos na acretííiada olariasdo finado Bernanano Rodrigoua^reconhecidos orno os melhores,de quantas possam'" vir ao mer«cado.
A» pessoas, q_e os pretende»rem pedem dirigir-se ao abaixoassignado na mesma oiana. í

. JL" l^a 30 d^ sm™brt- de1887.
Joaquim Alves Sancbes.
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