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O ASTEROIOE infeliz viajante treme vendo o perigo impericia do machjnista, e ífèste
• _• __ _. caso era ella verdadeiramente crimi -

V A COMPANHIA BAHIANA

. Sobre o medonho f icto que nos pre-
eccupa, o espirito vacilla, a mão tre-
me, as lagrimas humedecem cada

palavra; e nada são em relação a
dôr que nos fere atordoando a alma
cruelmente magoada.

... Onze mezes são decorridos, que uma

queixa dada e sustentada por varias
àssignaturas, foi enviada ao exmo. sr.
Presidente, já cansados de soffrer, e
por ver eminente a morte que nos
aguardava.

A verdade patenteou-se agora.
^Aquelle, protesto vehemente justo
lavrado talvez por ajguma dasvicti-
inas, não foi devidamente ouvido.

i •*? Agora á sociedade clama altamente

pôr tantas e tandas vidas perdidas aa-
sim: a orphandade inconsolavel clama

imrainente,
A todos os que tem por dever exa-

minar o estado dos navios capazes ou
não de navegar, a aquelles que de-
vem providenciar, imponhe agora a
restricta conta. A Companhia Bahiana
restituição do dinheiro das victimas
que pagaram para ser deitadas em
um ponto e ella não o cumprio.

Por cada* victima, um processo de-
verá leval-a a barra do tribunal.

Assim requer a nação de cujos co-
fres todos os annos, para ella sahém
dezenas de contos.

Mas, se estamos em paiz onde o di-

nosa por tão mal haver-se em seu
dever; mas o exame dos peritos, mos-
trou exuberantemente o deplorável
estado do machinismo para provar
um crime: logo é ella muito respon-
savel. O grande pezo está em seus
hombros.

E' voz geral, e incorreu em gran-
de desgosto para com todos.

Aquelles que fazem a vistoria dos
navios, só agora encontraram os que
se achavam incapazes de navegar.
Veja-se como relaxadamente são feitas

nheiro vence, onde o desmando rege as COusas n'este infeliz paiz. Se a lei
tudo, onde o egoismo domina, força è, .
,. ' , j : • ,v-rMi tosse observada, com certeza seria umdizer: e uma das maiores infelicidades.

Locupletar-se èbom, mas com'ho- carcere ° di^a0 lu^ar do,Iaô abuza
nestidade. > m >. ^

Aquelles torpedos ambulantes, por
ventura arrematados no velho mun-
do por dez réis de melcuado, são sor-

A sociedade exige restricta punição vedouros de preciosas vidas, porém
do crime, porventura perpetrado.

O que fizestes vós todos que tendes
éevèrà responsabilidade ?

Cada vida è muito cara:
Não podeis pagar, nem mesmo, eom

as vossas vidas: j\;
;' . M.' *v - -.¦ V '..'¦'

¦ Cada lagrima dos que estão derra-
mando por tão medonha desgraça, vos
silva ctó' amargurado remorso.

fe.As- reclamações, as queixas, o máu
estado dos torpedos ambulantes, tan-

4ps: e tantos desmanchos nas viagens
não foram. observados, para sanar
.maiores males. Tanta desordem,desde
a taboa do embarque tão estreita, tão
incapaz, sem parapeitos-, atropellada
pelo vai e vem dos /carregadores,; o

miseravelmente compõe um todo que
constitue grande monopólio.

Q povo descuidado, entre leopardos
soffra como cordeiro que terá;do mar-
tyrio a coroa, emqianto o egoistico
mandão com satyrico olhar de des-
prezo calcando o dever cobardemen-
te arrota.

Não: a dor è profunda, outras maio-

vihnente, para produzir as mais gra-
ves conseqüências. W-íM

a^ ¦—¦--¦ ¦ —¦ mi»-—^-^——-- —..-¦.¦ i i —»_^————_¦_———_^_-——¦_^——¦^~->.

NOTICIÁRIO

Pelo sr. commendador Carlos de
Lacerda, denodado abolicionista da
cidade de Campos, fomos obsequiados
comon. 5 4ó «Vinte e Cinco de Mar*
ço», orgam que se edita n'aquella ci-:
dade, sob a direcção do mesmo sr.

Este orgam dfedica-se exclüsivamen-
te a defeza da santa causa da liberdade.

Por este motivo tem sido alvo' de
horríveis perseguições, alcançando em
todas a victoria;mostrando assim que a
sanha dos escravagistas, que tantas
perseguições desenvolvem contra o

res estão prestes. Haja um processo j mesmo, nada valem.1 Agradecemos e retribuiremos coifi^restricto,' e sejam punidos devida-
mente os que teem culpa porque as-
sim seria nos paizes' civilisados.-

Agora, que a hora. fatal demons-
trou a verdade dVqiièlle protesto en-
viadô ao exmo. sr. Presidente, como
defende-se â Companhia Bahiana?

Eèto desastre dar-se^hia, ou por

o nosso humilde «Asteroide»*...

No dia &8 do 'passado, 
guando se-

guia para Belém o pardo conhecido
por «Valú», levando «com -sigo uma
garrucha vasia, foi encontrado na la-
deira da cadeia por um soldado de po-ilicia, o qual tòmando-á - dérà-ihe com
a mesma no alto da cabeça, còm tanta
$ tamanha fórçayquê o prosou por ter„
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O ASTEROIDE
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ra sem sentidos, deixando correr &ran-
de quantidade de sangue.

Para este procedimento irregular
do soldado, eharaamos a attenção do
illmo. sr. delegado.

LIBERDADE
Gratuitamente e sem ônus algum

concedeu liberdade a seu escravo
de nome Florentino, 0 sr. tenente-
coronel Manuel Pires Pedreira mo-
rador em sua fazenda«Paulista»,fre
guezia de Santo Estevão de Jaqui*
pe, pelos bens serviços que lhe
prestara o mesmo escravo; remet-
tendo a carta de liberdade ao nosso

se quebrar este silencio, oncelan-
do nas columnas do seu conceitua-
do periódico a defeza da raça es-
•ravi«ada no Brazil, a qual já não
é mais mercadoria commercial;
graças ao abolicionismo.

Esperamos que não levará á
mal esle nosso appello, pois é fim*
dado no desejo que temos de ver,
por uma vez, extineta a escravi-
dão, que tanto nos avilta e enver-
gonha para com o estrangeiro.

Alguns portuguezes considerando
a grave responsabilidade que,nes-
te magno assumpto,peza sobre seus
patrícios, já teem se enfrentado
com os abolicionistas nacionaes eamigo sr. cap. José Iheo-ioro Pam«

j>tin$,Mm 4wm$ Wm£»£ trabalham com todo afao pelo
go, entregue ao libertado, em cuja |dpslaôralüjn d>es,a nobre idreia.

....J

casa se acha.
Louvámos ao sr. tenénte«coro*

nèl'Jlanuel Pires Pedreira por este
seu acto de caridade e justiça,
restituindo a liberdade aquelle,
que tão bons serviços lhe presia-
ra, eesperómos que s. s. continua-
rá a exercer a caridade, libertan-
do todos os seus eserevisados, ain-
da que condicionalmente, como
estão fazendo os patrióticos lavra-
dores da provincia de São Paulo.

Isto esperamos, e não será em
tão.

Recebemos o n. 11 do periodi-
co o «Relâmpago» orgam da agan-
cia commercial portugueza da côr-
te. É'bem redgido e sua leitura
é amena e variada. Dedica-se em
parte à negócios que interessam
entre Portugal e o Brazil, pelo
que torna-se sumamente útil á
tydos que desejarem ter: conheci-
manto do oceorrido em ambas as
nações. ¦
| ágpra um appello <ào icottega.

7$ í$ohitf pbrtiigqezá no brazil,
até hoje, ainda nio deu um pas-so sabre abolição da escravatura
naciofial. :]¦:¦¦¦
(Míra^ dVs-

ta gifàvô [|íp| aílègtedd que jella
á a maior adversaria d^uelli*
santa ideia e nós achamos-lhes ra-
«8o; pòrq-úje, dispondo ella de

^grandes: Cursos mor^s e mate*
naes, já deveria; ter-se collocàdo
tfàí vangitóida d'e$tà timbre es*nta
cruzada, aaiiHaiiiçlo assim a mí&o
irman, qm\ benevolameute acolho

6 em seu seio á todos os estrangói-
ârç?. , 

;f)f;:c.: .'-..">' U^ ^
Ü collega mtuío ter& íf ganhar

porque reconhecem que a santa
cauza da liberdade não tem pátria.
Esta pertence a humanidade, que
em todos os tempos por ella tem
luetado e luctará,al6 que ella cum-
pra sua divina missão sobre a ter*
ra: presidindo ao destino das na-
ções; estabelecendo o reinado da
paz, igualdade e fraternidade con-
forme res« ás EscripturaSa

Esperamos que o collega e bem
«assim toda a colônia portugueza
não deixarão esse nosso appello
em yâo.

Agradecendo a fineza da remessa
retribuiremos com o nosso humil-
de jornal.

• i

Por cartas recebidas n'esta ei •
dade, sábe-se que acha-se preso
tia cadeia do Recife, o sr. Joa
quim Raymundo Cezar, que á
annos fora negociante n'e$U ei-
dade.

MOVIMEXTO ABOLieiQNISTA
O ^Liberal Páttlista» publicou a

ségüi-nté carta, quaibe foi iéíaripta
io Rio Claro:

•40^ senhoros de escravos o os
próprios escravos encarregaram-se
de libertar o.municipio d* mstítiíi-
çáo escrava 

*
«Desde o dia 6 do correnteos

escravos das fazendas, õü sei re*
cusâm ao trabalho* oü -exigem sa-
lario.; "-'"'fl': .¦"¦.'

uns senhores entraram em
accordo com ellès, declarandò-os
hvres e marcando -salário^ $orèma maior parte doa fazendeiros nâo
acpeitou a imposto o oa despfo

diram, deixando as fazendas dis-
povoadas.

«Em algumas fazendas os escra-
vos declaram aos senhores quevão tratar dos seus interesses eretiram-se. Todos procurara a ci«
dade em busca de trabalho e ses
guetn logo para outras fazendas,
onde se empregam.

«Esseí homens não querem ficar
inertes, e o seu cuidado ó procu-rar collooação, e para isso encon*
tram agentes na cidade, que osro-
cebem e lhes dâo empregos.

«Os escravos não se escondem
dos senhores; andam procurandocollooação em companhia dos agen
tes que tambem não se occuUam.

«Nenhum senhor se queixa da
fuga dos escravos e desde logo t^ata
de substituídos por braços livres.
Muitos d'elles têm voltado és fa*
zendas d\)ndè sahiram, a alguns
senhores mais austeros não os têm
recebido; outros os recebem como
pessoas livres, reputadas taes pelos
próprios senhores, desde que aban
donaram as fazendas,

«Foi sempre creaça geral, que
a libertação em massa dos escra»
vos daria em resultado ficarem as
estradas e cidades enfestadas de
vagabundos e malfeitores; no en-
tanto o Rio Claro deu prova do
contrario e o que se está «aqui ob<
servando, nos convence de qüô o
liberto, quenão tem meio de vida,
tem a bem entendida ambição de
adquirir por meio do seu traba*
lho os meios de subsistência e porisso o seu cuidado é empregar-se
no trabalho a que está affeitò.

«O Rio Claro, nestes oito dias,
se tanto, não terá mais um escra-
vo».

A ca maia municipal do Espirito
Santo do Pinhal resolveu convocar
os lavradores dò municipio paraáccordarem entre sisobfe o melhor
modo de solverem a questão sèr
vil; • • ¦ : -: -¦¦ ¦---': .

O que alegara os escravocratas
à vista d'este movimento progres*sivò e patriótico? ^

No, theatrodo mundo todo^ nòs
somos actoros* o homem que ri
é o mesmo que chora, o que apu«
pa e escarnece, imãs tarde é o
mesmo que é apupadó é escarne-
cido; o que se orgulha verdadei*
ra mente egoísta, è o mesmo que
$ò a aniquilado ó levado por uma
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mfio occuíta ao abysmo da mize-
ria e da humilhação.

Sabe-se por tolegramma que o va-
por «Santo Antonio»da Companhia Ba-
hiana, hontem ao sahir de S. Amaro
fez explosão. Não consta quo houveso
victimas, devido talvez, ser a explosão
uo fundo da caldeira. Consta que o
«Rio Vermelho»que hontora sahiu d'es-
ta cidade» tambem fez sua explosão
defronte á-ilha dos Francezes.

E' o 4o desastre dado nos vapores
iVesta Companhia om 15 dias.

ONDE O APOIO DO GOVERNO
,' l'M,

«PTum paiz, como o nosso, em
que impera o re^mem constilu-
cional representativo, o governo
só se pode manter quando dispõe
d'estes elementos; a confiança da
coroa, apoio do parlamento é sym*
pathias populares,

Ora, si o sr. presidente do con-
selho quizer lançar uma vista
d'olhos em torno do ministério de
qae é cab ça, ha de reconhecer
qu3 de nenhum d'aquelles ele-
mento dispõe s. exa. e seus cam-
panheiros de gabinete e que, por
tanto, devem desoccupar as pastas
que, contra a vontade da nação
inteira teimam em carregar.

O ministério não tem o apoio
da corda; prova-o a escolha de se»
nador ultimamente feita, escolha
que recahiu sobre pessoa não bafe
jado pela protecção do governo,
porque o candidato official era o
sr* Alfredo Chave?*

Apoio do parlamento, t^ve-o
o ministério emquanto estiveram
abertas as cam trás e elle podia
dispor da maioria servil que lhe
approvara os actos, graças á for-
ça numérica.

Mas, como o parlamento com*
põe-se de duas easas—a câmara
dos deputados e o senado,«-para
que o ministerto podesse ter o
apoio dessa instituição, fazia-se
mister qué ambas essas casas lhe
applaudissera a polilica e os ac-
Us de administração.

Isso, porém não" se deu: a maio»
ria da câmara conferia-lhe servil.
mente o íéu applauso porém o
senado por mais de uma vez o
collocou em situação critica.

- Logo pode-se affirmar sem re»
ceio de contestação, que ao mi-
íiistetie também falta o apoio do
parlamento. l - -.

: Quanto as sympathias popula-
resi basta observar o qne se está

O ASTEHOIDE
passando acinalmente nas diver-
sas províncias da império, quer
quanto ao problema da aboiicfto
quer quanto ao pleito eleitoral.

Quanto ao problema servil, o
voto popubr p ronuncia accentua-
damente contra a política atrasa*
Ja do gabinete Cotegipe: quantoao pleito eleitoral, *sse mesmo
voto sufTragü nas urnas os adver-
sario Ja situação e derrota oscsn-
dídaíos officiaes.

Mais eloqüente demonstração
da impopularidade do sr. de Go-
tegipe e do gabinete que s. exa.
em tão /úá hora organisou e di-
ríge não pode haver

Falta lhe, pois, igualmente o
apoio da nação.

Ceraado assim; de tanlas anti*
pathias; vendo-se isolado em meio
dos compatriotas, que lha repel-
lem o systema adopiaio para di-
recção dos negócios públicos, iilo
sabemos o que mais eâpera o sr.
presidenta do conselbo,para aban-
donar o poslo de confiança em
que se encarapitou e onde e está
grudando a cega ambição do podèir.Por outro lado, a sereníssima
princesa regente deve reconhecer
que cora «ma gente assim teimot
sa e tão pouco susceptível, são
escusada* certas demonstrações
cortezes e generosas, o melhor e
mais seguro é wzar de expressões
b^m claras e positivas; o melhor
é dizer francamente aos conselhei-
ros da corda que se ponham ao
fresco a deixem ós respectivos
postos para quem melhor está no
«aso de cs oecupar com a precisa
hombridade.

Lembre-se «ua ai tesa de que
muitas vezes por causa de consi-
derações e delicadezas para dom
o medico 8migo da casa, morre o
doente,' quando entretanto seria
possivel salvai o, mudando, a tem*
po de medicina e de esculapio.

I)eixè-sô isuá aitésa de considera-
ç5e^'com a junta que tem á câfocéira
do throno; mude de medicina; iiánde
chamai outros facultativos..*

Será o único meio de evitar a ca«
tastrophe.'."'. será tarde, talvez . *. »

ANNUNCIQS'.A',' 
ATtENÇAÓ' ; |jf

André Moraes acaba de receber
da capital, nm ric^ e pomposo

ortimeato do cietones, os padrões

mais lindos, a 320 ao covido,
uma partida de sapatinhos par>*senhoras a 4U, e dos ricamente
enfeitados a 6U, unvi peça de
madrasto encorpado por 5U e mU
amigos que chama a attenção deoous freguezes, e qu- está discos-
to à queimar por monos 30 0|0
do que outro qualquer, venham
ver para crer.
*t Atvíré Moraes rua das Flores
N. ii7'

®m\m
Nesta bem montada casa denegocio, vende-se maulega in«

gleza de bô* qualidade, chá daíndia e preto, a?sim come temsempre massas finas de todas as
qualidade-, na rua Formosa das-tâ cidade.

CIGARROS CALMANTES '

Para fazerem desapparecer ins<
tantangamente, a f<^ 11a de respi-
ração produzida qner por asthma
(puchamento) quer por soffrimén-
tpa bron^hites, quer por moles-
tias do eoreção e do ficado.

Vend* Ernesto Simões da Sil-
va Freitas em sua loja a Rua
Formosa.

DE -

ANDRÉ MORAES
if- 'i

O proprietário d'este bem co-
nheéido estabelecimento partiei-
pa aos seria frégaozes, d^sta ei-
dadé e seu recôncevo que sa
acha bem sortido das melhores
fazendas: francezas, inglezas alie*
mães, calçadas, miudezas, perfu-
ma rias» roupas feitas o qne tudo
de hora em diante venderá por
muito medos do que outra qual-
quer estabelecimento, visto d'esta
vez suas compras serena feitas
com grandes vantagem e capri*
chosa escolha, quem duvidar ve*
nha vêr, que seu estabellecimen-
to se achará aberto das 6 da rua-
uhan as 9 da noite.

ô27ftuadas Flores n. 2T,
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TMUWIPHA A VERDADE

Está conhecido pelos meus numerozos freguezes que é a loja
mais bem sortida d'esta cidade, « a qu» tem fazendas de rnais apu
rad o goslo, e 6 a que veude sem ganhar, para ainda acabar de
provar que não ha compatidor, venham crer e scientificar-se da
verdade.

Um covado dc me inò de qualqutjr cOr por 883 rs. egual aos
qae por ahi veadem a 960.

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

240 rs. importante sortimento de lan valem 800 rs.
\ 13m covado de setinêta liza por 200 rs.

Um chapéo a José Mariano por 1600.
Um par de botinas couro da russia com ilhoz, o que ha de me-

lher por 9§000.
Um par de sapatinha ingleza por 7#00 todos vendem egual por

9g000.
Um par de sapato verniz que todos vendem por 10#,igual por 9§000.
Um par de sapato couro da russia por 4íj§00 é de admirar.
Deslumbrante sortimento de casemira prôía o de cores, em pe

ças e cortes.
Brins brancos e de cores cretones para todos os preços, ma-

drastos, chapéus para homens e senhoras, o qua hade mais mo<
demos.

Fichus lizos e cora seda, luvas, leques, flores, espartilhos, calçados
e uma infeniiade de antigos qae só com a presença dos íregue-
zes posso inostriKejustiíkarque aqui n'esfa cidade não hi competidor.

Avizo aos freguezes por nenos 30 por cenSo que outro qualquer.
19 Rua da ponte velha 19

de o barateiro José Gonçalves de
Almeida* * ,

'•fr»

Tinto e branco, de pri nio.ra
segunda quolidadé;-vende Hanue-j
t ontes Moreira, etá* pipas bar
ris e .a retalho em iitacs, aceitação
deste vinagre no commercio Um
sido immensa.

Ode primeira qualidade tem
substituído perMtsnaénte o ds Lis-
bôa e muitas casas qu^ vendiam
deste tein-no sübstiiuifJo por
aquelle, sem a mínima reclama-
oão por parte de seus freguezes.

Deaosito na -ab rica di café
muido a rua das Flores n. 21.

U1D0

PADARIA LEALDADE
AKIU FOM0ZA

Tem constantemente massas fi-
nas como seja bolaxoas apompa*
dor, bolaxas Adelina Castro, Luzo
Brazileiro, biscoitos finos fatias da
Rainha e flor do trigo.

Na rua formosa n. 15

CERVJEJA BRAZILElIU
s.

5§000 a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importador n'eáta cidade Ma.»
nuel Fontes ttoreira.

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

Esta cerveja è inaiteravel pora 3 annos.
A sua côr dôuradinha e perfei»lamente límpida, seu pladar ó

agradável e corresponda perfeita*mente ao da ingleza.
Nacionaes e estrangeiras s*o Una

nimes em proclamar a sua bonda*
de, chegando alguns u'esies a pre-feril a pa^a seu uzo particular.

O seu fabricante rogosija-se porter conseguido fabricar uma cer**
veja que está acima de todas na-
cionaes, e superiores a muitas es-
trangeiras, que só tem mérito pornão serem do paiz.

O annuncianie tem a profundaconvicção que o respeitável pu*
blico, uma vez conveucido des.
tas verdades, não lhe recusará a
sua valiosa protecção, do que se
confessa sumaruente grato.

Manuel Fontes Moreira,continua
com o seu fabrico de café muido,
•orno é geralmente couídúíq,

Este cafò é o verdadeiro café de
que as exmas. famílias, e mais,
amadores podem fazer uzo sem o
minimo rec io de que seja um pro-
dueto falsificado ou destetuido do
seu verdadeiro paladarjpois o seu
fabricante alem do conticcimento
profissional qae tem iíf|a )n*
dustna só manipula o meíhor café
qua encontra no mercado, razõns
estas que o colo 3a na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas.famili&s.que desejarem
nzac de um gene?o tão perfeito
mandarão abasteces® do mesmo
na fabrica h rua das Flores n* 24
lugar unico a onda é veniido.

Preço ljf00e"o"-kdo.,

TIJOLOZ

aa AGUACELINA
O melhor preparado para tirar

caspas e fortificar o cabello, ven.

O abaixo assignado tem oonsv
tantemente grande quantidade
de tijolos na acreditada olarias
do finado Bernardino Rodrigoua*--
reconhecidos como os melhores,
de quantos possam vir ao mer*»
cadOè

ás pessoas, qjae os pretendes
rem podem dirigir-se ae> abaixo
assignado na mesma olaria.

S. Felix 30 dé setesabro. de
1887.

Joaquim Alves Saaeta'9
Ws


