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Gi.dãcfe da Cachoeira—Ba*
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DECLARAÇÃO
Tendo ràáíes tfe suppor, que dei*

xará de éxístir o ii urnal da Tarde*
de que fui míücíor no unico nu
mero, qua sôbira no dia 10 de
agosto do corrtnte anno.veoho de-
ciarar que, quando mesmo ainda
venha a ser publicado aquella pp-riodico,nâo sou mais seu redactor.

Cachoeira, 23 de setembro de
Í887.

José Theodoro Tamponet-

O ASTEROIDE
O PRIKCIP10 DO FIJI

Desde muito> que.divido a abas.
iardada política d'este infortunado
paiz, os cargos policiaes sào exer-
cidos, (com raras excepeões) por«iBdividuòs», que em «tempos ou-tros», em que os ga verãos inflama*
vam»se no amor da pátria, o nobem publico,—deveriam estar aoalcance da acção policial!PTaquelles bons tempos, em que¦os governos cogitavam menos, deseus «interesses» pessoaes e poliu-cosmos cargos policiaes recabi-

Ií 1 S!de; '.eoahíaanem- os d,eVeres inherentes ao cargo?pre em cidadãos, cuja illustraçao
fazia-os. conhecedores das leis os
irias nttra Kb-m ,jí:_- :• l

que os investiram de tão impur-
iàote missão!

E' tal a desmoralisaçãodos car-
gos polioiaes.que quando (por erro)—sao confiados a cidadãos com a
competência necessária para exer*cel-os, ou não aceitara-nos, ou
quando, por condescendência, os
aceitam, não os exercem.

Tomemos por exemplo esta «ou-
tr'ora» heróica Cachoeira.

,0 fapiiao—ífeau^ José da
Silva Lemos, cidadão prudente, e
de reconhecida moralidade, sobre
quem recahira o cargo de delega-
do de policia d'esla cidade, e quesarvia a contento publico,—vio^sena obrigação de solicitar sua de-
missão, taes foram ôs desgostos
porque passara!

O m^smo suecede cornos cida
dãos quo exercem os corgosdesub
delegado, í]ue segundo somos in-
íormados,n'elles coaservam«se por.,condescendência!

, E' entretanto admirável, que o
governo conserve acephalo o car-
go do delegado effectivo pelademissão do sr. capitão Lemos!

Será porque.o 1 supplente da
delegacia, que a exerce,—cumpra

Mas, nós vemos, que a policiabestas últimos tempos; só se ocIrias rifra hom ai- 
'."F?^»^"-»4"^ louipos, so se OC-

cummimeni^ 
-ÍTigirem-se nofcupa era prender ;«wcravisados», acumpnmenlados deveres mheren, ? ' ' ¦- ' •¦ *

tes ao cargo que lhes havia sidaconfiado!
Hoje, pelo contrario,—ns Wver nos, que só, e unicamente pro ¦

san* em 
^moias eleitoraes, nao seemportando absolutamente com obem publico,~os cargos policiaessão confiados, sem o minimo. escra-

pulo, h indivíduos, na máxima par-te, ignorantes e sem moralidade,—mas que entretanto,—executam

titulo de «fugidos», só se oecupa
em <tespa]dyirar» o povo; só se oc-
cupa era fazer prizões: arbitrarias;
a invadira «noite» o domicilio in-
violável dos cidadãos; a praticar«essas correrias» anarchicas quetanto depõe da moralidade do in-
dividuo, que investido das func-
ções policiaes, assim procede!.Será por ventura,porque nâo te-
nha-a Cachoeira era seu seio um
cidadão apto pura exercer o cargo«fipl* « naa, 

" •—* wavvumu-u Muuuau <*_jiu pura exercer o cargi
S?í 

cteoricameate. os «ca-do delegado, qua o governo a nnpncbowdos supremos coriph-jus, n d'essa garantia? 
s,v°iaaapn

Nâo de certo; porque seria um
injustiça, quando não fosse uai in-
sul to aos cachieiranos, avançar
simelhahte proposição!.,.

li*, que o «indivíduo», que como
1° supploote exerce a delegacia
d'esta cidade,—exerce-a a «con-
tento» do governo,—chorom muito
embora as victimas dos espanca*
mentos policiaes!—sejam osdomi*
cilios dos ci«ia íãos violados som nê-
formalidades legaes! des--topa roçam
finalmente,todos os preceitos cons-
titucionaes!,».

O g^vorao é bem servido,—5
quanto basta!

Não ha duvida:«estamos uoprin-
c pio do íi aa ^ 1

*'S VIRTUOSAS MATRONAS CA-
CHOElRAÍÜS E AO BELLO SEXO

EM GERAL
E* 9 vó>, «senhoras», á q<mna humüissim-v redacçãoyM «As*

terouje», dirge n'e*te :íü'OUíeo'o a
p»lavra;~-á vós senhora sá queminda. no berço vo^as ia'uhosas
üàis com santa dedicação, v>sen«

finaram a «atmr a Deus e ao pro-ximo, como a vó* me^ma^» para
que po\iesseis n'este yjtl de l*gri*
mas, que U chanca «mundo» pau-tar as vossas acções pela normadis virtudes, aíim ds mare^erdes
as admirações de vossos «imelhain
tôs, e as bênçãos de Deus,

í.e assim é,«senhoras»;'—se íoutais educadas nestes principios demoral, e de religião; se sois chrí3(.
íans,—deveis saber, «senhoras*
que, se na terra existem eáses
preconceitos sociaes de elevaça®
ou de inferioridade,—perante Deus
porém, todos nós somos eguaes.

Vós «senhoras»,sois chrisUnv
e como taes oáo ignoraes esle su-
blioae preceito ensinado pelo di-<
vino Martyr do tfolgothq: «amai*
vos uns aos outros.»

a

ia
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Ora, minhas senho ras,,-se y»s
tas carinhosas mais, vos «mim-
Tam, quando ainda nas faixa» ra
fantií. u «»»* « D*U8 e *° r"°*
limo como a vós mesma*»,—he
perante D?us todo» nó* somo*
eguaes;—* J*sus Christo nos en>
sinara a € amarmo-nos como !>•
anios,*—como podeis vó* enf ara»
aem horror-, -- cotao podeis tolear
sem quebra de vossng princíp o
Teligiusps ed«s lecçõ^s de Vossas
idolíttradasmãis.—que nos ?os*o-
propâoa lares se destaque um»
cla&oroaa excepção da regra, nes-
sa infeliz humanidade, que se
chama e->cravO*l?

Senhoras—» escravidão. es«»

i. ••

Como poder h tiimar ao P?"
ximo como a *òs mesmas*, -vo^

que Merae* » <ws-thVÍ^'• «n»
os vossos própria lareU

E' tempo de reflecUrdris, **nho*
ra*! Deixai a roal-la ie ao** hom-n •

á vós porém.a candidz di a'ma
e a pratica de todas as wriuiie*..

Vós senhoras, que »aben a iin-
«uswBi «los anjos, Mai à vomo»
i-posos, à vossos pue*. à vo**o*
irmãos, á ™3*os fi,ho8, m6*tran'
io lhas rôo grande de<humani<1ad 1

Apont*e.lh*s o caminha a >e
guir vós, que te td^« a maga d-;
v,brár nos corações dos nom;.n.<,
«nchendo-os de amor e de foliei-
lado.Sftnhoras—a escraviaao, es«* ia<ia. . . -_;

4â? *• s__3*__a_* * â-_™ssms
tetea-ia p:r naçõí» barbaras—
diriva unicamente do di eito da
força. istoé,-lt» direito do foi te
centra o fra^o!

Mas, senhoras,-«-vós sabeis que
O rtireito da foiça, è a depreda
çfto, ê o roubo, é aniqu.lamento
da lejraUda-ie; e que se essa d=>
preda;âo, fssereubo, e esse*ni«
qu.ldmenio d* legalidade sào abr«
çadí>s pelos homens *àu porée,
an«them4isados por D*us!

E #, s^nh ra», qu* som as
compftnhniras dos bomen^na ter-

ftis, para •*»?ogardaa a cansa
mísero «captrro»..*

Dai e&t sublime teeç&Q de mr
roiairio, amor pátrio e de temor
a Duu»,—v6*,qna «ois br»«t«ir*»s,
a que sois eh i-tam»!..

Contmuatemoa.

nÕtícíãbio
Cjbrinças

As argentes e indispensareis
Juneza* abris »m*nos d'ste num*«

companhias dos . IwmeM m ter- <"8P^ • 
fal,r a cokriinç8

»,-sois «ambem.ço.pa.ncipantes,. J> 
•* 

Snantas. esperando m
nada queinareclamenta.daexe- LÍJM» "W"" ne?e^aria des..
craeão de Deus)

É com quanto, senhoras, de
disser companheiras fieis do
homens, já nas suas flj.cçõts, jé
nos seus prazera», com tuilo.—
quando os vossos companheiros
affas'ata r>so dos prmcipi >s d»
moral e da religião, vòs nao os
deveis accompanhar Cesses des-
veios sociaes, Râol...

Está n'este caí o, a escravidão,
,eh»al~eata só loterada pelos bra-
2Íleiros;mas. odiada por todas as
nações dô universo, e.-mais que
tüiio, senhuras, amaldiçoada por
Tíflii si

Vós,4 senhoras, que a'é o pre
senle haveis si o co pa tecipame,
da maldade oo* homens, -devei*
at ender, que hayeíe offeaaido f
Dhus, deveisâ«eííder,que haveií
esiuedác-vos dp preceito qae ro-
e sinavam vo s*s carinhosas mais;
«ini.i;.a Deus.eao próximo «orno
á vós mesmos^

Como pi*eis «amar a Deus»,
%ós que ensurdeceMüS á seus di-
if)iios prefieitob?

suas bondade

Os recibos serão assignados p«lo
sr Olympio Pereira da Silva, pro
prielario ^esta typographia.

SOVO PELOUKlNaO ai
Somos informado»* de que em

ym dos dias di ^emina passeia,
um guarda policial di lg«CMa ao
sr. professor CiRíina'o da Franca,
pedindo-lhe uma «palmatória^ «¦

que sendo pelo sr. prof^sor Uu.
cnalo perguntadwhe cara qu
im lhe pedia a «palmaior.a», lhe
fora respondido, que ^ra pra
^castiga»: áum escraVisado que•¦¦¦*»'
achava psezo na cad i*^I

O sr. ptofe^sor rincfavato, com
a energia necessária, r p U*ra
aquele insulto, ao«f«« o«gua da

^scalpan_o*e, di^era-íhe, que
foca «mandado por ordem súp«-
rio'n-r -': v-a" mu r -,-y^- 

^]
Consta-nos. que e^se infeliz es-

orav-is»do achate, a longos mezes,
prejo c@ntra o•. disposto do aviso
de iO d« foverçifo de 1832.

Cài^mamo* p*rt eási selvageiría
a att«ne?i'í do illmo. sr. dr. elíe>
te de policial

¦•BÜSOS POLICIAES
Apsz*r d^ r^ta adas oráens do

xmo, s-. cons^lhrtiro presiSet)té
da prov nci» aoillmo. st. dr. ch>
fe depoüeii, para qu>as au.ori-
í1ad*»z poli^iíies, não «ff«ciU'D_ pn-
zões fòrj do* caso^ prefictos, e
det rm ns<os p^r lei, t*ndo em
vsta 0« arts. 12 e 13 da reforma
jodic-arUr, e 29 do respectivo re-
eulamento, esse- agentes de «uto^
riiade polfiai coniinunm no sou
proiedi/nento abusivo, como qnv
rm .searneo as ordens tminauas
de 9. exa.)

W^U < i iade eonânu-iiD as pri*
2õeá abuz vas, e o* «sp-ncame^
tos poiic:a-s. ¦...Uv-

Eai v'u itibaosubie;ega<1osupt
pl-títe Etitropie V»ei'a de Cistro,
além das prisões arbitrarias, que
diária isente faz, obrigi ac» çida-
dács eus desafect »s a (atarem saaa -

Ituifd^ noites inui a aos prezos
vi*t mas de sn*s a'bitrane tales!

Eiá, co.oo ttes rtpíariiades re^-
pe \\m a lei, e as reNada* o^
d«ns do ?'X.nao, sr, çonselhairo
Bm ei á d^ ílello.

Ef c^mo nào ser asim, «e a
i>oli íCü è a çsüuia primoroial de
todos esses e emia-o4

Focamos justiça: as int»nsõeç
do as-mu. sr. conselheiro Bandeira
da Mello sàp boas porém a pe-
útca... PtíW-ff^ n : aV

Ho uUimemo* o período; fique-
mOS ajUÍ, &<;..; -dai ^a/aan,, a-

SECÇÃO UVRE
1.'

tkKtK k'
ii$M

PRlNCEZilMPEdlil»
BEGENTfi

CiaCaofciaA, 9 db sbtbm^rq di 1 ^87
*tà -f- '¦ 

;==• ã'i'.* ,. ( '; ' 
'¦' ' ' '

^ Augura Seuhoia. 1
llm dos mais k^müd^s suliái^

tps de V. A. 1.,—i>o éin. lambem
tpni^dos brazilsiros,qu^ oiais sein^
ftiraam no amor da Pátria^ vem,
confiado na magu«niü_ida^ de
v^o coração, e na ^andidez de
vohss^lmai impetrarmos uai m»«
mento de attençaoé' ,0m^m

Já tte» séculos, Aügurfa Senho *
q, haviam pat«»do por «obre ^
cabeças des filhos do Brazil*-?
-jsiando, devido a diversas lon|s-

#
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«ívas pat iottcf^aiaiítí q>» Infra*
tife^, disfertáram osbraziHro
d'me s,*n.no Je s cui s, em quo
os | bmo g a, a riòrafl ião e
epprobri'1

Jà t ez s°cuíjS haviam pasww
por sbe as cabeças dos br^zi *i
lOfe, jüngirfoí oo carro dispoUco
da irel-rpole, quando vm princi-
pe portug cz, que então os go*
vernava, condoído da seus cru» i
padecíiiienu.8, e «o m smo lem*
po, convencido do nobshs4mo pa*
pel, que lho pepirava o futuro
no grande drama de suaeniao.i-
paçao poMiea, «s oscou«se a s us
nobres intatlts pa >totco% coilv.
borando para a inoepeudencia do
Bm.ll *--"

Foi nas margina de um regato
ra provincia do cão Paulo, que
no da 7 de membro de ti22,
a'príncipe d. Pedro deu o grilo
de «Independência oü morte»!

Etse grito* Augu-tn Senhora,
feperc ti. do ior to ios os angu'o*
do Brazil» foi t.cr.!hido por todo
os b?t»zi beiro*, que unido» trrguj-
ram*se evWú im só hnmev.1

Fo» qi>*nto bastou, AngusttS»
nhor», * ar* que o ttrazil, #« e
cravo que era, conquistasseos
forovde iSaçào livre e IcàVpeB
den^A/-

Aquela trave príncipe, fô j.
p«los bf».2Í pkos acl mado Impe-
rador e dtfensor perpetuo tio
Brazil.

Uma Cor si t^uíção sabia o imrai
neniemeiíe liberal fora prc.ii.u-
gada, como h lisa santa d s leis
da^nova n«çâôl

© povo, que havia conquistado
a sua liberdade, blijaamio dr»-
do impe aior Pedro 1, em &%m\
de su* rnimorre-oura gr^tidâ^.

A sim marehnvam em principio
£3 cousa» uo B 9zü;/—quando a
ambição da «corte im erj_aU»c:>n-
tfíbuio pa a o nubla<r_en:oda pai,
que então r«i naval "

Os aduladotm—que áâo os'maiores ir im.gosdos reiv proluí
wam g^b»*1 pelo §orve!i roo y
vabmentodo imperador, e ao mes
mo tempo, maiq»5siar os verda»
deuos pat^otas, para arrâdal«o&
d» Oô te,

E Pedro 1, como homem dei
sou«se fascinar pelo caxito da?

*»s serias...
Ifâpê enlfo umjaão muito loa-1*

co en d», era
okj> reviuJ car*

• !.'.Ji-. O «Í6S Ot
o ,vu dacahsáo

eioado!
A p'GS\ripj?U> de José Bonifácio»
b ii meaio iia íu («pendem i<*

br ziljír-, atesta a verda le do
eii(ia'orá|9'o<

Ms o povo que adquerira a
ua libnídade a custo d p ccoso

cangue, Angula Senh >'a,—sju-
&<ra roanul a com deiolo-

Oh xa lá, que os d^scead^ntes
d'«qu íles velhos patriotas, que
já desonram ao turoui^, agindo*
Ibes Uíojí Patrifi, herdassem lht.s
4 herocidade, o civismo e o amor
patri?!?

Augusta Senhora, d. Pedro i'
ten o dado ouvido* a adulação
palaciana, ab smsn-se; ma* no
momento de sua quéd* Elie ain-
da encont ara no corações dos
verdadeiros patriotas, compaixão
e bfníade!

Obrigado a abdicar, ella sahira
i*6Ste império Com lotas as hon
ífs compatíveis a sus alta «h>raf*

chh»; e tanta contiança lhe insv
Diravaa grandeza do povo brezi
Lir(r,qiiH deixara lhe ainda.no berço
o pr incepezino, futuro imperador,
•ntregue to^eus patrióticos cui-
iado>l

(Continua)

íaie (e»»iç•» r- Gotè^bu "ii r.i
hão, pri p iocza «*:. «cavo-

crata» tudo, <u.io u'in^ef»o, ô
fora nos^o èwaV-* tudo.

E sahifam os doi-< «iíííIô^»
Pouco dep>'8, via se na Lidei-

ti da Mhe iiOidii em 8, Felix,
U'D inf»rr,íl ab tuc gè», onia
tripuiíavaio, enoind>eatí esnü'
ga inum>.roi af.icmos do 6.mbo*
OíJ sexos:

Ou cubabà
Ou erg-Tü"
6 nte. craírica'a
Tudo, t.ido vü mo ô

PENSAMENTO
O Brazil*. é uma colmeis;—as

ibelhas são o povo;—os zangões,
—os—estadistas, rf.í

Y 1. P.

MliSEUNIA
Bom dia, pai Míguè, vos?umcA

ja fíbeu, que nosso tudo vai fo-á?
Que dizn, hcm^poi» b#^ão de

Cotetfibu já fezdpis eu escravo?
Kou papa; Cutfcgvbu está vrego

nhado pruque pre eu leiçon n!
Prenambuca \n,panai, nosso tudo
t*m no cumfcr», divagado; senbô
ié\vçq dótófííabpii 1 vai bo á, \CSufc-
2\6u n) cb|õ; Ptctéla já cahiu ni
&hâo,e pre?i tente de Prenambuca
jà levou díabü!

Q«« 
"<íwa# horoe? e pra ido

censerevador jà cahiu ni chão?

f èdo/ %uoi án'OT»tóií ^)íate- vai
pra mihistari, e Colegibe vw pran-
tá bi bre**.

Enton, parente, viva vivou!
Varno, papai? P*a tèrore;vamo

SULPICIO DE LIMA E CiMARA
AO GR\N!)K ABOLICIONISTA
DR. NABUGO
Mil parab ns! Minia^ f< licita»

çôei sinceras ao «Ilustrado bene*
perito sr. dr. / à}{U ra Nabuco»
p^la vi bria expteini a que aca«
ba de obtc do *Uito adopernam*
buc no, que conferiu a^ ardente
abolicion si a, uma cad«ira na re*
í.rn acâo nacional.

Mo estão, per certo, esqueci*
dos entre nó« o* nomes grandiosos
d*A?l<.b«'o, José M*.ianof e ou-
tros baluartes das 1 betdadts pu«
birca*! A»nd» ^ml

Mir m se, pois, nVsti explen*
doro>a vi tori. o Cezar caricato
o os esínsvagistas bajuladores da
corta negreiía.
Cachoeira,fo de s«t*mbrodel&87«

SüLPiao w Lima s tiAUAiâ.

ANNUNCIOS
Manuel Pio do Espírito Santo

decora que da hora em diante,
—Hgsgn^«r«se*h por Manuel Pio
da Paixão.

síl

Devido ao méu tempo, declara
J aquim Marques, que ficará sem
m. ito a sua tabeli» que marca
cs preços de cirradas para di*
fnrsO' pontos desta cid ade, cooU-
ni»ufo a vigorar de hrj^m di-
ame. oa preços antigos feitos pe*
Jes?gius co||pst para que* nio
se ebàme a ignorância o» sra. ue-
goebntes, faço a iraseiite deelü-
raçft .

Cachoaira, 44 da setembro io
-1887,
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JrSé Th < P in oiiMt óflhre.
ce sms s vt;n. iro ><b .líciõnismo
dV^a cocngjH

Os Hmr-ravás.*, dos*, que se jul-
gare_>_ c >0) d eii a *uas i.be d*~
des, qao? por ÍT ao -íi le» de 7
novenuí rc de i*3l, quer por ou-
ira 1 i, to.i.íí) p o< ur 1 o r.'e*taj
cidade, ^o <-*c í < rio «esle Jt.rnal.

SNflAS
41

VENDE

A VIUVA FREITAS
E svisa ao publico, que truiíou
provisoriamente ¦$ sua loja de fa-
zendas ra-.a ft c«sa onde esteve*
stíüco estabelecidos ôs srs. André
Mcrars & Competia,.avsimccmo

avisa que vende as fazendas sem
rezerva de preço?, em razão de Dão
voltar para o novo estabelecimento.

«i. .& _<_¦_ _& &. O. ííí. 4S& r.?f. £_"_ #_ 4b /©. />• A/'!.. ir

_?v ÁS

**¦ -..^^¦"•¦v-/«.* ...... -. -

\. __n
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3 í. i" jl w e. ^í i fe y l

T0J2Í00 e Eo constituinte [S
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E_r 
<f-it '.. v.T V-i ';> <'¦'"*< ..#

,- ÍI-"''
j Preparado por GCDEFROY, P ft co J.dai Esc/uila superior ãe PharmacUm \fde P&MX& • «3

AH-IOVADO PKLÀ l-X"" JIJNTA (.'llYCI&NS \%
DE RSO Di; JÀNSmO

V 4»-^ \**_ j.-., - v ——

«i Reunias dos _ gen Io., lofiicóf* o. mais •>*
g[ re_x)nsUt.uirilc^,íJ/i.i:.iE.,C<»ca,#&©Kp&.ito {$!$' uo Cal, receitado por Iòüoh os m.nicot.-, >>A
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