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O ASTEROIOE
REFORMAS

No estado actual da civilisação o im-
perio do Brazil, dominado do enthu-
siasmo que tem iníluido politicamente
em seus destinos, não pode ficar estra-
nho à instrucção das massas populares.

No quadro das nações civilisadas do
antigo mundo, onde, apezar das pro-
fundas agitações produzidas por longas
e cruentas revoluções, o systema da
organisaçao do trabalho ô uma prova
que attesta ao continente americano
o progresso que lhe tem alargado os
dominios da grande lueta dos povos,
cumpre à nossa terra um lugar n'essse
festim sublime, por isso que a Allema-
nha laboriosa e activissima não soflre

-que seus filhos abundem como pariás
pelos estados visinhos em procura dos
iaeios com que. prover as necessida-
des palpitantes cia vida..,..-

As sociedades para que possam alcan-
çar o "seu- fim principal, que é a segu-
rança de seus próprios membros, neces-
sita*em primeiro lugar d'esse grande e
indispensável elemento vital—o traba-
llio em todos os sentidos.

Além dos insufncientes recursos com
* qúe conta o Brazil para derramar a

instrucção pelo povo, que, no estado
actual de sua existência politica, não
encontra da parte de seus representan»
tes o critério preciso para a garantia
de seus direitos impugnados, a neces-

indiíferença do governo pela sua prós-
peridade, o que necessariamente influe
na educação da geração nova, a quem
compete zelar dentro de alguns annos
o futuro da nossa terra.

A industria que tão bemse prestaria
a inspirar aos nossos homens de estado
alguma idéia feliz era beneficio da fe-
licidade do povo, desprotegido e entre-
gue ás suas próprias e precárias posi-
ções, d'eÍléshao mereceu por.óra um
o har de attenção, nem se lhes dá que
sobejem os meios naturaes que a uber-
dade do solo offerece aos estrangeiros
que sabem apreveital-a.

Nas palestras do parlamento é raro
que se observe essa tendência das li-
herdades nacionaes que tanto fazem!
distinguir ?, lgumas nações do antigo jinundo: os princípios, de longo tempo
-estragados pela chicana, e pelo patrooi-
nato, se tem de dia e'i) dia sacrificado
em nome de uma parcialidade exigen-
te, quô desgosta atè aos espiritosme-
nos im pressiona veis: tudo caminha
nas trevas com a precipitação sensivel
das grandes correntes que, em seus me-
dòhhos embates, arrastam as mais ai-
terosas palmeiras.

,: Perto de cinco milhões de almas va*
gueiam a mercê da caridade e da com-
misèração publica, ao passo que os im-

ao menos por algum tempo uma d'essas
medidas, não deve o Estado terminar o
elemento escravo abandonando o futu*
ro cVessa prole, que sahe da escravidão
para as liberdades publicas, sem meios
de vida que lhe garantam a sua con<
servação na ordem social, nem ele*
mentos intellectuaes capazes de tornai-
os verdadeiros cidadãos brazileiros.

migrantes Aem chegando ao sul do Bra-1
zil, acondicionam-se no cultivo da la-
voura, com a protecção do Estado que
os garante e dos proprietários que os
acolhem, ao passo que isso se dá, nota-

sidáde de se estabelecer o trabalho o- se que no norte nem a immigração

de õbtel-ò, se torna palpitante, maxime
quando a idéia abolicionista, vencedora
ultimamente, vai destruindo a largos
passos õ elemento escravo.¦ ; Ora, extineta que seja a escravidão
no Brazi)-hão sé podendo, contar no

Anortedó Império com a «orrente suffl

COLLABORAÇAQ
UviAVOZ

Todo senhor de es*
cravos é um crimi-
no*o ao qual todos
as punas não punem,
tal é a pnovoiiiadô
de sçu crime.

È' muito para admirar que haja
quem, 8in>da h"j«, procura juslifi*
car a escravidão!

Ella é a msis nefanda e vil da
todas as instituições humanas, ha-
vides em todos os tempos.

Ella é: a expressão de toda
a barbaria concebivei no extrema
de toda a venalidoda, a que podem
os homens chegar.

irigatorio ás massas por si incapazes ainda chegou, nem ha trabalho suffl-- •- * - ciente para o povo que estremece de
sua vergonhosa situação.

A natureza ò livre, o homem
livre tem n-ella toda liberdade; é
um facto.

Nasce o cedro frondoso no solo
ainda chegou, nem na tranaino sum- rasteja a sramma, o ouromÊÊÈMÊMmmm:de mmm w§r$. m

gilla., tudo é a unidade ua ma-
teria, tudo a igualdade,

0 rico é irmão do pobre, o sábio
do ignorante, o velh* do moço etc.

Si a riqueza nacional se mede pela
sua força produetiva, e pelos lucros
auferidos n'essa exportação no estran-
geiro, claro ô que o Brazil nada tem
oue ò abono nas actuaes eircumstánci*

ciente de immigrantes europeus ho in-1 as de sua existência politica.
tuito de crear a nova lavoura,elemen-
to poderoso de que harde dispor certa-

; mente o futuro nacional, que ha-de ser
dos destinos d'esta terra que tem sido
tão esbulhada pelos seus governistas ?

Nenhuma medida ainda se tomou a
cerca do trabalho, nem dá instrucção

vApopular.r. . / Qâ}. '.,,..
As cadeiras publicas de ensino pri*

Os graves inconvenientes d?essa pre*
tensa vitalidade, confirmada na aber-
tura das. câmaras sempre pelas poucas
palavras recitadas pelo sr. d." Pedro II,
outra cousa não fazem senão desviar a
attenção dos homens de estado para
combinações e planos inuteisá v§rda-
deira situação do Império.

Achamos^que os elementos vitaes da

Só a virtude, o talento e a hon
ra estabelecera superioridade eu^
tre os homens.

O merecimento da acção volve
estü na razão dirécta da consci*
encia e de quem a pratica* i

O que sa.be o-abuso de sua sa*
Ibedoria ó assaz criminoso, por*

^oW»v,xlt*, ^~—~ ~~ ^,..wF.. . _ ^Ique obra com consciência.
mario ahi estão mal subvencionadas nação, dependendo da instrucção do p iannwinria ft a framií>7a Á&
pelo Estado, notando-se a miserável I povo e da obrigatoriedade do tratalbo, • _ A ignorância 9 a l.aqueza sa
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uma espooie do iniioconcia, mere-
cem protecção.

Entre o senhor e o escravo, qual
oos dous vale mais na ordem mo-
ral? Qual merece mais louvor, ou
compaixão—quem pratica a viola-
çãe ou quem é violado? O primei-
ro é um perverso porque abusa
da força o assassina a liberdade,
o segundo é uma victima indefeza
porque è fraco.

Em que se funda a legitimidade
da escravidão?

Que código preceitua a extaçSo
da liberdade?....Sua legitimidade

é o produeto de uma roça que se
decompõe debaixo do sol dos tro-
picos. E* insuppòrtavel que um
grupo de usurarios queira ainda
sustentar o crime de sens pães,
esse legado iofamamante que nos
fez a envelhecida e caduca neutro-
pole.

úá. Em protesto solemne, á face do
inundo contra os possuidores de
escravos nâo seria infruetifero se
taes desalmados tivessem uma no-
ção do direito, nfio vendessem a
consciência pela suja moeda, com
que sustentam*se, commerciando
com o sangue de seus semelhan-
tes. <

Mas não é preciso, hade vencer
o direito e preponderar á verdade.

Nào tarde a aurora de redemp-
(ão, jà acima do horisonte assom-
mam sens elbores.

Os abutres do sangu-a humano
da escravidão vão fugindo, como
trevas sombrias e pavorosas, afu-
gentádas pela loz da verdade.

Esta cidade que foi o theatro
das primeiras fretas de nossa
emancipação politica, que seja,
como tem sido, heroísmo do direi-to, da justiça e do bem, fazendo
baixar ó cerviz hidional dos ami-
go^da escravidão, d'eses seres que«áda pesam na balança social.

Le Droit.-..•ífÍA-Jf .'¦'..

í

NOTICIARtO
-' *" " :¦J i L'"'

AOS NOSSOS ASSIGNANTES
'?*?¦ nV é absolutamente posju >

vel acreditar qne estes áàsvnaotea
nâo conheçam a grande difficulda.
de que fretámos para alimentaresle jornal que sem pelitica e som
partido advoga somente a causa do
P°TO« A&A

Poríanlo viemos peiir aos dig*
nos assignantes a Índemnisação de
suas assignaturas atrazadas; visto

[cnmo os vossos auxílios serarn, de
facio, a protecção patriótica à um
órgão que jusliceiromente deferi-
de a causa do fraco.

Quando um déspota perseguiasem humanidade h liberdade do
povo, quando um policiamento
alienado ensangüentava as glorias
de noFSOSülo, somcnle esto hu*
milde jornai enfrentou as peripe-
cias do abusa, patenteando a ver»
dade a defendendo a polrez», os
desfavorecidos da sorte e rever*
berando a verdade e a justiça.

Estamos cansados o somente a
pbilantropia o'este bom povo nos
trará sempre a prolongada exis-
lencia.

Esperamos, pois que estes nos-
sos amigos venham nos retribuir
com as suas mensalidades qua se
acham om atrazo.

A.' Cachoéiaa como em todo o
lugar, a existência de um órgão in-
dependente é de grande necessi-
dade.

A nossa divisa éa justiça e o di-
reito, nos collocando sempre á
frente do povo como fortaleza da
nossa liberdade concedida pela
natureza e pela constituição do
nosso estado*

; Seria por certo triste á Cáchõ-
?-ira a faita de ura orgãó tão pa-triolico que lraz era relevo as
glorias de 1822 cujo brilho è in-
vejado pelo império inteiro.

Convencido de que seremos
attendidas, pelos nossos paínoü-cos assignantes os esperamos, o
mais breve; pasmai com os va-
lioses auxílios de suas assigna-

luras, SAAaAAA

l/mpano d'alwa do rngenhícraia
eslá axidâdo p^lo vil interesse o
malvado instincío do crimo, iu|-
gando-se desgraçados quando aliberdade da humanidade escra-
visada soar nas paginas velhas
de um decreto talvez...

José Machado de Queiroz, ri*dadão prestimoso cuj» fidalguia
se descreve na elevação dos sen-
timentos philantropos dá*nos um
exemplo edificante de quanto é
grande seu patriotismo»

Os fidalgos, os barões «iguapei-
ros» como abutres famigerados no
sangue alheio, enchem o estômago
do suor humano e sobre as garrassanguinárias despedaçam a liber-
dade do nosso semelhante, avan-
çando ousadamente sobre a idéia
abolicionista.

Mais è que o próprio Deus nos
protege porque ainda ha cora-
ções sensíveis como o de José Ma-
chado de Queiroz!

Este acto sò não ha de repercu-
tir no Igaape, negreiro, n'aquelle
tampo feudal onde domina a pre«<
potência dos fidalgos de can na e
o servelismo dos mulatos escravo-
crat&s, por baixeza e conveni encia
de piquena migalha.

Nos abraçamos ao p^migo sr.
José machado de Queiroz e ao fe»
liz Camillo; só pedimos gratidão
para com o vosso beafeitor e pro*curai seguir sempre as pegadas do
homem de,bem, obedecendo a ln
e amando ao trabalho.

LIBERDADE
No dia 1 de fevereiro dreste an*

no, íosé Machado de Queiroz, rao-
redor o'esta cidade, quebrou os
negro» ferros da ttialdikía eseravi*
dão em què v.yia Camillo, sem
ônus nem condição alguma.

Foram testemunhas os senhores—José Correia d» Silveira e Sou-
za,; Manual Florentino de Souza
Mattos e Segefredo Atahba Galrão;
o escrà vitorio tinha 38 annos de
idade.

São estes actos qúe riubilitam a
mü; homem; porém infelizmente o

EL« o resultado conhecido da
eleição senatorial até hoje..'Com.* Franco (C),;.... 4982

Barão do Guahy (f).... 437S
Cons. Go da Rocha (LA) 4073
Cons. F. de Moura [L,A) 3968

Dr. Innooencio Góes (C)... 3636
Cons. F. Sodré (L Ey 3535
Barão deGerómoabofO. 2528

.Dr. Cezar gama [l X].i... 430

POLÍTICA HESPAfíHOU
^^^|^^p|l^i^^g>fi a actual

sessão legislativa do parlamentohespanhol lará importância ex«
cepçiònal para o desenvol:vimenb
político cio reino. '

IO sr. Sagasta, diz aquella fo*
lha, terá dè cumprir as reformas
liberaes que tem promettido e qus
Até «gora apenas tem bosquejrçdo

«Da firmeza, da energia, a '
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decisão (io i-r. Sagasta para fazer
frente aos seus adversários poliifc
cos e para agrupar e dar oahftifto
ás suas hostes, clep°nd<jrá a con
servaçüo (io ministério no governo
eo futuro do partido cuja cbnfa-
tura deieaipenhâ.

«Trata-se de sabor se o gover-
no do sr. Sagas!* poderá realizar
O programava com que conseguiu
chegar ao poder, ou se ps discos
soes e as suas dessidencia* inter
nas o impedirão de por em pratica
os princípios que tem a missão d*
defender, como succed^u quando
o partido liberal foi poder durau»
te o reinado de d. Àffoaso XII.

«Xs YacilUfões, as reflexões,
aconselhando a prudência e as
moratórias, não podem ser já per.
mettida* ao sr. Sagasta.

«O ministério não pode conten-
tar*se com meios resuStadts «orno
até aqui.

«A esquerda do partido abando
nal-o^hia com o sr. Martos, o*
possibilistae e os republicanos re-
tomariam a sua liberdade de acçAo.

«4 própria esquerda moderada,
temendo uma crise ministerial,
principiará porpedirum» politica
mais dicitiids. Es a política secar-
tetará os ataques dos canovistas.
Emquanto que por outra parle o
sr. Sagasta perderá tambem o apoio
dos centralistas.

kk Pdde ser que o sr. Sagasta sue-
cumba, mas não deve fazel-o sem
lueta».

PQEZIA
/ > MALDIÇÃO! .->

AO AMIGO SR. DR. SILIO BOCCANBRA

íSobre o tronco solitário,
Bem corao injusto Calvário,
Em que só lhe telta a Cruz,
O escravo pallido geme:
Ri-se o lábio, o corpo treme
Na mais profunda afflicção*
Porque sorri quando chora,
Quando a lagrima descora

v; Às faees ambas cavadas
Pela çruél maldição?

%, Porque na sombria fronte,
kk —Céo que nâo teve horisonte,
^â^íthuHíà aurora se ve?

No entanto o vento que passa,
jBatendo em sua desgraça,
Repete ao lòngè: — Porque ?

.•1 Tem filhos? Tem. Diz a sombra
,.xDei seu terrível passado, *

Phantasma do condemnado
Que lhe suspende o grilhão!

(•$èm filhos!. r Ai !* mas quem sabe

i

Si existem, si estão vendidos,
Si andara porto, ou si perdidosSom lei, sem mão, sem nação?!
Quo esposa assisto do escravo
O miserrimo dolirio ?
Não tom nas trevas um cirio
Que lhe aclare a solidão.
Pobre! Quem e quo o lastima?
liguem que passa nem olha
Para a victima innocente
Que, por ignorados erros,
Padece extrema affiicção?
E o pranto corre, que molha
A barba hirsuta e cerrada,
E a treva n'alma arraigada. . .
E a dor presa ao coração !
Tu ves, meu Deus! Tu bem sabes
Que crime é esse ... Eu não sei...
Já vão mais de doze seccos . ..
E eu «lioro sempre esmagado
Sob os grilhões do malvado,
Sob a tutella d'um rei!
Mas essa historia cruenta
Não faz tremer corações. . .
Meu pai foi o lodo, o impuro...
Não tenho amor, nem futuro,
E jazem mortas p'ra sempre
De minha alma as illusões!
Illusões ! Não .. Não as tive,
Nem posso te-las jamais!Ò inferno ferve aos meus olhos;
São degráos d'elle os abrolhos
Por onde eu trilho gemendo,Sem poder achar meus pães!
E calou, cerrando os punhosPara a terra e para os cèos:
A noite velava o mundo,
E lá do abysmo profundoSe ouviam gritos de rèos...
Era a treva após do crime,
O crime após do terror,
A^ imagem negra da morte,
Céo deserto, horrenda sorte,
E dentro infâmias e dôr!
Ah! quem tu és, ó maldito?
Quem tu és? Pois não me vês ?
Pazes d~um homem,—precito.. .
Tens razão,—mandam as leis !
Aquelle é que è teu escravo?
Que fazes ?—»Mato-o ! Já deve
Expiar os crimes seus.. .
E disse o senhor sorrindo:
—Sim, quem salval-o aqui pode^
Quero vingar-me,—nem Deus!
—-Vinga-te pois, que na terra
Jamais tudo se acabou.. .
Jamais o materialismo
A cruz do Christo esmagou!
Folga, infame, que a virtude
Tem do poeta o alaúde,
Que a desventura abraçou!
Que essa miserrimâ idade,
Em que folga a iniqüidade,
Ha-de ver que a liberdade
Como um clarão perpassou!
Folga maldito» qüe o mundo
Ha-de rugir aos teus pès!
Folga, oppressor da innocencia,
Di'no escravo das-galés. I
Que, quando for tudo escuro,
Das fachadas do futuro,
Qual pura constellação,
Ha-de a moderna victoria i

:s«g:
Passar envolta na Historia,
Contra a negra escravidão !..

Carvalho Ramos*

SEüÇÂO LIVRE
Lendo o «Diário da Bahh» dó i

do corrente, depurei na secção de
apelidos com um artigo assigna-
do p^lo sr. onselheiro Sodró, re-
futando diversa? accusaçõès quelhe fez o meu amigo e corrsl»gio«
nario Eduardo Cangé.

Entre ellas acha-se envolvido
meu humilde nome e a bem de
minha dignidade apresso-me era
dar uma resposta para que o purblico fique sciente.

Eu disse, na redacção da «6a-
zeta da Taide», que o sr, come-
lheiro SoJrè tinha ido ao arma-
zem de molhados do sr. Sulpicio,
procurar um ?:eu escravisado, quosuppunha ali estar acoutado, por
que o sr. Sulpicio assim me o dis-
se e a todos quanto frequeuta-
vam seu armazém; nao pedindo a
nenhum reserva, e, pela boa fé
que presto aos homens de beni,
julguei o caso verdadeiro e foi
por e*la razão que o reproduzi.

Julgo incapaz o meu coneligio-
nario sr. Sulpicio de dizer o con*
trario; porque seria para si uaia
vergonhosa retratação.

Nenhuma indisposição lenho con-
tra pessoa alguma, e, na qualída*de de estrangeiro, sò nutro um
desejo:—é vêr triumphar a nobre
causa da liberdaie, santa e pura
assiuY como santo e puro è o seu
Creador» ,.  %.;_

Cachoeira, 10 de fevereiro da
1888.

Manuel Foates Mcbeira.

ANÚNCIOS

J»

Nesta bem montada casa de
negocio, -vende-se minUega in*
gleza de bôs qualidade, chá tk
índia e preto, assim como tem
sempre massas finas de todas as
qualidade % na raa Formosa des-
ta cidade.

LOLLE<tIO IíSPERaNÇV; ¦/¦¦
Este eslabeilecimento de instru-

ção, à rua da Ponte Velha, ablriu
suas aulas no dia 10 de janeiro

i *•
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TRIUMPHA A VERDADE

Está conhecido pdo* meus numerozos freguezes que é a loja
mais bem sonti Ia d'ègtè ciíade, « a que t<*m fazendas de mais apu«
rad o gos-to, e é a que vende sem ganhar, para ainda acabar de
provar que não ha competidor, venham crer e scientificar^se da
verdade.

üm covado dc me inò de qualquer côr por 883 rs. egual
que por ahi vendem a 960.

Um covddo «ie cazimira granito por 2500, igual a que
ahi vendem a 3500..

240 rs, impo tante sortimento de lan valem 800 rs.
Um covado de sntinêta liza por 200 rs.
Um chapèo a Jo|é M»ri*no por 1600.,

í Um par de botinas couro da ruisia cora ilhoz, o que ha de
lhor por 9J000.

Um par de sapatinha ingleza por 7^00 todos venlem egual por
9j}000. ¦

/•¦ Um par de sapato verniz que lodo> vendem por 10§,igual por 9JJ000.
Um p*r de sapato couro da russia por 4$000 é de admirar.
P^lumbrante boitimento de casemira preta e de cores, em po

case cortes.* 
Brios brancos e de côe*, detones para todos os preços, ma*

dras.os, chapéus para homens e senhoras, o que ha da mais mo*
derqcs. \

; Fíchus li?o*e com seda, luvas, leques, flores, espartilhos, calçados
e ama / infenida.de de atígos que. só coma presença dos fregue-
g$s posso rap4t^ aqui n'esta cidade não hi competidor.

Ávizo aos Legueze* por. :-aenos.3Ò por cento que outro qualquer.
v,_í 

"¦¦¦¦ '..'', 
V**.- 1?9 Rua da ponte velha 19

de o barateiro José Gonçalves de
Almeida'

'¦<-M-_M-M-n_n-«_^_MMnwaaaaaM|

Tinto e branco, de primeira
segunda qu»lidade,-vende Manuq
tontes Moreira, em pipas, bar
ris e a retalho em litacs, aceitação
de.ete vinagre no commercio tiíu
sido immensa.

Ode primeira qualidade tem
substituído perftihmente o de Lis*
bôa o muifc-is casas qu* vendia»
deste tem-no substituído por
aquelle, sem a mínima reclama-
-vão por parte de seus fr^guez^s.

Deoosito na fob iei d* café
muido a rua das Flores n. 21.

me

PADARIA LEALDADE
AtoUA F0RM0ZA

íem constantemente massas fi*
lias como seja bolaxõ.s aporapa»
dor, bolaxas Adelina Castro, Luzo
Brazilttiro; biscoitos finos fatias da
ftainha a flor do Uigo.

I Na rua formosa n. 15 ..v

M' CERVEJA RKAZILEIRA

¥ á§Ó00 a dúzia, 440 rs, a garrafaé seu importador Vesta cidade Ma,
nu ei Fontes Moreira.
| Tem sempre _m jiéposífo grandò
quantidade da mesma; braasa e
preta. 'Mè • 'li.

; Esta cerveja è inalterável por2 a 3 annos. ];M9:^wS^
A sua côr dôuradinba é perfei»lamente limpida, seu paladar é

agradável e corres püíide perfeita*mente ao da ingleza.
Sacionafs e estrangeiros slo una

niraes em proclamar a sua bond."
de, cbegande alguns oestes a pre-feril a pa a seu uzo particular.

y O seu fabricante rogosija-se porter, conseguido fabricar uma cei>
veja que está acima de todas ná-
cionses, e superiores a mulas es<
trange iras, que .-ó tem inerUo pornão serem do paiz. §

Ò annuncia|..e tem, a profundaconvicção que o iespeitavel pu*
blíco. uma vez conveucido des-
tas verdades, ngo Ibe recusará a
íuh valiosa protacçàó, dé que se
confessa sumaraente grato.

CAFÉ' MUI DO
Manuel Fontes Koreira,coalinua

com o seu fabrino de café muido,
:omo é ge-almente conhoçi lo,

Este café é o verdadeiro cala de
que as exmas. famílias, e mais,
amadores podem fazer uzo. sem o
minimo rec io de que seja um pre*
dueto falsificado ou destetuido do
seu verdadeiro paladar;pois o sem
fabricante ahmdo conhecimento
profissional que tem nesta in-
dustíia só manjpula ojmelhor café
qua encontra no mercado, razoas
estas que o colo .a na altura do
seu verdadeiro valor.

A exmas. fami!ias que desejarem
uzar de um gênero tão perfeito
mandarão íbàstecer^se do» mesmo
tia fabrica a rua das Flores ir 24
lugar unico a onde é vèaisdô.

Preço 1 #000 o kilo. *

TIJOLOZ .'/'

AGUACELINA
O melhor preparado para tirar

caspas e fortificar o cabello, ven-

O abaixo assignado tem tom*
tátiteménte ; grande quantidade
de tijolos na acrediiadá olaries
do finado Bérnardino Rodrigeua.*
reconhecidos como cs melhores,
de quantos possam vir ao mer-
càdò.

As pessoas, qae os pretendes
rem podem dirigir-se a| abaixo
assignado na mesma olaria.

S. Felix 3@ de setembro de

Joaquim Alves Sanche*s


