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Até aos 8 annos a criança 
não pode ser applicada á es
tudos de reflexão. O cerebro 
(lo homem não toma a sua for
ma definitiva antes desta ida
(I"!', e um orgarn incompleto 
nfw dá todo o trabalho que é 
destinado a dar. 

Tambcm antes delta qual
quer estudo progride tfto len
tamente, que não vale apena 
aborrecei-o com elle. Poucos 
mezes de estudo em idade mai 
adiantada, recuperam o que 
poderia ter apl'L'udido em Ulll 

ou dOIS annos de sua meni
nice. 

Quando muito, pode-se-lhe 
en inar alguma coisa de ma
terial, e que não requer refle
xão. Aos 8 annos póde apren
der á lêr e escrever, desenho 
linear e matIH'maticas. 

Mathelllaticas! dil'eis vós? 
Silll, mathcmaticas. E' o es

tudo dc mui faci! comprelwn
são para a ｣ｬＧｩ｡ｮｾ｡ｳＬ＠ saben
do e\.plicar-Ihc-a . Quem com
»rehcllde que Ulll lIlai' um fa
zem doi, e q\le de dois tiran
do um, re ta um, pode aprell
der lIlathel1laticas. 

E o <Itle ào os calculo se 
não olllmar e diminuir por 
varias forma ? E' uma opera
ｾ￠ｯ＠ que se pode acompanhar 
com os olhos da illtelligrllcia, 
quando seja explicada COIIIO 
convem. E' certo por isso que 

toda a Cl'laoças tem muita 
ｾｰｴｩ､｡＿＠ ao eãlculo; mas como 
e precIso que o acompanhem 
da respectiva dCluolIstracão . . , 
se exercitarão com isso a e-
lIulIciar claramcnte o seu pena 
samento. 

Fallei do desenho li n e a 1'; 
não ba:,ta saber escrever para 
faz('r-se comprehender: ha 
formas pll}sicas que a lingua
gelll não traduz, e que somen
te o desenho póde traduzir; e 
como i 'so acontece bem fre
quentemente na vida, todo o 
adolescente deve aprender ao 
menos o desenho linear. E' OLl
tra arte que não prcdsa de 
raciocinio atilado, e que para 
o menino é um recreio, que ás 
veze elle a procura esponta
neamente. 

A' toda a idade cOlTesponde 
quasi invariavelmente em to
dos os homens o gosto por um 
estudo; sati fazer este go to á 
hora em que a intelligeneia o 
pede; é e tudar e acculllular o 
mais rapidamente possivel a 
maior sOl1lma de conhecimen
tos. 

Traçar o drsenvolvimcnto 
desft' gosto, e olfel'Pcer-lhe a 
cOlllpelrllle ｳ｡ｴｩｳｦ｡ｾ￣ｯ＠ elll ci
rneia, é ｴｬＧ｡ｾ｡ｲ＠ um curso raci
onal de f' tudo , quc ê o que 
ate agora não se tcm feito. 

Bem que toda a vida a cu rio
. :;icladr IllIlIIana rstt'ja (lctiva, 
I c que tenha esluuos COIII quc 

se possa elltreter, com li maior 
curiosidade se desenvolve na 
mocidadr, e ta idade é preci
samente a primavera do ensi
no. Deve- e ne ta ･ｳｴ｡ｾ￣ｯ＠ se
lIlear e cultivnl' a inlelhgellcia 
de prcferellcia sobre ou t r a 
<jual<ll\el' idade. 

o ror. 
Não lia para o homem pu

blico deslustre cm ser ､ｩｳｳ｣ｾ｡ﾷ＠
dor, qualldo esse u'abalho ll'lU 

por escopo illtegral-o e fazel-o 
resurglr completo aos olhos e 
julgamento da opini<\o. 

E' por pensar assim que, 
sempre acatando a prolici<,n
eia do ill ustl'C chefe da com· 
missão dos melhoramentos da 
barra da Lagulla, continuamos 
a ｬｉｉ｡ｮｩｦ･ｾｴ｡ｲ＠ O nosso desgosto 
pela má administração que se 
dà aos trabalhos sob sua dire
cçào, tão decantadas, ba qua
tro annos, aqui, elll confabu
ｬ｡ｾ￣ｯ＠ com os mais altos inte
ressados pela sorte de sua ter
ra, - assegurando-se e n t ão 
que, em pouco tempo teria
mos a barra com:20 pallllos 
no lagamar e franca. 

Decorreram quatro annos e, 
a barra é a mesma d'esse tem· 
po. 

Quiz('ramos que outra fos
se a nossa attitud(', só t('lIdo 
moti vos para agradecrr os 
bons serviços do illustre che· 
fe, o que COIll peza1' lhe Ilrga
mos <leante dos desperdicio& 
de tempo e de <linhciro, gas
tos tão liberalmente no COI re1' 
de sete annos, em c:\fol'(,'os e 
)louco caso dos interesse:) li
gados a esse dcsiclcrall/ln dos 
Lagunenses, parecendo que, 
a trcfega politica estendrtl .. ,c
u tentaclIlos elll Inl'io dI) pes
soal nomeauo e mantidu por 
S. Sa. 

E, ｲ･｡ｬｭ･ｮｴｾＬ､･＠ certa epo
cha cm diante a ､ｩｲ｣｣ｾ￣ｯ＠ das 
obras tem tomado ｦ･ｩｾ￣ｯ＠ poli
tica, pelo pe oal leigo ('sco
lhido d'outra paragens, ex
tl'al111os

1 
e adversos ÚS lIossas 
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----- Iles da ><1" ' b 
l)Or ni"lO elilar 110' 111 0 (,' "O lar a n'ill''' f H) dos, (:OIl!I'\ u 11l'o:"IJCridad' ,1)01' bairri mo "I 1 la' ma n,. I lei 111 a 
S'l!liellCla ti /I aI , tes,', lIlalH llU-S(, 11 I -) 'I<'cto • , , HT .. -Deu ｾ＠ es-

prp.ll, , , (lllecalllo' ill 1 ri a to(lu$ o' im posto::;,' O quebra mar con, trtlldo, á . [' h lortas, 
aeve cedo pOI' UI li I Illlllll111 t'lltO'i Ｈｾ＠ alI' nas 

V i ta de ([uem o quize r c \.a- I 01'1'\ '\ for/'a (o 
TaOl bem (,'111 11e " , l çu"es de jJosl/t/'(/s, co mo pu ml'llar e ta concluido at " o '1'\S llle \.c- I i 
dir 'ito e bOllltO n, . , "10 1' llll'ZranH', de mO( 0 <[11(', meio, m que [o ::.' atacado o ' t cu 'o' u 1 
qUÍ\'eJ elll mUl0 ' ,::c, Illlllll !!nada a tax" esc o ar,nllo ｲ･ｾｬｩｭ･ｬｬｴｯＬ＠ ba ' e de ua 'CO'U- l' , d força l' 

d t IIllSSO (IUl' O ('II'ello a J' n I)ode ｬ＾｡ｾｮ＠ .. po .. ,p \.('llIplo. O ranpa, e con tante o e u- I I I ' 
.. uma reali ( iH c, 1'1l11Josto de Illdll ' tna e prohs-do preliminare ! , nllll:lerO com- ) 

'o pro\.111l0 elo! Eis o " .... OI' 10, a canga, 
Quando o mesq1\ecivel e au- pilarel1lo ' o que outr'ora C'- o callzil aperfado na pl'illll'ira 

do o almirante Calueiro da e obre u nossa har- I I t ' I ' 
crc\"U- "_ entalha ú gUl' a c o COIl 1'1 HIIIl-

Graça, e tudou e orçou o. mc- ra, apó<; o 'cu inicio; cI .. ta,O,? te', E co IlH'l' a 111 (1:-; l1lul tas e 
11101',amento da no ｾ｡＠ barra I '\ r :-; (' 1,] o ｾ＠

larrUllcn,es rpcorl ( -, -, ｾ＠ Ill ll1t ,'1:5, se nüo ｉｈｬｾ｡＠ logo com em 00 conto de reis, teve t vivid ua I 
do logro que em ('I' ,'\llI caças do c\.t'cutivo, , , em vista, não Ó a ､･ｳｰ･ｺ Ｌ ｾ＠

I t anno . , I 
com o tran. porte lO UH] cn- " "'";;;" .. -= AI t('IHIa -se ali\( a que c, sa 
ae ,como a di. tancia em que --:::-:::-:101' de ｬｾ＠ 0:0 cxorbitallte ta 'a c co lar, ap
se irião bu cal-o. sobre tollo ｏｾ＠ impo tos , plica,se ｳｯｭｾｬｬｴ･＠ a man ll ten-

Ora, bem perto da barra, sepultUl'as e multa8 t dlO do COI\t'gIO, onde os fil hos 
a kilometro e meio, (' enC011- A taxa e'colar de 15 0(0 de- ;Ios proletarios 111\0 IH'netram 
tra uma e110rmC ｉＩＨＧ､ｲ･ｩｲ Ｈｾ､ｯｮＭ cretada pelo Consc 'lho ｾｉｬｉｮｩＭ e os I ico' e relllediados CO li

de 'arrebentam a pedra cipal, para manter llllicamen- trib'trcm co m áS ou 10$ llI en
para o molb ',clt ega ndo-Ihcao te o ColleO'io 'lun icipal de ta sae! 
opéo vagonete conduclore- ｣ ｩｾｬ｡｣ｬ ･Ｌ＠ / um a yiolcncia ｾ･ｩｴ｡＠ Por outro lado; que essa ta-

que nem cmpre pnco ntram ao povo e nflO deve por ISSO xa é sobrecarregada na licc n
'Pedra para conduzir ao que- 11<'1' ' btir; não ó porque o ｣ｾｮＭ ç'a para a sepultura' de inhu
bra-rnar pclo diminuto nU11lc'ro dho C manifcstalllentc lll' Illa<;:õrs no cemi! rios, (2) e 
de trabalhadol'e ' ne 'sc scn i- competente para decretal,a, na Il1ulta', (iMracç'ões) li l1 al
ｾｯ＠ o mai importalltC'; entr '- tratando- e de um direito 'ub- nH'ntc el11 tudo que o cofre ar
tanto cre e em delll:l ia os stantivo qneescapaà ua com- recada! 
empregado' de asaca ｾ＠ prtencia, como porque C exa- Digne-:-;e o leitor sen ' ato e 

Dizer- e q le ali ha pcJ'('- ge'rada" e possivel fo "e ad- crilerio o pondcrar o exposto, 
tario, cha ei ro, pintol e ,cre- tnittil-a para a in trucção dp, 

E' demais! m horror! ado , lenheiro , etc" pagos todo o municipio, e nflo só-
pda erba - barra, - pan'('e nwntC' do colll'gio municipal, Es 'f' 'leigos da roça, co mo 
incriyel ; mas éa \ ('rdadf', De '- O Congrc ' o du E"tado que nós, qualldo elevados a cel tas 
te 1110tl() a tCI P," 11,'Ir't('. (1 ,,\ ,·cr-' t t fIe' , altllras e COII ve .. tido em sa-ｾ＠ e compe en e para azer I 
ba e improductiYilllH'nte appli- des a natureza, tendo apre, bio ' , silo um perigo lia co nft'c-
cada ne e en iços, "i ou- plltado um projccto ha anllo cão de IPi:; e seus rcgula l1l en-
tl'O \) ,"0 11 ,"' I'C '(','\ clcle)s,' ,:\ 1110- I - (I t ) tl)S', ml'ftl'111 as lllãos 1)(' los " " ( e ;) '[o ornem no a para a 
llwduras ]Jara a(/;llet(> , inlrucç'i'lo publica, nào con- ｰＨｾＺ［Ｌ＠ rabiscam, e na pose d,e 

i O de, IllOrOrWr1H'nto nflO s('guio converlel-o em lei, pe- trunfo politico todos lhe atll lll
e der como , alicinamo ,dar- la ｯｰｰｯｳｩｾＧ￣ｯ＠ fundammltada ao ram a 'abclJç'a C01l1 o respe
e-á ontro Ｈｫｾ｡＠ Ire: o rOll1pi- eu disp) itivo, e caiu logo CtlVO f'ngro, atn('l1to, Pob res 

mento ele ｮｯｾｯ＠ canal ao Ilor[f', ('In pl ill\( ' ira discu ' 'üo, Aqui, coitados ｾ＠ Triste illusào! 
dei\ando o 1110[11(> ('111 (' ' 1,\(1 a illt ndencia, 8em maifi aquel- QUP1I1 não tem nquillo co m 
de illlOlfl.; por falta de rc,c tl- {a, Só porqlle ullla ｣｡ｬＩＨＧｾＧ｡＠ que S(' compra os mclOc ' , o,u 
iln IItO da cota, <[I/(' o e\ ila- ch!'ia df' versatiIJilidades e ｾｵｪｦＧｩｴ｡Ｍｳ･＠ a respirar o ｡ｬｊｊ ｢ｬ ｾ＠
ria. all1(Jr proprio apn', rnlou eSsa ente 'Ictual." 011 a curvar a 

E' evidente f[ue (' tem lra- idéa de - taxa c ' colar, - de cen iz aos potentados, po rqu e 
balhado, e nem podpmus ne- UllI jacto foi votada, porque o 'em pão não podemo viver, 
"ar i. o; ma ellcarecer o, mctre di e! A culpa tel11-na e ｾ＠ profissões scientifi cai:i . 
trabalho de ordem a reputal- Oi:i. enhorc' intendente, que nestas paragen , não 8atis-
o importante e devalol'com- no facil julgam o ucvcres a- faz o e,to lllago e muito Jleior 
pativ{'/ com a omma de mil grados de legisladore ! o luxo e vaidades arii:itocra-
conto de rei, ntfnca! Ora, a lei não tcm força de ticas, 

E tamo ouvindo a !,flfriof t- obrigar quufHlo não visa e não LagulI 11 e alerta! , 
da rir-se do que escrcH':lJlO', atUlIge a ｪｬｬｳｴｩｾＧ｡［＠ falta-lhe a A taxa c 'colar é inconstl-
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rional. ,\ intf'nllr.ncia exol'-
til 'I. • _ .1 

hito ll de suas ｡ｴｴＨＬｬｵｬｬｬｾＧｯ･＠ ue-
('('('lando -a ('om tamanho exa-

1 - u , 
ｾＨＧｲｯ＠ ,) I", . 

\ppell(!1l10S pam o tllustre 
deputado Jo,;(' Johanny.' put'a 
iH"'S luzes, (JIJ(' ('onflllHhrào os 

fal1torrs dessa I".i cruel! 
Si éI int('IHh'II('Ié\ nfio tem re

cl1rsos para Cusl('i1(, o ,sPu CO I
h'gio , pouco ＨＬＨｾｉｬｃｏｉｔｬｴｬｏ＠ prc
s('nlcllIrnlr, (lIspl'llse o dr. 
Oiticica, moço !(uf'()ela sua 

cultura as ' ás (' o IH P I' o v a d a, 
Illal supporta a se m ' ahoria de 
seu. ,tlulun os, niío lhes poden

do ill (' utir os vôos de sua ar
(I r nte i lu aginaç<1o que trans
borda lll na lucidez do seu es

pirito fec undo. 

CO LOSSISTAS 
ｅｾｰｬ･ｮ､ｩ､ｯｳ＠ cigar ros! 

se ... se • • __ •••• rr1lbJAua s.., 
OR. FESUIEIRA 1.1 '\ 

Na \'isiuha e pitoresca cidade cio 
Tubarão completa hoje mais um anno 
de lItil e' precIOsa existellcia. o illustre 
e hllmauitario facultativo, dI'. Ferreira 
Lima. 

Aquelles que conhecem o distincto 
｡ｮｮｩｶ･ｲｾ｡ｲｩｮｬｬｴ･Ｌ＠ devem tradllzlJ' este 
acontecimento não só, como lima nota 
Importaute lias paginaQ ｾｵ｢ｬｩｭ･ｳ＠ do 
livro da amizade, mas tambem como 
uma glorificação para o incauaavel e 
proficieute clinico, entoaria pelas in
numeras victimas que ao mesmo de
vem a volta da felicidade ao querido 
lazer, ｴｲ｡ｮｾｦｯｲｭ｡ｬＱ､ｯ＠ muitas vezes em 
risos, 1\8 lagl;imas antes vertidas em 
desespem rle ･ｾｰ･ ｲＺｬｮｬ｜Ｘ＠ . 

Caracter srIU juças, dedicado ao ex
tremo, ｦ｡ ｾ･ｮ､ｯ＠ ela amizade uma reli 
giao, muito democrata e singelo no 
convivlO ijocia l veio para este Estado 
procedente da' legendlll ia Bahia, .e 
soube ､･ｾ､ ･＠ logo ill1por-se "uJlla esti
ma p:uticular e merecIda de uoblhtan
te flllUilia. 

Ligado pclo C!lsnmento á uma das 
mais Importantes ｦ｡ｬｄｉｬｩ｡ｾ＠ ､･ｾｴ｣＠ E,ta
du_ soube C')J1lluIstar a confiança e 
ｃｯｮｓｬ､･ｲ｡ｾｩｩ ｯ＠ do ' cathnrinentics, pJin
cipalJJlente no 'l'ubnr:lo. onde os ｳ･ｵｾ＠
habit,lIltes, ｾ･ｬｬＱ＠ d 'tIJlCç:io, distiuguen?
D'O com e"IJl'cia llop;ar 110S oeus scntl
mentos de amizade, sJ IlIpathias e gra
tlel lo (l. 

Não é SOl1ll'nte um facllltati vo, pois 
que elu pról deste EHtado lICCeitoll a 
vida ｩｮ ｾ ｬ ｯｲｩｬｬ＠ ｱｕＺｬｾ ｩ＠ sempre, dtl poliU
ca, ond e nella ｲ ･ｊｬｮＧｾ･ｮ ｴ ｡＠ papel sali
ente e Imdiccion'll, pclos laço, da 1.1-
mlli a_ constituilJllo-se pelo bo m sen 'o 
e elevado l-rLterio UIII ､ ｯｾ＠ re[JI 'e, n
tMtl', de vulto no ' ClJllgre 'o Calha
ｲｩｬｬ ･ ｮｾ ･＠ _ 

Aos filhos de ｆＮｾｬｉ｜ＱＱＰＸ＠ irm!\o que 
Du ' procuram, e traçam a rotll 8cglild., 

pelo annlvenarlaD'*. juIto , CJue ... _ 
bHmo faz r J 0-, ｣ｯｄｉｴｩｉｕｾｯＭ Ｎ ･＠ RID 
devt'1 ImpolCO pela CODICIeDCIa e peJa 
oCledllde . 

Ao di tlneto annivenlr an&e en.ta
mo elfu IVIII ｾ＠ I CILdçO ,que lIual
ｭｾｬｬｴ･＠ .. e e.ten em 1101 d g IM mem
IJI os de iUa 1I1u ue e respeltavel ra
milia . 

H, R.ao, 
• 
DIVERSAS 

NecroloKlft 
lIegl ·tramos com pezar o lallecimnn-

10 da t:xJlJa . 'ira. D. Jlrallcl ca Fernan
des ,\1 '11 tIOS . a li tl,) correnle. " finada 
era 1I1 ;, IJ , '''Kr;l, 1101 de uma prolo lIluito 
lil Ilnel;1 t)(!-lil cidade, fl ue lhe (ora li 
｢ｬ Ｇ ｲｾ ｯ＠ IlJlaIJCIU. A eus filhos, genros, 
m'I", e Ｌ ｾ ｬｬｲｩ＠ lh'H! das lamiliad ' l'lIlho e 
Cabral uus,as co ndolcncias . 

Din soc ial 
ｾ Ｚｳ ｴｩ＠ l eram "e.ta cidade: 
O cnl. J uao Collaço e sua exma . fa

mil ia do Tubarl10. 
-O cn!. AnlonlO Capanema, chefe 

polilicu do Imaruliy. 
-O 'r . ｜ ｯｮ｡ｬｬｾＱｏ＠ Olivei ra e iha, 

muito rhgno c ｺｴｬｬｯｾｯ＠ agonle dos Impos
tos fcdcraes no Tubarao. 

-o sr. Galdino GU'ldes, residente ell1 
Orlealh. Agradecido pela \islta. ａｳｾｵﾭ
guro ao amigo \ elho de loagos ann05, 
nossu rcconheCllnento ao ｡ｾｯｬｨｩｬｊｬＨＩｮｴｯ＠

dado a e,te jornallinho paga0. 
- lam bem nos I lsi tou ante ho ntem o 

r . major José Mon teiro Cabral. da ci
dade \ IS ln ha, o quo mU ito agradecol ll os. 

-O r . Pedro Marcell illO de Carva
lho, reSidente em . Lauto Mullor)) acre
di tado clll1lmerCianle nCóla praça. 

- O sr. Cid Gonzaga, ｦｵｮ｣ｾｩｯ ｵ ｡ｲｩｯ＠ E -
tadoal, residente ellJ «Lauro Mull"rJ)_ 
Acha - o em gOlO de liconça por Inutl
vo do moles tia . 

Eu. tr"nsilo 
Para Flo rianopolis paqsou no ta cilla

de o dr. Americo Ilabello, d'gnisslIlIo 
promotor publico do Tubarao. 

Clftb n londin 

Com prazer regi lramos a commuoi
caçllo quo no fez o. ｳｾ｣ｲ｣ｬ｡｟ｲｊｯ＠ deste 
club do sua nOH ad II lnlstraç,lo no ano 
no J1rolimo fUluro, e do IlU' ｓｏｾｉｏｓ＠

eleitos no ｲ｣ｾｰ｣｣ｴｩｬＧｯ＠ aono SOCial para 
gerir us SI'US destinos. Publicando a 'e
gUlr os IlUIIII'S rhrector03, pre 'Idenle e 
O1l1ll1hros aU\IIi<lres, fazomo vo to Ile.
lu ('11 progrc':iO que, la.o bOIlJ ellC3nlJ
nhado 11 dCl'Igldo n10 pOUl' ulllxar da 
SOl' ulll ;t ｳＢｃｉｬｾ､｡Ｌｬｾ＠ Llguneosll. 

r rellll'nte, lllnol' l OI aI o da ｾｯｺ｡［＠
\icc ｰｊＧｩＢ｡ｫﾷｮｬＨｾＮ＠ Pedro ａｵｾｵｳｬｯ＠ C da 
Cunha; 1° 8PCI'l'I:lrio,. Uclallo lIus a: i O 

dl IO, Mano!' l ｃ ｵ ｾ ｴ ｯ､ｬｏ＠ ｂ ｯｾｳ｡［＠ lho<(lll-
1'1'11'0. Jl!'l'llIinio Fai-ca; 1° procurador, 
\'iconl e (; oos Il (' lwllo; lO dlIU, ｾ ｬ ｡ｮｵｯ ｬ＠

PrndcnclO Mendes. 

CIub .'-nniln Gnribnldi 

Hl'c l' béJl1 0S de, ,,e clllb um ofiCIO con
gralulalurio, quo, pl· nhorado. a!.(rade-
cel\l <l ' · . ,. 

A ôrn/ill 1111 lao ｾｴｬ ｬｩｬ Ｉｴｾ＠ cnmpJ'l nuo 
o cu tllllor para o ｢ ｾ ｭ＠ geral 00 [lOI O. 

CnnfMme . ....111 .. d. m coari .. 
que fI/II for en l,do sabemOl .... Da 
tldad do ubarlo ..... -... lIOJt 
oc lId.de cUJa d8l1'DIGIo DOI 18rY. de 

epiara he, 
".II"clu.r- e ha I ｢･ｾ＠ do l8a .rico 

e belJl) e tandarte, ollerecido pela h-. 
Sra, D IllOelvina Cabral, 'eneranlla 
e po a dy cln, Jo!lo Cabral. 

Agradecemo a direclorla a l8ftttleza 
qne nu di plln ou e i sociJdade angu
ramo vida longa e sempre pro, per •. 

Pelo .,'oro 
Exi le nll carlollio em cnmlllelo ab'n

dono as ta 11 ,a . CiYIlI ,Ie 4111andiu Ile 
Frtlílas e 1 Il'Illao Fcrllill,lt·. ｜ｉＺ｡ｲｬｩｬｬｾ［＠

bllm cl1m" a criminal de , ｉｃｉｉｉ ｾ ｯ＠ Fr.rl'lI_ 
ÁS pari I' iIJWrp"is<i,las cUlllllrir:ull os 
seus dP,yerl's . Os que p!'lrd 'ram, ,1r,YIlID 
｣ｾｴ｡ｲ＠ ｃｏｊｬ ｾ ｬｉ｢､ｯＮ＠ pelo lap-IJ dll :} I, mais 
anllos: ｯｾ＠ que venCI,ram (1"1:\0 a I.spera 
da ultima ､･ｬｬＱ ｾｯ＠ do ｳｯｵｾ＠ patronos, 

Vàt> es perando ! 
= 00" r w • • 

o CAiS E A BARRh 
Que coutraste I 
Ainda 8e n10 ueu começo ｡ ｯ ｾ＠ Imba

lh03 hyrlraulicos do caes, e, tOlia \'ia o 
material Jú uccumulado em doiti mezed 
é de ｾｵｲｰｊＧ･｢･ｮ､･ｲ＠ a todo . 

Si maior e o numero de mlllros cu
bicos de pedrlllllatlrados no quebrar-mar 
-que sejam vinte veze8 mnis, II flO é 
de admirar em 7 aunos, estandu cllas a 
-kilometro e meio d .. di.tan 'ia. tmus
portadas em vagonetes a vapor. 

ｓｵｰｰｯｮｨ｡ｊｬｬｯｾ＠ '1 ue o chefe do caes, 
fosse o da Barra, em 7 annos estuJ'la 
completamente lI rJ'l\zarhl a pedreira da 
lagda preta e suas ｩ ｬｕ ｭ･､ｬｬ｜ｏ｜ＧｾＡ＠ .. 

Deus 1I 0S liHe que aquelle pesilO al 
poze se a mãos nos minguados setenta 
contos! .. _ 

Estavamos fritos! 
Nosso altar é a algibeira, 
Nossos deu,es prata e ouro, 
Nos a oraça.o-venha a n';d, 
E e o nos o céo o thesouro. 

J. dr F. 

CARTA ABERT/\ 
Carioca, 12-11-09. 

Peusava uiío ter a sumpto pam te 
escreva r por haver etigotado o cauhe
nho dI! minhas lembl"tlnças_ 

Surge-me porem, vilJ'ios episolllns 
que se relacionam com o meu ide:d, e 
com a vidinhil da ｣ｾ｜ｊＧｉｬＢＬｩｊＧＺｬ､｡＠ ､･Ｌｴ･ｾ＠ pa
gos, docil e meiga como o cunleirinhu 
d'aquella fonte da fabull\. 

0)'::1, lIem sei como principiar pau IJl 
terter o que 11:'\0 ｬｬ･ｾ･ｪｬ｜ｭ＠ a t:11 lJ1l'llhlr» 
vida do Alem! N:1o ritllu - , \l, a pnh'l 
do leigo serve ao mellOd lle .Iiga ｬＧＧＧｾ＠

metaes carus. é uma lengaleu!!:\ lillla 
da praticabelidalle dos annos 110 l'llIl
vivio soci111, mu,to p"rccillo coJU Ｌｾ＠ de 
certos ,'Ire/ricos que. sohrlll,'l1ll1llJ "J:! 

pergaminhos atl\\\'e:i:lt\Jll J\\ul\lln l' fun
dos li catJo da judicatur,l, 011 iI:al IIlll a 

ｉｉｉｲｴｬｬｬｬｾ＠ que lhe nbn o c,lmiho 110 ｾ｡ｊｬｨＢ＠
pão-sem trabalho- mUIto bonito em 
th80ria, mais na pratica ｜ＧＡｾ＠ saillllo: .. 
Na.o ou de fer)'ol 

Mas hfl trabalhos milito ua\'e" 'Ipro
priados as individualidades em ｾ ｕ Ｌ ｉＢ＠ ･ ｾＭ

, 
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peciE"; pOI' exemplo. OUIIIlt'l'd:lI, jo
gllr, advogar, curar etc. ｴＧｴｾＬ＠

E' ,erdade! d('.:e eu prpfiro :llho
caeia, por que lenllo um a., e,sor di! 
m3.0 cheia, de .. lIll qu': ('11\ \!redel 1,IelO 
foro :í dentro, apó' 1II1nha clecleucl:les 
de eticrilltor pllblico e geótor meu tal 
de negocio ｴｮｬｬｬｩＡｃ･ｬｬ｣ｬ･ｮｾ･ｳ Ｎ Ｌ Ｎ＠ . 

E' uma profi _ão mUIta preC8l'1a
Dem empre dá productos men :I(,S
mas adiciona-5e-Ihe um elllpregulllho 
rendoso, e a tu.!.> completo com o pãO 
DO ｾｯ＠ de cada dill. 

C:i pelo meu !:Ido, eom tino e :1 n
gue Irio arranjei lIIu ito ligeiro o ,Ies
canço; ó e p"ro IInlepôr 110 nome um 
eQron elato. e prompto: ('oronel para 
aqUi, coronel para ｉ｜ＨｾｯｬｴｩＢＮ Ｌ＠ Ahl llll,ne 
eSt;necendo... erei deputado e 1('1;1.
latlor, por que nós ｱｬｬ･ｲ･ｬｬｬｯｾ＠ uma mai
oria de e.cacha ]JOCeglU'i/'o U.1 conlltu
ｩｮｴｾ＠ .. , 

De modo que , !:lo bPUl ｡ｾＨＧｩｴｯｬｬ＠ IIS 
cousa que eshí. cell"l\udo lIe clUla, Ule· 
DO' por um l:1do! '._ 

Que tem isso{ 1 E' quê ... ealuel:l!. " 
Pa eiemos pelo C;\llIpO de Fór:l '. até 

aoflicina psrot('china cio ama\el 1'al\'o, 
(jue ,eio tnlzer a Lagl!na, hlll na e mo· 
mentos de agradavels JnllHl'StiÕeS, COIU i 

,\ Ｌｆｾｔｉｾｆｲｲ ｜＠

UIll !lIlIOlrlllol' q Ué percorre tiS rUiI no 
cutll:lu de de uruoltlf. e desorcu

rma llIullld:10 do ､｣ｾｲｬｵｯｾｬＧｯｃＧｉｲＺｬｕＢｉ［ｃｉｊｯｬ｡＠
lo 'IC ＧｮｾＧｉｉｬｬ Ｍ e l .' " 

ｾＺｾｾｉｬｬ＠ ｾＱｾｬｴＺｬＧ＠ :Illlllir:l\'i\O ･ｏｉｬＺｃｉＺＱｐｾＺＺｲｵ＠ ､ｾ＠
conel do ｲ｣｢ｾｉｏ＠ ｵｾｾｉＺｾｾＺ､ｏ＠ ｬ･Ｚｬ｣｢ｾｾｩＧ､Ｇｏ＠ dll 
te 'oura CJUl ,111 'obre 
ｕｬｯ｜Ｇｬｬｕｾｮｴ［ｬＺＱＰ＠ clI'clllllr dll 1110 • 
'e u eixo delxllndo se fie;lr horas , el lU 

. " "l'al'I'(ja;/e esqueCIC 0$ lIIctli(:\ç:lO li e $., ,.'. I 
por l"eU{Jlra dos Ｇ･ｵｾ＠ allllel es .. , um 

Lo.'o IIlhante, 1\ baile,) do peiXe, 
ru ｾ＠ de pesc,IlJores, ､ｬｾ｣ｵｴ･ｭ＠ o ｉｉｮｰｯｾﾷ＠

g P r' o do "escado -, bustentando 
(O 'l IZIIll . r , lle dele 
COIII I"IZÔéS lund:lment,les q , 

'. b '0 '- cons-elle I eealr DOS-pOlll en ｾＬ＠ . 
ｴｾｵｴ･ｳ＠ ｕｊｯｵｯｾＬｯＢＬ｡､ｯｲ･ｳ＠ de ｰ･［ｾ･Ｎ＠ ah
mento eS('l'cutl tia I'ourc.t.a UI"" que Ve-

, I I ' 'o IIUI 'I IU de COill' la lDequIII,1l e lO JJI ｾ｜＠ ｾ＠ . , , , 
pr'\l-o' alelU dl,u I" es-poulben os
e ;ao ｾｵｮｩｴｬｯ＠ de blll:lIl\'lI e pezo. para 
eu negocio ambul:\Ilte, o que CO!I.-

!Jtue UUl verdadeiro negocIO prodl:ctll o 
e ambicionado; dCl"em po:s pag,a r ,Ul' 
posto de negocio .. industrm e prohssl\o. 

E adeus. 
xxx, 

-
ULTIMA HORA 

Estação ｾｉ＠ .. rcoJli 

Jfagalhaes- l1 , 11,09, 
elli! mllgnifíco' fogo' artilic .• ,('s. Quall

elo nem e pensa uelle, ahi e tá ela IUC
eha em punho. nu fie 1:0:;. Da ｰＱＺＱｾＬ＠

li. TU, ,chamando concurrencia pam Consla que por ordem . upcrior. co· 
:a ua officina. ' ",cçou o 1ltn/lllenlr da co 'I do mar, 

Dnzia de fogu etes, for.uetõe bom, I conliguo ao qUPUll-lllllr, de modo que 
bam, bicha, roda, p:lInei cic, tudo alllnja o ca-co do lapor ahi nallfraga· 
toma o destino da força impul Ol'll py- do! Jâ loram despejados na cosia iO 
rotecbnica. DO ･Ｌｰ｡ｾＧｯＬ＠ 110 UI" 1'111 rigo- \ agoneles do areia" ccremo' que con· 
sijo de seus a\"lInço e 11 0 1 as dc::cuber- lilluara e,:e eniçv, por QUO é misler 
tas. ajlro(u11dar o canal da barra, alI! agora 

O po\"o não acostullinclo n essn ex, impo silel de dar a 201X11mos dolran-
hibiç6e espontanea cm atei i.lIcas do, queza á nalollaç:!.o. AIÓ que afinal come-
artl tas inSIgnes, ncódc com ofrpgui- çou o ret·p IIm/'1I/0 da co la, nl!.o de po-
dl\o ao logar dos est:1l11pido ,indagan- , dra , mas de areia!. .. 
do os moti,o de tnnta demonstnlção 3Juilo bem' Quem nno ,abe desll in-
1Ie alegria,- tah'ez, noticÍl\::I pohticas, çar o' prolegumcllo' da engenhana b)· 
isto ou aquillo, é a vóz "'er' I. . . draulica, perde o 'eu lempo o o seu 

Qual! o Paiva veio com na fogue- 'dbao! 
tad ll f:lZer uma surpl eza 30 amigo no Com o melboramllnlo, referiuo a barra 
dia elo eu aDnÍl'er,ario. e nada nwis. ,\ aO ､ｩＬｰ･ｮｾ｡ｲ＠ a ecular pergunla:-

Deixemos o Paiva, p,lra attellder a I Tem agua?J. ... , 

ｾｾｉＮｾ｡､ ｾＢｉＮＢＧｩ｡＠ SOUI.--C Ｎ ｾｾ＠

,\' IH': \ fi \ l'L1'i'O IIOR'\' 
Elllrp (1$ f(l,"''' dp .tl1dolllo Bralld/ e Ca(l 1upy 

r- Inaugurada a 10 de ('lt'llIoro, ('om um bem apel'feiroac1o ror
no feito pelo oflicial pr(/l'piro, \ "chllo Da\'id e com ｬｯｾｬ｡＠ ns de
I> 'ndcll 'i" neccsalia ao bOlll a.cio, ｦｩｾ｣｡ｬｩ＠ 'ada cuidado a
H_lente pelo . eu proplielal'io, o!ll'.)"rcc cn,l!' 'cpio de cOmpf'll'll
'ela, ao publtco, todos o «'u.: artIgos labncados com a' III 'Iho
rc farinha ,como cjam: 

p,- fie Il'igo, flr mlrr, dOfe p 

cJr tli!'''!' O!f 1(/1I,1II,}10 r ]'1 ero, .. 
n ,,11111110.g,-lllldr , a 1110 

Dito 1Je IJI<p uOS ,750 
Bolflc/trr doce cenlo 1 

:; 000 ,Flllitls dw, c;ulo "jOO 
1 ,)-00 p- I Ｑｾ＠ DOU I 

J 
b 

ao o ... (('10, Wo ｾ＠ :JOO 
'fU'IIO • crulo 1. ,J()O ｂｾＯＧｉｉＧｬｲ［ＬＢＬ｡Ｂ＠ lIlil/dll , Xilo Ｑ ｾ＠ flUO 
dos,gr(I1IÚr$,COIlo 1 .. ,,00 e un toO .. lilbfOIILlllto n 1"1'(08 radados 

\prOlllplalll- > ma sa para re ｬｾ＠ e argolinha, . Acceitallh,e 
(, lime lei 11 p:í gra nde e pae para audwiche , 

. 

I 

I 
Di cito "Duchen"-I,lti\' dc 500 a 700 gram, a I 300. 

calhau-tinas a 30 000, b.ilo 700 réis. na-I 

COllltnllllica aos 
gurze' q ｵｾ＠ estú 
do os ｡ｲｴｴｾｯｳ＠ por 
real abatill)('llto, pal'a ＧｕＧ ｾ Ｂｉｾ＠

o balallço do lilll cio <lnno I 
li ' E '\ ",", ralll ilias devem vi 

sitar nos ti casa pal'a verlfiea
rem a illl1lllidadc dos preços e 
a boa qualidade dos generOI. 

LOJ \ n \5 \NnORI II.\S 

ｌＧ｜ｇｕｾａ＠
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