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Assignatora 

D'entro da oomarOI\ : 

1'IIr Um 1I1lI1Il tI$ilO!) ｈｾＮ＠

Para o exterio:: 

ísUOO lk 

., 't ｾ＠ｃＮ｜ｑｾＮＮＺ｜ｬｮ＠ ... utlJ ｉｬＢｾＧＦＮｬｬｬ＠ \01\';0, 

Orgão destinado aos interesses 

tO t 

+ 

Pobliea'Io 
lia Qunrtll ｪｾｬｲｴｉ＠ de 

IItmana, 

lJLo u.ociOI 
ｾ＠ "U tnu puLJicaçUt,. pelo 

1,,,.;0 quo 86 kju.tar, 
Cllllo o 

ｾＢＹｾＢｵＢｴｯ＠ aC"'ntac". 

Oatharina e especialmente da comarca de Nossa Senhora da Graça, 

-------.- -

o 

A U4Ão. 
Juilll'ille, 

de 1884. 

nosso ｲ･ｰｾ･ｮｴ｡ｮｴ･＠ no 
parlarhnto. 

Entre ｵｾ＠ I'ep' ('.entantes ' 
concolTido Ilal 'I I,· t' I, I a ｮ｡ｾｩ｜ｯ＠ q Ｑｉｾ＠ maIs tem 

c. t \ HlJ .. I • ..1 b' . 
Para -al"al (I I. 11 atllllentu Cm que lUZ, • • ·u o auysluo OI ., " , I 
iI hqul'llc,., que IIOS tell'pos qlledPrucuIllú IJl ecl lllta .. 
1'1\" Illu"I'" bl' .', a \'l'r.,dlld" clIn.egul· 

u u pu Ica ｕｐ ｬｮｊｾ＠ I' . sus de OI j' I COOl Isongelras prolllcs-
I) 01:'oUS rc unnH . 

Dl'. ａｬｨｾ､ｯ＠ ｾＧｅｳ｣ｲ｡ｏＧｮｯｬｬ･＠ ccupa lugar saliente u 
<> • uay 

Apresentanrlo·se em 18 I . , 
ｧ ｾｲＬＬＱ＠ pcl I d', " I' icand,dato a aseembléa o , 1.11 Icto ( es .. D 'I' 
Cono('- ' I 1'O\'lOcla, o 1'. aunay , "UlO ogu capt<1l' a e" 

" ". a e s"lnpathia de todus os seus co.rehglOllal'los. ,.. J 

Dotado de I ubusto talen f d à I '11 t ,," d ' bl e n' o VIlIIr'II' I , us ra· y<'o, tl manell'as ti tt1'Ut'ti v' . . .........-... ｉｾ＠'d d .) insinuantes , . stre 
CI Il AI) torna'·a·se dIgno d' l ' . " .. 
lhe tributav,)ú lOmenagells que ,..) .... s 

lIIilita"a aillda em I"vor ｾ＠ . 
. d \i.' ｾ＠ ay li clreum· 

Stll ll<;P c que não era um >J . . . 
em." .... "'" .. , ,,/""' CletO, pOIS 

, Q. ＧＢ ｾ Ｇ Ｇ ＧＧ Ｇ＠
. - _ . 'Ti ｾＭＭ ｾ＠

ir,!e na camara dus deputados a provillcia que O 
rra 

ｾＺｬ＠ realmente Taunay fez parte d'aquella briosa pba
brie de conservadures que, animadus pelo verbo elo· 
u Ite de Hio Branco. 100temente se elllpeubarão pa· 
ｾｉｬｯｴ｡ｲ＠ o seu paiz da mais iJllportantc e bencfica de 
fr's as leis - a do elcmentu servil. 

omo litterato, como critico profundo e romancista 
.\101'080, Taunay já havia grangeado a admiração 
ｾ＠ applausos de seus compau'iotas, e até do estran-

IId· 
dOlO, purtauto, não receber de braços abertos a um 

ｾｾｬｩ､｡ｴｯ＠ .qul! trazia afronte aureolada pcla duplice 
ｾ｡＠ de provecto parlamentllr e fecundo litte1'llto? 

ｾｲ＠,: 
FOLHETIM. 

Do "Brazil." 

( 

,URAGNOLLE TAUNAY - INNOUENUIA 
"omai um polygono de diamante esmeradamente 

lado e contrapoudc.o a um raio solar e nreis 
- da faceta que se volta para vosso lado cam· 

,",lêS iHtila:s, Ｎｪｵ ｬ ｧｩｾ｡ｳＮ＠ e ｳ｣ｩｮｴｾｬ｡ｬｬｴ･ｾｪ＠ invertei. de· 

t tlon i,' vlral, revlral, tornaI a vIrar e rcvlrar, 
a .... b' d ., d ' uiesei ..., (1& cam lar novas cores o Ins, r.a a 

a<lq onhosa 8 e translucidas. 
"r!ira.veis. tos ｾ｡ｬ･ｮｴｯｳ＠ aprimorados pela maIS 
a Nos seUS ada mstrucçlloj para qualquer parte 

ania 'P0'Pu m cada assumpto que laborem, imo 
ｾＮ＠ remente Q de belleza, lulgem um raio de luz. 

d
\'" verda desses q ua considero de !ta muito o 

a. ., II 'T Era, S1\ scragno e aunay. 
TCssAo ( rato, a sua duulidadp. manifesta se 

P A'Prese esplendida mas sempre vigorosa e 
cnhida rn de •• es granues pintllres, cuja fc· 

':.cguio e de quem a arte n140 consider!l 
era. p' 'os como outras tantas obras pn-
eSp'erJ odos se encontra, ora urna cabeça 

E olhar vivaz, ali uru desenbo cor 
\eiçõ Inl simples traço que a ruão do 
ｾｯ＠ 'fi hora da ｾｮｳｰｩｲ｡￠ｯＬ＠ como assig· 

O {Junho, a58un nas Illultiplas pro · 

Orande, ｬｲｾｮ･ｦｴＬｩ｣ｯ＠ cnthusiasmo uespertou em tod08 
os puntos do l. districtú desta provlllcia a candida
tum 'l'IlIlIlIlY, e COIII a coragem quo só sabem incutir 
as convicçucs .inccras atillllHo·se todos os seus corre· 
ligiulluriob c ndlllil'lldures á uma lutll titanics contra 
todos os d emclltos uHiciaes. 

VCllcclldu aqui" caballl ousada e infrene, eSllIa
gando alli a iutnga sempre rasteira, destruindo mais 
al é m l\ ｡ｭｾ｡｡＠ que apavorava o. mais timido s os 
nussos amigos suhirào victo1'iosos dos comicios dei· 
torfleo, demunstrunuo assim que o talento a illustração 
e a muralidade sãu soberbus titulos á sympathia e 
adndraçào de um eleitorado consciencioso e honesto. 

Eleito deputado o Dr, Taunay tCllI sabido corres· 
pouder as espel'anças que n'clle depositavào os elei· 
tores que lhe conleririlo o honroso mandato. 

Para provai-o, basta rcccorrer aos anllaes da ca. 
mara dos deputados. 

o vulto do Dr, 'l'aunay lhes faz sOIULra .••. , 
Ao pas'u 'I 1\(' Ｘｾｕｓ＠ rnnCUr"H(lS Jld ver.arJo. ｣｡ｮｾａｉＩＧ＠

8C, ･Ｂｴ｡ｦ￣ｯＧｾ･＠ elll ame"qui"llIlI' .cus serviço', u digno 
deputado recebe rle di\'eJ1l1u, ponto! du paiz, IlOnrO&&8 
mnnifebtuçõ('S, .ignilicati\'as f"(I'''" de apn'<,:u e admi
ração pela attitude brilhante que [('UI .abido as.umir 
110 pal'iulllcnto, 

Digi\o o que ｱｵｩｺ･ｲｾｭＬ＠ tor<;ao a verdade ｲＱｯｾ＠ fart."", 
inventelll tudo o que lhe. 8uggel'ir a imar uação ob_e
cada pelo orlio e pela pnixãlJ partida ria, o represen
tante do 1. di"tricto de.tII proviocla ri um del'utlldo 
que honra o .tU [Juiz. 

E cllIqualJtll os ndversarios fornli'lo o plano ridiculo 
de dernbar a solida reputação de quc em todo imo 
perio go.a o Vr. 'l'au ay i nós, que o elegemos, nós, 
os seus allligos e admirauore., elevamos bem alto o 
seu nome e nOb congratulemo. por ter levado ao par
lamento um cidadão que tem conquistado os applaQ
sos e homenagens da publica opinIão Ura discutindo os orçamentos dos diversos miuis

terios, ora espalhando abundante luz sobre as altas 
questões que se agi tão no seio do parlamento, Ora apro-
ｳ･ｾ ｴ｡ｮ､ｯ＠ projcctos ｱｾ･＠ ｾ･ｮ､｡ｭ＠ u engrandecer. ｾ＠ seu Corrigend". 
palz, e sobretudo o dlslncto que o elegeu, o dlstlllcto a. 
parlamentm· pelos seus elevados dotes oratorios, pela No artigo editorial do numero an!.l'rior, e que lMl 

nulnvel lucidez de espirito, pela variad" illustração intitulava - A Reforma eleitoral vigente, _ onde 
ｾ＠ revelu, pelas boas intenções de que se mostra ani- lê·se na linha 24, Ｑｾ＠ colamna: .como se diz na phra. 

l1IadÕ;--t..ul sabido conquistar proeminente lugar entre se vulgar as apparencias" - leia·se: .como se diz 
scus ,."l"gas de deputaçãu. na phrase v\llgal': que se tratava de salvar a8 appa-

ＢｩＵＧＮｾｴｪＢｬｉ Ｇ＠ , si'j""!'Q ｃＢｐＵ･ｬｾｾ＠ nãQ tCID çe:i&a",_ ￇｦ ｾＧ＠ ctn oi 
o de stygmati.ar, fu minar com o seu verbo e uquen---av< nlJla da S. aliai 6 801bj&iG de fGat 

te e in ;pirado os abusos e arbitrariedades dos cari- o seguinte: .E ainda haverá quem confie l1U faII..-
catos regencradores deste paiz. zes promessas dos liberaes d'este paiz i'" 

As queixas, os clamores dos opprimid os encon trão Depois destlls palavras é que ae segue o que aIH 
!l'alma u'aquelle valente lutlldor solcmoe repcrcussão. se lê: .E ainda baverá quem confie na lealdade-

Nunca, uunca a província de Santa Catharina teve etc. etc. 
um representante que tanto a ensobercesse, pugnando 
C01lJ siucero ardol e visi vel dedicação pelos seus mais 
vitaes e palpitantes interesses. 

Que iDlporta que adversarios od ientos e apaixona
dos teotem deprimir o verdadeiro merito? 

Todos sabem que elles assim procedem movidos 
pela paixão partidaria e pela maldi til inveja, que tu
do cn ncgrece. 

ducções do SI', Taunay depara se um contorno quando 
no deoenho cumo uma nota quando na musica, uma 
phrase qnando na oratoria, uma descripção quando no 
romance, que revelam a superioridade de um tIIlento 
que não é vulgar, e a multiplicidade de uma imagi
nação que não é commum entre nós. 

Na llIusica quer como executante, quer como COID
positor, tem o autor das Chopinianas uma delicadeza 
de expressão que traduz um sen:ir artistico adquirido 
par droit de uuissance et de conquete, que se depu. 
rou no estudo apaixunado dos melhores mestres das 
escolas italiana e franceza. 

Nos desenhos tomados d'aprcs nature, em sua car 
teira de viajante, ｲ ｾ ｰ Ｇ ｲｯ､ｵｺｩ､ｵｳ＠ na VIagem a roda do 
BJ'Uzil do Dl'. Seve1'iano da F onseca, uma obra de 
merito real e/ de Illaxima valia, accentua·se o seu 
amor á ｡ｲｴｾ｡＠ verdadei ra paixão de uma familia que 
conta ｣ ｮｾ ｲｩ＠ os seus maiores um Nicoláo, um Felix e 
um Augusto TaunaYi que ｦｩｺ ｾ ｲ｡ＱＱＱ＠ parte da glorillsa 
co10nla al'tistica fundadol'a da nossa AcadenlÍa das 
BeIJas Artcs, 

Como critico, exuberando conhecimentos litteral'ios, 
nAu por citações campanudas e descabidas, mas por 
exame comparativo do fundo e da forma da obra que 
｡ｮ｡ｬｾ＾＼ｬ＠ e das congeueres que lhe são liulliliares, o 
::>1'. faunay, quando menos, da sempre provas dc um 
gosto apurado de amauor feito no estudu dos mais 
bem acabados modelos, que a um simples olhar re
conhece os senões da nova prod ucção artistica que 
se lhe apresenta. 

Narrador insigne, como Xenopbonte, nós dá ainda 
elle na sua Retraite de Laguna uma descripçAo pun-

GAZETILHA. 
Tarlll.I •. - Essa entidade imaginaria eeni_'" 

.Globo" n. 12 para expôr ao rid.iculo a .UoiIo1 • 

gente, mas heroica, dessa jornada que lembra oa. .... 
tos homericos ｾｯｳ＠ pI'isco. ｴ･ｾｰｯＸ＠ e!D que OI ｾ＠
1'05, arcando peIto contra pellO, braço eoDtra ..... 
sopesavam al'0188 qué só o maoejal-u NII'Ía bIIje a MP!! 
heroicidade. Lendo·oe aquel .... pagina, 
se tem deante dus olhos Oti marmores aDiiCO'l 
a mão de artista ignolo esculpiu leUra a"''''' . 
inscrip\,ões que na cOllci8Ao .phyngica encena 
toria de um periodo celebre da mai. l'IIIIIOttI 
guidade. 

Nos Céos e terras do Brazil o aarrador 
rece para dar logar ao payeagiala que _ 
coloridos suaves e tOUII meJauco1ioua, _ = 
tius-amenoB, vergeit-fidel'ltell. "" IM . ' .. 
conta as ｴｲ｡､ｩｾＧￕ･｡Ｌ＠ OI mythue e _ ｾ Ｌ Ｎ＠

indigena, ue no ｾｵ＠ perigriuar ｾ＠ , 
Grosso e ｾｯｹ｡ｺ＠ pôde contemplar .• ｾ＠ Ｌｾ＠

Como ronllLDcisla o ｾｲＬ＠ ｔｾ＠ ... 
liz 11a maior'ia daa luaS prodllOÇillL , Â 
Trajano é um tanto arida Ouro .... 
muJo i mas aiuda asaim, _ _ 
obra prima Innooencia ja .,. iua 
revisào meticulo ... e um ｾ＠ ... 
as paginas acabam de ｾ＠
deira joi ... litteraria, uma ｵ｡ｭｩｾ＠
lenta e 8Obredoura o noao -c' h ___ 

COIU rallAo diz o 8r_ eeuaclW 
livro tera looga vida do Il.-ó 
ainda huje, najar a E.c< ... i, CIÓID. 
ter OOolt por ,uiaa.. E lIA : 
é só um romaoue, 11 aambea 
de viagem, uma photopa,w; 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Iltr&l'gUi\·,ic.. ,\ UniRo 
1'lIl'IbulOl darAo " 'luO h'CIIl . 

- Ac!.a ·1(l 1'C!Ct.lhi.lo " r.tI,·ia Ul'!!!.' riuado pl080 
m Ponta Oroua, o caem,'o Antoniu, quo 11" dialricto 

de ｾ Ｎ＠ Bento __ inou ｾｉ｡ｬｩＮＢｯ＠ lIal,tista. --
ｉｾｍ＠ no Ｎｃｯｲｾｩｯ＠ da tnrd.": 

AMARA DOS l)gP\JTADOS. 

Pelo vapor entrado hojt', reeeb<:mu. jomncs ahl 17 
dO corrente: 

};. ｾｯ＠ de \li ｭ｡ｮｩｬｾｴ｡ｮｬｭﾷｦｴ･＠ scis liberaca em 
oppoaiçAo ao gabinete Lalaycttc. 
ｾ ｡＠ _lo de Ir, hou,'c um pequeno tirotcio entre 

ｏｏｉｾｾＢＢ＠ prealdento do cOllselho, Lourenço do Albu. 
querque e ａｮｩｾｩＢ＠ Sal .. thiel. 

Orau o ｾｲ＠ L de Albuquerque e, que_i ao termi. 
nar o leU di..:u/'!'o(), d".e: 

"0 nobre pre,idcnte do con_clbo ao tcrminllr o seu 
di80u/,,;0, di_ que eDtr;'tecin. . . . 

O tir. Lnlayette dã um apartu 
O :::ir. A balathiel: - O que se ha de eaperar do 

cynismo do :Sr. ｰｲｾｩ､･ｮｴｯ＠ do conselho: 
Vozcs: - oh! oh I (grando rumor) 

'a, .. t •• e la,.rlatã • . - Consta que o Sr. Dr. Juiz 
de Direito da capi tal, na qualidade dos Feitos negn 
o executivo requerido pela thesouraria provincial con. 
tra OS negOCiantes do De.terro que recus.'lo se ao pa
gamento dos impoltog iuterpl'O,-inciaes. 

ｾ＠ rc Aa n.rr.;a.idCp .. .., d· .... Ｍ･ｯｴＬｩｾ＠ .. _ A ... ＢＧｾＺ＠ _ _ ... ... ___ , __ 
.. .- . ｾ Ｍ Ｎ ｾＢＭＭＭＭＮＭ

ni,terio da ｡ｾｬ｣ｵｬｴｵｲ｡＠ a ｾｵｩｮｬ･＠ circulllr: 
.lUm. e Exm ｾｲ＠ - " arios editaes judiciarios 

t€-m chamado proposta_, Com as formalidades do art. 
L. do decreto n. 1,6\):> de 1 Ó de Dezem bl'O de 18ü9, 
para a arremat..çAo dos sc",i'.' ... de filhos de mulher 
escrava, muitol do. quae. menoles de !l annos, nas· 
cido. lin\:, em \'irtude da lei n. 2,o.!O do :18 de :Se· 
tembro de US71. Uutrosim, tém sido annunciadns nl· 
guma. arremataçõcs dos ｳ｣ｲｶｩｾｯＮ＠ de taes meDores para 
."ecuçAo de sentenças civis e commerciaes e paga· 
mento de dividas de inventario. 

ｾＮ＠ M. o Impellidor, teudo ouvido as secções reuni· 
d .. dOI negoclos do imperio e da justiça, do con· 
ielho de estado, ha por bem mandru' declarar, de con· 

u 

Jncnor(' 

lIt!Ccnurin, ti do ali 
ｾ＠ rI. "" (·it .. ,l" leí) 
• 1 ｾ＠ allt.lu" alu in-

Sf.lder per ｉｬｮｾ Ｎ＠ - ｾｦｬ＠ din 13 do corrente 101 r. 
c<lulll'cldo ｾ＠ tomou asscuto 00 &l'lIado O :-1' Cou :1. 
!.clro Lima Duarte. 

lIper Sutes. - Trouxe lül ｩｬｏｭｩｧｲ｡ｮｴｾｬ Ｎ＠

Flllttlmnl • . - Fallcccu ｾｭ＠ Va,..,uras, no din 12 
do corrente, o ISr. ｾＧｭｮ｣ｩＬ｣ｯ＠ Jo>é 'l'cixcirn Leite, Ba. 
rilo de Va,.ouras, com ｾｏ＠ a11no. de idade. 

O finado sempre militou uas fileiras do partido 
COl1SCl'\·adllr. de que loi pre.timoso , chefo n'llquella 
CIdade. 

Ao no,"o digno ｡ｭｩｾｯＬ＠ Dr 'l'aunay, genro do fnl. 
lecido, en\'iamol a e"pre6,,1I0 de no •• o proluodill6iUlo 
pesar 

rf5lhldlde. - Por causa das fcbrc8 intermittcntca, 
de que aiuda se acha atucada parte da população que 
re.ide nos arredores da cidade de::'. Frauci.co, loi 
t rao!terida para o dia 29 de Junho proximo futuro 
a Jestll do dIViDO E.pirito ｾ｡ｯｬｯＬ＠ que todos 08 anllo 
alli se celebra 

Os Ic.teil'08, tomando cstll re60luçAO, alimentA0 a 
doce espel'ançn de que naquclle dia jd esteja a po
pulaç1l0 livre da molcstia que 11 ｴ･ｭ ｾ＠ ｰ･ｲｾｧｵｩ､ｯＬ＠ de
vendo ser numerosa a concurrencia dos ficis. 

o UO!. R.d.lpho D •• tas. - U'80 no • COl'reio da 
• ..--1--" . 

O Sr. consclhefro Hodolpho Dantas abandonou a 
politica e desiste da sua CAudidulura pelo 9. d18tricto 
da Ballia. Allribue·se á pcnna de S. Ex. 8S cartas 
politicas, que sob o p"eudonymo de llumillis cstá 
publicllndo o "Diario da Bahia" 

Thtalro - Subiu 11 &cena no thentro de S. Fran
cisco no dia 2ü do currcnte, O dramn .Helena", do 
Sl'. lIoraclo Nunes Pires. 

A representaçAo correu muito bem e com geral ap' 
pIa uso dos espectlldores. 

Finalisou O espectaculo com a ｬＧｃｬ＿ｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾａｯ＠ dn co
media "Milagres do ｭｩｬｨｯｾｾ＠ compolsçAo do nosso a· 
ruigo, o Sr. ｾ｡ｰｩＡａｯ＠ Joilo B"I1ngelistll Leal 

u 

com .. ililOr-

rasaar. te. - U oirll'J-I 
no dia :14 do ｣ｯｲｲ･ｦｬｴｾＬ＠

:::ir. Dl'. Abdoo BII/'ti!ta' 
Augu.ta ｾｯｬｊｲＮｾ｡＠ do 
Antooio de Ull\ ci .... 

U Acto, que 6e ttfcct 
CAza do pai da n"iva, .,.t 
lugo d"l,ui. uma anill. 
a madrugada do dIa 

DC>l'jQmos aOI noivo 

In Jva'jllim ｃｬｲｾｉＢＮ＠ ularei. 
IU!!llt • \JniAo tia Vidoria", 

I'dOl ｉＬＬｾ＠ mntrilllolrian,. 
cida.lc ､･ｾＮ＠ Frand. 
a LxltIB . :'ura U TLer. 

eiru, filha do :-r. CUI·u . cl J. 

á. 7 !taru da n.,itc em 
muito cvncorrido, J.anudo 

irüe 'jllO ｉＬｲｯｬｯｮｧｯｵｾ＠ at 
nt(!.. 

ma Jlrrenne lua do mel 

J'tunenuCt\'vultung. 
211lr babrn ｾ＠ IrUr ｾｴｲｧｮｬｬｳ｣ｮ＠ grmadJt, au' 

rlUrr 3rl/" Itrn I>on Ａｮｩｾｮｳ＠ Oltobtr 1>0-
ｲｩｑ ＧｒＭ ｾｯｉ＠ .. _. ___ . 1 "n' nAlJwnb't ' ':zitJnb 
hrgrn, blr Jâ!ffaU'.4U)lrbrn. 1\)0 t'rQO\tr tu Iborn l 
I>rrtrQutrn 5IaITrn mtl Ibrrm rigrnrn ｾｯｲｬｲｭｾｮｮｑ￭ｴ＠
I\) rcllirlt ｾ｡｢ｲｮＮ＠ ｾｭ＠ -pmbhlf aui orCllJanttr tlorg. 
In unrmr :Jlóbr bal tirir ｾｉｵｭｲｮｬｲｩｴ＠ DlrUn.t1 au 
mnbm 3nlmlTr. 
ｾｮ＠ trr J{affr Nr GlrrrUidlait Ｎｾｮｴｲ､ｮｴ｡ｴｲﾷ＠ IP 

ｾｮｷ＠ ｾ｣ｉｬ＠ rm 21bgang Don 302 C!onlof, jür tra tr 
rrrlor, ｪ｜ｯｭｭｲｮ｢｡ｾｯｲ＠ 2Inl, ｾｯｬ￩＠ ta ＨＡｯｬｬｾ＠ ｴ｜ｲｑｾｑＬ＠ ba 
ｉｾ＠ ｾｩｲ＠ ｾｵｲｾ＠ iprldlt trnirlbrn fm. 

ｾｲｴ＠ tmrr IJlõplü!1rn Ｚｬｩｴｯｬｾｯｮ＠ rtr lIa"t tt' 'llOllJA 
21 . !Rodia, IR :lilo Glrantt to Eul, ｉ｜Ｉｬｲｾ＠ rm l't/ijit 
14:882$660 :lii. rrmltlrlt tlrc ＧＡｬｲ｣｢ｑｦｬｵｮｾ＠ tt' ｾ＠
ｉｄｉｎｲｩｲｾｲｮ＠ fldi alOu \lrruntr, tarunlcr rin ｾｴｵｲｮ｡ｮ＠
bir ｾＮｉｴ＾ｲｬ＠ nacll ｾＧ｡ｵｩｲ＠ id/llft. tlann !irbrn ｢ｴｴｾｦ＠

I -=-- ｾ＠

coetumee, lace como se observam no interior das noa
aaa provinciaa centracl, UlU ltli"to de ｾｩｮｧ･ｬ｣ｺ｡＠ e alti· 
Ve2:, de pobrcEB e prodigalidade de amizadel até 110 
IIIcrificio, de odiol até a vingaDÇ<l . 

Abre O tir. Taunay o scenario do seu drama intimo 
descrevendo - "da extenll8 e despovoada zona da 
parte lul oriental da vastissima provincia de MaUo 
OroltlO a estrada que da villa ､ｾ＠ oont'Anna do Pa· 
rauahyba vai ter ao .itio 8bnndonnuo de Cnmapoam." 

Abi começa o M!rtAv clmmlldo ,bruto, ､ｩｾ＠ o nuna· 
dor; e passa logo á deocripçllo de todll .... a bra,ia c 
quaai inbabitada regiAo. ｾＢｾｉ＠ pouco, eis-nos de cunhe· 
cim('lIto com doua dOI I'nllclpac. personagens d" ro· 
ｭ｡ｄｃ｣Ｌ ｾ ｵｭ＠ velliu e um moço. oujos typ08 81\0 de,cn· 
hadoa com firmeza, a largos traços, e COlIJO couvem 
ao movimeoto do lCeO!<rlO que '. \'ai de.enrolando 
aos ull.Ct. do leitur, cada ｶ･ｾ＠ mais animudo. 

CI.q;ado ao logxr da ftcçAo, o leitor tran.põe cheio 
de curio.idnde o lar do velho Martinho, onde o moço 
CyriDo rcccb. francu e amigavel aglllnlho e acotll
puoba com illtcre1&e todal a.. acenas 'Iue.o aucc:dcm 
com a maiur nBtur:1lid"de dentro t1eu:L eMa de co .. 
tUlllC8 tAo eim!,lcs e auaterol, '1ue lembram OI dai 

atriarel,as bíblicos. l\ada !,ara io.u Ibee faltu, 
DC)0\,' 8 rnde lr&nqueza do vcluo atllphytriAo, a sua 

bu,lcZ phyaiea e inu'gridado de ｃｬｵＧｬｉｾｴ･ｲＬ＠ nem .lI 
. ｾｧ｣ＯＮｵｩ､｡､ｴｬ＠ e bdleza da filba l nnoceocla, a doenll' 
"i/a que Cyrino o improviaado medico d'aldea tem de 
curar de lima febre palud06l\, para intiltrar·lbe na 
alwll outra lebre 010 meno. latal, a do nevrosi.mo; 
a velba M .. ria Conga, aempre atarelada com os leUI 
alto. mi.tcrea ｣ｵｩｩｬｬ｡ｲｩｾｪ＠ tudo, emtim, ali eeÚ como 

'\ 

que reproduzido do natural .ómente uma entidade 
mcbitics, tartamuda ( lo'; entra CO'110 nota desto· 
I\nte a dar uma C<>r um pouco ultra romantica nar · 
rativa, relUiniscencia" vagas do Quasimodo, eMe cterno 
dese'pel'O dos mail ousados de.cipulos do grande 
mestre. 

U Dl dos typos mais bem aeabadol, dos poucos mas 
todol salientes, que gyram Ina acçllo, é o do aabio 
viajante allemi'lo ｾｬ｣ｹ･ｲＬ＠ que o bom do velho Mar· 
tinbo obedL-ccudo li. imperio.as lei. da pbonctic&, tei· 
ma\'a ém chalJ1ar Maia, tneto este que Já ti\"e occa· 
8iilo de obsen'ar eUI R.cpendy onde dous e.timl\\"eis 
ｮｾｧｯ｣ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ Il'lIncezc. por sobre.)umo lI1arcb, tornaram· 
llC !Ao couhecidos pela corruptela ｾｉ｡ｲｱｵ｣ｩＬ＠ que a6nul 
foram obrigados a pôr elU suas laClllrU - Marqutlll 
IrmAo. - (MI\rch Frel'ol), e atú a usarom de ambas 
as fil'ma.. 

A admirnç'10 até ao enthusiaslOo de Meyer pela 
bellezlI ., calltlura de lllnoceucia de.perta s",peitl\' 
110 vclho pai tAo ciooo tia 8Ua honra como do ticl 
cumprimento da palavra que déra n Mauec:\o, a quem 
cocolhera P'll'll genrv, Bem con.ultar o ･ｯｮｌｾｬｉｯ＠ da 
6lha. DcsoUI Bu,!,citas gel'am·.e situações comicas 
qUll interrompcm 11 munotollia do viver do Call1(JO, en· 
drendo de nlcj.;ria 08 idyliOI e devnneios de Cyrino, COmo 
o lul dournnuo com ICUS raios /\ti campinns ao ClLbir 
da tarde . 

UI encontrol dos amantes, favorecidol pelai inlun· 
dadas lu.peitaa de Martinho, que, occupado a "igiar 
Meyer, a quem empl'esta os maio simltrO!' planol, 
dein em plena liberdade Cyrino e lnnocenci,,; 81\0 
dl'!ocriptva (",m tanta bclleza quanta .. rdade Formo-

SOS q und/'\l,inbol de ". ateaD CIlI!aa elltre"iólas 10 

os cl'i:lodio. maio tnilOOilU. do romance, sem d 
jamais na vulgnridlldo reg.u.ta doa lU .. lueo; comlllu 

Hclucllndo e rcvclluú o .eu roOlllOce, o ::ir. Ta 
procurou principalmente ｜Ｇ｡｡｡ｬｾ＠ em uma ling 
COl'recta e fluente ｾｭ＠ procurar éVllar a todo o 
Oi chamados bl·azilciri.mOl, que outra eou .. 010 
maio quo a natul'al e,-oluç60 porque a liqua 
gue"a eSla pas.o;an,lo <m um JIllÍl' ainda em 
de ＱＰｲｭ｡ｾａｯ＠ de ltaciooalidwj ., DeOl a força de 
mr o dizer ｰｯｾ＠ a dllM.'uCO!rto .. ceniduraa 'de ui 
t)'lo artitidu ou de "mpret\limo, COpIO "-1 fa 
ｾｕｬｴＮ＠ d ... n""08 CliCl'il,tores, IM' ･ｸ｣･ｵｾ ｌ ､ｪ ｌｩ､＠
c1a.'I$ic,L 

Scl\'indo .. u dos mais fina. materia, 
agem \'Crnacul/L moocrnawenle oll'eroc 
zes, lIndu ti cultivada com o maior 
Taunay imprimiu elU <leU romance 
uacionalidllde, que o lerna di.tinclo 
trabalhu. CUII(;"Dtres quo p_u" a I 

p!.ill. lllnocencia Ó 11m li\'l'o 'lu. ｾ＠
clado pelos ent.::ndid". do Bra:ul L'OO 

N Ao t: esse o &eu IQaior lIIt:.reCiru 
doa capi tncs; pua luim ° que nqUll 

rolllauce é o a86umpto, que 11 verda. 
lnnoet'ueia 11 e 1('''' aempre cuDIIÍ 
I'I;ma da noMa ｊｪｬｫＡＢｴｾＬＮ＠ j gema: 
diadema do autor dilficlllllellte. n 
ec1ypaada pelo l'roprio que a la, 
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t .. m do '0I' ｣ｾｬ､ｭ Ｌ､ｯ＠ Clltl'(' ("8" Vircctol'i" tl a ('ulll-

r,anl,ill .10 11l\\'I·"açdu I'aulill", nl\ cool"rOlIlII\<lo ti .. 
)cnetll u !lO61 do 17 do NorclI1bro do !lunu 1'1'() 

>"imo lindo. 
ｖｾｵｾ＠ Guarclo a Y. ｾＮ＠

ａｮＧｮｎｾｏ＠ ａｉｏｬｉｾＧｬＧｏ＠ àlullEIIII. I't.NNA 
ｾｲ＠ Dircl'h.r Ucrnl du" COI ... ｴＧｩｯｾ＠

CONTRATO 

16 

CUIII os ｮｵｶｩｯｾ＠ de guerra nnl'ionac., o quo o. nRo i'''II' 
11m! ｴｬｬｊｾ＠ regulamcntoll p"tiCItIt'8 o dn AlfRlldcga 

XII. O presente contrato terá vigor durante o 
prazo de cinco OllllOS. 

XIII. Os cfl'citu8 deste coutrato ficam dcpellllcnte8 
de SUIi npprovuç"o pelo Oovcrno imperial. 

Vlrcctonn Ooral dus Cllrl'cio8 CIII 28 de Janciro 
de 18!l!. 

EDIT AL. 

- "luU cclcbn\1n entre ｾｩ＠ IJ Viroctor Geral elos Correios, LI'1Z RE11M ｐｊ［ｾ＠ LE\IE. 1I1AI.nNO I)A SILVA RElb, 

Pelll ('oll('ct",ill do l'l·ncla8 plovilwia"" dusta cidade 
80 faz publicu ｩ ｾｏ＠ d .. 1. do Junl", pruximo futuru 
em diante dUlBrtJ o pintO de trinta (:lO) .tios tCrt\ 
lugar a ｣ｯ｢ｲｬｬｮｾＱ＠ do 2. bC11ICSto e do i"'posto soLro 
predi08 urLanos, devendo 08 colltctadus IIlIti.fazel' O 

mencionado impl8to dentru o dito prazo .obre pena 
de bOlo do ｭｵｬｴｾ＠

)1', Luiz Hcum Pue. Lelllc, autun,."do pdu avi 10 do 
Ｑ ｾｬｩｮｩＮＬｴ｣ｲｩｯ＠ tia AgriculiUln, l'ommerciu e Obras Pu
bli.'n, n. 22li dc 2D de ])ezcmbru do anno proximo 
findo, o a Companhia .te Illlvegaçõo Pauli.tn, rcpre-

seutmla pelo scu prc,iuente, Comlllcndlldol' 

Como te8tomunhns: José l{ical'llo do Andrade. _ 
I!'di<'iano José Nove8 Gonzaga, 

Eslavam dua8 estampilhas do valor de quatrocent08 
I'éis cada UIl1I1, devidamente lOutili.adas. 

àlnh'ino da Silva Reis, O 
. .. s redactol'es da União.1I 

A Cumpanll1a de nangaçi\o Pauhsta obrIga oe a " 
llllllt,r a un .... ·g'lçi\o a "opur l'ntre (/5 portos do Rio Sob o sI' T 'b " 

lo Janeiro l'>aut", Cnnnnéu IfTullpc Parunagna An- 01'1 eue ｏｄｬｾｏ＠ " un ulo nprcsenta·so de8ta 
. ',! '" I " vez no ubu" ultl1uo o Fu1\ u .1 I' 

011111 o ::.. F I'IIIICISCO sub os c1nusulas segullltes: n ", o . . . quc, pc o lU' 
guagcm mostra ser o Vr. I! ora-Cilo Pacienclll autor 

I U. vapore. cmpregado. neste ser\'iço deverão àa celebre algura\'ia que se vê nu meslllo jo;nal do 
IZCI' viagcns llIcn'almclllc, scndo quatro elltre O Hio 11 UO COITente. 

'Jauciro e Suntus, e uma entre U HIO de Janeiro, Esse individuo, bem n o ta v e I c c o n h eei cl o de 
ｾ｡ｵｴ｣ｾＬ＠ Canan"", 19uupo, I'arnlluguá, Antonina c::'. longa dat"! scrvindo:se do ridiculo, arma predilecta 

J:< r80Cl>CO. do. que glrão na bUI):a e.pllem dos sentimentos da.-
\ 11 O prazo muxi11lo para as viagens entre os por- !ue COl1l0 um dos principaes col\aboradorcs da "Unho", 

8 do Rio .\e JallcÍlo e ::)nntos o vice-verba scra de Juut.uncnto com os dlsunetos Vrs. Suuza GOl1les e Cur-
I hOrl'. C de 15 di"s para a ｾＧｩｵｧ｣ｭ＠ redunda entre ｶｾｬ｜ｯＮ＠ 1::>1, em vcrdade, eu tivesse tal encargo uão de-
Rio, ､ｾ＠ Janeiro c ::i Francisco, com escala por 8all- ｃｨｾｬｵｬＧＱＮ｡＠ da ho.nnl; por, quantu ｰｲ･ｾｴ｡ｶ｡＠ ｯｾ＠ meus 6er-

ennam'a, 19uape, Paran8gua C Antonina. VIÇUS a um ｵｉｧｬｬｾ＠ ｾ｡＠ IUlprensa mUito seno e que 8e 
. . acha sob us ausplCIOS dos homens criteriosos desta co-

III. O. dIas C hol'3s da partldn e ehegadll dos va- marca !lIas a belll da frllnq d t . d I. I' ., ueza c que cos UIllO 
!> serão lixa us "'" umll tauel a orgamsada pela usar ueclul'O nAo escrevcr para ·t· , I. 

t · I I • , . d • d C' e. e Jornll I e, segun-
'cc ol'1a gera ,(.os ,-onelO., e accor o com a om- do c.tou 8utficientelllente inlol'n ado V 1 . 1 ,os n., a quem 
,"11. se reftro.o n 'l'unbulo', não se acham cousignados co-
V. A_ repartições do Correio deverão ter as ma- IUU pnnclpaes redactores. 
ｾ ｯ･ｭｰｲ･＠ promptas a tenlpo de n1\o retardarem a A Ｂｕｾｉｉ｜ｏＢ＠ suhindo a publicidade, por iniciativa de 
em dos "llporcs além da hora marcada para a mUitos cldadàos, leccbe de diver.os o nccessario eou-
la, tlllgente . para as suas columnas, c entre os respecti-

quando por culpa de alguma huuver demora, vos auxlhal.'cs alguns reSIdem lora da comarca e até 
'rá ella " multa de que trat" a clausula 8. da PrU"IDCla: bCUS colluboradore8 nilo silo c o n h e c i-

A tarifa das passagen. e fretes será organisn- dos e Ullt o a o o, Im p e r i o, na phrase espirituosa cio 
, . escreVllluaUúr 'I ul'lbulú" pOlé I estão It· d accordo e com approvaç1\o do Governo fican- . " ,n na a UI a e 
.. 'serem ｡ｰｲｾＧｃｬ｡､ｯｳ＠ em bUas Ilroduc - . t I t 

de Já estabeleclclo que as passagens por conta d . " çoe. In e ec uaes, e 
. _ , ｾｳｴｬＱｮｃｉＢｏＭＢ･＠ lIumenoamente dos Fu'os" lé 

tado gozarllo do abatimento de 0"/ e os fretes d " "" que li m 
, fi d d d' t '1 0 e suplUalUente Igoorantes, deleitão-se em tisnar a nos preços xa os alta an a. . I " ＮＬＮＮＢＮＮＬＮＭＭＺｾ＠
10 leputaçào fi !leIa c aggledlr de emboscado ｡ｱｾｬｉ･ｳ＠ que 

. _ 0 ｇｯ｜ＺＮ･ｾｮｯ＠ poderá ｦｾ･ｾ｡､｡ｾｾ［､･＠ ｾ￣ｾ Ｎ＠ ｉｾ＠ ｾｾ･ｭ＠ e nem ｳｾ ｬ･ｕｬ｢ｲ￠ｯ＠ ｾｯｳｮ＠
ouas passagens á re ｾ＠ dUâS á proa, HU)eltà!:i ｴＧ ｾＢ￩ｭ＠ ｊｬｬｕｮ Ｇ ｬｵｵ｡ｵｵ｡ｵ･ＬＭＭｴｲｲｲＺＩｾｉｾ＠ ｬｕｵｲｬＮＮｉｉｬｾｃ＠ nUnu.1UV 

ao pagamento das respectivas comedorias. Veixaudo au "Turibulo 115 honras de escriptor a 
Vll. A companhia fará trnnsportar gratuitamente que tanto se arroga, com o fim. de deprimir ｾ＠ ｬｄｩｾｨ｡＠

as malas do Currei" ubrigando-se a fazel.as conduzir pes.ua e a de dl.tmctos ca valbelros, tenho a dIzer-lhe, 
de terra para bordo' e ,'ice-versa e entregai-as aos que laça de.cer li mascai ｾ＠ do anouymo e mostre-se 
｡ｧ･ｮｴｾｳ＠ do Correio devidamente :utorizudos para re- eUl ｰｾ｢ｨ｣ｯ＠ de fronte ergUIda. se póde, ｣ｯｾｯ＠ eu, que, 

b I 
merce de Veus, posso COIll toda a hombndade sacu-

ee e -as. d' d f t ó d d Os com mandantes passarão e exigirão I'ecibus das Ir o a o O p a estra a. 
malas quo entregarem ou receberem, jI. Ricardo do Nascimento. 

VIII. A companhia fica sujeita á. multas oe- Join\'illc, 27 de Maio de 188!. 
guiutes: 

§ I." De bOO$OOO si não efTectuar alguma das via
gens c.tipuladas. 

§ 2. ])e 100$000 de cada prazo de tres boras que 
exceder 110 marcado, tanto para a partida como para 
o cbegada dos vapores DOS portoR do Hio de Janeiro 
e de ｾ｡ｮｴｯｳ［＠ o de 500soo0 de cada prazo de 12 hu
ras que ･ｸ｣ｾ､｣ｲ＠ o tempo fixado para a viagem re
dúnda, 

ANNUN CIOS. 

J 0"0 Pulycarpo Machado da Paixão, vende por 
preço com modo, uo,. taota d. "&', de guarataia com 
5 palmos de bocea e 5 braças de compriUlento, em 
bum usu. 

S. Francisco, 26 -de àlaio de 1 !:IS!. 

Collcctoria de J oinvillc, 26 de Maio de 1 fl84 
C collector 

Franrl!ico G.8IU de Ollftl,.. 

• 
t. 

Acaha de receber e ofTcrece aO respeitavel publico 
por preços baratisslm08: 

Vinho ｙｩｲｧ･ｾ＠
Mcdoc Margaux, 

V l"mouth legitimo italiano 
ognac .Marie Brizard. 

\'inftll do Rheno, 
r-

Azeitonas e -matas. 
Cerveja allelllü, 

U lIutel JuifJ\'i1le acha 
cidade, u que li uma gra 
vIajantes que precisA0 tr 
disto tem bastantes aCOm 
asseio. Finalmente o re 
melhor tralarllcutll ｰｯｾｳｩｶ＠
frcgueze. tem ｾｳｴ｡ｴＮＮ･ｬ･｣ｩ､＠

ços da hospedagem e ge 

Joinville, 21 de Maiu 

si tuado no centro desta 
e vantagem para os Srs 
r de seU8 negocioR. Alem 
dllções com o ncce •• arao 
·tivo proprietario garante 
e para agradar aos seus 

toda modocidnde nos pre
vende. 

M, Ortmeyer. 

P 
j . 

aI1 ;eIra. 
Continuo a ･ｸ･ｲ｣･ｲｾ＠ 'ofi"i\o ele parteira, em que 

me cunsidero habilitada Jutando 1\ lunga pratica ele 
.G AJ)llL\s . dnrp,?p Ｙｾ Ｎ＠ _ ｾ ｾ＠ ｾｳ＠
dos medlcos desta cHlaãe, até nteillno 1I0S casos lO" 

graves de partos laborioso •. 
Assim pois ofTereço o. meus serviços e consul 

á rua do Norte onde tenuo rcsidencia habitual. 
bll ..... I •• [Jt •. 

Francisco Machado da Luz 
acaba de receber um variado sortimcnto de IAn8 :P 
prios para a estação, e vcnde por preço baratis.1 
como sejllo: 

Fecbús de 2,000, 2bOO, 3000, 3.500, 4500 e 7,()( 
Camizas de Banella bOI'dada !.!'X)O. Touca. para c: 
anças á 800. 1.000 a 2.000 Sapatinhus de ｉＮＨｾｉｏ＠

1.200. Vestido de leltro para meniu&.II de li 108.1 
Assim mais: 
Camizas de linho, algodão, e precal, toalhas, cob' 

branca., de cores e croehet, Baucl\ns dc c'lres, I 
para bordar, fitas de setim e papel, gravataa para 
mens e seuuorllS, sabonetes e cxtrllcto linos, fuo 
desfiado em pacotinhos de r>ü grammos; e mui 
outros artigos que tudo vende por preço rezumidu. 

A multa pelú ･Ｂ｣･ｳｳｾ＠ de prazo .marcado ｰｾｲ｡＠ as 
via"en. do porto d,) Hlo de Janeiro au de Santos 
8(:1 f elevada ao dôbl'o sempre que da demora em che
gaI' o vapor em Sarftos, ｲｾｯｵｬｴ｡ｬＧ＠ nào 8Cguirem as ma
Ias para a cl<pital da provincia pelo segundo treru de 
pu •• ｾｧ･ｩｲｵ＠ •. 

ｾｾｾｾｾｾｾ＠
§ 3" De bO$OOO a 200$000 pela demora que hou

ver na entrega e recebimento das malas do Correio, 
no c"tra,' io ou maU acondiciunamento a bordo, ou 
ｾ ｟ ｬＦｴ＠ .. de incnmbir se o com mandante ou qual

quer empregado de bordo do transporte da corres
pundencia lóm das ditas malas e sem estar devida
mente franqueada com 08 sellos do Correio. 

IX ｾｩ＠ as demoras de que trata o § 2. da clau
sula Ilntecedcnte forem determinadas pelo Governo, 
pagará este á companbia a multa estabeleciua. 

X . Ficarão i6entos da multa, o Go\'erno, si a de
mora por elle occa.ionada (a qual scrlÍ scmpre por 
ordem escripta) fôr cam,ada por sediç"o, rebelliAo ou 
ｱｬｬｮｱｾ ･ｲ＠ pCI turbação da ordem publica, e a compa
nlf', ｾＮ＠ a deruora fôr causada pOI' ｦｯｲｾ｡＠ maior. 

ｾ［［ｉＮ＠ ( EQI ｲ･ｴｲｩ｢ｵｩￇ＼ｾｯ＠ dos serviços e.pecificados no 
ｩｾ･ｮｴｬ Ｇ＠ cO:Qtrato, ficará isenta a ｡｣ｱｵｩＢｩｾ￣ｯ＠ dos va-

• . . ｾ＠ ... colmpanh!a de qualquer imposto por trans· 
.... L-Je ｰｲｯｰｲｩ｣､ｾ､･＠ ou matricula e emq uanto se 
erupl'egarp.o no Ｎｳ･Ｌｲｶｬｾｯ＠ contrat..,do, gozarà.o de todas 
a. i.ençõp.b e pnnleglOs de paquetcs, ｰｲ｡ｴｬ｣｡ｮ､ｯＭ ｳｾ＠ a 
respeito de suas tripolações o mesmo que se pratica 

Notas 

Roeibos 

cartazes 
memorandos, 

"'" 
ｉｾ＠
Ｎｾ＠
!A , 

avisos r, 
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