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da Provincia de St. Catharina e especialmente da comarca de Nossa Senhora da Graça. 

A UNIAO. 
.JollmHe, 26 de ]l.'oremúro de 1884. 

o Dr. Schutel 
e os J oinvillenses. 

,\baixo trllnSCI'Cvcmos um trecho do celebre rcla-
10lio deste ::;nr Schutel, medico cm (XlulInissão do 
It""erno na cidade de ｾ＠ Franci,cu, por ocl'asiuo da 
febre amarclla, e a cOll!'Ciencillsa contradita, que te"e 
por parte da illustrada comllli8são 8anlU\1 ia deste muni
cípio 

A"aliem os Joillvillenses o que temos de esperar 
do candidato que hoje pretende os nossos "otos, li 
julgar pela falsa narrativa que deste povo fez em do
cumento ofticial! 

::;. ::;. quc n'aquellas cmergencias crueis para O povo 
de :-;. 1<'mlleisco ali eslevc a . 01 d' uiscau, precisava 
dizer alguma couza ao governo, e então m\o se pejou 
oe ealuOlniar esta cidade buspitllleim e CJlridosa, que 
tanto soccorrcu n'a'luelle tempo aos seus visinhos 
lranciscuno., como ainda á PUUCI), por occaslào da 
inundação do ltajaby, mandou de SPU seio um dis· 
tincto cidadão Icvar o obolo da caridade aquelles 
p'Jbres in un!lados! ｾ＠ • 

Pois que I ｾｵ･ｲｩ･ｬｳ＠ que .J OInvtlle deIxasse de tu-
11I8r as cautellas recollll11encladas pela hygienc, dei
xalldo de estabclecúr Um cordi'lo militar que accu
sa;tes? 

Isto não parece partir de um clinico conhecedor 
da. medidas preventivas que taes casos exigem, e 
unicamente demonstra a indiJferença, a má vontade 
e á antipathia, emfim, que vota a esta Boresceute ci
dade, simplesmente ... IlOr ser florescenle! 

n1nspecçAo de saude de ::;. Calharina. 

Destcrro, ｾｏ＠ de Março de Ul78. 
111m. Snr. Encarregado pela Presidencia da Pro

víncia de ir em comutissilo á cidade de S. Fnmcisco, 
uhi tive o dp.sgostu de presenciar o desolamento e 
terror de que se achava possui da toda a populaç;\u, 
pcla desgl'aça do apparecilUento da épideolla de febl'e 
amarella. 

Nào me penalisou sómenle o triste desanimo pu
blico em face das mortes occasionadas por aquelle 
ter:'ivel mal, senão que me encheu de compaixão e 
ｭｾ＠ revoltou o e,tado de sitio e cruel abandonu em 
que pelas ｰｯｶｯ｡ｾｳ＠ ,·isinhas tinha sido posta a cio 
dade. 

Lugar abundante de recurS03 e auxilios de prúm
pta e facil expedição, a cidade de Joinville devia e 
pudia ser a primei ra em cumprir os deveres de lIu
llIfnidade, que obligão a tudos os homens, e em exe
cutar aquellas olmgações impostas pela suciedade e 
urgani&l<;ão constitutiva de um paiz civilisado. 

Contristou-mo essa falta de caridade, tauto mais 
quanto a observação teIU provado que no começo 
dl::!Sa molestia, isolados oS primeiros casos, acudIdos 
com prestesa e pericia, e tomadas com rigor todas 
as lIIedidM de segregação, consegue-se geralmente 
8u(fucar a epidemia nascente. 

E J oinville COIU seus recursos medicos de phar . 
nlacia c viveres, podia ter I'0derosamente. illtiuid.o 
pa"" conseguir-se tal tim. - Mas desenvu"' lda a ep'
demia ainda os serviços dessa visinhança se lartAo 
nece.sal'ios e talvez indispen.aveis. - A falta de la· 
cultativos, ､ｾ＠ remedios e, o q Ué é doloroso de dizer-

de diculs para os doentes CI a ･ｸｴｲｾｭ｡＠ quando 
ｾｨ･ｧｵ･ｩＬ＠ e a povoação de Joinvill" ｲ･ｧｯｲｧｬｴｾｮ､ｯ＠

VIveres, havia-se fecbado com um cordão nultt"r! 
Entretanto o dever de soccorrer aquella inleliz 

ＮｄｏｶｯＮｾ ａｮ＠ alliava.se bem com á necessaria cautella 
para segu rança de J oi 11 ville. - Este es-

Uld(, <le CIJU':I. ｰ｣ｾｯ＠ in"tantemcntc 11 V. ::;. (IUC fuça 
CCS"'''·, unlellandu que scjAu enviado. de J oinvilJo 
ｏｾ＠ ｊＧ･｣ｕｉＢＤｭｾ＠ de flue ｣｡ｲ･ｾＺＱＰ＠ em ::)1\0 ｬ ｴｲｮｮ｣ｩｾ｣ｵ＠ ｬｴｉ｡ｩｾ＠

urgclltcllIcnte, etc, cIC., etc. 
DI'. Duarte Paranhos Sel,utel." 

"111m. EXIn. Snr. 

A commissão ."uitaria deste lIIunicipio de Join
ville, na uecasillo da ｲ･ｮｴｬｬｓｾ｡＠ ,la conta elas despezas 
ｾｴ￩＠ ｨｾｪ･＠ feitas colll as providencia., que se d"u a 
fim de l1Ilu pá",ar para Cií li epidemia actualmento 
reinante em ::;i\v Fnlllciscv, tem li llOma de subrllct
ter au alto conhecimento de V. Ex. os esclarecimcn· 
tos seguintes: 

ｾＧｵＵ＠ no dia Õ dc r.larçu 'luc por cá se espalhou a 
notlc,a ue ter "pparecldo a lebre amarella em ::;;\0 
Franciscu, e de terem SUCClllllbido algumas victimas 
á eHa. LClgo "pos dc chegada esta noticia ao conhe
cimento do DelefÇudo de Pulicia deste municipi", mano 
d,m este, pa"" evita r que pessuás a/fectadas d'aquella 
1110lestia eutrasscllJ neste OIunicipio sem serem sub
mettidas ao eXlIme medico, cstubdecer unia estaçAo 
de vigilançin provi<\o' ia 11U rio Caxoeira, no lugar de
numillado ｾｉｵｲｲｵ＠ de Ouro, li entrada deste Munici
pio; pois, CUStUII'" acontecer que pessoas de cuidado 
mAis sC::l'iu de ｾ￠ｯ＠ Ｎｆｲ｡ｮ｣ｩｾ｣ｯ＠ e cil'cutllvisinhança ｾ｣＠

dil'igell1 á esta cidade de Juim·i lle. Esta medida foi 
al'l'rllvaclll por V. Ex. por utticiu do dia 9 de Março 
e aillda mais corl'\lborada por telegranlllla do dia 14 
do 1lJCS1ll0 Qlt.;Z, }-Iara be évüi-u' tjl.U::! ti llwlesüa ｬｬ｡ｳｾ｣＠

ao termu deste 1I1ullicipio. 
No dia 8 voltarào para cá duas lanchas, vindas 

de l:)ão Francisco, apresentando cada uma della. um 
certiticado; [lO 'I ual, o medico encarreg"do da qua
rentena de ::;Ao Francisco disse, ｾ･ｲ･ｭ＠ desinfcetadas 
autes de suas sahidas. E, tas lanchas tmziào noticias 
assustadoras u ｲ･ｳｪｊｾｩｴｯ＠ do eSlado sanitario de ::;'\0 
Francisco, em cuja .cousequeneia a abaixo assignad .. 
COllllllissào, de accol'do COIU o Delegado de Policia, 
tllrnuu effectiva a já mencionada estação de vigilan
tia no mesmo sobredito lugar, publicando o Edital 
que se acha in'prcsso no u. 24 da Gazeta de J o
inviUe. 

Nes.a estação de vigilancia tem se procedido até 
hoje e continua-se !l 1)oci:der a desinlecçãu, cunfurme 
a sciencia medica I' reclama. 

Note-se que nesta occasi,10 havião em S. Fran
cisco dois Uledicos, os Drs. ::;r. F igueiredo e o ::;nr. 
J orge Knollululler, ambos servidús de uotiea, e alem 
dist" um boticario esh,bclecido, como tambem re
cursos mais que suftieielltes para a alitllenulção do 
povo d'aquella localidade, elUquanto que este muni
cipio de Juillville - excepto ::;ào Beuto - nRU pos
suia nem ainda hoje possue sellão um medicu. 

U ln.pectur da saude publica e do porto du Des
terro, " ::;1'. DI'. Dual te l>aranhos Schutel, passando 
lIU dia 14 de r.larço em missão especial pelo Sa
auassú, scm todavia chegar a nossa estaçãu de vi
gilancia, comtudu upprovuu as já referidas medidas 
da conllnissão sanitaria, COltlo ,e yê do documento 
juuto. - Chcgando de dia para dia noticias cada 
vez mais tristes á respetto da ejJ ldel11Hl, alugou e 
preparfJu a cO lll1l1i s"ão s.lnitaria uma Casa I'rupria 
para o tratatllento dos que por acaso apl'arccesscm 
alfectados, e pediu ao Subdelegado de Poltci" que in
formusde aus l nspectores de quarte11'l10 respecttvos que 
･ｸＮ･ｬＧ｣･ｾｾ･ＰＱ＠ fi maior "j O'Hancl,a sob re as elltl'auas neste 
municipio, que fossem ｾｬ･ｕＱ＠ dO.I:io Caxoei ra, no que 
a cO lllmidsào iUllllcdiatamente IVI attendlda: 

No dia l7 á. ')'/2 horas da larde veiu uma carta 
da CIlInmi.sào <Ullit"ria de ｾＮ＠ Frallcisco, na qual su 
pediu muitus ,,'edlcalllcll tv8, e até al'parelllOs phar. 
11Iaceu ticos d'unul das 1I0;sa, pharlUaclHs. 

Esta euco lllmeuda lui ･ｦｴｾ｣ｴｵ｡｣Ｚｬ｡＠ co m a maior 
promptidfio e expedida :3 horas depois. 

No correr tlo dia 20 de J\[,nço cs palhou-se em Jo 
im'iIle a uoticia de taltarem a06 pobres de ::;. Frac-

ciscII manli11lImlo_, por nuo chegar nacla de gcneros 
áqudla cidade oos ,i tio. \·isinllO<. 

Ainda qUI; j',sscm Iwticias particulares, " commi.
silo illlln<:diatalllcnte oe apprcssou em recurrer a ca 
ridade publica Em conséquencia desta medida lUall
dou-se li Call1ala lIlunicip"} de Silo Francisco a quan
tia du Us. 3:)0$OOU ""1 dinbeil'o, agenciatla na CI

dade de Jvill' ill" pur li"""us purticulare,; al"111 di .. o 
mandaràu muitos 111or"II<,I<:S <l'aqui paI ticularlllcu tc 
ｧ｡ｬｬｪｯｨｮｾＬ＠ ovos, mHllte;ga e outrus nu.\lJtimeauJs aos 
seus ｣ｯｮｨ･｣ｩ､ｯｾ＠ em ::;àu 1<'ran"ico. 

No dia ｾＲ＠ II,andou-se cum endereço ao Sl1 r. H en
rique JJettmer :.18 gullillhas e um s:tceo (· O IU batatu. •. 

No dia 23 veio uma car ta du Pre.idente da Ca
mara Municipal de S. f'ranci;l'o, pela qual pediu DIais 
remedios, que itnllleclialamellte se lhe mandou. 

No di" i6 ｭｾｮ､ｵｵ＠ esta cOlllmi.8ão 2-! gallin has a 
ele ::;. r'rallci"co, pediudll informações sobre a. ne
cessidades do lugar, as que a dlu, commi"'ào no dia 
i7 respundeu, pedi lido ｬｬｉｵｩｾ＠ socconos ｡ｬｩｭ･ｮｬｩｾｩｵｳＮ＠

No dia 28 lIlalldvll esta cummiesil.o 207 gallinha., 
o"os, arroz e mais generos em não pequena quan
tid"de. 

As asserções contidas n'esta sincera expo;ição da 
com missão sa nital·ia cle Joinvillc são devidamente re 
!or,adas p,)r documen tos em seu 
ti ､ｩｳｰｯｳｩｾｩｬｯ＠ do publico e das 

Vê V. Ex. do acima expo"to, 
autoridades c habitantes deste 
Jalm de ｣｡ＱＢｬ､｡､ｾ＠ e cunlluiseruç.lo 
lizes nossus visinlws. 

A comn,is.,.o continua a desemper 
nOS08 deveres COlO dedicaçào dcsi 
á todos os soeco rros a SeU alcance. 

Deus Guarde a V. Ex. 

Joinville, 1. de Abril de 1878. 
111m. e Exm. ::;r. 

DI'. Manuel d' Azevedo Monteiro. 

M. D . Chefe de Policia desta Provincia etc., etc:.. 

A commissllo sanitaria: 

(Ass.) DI'. Wigando Engelke, Augusto Stock, Fer
nando Rogner, João Eugenio .Moreira, FI'edel'ico Jor
dan, D elegado de Policia.· 

Como se insulta á verdade. 

No a"ligo do .Democrata" de 23 do corrente br. 
dous topicos, 110S q uaes se revela .. dealealdllde ｾＢｏｭ＠
que discute o collega, qlle, nu inglori& taiu .. d. 
virtual' o alto merecimento de nosso amigo, Dr. 
fredo d'Escragnulle Taunay, lança rolo de 
llIeios, aiuda us mais dete.taveis_ 

Como não ser assim, se o collega é doa 1J88 
dem que os fins justiticAo os lueioe!' 

Di".e O collcga 'I ue O D.·. 'J'auuay eo! _11M . 
,·ersas nesta cluade no diA l-! do correDte, ｾ＠
que a Estrada dc lerro D. Pedro 1- Dio .. 

Isto é cOl1ljJlemmente inexacto. 
O que di"," o iJlu.tre cidadAu toi que por 

to naua podia altirmar com aegur"oÇL 
Esta é a verdade. 
Que u Estrada nllo se fará, é couu __ .... 

cidade por um tdpglamma que, pesaoa muito 
tuada e Ilfastada de todo das lulaS ｰ｡ｲ￼ｾ ｊ Ｎ＠

a um acreditado negociaute da ciilade de 
CISCO. 

Estilo ｕＱｯｲｴＮＧｬｾＬ＠ portanto, tOO ....... pe ... ..,... 
do. todos os sonhos lagueirw com relaçAo 
progresso c dcscQ\'olvilDento da proviDCiL 

l!'lque sabeudo o eleitorado que. foi 
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lIInl, foi o pilinete d, 6 de Junho quem r •• ciodiu 
O _enoto ela Pedro I. ! 

GutarIo.1O em pura perda '!Iilbaree de coo.tos, el' 
ｾ＠ .... o 1I08IO 8uor, e oonunuaremOl a vIver nu 
-1. ..... 10 • Da pr")8traç1o, porque _im applOuvo 

.r-nr:: elo Sr. Vantaa! 
DOte todos os eleitores, e coocorrio com o 

_ ... to para a queda delta siluaçlo maldita, qu o 
roaba as melllo.... esperançao, qne mata o pro· 

｡［ｾＧＮ ｾ＠ d. DOeU proyincia com criminoso desperdi
dai dinheiros publiooe. 

O .Democrate· aomboo do eleitorado, flll-o oescio 
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• JIO!.IIO d, auppol-o capaz de crê r, que por causa do 
Di. Tauna1 nIo lO f&ri a Estrada. 

Qaem .... y' n'isto uma arlOa mesquinha, de que 
.. _ eIl. com o intuito de indispôr aq uelle cida· 
dIo OOID tudo o eleitorado? 

Quem nlo sabe que somente o governo pod ia res 
ciDdir O contraelu, como eft'eclivamenle rescindiu ? 

SIo IOmprc 08 ｬｄ･ｳｕｬｏｾ＠ homens de todos os tellJpos, 
.. todas as "puel .. lS I 

Feliameute os eleitores aio bem esclarecidos, para 
.., MI . deinrem illudir por esta triste ballela. 

Derrotemos o governo na pessoa de seu candid .. to, 
O Dr Duarte l' .. ranb08 Scbutel. 

NIo nOI illud .. mol. 
O .Democrata" avança ainda uma inverdad e, quan· 

110 dá a entender que o Dr. 'l'aunay nãu .o occupou 
com a elevaçAo da meu de reodas de 8. F mnClsco 
a alfandega de 4. clasSf'. 

Para fazel-o callar, bastn que tl'uoscrevamos aqui 
do .Diario Official" as palavra. que, a tal rcspeito, 
proferiu elle em uma das sessõcs da Camara dos de
putados este anno: 

Eil·as : 

O Sr. Escraguolle Tauoay (pela ord em): - Sr. 
preaidente, tenho uma reclamação a fazer a V. Ex. 
Apresentei uma emenda, elevaudo a mesa de r.enc!as 
de ｾ＠ 1<'ranc;'co a alfandega de 4. classe. VeJo 1'0· 
rem, que essa emeoda não está sobre a mesa. 

U Sr. Leopoldo Cunha (1. secretario pela ordem): 
- Informa a CAmara que, den tre as emendas apre· 
lentadas á me:<a, não cunsta aquell a a que se refere 
o nobre deputado por Santa Gatbarina, e, dada a 
bypotbeoe de que o nobre deputado a bouvesse apre· 
lental0, o que realmente nilo eolá provado ... 

Vozes: - Eatá provado . 
O i::>r. L eopoldo Cunha (l. secretario): - Entre

tanto, S. Ex não pode ､ｩｺ ｾ ｲ＠ em que sessão teve 
logar essa apreoen tação, para que se possa verificar 
na aeta reapealva. 

O Sr. Andrade F iguei ra : - HecorraDl ás actas. 
O Sr L eopoldo Cunba (1. secretario) - Mas, dizia 

eu, ainda admi ttindo que á mesa houvesse chcgado 
essa emenda, restava ao nobre deputado um direito, 
que era o de t razer no dia Immediato á sua apro· 
sentaçl\o a devida reclamação, visto não ter sido ella 
con .. guada na acta. 

O ;Sr . Escrab'Dolle Taunay: - A DleBa leva o tempo 
a distrlbUlr cartOes, por isso não attendeu. 

O ｾｲ Ｎ＠ Leopoldo Cunha (l secrcterio): - O nobre 
deputado .. ffi r mou que envIou li mesa essa emenda i 
nl10 posso pôr em duvida a asseveração do honrado 
depu tado i mas entendo que em tal caso ｾＮ＠ Ex de
veria altri buir o aeu desuppareclJllento antes a qual. 
quer outra circumstancia, do que ao proposito da 
mesa em abalai-a. (ApOiados.) 

Parece·me que a IUeba tem mais direito a justiça 
do nobre deputado. (Apoiados.) 

O Sr. F. Beli.ario: - Desviada. 
O l:i r. Eacragnolle 'l'aunay mOlote na declaração 

que fez, adduzmdo novos fundamcntos. 
O l:ir. Prc8ldeote: - Creio que V. Ex trouxe 

um papel li mesa, para oer lido quando tiveosc lagar 
a dllcuosAo da materia a que elie tlOba rderencia. 

O ｾｲＮ＠ Escrab'TIolle launay: - Entreguei a emenda 
a V. Ex., que a I'a.lou á. mAos do ol/icial da aeta, 
d,aclarandu que ella seria sujClta li discuosAo na occa. 
11110 competento 

O l:ir. Presidente: - V Ex poderIa ter trazido 
a su .. emenda li mesa naa eondlçúca que refere IIla. 
ｴＢｮｾｬｵ＠ ｾｩｴｯＬ＠ por "-'Ultas vezeo, que nilo po.s" ｳｾｲ＠ de
}'Olltano de papeIS, que clleo devem scr apreoentado8 
em oCCAsil\o opportuna . 

O tiro E.cragnolle Tuunay: - Apresentei a emenda 
e V. Ex. a entregou ao official da acta pam ser 
preJIente em occa.ulo oppurtuna I chegada e8aa occa. 
s!lo, é natural que eu estranhe o -cu dc.apparc. 
CImento. 

U tiro ｌｾｯｰｯｬ､ｯ＠ Cunha (1. secretario): .- Ei. a 
ｲ｡ｾ￠ｯ＠ por CJue eu ､ｩｵｾ＠ - dada a hyp"thu.e dn aprp. 

·ntaçAo. 
O :;r. Eocragnolle Taunsy: - Peço a V Ex. que 

ＮｵＮＬＬｾｮ､｡＠ a votaçAo, para 'Iuo le pu .. a recorrer é. 
uelas. 

11 8 

ｾｾ･ｦＱＮｾ､Ｎｪｾｾ＠ Ｎｾ ｾ＠ ｾ ｾ＠ ｾ＠

Dr . 

Para Deputado Geral I 

;tl(rrbo bt (f!irragnoUr; 
ｾ ､ｮｮｬＱｾＮ＠

Lente da Escola Mili tn r, 

residente n8 Côrte. 

GAZETILHA. 
Netas em substltul(ãe. - Foi pro rogado para 30 de 

Junho de IS8b o prazo concedido para a substitui
çl10 sem desconto das notas do 1'hesouro de 10, 000 
reis, 6. estampa em papel verde. 

A' 31 de Dezembro tambem do COITen te an no, fi n
da-se o prazo para o recolhimento das seguintes no
tas do 'l'hesouro: 

20$000 reis quinta estampa, 
10,000 reis quinta estampa, 
J ,000 reis terceira estam pa. 

Banco do Br a zil: 
2001 000· reis verdes, 1. e 2. serie, desconto de 80n

/. 

de 1. de Outubro de ltl84. 

Segui" para a Corte, no vapor nJ ag uarão" o S". 
Dr Arthur ｾＧｲ｡ｯ｣ｯ＠ r'ernandes, tilllo do oosso distincto 
allligo, Dr. Bento Fernandes de Bnrms. Desejamos
Ibe feliz viagem. 

Estrada 4e Ferro D. Pedro I. -- Foi rescindido o 
contracto, fcito com a cUUlpanhill ingleza da estr:llla 
de ferro -- D. Pedro 1. 

Que tal! I . ｾ￣ｯ＠ cousas da epocha. 

As tom missões - que tcem de preparar os festejos 
para a recepção de ｾｵ｡ｳ＠ Altezas ja se achilo orga
nislldas, c estão adquirindo os donativos 

Do n pedlentt da Prorill tla. O advogado Manoel José 
de Ulivelra, usando da faculdade permittida pelo 
artigo 17!) § 30 da constituiçl\o do Imperio

l 
vem 

apresentar a s. ex. o documento junto que he foi 
enviado, extrahido de nutos existentes no cartorio 
da villa do Paraty, pelo qual está devidamente pro
vada a vellal1dade com que procedeu o ex-juiz d'or· 
pbào 1. supplente daquelle termo oolvador ooares 
Pereira, aetunl delegado de policia do referido termo, 
e que por essa razllo não deve continuar a exercer 
um cargo de justiça tào importante, visto faltar.lbe 
moralidade e independeneis, e pede que seja exonerado 
o dito I>al vador ｾｯ｡ｲ･ｳ＠ Pereira do cargu de delega
do de policia d" termo de Paraty, a bem do serviço 
publico - Ao doutor chefe dc policia para inforOlar. 

Uma mulher em França dO. á luz tres creanças 
du mcamo ventre, que reUlueram os nOlDes de Li
bel tá, Egalité e Fraternité. 

O governo belga cstá substituindo por jesuitas 00 
professores que ｲ ｾｧｩ￠ｯ＠ IIS escolas civis. 

O n Times" confirma .. noticia de terem os mah. 
distas se apoderado da cidade de Karthulll, tazendo 
prisioneiro o genernl Gordou.l'llol;chll.. 

A municipalidado de Homa mondou colloear no 
pnço do con.ulho, no Capl\olio, uma lDscripçi\n com
memorando a vi.gem do rei a Nupoles, por 04..'C3_iAo 
du cholera-morbu •. 

Jo r.all,mo. - lIa actualmcnto celca tio 3f>Ol)() pu
l>lil'açc)cs pOl·iudieu. em torlo " mundo. 

As di .. rias 000010 a Ó 000, di.tnbUlndo 7 000.000.000 
de oxemplare. por ""110. 

O jorllaliKlIlo europeu é ｲ･ｰｲ｣Ｇｾｮｴｬｬ､ｯ＠ por 20,000 
pubhcaç/lc8, .end" dentre pUao l!.f>OO diarl" • . 

A AlIlerica dc Norte conta 12.UOO, dn. quaoa 1.1!'6 
quolldiallu,. 

A A.i" tom apell6s ｩｾｾＩ＠ jornaC8 
A Alrica tem IKf>, dCls <tuar. 21 diario •. 
A Allc'manha tem Ó,fI2U ｰｵ｢ｨ｣｡ｾ･ＮＬ＠ da. quac. Hli:\ 

diuri,\" 
A Inglaterra 4,O'll!' .cndo diul'iaa !lO:? 
A Frullça il,2li5, dns 'l"ne8 :lü3 diaria •. 
A Au.tna 1.1 iB, diaria •. 
A HlI,.ia\r,.1. 

A Arahla, " Algholli .tall U o ｂ､ｯｵ｣ｨｩｾｴｬ｜ｮ＠ nM tcm 
uru utlJeo Jornal 

A Bahia tem .ido rer n ,.ent 'lda 12 nzea Dnt 
S08 ministerios da ael u:tl Ｌ Ｑｉ ＱＱＢ ｾ ［｜ＰＺ＠ l\iuaa 
Grande do Sul 5 i b I'aulo l' ;\ltlranhilo 4; 
buco e Piauhy 3; Ahl l'"a ' l! j i::>anta Catbarin, 
raná, Parshyba, Malto ｕｉｾ ｾＧｕＬ＠ G oyaz ｾ＠ Ceará(l 

Bem diz o outro : a BahIa é dos baluan"a e u 
zil é de nós todus 

Ba rroroso 4tsutrt . - . ｃ ｉｉｉ ｾ＠ fü lua de Pit. ngui 
UOl desastre de que !')l .\ICII Ola. Uma meDI na de: 
ann08, de nowe Manqulllhas, ｬｩ ｬ ｨ ｾ＠ du Dr. Luiz 
P ereit a da ｾＧｯｮ ｳ ･ｃｬｬ Ｌ＠ quando passelav" a cava llo 
este e com sua mlli 

Mar iquinhas cavalgava uma besta mansa, ru. 
perta a qual e8pantou-se quando a meDlua 
segu:ar seu cha péo q ue ia. cahi ndo, e, veDdo lt 
besta com a ｉ Ｚ･＿･ ｾ＠ solta, . d lSP.arou j )JerdeDdo I la 
vallei ra o eqUlhbno, caluu, licando o roupão 
no gancho do silhl10 e o pé na cuinellinba. 

Neste estado o a ni mal deu-lhe muitos Couces 
parando sempre. Depois entruu eUI um quiotal .. 
cuj o portão, ao passar, urr eme.sou a longe, ｃｯ ｾ＠ te 
ossos moidos de co uces! 

U m pé de suas botinas foi encontrado todo e.tra, 
çalbado em seu pé, e ou tro, aiuda novo, ･ｳ ｬ｡ ｖｉ ｾ＠ .. 
na chindlinba, tendo sabido o pé ua pa»S8gem de 
portão. 

T ransportada para a casa do a\ ô, que fica Ｌ ｩ Ｎ ｩ ｄｾ＠

não proler iu mais pala vra i arquejo u, e ... morreu. 
1nlehz martyr! 

Borrlrel sltuçã. . T rouxe revolucionado o pona 
de Falmouth, na I nglaterra, um caso de hormti! 
soffrimentos no mar. A portou alli no Dlez pa.o.dt 
a barca allemA Montezuma, levando a oordo 1111 
naufragos do yatch Mignonette, perdido DO mar 
I ndias. Do sinistro apenas se salvaram em nm bo.te 
quatro individuos, o capitão, 11m gl"Umete, e "'-. 
tripu lantes. Durante J 2 dias solfrerelD ai lIi" 

crueis torturas de fome e da séde, alimtDland'HI 
apenas de uma ｴＮｾｲｴ｡ｲｵｧ｡＠ que baviam Ｎｶ ｡ｄ｢｡､ ｾ＠

O menino foi o primeiro a manifestar sywptolLll 
de morte e seus com)JanheiroB esperavàu aDe;"" 
mente o termo latal do desventurado para lhe dm· 
rareIO as carnes. No ｶｩｧ･ｾｩｭｯ＠ dia, após oilD dt 
absoluta abstlneneia, o ca)Jitão apressou a morll do 
rapaz, ab";ndo·lbe uma veia no ｢ｲ｡ｾｯＮ＠ Os In! 
homens beberem aquelle sangue e devoraram lIju. 
las carnes ainda quentes. 

Quatro dias se alimentaram com o cadaver do 
companbeiro, sendo entl\o salvos pelo Montezu!D1 

Chegados · a F 1Ilmoutu, foram Ob tre. nau[ 
presos por ordem do Tribunal do Cummercio, Ih. 
de serelll processados pela morte co infeliz meDiDO. 

ｭ･ＢＬｯｾｮ･ｲ＠ von ｾｏ ｨｬｖ￭ｕ･Ａ＠
!Jlabr in brI lag, an trm tlm unjrI Ａｉ￭ｬ｡｢ＧｲｲｾＱ＠ ｏｕｾ＠

6uu brn baben ｾ＠

ｾｬ｡｢ｴ＠ lit brr 'log, an lDrld1tlll lDlr tlnrn 'llbgroltnllll 
fur blCltn 1)lnnft ium illwtélogr iU lIloblrn babrn! í 

'lJon btI ＧＲｉ｢ｾｬｉｬＱｭｵｮｧＬ＠ am 1. 1)rórlllbtI, tllllb IUI UI 
'BrlDoblltI \lOI1 :501l1\)lUt Glluif obrI Unglúc!, (ljrtrltcl 
obn tJttfommen abbál1gln. - Wlr ubrtlIllbrn ntd;L. 

ｾｴｴｴ｡､Ｑｬｴｮ＠ IDlr bit ｾｮｮｩｬｰｴｲｮ＠ trr btltrl1 .l\antlt'lI 
lDelC\lr nlt UIII ttn '!Jorrong btl unitm ｾ｢ｩＱｉＱｬ｜ｬｮｵｮｾ＠
mitbrll, Ullb jtbtn IIllr, IDlr IIltll Ii.t .pm 'tr ｅＮｴｾｉＬ＠ .. 
\l on .pmn 1)r. 'la una I) 1111 Gltblrtr brr 3brtn unt 1 .• ,' 
jad)tn tnljtml. 

ｾｬｯｬｴ＠ \lor 111m I longrr 3rll, brl Glrlrgrnbrll ｢ｲｾ＠ ｓｾ｢ｬｬ＠
Ijltbt!il In 6_ ｩＩｲｯｮｾｬ･ｦｯＬ＠ traI Irnrr unjm (ljtlubl t , 

1)tul(d)r, bWer unb ｲｭｰｾｮ｢ｨ､Ｉ＠ mil JÚBrn, IIllr oul rlnl .. 
l/IIm 3nl \lrti'jirnthltltn 'Brnltl/ tr0itlbtll. ｢ｴｬｕｏｾＧＺＧ＠
unb tlod) brutt, ｴｲｯｾｴｲｬｴ｜＠ irlnr ｾ｜ｯ｢ｬ＠ \l01l trnlrlbrn \t 
Iltrn abbãngt. lãIJrl tI fOrl, rUc!lídllel03 unt brboutII 
bit .1\0101111011011 iU UrtUnglllllplrn, nm tI btl 1/10 
ｾｵＰｾｵＹｲ＠ Illld) S. ｾｲｬｬｬｯ＠ \lttball boI. . IP 

tlltltr bagrgrn, Iml1ltr trr ealtt ttI llolonllohon 111 
gtbrll, ｢ｲｾｬｲ｢ｬｲ＠ lílt 10rlllJllbrrr.b, ItII ｾｯｴＡｯｭｲｮｴｬＬ＠ In U., 
ｾｉｴｬｬＯ＠ unb 111 trr 3rnllol"tltUidlall lur \JlnlIlonW 
brrltlb/II bit grilSlmõ\lhltilrn 'L1orlbtllt jUjullltntrn,. . 
b/m tI IbIt ｾｉＡｯｉｏＯ＠ torltlltt unb tUldjam nIlgr ｾｏｲｩｐ＠
Ibtlle brr UlrllntI btfomPile. \ 

ｾｲｴｬｈ＠ brtllllbt ,ilt um toi! 21mt, um rlnr ｾｲｬＧｮｬ＠ I 
unb UOrlbrlll)ollr e'tUUnn iU ｴｬｬｾｮ｜ｬｴｬｬＬ＠ 111 ri! II 111 

Ildlrt aUI bit .illoU/ bt idluinr/II IUU!tr. wddlr rr ｉｾ＠ I 
!llrolllllilal\lrqomll\ltllIg QII\Iltll bOI, lIJO tr ｩＱｴｬｾ＠ 'U 
'lIbllJ/lrllbru O"ln!lt. 

1)lrltr 11mb frrnrr - unb tllabrid,ltlnhd1 ｮｾ､Ｉ＠ In 
bmm :plaBilabr - trr ｩｬｴｯｴｩｾＯ＠ ｵｮｾ＠ ｴｾｴｬｩＱｲ＠ ＧＡｩｯｲＡｯｬｮｾ＠
trr "roBru ｾｴｴｴｮ＠ unb '-l!lónt Irln, lIJrld,lr bIt ｾｉ｡ｮｮｲｲ＠ t 
ílolll<tntlii fld) jlt "IVn Arll10ltt ｢ｾ｢ｲｮＮ＠ .. 

ｾｲｮｲｲ＠ IDllb 1111 ｢ｬｯｾｮ＠ ＹＱｾ＼ｴｬｲｲｴｴｉ＠ ｾＬＧｉ＠ rbrlllallgrn I 
grolbllrltn bh'jn ｾｲｾ｜ｬｬｮｊ＠ f\'ln, tmn ganire Ｒ｜ｲｬｬＡＺｾＱｉ＠
Mlln ｢ｲｾｯｮ｢Ｌ＠ IIgrnb tlUtO :1.10110tll iÍlr w Ｎｰ ｯｵｐｉｾｉｾ＠
bl! !llrolllUj jU trlonllru, \)on ｾｴｉ＠ briebronftrn uob ｾ＠ II 
hltru 'lIulI!bt ｯｵ･ｾ｣Ｇ｢ｭ｢Ｌ＠ baje1)tOma ｢ｬｾ＠ '-l!roulllj ｾＬｉ＠
Statoanna brttult . 
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Ale la ficA0 em pé as _rçÕ<'s e ｡｣｣ｵｏｬｬｾｉｩ･ｳ＠ que 
.... qaei, e ueipe. Da .Lnilu· nl, 2j e I1K com rc
Il91o a ea\l'ada de terro ､｣ｾＮ＠ Francisco do Sul ao 
Rio Negro. 

Joinville, Ｑｾ＠ de NO"emhro de 1884, 
O cngenheiro 

f.. C. J .. rdan . 

Ao "Democrata'· de 16 do corrente. 

Nilo ee incommode com A ｲ･｣･ｰｾｯ＠ feita em S. 
I'rancilCO ao Dr. Taunay. o. n_ amigOll ali cstAo firmos nO scu posto, 
• bIo de ir á. urnas exercer o soberano di I'ei to. 

A, detlpezM da le.ta forAo todas sati.feitas, ouvio? 
Entenda ｉｾ＠ como q uizer, 

Villa do Paraty. 

Occupando-.o constantemente o "Democrnta" de 
minha bumilde pe...oa, procurando a todo tmnso des
conceituar· me perAnte o EXIll. Presidente da provin
cia, e os meus an,igos, cumpro um devei' declarar 
ao publico, que sem perda de tempo \'ou ｭｯｮｵ ｣ ｩ ｯｾ ｡ ﾷ＠
ruelfte rellltar todos os factos criulÍnosus que se tem 
vraticado nesta "iHa pel,\S auturidades, e quem são 
por elles TCliponsaveis. 

E' natural que o .Democrata" que tem sabido com 
tanta pericia urdir a calumnia cont.ra todos a'luclles 
que tcem a feIrcidade de ser conservadores, n'esta 
epocha de desmandos e vexações por que tem pussa
do o Paraty, nllo acbatá diflicllldades em defendei' a 
1008 amigos, dos factos criminosos que vou dar a luz 
da publicidade, 

!>revina-se pois o .balisaJo jurisconsu lto que 
muito terá de lutar para destruir as provas que tenho 
d.e apretCntar em apoio dos factos que ,'011 oenun
Ｎａｲ ｾ＠

Villa do P&ratr, 19 de NO" embro 18il4 

Ztruino ｦｬｵ｡､ｲｴｬｾ Ｎ＠

ｾｾ＠

Ao publico. 
:lelando :'\ minh" reputaçAo de ho mem pacifico e 

respe.tador da lei, venho excla rccer no publico to
do occorrido de •• gradavel que be deo en tro mim e 
)lanocl F elix Morr ll'a na tarde de !I do conente, cu
ｪ｡ ｾ Ｌ Ｇ･ｲ､ ｡ ､･＠ lo' ｡ ､ ｵｬｴ ｾ ｲｮ ､｡＠ COm o mais personificado 
cvni. mo, COl um arllgo IDsendo no "OelllUcrata" n. 
21 de 1Ii. 

T enho con<ciencia que sendu Manoel r'elix Moreim 
o provocador de selOelhante conHlctu, no\o oU'nroa de 
maneira algu ma publical·o, ｾｩ＠ para isso nà" fusse acu
ruço.do por algum cynicu intrigantc, que com " .i
nistro filll de dc.conct·ituar-me verante a Pl'imcirn ali
toridade da pruvincia, não ,.acillou em prcparar Um 
artigo tran,,'iandn·.c oa nrdade, UlIICO rccur,o de 
que dispõe os hypoclitas para innucentar a seus 
clientes. 

E . te embusteiro que se cllcarrrt;ou da dercR" de 
Manoel Felix Jl lorei "a, deve·se lelllbrur que a ",inha 
repu\JlçAO, nAo porl.e ser aualada po.· lacto. iNII!;'IJ"
rio. que ni\o ｣ｯｮｾｴＬｴｵ･ｭ＠ a menur ccntdha de ver-
08(10. 

I' .. rn que o publico c .. nlll'ça que o urtigo in_erLU 
no " D('monata" Ile Ir, ri" COrrl'1II(', lJào I'""a de UIII 
f·mtJu .. ｾｬｬＬ＠ ｶｃｲｊＮｾﾷＬｭｬｷ＠ .. o, onde .. eu autl.or procuruu con
C:lllcnr a v(·rdadc, pnSNlrci a dt&cre\"cr tK!1n rudciOb ｴｯ ｾ＠
.1 .... c,'unido tlltre mim e Manuel Fclilt ｾｦｯｮ ﾷｩ ｬ＠ a; aI" 
pella",l .. p" .. a o tl",telounlou da. o",cltIIt'" pol$uao quu 
fJ Illi;U df!trac·tor CltA I:m 1(,:0 Ｎｵｴｲｾｯ ［＠

1'0 dia !I do C"rI"IIte ,.i"do d" 1!lI .. pi,) ('ucOllln'l
Ine com -'lan .. cl 1-'1:Ii" Mureira,l', I'crgulltallllO-II'" c_to 

f: tillhn hlL\i,l" (·u ,.,aio ele tmij,· ｮｬ｜ｾ＠ Alh_lM, H'''' J'0fHl1-

11", II"P' ru10, I"'" II/lU 1I0 r eBc 81lnlljado a I11I"il'O, l'O' 
mu lu\\',,, ｬＧｮｈｬｬｦＧｴｴｩ､ｴｬｾ＠ a ｣ｦｴＬｾ｡＠ IIIHdm l't"'puHlu, que 
alt'llI ｴ｜ｦｾ＠ nA., It'r oO'cn.ivu, ('n('t'll ôt\'n n "X\JI (. 1-11" dt: 
\'f'Hbd ... , () ditu ｾ ｬ ｯｈＬｩｬ＠ B, alirolHJo· IIiO m, i'l'it H'tU" mui" 
iUjUIIIII"ltl, ｰ｡ｮＧｦｩｾ＠ fl\u':l<:r ·me cle\ UI ur ('0111 um olhai' 
tlI1 pnnttl"lL; ftl'l'tl'llIt! linfa 11(,tbtl' ., dllHIUt ) dl l IUCo 

Ｑｴ､ｾＢｉｾｕ＠ j,,! quando ＮｊＬ ｾａｵ＠ P('clro nH' ltt-wl" !!II1 tlu pf'." 
1Il{'IC) 1l1''''''J;ou ·m, .. , "vllamliJ um ､Ｇ ｾＧｕＧ ｬｉｬ｡ＨＬｦｬｬｬｉＨﾷｯｬＱｨﾷＢｴｵ＠

"dlllC'ulf: hlllt:!.hJ lntlu 1111111 ｲ ｾ＠ IIICO n:.a':II',",.r. 

Com ,·&ta ＢＢｬＧｬｩＢ｡ｾＬＱ＠ .. , IiB"1 da Hlljll(j", hei} "1,,,\'1'''_ 
ddo Ｇｬｵｾ＠ n 1l1Í1lha digllicl8fle ac ccmtC'l\ltIà illcNl, 
que o l'ublirC) IIcnftnlll ｦ ｾ＠ ｉｾｕｉ Ｇ ｡ｬｩｦＮｬｬＨｬｦＩ＠ rOlltiunuui a dI" •• 
pensar · lUo I) ｉｬｉｴｾｉ｜ｩｏ＠ Ｇ ｾｵｉｬｃＨＧ ｬｴｯＬ＠ CUO\I'lItldf) ,ll' cflte ("'1\-
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bo de .er "i('timu de lima atro? cnlullInia dc meo, 
inimigos. " 

Em ｣ｯｮ｣Ｑｵ ｾ ｩＱ ｯＺ＠ desafio aO' meus detractores á apre-
.entarem provas contraditone- ao que acabo de p,x
pender 

Villa do Parat" 1!1 de No"cmbro de 1884 . , 
ｊｯ ＾ｾ＠ JIIaebado de Ollrtll'll 

-------------"------
r lII.a. Camara lIIullidpal 

Chamamos a nttcnç:lo dcsta illu. tre ｣ｯｲｰｯｲｮｾＨＩ＠ pa
ra o pessimo cotado elD que se acha a rua do Mer
cad o 111 ui princi palmcnte na quadra que se prolonga 
da esqui na da rua d'Agua (frente a praça), a da rua 
de S, P edro. 

As cavas e sinuo.idad es DInis ou menos fundas 
nella existentes occasiunadlls vclo transito de \'ehicu
lus e carre ta., torna·a CO III as chuva., ainda que essas 
não sej ào duradouras, cump letamente pantano':l; sen
do alilÍs essa rua tão importa nte e transitavel como 
qualqller olltra oes ta cidade. Na parte que enfrenta 
a casa elll que reside o tlo-. co ronel Celestino, só lhe 
faltaria alguns ca!'acs de batl'ucios para converter·se 
em verdadeiro ma ngue, se n,10 fossem os favorecidos 
pelo melhor inspcclOr das nossas estradas e caminhos 
- o luminoso astro acompa nhado do seo cortej o de 
planeias. Na cO'J\'icç:lo de que a 1l1ma. M unicipali
dade tão solici ta con,o .e telll rcvelaoo em tudo que 
concerne ou bem estar de seus municipes nào deixará 
de attender·nos, nllo vaci llemos em vi rmos por esse 
meio, Impetrar. lhes as mesmas providencias que, em 
ｲ･ｬ｡ｾＬｬＨＩ＠ a outl'as ruas, tem incon teslavel direito essa 
em qlle quo lidianamcn te transitamos. 

lult., transeuntes. 

ｾＭ｟＠ ............ ｟ＭＭＭｾＭ

J oinvillenses t 
Proximu está o dia em que temos de eXl'reer o 

noSSO soberano direito de voto! 
Proximo está o dia em que temos de eleger um 

､ｾｵｴ｡､ｯ＠ por este districto li Camara Legislativa ! 
-D es<e pleito, que se tem de fer ir no dia I. d e 

Dezembro, vir;í pom n6s, joinvill enses, o bem ou o 
mal, o vida ou morte! 

Não exageramos. 
Compubem?s ｡ｾ＠ tendencias dos 11 ｾｮ､ｩ､｡ｴ Ｐ Ｘ＠ que 

disputào a prllnazl:\ de nusso suffraglO, e veremos 
quanto o D r. ticlo utel se d istancia du Dr. Taun"y 
no compo das iuras, nu ter reno dos fuctos. 

Aque ll e ... ainda honte m por uccasiào da febrc 
amarrella em S. Francisco, consvurcou aleivosa e 
acremente os nossos sentimentos, como consta d e um 
relatorio seu, fIlIC 0 111 tcnlpo foi publicado; e hoj e, 
não <obstanle uppender de •• c. mesmos, cuntinua a 
maldizer da colonisnçào, brusca e tenazmente, como 
fez em sua c.xcursAo 11 S. !.lento; 

E8te o .. sempre dedicadu a causa da immigraçào, 
tem buscndo constantemcnte no Pa rlamento, na im
ｰｬＧ･ｮｾＱｬ＠ e na Socieclade (Jentral de Colonisação, cer
eal·a das vantagl'ns possi,eis, pat enteando os seus 
resu ltados, e combatcndo cfficazmen te e l'roneos pre
concei tu<, que IIb retl'Ugrados n,10 cessl\o do inventar. 

ａｱｬｬｾｬｬ｣＠ ... a'rim o lugo ,' pam melhor ir conv i
YCI' com SCUR paes, nu Corte, limitaudo·sp segurn
mentc ao papel que repn'sentou na Assembléa P ro
vincia l, homando·a selllpre com sua ousencia; 

E.te ... continua,." Il .er, ｾ＠ por ventura mais 
acprrimo, O nobre propugnador das grancl(o. idens c 
dos grond('s cnmmettimentos, quc suem conceber 1)8 es
pilitos ale' antados. 

Aqll<'lIc ... sCI'á um 1I1("ro continuador d08 anti
go. (leputlldos pur esta provincio, cujo clllpcn lw 
tOll" rm obtrr qualquer II1KI,!(nlfiecnte beneficio para 
n eapillll, e .. m a f .. ln e ndlcula p .... sapla do que l'j. 
('atharillu t· " f)p,lcrro, 

Etito ... !'lerA um (·str'. mORO ､ｾｦｔＨＧｮｒｏｉＧ＠ <lUA din', 
tos do pruvillcia illl"ir .. , voltnnll .. ·.e IJ,lf;\ to<ln a 

J
,,"'te, onde hllja UIIIII ＢＨ ＧＨﾷｾｾＮＬ ､｡＼ｬ｣＠ n prnvcr, u m 111('1-
wral11rnto á nllcndt 'r, uml\ IIljuklü;u ü r epurar um 

dcvC'r ti cumprir. ' 
Trntanllu ,.e dn ＧＱＢ･ｨｬｾ＠ .. de lill1itcN, o Rllr. ｾ｣ｨｵｉＨＧＱ＠

｣ＧｾｩＢＮ＠ 1'6110<1". C.l'rlpllle nunca IOrrepero10 n honra ､ｾ＠
\l1I\a l'ulltPKtnç:lo, nl\o poclrn\ Pfl)' ('{'rto ('lIfr('utnr ('Otn 
HUlt.ngrlll ｦｬｾ＠ IIf'putnd/'8 ｉｕＬｲｮｮｈＨｾｉｉＢＨＧｲ￭ｉＬ＠ (IU(', " "'('U turno 
lf'I)1f'ltt -RC do I )r. 'I'nullny, tI.,o fi". 1'(. I) ｶｩｾｬｉｲ＠ de ""n 

ＢｱＬＺＺｬｉｲｾｈＢｮｴ｡｜Ｇｩ｜ｯｴ＠ 1:0010 tnlll\'('m 1'01011 ('onhC('llH('nloa 

"'1'('('10('. fi tW t('11I da qunl'lt,\o. 
.J oi n \ iH"no('M I 
() n08.0 ｾｨ｜ｬｬｩｲｬｰｩＮＮ＠ eot.' I'" .. nllll .. por lima rro. 

I",rrrnda, lI",iflll, NII !:ra,"lc pnl tr, li dehgraçadn 
dlrt'cçl\o (Iur Ihp, ti" o j.;u\('rno lIetual . 

Lemb,ni-"o6 de quP e,t:l .itunçlln ttm 
guerra aberta li ｩｬｬＢＢｽｾｉｬｉＡＺｾＢ Ｌ＠ , ､ｩｦｾ｣ｬｬｬｴ｡ｮ､ｯ＠
pode a marcha da s"cle<1I11I(, C(,lom.adora de 
bU!'go! 

L embrai-vos do morlo porque em outro. 
Be formou c.ta Colonia, e .e foi desenvolvendo 
(j gráo de ｰｲＨＩｾｬＧ｣ｬ Ｚ ｩ､｡､･＠ li que chegou, e 
agom COlO o eslaclOnamento á que a reduliu 
verno actual! 
Vêde o ｮ･ｾ｡ｳｴｲ｡､ｯ＠ tino administrativo deste 
inepto, que, por exemplo, conserva na 
Francisca 2 caris_imos directores, :! leitores 
talvez I trabalhador por junto! 

No\o declamamos. 
Percorrei a referida estrada, prestes à ficar 

rompida pelo mao estado em que se aeha e 
nos si cncontrastes 2 homens trabalhanno?'t 
tanto, quanto ｮｾｉｊ＠ ganhA0 esses empregado. de 
binete? 

Qual de vós nllo se julga habilitado para por 
só dirigir tal trabalho, percebendo o vencimento 
um sÓ d 'elles? 

Devemos, pois, apoiar um 
a contribuir com O suor de 
estado de coizas? 

No\o, joinvillcnses!! Mil vczes. n,10! I ! 
Mostremos que somos eleitores independentes, 

hores de nosso voto para darmos-I'o 11 aquelle 
melhor merece, que mais se vincula com 08 

interesses, que propugna tenazmente pplo 
vimento moral e material do paiz em que 
e para o qual, em fim, bnto se esforça em 
os nossos 'rm,1os d' alem-mar. 

Oevemos, porlantu, briosos joim;llenb!'" 
nO.SUS vot<os ao illustrado DI' Taunay, e 
cumprido nobre e heroicamente o no.so del'tr 
cidadãos livres, que sabem galllrdoar o merilo 
virtude, redusindo li completa nullidade as prete ..... 
do taluo candidato, que não se enxerga, 
conhece aSila propria incolllpetencia. 

Muitos Eleitora 

ｾＭＭＭＭＭｾｾｾｾ＠

CUDversa de dons tleitllrt!> libtran. 

Ent:lo, compad.·c, o que ba de novo 101 por' . 
110mem ..• compadre! ... Ha \;lnta cUlsa 

nA u sei e01Tl1) contar-lhe! 00 que porelO maio 
la é do negocio das eleiçõcs, que ･ｾｴ￡＠ preto para 
Su partidu .. Parece que tudo viruu Taun.y, 
que nãu 8C falia n'outra pe",oa!. .. O. ,.dlooA 
velhas.. os muços . as moças . . e até •• 
tudo é Taunay, e o que mois admira. cum 
que só uma preta velha vi lallar no Dr . 

- Estuu pu. madu, compadre, du quc me 
pois, isso nilo é O que .ne di:tia ° n 0 • • 0 ho 
que elle e ｾ ｣ ｵＮ＠ companheiros da tcta do go\'el1lO 
nhilu muita s ente a seu lavor ! .. 

- Qual gente, compaclre ! .,. Qual cllmpuÇI' 
() povo huj e ja eslá cUll becendo es tes miliaol' 
só querem arranjar o 1I0.S0 " oto parn md h(,r 51 

g ururem lia mamata, c dcpoi. do voto nau DOI 

ｉｊｨ ･｣ｾ ｭ＠ ",ais. ., e nem ｵＬｬ ･ ｵ ｾ＠ querclII dizer , 
- Ah! co lTlpadre, agora c.tuu verccbwdo o 

o Chequ inho ｾ ｬｉ､｡＠ descunfiado CO III os tae. o 
prulll c ttc lII largo e ､ｾ ｯ＠ c.trcito JllUltas 
8115, voc" sobe, q uando ｬｩ ｺＨＧ ｲｾ ｵ＠ pa ra (;;Impa 
nCllbuma slIhio. . Agura andãu no. elll'arsIIIJ-
cum a ｬｬｉｵ､｡ｮ ｾ ｡＠ du bcd" de S Beutl' para o 
Alegre, mas cu crcio quc os de lá 1I i1 0 querem, t 

IUU n os s u h o 10 e lU tum bem prcci"" d 'cl!es o!<l 
SMá issu dc ｰｲ ｯ ｭ ･ｾｳ ｡ Ｌ＠

E, timo n ' r que O l'umpadrc \'oe 
no regu... Ｈｾｵｬ｜ｮｴ ｯ＠ a m uJunç'l da Ｌｾ､･Ｎａｴ＾＠
do L"min, que q uer .e .ustcn tnr 110 po,to de 
mOl'l\nd" lá 11 0 he u si tio ... Con , cm·lIl\} que • 
n\ ti q llO pf'r tu1 o por ｩｾｳｯ＠ ll'Clto ｬＺｓｾｴ｜ｳ＠ Ｎ｜ｲｬ｣Ｎｾ＠ 1 
do hu 111 C 111 , \ ordnde é que COIIIO l"l'lIletll rUe 
c IICne !"l11tO; lIIas nós l' que 11110 I'thlc"II' 
gUlldo d ll 'l·ltu. I,am UIII lisl'al que ｉｉｾｏ＠ ｬＬｲｾｬ ｴｦｴ＠

tllJtulll . ! . 
!oi,,'o lá (, \'('l'Ila<lp , 

Ora ｾｯＮｴｯ＠ de n"r () cOl11padre , 
(" ("pelO qut' Ｈｾｯｮ･ｯｬＧＨｬｮｲ｡＠ cOl1llllig-o a rc:-.pclhl 
quo temos, de d"r. " E,pcl'l\ .. o ;'1 IM 
('cndo de dizer-lhe hlltra coiza ... ,,,I>l', 
que ｯｾ＠ ｬｯｬｬ Ｇ ＮＧｬＨＧＧＧｾ＠ de<tll fcita qllcrem "I" te r 
cm bal'o .1 .. (lIA, ante. ti" cleiç,111, c '1ue 
Ｈｾｐ｜ｰｴＮｬｬＧｾ｜ＱＧ＠ CIH lUl1'-H (11\ t-ocrrn (\ I1h'SIllO Chtc::tl d , 
H'I., C outroo t"". que o "lIal,10- ja ＨｬｩＬＬｾ＠

- Orn 1,"11 t·, (Il'm"is compmlrcl. ｾ＠ 'I 
ｻＧｮｮｬｃ｜ＬｲｏｾＬ＠ • Ilem ｣ｾｻＧｲ｡｜ＢｯｬＧ｜＠ •. • 

p .. i. I' tnl (\ '1l1al o quo lhe cuntn . 
IIwntl. ＨＧｴｾＱＱｉＰ＠ 11.\u tC"1ll gCllte I,i \'11\ b.\i ,t' pari 
nu 1>.' ｾ｣ｨｬｬｬｬｾＧＬ＠ ClUCI'olll !""nl' ＼ｉｾ＠ nó" u. ｾｃｴｬ＠
011 e.l'lItlll, COIllO ｾｬｉｯＬ＠ I,; ,117.em! ..• 

ｃｯｮｴｩｬｬ｜ｨｬｾｯ＠ '\li ｾｬＱｲｲｬ＠
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Hugo Riede, 

ｾ ｯ＠ COtne('O de J 
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