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Ao partldu eonaer .... dol' 

o ,Iirectorio crntral do parti
tio ｣ｮｮｾ＠ .. rvaJol' do 2', districto, 
nesta cidade da Laguna, decla
ra ｱｵｾＬ＠ em vi ,;ta das manifosta
ｾ ￕｃＧｩ＠ dI! aclho, tio qlW, tio todas as 
locali,!ados do ､ｩｾｴｬＧｩｴｯＬ＠ com 
rxcd p(;ãO do m nnic:pio de S, 
Jvsé, aponls, tom rocebitlo o SI'. 

UI', Thomaz Argcmiro FHrI'cil'3 
ｃｨ｡ｶｾｾＬ＠ é ｾＮ＠ R. o ｣｡ｬｾ､ｩ､ｵｴｯ＠ of· 
lkaal do partido, pelo ｭｯｾｭｯ＠

2', distl'icto, à eleição de depu. 
tarlo geral do 1 do Dczcmuru 
des te anno, 

Cumpl'o o seo dever o directo 
rio, LI7.endo ･ｾｴ｡＠ declaruçàG r 

• peqindo 3 t"dos 08 SCO!l ｡ｭｩｧｯｾ＠
". . c cc- Oolg' IOllnl'IIIS quo 6lJ unam 

pal'llll tl'lllllll'ho drJ pJrtido: SOIl ' 
.'0 rue, si porvcntura for esto 

dorrota,lo, pela falta de uniãu 
do eleitorn,;o. o mesmo directo
rio faz, de-do j ,l, r05pousaveid, 
pur OS.ia dCI'rvta, aquelles ql\(' 
l'co,'llarem-so contr':! o del;bel'a 
do pela grauda maiori a do mes· 
mo partido, 

A VERDADE 

20 de :'\o<ombro do 1881, 

rios, p3ra 1ue o seu porto, a de mandar I'cmover o- Tabolei. 

sua barra ｬＧｴｬｾ･｢･ＵＳ･ｭ＠ o au"ilio 1'0-, da parto d() Ilorlll da 1I0S. 

de qUI c;.recllm. e a que tem 8a proYlUcia, que, alem de pou· 

direito, p'llo muito com ql\ecor- co dispendioso, é um 8erviço. 

CO\'l'8 (I Laguna para a receita indubitnelmel1to, reali.avel, e 

Jo Estadc. de elfoi tOl! ou resultados incon. 

ｓｯｭ･ｮｴ ｾ＠ IÍ des:J:a dos MSSOS ttlsta veis. para a t\avegaçlo e 

Tomos rleiudo, por alguns governos devemos e estado de cOI1l!nercio da capital da proTin

dias. de continuar no empenho, inercia d{ muitas couzas, quo, cias, ao passo que a barra dt) 

á que nos dedicamos. I'ugnan- aliás, cUIJaw , não seriam só RIO Gr;,nde tem absorvido mio 

do pelo instante mel hor3mento um hl' )1' .clo local; mas para lh.nas de cont08, sem ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｾ＠

da barra , da Lnguna. pOl'qnc á todo z, •• auferil'ia. com algum, nem ao mcnQ.'i uma es-

isso nos fOl'ç:ll'am cil'cumstan- "ui cio, o fructo' de porança ｬｩｬｬｯｮｧｯｩｾ｡＠ d. posiihili. 

cias saftitarias q'le nog cercea· ｉｌ ＮＮｩｉｾｩＦｉｕＨＧ ｮｴ･＠ emprega- .Iade de aproTeitamento d'esses 

ram a iíbenlad6 de acção. 1..lG .... ＢￍＺｯＡｩｾａＱｊｩｪｾｊｬ｡ ｩｬｄｰｯｲｴ｡ｄ｣ｩＮ＠ ｃｉＮ｜ｬｬｴＹｬｏＦＮｨｾ､ｾ｡ｴＴ｢ｯｊＮ＠ Wioa. 

real TL. ' Eu 
Hoje, porém, que cessaram .IJI1ll um palz rOl'ou,quando 

,I cura o governo 1 tão faeil (õ,'a deltNir um ohico 
essas occurrencias cxtraordina-

rias, continuamol n nogsa deCe

Z3 da mOlUoutosa materia ､ｾ＠

actualidado, 

Dissemos qUI) Il i\[nnicip3Ii. 

.Iade tom tido sua culpabilida-

Jo, om nãD estar, Iwjl!. ｲ･｡ｬｩｾｮﾭ

da :1 abertura da burra e o mc

Ihol'am"nto do nesso porto, 

Quando assim fallámos, não nos 

refcrimos sú :.I. nctual, não; que

remos fallar dg'todaii as outras, 

que se tOIll, :succeJido. quo não 

toem empreg'udo os dc,'idos ex

ｦｯｲｑｯｾ＠ pal'a o fim do que tracta-

\;0.1) r a neutral:dado no 

1,Icito eleitoral. dostacando sol

dados pam C/llltecilelc, collocando 

\Ias provl\1cias delegados, q \I" 

só tractam de inutilisar os ad

vel'sarios , lJ.uo lh9s oppoem dif

ficuldades á sua ncutralirJada po

lilif'll-elcilo ruI. 

q \le se oppusesso ao in;ranJeci .. 

lDilnto à prosperidadet.!e um ｾ｡ｩｺＮ＠

como a Hollunda, por enmplo. 

pMsul',se-hia [lor cima de todas 

as difficulúa,les, (\ ､ｩｲＭｳｾＭｨｩ｡［＠

faça-se o que é para bem com· 

mum; e lá, um bello dia, em voz 

Jo eoõeolho que lhe intol'pecia o 

o ｣ｾｭｩｮｨ｡ｲＬ＠ vêl'ia agora, o p01'O 

I'celumant'l aplaillãoda a tr iiha , 

seus drz 'jos roalrsadoB, (\ um 

mr!horamento mais, attestando 

a attençãl,) dos poderes g01'eraa. 

ti vos. 

Lag-una, 30 de Outubro de 
1884, mos. 

Uma d.ls cauzas da indilfe

I'cuça do guverno, para com o 

melhuramonto du barra, não é 

a falta do verba, chapa com q Ilr 

os ministros S'l desculpam quan

do lhes con vem, não; é que a 

ｬｬｯｳｾ｡＠ fOl' t;a no p>lrlameato não 

udúa \13 ala vanca do goverr.o, 

O nô:,so olemento parlamentar 

6 el:íguo vara dai' azo ao goyCl" 

no do occu par-sc com elll', Ha· 

ja vi ta o q lIe se tem feito com 

L. J'. 

Cu.I/or/io J us6 do BWIl 

Ma/loel Lui. Mart ins 

A IItaniu FCl'lla ndes ,lI a rquc« 

DI', Frallri.\co J . L. V ia/ma 

Lu;; Pedro dll Sirva 

Erllcsto .4 , de GOCI R ebcllo 

1'ltollla; A. F, Chaves 

A VgllltO Pl'Cllcl'ico du S, Piltlo 

rClUlIlcio FcruarldCI Marti/l s 

A 11(0/1;" GQIl;asa de .1 II/Icith 

A' }[unicipali tlade , cerno I'r

gão de seus municipel! , respoita 

o incargo ｾ＠ de procurar-lhes os 

meios de b\!ne6eiQ cornm um, 

I'asgnnd;, os ' !lOS que se antepo

um li luz do ｰｲｯｧｬＧｾｳｳｯＬ＠ furoece o 

do os elemontos de vld3, do qUIl 

Ila recern os diversos ramos ca 

• lciedadc, Isto postn, devtll' lhe 

01'.1, tambem, impetrar do poder 

coml'et :nle Oi rOCUr·;;QS ueeCS5a-

/ 

o; portos do Cear:!. Rio Grande 

do :3ul. ｾｉ｡ｲ｡ｮｨ Ｚ ｩｯＬ＠ Poroambuc(1 

e outras cuja influencia e pre

poodol'!lIlcia l'oliti"as sr.o natu 

ｲ｡ｴｬｾ＠ (\ assustam, em, certas cri 

8 )S, .. 08 governos, 

X une" o govel'l1o se lt!m III J ' 

( Cont in u3No-La ) , 

Aob-se fOl'a da cidado, o 

Heuactel' de, ta folha, o DI'. 

Thomaz Chaves, o por ｪｓｾＳＱＩＬ＠ o 
eu ietorinl, do hoje, vai a -.igaa .. 

ｾｯ＠ por L, V. 
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lM"'L\do para o iserlCOlI1I1. e que 
o .8U esl:ulo era grni " imo. 

Tudo qu,olO ficl dilo lem por 
fim mo trar que as ill ' as mUllam 

t) .hi"h ｬｩｲｾＢ＠ m.l,lerOll é mnito I Ile ｲｵｭｾＮ＠ e que nests ｭｯｾ､ＧＩ＠ ｳｵｾ＠
fi T"rl'nle da'luella ter Ivol arislo- ｉｕｾｬ Ｎ ｲ＠ oao 111 natl. que lIao e IpJa 
c )';1 1 me,ll,'vl, ,). ,.\ 'ij bltia a ＱｬｾＱＮ＠ ,uJ el to ao carr,,:hus e e. tr;lvagan

ｾ＠ de tturfudólll il 1101 campos das cla de uma Jou,;j,. t:bamatla-a 
• IIz:\da . • ,moda. 

O:;. ｬｬｬｲｾＢ＠ o ,iscondel e o mar A moda I 
Je;!;,» d<: hoje oio primam, como Phy-i l m,lr dmcQtu snlllrdi
, de lIulr',Jr:l, por r .. mu os blcel's ""mo.llo ao ｾｐ ｬｬ＠ cl.!lll com o er-

mpl.Is c .. ｵｾ＠ lboról iC<ls. tillsmo \er(lonhu o li incooscieolQ 
mulher d ｮｯｾｏｓ＠ lernllos é de um ｲｾｬｭＧ Ｎ＠

p\lrrelllnra a fbryréa (lrl'ga que :;:lm e cinluras finas. pé' pe. 
C.1OJ Q m ｉＡｾｩ｣ｪＩ＠ l)Quer ua ｢ｾｬｉ･ｺ｡＠ • .tr- queno ,olho gralltles, cabcllos lou
nnCl a . h'uhição do Artlllp.lgo; ou ros, 011 p:etos , . . 

orgnlhn' rtlmaua que ao lado Emfim o arligo vai ao ponto de 
rl.u ｨｾｲｾ＠ !<, no ampbllhealro de lransr ... rmar·se ate o proprio cor
FI VlO, ｪｬｬＢｾｉＮ＠ do flures a arena po I 
ti J. 1111 ,,1'Jn"j ou a ca ·lal.i poeli-I Estou á espera do dia em que so 

o 111\ iaJ, l'''la qual S8 baliam os i decrete o sogui nte: 
plla,hnu ar·leodo nas chammas -Esliio em moda os narizes 
d.) m i.' puro amor ide:ll; on a he- grandes. 
rúina rnncez:! de oilenLl e nOfe, 011 

l rirlicula «mefl8illeus8» do Direc
lorio T 

luclo Scmrola, r.omo os leitores 
<:3b m, trawlo á presença de ror-

Com ql18 prazer ell não ｰ｡ｾｾ･ｩ｡ﾭ
rei pela rua do Ou \'itlo lia hura 
em que os illàaes dos r cL'IS ｰｯｦｏｾ＠
am os armarinhos, e I adandys>l 
enlulham as conreitar' I 

pL 

FOLHETIM 

GEORGE OHNET 

17 fs"'s pn cJrldores são uno asno I .. • 
I( enlao para ped ir dloheiro I . .• Não 
[azem senão esrrever: . ê tanto. ... Res
ｰＸｮ､･Ｌｳ･ Ｍ ｉｨｾＮ＠ lêm a Clrla. I. _ • d mais 

--
o G ANDE I DnSTRI AL 

11 
111 ai d<Jlorosa du conOssõP.s. 

A marqueza mordeu 6 J bios. um. 
iognml brilhou-Ibe .nlre o cllias e de
pr i loi 18GC.l pel fOélO que lhe subio 
.0 ro to. 

U "h'·li n. con tere.do. começou a pu
_ 1 r aprt'u.do d. um par. outro lido 
do 1\41.0. P..squettr. Iodo o rt'spe,t 
1 O'õ lembrar. mli d. r.,er9nCII de
'nda ao I/}gar em que .sla ... Árrulado 
"el. em'>ÇIO, ,.sueuJ • ., Cl>mu quand 
e_tudl\ uou' (.lusa 00 sell gabinete , 
d 213. 

. -O proct ｾ＠ ｦｾＱ＠ Dlal ｃｬｊｭｲｾＧ ｾｑ＠ I • .. 

tanto_ •.• Se ao men., o marquez me 
tlfe é ron ultodo I lias •• lava em 1'.
rix. Ue'lIIis o seu ad'Oiado aconselhou
o mal... 

Siio uns asnos lambem os laes advo
gado de Pariz . •. Á espertez. d 'ell .. 
é só para ga lar pap.1 sell.do I 

Parou bruscamente , e daodo ｾｄｬ｡＠

grande palmada nas mãos: 
-EIS um lIdpa lem,,1 para. eu. de 

Belulieu ! 

- Ttrrl1"Pl, re m .. rfeito! u.pirou I 
ｭｬｲＱｵ ｾｖｴＮ＠ pel3 que ê. ruma. de meus 
fIIhu ! ,. r4 pn·cl'.' pdo meno dcl no
nos do ecooomlB5 para que na lD inha 
I.rluna e resl.h.leç_m u finanças .. . 

nachelt n c .. s ára 4. P" I .. r . Volta
ra,UI .. I li.lIo. e •• ｾｲ｡＠ __ oufia a Soa. l1e 

entre a bói:h ｨｾﾷＮ＠ t!; l' i 
-B til mal I!mprclI.ltlo I 

cara t,LQ rl"i" ! ... 
Ou enUo: 

l'fuma 

-Ora, n!io é tão bonito como di
ziam. E' muilo gr05 o e Ilireilo. Os 
nuius que o e.lão ｵ ｾ｡ ｬｬｴｬｮ＠ agora 
são fino' e 101'10, para um I,Hlo. 'a· 
111 «chiqne .. é o do UI'. il .... Ilquillo 
.110 to fjUll é nariz I 

Por alllor da mo, la, 11ilm do ri
diculo. ｳｯｬｊｲｾｭＭｳ･＠ reslgu:\llaraenle 
as maíore, lorluras. 

Que o digam as sflnh"ral1 gordas, 
que já ｊｬ｡ｾ｡ｲ｡ｭ＠ a illatle das iflll
sõe mas Qlle procuram iIIudir 011 

outros. illuu:ndo-stl a si prO)Jrial1. 
A genle as vê de cinl ura lioa, e 

mal sabe o que cuslou.lhes 01._ 
quillo I 

Se as criadas pudcssam escrever 
esle lopico do meu arligo. desven· 
dando os myslorios dI) ',bolltloir •• 
rropalariam que ｡ｾ＠ suas ama5 ｱｵ｡ｬＱｾ＠
do se fcstem, só sabem ､ｩｺ･ｲｊｨｵｾ＠

o seguinle: 

-Aperta. 

-Aperta m:lis. 
-Aperta mais um pOllCO. 
-Não está ainda bem apertado. 
Prepdlariam Rlais que ellas $a_ 

hem de casa de mau humor, e que, 
ao fOllarem. correm logo Ilara 8 

quarlo e dizem.lhe : 

-I':' bem rarO que a n.-ta d.'sgraça 
não sUl1c.da oulro, prosegu, u • marque
la . Deve ler maul alguma noticia moi a 
comraun,car-me; llachclin. D, ga-me tu
do de Ulna vez. cOlIlJnuou com sorriso 
resignado. CreIO que não poderei ter, ､ｾｳﾭ
gosto ",.ior que este. 

-QulZera co'"part,lhar essa cOAOan
ça. Sr •• marqueza. :\.0 OI" seroa tão do
lerv.a o que tenho a,nda a dIZer-lhe. 
M.s. conheço a dd,c.dcla do ｳｾ ｵ＠ cora· 
ｾｾＮ＠ e temo que da d"as onlehc,dad.s a 
d. petda da forl.na Ih. fja a Dlcno 
sensivel ... 

.\ mir,!ucza cmpallidectu, e cltrema 

cursO!l. 
Outr'ora ha.ia os bailes , 

vam ás mocas o aspectu da 
nha da camara dn ､･ｰｵｬ｡､ｾＬ＠ lMt 
a rorma de um 5, quando \iSlaa 
»erlll. comr, ｾｰｩｲｩｬｵｯ Ｇ ｡ｭａｮｬ･＠ ob
servllu José de A.lencar em sell'ftio 
de Janeiro. Vel so o Reverso •. 

Hoja lemos a aUQuinha e o pur, 
O que virá amanhã I Sanlu Ilt.. 

us!! 
Os homens pagam á moda lrib .. 

to aiuda luis ｊｬ･ｾ｡ｬｬｯＬ＠ que VO$, qa .. 
ddas I'epre entllllti tio bello. 

OS IIOS os al03 Irajavam C.\ aQ 
awl com bolões dourados. 
de ganga, s<t)Jatus de tluraque 
hiquoira rle verniz, ｾ｡ｭｩｳ｡＠ com 
bur.lados, rorul e bicos de siohá b. 
ninha, colele de seJa de ramagens, 
berluques na cadeia do relollio. cha
pé<> branco, luvas d, seda li bea. 
ga la de utlicornie. 

Era nessa «toilelle» qno alies i:m 
al'plautlir a olelllllall da .Casla Oi. 
va. da Norma, suspirada pela Can· 
dianij que iam oUlir das galwnaa 
d" C:l.deia Velha o verbo ios(lil'at1o 
de ｾｬ｡｣ｩｯｬ＠ Monteiroj que acolllpa· 
nhavam as proei sões e extui:"am
se nos templos com OI arroublls da 
rethoríca rílvolucionaria do Moule 
Alverne. 

Os nossos pais {esliam-se ainda 
mais exlravagaotemenlll. 

Cobriam-lhes a p"rle sU(lerior do 
corpo, ou antes quasi lodo o corpo, 
ellormes sobrecasacas qne poderio 
am, em caso de necessidaJe, ser· 
fir-Ihes de sobretudo, 

Urseoha vam·lI\es 05 contornos 
das pernas calças esguias, em forma 
d" amp'llhela, ｣ｵｲｬ｡ｾＬ＠ não tanto 

agllação se ｾｰｵ､ｾＢＬｵ＠ d·ella. I'arecu
ｉｾ･＠ pres_nlir o ｱｵｾ＠ ia diur-Iha aqu.llt 
ｾＦｭＮｭ＠ de conflJot;3, ｡ｾｵ｣ｬｬＮ＠ amigo, c, 
iI,capaz de 60Rt"r-sc: 

_ Te 111 noticIas du duque d& ｄｬｩｧｾｹＧ＠
-Fwi encarregado pela Sra. marqlt. 

za de inlormar-se dB .. da c do. actoS di 

Stu sobrinho. dissd o tabelliào com I .. , 
､Ｎｳ､ｾｭＮ＠ alUito caracteristico em tào ler· 
voroso adorador da aristocracia. ｾ･Ｌｵｬ＠
• lisca as SHas instrucções. Eis o que dI8 
loi lransmitlido: . 

O r' ､ｬｬｾｬｉＧ＠ 4e Illigny está em r,nl 
ha sel8 emanas. 

-11. ,"15 semanas I repetiu a Mlarque-
. o av ... za com pasmo. E nÓs quo O ,sn r 

mos! 
-O r. duque deve ter- e ｡ｲ｡ｵｬ｣ｬ｡ｾｯ＠

de e dar a abor ... 
-E não \'Oiul li: não vetn ainda. CO-

nheconde l.d p.sgnca quo no [er.1 Por
'luC e!lc couhece-a, não é verdade! 
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OIS de hole !talo II1m"'-le' E ., qlll dizei. dOII eOSlOl pês. a' lhe diz: « Si le deio ri,o lI"aria a \' ho qne a de,ia esmigalharl 
com I ......' I . " .1" d _.J _"I I ra quo ､Ｎｬｸ｡ｳｳｾｭ＠ ,er ｯｾ＠ os ｣ｲＮｾ･･ｲｯｭ＠ (olga/lamente lI'amas bo-Iser dellCublcrto y seria dll perul. MUlerl\ e t'snaturilUa .... 
pa I . O't .. ... I das bulas de vcrniz, que eram ･ｮｾ＠ I t,nas IlIImprillas e bicadas, quasi Clon,_ I osa crlanclr",a por quem 'e 011 

carnados, amarellos, virdes 011 rt- sem ｾ｡ｬ｜ｓＬ＠ /:om duas ordens de E assassinou a criança. Il Pro idencia de um modo 110 el-

xos, segundo a prc\lilecção chromi- slIlas ､･ｬｬｴ｡､ＳｾＬ＠ qUfl assemelham- Em ssguitl,L, quantlo ｣ｾｬ･ｧｯｬｬ＠ jon- Iraordinario,lIue despertou de UIl1 

ca do udantly» se li boca de um jaearé. T ! lo dos callHores de Maria e Juana, ･ｾｬｲ｡Ｚｬｧ･ｩｲｯＮ＠ empregado da eslrada. 
Os chapéos linham a copa baixa. A lingllallem que falamos, C:lm 10mQu uma r.aneca de Mlla_ ･ｮｾ＠ o lIIai fivo interesae pela mel'JIIa, 

e a aba l:lrga e cha!.t como a parlO hastante pezar dos puristas, ｬ｡ｭｾ＠ I cheu_a de sangue da suas viclimas procurando 10flo uma pe ·oa que se 
superior de um pralo, o p.ram co- bem está slljeila aos caprichos da e mlslurou-a com cachaça dlzen- encarrega&'c de criai a' 
olltlcidos polo nume (Ie .C,lrIjolil>. lOolla. do: Ignoramos o nome da canlhei j 

Os coleles do r-ellucia ,lo core. Ouh 'ora dizia se a um sujeito "Con esle trago tendrê mas co- que se incumbio dessa obra tão me. 
. d d f 1- b bUln II·oJ·arlo·. rajo para resistir á la policia si as- rilnría. A criancinha acba-se Da po-vartcga as. ou e u 010 ranco" • 

. I si se .. Ire ver á prendor_me.» v/laça-o de L'erra-o Velllo " com glllali do seda lambem de lodas -Bravo. como V;\1 na «pu la». " < .R 

as cores, eram presos por Qoormes OU enlãu: Não saLÍsreilo com lantos crimes. 

｢ ｯ ｬￕｾｳ＠ chalOs de mallrcperola, dis- -E<1i no «Irinque •. 
postos em duas linhlls parallelas. Ou, como dizem os nossos irmãos 

Os nossos pais assim ,eslitloli a. \l'alem. mar: 
presenlavam o aspeclo risonho da -Vili lodo puchado [á sr.stancia. 
palhela de um impressionisl.: nas Uoje as phr.scs consilgradas são: 
exlremidadllS o branco 8 o prelo, -Como esl;'; chique! Como 6 
no cenlro a gradaç.,o dos amarel- pschllll! etc .• elc. 

Juan lomou urn saquinho com rli
nheiro qlle esl:LVa aos pes de UI1l pe-
qUdllO Sanlo Aulonio, cuja ｩｭｾｧ･ｭ＠
qllebrou em mil pedaços e depois 
dirigiu-se a ｾｊＺＮｲｩ｡＠ LlIiza Vesit.1Cion, 
menina dt tI annos, filha de tbri;: 
da, Doro , e lhe ､ｩｳｾｯＺ＠

"Te VJy a lIovar en el anca de mi 
cavallo, pem si ｨ｡｢ｬ｡ｾ＠ y m. descu
breJ le malaré lambien. !Oi algo vieu 
n8 le hablar di qlle soy lu patlre.» 

Depoi. dirigin-511 para o 1113110-

porem anles rio chegar ai" Pu dis. 

ｬｯｾＬ＠ ellcarnallos, aZlles, verlles, lor- ｆｩｮ｡ｨｮｾｮｬ･＠ alé ｡ｾ＠ rolhas e as no
ras ... Iodos os lons, emlim, que res, as poelicas ｮｯｲ｣ＭｾＮ＠ obllecem ao, 
dão 11 IIIZ e a sombra. caprichos da famosa deusa, qlle 
. Era um goslo vel_os ora nas ca_ abraça CIS rlvorilos altÍ Qsmagàl-os ! 
deiras do derunlo Provisori.> ap- Oul(ora viam-se os jar\lins po
plilllllir a ｌｾＭｇｉ Ｇ ｡Ｌ＠ oTamberlick, a voallos de malmequf,res, \l6 bocas 

I . s qlle i;t a um;t caza 11& negocio 10-Chlllcn, o Ginlili, e lanlos oulros j cle leão, nores ,e cera, o mar.gorl-
ora no S. Pa,lro d'Alcanlara. di,i. cões em ｾｹｭ･ｬｲｩ｣ｯｳ＠ canteiros, or- I r ｭｾｩＧ＠ bebi,1as. 

- r.1 d mljnina, vendo o eslado de em-di llos em rlous ｰｾｲｬｩｬｬＰＳＭﾫｏｲｓ｡ｬｩＬ＠ lanos de conchinh:u 8 lInuos e 
3p.!z-ee ('al, alirou- li somt. 

la ", e dlonlanistas»-cobrlr d,' ｢ｯｬｩｪ｡ｾＮ＠

I . .1 lamenle do eavallo e fugiu ate a norQS ou palear a Jesuina Montaui UOj8 sobre TerJes labo elros ue 
011 a Orsalj ora li lrole em soller _ gra mma figuram as begcnias. as 
blJs cavall"s 110 raça, pela l'oelica cinerarias, as azalo,\s. uma quanli 
611 earla de BolarogOj ora ensaian. ,Iade infinita de flores e rulhai quo 
do os I'rimeiros passos da "schOllis· ,'s nossos anlepassallos não COIl

I e 
cll» nos grandes bailes do Pa vi elalU, ' já nem "a logar ale para 
Ih:io, etc .• elc. 1 desdilosa arnula, com que se 

casa do brazileirns Br.ui l e Irmãos. 
onlle foi recebida Ｚ［ｯｮ･ｾｯｳ｡ｭ･ｮｬ･｟＠

Fui prevenilla a polici" que lo
mOIl serias provi llencias, afim do 
prender", lerrivel rora. 

o govolrno inglez. comprou 
por 800:000S000 da nossa moe
da o quadro de Rallhael: No .. " 

Senhora tom S. João Baptilta e 

S. Nicollío, que e.tistia em Lon
dres no palacio de Blenhein. na 
cellecção do duq uo do Malbo-
rough. 

Spgllndo t('! 19ramma de Lou
dres, publicado no Pai:, bouv., 
ali uma imponente ｭ｡ｯｩＨ･ｾｴ｡ﾭ

çólo d. povo ing-IAz contra a ca
mara doa ｬｯｲ､ｾＮ＠ Uma rQlIaião d" 
cerca de 100.000 ｰ･ｾＸ｡Ｎ＠ podia 
a 8upprll8do da referida corpo
raçao. 

Constua na cô,·te quo os can· 
didatos á deputação geral pelo 
partido conservador, no muni
cipio neutro. 8;lo os 8Is:-dr. 
Venancio Lisbl a. no L" distric· 
to; dr. Fernandes ilo Olivoira. 

. - 1111 no 2."-, dr. Ferreira Nobl'O, no E nós T b.lOzi Im ·os cubrilros e os maos •• ro 

Sim, nos como nos ,estimos' olhados! AGazetilha, da cidade de Ala- 3.-

Tel ham paciellcia, Icilores. Te- Françg, Junior. gôas, reCere o seguinte: A ao S3 loduslrla na extraD 
nham lodos comigo e ｭｩｲ･ｭｯＭａｯ ｾ＠ «N'uma de sas noules da semana lõdro 
em um grande espelho. ｾｾＱＮ＾Ｍ passad:l, vinclo para e la cidade o A «canna» ou "rhum br:lDco. do 

Com rranqueza. somos ainda ma !'I10TKC1.ARHl Irem da e Irada de rerro cenlral, I Brazil, diz o Or. Menleg;l1.za no «11 
is ridiculos quo os nossos avól e o quamlu chegã ra ao logar denomina-I ｾｉ･ｴＺｬ｣ｯＢ＠ de ｾｉｩｬ￣ｯＬ＠ ó um dos licores 
nossos pais. C UlUulo d" perversidade do ｂ｡Ｚｴｩｬｬ｢Ｎ｡Ｍ｣｡ｳｵｾｬｭ･ｮｬ｣＠ parou. mais ｾ｡ｬｵ｢ｲ･ｳＬ＠ mais exquisi los o 

Elles não ｵｾ｡ｶ｡ｭ＠ paslinhas. Examinou-se todo o machllli mo comlurlo muilo muilo descullheci\l() 
N:ill Iraziam esles palelós curlos, A Pllria de Monlevidéo conla as- e não se de cu brio a cauza da'lUel-1 n:l Ilalia. Acredi l» ser a «canna» 

ri I · b sim 11m horroroso crime, commel-aperla os, lermellcamenle a oloa la sublla paraly' ação, pelo que o uperiM bebida 31coolic1 e somenlo 
d 1 · ., lido em Pa)'sand ú, no loo"ar ､ｾｮｯｈｬｩＭ r I os, ' elxanuo ver apenas a ponta n:achini la recuou, ez nova ｣｡ｲｲ･ｩｾ＠ egual ao rhum da Jamaica ou cog-
d 11 ' h . I nado Cerro: . r 

I co anil o. que quasl nos asp Iy- ra, empregando muito maiS orça. nac bastade velhoj aquece, fortifiG 
xia, nem vestiam eslas calças ｱｌｬｾ＠ "Juan ('az. Oriental. foi á casa Chegou o lrem no mesmo logar,! ta e exci la a ｰｾｬｉｩｪ＠ à uma salulat' 
descobrem-nos as canelas. e ･ｭｾ＠ dn Maria das Dores, Brazilei ra, pe- ｲｾｰ ･ ｬ ･Ｎｳ･＠ o phcllomeno, e a sorpre-; Iranspiração. 
ｰｲ ･ｾ ｬ｡ｭＮｮｯｳ＠ o .sans raçon» de quem dir o que comer e depois do servido za e grande. I Temos lalllos vapores gellOvezes 
dispõe 50 a enlrar em um brejo !evanla.sa de repenle e dá uma fa_ Novo eHme, e nada de desco- que rão ao Brazil lotlos os mozes, 
para apan!!ar "I!uayamús». cada em Maria das Dores que cahe brir-se ainda a cau a_ I acrescenla o mesmo doulur, porqllo 

Olhem para o espolho. morla. A noute e lava escura, e alguem I n:io nos lrazem a «canna," ｰ｡ｲｾｾ＠
Que linha t1esagradaTel I Juana Amarillo, Orienlal, ame. lembrando- o de examinar alem o lornaLa popular' Repula- e com() 
Se somos ma:ros temos a conU dronlada, corre e il perseguida por lei lo da estrada, diviSou, e n:io ! a melhor a "canna de Paralyll e u-

guração de um ｡ｾｬｬｬｨ･ｩｲｯＮ＠ [Juan Paz quo :I assassina. muilo dlslanle, um ,olume, que . ma oulra de Ptlrnamb ICO ｩｬｬｬｲｾｬｬｵＮ［Ｎ＠

Se somos ｧｬＩｲｾ ｬｵ ｳＬ＠ o nosso aspeclo Amanciu, filho de Juau3 e sobri- examinado ora uma pobre crianci \zilla ha pouco. no ｭｾｲ｣｡､ｯ＠ com o 
ê de uma laranja sclecla sobro do_ nho de Juan, de 9 anno!, corre nha envolla era pannos, e cuja ca nome do propno f.lbncanlo «r.,onll. 
us palitos. lambem I ｲｮｾｳ＠ tl vreso por Juan qUI) bp.ça eslava assinlada sobre o lei- L.na.lle.» - . ｾ＠
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A", rlque:uas alo ..... 1:uII311 •• dentada cor!ou-lbo um .. on!'lha. Cresslnma, Uru!I.1ng:. , e "zwboja, o ............ e • 

ｃ ｏｬ ｬｨﾷｾ･＠ lima hi'!toria de um 
indlo velho 'lu fOr'! lx>m\'inJo 
pr.r tojO! OI quo o conheciam; 
m:ls quo ｰＡｬｾ＠ 011 uma Vld:l mill!
ravd, lI'andignndo. 

Um homem bondo o quo o co
nheCia maitQ uem, perguntou
lhe em uma ecca<iJo o qllo era 
a'iJuill o qlle trazia no r,'do r do 
pes-:o.o RêsponJco o illiio qU0 
pra UIU f.:itiça para desviar o; 
eo;plritos maligAos o ｡ｾ＠ mu 'e' · 
ｴｩ｡ｾＮ＠ AlJrindo o cnvlj!l1cro de 
conro em qUll esta"a envolvido 
o f<!ltiço, flU-50 Ilua era uma 
lJan: ｲｾｧｵＡｊｲ＠ do ･Ｎ｜ＺｾｲＮＺｩｴｯ＠ re\'o
lUClolllarlo cOI\l;eJida:\ fa':or do 
Judio o um ce rtificado "scripto 
]lor Jnrgo Wa,hiugton que ll.le 
dana u:aa pl!U '-0 to./o- os anuo' 

e os ｳＢｉｊｾ＠ o muitos anuos ｰｾｳﾷ＠

EIl!! j'tlÓ:lV:HO pobre , um 
m"nJigo ｭｩｾ･ｲ｡ｶ･ｬ＠ o nhi havia 
Ulll:1 r",tull:l pam ell!. 

.o\.ssim nós v:lmos indo, As 
Tu'omei'a'! da ｰｾｬ｡ｶｲ｡＠ de Deus 
são dignas d'ls pri n<!i pos, e !lOS 
poderJo tornai' rt!is e sacerdotes , 
e fiihos .Ie D':U3. ｾｉｾｳ［＠ apczar 
o: 'iO, vi\'lWIla. e:n ｰｦＩ｢ｲ･ｾ｡＠ mui 
t, 'htrei ta. 

Procurem(\ ,pois. ｯｾ＠ n05l;0" 
na vercs não reclamados, para 
herJ :nos a, prom<!ssas. 

ｾｯ｢＠ t) titulo .'iu p'lpIJ do galo. 

conta u Dl folba franccza c se· 

b ll lUte : 
c . m s'ljeito de _ -ice:que pro· 

fessa ao me'ltno t.:mpo o culto 
de ｢･ｬｬ･ｺｾ＠ C:l religião do dInhei
TO. s luziu ha tempo, uma ra· 
pariga IIq ltel a cio.iade. 

«.\ in e'iz, ven 0 ' E4 ｧｲ｡ｾｩ､｡Ｌ＠

ex é'U que o amante lhe vale.sc 
co:n algum Ji dlciro. 

«O D. JU:llI aroll-se de Nice 
itilmediatamcnte e fui orconder
lio' rm limá ca a do campo. 

"'A ｲ｡ｲ｡ｲｩｾｉ＠ tauto procurou 
(IUI) dcu CI)m cllo, Seguiu·se u

ma o"I:f'lic'l:àO calo ro'l3 , qltc ter. 
In.1J Oj ú Um IllOJj ligiuiI'·., 
ｓｬ ｾＨＬ Ｎ＠

",\ vidl m3, ､ｬｬｾ＠ ｾｉＬ｣ｲ｡Ｎｬ｡＠ com 
:t fi '3,na do .Ir.!I'IL(·. nt i:IJ u-se 

CJ c .. '! (:lJ.i e fJ la e C9Jn U:!l:l 
ｾ＠

ｾｾｉｩｮｵｴｯｩ＠ ｊ･ｾｰｯｩ＠ appllrl)cia o 
metlico, quo! Có:a cha:naJo a to
da a prCiI:l, 

«Q .. nJo, porém, st quiz 101-

c/d" a parte mutIlada , noto 50 p '
de encoutrar a orelha. que Àa
ｾ ｩ｡＠ cal\iolo pua' o ch!\o, 

i uPPÕ" 'SI que a comou um 
gato , que passava prla snla duo 
rante ｾ｣｣ｵ｡ Ｌ＠

<la caso jA uell origllll a uma 
canti "a, que lIO vlIIg arisou ra· 
pidamento I m t uos os uair:os 
ti': Nic<l.& 

Vai ac t emittido novo typo 
de e t:1In pilhas ua tua de lOS, 
' onào qltareuta millimctrol de 
tomprimento a vinte de largu
ra, 

_ 'a parte superior da esta In

pilha c.;tão a'l pa lan,ls-Im;,e
rio do llr:\zil-em ｉ｣ｴｬＧ｡ｾ＠ roma
nas Url ncas. em ､ｬｬｾｾ＠ CUl'\' 

logo auaixo e em um almofa 
v:llor-lOS-em alJarismos 
bes ｢ｲ｡ｮ｣ｯｾ＠ o cntro) ｊｏｕＧｩｾ＠ . 

no CC:ll ro dI) Tnbarl. 
C<lOsta·nos q!le rr ｾｩ＠ Luiz, de

Ilois de ｴ ｾｲ＠ col hido algn mas inror- I 
m<lCÕu' dos colono 11·.lquelles 10-
gara;, deliberou fi \l I' provisora· 
menle a ｾｵ｡＠ rosiaencia no ｮ ｵ ｣ｬｾｯ＠

colonial TU anga,' lugar ju t:lmen' 
le onrl\l o; bugros tem exll nnina· 
do m:llor numero dI! ｣ｯｬｮｮｯｾＺ＠ ｾ･｟＠

guinrlo, agora. ｰｯｲｾｭＬ＠ no pro:'limo 
ｶｾＨｬＱＩｲ＠ para a C:lllil:d, afim de en. 
leruler- e com ｾＬ＠ l:l. o Sr. Presi. 
denle da prol'inci3, sobre ｣｣ｲｬｾ＠
mcdill.1S qne para semclhanlo 11m 
se tornam mister; ｰｾＱＱＱ＠ '1IIe ･ｾｬ｡ｭｯｾ＠
｣ｾｲｬｯｳ＠ que S, Eu., n.io Ilcix:ll'i de 
com ｴＧｏｌｉｾ＠ j usliC,1 attcllllel.o, 

A mis_,io de qlW so ac ha illCIlIO. 
bido Frei Luiz, ti Impol·tanLr, de(· 
Oeil, c muilo ･ｓｉＩｩｮｨｯｾ｡［＠ rct}u el 
t,·tudo. tempo e pascicncia eV;lllg' 
lica. 

Delrj:unos a ｾ Ｎ＠ P.ILrrnid.ILll', !ln)'1 
prospora e feliz I Llgelll. 

ＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾ｣ｾ｣ｾＭＭＭＭ｟＠

ＺＧｬｏｙｮｬｅｾｔｏ＠ DO POlUO 

-
E;<;TR .\O,\ 

D Ia ti 11 .. . "o .. ｾ Ｎｮ｢ｲｯ＠

ｾ･ｲｴｩ｣Ｚｬ･ｳ Ｌ＠ ｾｯ＠ centro está a ctn· 
ｕ ｉＧｾｬｩＧｲｲｯ Ｍｬｉｩ ｮＬＨｴ＠ nar . • Oscar. nI .. An· 

g:o de Sua :\hge.staJe o Lnpl)ra- 'lltlo ｾｬ｡ｮｑｬＧｉ＠ do -,h. T •• arc5, 1'. 17, 

dor, I)m tros 'l"urtos e dcntrode cq. 2 ,. ", Ｑｾ Ｎ ｬｲＢ＠
ｕ ｴﾷｾｌＮ｜ｲｲｯＭ ｬｬｬ｣ｌｯ＠ nar. "YirgiOl:t . lU . 

um circulo de ｰ｣ｲｯｨｬＮｾＬ＠ senrlo o 
Jo; o r.ourindu do! SJnIJ', '21 I'" ｾＧＱＮ＠ 2, 

funde tra ado por linhas l'ecla; em IHro. 
i!a,'allelas. 1l.·.IPrro-IIiAle n.r . • ..I.ndorinh .. m. 

Na parte iuferior c em uma Jo é :'I'OCelll, 21 1< ., . q. -1 rm laslro 
UII\ t U 

altll oraJa está a pala Ha-Réis- Do' Ifrro-lI i3lC 1131'. -L,suoeQs .. lU. 
em letra. romanas uranca8, en· Lu z .\Ire.; 'olubJI, (H I, ., cq, -1 .111 13-. 
tre d(llls filote verticaes, e 10- . tro. 

. I I I Dl'sterro-Hi3te n.c. -Sito José. 111, 
go a aao a pa avra-se lo-em J ' f'l d 'I "I o 

lUIO ｾ＠ au lUO .'1. \ U 4;. ls" ('1 . " l tu 

let ras ｲｏ Ｇ ｮ｡ｮ｡ｾ＠ ,brancas entro Iloslro 
dua'! ･ｳｴｲｾｬＱ｡ｳ＠ em uma curva. 11'[ FR l:lQt; U. 

Di: ｉｾ＠

.. - .... ..... IIIlae .. . 

.Iud_, • 1 .......... ('1 
de IIU.. a >llgn ... urllJ6 

li olnequlu 
de .. :'ltdtar I ,'Rel-II, .... 

nllll lol hre ve .,IIJI" \' " de I., .. p .... 
P1>'. 'omos eO"'proll\i 011 a 
oUe nder, 

• • elE ( , 

ANNUNCIOS 

PHARMACIA 
E 

DR00!RIA 
DE 

ｾ ｉＮ｜ ｎｏｅ ｊＮ＠ T., An H l1.l ｮａｾ ｔａ ｧ＠

• 

ＮｅＮｾｴ･＠ bcm conhecido o :\cred i .. 
lado c-itauelccimcnto acaba do 
receuel', dirootamento da cUlt e, 
UlD gr(lndll variado o completo 
sorti monto de: 

ＧｬＧｯｊｯｾ＠ 0$ legitimos prod uctos 
a!ll'licados na medIcina; 

g,pt'c i ｾ＠ I i LI .. di''; a n ｴｩＭｾｹ＠ li lo i I i ti-
e:u:,· 

PrE'pal'(lolos Inglt.'zes, Fr:lOce. 
7.C8. ａｬｄ￼ｲｩＨＺ｡｡ｯｾ＠ o _ Taciouaos; 

Pedum:ll'ias, sauonetes. cho
ＨＧｯｬ｡ｴ｣ｾＬ＠ etc; 

Fundas do todos 08 systemas . 
Ven tosas, ｍＺｬｭ｡､ｴｬｩｬＧＺｴｾＬ＠ S\!riu
g-as do gomma c de viLl ro; 
ｅ ｾ ｴＨｬｪｯｳ＠ para illjccções contra 

o 'ioucno oJlllidi:nlO e o compe
tente pcrmanganato uc potassa; 

E outras muitõl'l, br)ns c esco
lhidas drogas quo 

VENDi! 
COM 

G R l\.NDE E A D1I1R:\. "EL 

REDUCÇÃO DE PREÇOS o f'ln,lo da'! "Imofadas li com-
po to da repetiç 'lO ela palavra
Brazil- CIO lcttras microscopi
caso O fundo n;o occupado pelo 
I'alor o peJ4 palavra-Réis-é 
füito de !snhas ondeantes CI'uza
el:lS a traço uranco , 

ｬＧｲ ＢｾＧＬＬ＠ d o t::onlle d ' Eu • . -:':' n si .,ro-III.le naco aEspirilo .nlo. 

O todo da el tampilha é orna
miln ｴ｡､ｾ＠ I de ｣ｾ＠ roxa, 

Acba • • euLre nó" vindo do Tu_ 
b1rão, pcl ,l eslrada d6 ferro, Frei 
r.ll i? Cilllillle. roi: iOll:lrio aliO to
Ilco 0:'11 h;nho em i'ld 'j para c :a 
pt'í.lli l'U'l ,; JI.fJ, me J.i. ｩ Ｂ ｬｩ ｣ ｬｾｭｯＢ＠

p.lr ｾ＠ IOICla r ｵｾ＠ ImlJllrl ＱｉＱｾＺ［＠ tr,IL:t

Ih"s da calecllc3c; dú sell ager.s t
ｸｩｾｬｾｬｬｬｾＩ＠ us ｬｬｯ､･ｵｾ＠ ｾＨＬｉｬｵｵｩｊｃｓ＠- .-

m. IJoocl ｊ ｾＬ￩＠ d. J.,,,s, :l8 ｾ Ｎ Ｌ＠ oq . 4. 
eOIll carSll 

De 1'·rro_lI i.I,· nor .• CaoJong •• m, 
Jo-c Agoslinhu F<rna"dcs 23 1.;. , . q. 3 
(3 rreg.1u 

ｬｊ ｰＮ ｬｲｲｲｾＭ｡ ｩ ｢ｬＬＢＬ＠ m. M.noeI D'lIui,,-
10·.-\.' HU A DA PRAIA N',· IO 

no ､ｩＧｾ＠ 23 do corrente, conêgUI's Fernaodes '21 1<., ＨＮｾ Ｎ＠ 2 carre.:ado 
OC5u'rro-I( '3 Ir n.t. . nomfin •• OI, tando de Fazcndas. Armariuho 

J. 401ullio de Fario!, 13 Is., eq. :J rarr •• 
do 
ＭＭＭＭＭＭｾＬＭＬｾｾｾ Ｍ ｾＮＭｌＮ＠ ____ _ 
ａｎｈｾｃｉｏｓ＠ ESPECt.IES 

Pu ulina·sc ｵ｣ｾｴＢ＠ sccç:ão it. ra
zlo de 250' U, ｬＱｬ｣ｮｾ｡ｬｭ･ｬｬｴｯＩＮ＠ ca
da annuncio quo con tiver até 
10 lsnhds, o que oxceder rjl!:;St' 
numero SCl'à publicad o pelo qlle 
fOI' Cu 11 ve u ciúr.ado. 

c ｭｵｩｴｯｾ＠ outros artigos. que pu
dcr:lo ser Ilxaminud'ls pelo com
prador, no dia do Icilão. Princi
piará ;is 11 ｾ ｨｯｲｵｾ＠ da manhã, 
em ponto. o sel'á tt"lo l'o:1diuo 
ao carrel' do murt..tlo. na ｣｡ｾ｡＠

do 
G.fnRIEL FARACCO, 

4-3 ---_._- ＭＭＭｾ＠

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00004
	00005

