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A VOZ DO POVO 

Quo farão oUos ? .. 

t:,;lá t1rbal\o o pal'lldo liberal. 
, ｛Ｉ ･ ｾＩｯｬｳ＠ de sele annos de !l()'0 110 poder, 
｣Ｌ｜Ｑｾ＠ sem ler reah,ado uma Ulllca da'i illéas 
110 seu programma; sem que os [lnllei 111)S 
ｾｲＺ｜ｉｬｬｨ＠ 1S0S daescola ｬｩ｢ ･ｲ｡ ｬｬｩｶ ｰｾｳ･ｬｬｬＬ＠ ｓｉｉＧ ｉｾ ･ｲ＠
IniCIO (Ie applll;ação pratira. ' 

\ ｬｬｾｮｬｬＨＬｬｲ｡＠ glor i'lsa qlle ｨ ｡ｾｬ･ｯｵ＠ Ijuando 
O[lo,;u:a,) _ c onlle ｩｮｾ｣ｲ･ｶ･ｵ＠ - I\eform't ou 
l\evolupo- fOI, logo apõz sua ｣ｨｯｾ｡ｬ ｬ ｡＠ ao 
pO(lllr, enro lada e en lel'rall a lI'envolla eom 
as I'speran\Cas 110 povo brazilelro, no lumnlo 
onllo ｲ･ｰｾｵｳ｡ｭ＠ as aspiraçõos democralicas 
da m:\I')I')a da nação e o carar ler dos lraillo
res iLS Ilil'ersas iulÍas. 

ｾｉｬ＠ g'lVel'llO" o ｰｾｲｬｩｵｯ＠ liberai COl a neg:\ç:io 
Ile ＱＰＱｾＰｾ＠ ｯｾ＠ ｰｬＧｬｮ ｣ ｾｰｬｯｳ＠ Ilue preg:\ra quando 
opposlclon lsla; n l) leve um unico olh ar com
plssivo para ar]1lÍllo rlllO promrltl'ra n'um'l 
lula Ile dez a11n1S, nã'l ｰ･［｜ｾｯｵ＠ 11m m'!monl'l 
lias irléas ｉＨｵｾ＠ rlizia se u palnmonlo c que 
deram-lhe a ｰ ｯｾｳ･＠ do po ler e Ih vonl :t!le 
I)opular, 

Nalh, n'llh, ｡ｨｳｯｬｵｬ｡ｭｾｮｬ･＠ 1l'l1!1 Ile Ilbr
ral Cez o partid') que se in'r.rel'e C')1ll e,se 
nome. 

Desde os minislel'l ,)s I[Ue declarar\Ill não 
co;;itll e nã:o ｬＮｾｮｨｯ＠ ｭ ｬＺｾ Ｌ Ｚｴ＠ hZl!f I[ue o e\pe
rlienle, até afjuelles que não pejar:'Lm-se de 
declarar que apresenlavam Uffi:'L rcCr)rma 
rasada nos moldes do mais puro consel'l'alo
rismo elle leve, 

Teve lud o, ludo no gOl'ern1, me no, ar[ll1l
lo que fosse liberal, aqllllh que ｉ ｬ ･ｬｾｮｲｲｦＧＬｳ･＠

dos sacrosa ntos principios da IIbe1'lladc, 
Sele annos de governo, assemhlé:'L unani

me em a lguns delles, e nem uml reforma, 
o nem um aclo que Significasse em'\n lç.i'lde 
roderes oriundos da democraCia, e nem lI'n 
feil ') I[ur. podesse ser ｣ ｬ｡ｳｳｬｦｩ ｾ｡＼ｬｯＮ＠ corno (11'0-
l!ll,:lo (\e represenlanles (h s ｩ Ｎ ｉ Ｇｾ｡ｳ＠ ｉｬ｢ Ｇｾ ｲ｡･｟ｳＬ＠

Foi derrolado, e co rno Frao':I,sco I nal) 
[I .'>tle exc lamar flue perueu ludo, fora a h'!n
I'a, 

.\ h'lnra, a honra fi'lIS q'\e ludo, foi que 
ｐ｝ｉｾ＠ prrdeu. , 

'1ã'l pouerá mais cooCeCClon:'Lr ret urnbln-
tes programmas e lular p,or elle;;. . ' 

O povo Já o conhece, Ja sabe que o VlCI? 
vem tio syswma e que sem dernbal-o sera 
Impossivel a realisaç,'io de f[ualf[uer rerorm'l 
lilJeral, a lirm'lçã'l de qualf[uer CO nf[UI,la do 
ｰｲｯｾｲ･ｳｳｯＬ＠ da liberdade, . , 

:'lã') poderá., [101';, em. no.m.e Ｈ｜ｾ＠ ｉｬｉｾ｡ｳ＠ que 
o'io Ijjde rc" liz:1.r , ｴｉＮｾ＠ Ill'mCl()I'lS ｉ ｬｵ ｾ＠ O,lO [l j. le 
ap[lll ':ar o p:ll'llUO ｉｩｨ ｾｲ｡ ｬＬ＠ apre5e!ll\r-SC e:n 
nml)o. ' - , ＬＮｾＬ＠

Si lhe resla um'l C:)U,;l ｟ｾＱｮＢＺｮｲｴｲＭＬ Ｌ＠ ,Ie 
rlue suas doulrinas sã') incom[):1.III'CIS com a 
m'ln:\rchia, que não lhe é (hdo apoiai-a sem 
'lup.hra de suas irléas, sem eSljucl'lIoenlo de 
seus prinripio;;. 'S o )i-

SI assim procerler, elle ter.l,por , I ｾＮ＠ I a 
11l:;0 OO "IOllal eUe conseguira a po",e li. 
ｾ＠ ,o, , l'u ' o' Ih 

hró,,'nfJnl :\, que perlenr,e aos par 1\11 , , 

liherd i\de.. ,.' rlu]-
c'l o f) "onlral'lo eUe ob,lllur-se ＨＧｮｾ＠
ｾ ＬｵＮ＠ " I - . :l.lZ ,'on-

reI' susl"1I1ar as in511lulçoes I[ue o p._ : . . ulh elllaoler,l tll!mna c que a \mCl'lca I ep I " " 
SU'lS ｦＱｉｦＧｬｲｾＧｩ＠ Pllfralluerrrelll, r,L rl' :lrrm, pOli' 

f . '11 ｉＢＧｏＡｾｏ＠ la 
'lnp d'CII Il'e o, Illltl orn\.\lll ｾ｣＠ , I "'1' , , . l ' \0 '[ClC lCPl 11 1'.:1. 1Il llll'WlrllC lelll palno ｉｾｮ＠ , : -, "I " , 1\11\ IlI'Iu rl lJlo, I c 
a 1[1I 1! Sll c,,:ravlsaram, (I11.C,:. , ; 'o'; )or 
I (1 li! :ir. lUl'lIanm sl'rll11l11 ｜ＡｾＬ＠ I ｣ Ｌ ｾ＠ , I 

--
Ｇ･ｾ＠ Ilu\jlh, ｣ｾｮｶ･ｮ｣｣ｲＧｬｉｬｬﾷｓＨ＾＠ J'l fJlllIlI'i'1 I"b
sar:1O tle ＱｉＱＱＡｮｬｬｲｾＬ ＮＧ＠ pr_orn";;"s lfl(\.1S, as prno 
ｰＱＬｬｾＢ＠ para rnils:lç,\O Ile l'l'C"rm",. I;'lrn o 
adu:\1 syslem1 rle ｾｮｶｬＧＨＧｮｯＬ＠

Tnllos o;, hons liue!'aes eslilo, f,om cerleza, 
hOJr. COlIl'lclos flue em'l":lnlo 1110 llr;mnr)s 
110 r,ammho Il'l progrli"o o cscolho '1ue ti 
r,au,sa ele , lnllh os n'ISS0S lIaufragios, lIão 
scra posslvel 1',on'lUlsl:l algum'l allialll,ula, 
prngressll'a, 

E assim g(lnllú. só uma conq lhe I'e,la a 
Cazer, si> um camillho lem ell(ls a seguir -
unir-se às tileiras republicanas, combaler 
sob a b:ln'lcira da I\c[1l1bllca pelo progressn 
111 paiz, a garalllla (1'1s ,lIrcilns tio Cidadão, 
I) e,l:\hele,'illlenlo tia fi>1'I1ll rle governo de
mo, rat ico purl) I 

SJ as,im a hislori:l prrdo:lr-lhe,-á as Cal
l:\s lle sele ｾｳｬＨｬｲ･ｩｳ＠ auuos tle gOlwn'!; 

5) a,sim [l1derã') piles ler IlIreilo aos lou
vores dos [latriolas. 

Duvida algu1l1a lh es [I:Jll(l rl'slar. 
De,cenlmil';:\Ç10, r.asamenlo CIVIl, ahollç,lo 

Ih eSCl'aval'la, tcrnporancchlle rIo ｳＬｾｮ｡ｲｬｯＬ＠

separaç:io ela cgrrJa e 110 c,lado, r1e1l10Crall
s:\ç:io ｉ ｉ ｾ＠ volo, reslabr le-imenlo d:\, ｦｩｮ｡ｮｾ｡ｳＬ＠
lUflo que pregou c,om lanla va lenha l[uanr!o 
oposiç.ão, ludo fico II por Cazer, ludo, n,lO 
passou de menlirosa ｛ｬｲｯｭｾＢＬ｡＠ allrada a 11'1-
ção como meio de ,'Olllllll;;la rio ｰｯ､｣ｾＮ＠

Sj resla, pois, aos . IIberars, ｳｬｬｾＬＧ Ｌ ･ｲｯｳＬ＠

áljuelles que "io ICl'tlaclCII't)5 p:t.rlldarll)'; ｲｬ｡ｾ＠
Hlcas lia tleutJçra:i.í U:I\ ＱＧＬＬＩＨｲｬｬｮｨｯ［ Ｇ ｾｉｬＧｓｃ＠ \J 

- a ｉ｜ ･ｰｵ｢ ｬｩ ｾＬＧｬＬ＠ . ' 
\ ' I\epuhli":l, á I\,'pllhll':'\ - hbe ra,es ,9ue 

ni.o o sois de rOlulo e SI1I1 de ｣ｯｮｖｉｃｾ Ｌ ｏｐＢ＠

([ue não o sois por ｬＧｏ ｮｉＧｃｬｬｩ｣ｬｉ ＧＺｉｾＧ［Ｌ＠ ｭ｡ｾ＠ sim 
por prill0Ípios I 

o doputado Silva ｬ｜ｬＺｵｦｬｾ｡Ｎ＠

:'\10 somos dos I[ue [lor mero capricho e 
le\'lantla1le, lend'l ｡ｬＺ｜｣Ｚ｜ｲｬｾ＠ honlem um adver
sario polilico pela cll'l'um;lanci:l de ler fal
lall) ao ｣ｕｬｬｬｰｲｬｬｮｾｮｬｏ＠ tle ｳ･ｬｬｾ＠ uelere" iolte
renles á. Clll,a ｰｵｨｩｬ ｬｾＺｬ Ｌ＠ se clella 'c lem en
carrpg:1.lh, ni'! Ihp f:1pm :l j u'lilj:1. de lou
vai-o arn:\nhã [leia pr,'lic:t de um acl'l que 
ｭ ｲｲＢｦｾ･＠ o allfli'l c IOUI'f1 r de (0110; a'luolles 
elO bellpuc,10 rI'l:'; 'Iu\e,; foi pralie:I,lo, 

'1l1lJuem Ign')ra '[11 0 1"IUr)S si,lo CCII,,)reS 
tio silen"io dns no,;,;o;; reprcscnl:lIIle,; nn par
lamllu tn; desl ll1 ed:uJos e lIlexoral'cis para 
com elles, por,jI\e se an te a represenlação 
ＺＧｬ｡ ｾｩｯｮＺｬ ｬ､ ･ ｰｵｬ｡ Ｎ ｬｯ ｳ＠ In , .si lenciosos e inlli lTe
rcnles á. caUSl tias [lrol'i nci:ts que represen
l:11U, os nossOS Plltnffi no numl1ro delles: 
[lr.lo 111enos d,'l'a:n·:\'), I'nli,') I':\ra diSSO 
nos [le1''; Ilaf\ mun,; , 

.'hs nl)s qlte rllo l' '\hliiflb [I,lr:\ ｦＮ｜ｚｾｲ＠ in
JI\:iliças, p:!ra 1',:ülIl11nbr e Injuriar a quem 
Ｇ｛ｌｉｾｉＢｉｕｬＩ＠ seja,abd:\ fIlr,;nVj Ｚ｜ｾ＠ prnprio :\,Ivr.r
s'\rio, porpm ,im p:tr:\ [lugn:\l'IUIS [lplo en
gnn,lccimenl'l da p:\lrn e o tlr.<etllOhimeu
lo 110 p1VO; 'lue não lCiIl ')S em vlsla akanpr 
l'il'lon1. Ih lula que en':eüm1s por meio tI:\ 
IIllri l1:l s'lI'(lula c ｉｉＱｲ Ｌ｜Ｇ ｮｬｾＺ＠ que n.1 '1 inlcnl:1.m'lS 
ｲ ･ｦｯ ｬｾＢ｜ｲ＠ as fil eu':!s rln; l1'I,S'!;; hatalhõ"s se
duzlIlilo OS IIcllo:llIl):; soltl:Lllo, tios alll'l'r
sanos, mpnlmlo ,lhes c I'awnl ,)-I hes I':is pro
mcs"as, t[ illl por p.:n,[uall lo nIo pOllemQs 
cumprir: lJue nlo 11ll'l).lin:\11l0'; pi) r um m1-
menlo se qu pr ｉＧｳ｛ｬ･ｾｵｨｲ＠ I;'lm () 1,.)11\ ll:t [l\
lna nem ｉｫｳ｛ｬｬＧ･ｬ￭ｾｩＧｬｲ＠ o B]>!I'CCIIllCII IO tio, 
\lolh bruilell'o,; ulr 1:i ｉＱｉｬ ･ ｮ ｾ ｬｬｊｮＧｬｉｉｉｬ ｃｩｬｬ｣＠ ao 
I'n;(r.luf lelÍlI\Cilll) II ) [llit, ｦｬｮｾｮＡｬｉＺﾷＩＧ＠ ,lennIlS-
ll':\r a [lUl'lllJ. d,lS 111),';:l, 101clI(,lle" qU,Ull!t) 

a"CUS.'llflll'i, n'jinlullO tio irmos (lre,I:lItd) nos
ｾｮｳ＠ ,,:nlço,; :'11::lIISa ,lo progruss'l P. de all:al1-
çarrnos o tl'lUIII\lho II<:!ori",;o Ih idé:l 11"1' 
propagamos. 

SOIllO,;, por taulo, Ju,lweiro,;, IIculrns pe
raule o proCCd llOl!nlo rios homem; tia poilli
lh::t mr)narchica, qual'sqllPr flue sPJ:lm seus 
carll"> ou encargos e strlccros '1uantlo aualy
,arlllOS o ,ell procl'lillnenlo pollllr,n, 

:'ião 110, afaslaremos desla norma li,! COII' 
d ula, 

ASSim eomo dispomos rle mal apararias 
pennas para re[1rehellller e censurar os arll1s 
m:LOs, lambem faremos uso rlellas para lou
\al' os bons, seja 'llIcrn Ctir IluC os prali'lue. 

Com lal norma adoplarla colleclil'amrnle 
pelo parli,lo repuhlicano, é do no"o dever 
ot:cupar-nos mUllo crileno,amenle rio Sr. 
depulado Siha 'hfra, represenlanle rlesta 
proVlIICla 110 parla1l1enlo, 

Se oulr'lIra fOI Inerle, Cno, apalhi .. ,o c in
IhfTerenlc aos in lere;;ses lia provincia, hOJr, 
depOIS flue lemos os ns. do Diano Offinnllle 
fj e \J do correnle, onde vem publlcatlo o seu 
bnlhanle e bem Cundarncnlatlo tlbl',urso que 
l'erS:l sobre a que,lão da E, F. Ped ro I , ISlo é, 
soure a COI\l'OntellCla da sua conslrllcção, po
demos dizer lJue (; um digno rr.pre:;enlanlr 
da nm',;a causa. 

Scnlím()s n10 potler oUI'I I-o quanllo se oc
eupou de ÜO im[lorl:'Lnlf'. assltlllplo e disprn
ｾ｡ ｲＭＱｉＱｕ＠ e,trc"ltostl, :lp,,'I<lu:;O;;, 

LamclI lamns, POrr1l1, ,[ue os ,eus e"forç\ls 
não sejam [',o ro:lllo, do maIS Celiz resl1ll"\(11) 
sobre a COlIslru',ç,LO 111',,:\ r"lr:lIla, pcl:'L I[lnl 
t\llto se inll·rc,,'aram os IIIdllo:; hralllr.II',b 
Dr. Esaagnolle Tallnay, senador Lamego e 
t:lnlns oulros amigos do progresso 11r) Brazl!. 

Trabalhe, pOI", assim o Sr, DI'. ｾｨｦｲ｡＠ o 
fará JUs à nosq e,lima e ao no,so loul'or, 

Imlle-o o Dr, 5ch ulel e não lerá 111\e ar
repcrll ler-se. 

Trabalhem amho;; pela rpalisação de ou
lro,; melhor:1.melllo; tle (IUO muilo careci'. a 
nossa pro\ I{Wla, o,; ([lI:le, são de Caril c pOUf:t1 
dispendioS'l ｣ｾ･｣ｵ［ｬｮＬ＠ e a ,ua gloria ,CI-:l 
elel'lla. 

Façam quesUo ,leUes n'! parlamento: ins
lem o "olerno p('\a sua reali,acãn, e ｾ･＠ t'sl(l 
n:i'l o:; CIO mar n:\ Ile\lIla C1nsiueração, cum
pram C'lm o seu Mvrr declar,ando-,e-Ihc em 
OppO';IÇ,i.O e nega ndo-Ihp conh:\nça, 

ｾＱＰ＠ enc:trem prefel'l,cis o,; inleres,ps pos
soae, e partlllarios af1S lIllercsses lla pall'l:\, 
e esta lpm ｃｮｲｯｾ｡ｭ｣ｮｬ･＠ que prngre,lír, 

ｾｉ ｡ｳ＠ ... é juslamente o quc se nlo hz, 11 

'lue IÜO sI' ｯｬｾＢｰ ｲｙ｡Ｌ＠
P'll' I'SO e'\lsIIl110';, 

INTERESSES GERAES 

E. F. '1'lloroz a. Chr'lst'lnn, 

:'innl':l p hom l('\l'anllr o que é Ilu\'ifln5n, 
s'lh [ll'na de, :iI'll1ln o I'c,u\latl') Ilc,Cal'ora \'(' I, 
li. :\1' ＨＱＱＧｓｬＧｬｲｾｉｉＧｬｦ ｬｬ＠ r, prejudi"1,lll o g:\r:\lIti llor. 

\'';1111 , lellllo-lIos ('.omprnllll'llltlo I'cr:mtll 
allUl'lIes que UI), t!,'io a honra tlr. n"" ler c 
t:\Olhem peranle n, que [lO!' qU:lllluer dr
,:ulllsl:1.IICla 1I1r) nos Ino e,,;a hnnra, a dar 
[l:1.l'e :1'1' s"lIre II lOelhor porl') ,1'()1)111l deve 
[larlu' :l I:. F. Th ｾｲ･ｬＺ｜＠ l:hl'hllna, elltenMlDoS 
In p , [l .L I':ll'lllnl'lllll:i I',cn,uns ｾ＠ ,Iesmereci
meu I,) 11) I'IJII·.'cilll ,1,1 [luhlic,o, é do noss')dr 

• 
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Sobre a consulta que fizem os a um dis
i!1IeCw engenheiro, ljus todos respei tam e 

pela sinceridade com que em 
taes' casos manifesta sua franca opinião, con
eloimos que, por oBa, o porto que deve ser
lir de ponto de partida dessa es trada ó o 
desLa capital, no Estreito. 

A base e'm que se fund amentou o habll en
genheiro é a imprestabilidade dos portos ao 
sul do Desterro aLe a b guna; é a dlfieul
dade qoo ha 'de melhorar a barra des;;a loca
lidade e conserval-a depois, sem ter '1ue se 
fazer dispendios avultadissuuos continua
mente. 

A impossibilidade, pois, de melhorar-se 
essa barra, aprofundando-a e couservando-a 
sempre em condições de dar entrada a na
vios de conduzir carvão e generos, é palpa
ve[, é por lodos reconhecida, porquanto; 

Um quebra-mar é impossil'e[ construir-se 
solidamente sem risco de destruir-se com as 
grandes enchentes das mares; a dcsobstruc
ção dos bancos de area, que na barra tolhem 
a entrada franca a navios de maior calado 
póde-se conseguir, mas pro\' isoriamcnte ape
n:!s, pelo motivo de se r todo o pontal, [l1'O-
lI.imo á barra, em vas ta extensão, composto 
de euormes cômor03 de arêa que seguida
mente, com o sopro dos fortes ventos que 
ali atacam, estão a entulhar o canal da barra 
e o da [agôa, e os dispe ndios que o estado te
ria que fazer continuamen te na conservação 
da barra se l'iam excessivos e inconvenientes, 
desde que ha meio m:tis (aci l e economico de 
nos fazerm'ls communicar com a Laguna por 
meio da E. F. Thereza Christina a partir do 
nosso porto. 

ｾ ￣ｯ＠ se podendo, pois, aproveitar o porLo 
da Laguna para ponto de partida da E. F. 
Thereza Chris tina ás minas de carvão no Tu
barão, lambem não é possivo[ crêr-se que se 
Ilev1 util is:l.r o de 1mbituba deliuo a sua in
r,apawlade. 

A tO[J'lgraphia des te porto é inconveniente, 
11:1'1 sô pe lo facto de não ser elle abrigado 
rt os ventos mais perigosos, ([ue traiçoeira e 
1I10pinadamente jl l'oduziriam nos navios ahi 
funtlcauos inevitaveis estragos, como pela 
razãl) de ter que se dispcnder oito a dez mil 
c:ont '1s [J:lra construir-se um quebra-mar e 
docas, elementos indispensaveis iL remediosa 
ｰｲ ･ｾ ｴ ｡ｨｬｬｩｬｬ｡､･＠ desse porto. 

foi a propria ｉｬｾｴｵｲ･ｺ｡Ｌ＠ portanto, que con
ilrmnou esses dois portos á Imprestabilidade; 
n:io fomos nós. 

Conscguintcmente ha só um unico recurso 
- o j\ inllicadn. 

Partido dali, do Estreito, comn a boa ra
zãn e a scienr,ia aconselham, ficará a pro
vincil Ilotada com uma t)strada de ferro sem 
IluO lhe reste motivo justificavl'! para rech
mar nenhuma ouLra por ･ｳｰ｡ｾ Ｎ ｯ＠ de muitos 
:lIIl\n.;; e n:io h:weriL raz'io j lista para que o 
sul (la [11'01 meia não progriLla nem para CJue 
os Lagunellses, com especialidade, nns ta
xem Ilr egnistas ou pcrsuadalll-se rle que op
pomo-nns ao seu desenvolvimento. 

ｾＺｬｯＺ＠ n,10 tumos outra intolll:ão I[ue nãn 
sl'j:\ a de indicarmns, embora com grande 
SaCl'lfiêlO de nnssa parte, os meios faceis, 
CCnT\nffiICOS e a(lrovelta1cis, em beneficio ge
rai, que restam á em preza Ilessa estrada, iL 
lias mlll:ts de carvão e I[ue ao governo cum
pl'e ad opt :U'. 

｜ｭｬｾ｡｣［Ｚｴｬｬｯｳ＠ cn!1lO ･ｳｌ｡ｭｯｾ＠ Ile purderl11ns a 
PN/)'O / , e pr-odsanllo-so Ile 11m (lortn [Iara 
a The,'ezn Chl'isli,ul,-IlI11:l. vez ､･ｳｯ｢ｾｴｬＧｬｬｉｉｬｯ＠
o ta!tntlllro [Iclns mcins 1[l1e tcmns inlllca-
110,- 1\ uuil:o recurso qur rest:\ ü fazer esta 
partir 1"1 [Inllln qUI] Indicamns. 

Esl:l. IlIl'cjllla, unit: l qno tOln (ilIP se allll
[ltal', Jlhtilll:,l a nrt:cssldalle llr!lonllssima ria 
lil'soltstrw.ç;Lo do tai!nlell'll. 

EIII I'CSIlIO'), qllcr l:nllsLrl\:t-sr :t l'rll,'o / 
qllrr 11;('1, fi [lOl'tll da TI/rrl':::fI (,hnvlulII, cm 
q 111' ｾｲｲ＠ o dl':ita ｾ｡ｬＧｬｴ｡ｬＮ＠

lI.! ＧＱＱＱＱｾＱＱｉ＠ t!1i:;\ qlle o IInrto dI' \1 assa III I 111 ti 
'\I:dll'lIte para 111IItll 111' [Ji1 I' L 111.1 Ill'sLL es-

A VOZ DO POVO 

trada; mas o cnge nhetro de nossa confiança 
que o es ludou, assevera o conLrario, allc
gamlo que ainda mesmo com marés ai tas 
não ha profundidade sulliclCllte para aportar 
ali uma peljuena embarcação, e que para 
construi l' porto em cond ições de dar em
trada aos navios rl e grande calado I[ue te
nham de cond uzir o carvão que sahi r das mi
nas, é preciso fale I' dispendios avulLados, 
com os lluaes constru e-se a estrada desde o 
1mbituba até es ta capital, o que, em tal 
caso é muito mais conveniente. 

o governo bem conhece CJue a Thel'e.za 
Christilla rl'eclsa de porto e que este não 
pode ser outro senão o elo Desterro; mas 
dorme para não aborrecer-se com estas pe
quenas questões e não lembra-se que o es
tado està pagando Juros sobre o capital nella 
empatado, nem que a companhia das minas 
de carvão ostá pl'Ocedenclo ás respectivas 
explorações, tendo mUIto breve toda a pro
babl[idade de produzir' quantielade enorme 
de carvão que ficarA amontoado o exposto 
ao tempo por falta de via de transporte, o 
que muito prejudicará a ambas as compa
nhias e ao paiz. 

E' destes assumjltos que o governo deve 
occupar-se, e nesLas questões que eleve in
tervir para facilitar ao paiz os meios de pros
perar, de engrandecer-se, do acreditar-se. 

E no entretanto é do que jusLamente me
nos se lembra, o fi uo menos venéra, o que 
não faz parte do sou ponto de vista patrio
tico, por que talvez tenln como objectivo
o atraso do PIlI'O e da patria, com o I[ual se 
vai dando perfeiLamente, apezar dlls protes
tos que n'ls e tantos outros registramos se
guidamente para que sirvam de aproveita
mento, si não no presente ao menos no fu
turo. 

Registramos finalmenLe estes fados, para 
que o povo, lnm1ndo-os par.l exemplo, ins
trua-se na politir,a do p:liz e ｲ･ｬＧＮｏｮｨ｣ｾ｡＠ um 
dia o .erro em que cahlo, adoptallllo o 
actuaj systema de goverull, pOI' não abraçar 
desde ha muito o que allnptamos, que indu
bitavelmente olToreee mais garantias e van
tagens ao desenvolvimento de tudo e de 
todos. 

o T abololro 

Sobl'e a quesLão da desnll>trur.ção do ta
boieiro do nosso prwtn, de que esta ｲ･ｲｴ｡｣ｾ￣ｮ＠
tem feito qllPstã'l de honra, o nosso rl'dactnr
chefe dirigin em 2:} (lo Junho p. p. uma carLa 
an seu antigo amigo o Inrlilo deputado geral 
Campos Salles, nO';:;o rlistinctn P illustradn 
co-religinnario, elcitn pelo partidn republi
cano de S. Paulo, em 11tH' 1110 solicilava a 
honra dr oceupar-sl' elrl'umstanl'iallamrnte 
no parlamrnto (lesse importante assumpto 
I[ne, incontestavelmente, ｴｲｾｲ￡＠ á n'lssa pro
vinCla um dos mais urgentes melhoramentos. 

Esta rCIl;\I:ç;lo tamhem rnvio1l a ('sse pro
vecto calalheiro torlns ｏｾ＠ nUlIlcrns desta [o
lha em Ilue tllscuti!Uns essa qucst\O, para 
nos nnssos argumentos elle [loder lJa;;ear a 
sua discussão. 

Eis ｾ＠ rC';[lnsta r.om qur. o Sr. Ilrl'utallo 
Campos S:Lllcs se ､ｩｾｵｮｬｬ＠ honrar o nn,;sn I'C
oador, hllllranllo-[los tamltem: 

« CÔI'/ e, 29 ri ,' .flllho de IR83.-Sr . .T. t. 
C01!ttnho.- t'II'luLcr o corr1údmenle os hon-
1'080.Y rOl1lpril/len/os '1'le se rlílllWI4 dl/'ir/II'
me em S'Ut "II1'ln ri" :2:1 cto rorrenle, I{ssi In 

ramo os conreitos rio Sl'n Jornal I rOZ Ih 
Povo ao It'ltlL'('I'I'Vf l' o I/ten I/iSCW·\·o. I' nle
lnP selll/lI'e o J n/ l/,w,nllo rios 1'0 ' /'I'ltgionn
rios, /,,'illri,lllllllrnle 'I,((rnrlo ell,·ç se rlislin
!l'lem rOIl!O I' . I, elll 11111/1 ;/rr.irli,ln II"rlicI'
(iio ri nossll 1:1''' .91/ /,oli/ic'L 

I( Li com It IIIf1tor I(/lenç ';o I) .11'/1. Jorll ltl p 

.• á "''' rn IJe 1(1' "IIII/I{ ti-I) I'elll i IH I/I>/'/Iwl ｩｳ Ｎ ｾ＠ im I) 
leI'lIIÇO 'IIL'! es/ol /,,'cs/II/II11) IÍ rI"/Mlc/'nda. 

I( TO/(fo 11011/, rlOI ((rl/JfH sou It ('["1'1
"

' 1-

I/Iw-O tlt/,ol,'i/'I) -1/ltI'I' o('('/(I"I/·-II/.u ;Ú'l!,'s 
1//I.I(Il'lo !tl//II o///Jnrlll/l./(I ' I(/t, 

« I1e/lOl'rtndo os ?tWUg a!l7'(ulecimpnlos. 
peço qne )'eceba um (t{recllWSO aperto de mão 
do sett co-religionario, OÓI'.' e Cl'.' - .II. F. 
Campos ｓ｡ｬｬ･ＮｾＮﾻ＠

Alem des ta carla lemos algumas oulras 
em nosso poder, que honrosa e uondnsa
men te nos foram dirigidas por outros dis
tinc tos co-religionarios, Ilue traba lham com 
afiuco e assiduidade para, por illtermedio de 
amigos do governo e por sua inl1ueucia pro
pria, conseguirem que sejamos dotados com 
esse melhoramento. 

Brevemente lhes daremos pllblicidade. 
Já. vê o povo catharinense que, tanto por 

meio da imprensa como por intermedio dos 
nossos amigos, o nosso fim é dotarmos esta 
provincia com o progresso que ella precisa 
adllui ril' para levantar-se do abatimento a 
que a reduziram os homens do systema po
li tico-monarchico. 

Precisamos, pOIS, ([ue nos auxiliem para 
conseguirmos a victoria da nossa propaganda 
e que sejamos dotallos com os melhoramen
tos que urgentemente carecemos. 

COLLABORAÇÃO 

E duc a ção pop u lar 
I 

A propaganda republicana uão consiste só 
em criLicar os mãos resultados da monar
chia, em mostrar a conveoiencia do estabele
cimenlo d'um regimen mais [ogico. 

Consiste tambem em procurar qUil.nto pos
sivel al[uillo que em melhores cnndicões col
loque o pOI'O, aquillo que contribua pam a 
conquista de sua liberdade. 

Tudo Ilue significar um ｡ｬ｡ｲｧｾｭｰｮｴｯ＠ na 
csphrra de conhecimenLos do pnvo, ludo que 
contriblllr para que a luz penetre em seu 
egpirito, é um poderoso e[emento auxiliar 
para a rlcmocral'Ía. 

.\. repuhlica n:io ,ivI;) nas trel-as, não pre
cisa ela eseuridão das conscicncias para po
der viver. - Precisa, e muilo de verdade, e 
verdarle não se tem sem educação, sem 
aprendisagem. 

Por csta r:t7 .. :l'l é que nos oct:upamos da 
educação do povo. 

Para ｮｾ＠ é este o mais difficil problema 
que se pilde apresentar á resoluçãn, é o ([ue 
maio; demanda cuidados da parte daquelles 
que se interessam pela patria. 

Procuraremns, tanlo quanto no;; permit
tir nossa COlUpptrll"la, mostrar a fraqueza, a 
inconvcnlrncia rins s)'sLemas que ,;egue-se, 
apresentar os ｬｕｲｬｨｯｲ｡ｭｾｮｴｮｳ＠ ncers,;arios 
para III\(' o nn"so povo se eduque, e como 
poderemos cl)m os elementos dc qlle dispõe 
･ｳｴｾ＠ prnvincia eslabúlcccr alguma cousa de 
rasoal'el, !lc sensato. 

• . .. 
O mnlimrnto SIH',i11 niio ó resulLalln de um 

só fador; mllltiplo,; são os ell'mrntos compo
nente" de el'nluçã1 lias sl)cicdarll'S, 

O m"1 l physil"), a raça, os co,tumes, as 
tellcknclas, as rellgiiíl's, as rclaçõcs de com
mcrcin I' de indlbtria, n desell\'oll'imcnto 
mental. as gUl'rras, ｡ｾ＠ nc.-csgillarics, ｡ｾ＠ illu
slies, uma lI1ultlllão !lc faetores, em summa, 
formam n ([UO ,,1' cham:l. cmluç:lo social c 
são os Ilrg.los (Irs,p enorme c Il\finito orga
ｮｩｾｭｮ＠ 1[l1!' SI' ｉ ｾ ｨ｡ｬｬｬ｡＠ prngrrsso. 

Entrl' P,Sf\S "Irmentos (,5L:, a cIllleação c 
como um dll, mais [lollero$o". 

Evidl'lltclllcntr n:io jlOS;;llC rlla a encr!lia 
11-1 mOIIl, da rap, dn sl'lltinwnto, elas illusõCSi 
mas pOSSllO llma qllaliLlall1' quI' :\ torna o 
factnr social quI' mtl5 de\(' ser n!lsrrlallo, 
est udado. 

Essa qualllladn (, ｾｲｲ＠ o rll'mento quc lias 
ｾｯ Ｌ Ｇｩｲｬｬ｡ｬｬＨＧｳ＠ mais (',L'l dl'pcllllcntr !In hOI11I'III. 

EII\ Ill;lnto (\11(' quasi nnll il t' a ac(io dl',te 
solll'l' os ｏｬＧｾ Ｌ Ｇｩｯｳ＠ lI\aLl'l'lOlCS lia ＨＧ｜Ｇｯｬｵｾ Ｎ ￣ｯＺ＠ cm
q1l'lIItn '11'1\ l' inslglnlfi.:anLissimo snltre o,!:
l.l'Ils nr:t;,lh lllnraf\S, Lars I:omo o Senl1l1lrllío, 
｡ＮｾＱ＠ ｾ ｬ ｩｬＡｾｈｈｾＺＭｩＬ＠ a" IIluS '-'OS, sohre a CI\urac.:Lo é 
l'OdC'l'IlS;1 . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ｌ ｉＺｾｉＬｾＬ＠ [lÍI.cI.", ｾ･ｲ＠ alcanpfla f'Ul 'l'Us clomen
lI" ｧｾｬＬｬｦｬＨＩｬ･ｓＬ＠ cm sou modo de agir eUl seu' 
ｲｬＧｾｵｬｬ｡ｴｬｯＢＬ＠ em1lu,lnlo flull ｾｯｵｲ･＠ a's ｯｕｬｲ｡ｾ＠
｛ｬ｡ｲｬ｣ｾ＠ co 11\ ergclltes fi UO lnrmam n Ill'ogresso s 
,0 tem () homem a dlrccç,:io. ' 

, Pn,rísso ｾｯｾｏ＠ do ｨ｡｟ｾｯｲ＠ touo o empenho da 
[I,u te ､Ｌ｜ｦｬｵ｣ｬｬ｣ｾ＠ que SJ.O IMtnotas, (IUO se In
lcrc,sal11 )Jelo ,:dlafllameuto do povo om 
alargar a euucaç,ao, em dilatar a 1:lrcumfe_ 
rOIlCla all ltulltado circulo em quo esla uOJe 1Illlue. 

Scm cOl1segulr-s_e a etlucaç,lo popular, sem 
outer (Iue o cluaflall s:ulJa (Iuaes seus dc\e
ｲ｣ｾ＠ e Ａｊｵ｡ｾｳ＠ seus (Ilreitos, sem fazer que cada 
h(llnem sallJa l)ue 111'oCISa do suh11lotter se a 
IIUla dlscl(lluJ:1. quo suas luéas determinem c 
.1l::lr, sem enfraquecer o sentimento do intll
\ 1I1ualtslllo, tlentro tio Ulll Uctcrminaflo li
mite de con\'enlcnCla social; sem l\Jvar ao es
[lil'lto tle caua homem flue seu Inalor dcv('r 
C conscnar sua lilJen!atle e que esta nlo é 
o arlJltrio, mas urna relação logica entre o 
p'lSSlvcl e o necessario; sem c'JIlven.;el-o de 
quo c\actamcntll para conservar Inteira essa 
Ithcn!ade elle precis:J. de submetter-so a um 
l't'gllucn de solidarleuaue, pOIS quo sem issll 
1110 tern garantia para sr,us tllroltos; sem 
lazcr tullll lfue acab;lmos uo dizer e maiS al
!(llmil C:)US:I util e nocossari:t não !l'lucremlls 
contar com a feltcidarlo da n:J.çlo e cllm o 
puro governo do povo. 

Poder-sc-á cham:tr-nos de inc'lherenlc pllr 
pregarmns o governo do PO\'O em n_f)ss'l paiz, 
Iluantln sustentamos, com a 0IJlnlall do il
lustre dI' . . \ m'l'Ico Brazlliense, 'lue o Br;lzi! 
r UIll paiz tle analphahet'ls. 

Xlll pm'eflcrá porl; n, tal argllm"lto, plli, 
flUO ･ｮｴｦＧｬｬｦｬ･ｭｾｳ＠ lJue com o actu'tl syslema 
110 I{overno imp 'lsslvel se torna o ｦｾｳｴ｡｢｣ｬ･ﾭ
eimentll ue erlucaçIIl para o povo. 

,\ mlml'c!th n'[') P:l:1C viver senã) entre 
trevas, n.lll II1Jcrá d:tr, pflrt:tnto, luz all ｳ･ｾ＠
inlllll"O de sempre - o el<!.n,!nlll [l)pulal. 

o , 
\::' c,t:t mlis UlUl razl1 p:tl'a que . nJS re

ｰｵ｢ｬｬｴｾｴｗｬｳ＠ emprc:,l'lICIll'\S os )1 ｬＧｓｉ｜Ｇ･ｬｾ＠ e,for
rns p:tra eonsegulr a ･ｊｕｬＧＮｬｾＬ［ｴｬ＠ do (10\0, pOIS 
［ｉｾｃ＠ rada fad1fl ｾ･＠ luz que lhe pt'nctrar ｮｾ＠
('on-clencia, scra um grande terreno a\:tn 
(\l11l para a l\epublíca. 

• • • 
Filrmos sentir a imllortancia 110 assumptll 

dI' lJUO occupamo-no,; em suh,e'luentes ar
tlgflS des.'nvlllveremos 05 pontos quo lho são 
rrl.lllms e que mais utois achamos. 

11 . DE FREIT\S. 

Ocsterro, Agosto 8:>. 

ns cah e m .... outros s o
b O ID. 

Calllu o partirIo liberal e subiu o ron,er
\'1dor. 

E' o que Já todos sabem. 
U Il ,Ç mh"m .... qner dizer o que fica (lIto; 

olltros ,wb"ln importa uma e a mesm:t cousa. 
E nrJ fim rle r,ont:ts os quo subiram pro

f!'ssam as lIleSmlS Idtias, 05 mesmos fms o OS 
mesmos llflnciplOs dos que caliiram I 

\ ｦｬｩｬｔｉｾｉＧｦＧｉｬｴ［Ｎ｡＠ só existe no rotulo: -vinho 
ｾｬｬＨｬ｣ｲｩｯｲ＠ uo Porto, ou do Porto superior \'i
IIhll I 

O, que l·,ahir:J.ln tiveram um rxcrllente 
pas .. adlo durante sete annos -engllrd:tram ... 

O, (lU!} sulJi ram vão ter o meslllO goso, 
,enIo 11tH' mel hor. 

\ patria, a infeliz patria anernisoU com a 
dircrção fIe LIns c Deu'i fluri ra que nãfl che
gue a morrer dr tlSlc.a, com a d 05 ou tros. 

!'llde ser que, entre tanto, as ｣ｯ ｵ ｾ｡ｳ＠ me
lhorem. Veremos .... 

Como e;;pec tadores tl1rl'prr.sr.ntaç.;'io dessa 
come!1n, filIe far:1 ri r a uns e chflrar a ｯｾﾭ
Iros, an;ths:trrmos Il descl11pellh:) dos papeIs 
rios ｰｬＧｬｊｴｬＩｾｦｬｮｬｳ ｴ ｡ｳＮ＠ . ' . 

",'!'l'mIlS sinr,cro.; e pO'l tIVOS p.\ra W 10 111'1 1'-

1111" li IIOSO'O dc \ cr. 

A VOZ no POVO 

NOTICIARIQ 

CLLB I\LPUBLlC.\:'lO 
E N sta datlo o primeiro passo. 

fo 10 alIcerce da grantleza (lolttlca Uo Ilrazd 
lO ｡ｬｬｾ､｡＠ ｾ＠ !1l'lllll'll'a pellra. 

ｬ｡ｮｾｴｬｬＩＨ＠ Ｑｾｉｈ Ｎ Ｑｬ＠ os estclOS dll futuro vigoroso 
ｾｵ＠ Pti.o repuullcauo desta prllvlncla, c:;t:Lo 

U rt lJ 
t' t ti' u repulJlicano uc Desterro está cons
I UI O. 

, ｾＬｬ＿＠ mais fiuctu;lrão ao acaso e dlSpcrsllS 
os eleUlellto:; f1emocratlcos nesta provInci:t, 
11·10 ｬＱｬ｡ｬｾ＠ ｯｾ＠ partlllos ･ｘｉＺ［ｴ･ｮｴ･ｾ＠ ch:tmar:io a 
:;1 a1luclles CUjas Iduas patnnticas peuem a 
IlepulJliea. Ja e\l,te aflUI um partido ｲ｣ｰｵｾ＠
blicano, .Ja ua L1m centro em tomo tio qual 
gravltarao ｾｳ＠ forças republicanas, Já temos 
uma ､ｬｾ･･｡ｯ＠ para os elementos democratl
cos, .ate agora sem união, som disclplllla. 

O, ｾｾｦｯｲｯｳ＠ de alguns, a dellicaç'io de ou
tl:OS, hzoralll allUlllo flUO dtl ha muitll se tor
ｮ｡ｲｾ＠ nocessano- estabeler.eram a linha de 
Ul\lao entre totlos os partlUarios da Liuer
dade. 

Agora iJ tralJalhar para a frente, é cami
nhar. 

O mal.s ､ｬｭｾｬｬ＠ está f CItO, o prinCIpio es tá 
consegultlo; Ilao nos resta, pOIS, mais que 
cOlltllluar com \'lgor o trabalbo encetado, 
ｦ｡ｺ･ｾ＠ ｴｬ･ｳｯｮｾｯｬｶ･ｲ＠ o arbusto quo Já germinou. 

:'iao desfaloçamos ante as dilliculrIades 
'lue app.lreçam, não esmoreçamos ante os 
herculeos feItos que tlyermns de praticar, 
lutemos que viver ti lutar, e tanto mais forte 
il a luta, (IUallto m lis fragi! fi aquelle que a 
tem de sustontar. 

ｃｾｭｬｮｨ･ｭｬｬｳＬ＠ que ti essa a devisa do pro
grosso, e, consegullltemellte, a do partido 
republicano. 

Já temos um ClulJ, um1 directoria, um 
COl'pO que nos orienle no caminho a seguir, 
(Ioe nflS guie com a luz do f<CU:; conbeclmcn
lus, que nos ｦｵｲｴ｡ｬ･ｾ＠ cOllhl furça. tle su:!s 
vontades. 

Só nlls resla, pois, tlesen\'oher esse Cluu 
que mda n:'in é forte pelo numero do seus 
membrtls, si bJm que o sej:! pelo valor mo
rai deU,'s, seguir o caminho ｡｣･ｲｴｾ､ｯ＠ que a 
dirccç<Io desse ClulJ Indicar para nossa mar
cha. 

Para desenvolver o Cluh precisamos que 
touos os ｲ･ｰｵ｢ｬｬｬｾ｡ｮＧＩｳ＠ a nós se unam, com
nosco coUaborcm, partICipem dos nossos 
traballlOs o das no,sas Conflulstas, sejam. so
cios nas itléas Ir no empenho de tornaI-as 
ｦ｡ｾｴｯｳＮ＠

Para seguirmo:; o caminho certo que Il 
ClulJ nos indicar, é nece,,,-'\l'lO que todos te
nhalDos em \iSt.1 o interesse do partiull, a 
disciplina precisa para consegUir-se a vdo
na chs ifleas que sustentamos. 

Estamos convictos - uma e outm cousa 
｡ｰｰｾｲ･｣･ｲ￣ｯ＠ e mais tarde ou mll,s cedo ou
\Iremos os h) mllos Ilue annunclCm que. a 
liherdade implantou-se, o prevlliglo exlm
guio-se, o dm'lto vence0. 

i roz DO poro 
ｏＬｾ｣ｵＨｬ｡ｮＬｬｯＭｳｯ＠ ue lI')S, diZ .1 Prootncla de 

S. Paulo, tle!l do corronte, ｩｭｰｯｲｴｾｮｴ･＠ or
gam que se puhlir.a na capllal de S. Paulo, 
｡ｾ･ｬｴｯ＠ com o maior erilerio por lodos quan
tos tem a ventura tle o ｉｾｲ｣ｭ Ｚ＠

« .t I' oz do Po 00. - E' c,te o titulo de 
um Jomal que appareceu no Uostorro o 01'-

gam das idé:\s republicanas. . " 
E' muito bem red igido e Interessante. 
.\.gl'adeconrIo a ｲ･ｬｬｬｬｾＬｳ｡Ｌ＠ desejamos ao col

le"a toda a prospendaue. » 
o 

Se n:io ｣ｯｮｨ･ｾ｣ｳｳｬＧ ｭ ｮｳ＠ a seneuado dn 11-
lustrado collega SU(lponamlls flue zomuou de 

. , ,' . no'" nledlo"('ldaue; rn:ts como o lllb -u" . ,," , , . ti 
lemos 1I:t conta do lisongclro,. tlcli.c.'1.. o e at: 

. , pll" Clllll o:; c'l11c, .. a" (lCI fl};, tia-no, tencllhO . ., . , o . I 
uc a"l'<lIICCl!IIUIl-lhc a II,()IIP, taxcmo, 1 e 

IJI "" °a 1 li ..... " '\lIilll.tUor:\S Ｈｬｨｲ｡ｳ･ｾ＠ com 
ｏＩｾｃＨ ｬ ｬｬｬｬ＠ j t n .. ' n... • 

flUO nOs hunroU. 

3 

CHRONICA 

Df<pois (Ir um:). semana de df'Sr:\llso, PIS
nlls oecupantlll o lugar flue ＱｉＨＩｾ＠ [lOrtcllee, 
para dar aos 1f'ltores da Voz do POliO aflUil-
10 fllle de meus nolavel apresenlaram os sete 
)las,allos tlias. 

\Iercef'm em primeiro lugar attCIlçl0 IlS 
cITeI tos flUO m:ullrest:\rarn-sc no Desterro 
pula fluüua 1I:t slluaç.:io hlJeral Ir) e cOllse
quenle subiua tios conservadores all )Joder. 

I)"mlngll ( Ili) pela mctnbã, viam-se J'L ca
minhar a passos 1:trgos polas ruas d:t capItal 
II IJlI\lados em ellvernisada:; U'lt:ts e proemI
nentes chapéos, os chefe, do Cllllservatons
mo tia terra. 

Um, aureolado pelos ｬｊｲ｡ｮ･ｯｾ＠ cabeltos que 
seus tiO trouxeram, sob a sombra da frondo
sa arvore conservadora, engravatado alva
m.ente , cntlcava om alta voz os liberaes que 
nao haViam sauldo felicItar a nação, e, com 
SOrrtsos protectorcs e ar meigo, dIZIa aos re
presentantes do parlido da llegerlPr(lçào que 
livessem pacienela, já haviam desfructaflo as 
favas dll poder por 7 annos e era, pois, licito 
que as deixassem á eltes conservatlores, flUO 
necessItavam já de calor UO alto, para n'Lll 
haver congelamento no enthusiasmo p:\rtltla
no, por consumpçii.o de esperanças. 

Oulros reuniam o balalhio dos pretenflen
tes e punham appendices aos lugares que 
torna,;sem-se vagos. 

Outros, emfim, cllmpravam os foguetes e 
contratavam as musir.as p:\ra, no momento 
da nolicia deCISIva, botarem miros á olJra e 
zas, passeata, etc., etc. 

Acabou-se o domIngo entre as esperanças 
de subiUa dos conservadores e nii.o menos 
profunda esperanp de conservaç:ill dos li
beraes. 

\' cio a segunda e passou, tendo aillfla os 
espintlls sou a pressão da Iremenda duvitla. 

Chega a terça e conlinüa a falta de SOIL1-
çãll. 

Sabe-se quo o mlvJico houve por bem 
consullar a ambos os presiue ntes dos augus
tos e dlgnissimos, mas não sabe-se o resulta
rIo tia consulta. 

Telegrammas p' ra aq ui, te legrammas p'ra 
acolá, e nada, nalla absolutamente . 

O negocio compllcava·se. 
Conservadores \'Iam passar a occasião rIe 

tirar a argollllha e lemiam tão cedo não an
dasse :t manivelta á roda, para dar-lhe:; lu
gar; Iiberaes, sen tiam flue mais se lhes aper
tava o nó da descrença. 

Afinal veio um telegramma: - Paranaguá 
cham1Uo, \ai ao paço. 

Que de lagrimas se não seccaram I que de 
sorrisos nlo appareceram I que physionomias 
não enrugaram-se I 

Conservadores reclllheram-se murchos o 
liberaes mostravam-se já cheios do orgulho 
que traz a posse do poder, o gozo das posi
ções go\'ernamentaes. 

Foi, porém, ephemera a mutação. 
Findou-so a te rça e veiu a quarta, o com 

cita a soluç'ifl de fi nit iva da coisa. 
Cahiam de fac to os ltbcraes e tom:wam 

pos,;e uas rcdeas do go \'erno - os p:J.rtítlarios 
d:t ordem. 

Um milhio àe foguelPs annunciflu aos 
po\'os catharinen,;ps que havia acabado o 
pl'erlomillio da desmo Nl isrlçfio e d(1 ruina 
pllbliCl1 e á n'lute uml passeata em r f!Jra. 
com o, [ogns de be0l::ah,as marcha,; e ｯｾ＠ rp
rolos uo es tylo, percoma as ruas da l':lclhca 
cidade tio Desterro, commemoran,lo o facto 
o exhillllHlo a valente rheloríc:t (\ os orado
res da conservancia. 

Camln lla-sc, loc,a-sc, uà-sc ｾｩ｜Ｇ｡ｳ＠ e assoma 
em um lu"ar 1J1l :t lquer o respeitavel vulto 
de 11m rei de oi ros, e, fala\';10 ás massas: 
( Ih n.'1. ú da dls sOl' icllalles humanas, elc., 
elc., e foi por ISSO quc cu empunhei a VOl 

nesle momento solemnc. " 
.\ cau:t o oralhr de orienlar as ｭｬＧｮｬｾｬ￭､｡ﾭ

ues ｦｬｾ＠ seu.; companhl' Il'llS e uma lUullldao de 
\i\<b c1e \a-o as ｲ ｃ ｬＺＺｉｩＩ｣ｾ＠ .. .. . da lua. . . 

Dl'pois de muilo IlIscurao, mlllLo " .. , 
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muiLo fogo, JllUita pretcnção, l'onclulram-se 
Ijos da quarta. 

ua saude do moç.o-poe ta; cn l:1o, fOI ｲ｣ｳｯｬｶｾｵｯ＠
expel'lmcnlar totlos os mClo:; de uIstracçao, 
livraI-o o mais passlVll1 do Isolamento, tia 
cOllcelltraçlo. 

a sua Imllgllaç:1o e planejou raptar essa bella 
plelJúa, elJlbalada oa l1ax irJ ez do luxo. 

l nfeliz, uesgmçado mancebo, agora tanta 
､･､ｩｾ｡￣ｯＬ＠ peusando com o sen timen to, com 
a coragem rJ'um aman tej amanhii uesa
n mado, triste, impotenle, diante o pe;o da 
realiLlade da viua das co usas. 

lkM'gio a quinta, aimla com barul ho e fo-

ｾｃ｢ﾷ＠ "d .' -egou a nol1,·.la a orgamsaç:.lo nlllllste-
A pl'lmclra reuni:11 daua [oi agrarJabtlls-

(ial e %ás, ｮｯｾ｡＠ festança, outra vez ｛ｬ ｡ｳｾ｣ｬｏＬ＠

'musica, bandeira, etc., elc. 
Passa a manifestaçã.o por uma praça, q uan

do de uma porta, de vela em uma J ,\S mãos 
e as tiras escnptas em uma outra, surge um 
orador, que vinha dizer que era amigo uo 
throno, mas não uo monarcha IJue ullace
ra a constituiçã'), que prostitue a monar
chia, etc. 

Continua a passeata, e mais outro filho ua 
eloquoncia apparece, dizendo que -o palz 
vai entrar na estrada larga ua ciúlisaç.ão, 
do [Irogresso e do uescnvolnmentoj que sen
te uma paixão vehementc , que manifesta-se 
com vehcmencia e outras coasitas mais. 

s,ma n'uma noite fresca, bonita, estrcllada, 
c ｬｬｬＬＬｾｾ｡ｲ｡ｭﾷｳ･＠ pessoas u'amlsado, houve 
dallsa, fez-se muslca; Luiz executou no 
,iolll1o um solo languH.lo tl plangente, pare
cia evolar-se das cor LIas ullla poesia II1linua, 
as notas ternas e suaves ua ｬｉｉｵｳｩｾｾＱ＠ esm'lre-
ciam languoros:lmen te 1\0 espaço. . 

LlIe ama\a a lIlu:;ica scntllnental, os subli
me,; accoru ｾｳ＠ ｾ｡ｳ｡＠ \'all1-';0 á sua natureza 1111-

prcssionista. 
Assim, conseguia-se pou 'o a pouco faze I-o 

1Il1ll0rar, a ｰｯｵＬｾｲ＠ de llistracçõcs constante:i, 
mas quem 1111l1tO concorna para SllaVlsar a 
ma"ua desse ｾｯｮｨ｡ｵｯｲ＠ ue vagos lueaes era 
OLlylla, a companheIra dos ｉｊｬＧｬｮｾｯｳ＠ IIlfanlis 
de sua Irmil, Zelia. 

Surgira um dia, de manhã. fria, céo nubla
uo, um denso nevoeiro cerrava a vista o 
verde das arvores. Luiz fechava um livro de 
llyroll, o cantor das dlvinclades da paixão, 
quando vieram entregar-lhe uma carta, a 
leltra era <Ie sua Irmã, quebrou o lacre, des
dobrou-a, aVidamente leu-a, a tirou logo para 
Cima ua õecrelâ.na, levantou-se e carolllbando 
a passos largos, com as mãos ao coração, er
guellllo os olhos amorteciuos ue dô\', excla
ma\'a angustiosamente: 

Meu Ueus, o que te fiz? esmagas-me sob 

nã'1 m'\is uma volta os commemorantes 
da ascensão do Barão das popelines e de 
volta â. praça agrupam-se em seu ceotro. 

Essa mocinha de 011108 lravessos e ar fa
gueiro, essa morenlllha alluClOante, era uma 
cnança euucaua por Mlllu. Uelmé uesde os 
tres annOSj uesconhecla SU'l mãe, flira Cri
ada, crescera J unto de Zelia, amavam-se pois 
como irmãs de sangue. 

o peso da desolação, oh, não, não posso 80[
freI' tanto,e abrinuo a gaveta do luxuoso mo
vei tirou um rewol ver e, como o amante ue 
Carlota, fez o cerebro em estilhaços. 

.\hi erglle a voz, ou empunha, como <juei
ram, o presllglO';o, influente, proeminen te, 
o po.-;suidor de lodos os adjectlvos insuflado
res 1'';1 da terra, o malldarim ue 1.' classe 
Ilos banllos da ordem e depois de falação 
animada conclue levantanuo vivas -ao sabio 
dos sabios, ao rei da sabedoria, ao empa-

1',,116. 

Triste illusão I A mãe de Ouylla vivia, 
fôra escrava, vlo-se obngada um UIJ. a deixar 
a casa senha fiaI, e allauuonar sua Illhaj 
longe ua provincla obteve a liberdade a peso 

Na carta, Zelia dizia estar incoosolavel, na 
vespera, longe ua casa havia sua tia feito 
Or.lylla casar com um moço pinCor, que tam
bem a amava rJesde alguns mezes. 

Oepois uisto veio a sexta, mas vazia, e o 
,\hblI10 que tamIJem não foi cheio. 

t: até outra. 

ue ouro. Mme. Uelmé creando a gentil cri
ança, guardou para touos o mais cerrado Sl
gilloj a toda a parte leva \'a-a comsigo. 

llouve corridas no prado, a famllla eolen
deu aSSistir; Zelia assentava-se no ｾ｡ｉｔｏ＠ des
coberto ao lado de sua tiaj Luiz e Ouylla gal
lopavam lado a lado, seguinuo o vehlculo 
que rouava veloz no ma(;auam da estraua. O 
dia eslava rauioso, o sol esplenula n'um céo 
azul Uo suave cmno o uas I)i)rcellanas ricas. 
Os ll'anseuutes encontrauos no caminho fila
vam a graÇl, o garbo com flue a amazona 
ca valgava Junto daquclltl gentlema,t ue pose 
altiva, luvas Cinzentas e chlbala em punho. 

Lucia. 

LlTTERATURA. 

.A. Libertin1'la 

lI ' um ＱＱｉｭｩｮｯ ｾｯ＠ dia rle \bril, em que o sol 
refler.tia 111 vege t1cão um colorirlo hrilhan
le, parava ao prll'tão (1:1 chaqra de Mme. 
Urlmc um c1valleiro , moç'l de vigorosa es
t:\tura , mas palli.lo maclllento, um aspecto 
doentio. .\peoll-se, trallspoZ a entrada ua 
casa; a bulh'\ de suas esporas relinlD<lo n1 
pavimenlo fez aparecer um moç·a á janell1 
flue ao vel-o r,xclamava alegre: olhem quem 
e"tá 1hi.... E Luiz entrava n1 ante-sala soh 
uml chu va de gaudaçi5es alegres, ahrali'lS j 1I
hllo;;os. Uop'lis rle tanla expan'üo (\e aleJrla, 
!llle desalivclnu a biJ ls'l pendente a llrac()\lo 
J clltrrgou um'l r.arla a :\I01e. nel:né, SUl tia, 
fllle tomanlln o enveloppr, levant'lll-se e 
abl'ln<lo a uobra da granlje C'lrtin1 ria porta, 
passo 11 á seu elegante gabinete. AIII, lida a 
carta, sonhe que o ｪｾｶ･ｮ＠ portador em man
dallo á ｾｵ｡＠ villn pll'que receia va-se pela 
ｾ｡ｕｬｬ･＠ delle, depois de excessivos traba
lhos ararlemieos. Entãn ,"me. mais tranqnilla 
pelo rlue lh e pediam, tornou á ｾ｡ｬ｡＠ para an
f1unciar que satisfeitissima hosplJ<lava ao 
,( 1n1'11n':liolico p'leta)lj que cntil'l muilo 
ab,orto encostarlo a uma jlnella, aherta em 
prrsianas venles sobre o jardim, contem
pl wa as brancas vellas das harqllinhas flup 
rlcsli;;avam OIHIiJitnflo no dors'l ria, agu'ls do 
rio qlle se ｣ｾｰｲ｡ｩ｡ｶ｡＠ em frrnle. 

Em ca,;a <Ie SUL tia a eü;tenül rle Luiz 
SUHIQ\"\-se Ill:lis, arllll'a-S!) ll'UIO 10010 con
forlal'rl, alTastarlo do IHlII\:lo I'lIOnr'bfJ <Ia 
ｃｬＨｬ＼ｬＢｾＬ＠ '1t1rg'\flfln a visla na t:nflll'mpla(i'l 
rios ell'lOl'lIlos fh n1t'lreza: ,pntia no ｰｨＩＧｳｩｬ ｾｮ＠

1O\" ｡ｬｾｵＧｮ＠ allilio; 011, quanto aO·llIflral, 
1I1n, ｾｉｬｬ＠ alml em IcionaV:l-SC \l:\'lllrlle C,)\l
ｪｕｾｉﾷｴｯ＠ Ile suwillarlc trraa r[lle o I'Ollcava. 

\ 0 cntarile,;cr rJo rJia asscntaV:l-,C lI'UIll 
haur.n li I lar.11111 e lia ｾＱＱｬ Ｌ［ｳ･ｴ＠ IH! V:trell :t, 
'1llclorêslh s!n prrililel:çiio; no !lrilO"Il'O en 
t:Olltrava um sClIsI!JI!ism) siio c a<loravrl, 
lI'outro uUla h:mo )\lia SOllora, Illll\ \).!llez:t 
fIo fill'nn Irnm rnsa. UII1'\ IImte ｲｬｩＢｾＱＩＱＱ＠ a fal 
lar rmn Sll1 tl:t, lia m,lnSld1n d:\Ilstral, rias 
ml'll!laçiiog ascrllr,ag ｲｬｯｾ＠ o,;plril'ls qlle SI' 

ｲＬＰＱｬＬﾷＬｾｲＮＱｭ＠ a \lell·. :'\'(0 prnsrs IIIS,"I. 11Isse 
('11.1, I" ＱｉＱﾷＱｾＮＢＬ＠ exp\\II!P lua :ltmt a, alf·gl'l.ls 
JI\ 11 fi' lanas. 

:ia arciu!nnca&. (lo J'l,'key-Club a ell'
gancla UlJ Ouyll.\ fez sensação entre as se
nhOl·as. 

Foi isto o Ilue mUIto concorreu para que 
dias depOiS Luiz se ueclarasse francamente 
enamorado da sellllctora c grafiosa moç:l. 

Sua tia a principio rtr)-se, zombou uas ma
nifestações uo sobl'lnlt!\; ella, scnllflra de 
muita educal;.iio, apezar do arredio Ijue man o 
tinha dos centros da alta sOl:iedade. conser
vava ainua uma fimbria ue vaidarle Ildalrra 
tinha orgulh'l em rJesrelldcr ue eleva(la Ｂｉｩｾ＠
nh'lgem. E no rlla e:n filie I',onl'cner'u-se da 
seriedade uas tendCnCI:lS namoradas de Luiz, 
foi dilmnulIllJo a alTahdiflallc que lhe dis
pensava. 

ｾｉ｡ｳ＠ o amor ÍJ como ･ｳｴ｡ｾ＠ plantas que 
quanto mais se tosam, mais brolam exhubc
rantes de selva. '..Iuan<lo Luiz flcvia Ileixar a 
ca,a de sua tia, ass{'ntou-'\c Junlo desta e ao 
depois de lelTlbrar os <lia, de SU:l ｩｮｦ｡ｮ ｾ ｩ｡Ｌ＠

'Im parados pOI' ella, lão bonflllsalllcnle, p(\
dio-Ille Odylla em casamento. 

O abalo, a comm lÇáfl <Ie 'In\<'. Delmú 11:1:) 
poderia sal' 1ll1iol', IlUIII:a esperou a dlCga.l;'\ 
fh, cousas a uma altura l:t ll ｰＧｬｲｾｬｉｉ＠ [oi for
mal em runha, ";'[0 a<!t1l11l1111ue um lklO1c 
f]ulzcso;e Ull11 \llIpill:> p'lr;t (',[)f),,;!. 

E elll' p.tl'lI " ｡ｨＺｬｬｬｬｬｯＬｬｩｾｶ｡ｮｬ｜ｯ［｜＠ lemhr,\Il ': :t, 
o art!o!' Ih ailllr :lluella r.1'I.\III"1 mlll'l' lI,t r 
de nei,lras c ｦｬｬｬｴＧｷｬ｜ｬＡＧｾ＠ ｴｲ Ｚ｜ｉＩＨﾷ｡ｾＮﾷ＠

nl'lHl\'i tI"l f) t;() \IlI,,:aral il t:llllli'lln" 1';1111'1' 

Fúra p lI"l :dli 1"11 1111';<::1 de .. 1111111 [1:\1'<\ o 
111:1.1 physl:o l' v'1lt:\V:t alit'cla lo largampntl' 
<l'l nHlI'al; <Ie 111:t [1\1' :1 llia S('lI amor to 'al'a a 
crfl'rvc",:enr.I,I, ｜ＧＨｾＬ［ｯｬｶＨＧｮ＠ cnliio llUlo arrastar c 
reltPI'Oll li pCllIll1l ;'1 ';U,l li,t. Esta eSlll'l'ando 
que t) amor ver.! :I,I,'lr!) til'psso prCI:nlll'llitos, 
l'e';\llIlfl!:\, n:u'l'<ll\ll f) ,\ ＱＱｉｾｬｯｬＧｬ｡＠ de O,lrlla e 
1I1 '\I!"lva-lhe p.lra 1'''\,'1';;\ a mlllloq lill'nil\1 
Irl'lIr, [jlln ,1,' p:lh ｉＧｉｾｏｓ［＠ ullla Ｌﾷｲ＼ｾＬｉｉｉｉＧＮ｡＠ fran
zin;t, Ｂ｣ｨｾ｡ｦｬＮｴＬ＠ dp,litllllh Il'l'Il'g:\;) ·.I:t, Cflll
Ｈｾｬ､｡＠ lI'um ":lllllllltn, oll,k só pa!'!' 'ia tCI' 
ap\'l'11I1I1Io a r'z U' (l ＱＱｉｾｉＧｦｵ＠ ｬＱ［ｴｲＭｳＮｾＮ＠ '1"0; LlIll 
tl'lll1'lV.I em ｉｉｾｉ＠ I .L'·I'II \l', lI1Si,;li:\ po\' 0.1) l\:t, 
- III·OIll';lll.I 1"p:Lll'lal'-sl', - era ('lU ,( I, 
ｾＬ｜ｦｬ｡＠ a ;1'!lIl\XI\ 1'01 f1nllo '1l1:\llIln 0'\.(11'111111 

LEOPOLDO CRUZ. 

Porto-Alegre, 19osto de 85. 
(Do nosso correspondente do Rio G,·ande.) 

Soneto 

No ALuml D'UlI.I ME:'\I:'iA 

Como manhJ. de primavéra aruente. 
formosa, clara, azul, cheia de. luz, 
flue se derrama \lei') orbe it flux, 
surgllluo (Ias IJanllas do :'lascen tr; 

manhi uc Outubro qu:\ndo as ril;as flr'lr cs 
orvalhadas entornam seus mlôres 
na atllmosphcra, e Iluan<1'l 08 passarinho,; 
sae'U uas Jl1'\tlas, oOfle estio os ninho:; 

e uns cantos salutares, glonosfJs 
como de heróes- os hy,nn'ls \'ictoflosos 
vlbr,tl1uo vã.o ... vibrando lá pelo ar: 

'\SSIII1 esplenrlif la Olga, Olga rlivina 
é a btl:l qlndro., Ó rutila menina, 
da III t 1I1faneil á doce luz do lar ! ... 

REI:>I.\LOO M.IGII 1110. 

ｉｾｸＬＮ･ｬＧ＠ il'1l1 e 
Por 011)(1''''111'' I'lIblir.l-SO c,IL' jurl\al aos 

dl'lHing ll " , 

Ｎ ｜Ｚ［ｾｉｇｾ Ｌ ｜＠ TUnAS 
CAl'lfAL 

S.;IIIP .. ll (', aSOtlO 
HtO CO IlllE\I) 

S ,' f))p .. lr(1 ｾ Ｌ＾ｏ ＨＩｏ＠

\lIm."" ;lvulsu ｾｏ＠ róis. 

P,lgi\lnl1Ultl .ldj,llIl,ldo 

(), ［ＧｬｉｬＬＬｾｲＬｦｬＧｨＬＬｾ＠ quo 110, f,' r-m 01\li,ldos 
11;1" 'I'f;i" uUI"I\id"" omhora uciXl'm ,Ie ser 
I'lIbli nld Ｂ ｾ ｯ＠

Oll .d,t0l'r l'uhlj,',ly;)O, li;)" " 'nuo rOlllrada 
:1, iM", tle'lu j"rll.d. ,er(] fCII.I tH '1' preço 
II1ll l t"LI\OI';I\1'1 

E' '1111'1'1',<'1 (',I" jn,,"al 11.1 tYtlf'l(raplli;l tle 
J J L"I''''' II IUi! 11.1 T,illfl.ldo n. 2. onue,o 
d,11 ;)" '1".11",\111'1' inl"lflll,It;ÔI" 

l')p. Ｈｉｉｾ＠ .1. J. ｉＮｯＨｬ｜ｾＢＢ＠ rua da Trln<ladl' n. :1 
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