
SITO 
ｾ･ ｭ ｣Ｎ ｴｲ ｣＠ 4$- . pelo correio;,8 

ｔ ｲ ｬ ｾｮ･Ｂｴｲ･＠ :ll-.« « 3S000 
rodo pagamen to adiantado ORGAM IMP ARCIAL--LI'l'rERARIO E NOTICIOSO P ublicaçno heb.romatlari a 

Escriptorio. r. d&. Carioca. l:l 
Dus 2 ás 3 cd...,S á tlda t . 

PROPRITD/.. DE E REDA CÇÁO DE BENJAMIN CARVALHO 

I 
n R.\ZIL iA:--::-,TO 1 

; S. Fra.ncisco, 6 de Agosto de 18 8 5 i N. 15 I S, C.\TII.\nIH 

EXPEDIENTE 
Anso 

Rogaolo'l aos fa "ort"cecloreN 
do " H a bitou.;"" , flue ainda o 
d c , ·e lo . quel' d e a S'i ig u ll to.r"", 

.1 ｾ Ｎ＠ .. II C tce.u 
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iU 

FOEMCTO-ORAUATICO 

Por 'B. C. 
!:;'""i 

Um ft dama (aspira/Ido o /ellcí-
1/ho) 

E' a policia 
a culpada de toda e'sa de_graça, 
de toda l ssa miseri.' .. Que eHa ｲ｡ￇｾ＠
tra ba lhar ･ ｾｓｦｬ＠ sucis, quc,;cm nequicia, 
de ｰｲ ･ｧ ｵＬ ｾ Ｂ＠ a morrer .. anda e_molando 
e a-.im co a cn ridade especulando' 
e e_IDolar po. <am só o. que, provando 
rA zOe:, aqc;az p'ra tant::>, da poliCia 
ｬ ｩｾ･ ｮ ･ ｡＠ exbi bam ... 

. Oulra dama (idem) 
Sim .. ou que os ｡ｳｾｈｯ＠ .. 

e cor rija os vadios ou que os exillo ... 
U e lld'';0 8 

Esmolai Esmola! 
ｬﾷ･ｬＧｎｯｮｯＮ［ ｾ ｭ＠ (grita/I do) 

Tóca essa canalha, 
qu o mendiga porque nunca trabalha .. 
e si morre é macrobia' ... 
- Criodoil (para os lIIelt digos) 

R.uo! Rua! 
(Reclamações, suppl,c(ls, choro dos mtn

diJo!/ 

Preveni mos desde já 11. ue não ter
mina remos o srmp. tr ll desta folha 
sem publica r a Iista d"spessflaS, ｱｵ｡ｾｳ＠
quer que ellas fo rem, que, at{dá, não 
li vercm pago o que devcm de ｾｵ｡ｳ＠ a -
signlluras e de puolicações.que trem 
manJado fater oestc perioJico. 

w ｾ＠ .: t,b,.ia 
Ai. siml que si e.;sa gente contllr .. ｾ＠

eu vomito,' .. 
Poe ta (so/iloquio) 
Que bebeda em desbrague! .. , . 

iJiriginda-se 11 01 mendigos e d,slnbu
indo a/gu", d,nheiro ,nlre ,lIes e dando 
seu sobreludo a um pobre velho) 

E'pouco .. mos .. do pobre" bolsa é nu" ... 
ｉｬ･ｵ､ｩｾｯｳ＠

Deus vos pague.senhúr!.Oh Deus vo. ー ｾｧｵ･ＡＮ＠
:;CE:-It\ 3. 

Os mesmos ｭｴｾｯｳ＠ alguns . mendigos. 
Unia coquetle ao phlno preludIa em sur
din ll e ton menor. Um áand.,. que a ｡ｾｯｭﾭ
panltára como que ;ndlCla Ir recitar 
cJ/llfu,s do b3 nquele arrevessam ele. e .. 
neste inst3nte a },[ortc apparece, esprei
ta-os, entra len t..Jmellte e vae ｰ ｾ ｳｴ｡ｲＭｳ･＠ Q 

Iun lado do/unJo. Sar.111Qi cot1/,nua entre 
elles etc ele Sana ehei ... 

Um veterano iu, ali do (sem 
tlma per/la e sobre mllletas, a
va /l çaltdo d'elltre 05 me/ldlgos, 
que váo saJ. illdo ) . 

Quem, na ￠ｾｦ･ｺ｡＠ da patrta, -' 
á. bRIns expoz o ｲｾＬｴｯＬ＠ . 
véde, ó grandes, quo eu ｲ･ｾｰ･ｬｴｯＯﾭ
quando dorme, tem por leIto 
um enxergão miseravel, 
comq uan to sej" agrada tle! 
muito mais do que a calçada! .. 

',,- ｾ＠ po'b;s'pédo ＺＢＧＺｾ､ｾＡｩｯＯ＠
10ft., Ｎｱｵ･ｈｾＬ＠ ｬＧＰ､ ･ ｲｯｳｯｾ＠

Caza do Cbrl.diano. \rmazp.OI 
de molhados, r. da Praia, 2n. 

De pocbante Geral An tonio d 
ｃｵｾ Ａ ｡＠ Pereira , r . da Praia 3:l. 

Fabrica de .abilo de , i 11 \'i\ Gnrrf'
sen & Filho, r. dos P'·scadores. X. 

Dote ...... Pedro •. Promplidão, OS

ｾｦＧ ｉ ｏＮ＠ G. ｋｲ ｵｾ･ ｲＮ＠ r. da Pr.lia, :30. 
Y II ti 

.- uu \ l. 

que cf.p,ó da ｰ｡ｰ･ｬ｡ＭＡＱ｜Ｌｾ＠
sustenta m,dM.-p.1101 ... 

de muitos . qUB p"friol ... 
são da bMr'K"" e mais nada! . .. 

. ｾ＠ ｧｯｾｾｲｾｾＬ＠ Ｇｱｾｾ＠ ｾ［ＱￍＧ＠ b'c';' . 
tem com que se regabr .. 
que importa ｉｉｾｓｏ＠ penru!J 
E quando.t\ fartaMo tem. 
pague o povo matS impost09 
sobre iml'\Jsto,' .. . 

EmpregadOR 
humildeS, que maio ｴｲ｡｢｡ｬｨｾｭＬ＠
como o dito l'revalecc: I 
quem mais fJ 1• ｭｾｮｯｳ＠ merece: 
a perderem veem-se expoot" 
tempo e trabalho e MUS cobre.' .. 
Si lamentam-se os co, tado •• 
nilo lhes ouvel'A ou lhes ralbam 
ou ｰｲｯＨＧＺ･ｾｾｭﾷｳ･＠ ･ｾＺＵ･ｾ＠ pobreR.' .• 
E o governo, que as cobranças 
raz sem pre á bocca do cofre, 
que cobra premios de tudo 
e mulcta pel"" taruanças ... 
-paga quando quer pagar! 

nM paga premios nem Boffra, 
o barrigudo. 

mulcta alguma por tarnar 
no paga men to! ... e bom ne 
si num tal f,"d<>-exerclClo, 
p'ra dos 'pobres mais ｾｵｰｰｬｩ｣Ｌ ｯＮ＠
suu vencllDcnto nAu C&3! •.. 

. . . , . , . . . . . . . .. 
(CeUlinzílfl 

,. 
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RUCÇÃO PUBLICA 8. Fr •• el_' .... 
VIII (Apontamento) 

BUES PAR\ REFOR'H. ( Col/firlllação) 

Art.I.A direcção suprpf!l3 dalns- O tenente coronel Francisco d'Oli-
trucção, pertence ao ｾｲ･ｳｬｾ･ｮｴ･＠ da veira CalTIacho nascêra na \ i lia. de N. 
provincia, O? ｡Ｎｲｩｳ｣ｾｬｩｳ｡｡ｯ＠ ｾ｡＠ ｾ＠ - . da GracA1 (hoje cidade) no dia 7 ｾ･＠
semblea prOVinCIal e1ll.termedlana- dbri l de 17 4. Foram eu ｰｲｯｧｾｭﾭ
mente exercida ｰｯｲＭ､ｬｲ･ｾｴｯｲＬ＠ con- tore o aba lado pauli ta FranCISco 
selho, 4 in pe..:tores ld'entre os pro- Bieudo Call1acho e ua mulher d. ｉｳｾﾭ
ｾ＠ rC,!; mais distinctos de I' ela e) bel ｾ｛Ａｬｲｩ｡＠ de lesu' sobrinha do ｾ｡ｰｬﾭ
para ｩｮＬｰ･｣￣ｯＮ｡ｭ｢ｵｬＮ｡ｾｴ･＠ etc. con- tão-m6r Frallci co Tavar CO:lllnho. 
gr ·0 peda"oglco, VI Itadores ex- Quando elle ('ontll\'1 apenas 5 an
ｴｲ｡ｯｲ､ｩｮｾｲｩｯ＠ 'a! hoc nomeado'\ de no' de idade, ｦ｡ｬｬ｣｣ｾｲＬｬ＠ s u pae, e ua 
ｬ･ｧ｡､ｯｾ＠ Ittteranos. _ mje edremam"nt'l zelom pela educa-

S UIIICO: ｾ･ｳｴＮ･Ｕ＠ só ｾ･ｲ｡ｯ＠ remune· ('.io do nrtmogt>nilo, enlreglÍra-o ao 
ração pecu,!larl3 ? d,re_ctor.iordc- • e. lU'. Lourenço ｾｬ｡ｮｯ･ｬ＠ de Lima, () 
nado 1:200,. ,.gratlficaçao ｜ｲｏｏｾ＠ Ｇｉｾｵ｡ｬ＠ de 'cobrindo no inLlIIte raro lu
Nda um ､ｯｳＮｦｩｮｳｰ･ｾｴｯｲ･＠ or ｾｮ｡＠ o ｬ･ｮｴｾ＠ ensinára-Ihe a primeira let-
1:000, , ｾｲ｡ｵ＠ Icaçao 1:000 , e os tras, ialim e philLl ophia. . 
me01b.:o do congress0 em suas Ao 15 anno, partira para a Cidade 
funcçoes, . . d exame UO D ｾｴ･ｲｲｯ＠ á con, plel-lr o prepa r .1.-

pobres; grandes e .I>eqnenot trata, 
sempre com ｵｲ｢｡ｾｴｩｦＸ､･Ｎ＠ . .. 

Conservador de ldéas e prlnclpl?S, 
seguia li escola de Bernardo Pereira 
de \' asconcellos, marquez de Paraná 
e Firmino Rodrigues Sih·a, .r:om 
quem entretinha corre'pondencla e 
relacões intimas. 

Ti"vera en ejos para su bi r, porem 
nunca solicita' a honra para ｾｊＬ＠ de
clarando muita \ezes que os seus re
levantes servi<;o pra ｴＮ｡ｾｯｳ＠ apatria e
ram gratuitos, não e\lgllldo por elles 
recompensa alguma, com tudo for-t 
expontaneampnto condecorarlo ｣ｾｭ＠

os habito de Christo e da ROlU, dls
tincções essas aliás inferiores ao seu 
merecimento. 

Con li n ua r-se-ha. 
S. Francisco, 2G-7-8:5. 

REGISTRO GERAL Art. 2 A. ｭ｡Ａ･ｲｴ｡ｾ＠ e _ '. J. lorio afim ､ｾ＠ receber orden° sacms, 
j:!ar3 profe."or pnmano erao: el- conforme o desej)s de ｾｵ｡＠ mãe, lell- Por moli \'0 nào devido a nós e até 
ｴｵｾ｡＠ correcla et. ｣ｯｲｲ･ｾｴ･Ｌ＠ Icalahrt?lrtha- do por colleg.,s JtlSP, dd ｾｩｬｶ｡＠ ｾ｛｡ｦｾＨ｜＠ ｣ｯｮｴｲｾｲｬＰ＠ á nossa rontnde: tem .ido hla gramma Ica naclona . -.. d' d· . T - , d ｾ＠ Ih 

.' h dendo a metro· fJepuls ｾ･ｮ｡＠ or o ImpprlO, JOdo Fr.!n retardadd a publicação psta u a, 
･ｾｬ｣｡＠ com h p:.e ent de musica ci co de OUZl Coutinhu Il (lI' lro3 "a· de de o n. p" pel que pedimos des-la. con e,-lmen os , . '11 t ('Ih de la .. . t T b 

ho linear, cscripturação mer- ｲｯｾ＠ I ｾ＠ r I? , ., pro\'tnCIiI: culpa ao no os dS:;ll:1nan .es. am ･ｾ＠
_JI.I."","C:O.', - d s 'ienci:t ＢＢｾＬＮＮ＠ . lJs, nao tentl,) \OCi1 I par,l I) , - nelo m :mo moltvo delta de salllr 

ｾｮｴｾＮｾｮＮＮｯＮ＠ o.e Ｎｾ＠ c_vc;r.:!phia ehi to. 'e rilul'Io, a.o, ." ｾＮｬｾｴＧｖ Ｇ ｡ｲｊ＠ ·0. ainda este n. com supplemento, co 
na(pnnclp Imente do I3razil),peda- Rala. Y"naClil da ＮｃｯｮｃＧｉｾｴＱＰＬ＠ n'ltural mo quizeramos. 
gogl3 theorica e pratica Icompre- d,1 ｦｾｬｉ＠ ... de s. ｾ｛ｉｧｴｬｬﾷｬＮ､＠ e,la . ｭｬｾｳｭ｡＠ . 
hendendo Elymna tica). rudimentfl 5 prOYlnr;l:l; e d ' da enl·1O ､･､ｬＮ｣￡ｲｾＭｳＬ Ｇ＠ Em 29 do p. ｴｬ｜ｴＺｭｯｾ＠ o prazer que 
de h"giene, estudo desenvolvido a c;.lrrur I das arma Ｎｳｾｮ､ｯ＠ prllnPl r,l- 1.0 deu a honrosl visita de nosso 
､｡Ｎ｣ｯｮｾｴｩｴｵｩ￣ｯｰｯｬｩｬｩ｣｡＠ doimperio. mente non!p-ildo ｬ･ｾＺｮｴ･＠ de ｾｩｬｩ｣ｩｾｾＬ＠ amigo João ｾｌ＠ de Ｌ ｜ｉｾｾｲ｡､･ｬｦ￩ｬＭ ＬＬ ｾｷ＠

. UnICO: Os exames das materias e em seglllda capllJO de ｡ｲｴｴｬｨＮＮＡＡｲ ｟ ｉ ＮｾＬ＠ ' r.J- e 
ＱＢ］ Ｍｾ［ＮｪｾＲｦＮｉＱＧＡｾｴＮＨＩｓＬ＠ s ｲｴ･｡､ＩｬＢｾＧ＠ ｾｾｩ｣ｚＺｲＫｲｊｬｴｃ･ＨＺｲ［ｻｉ＼ｊＱＧｲ｣￭ｬｦＧｦＮｩＡｬ￣＠ ba rra gresso do Desterro para a 

Art. 3' ｰｲﾷｯＧＨｾ［Ｂ［ｳ＠ serão c1as- de:,la cldade,.t.enente roronel, c?m-
sificados em I' 2' e 3' classe, não mandante mIlitar, chefe de leglao, 
podendo ser de I' sem ter sido de elc., etc... . 
2' C ter vitaliciedade e de ') sem .\Iem di so fora ｭｕｬｬ｡ｾ＠ vezes m('m-
h:r sido de 3' ' - . bro d'assembU'3 pro\'incial, pre idPII 

- ｾ＠ unico: ｅｾ｣･ｰｴｵ｡ｭＭｳ｡＠ o de re- ｬｾ＠ da camara municipal, juiz dc. pil l. 

conhecido merecimento por publi. e ｦＧｸ･ｲ｣ｾｲ｡＠ oulros ＿ｬｾｧｊｾ＠ .<ll· eICll'i1 0. 
cad3s producções uas cientificas lIulllcaÇllO e co nml'iSoes ｬｬｄｰｵｲｴｕｬｬｴ ＨＧｾ＠
ou litterarias que bem os recom. do governo. 
mendem; os ｦｾｲｭ｡､ｯ＠ por qualquer Os gen.lraes Ｎａｮｾｲｾ｡Ｌ＠ ａｮｾ･ｲｯ＠ e Par
ac::demia do imperio, os bachareis daI eram seu Ｑｉｬｾｬｭｏｾ＠ ｡ｉｕｬｾｏｓＬ＠ e e'!l 
em lettras os que exhibirem capa- documenlos officmes o ｬｯｾｶ｡ｲ｡ｭ＠ mlll
cidade profissional reJa instruccão la ｜ﾷｾｬ･ｳＬ＠ ｰｯｲｱｾｾ＠ neHe tiveram um 
publica da côrte. Os actuaes p'ro- pr limoso auxtllar. . . . 

Fui demillido de administrador 
da mem de rendas gemes desta cida
de o nosso amigo sr. Luiz Augusto 
Werner. 

Esta demissão, que fere de frente o 
seu direito á compensação de não 
pouco louvores pela honestida de 
com que se hOUVfl em largos annos 
de bons serviros, é c,)m razão senti
da por seu amigo e apreciadores de 
seu honrado caracter. 

Resta-lhe essa lembrança, essrr
dade inuelevel e, o que ｾ＠ mais,o jue 
é tudo, a paz, a tranquillidade de sua 
consciencia. 

Tem estad'l gravemente' enfermo 
de uma congestllo pulmonar o sr. 
ｾＱＮ＠ E, Cidra!. 

te, ores, que não estiverem ｮ･ｳｴ｡ｾ＠ ｅｉ＿ｱｵ･ｮｴｾ＠ e ･ｮ･ｲ ｉ ｉｃｾＧ＠ nns OCcaSlOes 
condiçõe. deverão rehabilitar- e, p.rCCIS3S, (azlil- e re..peltar por supe
a quererem continuar. Os candi- nores e ｳｵｾ｡ｬｬ･ｬＢｮｯｳＬ＠ ao mpS"!1) ｾ･ｭﾭ
datos formados em ciencias ou po que saula vencer os ad1 ersano . 
lettras nesle imperio. que não tive- ｏｾ｜Ｇｩ＠ uma vez dizer , um pminpnlc 
rem exercido o magisterio-publico erndor ､ｾ＠ estadu: «O Camacho Ilas
primario, deverão prestar exame :.:eu ｰ｡ｾ｡＠ dIplomata; 6 pena não se ll'r 
ｾ｡ｾ＠ materias de que não exhibirem ｡ｰｲｯｶ･ｬｴ｡ｾｦＩ｡＠ \'ocaçào e talento q IIc Por acto da pre,idcn cia de 2:5 do 
titulo seus de approvação lem para ｉｾＮＩ＠ p. foi a seu pedido exonerado de 

CUl/til/lIa. rra um verd3(leiro protector dos' promdtor puhlico ､ｾｳｴ｡＠ comarca o 
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= 
sr. Yt\lelllim Anto1nio de Souza, e no
ｈｬｉﾷｾ､ｯ＠ p.tr.1 o mesmo cargo o sr. Ar
thllr llolloruto ,Ie Souza, que no dia 
:\1) prr,tou juramento e entrou em 
ｯｾ･ｲ｣ｩ｣ｩｯＮ＠

Padre 108111lim F. Pereir,\ 'I,lrçal Ilnoio ｾｬＮ＠ Barroso Pereira, qne IlQ mez 
p. linhl \.10 ao Rio. 

ｅｾｰ･ｲ｡ｬｬｯｾＺ＠ tI I norte o V,clo/'ia a 
E . . . lO e o Aymare a 12; "f) "'li: o Hu-

sle ｮｯｾｳｯ＠ p:llnclO, que aquI.se a- ma là al3 e o roio Negro a l8. 

ｮ･Ｚ［ＨＧｪ｜ｭｯｾ＠ ao n<!Vo orgam da jus
ｴｩｾ＠ publictl um feliz e clogial',,1 ti
rOClfilO. 

Chl1V6 em lucla com a cnf('rmt<!ade ｾ＠ ." 
que o acommetlera, as 2 horas lI:! 
larue UO uia 1 deu a altm ao Crea
uor, aos 58 annog de iuaue. 

'ia carreira de sua vida, o finado, 
1 rcuniiio 11, nssenblra provincial, quanuo moço, foi sucr.e,sivam"nte: 

foi adiaua para 1. de nOI'embro. escril'ão da collecloria e agenle uo 
rnrrrio, nrsta cidade; profe sor PII-

DIUObl&l'o cwinle. blico primario, no Pari1ná; indo em 
SC3 LÍU;I plra côrte, ｯｮｬｬｾＬ＠ sob a pro-

-No D ｾＬｬ･ｲｲｯ＠ fiz>ram rell'lliio "opu
lilr para pedido ao govrrnorh n.\o res
ｃｩｾｩＧｯＱ＠ do contrarh Ila'p. f. 1). P. l. 
ｾｯ＠ entretanto aquL., 

O fi"Lllori;) UI) sr. Ilr. ｆｩｾｭＩ＠ Ｈ｜ｾ＠

\lello, I' loJo f:",ora vcl ao porto dl'!j.
la ciuJJe. 

Honra oi ｪｵｳｴｩｾ｡＠ do clisllnclo chefe 
II I com;niss;1O fisca l. 

Mais 11m cnm" nef.lldo aca ba de tecç.\o uo gr,lIl le ｾｉｯｮｴＧＮ｜ｬｶ･ｲｦｬ･Ｌ＠ es
horrorisar 11 orUl'ir,l P)pul:tç\t) desle tu bu n;) convent,) de Snto \ntollio 
muni, :ipi1,--0 ue te:llallVil de as:!'assi- e tom lU or,Il!:I, eccle,i \stic,Js. \'1)1-
nall) na ｰｾＬｾｬ＠ \ ue um! indefel.a ｶ ＮｾＭ liln lo par.! aqui, COIlOll-SC na egriJja Hoje, festa do Bom 1esus, na 
lhinha, contund ida barbaramente rIa freg uelÍa do Parat)' (hojc vtllJ), matriz. 
n,1 cabeç I por ｾ･ｵ＠ oroprio mariJo. fOI ｶｩｾｩＱｲｩｯ＠ da vara desla comarca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

E'este Luiz AII'e3 )[arçll, de cujos ccclt'si:1stico, por nl.;um tempo, e de
f.leto j,'1 lemo, llaJo ｮｬＩｴｩ ｣ ｩ｡Ｌｾ ･ ｮｵｯ＠ dl1 put.ll.lo prol'inci.ll, quando elll10 
primpiro I'epetiç;\o o crimOl que re- cOIHeguiu elevar o Polr,lty a munici
gislram H agilra. e o sC3un.lo o de pil c termo. Tamb"m foi JI1quelltl 
tcntati tJ. ue 'ii)lcncia á honestidolde villa profesnr pu b\ico. 
d·> Sll'l enteHIl. A e,tcs j:iiÜO<! ellc I)tli xou te"tamento, reconhcceitJ 
m IÍs. conf'lr0l3 cunst. \, 01 ue re .. istcn· :3 filhos, e p r seI! tesl \menteiro o 
cil c 1m ame IÇ \ <le m lrle á pe!lllc- sr. Helflald) ｇｯｭｦＧｾ＠ Tavares. 
na f,l rp )licial,llull p lris50 fru_trá- .\0 SIlU enterro e.JIlcorreraOl mui
rr ｾｕＮｬ＠ dilt" ia, quandu fora ｰｲｏｴｾＭ ｴＧｬ ｾ＠ p' soa, tanto d Ｇｾｴ｡＠ ciuade como 
<leI-o, p r j, ｾ＠ aclur rlle pron_ltnGI). dJ VJ ror, I-J i \ ｵ Ｇｾ＠ r; Ｇｾ＠ "m vigariD, 
aj,.o p,!To lJli". ;;'fuCtlllle, ,[ue pe.q ｾ＠ 'R."eq/lles calli in pace. 
trJrJ. . ｎｯｳｳＺＡｾ＠ sinceras C')J\uolnncias á ue· 

00 aulo de corpo de ,lehGto. rm s'llad..t flmili .!. 
ql\C for ,lm peritos os 5r3. drs, G :) li
berto e L:t 'lg , ＱＧｾＭｓＳ＠ U lastilMs(J est,l
elo a que deixou o perverso a pobre 
c in feliz rnulh"r; CIS os ierimenlo:l: 
Uma ferirh COlllUH com granrle per
da ,I'J sub,lancia no alto da ca beça , 
tendo 17 centimelros de compri
m(lnto no seu m·tior diametroj um ', 
011lra situaua na regiãO frontal, de 7 
a 8 centimetros de extensão; uma 
outra na re 17lão occipital, de 6 a 7 
ccn li 1lI el ros de ('x tensão. A mão esta
va fr,lcturadll, sendo o quarlo ncclo
carpiano fi OS51) compromettid l. 'o 
brn QO, a n lúbraço,. região cosla I etc 
havi 1 divers:ls eehlmoses. 

.'ia m,lfIhã rio dia '2 foi elle preso 
peh escolta e se acha recolhido á cu
dciJ. 

F'lram nomeados -111 ministrador 
da ｭ ｬ ｾｚｉ＠ de ｲ ｲｮＬｊ Ｌ ｉｾ＠ gerJes uesln ciua
de o sr. Valentim Antonio fie SOllza, 
e plr.t re-?er i\ r_cola mixta do SuhY.8 
sra. J. Tnomaúa f. ue, OUbll e Oh
"ei r,\. 

r.heg,\da n1 Humaylá, ncha· I! 

nesll cid Ide uma c!lmpmhi,1 dt"l
matica, do qUll e direclor o sr. José 
\ugllslo ele Leml)s, qUll tenciona. uJr 
aqui nlgumJs represenlaç6es. 

Hoje ･ｳｴｲｾ｡＠ conforme o SbU annun
cio. E'de esperJr concurrencia. 

Entraram nos dias: 
29-0 Viciaria, do sul; sahio no 

mesmo dia para o norte. 
ＭｐＮｴｳｳｾｲｴｬｭ＠ nelle para a côrle o 

srs. J. Wanzeller e Oliveira Rodri
gues, tio do sr. d r. Rodr;gues llrJga, 
e suas exm 1S, filias . 

29-0 Alic ,do norle; voltou. no 
seguinte di, . 

3-0 maylà do De terro; re-
gressou n dia se"uinte. 

- Vielam nclte o, srs. Luiz A. 
Werno.· .. e sua sr'., ur. ,\bJon o Ale
xanu,re E. de Oliveira. 

3":-0 Rio Negro, da côrtcj sahio 
de "oi te. 

--1'vi l) nelle com SUl sr'. o sr. \n-

• 
( 

ｳ｣｣ｾ｜｡＠ LITT:n'RIA 
DalllR.ccno Vleio·a-.," HU8.l 

ｉｉｏｄｅｒｾ Ｌ ｜Ｍｐｯｲｴｯ＠ Alegre-t.8U 

(Co/li inllação) --A escola-philosophica que en-
contra hoje ｯｾｦ･ｲｶｯｲｯｳｯ＠ apoio 
é ｩｮ ｣ｯｮ ｬ･ｳｴＢｶ･ｬｭ･ｾｾｯｬｵ｣ｩｯｮｩｳ ｾＭ｟ｾ＠
'ta . e, ella 4é aecordo com; u t.ca . 
ｾ￣ｯ＠ philosophica univenll procu
ra indagar a origpm de tudo, da.; 
especies, como da "ida, das ｦｯｲｭ｡ｾ＠
\ . v:,s, dos instinc.tos, da linguagem, 
das ldéás morae5 e religiosas, d l 
pensamento e 00 organismo social. 

E' talvez poris-o que conta um 
tão grande nu'ncro de adeptos, 

A impa sibilidade absoluta na 
poesia, a descripção circunstancia
da dos objectos, a analyse scientifi
ca da co usas tudo isto de naua va
Ie quando os sentimentos humanos 
não irrompem com todas as suas 
lagrimas e todas as suas alegrias. 

Não podemos comprehender o 
poeta exclusivamente ーｨｩｬｯｳｯｾｩ｣ｯＬ＠
e em Sully Prondhomme.que é se
guramente a mais ab:oluta affirma
ção do poeta philosopto, vemos 
transpare(er um sentimentalismo 
discreto, e mais de uma ve;: o pes
simismo negro de Stopenkauer, co
mo lhe chama Guinet, surge no 
meio d'aquella serenidade melan
colica, como um ecco funereo. 

Se a antiguidade proJuzio obras 
immortaes e duradouras foi sem 
duvio.l nenhum1 ｰｯｲｱｬｬｾｾｴｵｲｯｵ＠

r 
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, - - -- -- . . ｪＨｾ＠ j":é.' ＺＫＺＤＮＧＺ［ｦＮＧ［ｾ＠ :+: :+: ;; a' ale rias e o' ｳｯｦｦｲｩｾ･ｭｯ＠ J.! ｾ＠ fJ; ｦｾｩｲＬＱ＠ c(lIIi, "Indo ail1·1a ao' ｰｩｾｴｉｾＭ ｾ＠ '!ix" ｾＧＧＧＺ＠ '. "" ..... _ Ｇ ＮｾｾｾＬＭＬ＠ I . ":+; 

li impa, sibilidadc J'h cousas inani- su' q uea:o;i,tirl'm, toda a ｓｕＬｉＬｩＺｾｕｴｬ､ＬＱｏ＠ ｾＮＢＢＮＧ＠ HOTEL YPIRAN GA :.;, 
maJa , O modo de ｌＬＧｯｭｰｲｾｨ･ｮ､･ｲ＠ pur te acto da alma rellglU'as e ;:J;l 

a arte não mudou a ll1tUlçiio, po- bem formada , ｬｦｾ＠ JOINVILLE :+; 
rem é outra, " Francisco, ..{ d',\ go Lo de 1 5, !!til I:': 

Pintem-.'e o quadro 'imples e -:::::::::::::: I:+:' = o'" I ;.; 

pungente' da "id,1 quotiJlana- A '!! tt Este conhecido e acreditado :.] 
partida de um rapido combo}'o, a A VISO ｾ＠ etabelecimento, ituado ｾｭ＠ Ｆｾ＠
multiJ,10 variaJa de todas a' espe- *1 uma da ｾ･ｬｨｯｲ･ｳ＠ ｲｵＬｬｾ＠ da 'plt- ::+;1 
cic, e de todas as raças no convez ｾＮ＠ toresc.! Idade de JOlnvtlle, ＺｾＮ＠
de U'TI vapor ｴｲ｡ｮｾ｡ｴｬ｡ｮｴｩ｣ｯＬ＠ o baru- P ortillc COD er\'ador :t+f pro\imo ao porLo, continúa ｾ＠
lhú estrepitoso das nál rooagens de Achando,se de ignado o dia ,25 ｾＬ＠ a Gfferecer tod.ts as ｣ｯｭｭｾ＠ ｾ＠
uma machina complicada. a'i pan- d,e Outub:o para a eleição ｐｾＨＩ｜ＬｉｉＱ］＠ :*: didades a05 r, \iajuntes, ｴＺｾＺ＠
catlas mas i 'a da' picaretás nas clal eonnda- e aos Sr', Eleitores :t-: Refeieões ｰｲ･ｰ｡ｲ｡､｡ｾ＠ ao gos- .0+:, 
sombrias g,llerias da' mina, a ｣ｯｮｾ･ｲ｜Ｇ｡､ｯｲ･ｳ＠ de te municipio pa- $l 'to dos hospedes, ｾ＠
ｰｲ｡ｾ｡ＧＬ＠ o" ､ｩｴｯｾＬ＠ a' bla phemias nos ra uma reuniiío política, no dia 9 !ffil Quarto' asseia,dos, ･ｳｰｊｾｏｓｏ＠ e ｾＬＮＬｾＺＧ＠
enncnhos de aS'>t:car, as monotono do corrento!, ao meio dia, em ca a I;+;'. yenttlado , ,f. 
cantiga e as melancolica tyrannas de rcsidencia do abaixo a ignado, 1$1 Banhos quente e frio. :+; 
no rancho dos tropeiros. o clamo- ,Fran isco, I' de ;losto de 1885 :# Bilhar, E:tc, etc. :+;: 
r', e os silencio, dos eitos, ｡ｾ＠ ale- d O' ＧＱｾＮｐ ｲ ･ｾｯｾ＠ fuod ieo'W, IU'ou .pti •. ｾＬ＠ " d o Presidente o Irec tono I,r. ｾ＠ .. Te gria'da' ,tellí.a/as c a' brutal i ade' ｾＮｾＮＧ｜＠ d ito e oceio: r:'f.1,' 
do fI'OIICO, todo este sU';urro faz cô- Jo.\O p, ｾＱ＠ \CHADO da PAIX \0, ｾ＠ ｾｾ［＠

ｉ ｾ Ｚ＠ ｾ｟＠ :;.: ro c acomnanha as ri 'ada' e as la- "''''' 
srimas ･ｴｾｲｮ｡ｳ＠ da humanidade, ｾ＠ () proprietario: ＱＰｾｯ＠ ,\'\TO'\W ;.:, ' , ) A .. TUNCIOS ｉ ｾ＠ co, 'I ｜ｾＱ＠contll/lIa, ｾｾ＠ \..onl\f .. \ 1.\1 \ ＩＺｾ＠

ｓｰ･ｬｬ､ｬｩｬｊＬｾ＠ !"', 
------ ｾｾｾｾｾＳＨＩｧＺＺＩ＼Ｓ＼ＧＦＺｾｾﾪＺｾ＠ ｾ＠ "" """ , ｾ Ｚ ＢＮＬＮ＠ ＮｳＮ ＬｾＮ ＬＬＮＺＮＮ＠ -:..:, . ｾ ＺＺＢＢＧＬＬ ＢＧＢ＠ .' .'..:,' 

Um beijo lhe colle 1 rublJo, 
c"prlchoso. a . 'u, f4.lrte t: ,-alido' 
e VOri- !'foi f'!Tti vo e lef do 

..... ------ quo I beijo cnIiJr--
-fUa- amuada a _Im me ､ｬｾ＠ : 0- 10tre

Ipído, 
rdOo-te a _urpr 'li e e to, cúpido 

o ｾｬｪｏＬ＠ que med te; m •• de Impnvido, 
d "I blo' rubro meu" -por P"03 rabida
te dou, oão o e .ti"o fero e publico 

d'uro. mftsmorra tabida; 
porem, o de\'ol..-er·te o beijO a\'ido, 

que d'e-te em querer luhrieo, 
do, lablO teu de arroubador an .lico .. ,-; 
E .. , I dIodo, deu·me o ｢･Ｇｊｾ＠ melieol, 

OR, LUIZ GrALBERTO, 

te mlloieil,io, 

Dó consultas na casa de 
ua re idencl3, á rua da 

Fonte, n, 9, todos os dias 
da 1 2 ás 2 e das 5 ã 6 
hora da tarde, 

Attende á chamadas pa
ra f6ra da cidade, 

(Ver- d'outr' ora) .. , Vacina ás quintas feiras e 
domingos, da 2 ,3 horas 

I da tarde, 
B, C, 

SECÇÃO LIVRE 

• 
•. JltIi:lC. PHOTOGRAPHO 

o abai o ｡ｳｾｩ＠ nadu participa ao 
respeitavel publico que abriu ｮＧ･ｾｬ｡＠
cidade o seu gabinete ｰｨｯｴｯｧｲ｡ｰｨｩｾ＠
O'" orrerecendo eu lrabalhos pro
fi . ionae , ji bem conhecido:" e como 
alta no\'idaue 

a s pbotograpllioslDstaotOlo coS 

por preços-modicos. J 

A famil!a elo ｦ｡ｬｬｾ｣ｩ､ｯ＠ ,igario ea
dre JoaqUim FranCl o Pereira Mar
ｾ＼ＱＱ＠ !:radece de coral.'i1o a toda li 

P o.) ,lJue durante enfermidade 
delle, ､･ｲ￣ｾｬｨ･＠ prova d'amizade 
ｃＨｊｄｾ＠ eu, seniço e \i itas. efi eCdo a 
tarltlaue de acompanhar-lhe o cada- Pretendendo demorar- e pouco 
,er até a ultimt morada,noda ｴｾｭｰｯ＠ n'esta cidade, pcJp ao , ｾｩ ｾＬ＠
r.onrida para a ml'ssa 1 L' d' {mctos fa\'orecedore para e ,hrtgl-. e c Imo la b t l-' l que, r.rá rezada pelo repouzo dE' sua rem revemen e ao eu ga lne e no 
o!ma li '''reja :na triz d la cidade as I ｕｏ ｔｾＴ｀ｵ＠ P E DRO I ,' 
olLu hora da manhã do dia 7 (e\ta-, ＨｾｬＮｌｏ＠ vo:; ZE c\. 

ｾｾｾＧ＠ ［ｲｾｉＮＡＮｾ Ｎｾ＠ ｾＮＺｲＬ＠ ｾ＠ Ｎｾｾｾ＠ ;r....!!::.. ｾ＠ ir. 

ｔｈｅａｔ ｾ Ｍ
ｾﾷ｣＠ ... i'1 ' uW ... 

E PECTACULO PARTICUL.\R 
1 ', ,t e(o 

O \ uon DE U\l \ \lULIIER 
Comedia-drama em um aeto, 

Personagens: 
E poleta (cabo de tambur ,) ｒ｡ｭｯｾＬ＠
ｾｬ｡ｭ｣､･＠ ('uchri tão ) jov, A de Lemos 

Julieta d, Maria de ｌ･ｭｯｾＬ＠
ｾＧＬ＠ Acto 

CAS\'\IENTO E DAPT/S\DO 

pelos artista Ramos e ｾｉｩｱｵ･ｬｩｮ｡Ｌ＠
11', Acto 

DO\nXGOS FOR.\ DO SERIO 

scena-comica pelo actor ｒｾ＠ mos, 
" Acto 

TORIIlIO 39 DA " 

Comedia em um acto. 
Personagens: 

Fernan lo(cap·, de infant. )1, Lemos, 
Torillu (soldado da " Ramos, 

Clara(mulher de Fernando) Ü, M. de 
ｌ･ｭｯｾＬ＠

loanna (creada)d, 'Iiquelina. 
Terminará o pectaculo com um 

｣ｯｮ｣ｾｲｴｯ＠ de guitarras pelo prmieiro 
guitarrista Lisbonpn n acom pan hado 
por seu fdho o jo\'en brazileiro A, de 
Lemos, 

o re to do bilhete. ｱｵｾ＠ .l!.í4.Podem 
ser procurado na mão ftío director, 
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