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i : 

EXPEDIENTE 
AVIO 

RO"-;lmo ROS fRvorecedores 
do " Uubiton.;"" , (I"e ... lUIa o 
deveuI, (IUCP ,Ic fts!!lgnatllral!l, 
quer de publicaçiJes, (Iue tee", 
Dllln"aclo fazer neste pel'ioclico 
flllciram tel' a b.uulacle "e, 
q""uto untes, nlalul"r ""I"ur 
JIiIellS debitos: !!Ienclo flue U'i 1"''lI
soas ele foira , .. fl"enl telllOS 
nuuuluelo a 1l0SSft (c.lh" , e elll 
Cllj.. loc lllicl ... cle. ai ｮ､ｬｾ＠ Illio te-

L_-, __ ＬￃￍｬｬＧ［ Ｎ ｩＧｩｬｾｍｭｾＺＢｦｾｴｾｾ ｲ･ｬｬｬ･ｵ･ｲﾭ
n08 pelo corl'cio a'i impõr1 lln
｣ｨｾ Ｎ Ｂ＠ ele SUII .. ｉｬＡｬｏｪｩｾｉｉｉＮｴＢ ｉＧｕ ＢＧ＠ .• Ie.,.. 
conta"" .. us c1c!!IICZR'i df' .Hwte. 

Nó!! lhe!! "crewos ｾｉＬ＠ •• t"loI. 

ｐｲｰＮ｜ ﾷＨＧ ｮｩｭｯｾ＠ .1,,;·1,' i 'l ' lU" .1 í I ler
mi ... ' · I .' ,/ ·,.H ::ilr 1 ';11 r,)I'lil 
.; . \ 11 t Ili ',1 11"1 l \ ("" " '1;::" I I l ". 

r' 'I . r .• r dI, ｉ Ｇ ﾷ ｾ＠ . .lI ," I ,Hão 

ＭＭＭＭＭｾ＠

FOLHETIM 
T H E A T R O--M U N D O 

ｓＢ ｏｾｏ＠ nE Ull \CTO \0 CORRER" n::I. A 
Z7\t 7" -

'") .... " ＺｲｯﾷｾＮｈｴＢＢＧａｔＨｃｏ＠

P'H 71. C. 

-- .1.1 t' h:J!nd I,' prvl, 0. 'b! 
ｾ Ｈｴｦｲ ｮ＠ o ｰ ｯ｢ ｲｾｺｯＮ＠ flmll ｯｾｮｾｳＡ＠
nl rultos ｐｾｾｕＬ ｽ＠ u p;re r 1 
sobro (lirlH t ' " . qu'! I.reJrta!1 ... 
.\ bvo urR a in"tru ｾ ｬｬ ｴ ｬ＠ , 

cle fon,c c trio quo morram .. 
\ ＬＮＬｾ＠ ..... q poiCl; Ｘｾｦ［ｩｷ＠ corrAm 
ｴＮｾ＠ '- .!" ｐＯＩｖｾ＠ Ｂ ｾｉ｜ｴ｣＠ It urta 

& ni\'l ｾ･ｪＨｉ＠ •. nào! 
e 5(uncn t J ｣ｾｾ［Ｚ［＠ qU<J tceu, .. 

1I11lhonarios 
I') US'l "n rios 

c os grBndes donm,dorcs 
d'l thezouro lia ｮ｡Ｎ［ｵｾＮＮ＠ . 
viver possa.m! ... infUS nlng ueml 

Ao é verdflde .. senhores! ... 

À: ｩ｣ｾ［＠ Ｈｩｵｾ＠ ｾｾｩＢ［Ｇ＠ ｰ［ｯｾ･､､Ｌ＠ : . 
que ｩｾＮｲｴＦ＠ qURlq uer meudlgo 

ti I'cr 111 • ' ) IJ (I tlC devem de sua as
signalul"oI e ti ' publicaçõrs.que tecm 
mandadu fazer nestc periodico. 

INDICADOR 
ａｾｯＢＧ［ｬｉ･ ｾ｜ＡａＮｓｴｯ｣ｫＬ￡ｳＳﾷ＠ .5".sa b. 

e domingo , r .da Praia, b. Geral 
ａｬｦＢｩｬｬｴＢｲｩＬＬＭｾ｡｢ｾ･ｯ Ｎ＠ Nune' & 

8erralharla. Trabalhos garamidos 
Wild ncr &- Trmão, r . da Praia, .t . 

--BABITONGA 

INSTRUCÇÃO'PUBLlCA 

lX 
'llcb lo d' ['ra'a ｾＨｪ＠ C,):l11'1l. ｜ ￇｾ＠ o ｄａ ｾ＠ D.\ZES P.\RA IlEVORa.". ,1 , J( ,r. ui, _ • 

C"z" do Chrillitllluo. ,\rmaz, m Arl , 4'-0 prore o-:-Jterã o:ordena-
de molhado, r. dd Praia, 29. tio corre' -." len te á e'.',SSi a que seu 

D cspRch"n.e Geral .\n tonio da titulo p en . - de 1'. 
CO'la Pereira, r. da Praia 3:J. ':OOOtl. .,' ｏｏｾ＠ . 

" briclI ele ｟ｨｾ＠ de Vi'lva Gnrr - ｾ｟＠ •. icaçJo o (''te. conrGr· 
sen 1.\0: Filho, r. dos Pescadores, me a escola que effectlvamente re-

lIote.1 Ｎｾ ＮＢ･､ｲｯ＠ I. ｬＩｲｯｭｰｬｩｾ￣ｯＬ＠ as- ger de 1'. 2'. ou 3'. intranCl8, sendo 
SPIO, G. Krll"cr, r. da ｾｲ｡ｴ＿Ｌ＠ ｾｏＮ＠ n'est 1 (as das cidades) 5001l, nas de 

Uotel "pirauéll, em ｊｾｬｉ｜ｙｬｉＮｬ｣Ｎｌ＠ 12'. (as das villas) 300,":1, e nas de 1'. 
notiIOO,- dt. J .. \. Corrcld ｾ｛ｊｬ｡ Ｎ＠ I (as das freguczias e arrayaes)200t rs. 

11 11. ·ieu .. ,Ie ｰｾｲ ｴ ﾷｬ｡Ｎ＠ tle campo e sa- ｾ＠ t' Poderá rc"cr ctfcctivamentc ｾ＠
1,10, por Bcnj. Clrl'a\ll'J. de'intrancia inferior, mas não a desu-

.. bllrlllllcin .Ilinervll de Alexan- ocrior ao seu titulo si não interina-
dre F. I into, r. da Praia, 27· inentc. ' 

invalido, ao desabri:;ro." 
si uma e.mola:humdde pede? 
' o . o ... .... ..... . 
'fé dos pobres os filhinhos 
hlo de morrer, co!tadinho., 
d08 males desta penuria! 
ou crescer de raça espuric .. 
sem s bcr de cdu"açilo ... ｾ＠

: nos aIOS d8 perdiçll.o! .. .. 
• • , , , • , • • , • • • • o • • 

Ma, . os roi eros luvalido" 
que nlo podem Ｎｴｲ｡｢｡ｬｾ＠ ｾ＠
ou foram J& mUito utc .... , 
acaso hKo de ir roubar 

p 'ra ter pio! 
Isso nlol . 

que as masmorra, todos s:>bem, 
alu e3tão jlara os IsdrOes 
Quando nio sM de milhOes' .. 
Pois ｏｾ＠ miseros ｩｮｶＸｬｩ､ｯｾＮ＠
cgros, tristes, nús, esquaHdos, 
estes pobres aleijados, 

que onxotados 
como eles ruins, inuteis. 
morram de fome na estrada ... 
por es.'i s ruas acnbem! ... 
• • • • • • • , • • I • • • • • 

Nho' h'& ＧｾｬｬＧＬｾ＠ ｩｾ､ｾ＠ ＧｱｾＧ［Ｇｉ［＠ t inIu. 
uma jlobrc orpbll. .,.' 

que, coi tada, 
ajudava·me a viver, 
cozendo chapeos de palh ... 
m ui tas vezes sem co mo. 

um Jill ir."eirc'. 
AW como o pobre trab.li_a 
para ver algum dtnhoiro. 

quo \'65. senho.e:, 
esbanjais todos o dia< 
em noites: conseout, v," 

da orgut'. o. 
NAS, miuhf\ neta, nn" ｲＡｾｕｲｃｩ＠
da fonle, crestou " ... \ I V .... 
folhinha" de sua T "j,' 

morreu.' .. 
c p"ra enterral-:., ande. e" 
pedindo pel& Cidade 

du por ta em t Mt , . 
que a fe do christlo confortu 
a palavra do evangelho. 
mas, permittam'UI" dizer: 
Re negou 80 pobre \'r Ih·) 
que .em nada, nada t.r I'a, 
cuidade de poder 
enterrar l ua netinha 

sem di.pend, r'. 
. ....... .. .. . 

• 
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çA suas casas, por 
lO pector ruc _o. ou mestres. 

(Continua) 4lue cID viagem de sua fUDCÇQes 
ｰ｡ｾ＠ mais de 15 kilomelrus do lugar 
de sua residencia. terádmatis a grall- CeLL.4BoR.tÇ,tO ｾｰｳＮ＠
fir.ação extraordinaria e :) rs cor- J: 

respondent'1 a ':IIda kilometro exce- 8. ｆｲＮｄ･ｬＮｾＮ＠ do Sul . ,I 

dente do 15, quando deixe o cargo (Apoo 01 1cnto) p I I f 'U'", ＺＧｾＧ＠ ｾｶ｜･ｲｮＨＩ＠
ll'rá o direito a l'SColha dd uma ca- (Go"'lIIuação) I ｲｭｰ｜ｾｲｩ｡ｬＬ＠ P,Ir! t .\ I I r,',nsao 1II C,IO-

del'ra ",'I"a ou não provida eCCecti\'a- J t i .1 , rro I) pu.1 I 
E, . t debal'xo de traclo ( a es ra a ue \t' • r-uro 

mente de 3'. intrdncia, independen. no r I m apon ar . fi' . d ' 
te de exame ou concurso. certa ordem ·chronologica. o quanto e a ｰｔｬｾｲ･ｲ･ｮｃＱ｡＠ dr Inlhva qllll pve 

,. re ter ta cidade para a respectiva es-
rt. 5'. ｂ｡ｶｾｲ￡＠ uma da e de ad- dt ta no a terrol, mais OJ meno. .-

.t d') Ｇｾｂ＠ ervlr ｴ｡Ｂｾｯ＠ inicial. 
J
··lf... t \ .• ra .as ･ｳ｣ｯｾﾷｯ＠ de 3'. intran- motoe alt:osnoiSO' 115, pr ,., 'i" l. 
\J1l.. ..., • h b'l Continllar-se-·Ia. 

cia e as mal que tiverem, pel,) me- de 1>.\ e para ｰ･ｾｮ｡＠ m:1l .11 I escre- S. Franci co, 8-8-1885. 
D ,a Crequencia diaria de 60 alum- ver-lhe a respectiva ｨｬｾｴｕｲｬｬｬＮ＠

Entretanto appuece a questãO da M. 
D§. unico: O adjunto será remllne- rpsci 'io d,1 COlltracto da e. r. o. PI!
rado(3OOJ) ehabilitado de modo a drol.ql',L11'I ll ' wiamenie ｡ｲｲｾＭ REGISTRO GERAL 
ter direito a poder, querendo,ser no- cta os n ,., ｉｾ＠ '\I'Ih Vlt IPS illtl'res p.s. t,---
meado profe.JiOr de 3' classe, quan- E' a..sim \lU\.! nãu pudt'mo ' deixar 
do tenhd a idade legal. de, abrindo IIqui um p.lTI!nthe-is, ｾｾｬ＠ Ｘ［ｾ＠ _ . . 

Arl. 6". Sfonio officialm .. nte con i- pa sar a emittir a rcsprit'l ｾｯＬＢ［ｳ Ｍ ｾｾｏｉ＠ recebí (\a ｮＮｯｾｉ Ｎ ｗｴ￪Ｎｉｾｮｾ･ｭ＠
derado profeiSotes. dp. in ｴｲｾ｣ｾｯ＠ millt-- cou iJeraçõt , ml!!!J de:;é-I tie ｾＮ＠ S. da GloTll\.' ｱｵｾ＠ a ｣｡ｰ･ＱｬＱｬＱｨｾ＠
rrimaria ou ecundana da pronncla curtiu com o quan t." j.i téill dito a di- d'aqul"lla ｦｲ ｾ＼＾ｵ･ ｚｬ｡Ｌ＠ oltereceu o SI', ' 

os cla ificado conforme o art. 3., sna redacçãlJ d ｾｏｬｨｊＮ＠ Bllrroso Perelra. 
teUS ｾｵ｢ Ｌ ｴｩｴｵｴ＠ lega e o professorps Esta 10calidJ1e, ue ufana- e de 
dI' .:ollegi - particular de ｲ･｣ ｯ ｮｨｾ Ｍ ter ido berço do il ustre reitor do Os amigos do sr. L. A. Werner, 
ci(ld importancia. O' mai , i não!t- emmari.) de . JII e. na corte, cone- em n. de trinta e tantos reunid,,,, 
,pr In c pacidllde pro(i< ; • I eI- go Joàu M Ithia de ｃ｡ｲｶ｡ｬｾＱｏ＠ Bupno, e fizeram-lhe entrega de uma maniCet-
hlbida em exame. t, mt:n- dograndelithur<>icl).latinista eorad,)r tação de apreço, assignllda por mui-
te a deno[JI;n - cv.las . ..agrado viga rio BenjJmin Carvalho ta pessllas, orando 

Afr.' í·. ade e en in \ tI'Oliveira, tãu COIiSptcuus var e" J'á, r. dr.1l."eurVel 
tanlo que não \'á de enconlro á mo- Callt'cidos; bem como do allvo"a o 
rlll. á bygiene e ás leis do paiz, ujei- provecto Uanoel Jose d'Oli"elra e 'a semana passada livllmos o pra
&I'-Se-Ihe á inspecção publica quanto outro cidadã s di tindos e contem- zer de conhecer e comprimenlar o 
• islo. e o respectivos ､ｩｲｬＧｃｴ ｯ ｲｾ Ｌ＠ poraneft : d. juiz de direito do Tublrlo, sr. 
m -tr ou preceptores p.trticular, . Francisco, que possue nma bar- dr. Marinho, que nos foi apresenta
.. n iem dlr cturia da 111 truccão o ra de facil in<>rC5So e o melhl1r porto do. ., ê um cavalheiro sympa
programma e metbodo de eu 'ensi- 110 uI do imperio d'esde li Rio de thico e aUencio o. 
no, dizendo os compendio que ado- Janeiro até o cabo d'Horn; que, em Veio e regressou no Humaytd. 
ptam, a planta e ituação de eus as- ua zona abrange os valles mais fer-
tabelt'cimentos, os nomes do r pt- teis desta ｰｲｯｶｩｾ｣ｩ｡Ｎ＠ que ligado como Pedem-nos para accrescentarmOl 
di vos educadores e educand ,att - se acba com a rica do P!!rdná, por á ｮｯｴｩｾｩ｡＠ que demos sobre o Calleci-
tado de moralidade e estado pa - via de uma magnifica estrada de mpnlo do padre Marçal. que lambem 
d pelo parocho e auctoridad lo- rodagem, promette um futuro bri- exerceu no Par!!ly o cdrg.1 de dele
ta '. e, de tpmpo em tempo detcrmi- Ibante, contendo em seu seio a mais gado htterario, em que se houfI 
nado, um mappa do movlmeuto de pro pera. e florescente colonia al- mUi dignamente. 
luas aulas. lemã, a mteres ante cidade de Join-

Art ". O ･ｮｾｩｮｯ＠ será ohrig torio I'ille; -S, . Franci co ｾｯ＠ uI, em sum- Espectaculo: Conforme esta .. 
para os meninos de 5 a 14 annn, ma, tem Sido descon Idertldo e me- annunciad'l r liZllIl-se na noite 
aentro de um raio de 3 kilometros, ｮｯｳｰｲｾｺ｡､ｯ＠ ｾｯｲ＠ aquell . que ､ｩｾｊＱｐ＠ ti. 11011 V > " nrurrenria, mil! 
• contar da casa da cola ou éd· da dos ｾｬｬｏ＠ de tmo do pa.lz. l,! btJm d·>ID :ltlnh) pnr pnr 
pomação em que ella p<;tiver E e:>ta u_ma ｶｾｲｾａ＠ le IOconh>st.l\d; \actores. devido tdlvez á cltrpn • 

unico: Pela não ol>,ervancia d - é preclsonao. Omltlll-,... ensaios.â pressa com tl n ', 
te art. erão r ponsa\'eis o pJh, tu- :ralvez o Clume .e a IOveja e o dt+ aqui ｣ｨｰｾ ＺｬＨ ｴＨＩｯｬ＠ fizeram ,t J 
tores, curador ou protectúr dos pelt? de alguns ejal1l a causa da in-\ F' ,I • pnr Ｌｾ＠
respectivos meninoi, bem como pe- jushça, que soCCremos. l('S '101' 

la Idlba que est , em licença ou ｾｴ￪＠ .hoje o ilencio ｴ･ｭＭｾＰＵ＠ 8S-;aZ para porm I tIO r t 
motivo ju lo, tiverem na frequencia ｰｲ･ｪｵ､ｬｾ､ｯ［＠ nem um usplro, ntm costumada rranqn z 
escolar. Para i to se estabelecerão uma quelx8 em prol dnl nO$SlIS ｬｬｩｾ･ｩＭ d. M ri que Ｂｾｪ＠
JX'nns energica . Exceptuam- e des.- los! v 
LI. penas os que provarem dar o en- Cumpr. agora, 
. 1\0 a.. et16 11l18in81 ao iRt rie, cUltiAepe de ., _"':L 
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• 
CIlnl); a., ｾｲＮ＠ 'H 'IUP. t"uh I In .. i, 1l;;llIllIl5lUIII cercada 
.!l}.i!{Q :)ar IÇ') ("U ';"IH,I I I h ., 1 - bllvs c Ih ｩｬｯｲ｣ｾＮ＠
mose j,IVcn A, ,Itl ｉＮＬｾｭｯＢ＠ 'lu ,' ＱｉＬＱｯｬＧｾ＠ I_ _ 
gl'rtltn tlot lI) C,) ni(;" III "J.h p,lpels. nisso A Mocidade de Porto-Ale-
Cl\n i,III P""H n IS ｰｾｰＬｾｬｬｲＭｬｨｾｳＮＬ＠ rll' gre: 
n.lgII'll IIln,l,) , um ｳＧｾｲ｜Ｇｬｬ｜＠ ri.' utl1l1u1l .·. ..Finulmente, acha-se sobre a me-

S llt,r,'z-nos, porllm, li etecuçi,) t/IIS I za da redacçãu da Mocidade o Ba
ｾ ｵ ｩ ｴ＠ Irr,l , p,'I,) ｾｲＮ＠ L,lm '; e Ｎ ｾｰＬｮ＠ filh '!. biton,g.a, orgam imparcial, liUerario 

1 t 'IlWS ｲ ﾷＬ ＬＬＬｬ ｬ ｮ ｬｾｬ ｬｬｰＬＮ＠ I c.Jlmo, a elll! e nohclOSO. Na ｾ･ｲ､｡､･Ｌ＠ é pequeno 
que annUIChl no progrJmm,1 ou quanto ao seu formato, mas gronde, 
diga, ao ir tocar cada peça, o nome impurtante, elegunte qUdnto aos 
deI Ia. . seus escriptos e !litidez de Impre<.São. 

Quant? á muslca... bem s3bem'H I E ｡ｾｯｲ｡＠ o collega permilta que agra
que aqUI, presentemente, s6 a temos deçamos a honrosa visita e as delei
em grlpha. taveis paJavrds com que noticiou a 

Dlzem-nl)s que o grup'l dramatico recepçao da pequeniua MocIdade,» 
prepara-se r"ra levar em scena Os Nada tem que agradecer-nos o e8-

sinos de Corneville em castJ, e que, timavel colle3a da esperançoS<1 M 0-

com auxilio de amadores, prete'lde cidade; a nós é que cumpre mani
dar-noo noites de dramas mais ou festJr-lhe o n0SSO reconhecimento 
meFlOS apparatosos. pelo bom conceito que fdZ de no.so 

Pois sim. humilde periodico e os li""n"eiros 
ql!alifíCJlivos com que a,'H'll reco

Chegou hJ ntem o «'\ymore,. do menda us nossos pobre., e'''''pto,. 
norte , regressará amanhã' 

Exonera-se o <J3ab ItOIl ga do com
ｰｲｯｭｩ ｾｳｯ＠ q'le a si tomára no 'n. 1.2 
para com a Musa éft{ oderna do sr. 
ｄ｡ｭ ｾｯ＠ Vi eira, EnCdrreganrlo
lIe dcste (r balhQ.$pj'Juii:.Ls., tllOÇ.o ｾＮ＠

Ｍ ｜ ｾｲ ＮＧＮ ｯＮｯＬ＠ oom poeta e já conhecido 
escrip<or. prestou-nos .0. duplo ser
vico de escrcI'er m a:!lsLrJlmente o 
juizo cri ,ico, ctlja publicll,',iO hoje 
conctê-se. e ｡ｾｳｩｭ＠ poupJr-nos a con· 
tingencla de !linda ･ ｾｨｩ｢ｩｲｭ Ｐ Ｕ＠ ｮ ･Ｎｾｳ ｡＠

apreciaçao a invalidtlde ue ｵｯｾｳ｡＠ hu
milde e inhabil penna. 

SO B Il F. A ｾｬｅｚＧ｜＠

Temos que agrautlcer a') nosso il
lustrado culll'IP d' A Lucia o hon
roso ubsequio Gue esponlaneamente 
nos fez, lrarscrevtlndo em suas co
lumnas (ju lho .23) a reclamação do 
• 1:.1 do <J3abi.onga, Esse servi"o 

da bondade du om'9() não s6 fez elle 
a nós como li maiOria do ｰｲｯｦ ･ ｾ ｯ ｲ｡＠

do prima rio, em cujo nome, portan
lo, o agradecemu tambem, 

ECCOS 
O r. Juse ｾｉ｡ｲｩ｡＠ Ferreira, re,iden

le na eslacão do Cruzeiro, em S. 
P,lul" . invéntou um gaz ecconomico, 
de IUl cidra, limpa, sem fumaça 
ｮ ｾ ｭ＠ mau chei ro, ao alcance de Io
dos, porq lle lodos o podem fabricar 
eu lO a ma;"r faci lidade para a iHu
minação do interior de ｳｵｾｳ＠ casas. 
Vae pe. lir previJ egio para a venda 
dos apparelllús, Que sao simplissi
mos. 

CUIl RElI. DI': SA 'iTos-Tt!mos rer'ebi
do 'lSte importa'lte diario, de grandtl 
formato, prlpriedade ele uma assoei
ação e com a tlri\gem mensal de 
50000 ･ｸ･ｭｰｬ Ｂ ｮＧｾ Ｎ Ｇ＠ E' Ｇｾｉｉ＠ redad r
cheCe o sr. J. Guplrr ·i · ' r'lja ｊｭ ･ ｾ ﾭ

tradu ppnna já (',(,' I·' ' ,I] I, I"s le a 
sua rlirt:rçõ\o n, C r ") ,/Jg)'31l0. O s.r. Comillo ｃ｡ｳｴｾｊ｜ｯＺｂｾ｡ｮ｣ｯ＠ roi 

Ánn" 1. :) .IS. Ｌｾ ｦＱ＠ Jn ＢＧ Ｌｬ ･ ｾ＠ o 2.2 de ｡ｧｾ､｣ｬ｡ｴｬｵ＠ ｰｬＩｾ＠ s. m. fldehssu.na com 
muit \ 11, 'H:la b 'Jil! gr 1\ 'Ira , q' '. o titulo tie vlscunde de Correia ｂ ＨＩｬｾ Ｍ
traz, d,l -,I 'I L. Casa J(, 'lisl'ri' Ir Ihl l lh ). . 
de --.lill 's. 'l'le el p, u II1IJ1' 1111 :11'1 Ｇｉｊｾ＠ purque pssa PfererenCla de 
rmp"rin pll\ I\',taoll . qu ' :llIt\' , ,u chJ- ; I,Hn ＱＩｾ ｬｲＮｊ＠ nume ｉｬｾｧｬｯｲＮﾫＡｳｯＬ＠ do agra
m:. v:J ElI •. ua/(/lacrí. llaJ" . Ｌ ｾ ｪｏ＠ podlJ ser tambem de 

fiOllril fl J '- . ｜ｉ ｾ＠ ,'UITl .! \ ＧｾＬｴ＠ I 'o d·' 'e.l hlulo? 

yezes_ 
de tentar meDOIpreço ao elP.a.. 
roso merito de nOllOl yultos Htta. 
nos. 

Na camara eleetiva portugueu fel 
aprC'lCntado um projecto de úeD. 
ç:l.o ao agraciado dos impOltOl da 
mercê de seu titulo. 

• 
No grande hÜ"pilal de Berlim .. 

presentou-se uma formosa joven ､ｾ＠
clardndo ｾｴ｡ｲ＠ surda do ouvido di. 
reito por ter nelle o seu noivo dado 
um beijo fortissimo, que lhe causou 
aguda dor. 

Apre! que beilo d'alma! 

No Rio-Verde fdlleceu 'a preta Ia
cinlha com '50 BDnos! 

No BrJzil ha !56.550 YluyOl • 
321.:369 viuvas. . 

De 1199 a 1875 as minas do'Bra-
zi l lt\rn produ'ido: I 

Em ouro. 13,150:470:153"%151'5. 
« pr,üa: ＲＱＮＸＹＵＮＺｭＰＺＱＲｾｾｏｏ＠ n. 

no Any.Jzonas, 1385 a 1886: 
Rr.ceh: 2. 750:.f.95lJ-rs . 
.... ' -: i.Só .. Ｙｾ｜ＡｴＢ｡Ｎ＠

TrTlLLO 
Depois de uma missa de requie".: 
- Sr. padre, eu nada devc;pagar 

pela missa. 
-E porque' 
- Porque comqu3nto quem _ 

manda:.se dizer fosse lambem o leI
leiro, o sr. padre s6 (aliou nelle na 
missa e não em mim sapa'eir6 
quando disse regnum ｣ｾＯｯｲｵｭ＠ .. e 
nada de sapatorum! 

Num tribunal: 
-Voce não experimentell 

receio quando roubava. o 
･･ｲｾ＠

reIo-
gi01 _ 

-Sim, sr. ｪｵｩｺｾ＠ eu reeeiava que 
-osse tie ouro falso. 

Blaala LI'I''I'II&II& , 

DamaseeDO ｖｬ･ｬｲＮＭｾ＠ .USA 
Ｎｏｄｅｒｾ＠ ｉ ｾＭｐｯｲＦｯ＠ ｾｬ･Ｘｲ･ＭｬＮＸｍ＠

(Co,,,lusão.) ｬ ｵ ｾｴ＠ radu Ｈｾｬｲ ｬｨ＠ ,;,1, 'ij u" lI ('r·Llllfii • I C Ｂ ｳＬ Ｌ ｾＡ＠ C un tu to, fazendo-lhe jus
... nvi.lll cl o n h loihl ' Ｎ ｾ＠ {')I/; " ｉＡ ｾ ｜Ｎ＠ acham lS f\ÓS ｱｾ･＠ o nome de 
t') 1", ,I, .dl' j ,' ,.. ｲ ｾｵ ｬｨ Ｎ＠ Ｇ ｜ ｉｾＺ＠ ,', li 11 )- Ｈｾ Ｌ＠ slI' lI o-llraneo . consllllle-lhe, por Pouco. nos imp<?rta a nÓ5 artista., 
" 'li I" rli · ,I '11" , '. \ r( .; .. SI IUl'smo, .um lllulo de ha mUito, a ｳｾｯ｜ｵｯ･ｳ＠ pOSltlVa. da . ーｾｩｬｯｳｯＭ

, 1 'I I' ,I rotulo 1\ cima o de visconde. ó é phla, as descobertas da chlmlca, os 
ｾ･ｮｬ ｜ｬ＠ d O ｃｾｲ［･ｬｏ＠ de antos, \lma pena que tão gr linde publicisla te- achados da experimentação se Rada 

• 
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disto move a fibra sempre-tmsa do lhança. I 
coração humano. A ma poesia cheia de intuitos de-

O poeta que estudamo entrevê mocraticos • phild ophicos, não 
tudo isto, ensaia. com suprema fe- brilha contudo pelo imprevisto da 
Iicidade todos estes a umptos: ｩｭ｡ｾ･ｭ＠ e pela extranheza da for
precisa romper, contudo, com os ma, como é commum em Baude · 
principios da philosophia que o 1- ldire e seus discipulos; entretanto 
perta e o esmaga. algumas ha em seu volume que 

Alem disto, por mai qllC sup- bem demon tram esta origem: O 
P.?Dha, o poeta ainda é victiuu das nadoldor, O ferreiro, Na arella, 
dltISÕes romanticas, não pOl1de C I ｾ＠ 4 
ｴ｡ｭｾ･ｭ＠ alijar-se da bagagem lit- u to áformaf ｾｯ＠ mar etc.-
-teraria da escola em que foi edu- Entre nós, como na Europa, a in
cado; usa e emprega c mo tantos tluencia de Baudelaire é e tem sido 
outros o ter'mo retUt n ante e as e traordinaria. Só um poeta co-
comparações eni3fllBtticas: nheço no Bra il que está por assim 

.o ｾｉｉＧｉ＠ - o premio liO nfi rtnios dizer limpo desta influencias. A's 
oR' mar ｾｯ｡ｬ｢｡､ｯ＠ de círios etc. vezes de um lyri mo apaixonado, 
E adiante: verdadeiro e sincero, não ha quem 

.o povo que se esclarece O iguale,outras vezes porem r0uge 
Ao grande 101 da ralI0 •• 
O suicidio com que termina a po- e vi bra em Impetos enormes e o 

esia o Padre é um recurso de um eu verso, ardente, correcto e 
romantico, por demais explorado cheio, extravasa todos os sentimen
e em mais de um livro de valor. tos humanos, sem contudo perder 

E para mostrar a ua ponta de o cunho altamente nacional que 
metaphi ico escreve tambem com tão bem soube imprimir em todas 
lettras maiusculas: as uas producções. 

4IDever! Liberdade! ｊｵｳｾｩ｡Ａｾ＠ E te é o snr, dr. Castro Rebello 

DR. L UIZ GUALBERTO. 

.edlee ... _ela.d ... de .. 
te .uolelpl •• 

Dá con uItas na casa de 
ua residencia, á r ua da 

Fon te, n. 9, todos o dias 
das ( 2 á 2 e da 5 ás 6 
horas da tarde. 

Attende á chamados pa
ra fó ra da cidade. 

Vacina ás quintas fe iras e 
domingos. das 2 ás 3 horas 
da tarde . 

HOTEL YPIRANGA 
JOINVILLE 

Usa até de palavras compostas, Junior, dl Bahia, di; quem Ｚ･ｾｲｯﾭ
de um má? go to imperdoHel, duz o poeta um bnlhantlsslmo ｾ＠ toresca cidade de 
--ara um artl ta e ｴｲ･｣ｨｾ＠ '. • ! proxirna ao ｰｯｲｴｯｾｉ［Ｎｏ＠ tinua Ｌ ｾＮ＠

oR': ｾＺｾｯ･ｾｾｾｾｉｉｾｾｾｴ＠ ｜Ｂ･Ｚｩｾｾ＠ ｲｵｲｧ｡ｭｾ＠ q,ue o ?r?Iog? em um lIVrO ,* a afrerecer totGs as commo- ｾ＠
A preClccupação do nr. Damas- de ｾｃｬ･ｳｬ｡＠ e ｣ｾＩｵｾｾ＠ Inuttl e e ta ｰＺｯＭ Ｌ ｾＬ＠ ､ｩ､Ｌｬｾ･ｳ＠ ｡ｯｾ＠ sr . viajantes. ｉｾ＠

ceno 'ieira é o combate, a luta. ｦｩｳｳｯ･ｾ＠ de te sao Iettra morta ... o ｾ＠ Refeições preparadJs ao gos- :+; 
Servio-se da poesia para tornar ｰｲｯｰｮｾ＠ poetll: que a escreveo nao ｾｾ＠ lo dos hospede, ;;; 
bem saliente' as sua faculJade a a<:,celta mais. ｾ＠ Quartos a eiados, espa.;osos e ,t 
cr·ticce; que possue em alto grão, Nao ｣ｾＩｑｨ･｣･ｭｯｳ＠ ｮ｡ｾ｡＠ de menos i;;;, ventilados, ｾ＠

mo mais d<! uma ｾｺ＠ tem de . sy ｾ･ｭ Ｎ ｡ｴｬ｣ｯ＠ que a poesia e nada de ｾ＠ Banhos quentes e frio', ff. 
monstrado. mais ｉｴｲｲｾ＠ que o poeta. ｾ＠ Bilhar, !:tc, ele. ,ti 

O seu livro, alem de dencnciar Como e que se poderá encravar ｾ＠ Preee!l modic o'll , roo. I t.'2! 
nas engrenagens de lI 'n r: tema e - ｾＧ＼＠ • ､ ｾ＠ • P I ｾＺｴＮＬ＠um pensador, orientado e seguro, t d - . ';;; .. o e Ｎ｣ ｾ Ｎｯ Ｚ＠ .. / 

fil .. d' 1I as uas cousas tao abso utas livre ｾ＠ ;t, con rma o JUIZO aque es que o e esponlanea ?_ ';;; ｾ｟＠ ｾｉ＠
consideram um artista de apurado S F Ｌ ｾ＠ () Ｎ ｾ＠
gosto. . . rancisco, 8 de Julho de ( 85.!êi propript:nio: 10\0 .\:'iTO:"\I\) ＮＫＺｾＮ＠

H Spelldills. Iii\l ｃｏｉｬｉｬｾＺ＠ ｾｨｉａ ﾷ＠ j* a eotre nós um poeta, o Senr. Ａ Ｊ ｾ＠ ｾＮ＠

Alberto de Oliveira, que é tambem ｾ Ｌｾ＠ t " t "=t· =t<' '+;" ＺｴＧｾ＠ ｾＺｦＮ＠ ＺｴＢｾ Ｂ＠ .. I"'· ｾｾ＠
um producto do parnasianismo ANN UN CI u _ .:.:.;'-..:1:.. .• _ •.... , Ｎ Ｂ Ｎ ｟Ｎｶ Ｇ ＮＢＢＬＢＺＺＭ Ｎｾ＠ ＬＬＭＬＬ ＬｔＮ Ｇ ＺｩＡ＾ｾ［ｦＬｊ＠

Ｂｲ｡ｮ｣ｅＧｾＧ＠ ｾ ｲ ｩｶ｡＠ como ,:"ntos ou- , • G R A PH O 
nos cÍ;'1865 . 'E' impassivel ｾ＠ 0:;' I O 
reno. Gosta dos lavores ｡ｮｴｬｾｯｾ＠ ,J á c h egou ｾｨ｜ｬ｜Ｚｯ＠ ｾ＠ Ｌｩ ｾｮＡｬｬＮ＠ 1 " ' i I t ao 
das pedraria. scintillantes da. 1°1- r!!Speltil\'eI [)'lI • e '1( n' ｾｴＬｬ＠
as preciosa dos marmores.pohdo . A lla,l e . "1' "", I' .I J J" r, I j. 

\ ê-se no poeta um erudito. . " 0ffert!, . Id O) ' I 'T t' ,.dltu prll 
Os seus netos parecem er es- m 11 ,:l! l'wes, JJ bem conlt id)S e como 

riplos diante dos trabalhos da ;), fl A n altJ novidade ' 
archeologia contemporanea.. o -_ ::> 01. a s pboto,;raplJias in 'lian "oe .. 

E' uma poes:a amaneirada, arH· ｾｾ＠ por preços-modicc, 
I1dosa trabalhada, como os produ- ｾ＠ Pretendendo demorar-se 
'tos ､ｾｯｵｲｩｶ･ｳ｡ｲｩ｡＠ dono sotempo. I tempo n'eta cidalle, pede aos 

Sem ｱｵ･ｲ･ｾ ･ｳ ･ｳｴ｡｢｣ｬ･｣･ｲ＠ uma de N eSltl e cto favorecedores para se di r igir 
nfontração:achamos queo enr • brevemente ao eu gabinete no 

)amasceno Vieira offerece Ｌｾｾ ｾ＠ IA CAIA DI CIL,'.I'I-U. UO'I'EL D . PEDRO I· 
ｭｾｬￍｴｯ＠ pontos de In • TYP. INICIADORA. 
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