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piriloe do torpor. 

O po'o D&o •• moetru I lacliI'eraça 
crimioOlll doe 10'l1"li01 liberei. ｯｯｾｯｲｩ＠
oe aboliciooietu dnem atritar I luta elD to
doe oe -toe, uma lllla beroioa, _ 41 .. 
caOto e 11m tregll'" 

A erUAda deve pnMiurar de prefereacia 
OI pequeoOl logaree, quê 110 ju' tameDIe OI 
grande. f6eot de eacravidlo e o Diobo da .... 
eravocracia ferrenha e leroz. 

::;. a vicloria do abolicionismo ti fatal c0-

mo o sol de amanhA e toda a propaganda 
vae servir para apreaaar o de fecho da luta, 
é para lamentar quo os abolicionista. nlo pro-

ＢＧＡＡＧＡ ＡＡＡＡＡ ＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡｾＡＡＡＡ ｾ ＡＡＡＡ ｾｾ Ｎ＠ curem unir OI leus cslo. Ç08! trabalhar, esma-

FOLHA LIVRE 
gar as consciencia, ahsecadas dos ｮ･ ｾ ･ｩ ｲ ＰＸＬ＠

acabar COlO essa vergonha, arrancar esaA plan

• 
J oinviUe, 6 de Marto d. t 887 , 

A estravidào por ta 

ta execravel que faz sombra as ceáras do 
porvir da nossa terra! 

Esperar do governo liberal e conservador, 
que tem contemporisado com todos 08 cl;mett, 
com lodas as baixezas do ultimo reinado!.. 

Esperar de Saraiva, ｃｯｴ･ｾｩｰ･＠ e D. Pedro! 
Todos 08 mezes temos ｯ｣ｾ｡ ｳ ｩｩ｜ｯ＠ de presen- I Nunca a luz ha de 8IIhir d e sa trilogia de 

ciar quad ros revoltantes de escravidlo. treva. 
Escravos e esc ravas siviciados por senho- Os governos hlo de se lucc.eder um ao ou-

res-a lgozes a presentam·se coustantemente quei · Iro e o escravo La de ser e cravo, em quan
xando·sc ás a utOl'idades das pancadas e máos to restar um desgraçado nascido antes da lei 
tra tos que soffrem. Rio Branco. 

Q uando por quasi todas 8S provincias o Havemos de prescncift , ｾ＠ ta vergonha das 
ahollcionismo vae ganhanuo terreno e so apo- vergonhas - a escl'/widAo acabar só quando 
dcrando do espirito popular, vemos nós chcios n!b houver mais victimas e o chicote sobre
da mais pungente magun, a quasi indiffcren- civer ao ultimo escl'avo I 
ça que reina eotre nós por essa sanla e dig- Miseria! Culpa do poder, e culpa 
na C8I1SS, do povo do poder porque nlo 

Não ti que laltem espiritos adiantados - acaba com a escravidão, do povo purque ain· 
temol-os de sobra ; mas laltn' llos o incentivo , da suporta e.se podcr tyranuico e cruel, que 

FOLHETIM 

Moleque? 
Senhor? 

Chuvisc:o 

o l'aulioo? .. 
Qual l'aulino I muito acima! 
E ' o Corrêa (o 8eolldor) . . . 
Ah I ah I suha, suba! 
O Juoqueira .. 
Est.L tolo! muito acima de J unqueira . . 
Eotão nilo sei ::lerá o Affouso Celso 

o Dantas, u ::laraiva? 
- Nada di SO; mcslDo no partido conser-

f<' ol'l'agllita ti bom rapaz? vador é que clle oclualmenle está. Veja se 
Ola se é l mas, . , adevinha "homem a quem a nossa provin-
Mas. o que? eia deve tudu ; um talento universalmente co-

- Ha mUita gente que não gosta ､ｾｬｊ･ Ｎ＠ nhcciJo, um e.tadista incompllravel .• 
Ainda bontem eu vioha do porto Ｙｾ｡ｮ､ｯ＠ cb&- _ EntAo é o propriu impcl'8dur . . 
gou o ｶ｡ｰ ｾ ｲ ｾ ｬｏ｢ｯ［＠ cstavam uos Ｇｕｊｾｬｴ ｯ ｳ＠ a con- _ O irupel'8dor? o que é ｱｵｾ＠ a elle deve 
VerBal'. D,Zia um: Que capoClra eoorme nes- eSla proviucia? Qual imperador! muito a 
ass ruas l Parece que a nossa camarll n.Ao cima 1.. . 
lem oUws. O outro respondcu: O Forragalta I _ EntAo quem é essa maravilha moleqll"? 
para isso não olha; pois era bem bom quo _ E' ° Pinto Lima! ' 
tlle ruettesse o bedelho nestas co usas em vez _ Ab! , . . 
de aodar escl'evendo tolices . , E te meu moleque é atilado! isto ainda 

- Ora, moleque I aposto que esscs dous dava um bow estadista! 
""am o G JnsallOho e o CuruvlDa. O que ha 
de novo pela terra e fóra deUa? 

- Cá por casa . .. num assumpto com que 
lazer uma virgula, Pelos jornaes veio 11 no
ticia da demissão do ministro da guerra, que 
andava guerreando os gucrreiros do paiz. 

- E os oulros mini' lros ficaram ainda? 
- Ora, ora! caraduras ". 8l1o capazes de 

permanecer no mini.tcriu mesmo depois de 
mortos, Ora diga-mc uma cousa: quem é 
que orgauisará ruinisterio depois quo osban-
dalhar-so o do Sr, ｃｯｴ｣ｧｩｾｯ＿＠ • 

- lia de ser o J odo Alh'edo, 
-:- Qual, o que! esta enganado i será um 

político d" mais força e quc nó. coulwcemos 

'" '" '" 
A semana fin ia ia nos pondo o inverno 

em casai era bem boro que ell" viesse, por
que o verão 6 capuz de me torrar. O que 
me valia eram os banhos; logo pela madru
gada punha-ml. como um sapo debaixo do 
uma das bicas do nosso encaoamento d'ugua, 
abl'Ía a torneira, e deixava COrrer a existen
cia. Mas o caiporismo que nunca me deixa, 
bavia d, fazer com que as bicas seccassem! 

U que acho singular é o distico que a nos
sa illustris.,ma laz Ｇ ｣ｯ ｬｬ ｾ｣｡ｲ＠ nos chafarizes 
quando entende que nAo me hei de reh-escar \ 

..... ............ DO .tlclall". 
ãanciã _ iuIta IJlO.. dto. ,.. ... 
obarMi ........ 

Se o poYo ｱｾｬＮ＠ .. O "",..,.;.., 
,...,", 116 .. -• ..- ,.. o poYo, 111M .... 
lambem tela ..... cI8 __ OOIDO_ 

rel'U" 
Se o poYO ｱｵ ｾ ｉ＠ •.. 
A eacravidào acaha ..... hia como tem .. 

acabado OI burgOl podrs da &yranniL 
M..a o poYO alo quer e coateata_ em der· 

ramar tollre a cabeça de» aegreiroe I bilia 
de uma coMra esteri\. 

Emquanto isto o ncgreiro dorme traDqllillo 
e o leitor IIOrri, ac.,ando amoroumente o ca
bo do chicote. 

A nossa imparcialidade em materia política 
nAo deve impor-nos o cri mino o silenCiO dian
te dos factos que se estão passando na alta 
regllo politica do nosso pAiz. 'rambem q ue
rt:IlIO , ne ta emergencia. pteroar DOS opi
nião, porq l1C, cumo onloo jurnal brasileiro na 
couw.;., ilo devemo cou 'f\'ar a prejudi
cial indifferença que muito bem ae poderia 
traduzir por - falta de patriotismo. 

Todos sabem como no nosso paiz cahe um 
ministerio e um outro bObe, como se mudam 
situaçues. . ::leguiudo a rcgra geral, que tAo 
poucas vczes tem soffrido excepçõcs, cahio 
a situaçllo liberal em I!J de AgOdto de 181S!> 

• 
põe rusticos em allemlo! Ob, senhores da 
municipal! em que paiz estamos? q ual ti a 
lingua otticial da na'ião '( I 

Nlo admira, ae aqui a collectoria, a pro
pria camara e os juizes de paz e a té na autonda
des ､･ｾ Ｎ＠ Bento, lavram editaes em allemAo . 

Meus amigos: cada macaco no seu galho, 
é um rifão antigo 

Quem nilo s"be a lingua do paiz nlo deve 
ter a vaidade de quel'er ser funccionario, nem 
vereador, quI' é pala ndo pa ar pOI" "cxame. 

Se se dibse, e algure. que aquI as discus
sões em sesslo da camara nlo alo estabele
cidas na língua do paiz, havia-se de dizer: 
o Brazil é um paiz essencialmeDte ... bobo. 

'" '" '" 
- Moleque? 
- Aqui estou. P ensa que fujo? 
- babes em que estou pensando? Que o 

leitores da "Folha" julgam que nós já dOb
apparecemos, 

E eu estava a pensar n'outra cousa. 
- Em que? 

- Que ha muita gente em S. Francisco 
que suppOe a "Fo'l,a" scr politica somente 
porque ella noticiou a ｩｮ Ｎ ｡ｾｧｵｲ｡ａｯ＠ do pbarol 
em desaccordo com a OplDlilo de um dos gru
pos! 

-: E' que a politica nlo. tem idéas, e nce-
sa falta serve-lhe"'" bandeira eSBaS ninbaria. • 
de collocaçllo de pbarol . ,. pharol, nAo ｾＮ＠ • 
ｰｾ｡ｲｯｬ￪ｴ･Ｌ＠ y'ê II .oleque, quão diltieil é a 
Vida de um JOIUI llll'"rcial f Li porque nl o 
satisfaz a este ou quelle . Deus te livre! 

Entretanto . . a altandeg.. d<>rme. , 

-. 
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ti allbio o partido conservador com o aetual A pedido ou IIAo, a retil'ada do oobr' mi· 
ministerio pre' idido pelo nobre Ba,lo de Co- I ｮｩｾｴＮｲｯ＠ da guerra foi um t .. "mpho. para ｯｾ＠
tesipe. IDlhtare$ e pela IUPsma ｲ｡ｾｏ＠ 11 pelCli da lor 

A e terilidade da aitunçAo liberal, que tan· ça lUoral do governo. 
to mais loi nlltada, qusnto o parti<lo prometo 08 milliatros MO solidarioa, como o ｾ＿Ｌ＠
tera na oppo içA0 - retorma ou revoluçilo -, o desprestigio ､ｾ＠ um importa no desprestigio 
fazia com que se e pera e alguma cousa op· db todo os companhciros. . Co-
ｰ･ｲ｡ｮ､ｯＭｾ･＠ a mudança <la situ çl\o. O que fu, por tanto, ainda o gablDeto 

O partido liberal, subdivi<lido por fraco tegl pe no podt'r? &10 lúrça morlll, pode IItá 
çôes hoati e pelu idéa aboliciunistas que ser nos fuuesto um tal ｧｯｶ･ｾＡｬｯＮ＠
dilfundem ,lia a dia, tornara·se Iraco para O apego ao poder que ｴ￠ｾ＠ ｉｾｰｲｾ｣ｬ･ｮｴ･ｭｾｮＮ＠
proloDgar. e no governo da naçAo. O con· te tem deootado o actual mm.lsteua, ha .,do 
aervadur, que tivera nos oito annos de oppo- na côrte commentado por d,versod DIodos: 
ｂｩｾａｯ＠ O tempo llcceSSllrio para esquecer as' uns, que o ISnr de ｃｵｴ･ｧｩｾ＠ nAo 9uer enue
di ns<>e que tambem lavravam no seu seio gar o poder ao aeu prupno pllrtlllo, ｯｵｴｲｾ＠
e turnar· e forte pela unillo do seu elemcn· qUI! aguarda·se a escolha do senador por S. 
to pal'ado-, julgou azada a occasÍ!\o de su· Paulo, a6m de que S. M. o Impela.dor se ve· 
bir, e, i cera e I {ama, capitulando com o ja {orçado a c colber o actu",1 nlllllstro da 
UltllllO miuisterio liberal, galgou as ameia do Agricultul'a (conselheiro A. Prado), outros 
poder. aiuda que fortes cumprumissos para certas no-

Em roda do nome do Barão de Cotcjtipe, menções demoram o ministerio no posto, don 
o mais proeminente chete do partido con er- de )lor dignidade propria devi" estar apeado. 
vadol', .grup vllm-so todas 88 esperanças. A A vida do mini terio 20 de ａｧｯｾｴｵ＠ será 
illu traçA0 do seu espirito, 11. sua energIa e curta, e a nosso vcr á o proprio purtldo con· 
sobre tudo. sua notoria habilidade como es- sel'vador o mais interessado na sua queda, 
tadita lui m suppor lhe um àJoysés poli ti· porque a sua estada no poder tem sido um 
co, a ponto de parecer que o prop';o partidu desengano doloroso ｾ｡ｲ｡＠ o paiz e como que 
liberal applaudildbe a ascensão. uma negaçAo do csplrito relormador do pIU'-

Quasi dous annos, porém, de governo, o tido consen' ador brau:ileiro. 
nobre Bario de Uotegipe tem desmentido to- Com a organisaçAo de qualquer outro ga. 
d a esperanças ligadas a seu vulto politi· binete o partido cun ervaaor !la de de BlOen· 
co i de uma teimo ia inquebrantavel, elfe tem tir o juiso pouco lisongciro que o actual ga· 
desper do desgustos no prnprio partido do binete tem dado motivo que delle 8e forllle. 
que é cbele. A ua pa agem pelas regiôel: Da nossa completa neutralidade, observa· 
d" poder seria mais uma daljuellas muitas remos devidllmente a marcha dos negocios )lu, 
de mero expt:diente, se p.ra maior infdici- blicos para passarmos aos nOSS08 leitores. 
､｡､ｾ＠ nAo sustentasse elle idéaa mai8 atrasa· 

LITTERATURA 
das a cerca do elemento servil, immigraçAo 
e outro usumptos que pela sua Importan
eia mereceriam todo o cuidado de um gover· 
no adiantaào. 

Agora, uma demasia de diciplina com que U1ti.. beijo 
se quer pear uma certa autonomia de que Teve uma nota triste aquelle triste drama, 
deve gosar o militar, fui causa de que pedis- Que irá levar, de certo, a magua oais profunda 
se delUi!<SAo da Ｉｬ｡Ｎｾ＠ da guerra o ISnr. conse- A todu o coração que um outro ofaga e ama. 
llielTO AI! do Rodrigues l:haves, depois de I 
ter "rocurad" ver se o cat:richo ministerial se '" 
q eb" ｾｲｬＧ｡＠ a t d ·l·...·d Dous nOlV08 JuveDl8 no barco repousavam, 

ti ,. por p r e a c asse ml 1 ... 1' UOl a Q b d' d .. 
sob a dll-ecçAo do general Deodoro ､ｾ＠ Fon. Quem sa ｾ＠ se:. o:t,r após OCe8 d canela8, 
seca, o ex·presideote da provincia do Rio uem 88 se u:en o o quaoto se a oravam. 
Grande do 'ui, que desobedeceu ao governo 
no cumptimpnto dt' certa ordem attioente á 
me'ma q uestào. 

- E ha de dorn,;r! Faz·me lembrar a
quelles celebres telegrammas aonunciando a 
cbegada de lrcs vapores por u:ez no porto 
de Francisco, e que afinal de contas era 
pulha do mini tro. 

- O que admira é que o bom povo de S. 
Francisco, que tem sido tào ludibriado pelo8 
dou partidos politicos em suas juetas aspi. 
rações, continue a brigar, irmão contra irmão, 
por causa dos politicõcs que querem subir a 
custa alheia I 

- E djzer-se que tanta gente seria serve 
de escada para tanto ingrato 8ubir . 

lO 
lO tO 

- Dizem 08. ultimos jorn8CB que a guerra 
en?,e alguns p8lZ6S europeos será inlallivel. 
veja 8Ó! na Europa, a guerra i na Ameril'a, 
o choler.! Que desgraça para a humanida
de! que gastos para os governos! Paize8 ba 
de haver que n40 poderão supportar tant08 
golpes! 

- Em quanto nllo nOB tocar por cá bom 
sen. ' 

- De certo. Eu as vezea levo a paraln. 
zar uma cousa . .. 

- O que é? 
- Quem pagará tantas deapeue, porque 

ellu serão IabuloaaB I 
- Ora, oral quem ha de ser! 
- Pois quem será? 
- U Brazil ｾ＠ moleq.ue, pois não v& que 

<) Brazll é o eterno paIO d08 outr08 paiUII ? I 

Pouco a pouco, de manso, o Tejo foi tragando 
O gIgante de ferro, emqu8nlo os dou8, telizes, 
ISóliluhos nu beliche eru paz iam noiv .. udo. 

Ella abraçou .. e a elle i e toda aconchegada 
Ao seu peIto gelado, a CU8to segredou-lbe: 
- Dá-me outro beijo mais I Tão ffla a ma-

drugada! . 

CABIlIIRO D4NTAs. 

fltir ｾ･Ｘｴ･＠

(S .... ) 

Vorbei! "forbei J 

\G"II.e-FousLj 

Tanto •• ODOI ta oro, meu De ... 1 Oh I quo saud.d. 
Do m\!u primeiro amor de agre.ste .uavidade! 
Eu "fi • ., eUa me vio, • neue inatHnte doce 
llmh'alma ､ｾｬｵｭ｢ｲ｡､｡＠ e ｴｲｾｭｵｬ｡＠ ajoelhou-se. 
Amamo·oos delJOi. - e que alft!içlo aquella' 
- Celt:tte com() a lus ､ｯｾ＠ proprio. olhoe d'.na t 
Que diga. brinca lua que .ileoCloea erra 
No ｩｄ､ｾｄｬ､ｯ＠ azul do ceu fia minha kna, 
A. ＧｦＧｾｴｉ＠ que no. 'f' IO em meigas noite. calmu, 
A .cLlmar .•• a lrum&!' unindo U DOIIIU aLmaa 

' um ri.o, ntum olhaz, n'um ｴ･ＮｭｾｲｯＮｯ＠ beijo 
Que a. labio rouba lO labio entre nU1'cnl ､ｾ＠ peijo I 
Quo diga o 101 da tarde, • briaa dOI nrgcd .. 
A ｨｩ｡ｾｲｩ＠ •. ､ｾ･＠ ｡ｾｯｲ＠ que nlo teve aegreda., 
DéliO ldylao Ulflntil dOI bone lempo. d oub'ora 
\linh ta1ma .0 rt:eordar geme, .oluça e choraI .. 
Foi lá Da .. lidlo do. matog .... d .. g .... 
QUI no o amor nuceu • lombra du folhlgeD' 
Como uma fiol .errIDL A tuf •• t:nsua.l I 

D .. oaJu DIo cr .. tou·lhe a urDa vlrglDal 
Onde nunca roçou. au do peccado: ' 
Era cuto, idéal, Umpido, imaculado 
ｾｭｯ＠ UID raio d 801 de abril. ａｾ＠ i·a I amei •• I 
Fia do amor .m a um poema dA ideiA, 

f: fio d'.tlc o meu Deu.1 TrelDato IDa ...... 
HUOllldo como um paria o mal. rolla qaa .. 
No ... vida UI ... im - um ninho pt'1MI ..... 
N'um reruo todo em fior, da bri.& b.lo ...... 
Aqueceudo-Ie ao 101 nu den ... aernlliu 
E I. d,ntro um ...... t d •••• i rndÚll, 
LODre d. extranho olhar, lon,. d. extraaha 
O 101 rA o Imor, a bri"l e .... ilhulo I 
O' que in6ndo ", .. ri quo tempoa cor de _I 
Minb'.lma embeveeidlJ, tr mula, reee1oaa. 
Dt>í.a:ava- 8 arra.tar InoooscÍt:ot e perdida 
Na torr n·" do amor, tOmo. folba ato ..... 
Quo ", ... 1 ••• v.g. o.. do .br- , u,
Quo amor I quo adoraçlol que dnce myoti __ 1 
Todo 'J meu lU .0 !.a t lonteado, iodecl8o. 
Cego de um seu olhAr, ebrio de um leu 1l0I'I''I-.1 
E peldi·., meu Dt:UI f meu l)eul, tu .'a ,.. ........ 
_ lo'!ur, o vento a "folbuu no elPf.'daçado 
_ Asuo, tombou no cah08 f De morOQOu_" 
O pl"\.'t:.ote 8 o porvir. E lateJado e mudo 
ｾ＠ deMlumbr.do e 16, o'el.a "tonal louea, 
ｾ｜Ｚｷ＠ l.(llmb, • m voz, d'anlu»t •• que IUro.. 
};u VI eUI e.xpirnr no placido retiro 
1::01 que amou. Âl1ld. ou\"i·lhe o ultimo .u, .. 
ludl llUnoto e ｰｬＢｄｧ･ｮｴｾ＠ i . iuda senti. bafljO 
Do' 't:UI labio ..... m côr, DO enrl'gdado lM!ijo 
Da oo .. a d •• V did.1 • • • A ooite ora tio be,1&, 
Quando o 'lIjo •• roi I • •• O "P'ço tinha "'I_ 
'1'rlu parencia idultl, I&ul, indc6uidlt 
Quu lall. ao coroçlo do. oouhoo d'outra oida. 
ｈｾｭ＠ uma 'tO& no .r' As folhAgens e o. 'f'entoe 
Dormiam. A lua ventA gr.ndu d lumbr&IDtafI:II 
Buyolv ... ndo a campinA e aI matu orvllbadAa, 
N'um manto virginlll de opalu eoaguhld"ll 
Morreul A pnllid .. trauolucida • traoqwlla 
Doa anjos, a envolvia; n. h'uguula puplUa 
L "kCcu·lh" o 01 bar, brando' ... ｉＧｴｭｰｲｾ＠ ma.iJ ｢ｾ＠
VolVido para mim 1 julguei VII·. sonhando 
Com ldyht). du amor, e r08001 pot!mu ｬｾ､ｯ＠ ! 
'fio fria, rueu DeUS I tio friA I BDl'\;rdei mlua ､ｾ＠
Al't'rt&udo.lhe a mio, aquell" ni'f' l" a mio, 
Qu" \;U ouu'ora bdja'f'A, humalde como um cio! 
QI.!O noite. O luar 'YcrtUl doa matagKC' nu. 3IDOOI, 
LODgos üau to. d.., luz, 1'1 andl:' loluçol braotOll 
Toda A AOIplldlu IC eucbia. dt:8.a mudez .uuora 
Que fu ajoelhar a alma do quem cbora 
ｾ＠ alma da qUt:w CIS. AI rútilal ｾｮｴ･ｬ｢＠ .. 
Do orvalho, t:.8ueull-ciam 1111 p tAl .. vermelhu 
Do. cactoa que abrutm o morno colo 1I'IICUI, 
Como o prlJ1to a e orrer do ｬＱＮＱｰｾ｢ｔＢ＠ ... m ,aDp" 
Quo ｮｯｩｴｾ＠ I J::: ella morria I morria tio .".v.ml.: .... 
Como a tior que emmureb ·c" 6 e.folha·11 donutD&e 
No aolo. •• Como a vaga Izul QU6 vle ., 1'.' 
J:; Ｎｾ＠ arruI. e e.titrl.:mecc. o e&1,uau lna I .0 t .... 

Na praia. •• Como a nUVelU braue. que de.liIa 
Tremula e .e dl. f.z, le p ... rdu e vol"tiit& 
No ceu... QU6 de p\!.lAr, m u Deu. I q'le ｦｴｾ＠
Tio negrA f Que Ｘ｡ｵ､｡､ｾ＠ iguala k elSa duddt, 
Se nuuCA ainda houve amor tio extn.ru"" tlo lU .. ' 

Quo do= àqudle dor! Que pranto tqudle praolD 
ｾＮｱｵ｡ｨ､ｯ＠ t' feroz que rcqueiroou·me o emo I 
Que elo.iLio De te mundo iguala ao ml!u txilio 
'1'10 ermo e Crio! L:.1 fui como o viAjor 10 lObo 

QUI:!: tombou fulminado a b':lra 00 cammho, 
Quando t-.cutava e via altm ., além .•• DO ar .• , 
O. IluOI dt: .ua patMa, o fumo de ." u lar I 
. ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 

HoJe eUa dorme aU, na fraMa IIsul da I na, 
A' manaa lUI do luar do eeu de miuha ｾｲｲ｡Ｎ＠

L. DE BAIJIOI. 
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Quando te escutO •• •• 

O destino cruel que me maltrata 
Que a flor do meu vi ver IIssim deafolha; 
O futuru do borror que se me antulMt 
Que as esperanças emlUurcbece e 

A saudade que tanto bem retrata 
Relendo do passado a linua folha, 
Quando o pranto sentido as laCCl 
E a ferida lá dentro se dilata: 

Tudo esq ucço ... e esq ueccra ｭＮｾＢＭＧＮ＠
Se podesse existir mawr tOI menlO 
Na sorte que devera seI' tAo linda. 

Tudo esqueço ... da 80rte me 
E a credito gosar veotura infinda 
Quando te escuto embora um 8Ó 

AUGUSTO RIJIII5 

SECÇÃO NOTICIOSA 
.. 

No dia 2 d'este mez aprelleotaralJl"ll 
ca a do Soro Dr. Juiz de Direito da 
ca duas eacravas, uma dellas por DO-
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de SO annoe d. icladt. 
Dore e outra ....... 1:1 •• 
ou j .noha ｾｬｃｲ｡Ｚ｡Ｎ＠ de lo •• :" 
dltu "ur LUla li o"") 

A. duu illlelizet Ｂｩ｡｟ＺＺ｣ＺＺｾｾＮｾｊｴ＠
elU que mora"alD Da 
ohur, "urq ue 8118 
raIU a ｾ＠ to.da __ v ........ I"";.lj", 

g.udu 111.1 mai. lri te lIúado ｡ＺＺｾｾ＠
ｱｵｾ＠ ,e ｦｵｾＮ＠ A primei..., ... c 
aiveld lndlUIIOl dt! muletlia, .... ft _ • 10 .... 

p" andrajo .... com 111 braço. q_ D6I, e 
exauliaa de lorçu; '1_ DIo pcadia .. 
em pé I 

QUCIO preaenciou .ta _a di __ o .. 
gUlote: - .fazia vir l.,nm .. _ olbot.-

O Snr Ca"itAu Julo Evugelieta I-.l que 
lAu ｧｃｬｬ･ｲｯ｡ｵｭｾｮｴ･＠ tem 81putadO a ca_ tIot 
ca"tivo , "rum"tM.luenl8 acorre0 a pedido elo 
digno JUIZ e com eothlllia.mo de IOmpre li
tá tratllndo de "I·umuver a liberdade da iD' 
fdiz Rita, o que acaba de cunlO,uir. 

P roectlou·Stl o exame de .. mDldade • lOa 
requerimcntu. &I) qU'1Í .. si lirlu OI doia c1i. 
nicus Urs. Wigandu Engdke li Carlu. Lange 
que declllrur'illl o segulllte: .A parda Rita 
acba·se no ultimo cstudo de leukhermia e 
com ol'illlçAo e insutficiencia da metralis bem 
pl·unullcilldIlS, suffrcndu, IIlém dill8O, de I.bre 
illtertlliucnte tereiaria, e que ser·lhe ha pre
ciso riguroso tratumeoto para s.lIvar-se do ''0 
rigo .le vida em que pelus ditus doenças se 
tem de achar." 

O ;nr. CapitAo Leal tinha requerido depo
sito e curador. 

E' esperado das ofticinas da côrte um no
vo apl'arell,o 1\I01·se, servido a tinta, para a 
estação telcgrapbica dcsta cidade. 

Seguio para S. Franci co, afim d'ali seguir 
para u Hi .. de Janeil·o, o ::lnr. Augusto lü
beiro, a quem desejamus feliz viagem. 

O MsSO companheiro rie redacção Manoel 
OaTe .. dtO r'rcita. loi hon,·.d" pelo .Club Ti

radentes" do Rio de Janeiro, cum o titulo de 
6Ocio correspundente, pelo que o felicitamos. 

No dia 3 enla'ou o Sur. Dr. lIormino Mar
tins Curvello em exercicio do cargo de JUIZ 
municipal e de orpbtlos do termo de ::lAo 
}<'ranci8co. 

r'alleceu ante-bontem, 001 S. Francisco, o 
innoccnte Antooio, filho do ::lor. Antooio 
Augusto Ribeiro. 

- Na côrte, lalleceu o quinto annista de 
medicina Francisco Curtez, irmào do ::lr. Al
fredo Cortez, que aqui residio como escrip· 
turario da Estrada D. Fraocisca. 

o espectaculo particular que um greOlio 
de amadores dava no theatrinbo de 8. Francis
co, ficou transferido, como so vê do annun
cio publicado na s,-'cçAo com petente. 

Pelos editaes da nossa camara municipal 
publicados no .Kolonie-Zeitung" e .Reforw", 
vemos marcada aproxima sessAo para o dia 
14 do co .... eote. 

Seja-nos permittido notar ｾｾｵｩＬ＠ muito á 
puridade, o facto da nossa edihdade deixar 
de annunciul' suas sessões pelo nosso modesto 
j-ornal, quando entretanto o laz pelos noSBOS 
dous dignos collegas acima referidos. 

Estrlluhamos esse procedimento para com o 
unico .jornal do municipio, escripto ｾ｡＠ !ingua 
do ｰ Ｎ｡ ｬｾ＠ e que, sendo lido pela. malorta. dos 
brazlloaros, seria o mais coovemeote meio de 
lbes fazer sciente de laes publicações. Quan
do i880 nlo fosse uma obrigllçAo moral .da 
nOBBa Camara seria sem duvida alguma 10-

discutivel ｣ｯｾｶ･ｮｩ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ se eUa quer, como 
SUppomos, fazer.se conbecida da população 
brasi leira do municipio. . 

Não é inte"esse pecu$rio qUI! nos dlcta 
esta observação, pois . as ｰｵ｢ｬｩ｣｡｣ｾ＠ deste ge
nero temos feito gratl , como gralas ｾｯｳ＠ pa
rece fazel.as um dos collegas que citamos. 

""."c; ... . - ...... ..-; -....... ｾ＠
.... IIIIÜI fC!IIe fuIr OOID. ...... .. 
dia, .. ｾｴＬ＠ -- ｾ＠ ...... IeIDI ..... 
ma ｾ＠ ba.nclVeatnlaDtu toda .00_ 
mod ...... ,.,. O ....... 1'0, qlUl DIo 10 ve 
ubripdo •• elar uma noi .. iD&cira ..... DIo 
perd.r a ｾｭＬ＠ lugeilalldo-ee DIo puucae v_ emtiaroar debaixo da cbuva em Doite 
eecura com pl?juiao da pro"ria .. ude. 

Pedimo. e apar.moe de quem competir a De
_ria aUençlu para esta j uata reclawaçt.o. 

Devia ter hootem chegado em S. Franci .. 
co o vapor .Rio de Janeiro' vindo dos por
tos do ourte. 

O .Humayta" nlo faz a primeira viagem 
deste mez, devendo estar aqui a 13. 

De S Francisco, aqui estiveram na ultima 
sem ... lla o ::lnr. Valentim Antonio de ::lauu 
com sua EXlOa. fllulllia e o !:ir. ::lalustiaoo 
da Costa Pereira. 

SECÇÃO Al\1EN A 

C.isIS e L.lsas 

De bi1toculo. O • Congresso " vai indo, 
mas lalta-Ihe um lJue pal·a ficar hora-ligne. 
Falta-Ibe o sal da conversação, esse adubo 
iudispens8vel sem o que o upirilo não faz 
explosão e o cbic oão se refina. 

As mocinhas joinvillenses são amaveis, ato 
t..abentes, bonitas (isso é velbu I) e elegantes, 
mas a rapasiada é surumblltica e prelere lu
mar e beber um capilé 11 dar dois dedos de 
prusa com uma dessaa teotadoraa filbas de 
l!:va. 

Um convidado perguntou-nos uma vez, in
genuamente : 

_ Pode dizer-me ae isto é um iostituto de 
surdos-mud08 ? . 

- Não, ::lor. j é o Congresso. 
- Ab! li!! 
Cooversai, rapazial Sobre modas, que é 

uma mina inexgotavel, sobre ｬｩｴｴｾｬ Ｇ ｡ｴｵｲ｡Ｌ＠ que 
é um poço sem luodo. O ceu, as estrelJas, 
a lua, o sol. as flores, os perfumes .... . eis 
um nunca acabar de tbemas que estAo a pe
dir variações Cum todos os bemóes do chico 

Muitos tem ｵｭ｡ｾ＠ ｰｲＰＸ｡ｾＱ＠ Escutai um mo
mento o que aquellea dois dizem; é um idy· 
lio digoo de um pastor d'Arcadla com GII
lathéa. 

Prima Simplicia, que calor I 
- Qual, isso é modestia! 

.. .. .. 
De duas CoUlU arrenego: 

De homens que pregafll petas. 
De moças qua fazem prego. 

.. • • 
Minha Senhora, adoro-a, .ou o escravo 

doa aeus olhos! 
- Que penal Meua olhos eilo abolicio

nistas. 

.. .. .. 

Aia_ ... e •• ::J ....... lIA paq, 
JIIo podei tio ..... toi I 
P .... qa. aoquella liiio .... ..- 1 ... 
E' r.« I .rio qlll • .tole _ bai. 

o. beiçoe (qae beiçollaa!) 110 doi. paiOlI 
Beiçua detcUUlmunaetl como OI daa fulasl 
Quando OI "eju dCllt..ço-me em desmaioa, 
K IOluço-bocarra: n10 me engulaa! 

D" 10Dge alie parece um espantalho, 
De88es que poem-ee n li quinlaee de couve, 
Mu de perto seotado sobre nm galbo, 
E' um bugio a Labar-se, quandu chove 

Mas aqui, ou ali, na rua ou no beco, 
Seja onde for, a gente qne o eocontra 
DIZ a se rir: Ó tapioca, 6 méco I 
Typo, larello, tabaréo, bilontra I 

.. • .. 
Este anno nlo tivemos carlJaval, mas em 

compensação, brevemente teremo os COMI

linho • • 
O FOl'ragaita desde já toma gem das todo 

os dias, preparando a gargaota para poder 
brilhar no O paUl4ço que aja! O palhaço 
á .cena I Fiáu! ｾＧｉ｡ｵＡ＠ t'iáu! Nunca o ve
mos tAo satisleito como quando ae lalla n. 
companhia equestre que nos vem vi.itar, fica 
que oem macaco quando vê banana. An
damos dcsconliad08 que o For .... gaita já ser
viu de palbaço em alguma companhia. Po
ser que sim. 

• .. .. 
Estamos com a quaresma em casa. A pou

coa dias que ella nos veio bater á porta e 
já andamos com a barriga collocada á espi
nha dorsal Isto de comer SÓ bacalhéo é 
cousa ｱｵｾ＠ de modo algum nos agrada. Eo
tretanto nAo somO do mais inlelize , ha p0-
bres creaturas nas lazendas que comem ba
calhau todo anoo, bocal/lá .. de peior e pecie. 
A q uare rua laz uma boa parelba com nossa 
8Ogr.... !:iAo dignos uma de outra. Todas duas 
são velbas, magra, de denladas, cheias de ru
gas; todos duas go.tam de igrejas, jejunl!, 1'0-

sarios e COnIiS8Ões. Pedimos ao diabo que 
as arrebate, a quaresma e a soura, o !nais 
hreve possivel para o reino do .. inferno 
Amen. 

.. • .. 
NAo podemos deixar de comprimentar a 

sympathica Alice, quo se n08 apresentou em 
um dos numeros paaaad08 da .Folha Line" 
cbeia de mil encantos, toda taceira e geotil. 
Ficam08 verdadeiramente encantados diante 
de tanta siogeleza e lormosura. NAo julguem 
u I itores que dizemos isto com o fim de ba
jular Alice. Nadt:. Costumamos sempre &a

orever o que sentimos. 

GONs.u.INRO E CuRUVUIA 
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.tia quem Olbll ｾｕｑ＠ ｃｾ､ｾ＠ b ...... -··.
dirigidas á minba pess.)., po te) que e teja 
bem longe de o suppor, por nAo ter abonado 
escra \"a ｾｬｧｵ＠ ma por (> preço, com e<sas 
｣ｯｮ､ｩｾ＠ , com filbo, e de viu\'a 

Entretanto, ｰｯ､ｾ＠ bem acontecer que a mim 
se dIrijam nquelle artigo \'i to como infe
lizmente telDos bomen em escrupulo, le
viano que poderiam tomar de'venturada 
tarefa, ou algum menino de pouco sen o, que 
nece ite de curador. 

o autor do alludido Rrtigos é pe oa 
que esteja no ca o de re ponder pelos seus 
feito, e si loi a mim que e dirigiu, directa 
00 indirectamente, convido-o com todo o in· 
intere que declare, assigne eus escriptos 
e a uma respon belidade legal, como eu la
ço; depois do que re ponderei nll altura que 
eUe merecem e tratarei da minba defesa em 
qualquer terreno em que collocar a questAo_ 

Bento, 1°. de ｬｉｾｲｯ＠ de 1 7 

AhG\::EL • ARES DE OLIVEIRA CERCAL. 

DECLARAÇOES 

,\ ' ｰｲ｡ｾ｡＠

roLU LI1HE 

• 
/tos fREGUEZES: 

ｾ＠

--......... ----
N'es!e botequim ha· 

Bacalháo, dito em conserva, peix_c em ｣ｯｾｳ･ｲｶ｡Ｌ＠ sar.dinhas, ｡ｲ･ｾｱｵ･ｳＬ＠ lago. 
tas, o tras em lntai azeite doce, vInagre LIsboa, azeIte. de dende, azeitonaa, 
linguiça, salames, mortadella,. extracto d? carnc, molbo mglez e ｣ｾｮｳ･ｲｶ｡Ｎ＠ in
gleza; cevad.nha, sopa!,J uhana", aletrl8, ｭ｡｣｡ｲｾａｯ＠ e ｬ｡ｳ｡ｮｾ｡［＠ cha supcrlor i 
VInho do Pçrto .D. LUIZ", Navllrro, Collares, Sou teme, VIrgem, Borueaul( 
Cbampagnei Vermuth; cognac M_ B. e outras marcas; ｡ｲｧｵｾｲ､･ｮ ｴ･＠ do Reino; 
lanlOg.nha, Kümmel, B')onekamp, genebra bollandeza; cervejas KarlsLcrg, pre
ta, e naeinoal de diversas fabricas, agua de Seltzi retresCIIS de ananaz, capilé 
gomma, cajú, limi\o, gl'o eille, orgeat i licores de cacão, chartreux, ｢｡ｵｮｩｬ｢ｾ＠
geog,bre, laranja; doces em latas e em vidros, mUI-meladas, ameixas etc. etc' 
queijo do Reino, creme de creme e de i'tIiuas i bage , bervilbas, arperges Ｆ｣ｾ＠
tudo genero Irescos e superiures, legitimos e baratos a vista da qualidade. 

Rua d'Agua 

Os abaixo assignado_, Procopio Gomes d'Oli. 
veira a Franci co Jo é Ribeiro, participào a 
esta p . a e a qu Iquer outra com quem te
nham tido neg!ICio, qoe e.-tAo liquidando ua 
ｦｩｲｾ｡Ｌ＠ e por _a razão pedem a quem 
ae Julgar ser seu credor apre-eotar Bua c!Jn
ta até o fim. ､ｾ＠ corrente mez, que sendo le
gal aer' h_fena, poi que findo te pruo 
nAo, e aUenderá a . reclamaçAo ｡ｬｧｵｊｕｾ ｟＠

ｾｰｾｾｾｾｾｾｾｰｰ･｀Ｎ＠

ｾｩｧｮｴＱ＠ SoaHS b'(úlilltira 
Açougue 

DE 

Encarecidamente pedem a eus devedores 
sem excepçAo, o ob equio de mandarem saldar 
suaa conlas, do contrario serAo entregue. a um 
coblador. 

Joinville. I de Março de 1 7_ 

OIJYEIRA & RIBElRO 

em liql1idaçlo. 

ANNUNCIOS 

((trral 
encarrega de cobrauças de dividas 

e compra documentadas simples 
ou com hypotbecas para cobrar por ' 
ｳｾ｡Ｎ＠ contai aceIta qnalquer questão , 
CIVIl ou commercial e detende perau
te o Tribunal do J ury, por preços 

accommodados 

h pobru - ;;ntultamute. 

E ' encontrado a qualque.· hora em 
ｳｾ｡＠ casa a rua de S. l'edro n'esta 
cldade_ 

I . 
VIUVA M. SCHNEIDER Ficoo transterida para o proximo sabb d 

_ 12 do co t - a o, 
negocIante e tabelecida ne ta cidade pede a d- rren e, a reCIta ｾｮｮｵｾ｣ｩ｡､｡＠ para o 
li! ､Ｚｶ･､ｾｲ･ｳ＠ que venham saldar suas con- la 5 de te mez, por ｭｏｬｬｶｾｳ＠ Imperio os 
ta ｾｴ･ Ｎ ｯ＠ dia 15 de Março proximo. I .\<'rancisco, 4 de Março de 1&7 

JOlOvJlle, 15 de Fevereiro de 1 7. O Secretario: JONATHAS BOMl'UXE. 

-
FOGOES ECONOMI(]OS 

PARA VASA DE FAMIU! E BOTEIS. 

Francisco Machado da Luz 
('nc'llrreo-a- e de mandar \<;r do Rio 

Ao intere ados aprp ental'll o 
､ｾ＠ Janeiro f'ogÕ(! economicos. 

des nho8 e ｯｾ＠ modelos. 

J oâo Kurstheidt. 
este conhecido açougue vende« 

excellente carne a 200 réis o kilo 
ervindo-se o freguez a gosto-

ID°.íl 'lJ.il. 

UM 
ESPLENDIDO SORTIMENTO 

DE 

Casemiras, pannos e 
diagonaes . 

de bonito e variados padrões 
acaba de receber directamente da 

EU.ROPA 

ylUVA )A. pCHNEIDER 

8J!jê) g,QJ ｾｦｬｬｲ￭ﾺＬｕｾｾＢ＠

Aferição. 
Todas as pessoas que ainda nAo manda

proceder á aferição dos pesos e medidae fI/I" 
responden tes ao corrente anno convido a q. 
os apresentem para esle fim e'm minha
fican?o 60b as penas da lei aq uelle. q'" 
nAo fizerem 

Joinville, 1°_ de Março de 1881 

'o aferidor, 
FERNANDO MOLLII-

Typ d. C. W Do.hm. .JOtO\ ill •. 
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