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No limiar Duas paginas A lua, loira ｢｡･｣ｨ｡ｮｴｃｬＡｾ＠ ｶ｡ｾｩｉｬ｡ｲ＠
no espaco. corre um olhar flaceldo e 

.Oaudia prindplulll ""h I. "Ollt I ｾｲｩｳｴｯｬｬｨｯ＠ p<>las eBtrarlll.s desertas e, Ha de parecer nimio arrojo de 
nossa parte rne tter hombros a um 
commettillento tão arduo, qual o 
de querer sustentar um jornal, 
depois da dura experiencia que vi. 
mos de presenciar. 

Ｌ｡ｯｾ･＠ ｾｯｬｯｲｩＬＮＮ＠ (Ondl") log,mrlo As I.'relps camplOas o branco 
I manto ele agonias, vae errar silente e 

só nos ｴ･ｮ･｢ｲｯｾｯｳ＠ e immensoB templ08 
O rol, senhor dos pl\ramos H711es, ele verdull\. " . 

rompe aos poucos e I oucos a duil'.lda E na c .. sinha onde hontem ainda 
fimbria do céo enchendo dI! rH'lolas pnllllhl\ a a \"!rl.1 paim agora o horror 
as verdes ml\ozinhas rljS anol ･ｾ＠ guar- da morte 
Ilecendo de mLis e ､ｩ｡ｔｄ｡ｮｴ･ｾ＠ 08 ga - Em \pZ do sol aca riciador e ami. 

Quatro annos já devia ter sido lhos, herculeos ｢ｬｾｾＧＰＸ＠ do ponHu·. go. bdjnndo, rObe:lS taces de linda 
tempo suffkiente para garantir a O augusto vencedor das trevas crial1cioha, CI ｾｰｩｴｮｭ＠ dois cirios ao la. 
existencia de uma folha que, pela es- vae ornando a estl ada do sua rassa do de um nn)nho . 
crupulosa execução deseu program- gem triumph"l: rio lado fI lado, em A mãe, CJw ha pouco entre risos 
ma, se tornou o prototypo da im- rnras e custosas tapecprias, d' sdo- cingia ao peito o filhinho amarlo, ge. 

bralll-õe mil IUllIinns de fúlgido oiro e me e soluça, abrnçaDdo um cadaver. 
prt!nsa séria e imparcial, fazendo no ar lallgue e morno do eótio volitam f'aIlHJo, immol·el, como a ettatua 
época no pcriodicismo mediocre e i!!;D otos balsamos, C:ll,itosos perfüme& do dehe"pero, re,alta ao 'u udo da 
barato deste canto da patria bra· do Oriente,.. eEtreita alcol'a o \·ulto do nmgoado 
zileiru! Mas tal n10 succedeu. O LtÍ das alturas, de ｢｡ｬｯｩｾｮ＠ 80· pae. de cujus I'alpebrus crEstadas pe. 

I bmllceiro, o ECI volve um olhar cheio la dór nem ul1)a lugri l\.l ll e desata ProJ!"resso que nos lonrava, e em 
ｾ＠ de bondade, de paternal complacell· para d 11·lhe "lIil'io á immeDsa des-

vista do qual mereceu esta terra cia 80S filhiohOt:l seus da terra; olhar ventura. A dOr. o ､･ｳｾＮｰＢｲｯ＠ Iltroz 
as mais encomiasticas referencias, amigo que, desmaiaudo no ali o corli. , desfr"h:la ,ohre a humilde ｣ｾ Ｌ＠ inha Buas 
não 106 10 fuzer fuc\,;. ao li,ufOü;:, lIêUJle Jo:: tlH.hjt.; ... l, • .:udd:ilJ!J;., \ ,.t:::: U .. I I UZH8 IIJC1UObab e llq,' Uo. wJfA. 
do nosso organismo social-ao in· luz e vida a extl anha scena de amor Adolpho . 4;. 
differentismo crimi:1Oso e condem- e relicidHde. Em berco de pinho dor· 

mita um nênê de f"lces 1'0 adas, tor- ｾ＠
oavel menospreso pela cultura da neados braços, simulaudo lICJuelles ＭｾＭ
intellígencia, e cahiu. anjinhos cllndidos e meigos do ｦｬ｡ｲ ｾｩＭ

• 80 celestial; fi mãe. anjo tutebr, de· 
Este rnallogro, porem, não nos brucada ,í, c:lbl;ceira do berço, eolaça 

desacoroçôa, Conhecemos as diffi· o fi lho querido Lllm olbar \ago e 
culdades com que temos de arcar: amoroso, olhar immen;.o, IIldefinivel, 
se as levarmos de vencida, nossa- olha i' de múe .. . 
não será a gloria; attribuil-a-emos . Dois passos além, o pne, )oven 
- , d . :llllda, contempla ledo e Ilso nho 

lao so mente aos que nos e1 em a nquelle quadro de 811)01' e n08 labios 
mão, tremulos adeja-lhe um sorriso de in· 

Comtudo é com fé e animo que tima satisfação. 
O I iso foge, vOa de bocca em des.;emos á arena erma e deserta 

I 
bocca, 

a apanhar a lança e o broque a· Até 3S estatllas de marmol'P' , pOI' 
bandonados e proseguir na penosa ell tre as fo' has languidn s e cnnsada8 
pugna pela Verdade e pelo Bem. do caladium. parecem estar jogando 

perrumes e ｉＧ ｩｾＺＩＨｬ｡ｳ＠ ao :I r morno e 
E não é a Vcrdade e o Bem t10I'mt'ntll, 

um soberbo e altivo estandarte 'rudo é riso ... tudo alegria, 
para á sua sombra ferirmos os nos· 
sos combates? 

A Verdade e o Bem, devia 
ser este o nosso programrna. 

se 

11 

Vil a-ee urna pagiua, traosforma· 
o quadro, 
ｾｯｩｴ･Ｌ＠

Um sudario enorme ｡ｾｳｵＬｴ｡ｲｬｯｲ＠

alarga-se, desdobra-se sobre a terra 
como se q uizesse e,magal- a, suffoc/l l
fi em suns fmojas brancas e frids. 

Emrima rasga-se o yéo sombl io 
e apparece fi lI'a, pullida e triste co-
11)0 a mascam Ｈｾ･＠ um defull cto. 

Ch.romo 
Beija a tibi" luz do orcaso 
O altal' do ｾｏ｣Ｎ［Ｌ ｾｂ＠ 8e:nboraj 
ａ ｾ＠ ｲｏＡｓｩ｜ｾＮＮＮ＠ do um l'iro V8f.O 

Pendüm com gl aça p'f[\ fól·a. 

Dois noivo8 ao pó '" .joolharu 
Com h mt\o anilldo R prel"('; 
ｮｾ＠ noiva os ｯｬ｢ｯｾ＠ centelham 
E ('om voz que inte-rnct'c: 

- AbençOe, 6 Mao dos céos , 
j)e do S ('0"",00' teu. 
O dorr rlllnre; depllis." 

ｑｴｬＨＧｬｲＡＧｴｾ＠ t-r ll1ear bO!l(lo5R 
ｾＨＧｴＧｴ｡＠ v :(]I'\ - •.. (' umíl rOFa 

Se deefolhn subl·e ｯｾ＠ doi •. 
Xicrrno,· Voz, 

Buena-Dicha 
a Arno Konder 

Mauhã rle Jlaio. clal'3 e azul,quan· 
do tu na ce,te, miuha gentil 1\18rt11a, 
lodos te prophetisflI·3 111 futuras felici
danes. Sob um signo feliz tiuhas Il'\S' 
cido. A velha lad a seudo ehamada 
pm u ler o teu destino todas as tuas 
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peqaeDas e brtlDea& mlolllDb .. , dille: BralDOlquatroeom .. Dbe ..... traDa 
.. Rata linha, a da vida, cbela d • .tna· bordllllteB de bo:u humor, jovialidade 
OIIIdadee- e aVav_Ddo .. braacurtl ,fraDca camllrsdagem, IOdOl a"l<lol 
Dacalada d/l pequena concha de tUII de fugir, como Virgilio, ddete rumqr 
mimo amA0 .exiSleDcia (elilr, deepre e desta poeira urbaoa pllra algum 
ｯ｣｣ｵｰｾ､｡＠ e plncida, F:uá do IImor e trecbo eedeotauio e repollsado do cam
da I'arid:lde sua religillo. Almfl pura po, cheio de /lrVOre8 \'elblls e sombrias. 
e immaculadll, onde !erenameote só sob cuja protecçi\o e agasalho amllm 
reflectirá o hem e a cRndura _ 118 aves e cantam agU8S dA msoaD' 

o Guarany 

Estal'amos em princlpios de 1896 . 
A verde mocidade desta n08sa ler· 

ra IIndava casmurra 1\ bocejar, pregus· 
tando IIquelle carnaval insOsso, esque
Jetico, Até funerario que de tão perto 
fi acenAva. Foi nesta coujunctura que 
IIkou ·se dentre a turbo! infantil e buli· 
ｾＧｯｳ｡＠ um grito de guerra contra aquelJe 
nuende que avançam medonho .... 
E o l,bsntasnIa fez Alto, recuou e ｾｵﾷ＠
miu-se á visb\ do luzidio pelotão do 
aos o impavido JÓca. 

Percorrendo aiud/l outras linhas. cilles. 
quaodo chegou Da do coraç,10 a felha Ainda que o itio escolhido para 
lada 60rriu, ｴｲＡｬｬｬｾｰ｡ｲ･｣･ｮ､ｯ＠ DO seu 11 pllrtida meio maritim8, meio CRm
ro to 11 maior alegria. e falou: .Linha pestre, que fizemos naquelle domingo 
do ｣ｯｲＸｾ Ｇ ａｯＬ＠ Iinba 110 coraCAo, a mais não tenha a fekAo buc(\lica de um 
impottRnte e a que IJOS fala sempre a recanto!le natureza, assim como este, 
verdade e nos revela o ｱｵｾ＠ ba de mais ･ｮｾｯｭｨｲＺ｜､ｯ＠ de vegetaes e murmurado 
recondito e loogiquo. . de alTOJos e gOI'gejos de passaros, to· PAss:lmos então uns dias funam

bulescos de estrondo. Que carnaval, o 
de 9.i! 

.Lin:lI\ ｉｾ｜＠ emeOlto 105:HI/1 e recta d3vill 01\0 deixll de ter elle uma poe
alfafez da mão, cor tllndo-/1 rom for· sia e um encanto immenso que eu oa 
te pulco ｢ｯｲｩ ｯ ｮｴ｡ｬＮ ｾ＠ minha aridez ferbnl, não consigo, por 

A \ elha flld,1 ｩｬＱｾｦＧｩｲ＠ ｡Ａ［､ｯﾷｾ･＠ toda mrlis que queira, fazel' reviver no pa_ Nos dous seguintes estios, ás poe. 
e como que trOl ｾｦ Ｇ ｯｄｴｬｵＭ＼･＠ a um mundu pel para goso e deleito dos meus las da santa e mNgra qulltesma, vi
de sonbCls e ｜ｩＮ［･ｾＬ＠ DOVflmellle falou: leitore, . mos de novo esta folgazl\ rapu.ziada 
.Forte prlix:lo amOlO.a, fOltemeute re· Eram ｡ｾ＠ . CabecudHs«. o pequeno virar o nosso Itlljahy de pernas para 
tribuida, a ror de inten :I pUlxno pe prornontorio rie nome tAo hediondo e o ar ... meu Deus! erll um formigar 
la arte e pelo bello._ 35pect03 tAo ｲｩｴｴｯｲ･ｳ｣ｯ ｾ＠ e que daqui ve. de mascarados, urna ioferneira de za-

E largando tua milO. minba adorada moslcom seu phsról receutemente iustal- bumba e prat03, um rodar sem fim de 
Martha. di se a \'elba faJlI, todlls as IlIdo. fi pe<!tallejar toda a noute na es- grotescos fehiculos, todos em fiam· 
Iinbas 8,10 fU\Ofll\eis, todas indic.l", curid,to de DOS3as praias, o termino 'mulas . . . 
a mais per'eita e harmlJnica 'e!iciilade de nos, a excursão naquelle dia. A 21 de MarçO de 97 o vlctorl(>: 
110 futuro; e calou-se parecendo tllm · Urna solidll embarcação impellida so grupo ｦ･ｾ＠ cOllcelh(). Surgiu dahl 
hem gozar a tua r entura futura_ a remos por marinheiros robustos e 11 valerosa tflbu dos Guaranys. como 

Hoje que gos.lmos r.lo nosso in- tostados ao sól fabiu comnosco barra á oulrora Roma dum co\·il. EI a de 
tenso ｡ｭｾｉＧＬ＠ udorada ｾｉ Ｎ｡ ｲｴ｢ｬｬ Ｌ＠ renlisan· fo ra e em poucos momentos eis-nos rêr enlAo. as ｮｬｬ｜ Ｚ ･ｾｳ＠ de ｲ･｣ｲｵｴ｡ｾ＠ que 
do-.se assim a .propheclB da ｢ｾ｡＠ fada, nos arrecifes que bordam de ponl.as eri- aftluram as sua. Hlorras . o ･ｮｴｾＱｕｳｬ｡ｂｭｯ＠

- r pItO o que dl!>Se ell:l u:lque, 'a ma· çadlls e neO'rIls a base do coatão onde que ad electnzam, Ilquella paIxão pela 
ｾ｢￣＠ de Maio. clara e azul: ﾻ ｾＧｯｲｬ･＠ pai· nestas paragens se \'eem quebl'nr, em caUSA, aquellR obediencin aos mandos 
xão ｡ｾｯｲｯｳｬｬＬ＠ ｦｯｲｴ･ｾ･ｮｴ Ｎ･＠ retlbulda c branca espuma florida que parece reu do cacIque. E de tal sorte g'1I1hou 

ltajllhy, 14 de u8nelrO de 1903. dijS, as ondas do alteroso Atlantico . vulto que após anllo e pouco marcha· 
G. "Vieim. Por uma vereda ingreme trepá. \'a á testR de suas cerradRs pbaltlngE's 

mos pelo paredão acima Até 80 alto um galhal'do corpo phl lharmoDlco, es
do morro, onde tomámos outra vereda timulando OR guerreiros lÍ lueta e ba · 
nllo menos ingreme que nos conduziu nhalldo em ondas de melodia e vida 
ao pharól que ja de 10nO'e alvejava esta gleba amada em que nascemos. 
ao sol e ao aZul dtl ma;hã ｳｏ｢･ｲ｢ｾ＠ Correndo tudo :ls mil mara\'ilhas 
e imponente na pxtremidade' do pro os nossos aborigioes conceUlrarnm ｡ｾ＠
montOJio com sua casa cór ' de cal fo rças e ilsseDtara m dA conqui.tàr ter. 
coberta de telhas novas e a sua colum: ritorio, de le\:anlar alterosa taba em 
na de ferro de muitos metros, pintada 4ue, como num saCl'ario, pudessem 
rie branco e sobremon tada da lampflda albergar o s)'mbolo sa"'rado de sua 
das ｰｲｯｪ･｣ｏ･ｾＮ＠ L. uniílo e matar as bora; de Bueto i'm 

---.. I ..... ｾｾ＠ a ｾＫＭＭＭ

Ferias 
Ao jO'I·n o intemo .. alo lobo 

do mar Appolin8rio Marque;; 
Bentles, raja "Ima mais vi
goro:-. e graodo Fe tornn em 
Ct"Ot8i'tO COIU ad rudOF cner. 
gl .. o 8udcrldades do Ore"no 
dedico ('Slo C(}f!/, - rtfldu ､ｾ＠
pSt>feIo Que 02CrulS jUDto.-c;:.. 

ｾＧｵｭ＠ dos ultirros domingos de.te 
amoravel e doce Jaueilo que, com 
geral estranbeza dl> todos, VM' [lor abi 
corrend.o solo a ｣｡ｲ ｩ ｣ｩ｡ｾ＠ tepidas de 
um MaIO _uave e IUlIcio, fomo. pas,ar 
o. rha extra-muros, fi ｭ ｾ ｩ｡＠ duzia de 
kllometros d'aqui, 

O ｬｴ ｾ Ｚ ｡ｨＩ Ｇ Ｌ＠ .1 hll r.l mall,tina em 
que partia lU?" paI a SqUr'lJa juruaoll 
campestre, amda preguiçt \ a na cama 
sob a . morca folupia d03 ｬ･ｯｾ･ｳ＠ e A 
preguiça dos travesseiro •. 

Vm ou outro to to estremnnhado 
de ｯｲｮｾｯ＠ ｾｵｲｧｩＸ＠ IIs janellaij, r('cebendo 
em ｣｢･ｾｯＬ＠ como um osculo de ｾｩｧｯｲＮ＠
o bafejO reconfoltante e sadio da 
manb!l. 

alegl'e convi rio. Foi proficufl a expe. 
diçílO, todos o sabem A 25 de De

O oceano tem suas pérolas .. , ｺｾｲｵ｢ｾｯ＠ do 1900 registraram a primeira 
vlctOrla e na soleira do anno que vem 
de expIrar a heroira tribu fruio IIS 
primicias da plltrill choça . Foi cam
panha ardoa e gigantesca: que o di
gam os expedicionarios. A tHefa 80-

｢ｲ･ｰｾｪ｡ｶ｡＠ ｾｯｳ＠ folegos, á fazenda do 
grerlllO e so logro u o ｾ･ｵ＠ escopo, vol
rendo-se a corllcões prodigos e ami
gos que n:lo trepidaram em desenvin
cllhal-o de acções e ac1iallt>lr algum 
nerllus rerum. O dispendio que os 
Guaranys até a bom têm feito com a 
sua l!'hite R ouse sóbe a 12:300$, 
pecumo este, constituido por 0:200$ 
em ｡｣ｾ･ｳＬ＠ 2:200$ em conta cor
rente e 3:990$000 dos fnndos 20ci
Res. 

(Irnltnçao dê Henry Helno) 

O ｯ｣･ｾｮｯ＠ lem suas pérolas 
O céo tem seu fulgor; , 
Meu ｣ｯｲ｡ｾ￭ｬｯＭｴｲｩｳｴ･＠ delJe
Tem um amor, seu arnor. 

V',5tos são mar e céo 
Inda o COlação maior: 
Mais \'ivo que estrella' e pérola 
Arde e brilha o ｾ･ｵ＠ amor. 

Entra, ó visão querida 
Neste coracão de dor ' ' 
Meu coração. mares 'céos 
'Stão·se ralando de 'amor. 

ficanor Varo 
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Morre-.e apprendeodo, diz o riflo 
popular. So dl'cul1!o do tempo a trlbu 
guarRuy ｦｯｩＭｾ･＠ eapacitando dll quasi 
futilidade e extra\·tlgllncill de &eus fina 
-Ora, esfolllr a bolsfl um anno intei
ro, virar e mexer como um mouro ｾ＠
pelo Iraco sabOr de um cal naval
Eeja dito sem rebuço-ó loucura. A 
sociedade fez I eforma de con@tituiçilo 
e tomou por lemma: Ludendo im/ro
ere-Instruir divertindo. um abril' e 
fechar d·olhos. armou-se um palco ou 
COUSII que o valha, alistou-se um corpo 
scenico, o Felix pegou da plllhetll,brnD' 
diu o pincel e com felicidllde sem par 
debuxou a ＱｉＰｳｾ｡＠ Atalaia no pflnno de 
bocca. 

De tempos em tempos, num do 
mingo á Dr.ute, abala-se uma mó de 
povo e dinge-se ao »GuaraDy.c E' 
que ha ･ｾｰ･｣ｴＸ｣ｵｬｯＮ＠ SAo 8madoreo 
qlle se exhibem, mas o ardor pelo 
engrandecimento da tribu dá - lhes 
vene e ｡ｚＡｬ ｾ＠ dll artista. O espaço 
de ｾ｣･ｮ｡＠ é nimiamente ｡｣ｮｯｨｾ､ｯ＠ e 
por ｩｳｾｯ＠ nAo hfl alli que represenlfll' 
peças de altllS cuvallarias mas piano. 
piallO se va 101l1ano; - j" ouvi por abi 
um rumor e. queil a Deus, em breve 
não tpDhamos um palco non plus ultra. 

E,tá a hi em tosco rllscun ho o fas
to brilhante desta agremiação. Extra
nharAo sem duvida tamanho progresso 
e vulto d'um dia para o outro. Inda· 
gae .. e nM encontl areis outros fautores 
a nllo 8erem o zelo e a unillo. Com 
estas ai mllS apercebida foi que a tri· 
bu balbuciou em criaDça, ergueu a 
fronte, firmou passos de gigante. até 
que cOllseguiu implantar o seu invicto 
estandarte Ili nos augustos torreões da 
gloria e do esplenrior ..... . 

Está o sociedade no caso de ex· 
clamar !TO verso do ｉｩｾｲｯ＠ sacro: A 
tll in lla hislot·ü, é a millha prOlJhecia; Q. 

g1(arda-nre destino evitemo . 
Pery. 

. 
Ao naVIO 

,., COlrO o mar t'embala agora 
Nas curvas do branco seio, 

orno o vento canta e chúra 
N'amurada em tal anceio, 

Foi assim, ó meu nnvio, 
QUIl a mnmi\ Dinou-mll ao collo; 
O' peito em que tanto riu 
E chorou p'ra seu consolo. 

Tu, sempre ｮ･ｾｴ ･＠ regaço, 
Semprtl neste doce Inço, 
E nhi h38 de alundllr; 

Oh! o ｾｭ｢ｬｬｬｯ＠ quem me déra 
Do mnterno seio ; quizéra 
].Ie sumir oaqu elle lDar . .. 

Horda do .Porlo Alegre .• 
Nicollot' Vaz. 

Secção humorlstlca 

FIOU ..... E r.lIIAOEIf. 

Relra rio. agou do monte, 
Vapor atraca()o ao roce; 
Moita bagagcru ｾｯｲｲｯｬｬｴｯＬ＠

)<; Chico ao lado dando ui •. 

Chica p1r Iroz da cortina. 
Do uma lallolla ､ｬＮｬｾ｣ｴｯＮ＠
Agit" o larubrola noo. 
-o rosto locl·lmrl"nto.-

A' prO" uma \olha moum, 
AFBo\tia o toca. harmonlna, 
Sob um 001 que tudo doura. 

Atl'8Z de Chica. de vOl\i!ouro 
A ml.e, na8 costas Ih'a ｾｴｯｵｲＸＬ＠
R completa o oldem >lmphonr(·8. 

ｎ＾ｾｾｾＧｙ＾＠- ｾｾＱＱｲＹＭＧ＠
Uf\!: 

)'itlla8;lgo. 

NOTICIAS 
Festas religiosas. 

-Terça tbira ultima em conclusAo 
elas novenRS celebrou-se na capella de 
N. Senhora dos Navegantes, á mar
gem esquerda do rio ltnjaby e fron
lelra 1\ esta cidude, a febta do glori
os'o mart) r SilO ｓ･｢｡ｳｴｩｾｯＮ＠ constRn lo 
de mi, sa solemne com mus:ca ás 10 
horas ela manhA e leilão em seguida. 
Não poucas familias d'esta cidade e 
pessOas do povo em grande quan· 
liclade ｡ｳｳｩｳｴｩｲｾｭ＠ áquella festa, que 
aqui no ltajnhy veio dar um aspecto 
de feriado équelle dia util ela semana. 
tendo fechado li tnrde quasi todu8 as 
casas do commercio. 

d'uta ｰｲ｡ｾ｡＠ Bar. Vletor Olloler. Pa
rabeo8 aOl jovens nubenl8l. 

- Babbado uldmo receberam-H em 
malrimonlo na egreja parochla. d· ... 
cidade o Snr. Paulo 8cbeelJer, empre
Itado da ca a Asseburg e ft exm.- Sra. 
D. Alice SchDllider, graclon fllba da 
virtuosa viuva D. Gertrudes Bcboatder. 
Ao \ enturoso pior sinceras felicltaç6ea, 

-Será Babbado o ca8amento do 
SOl'. JoBo Marqued Brandllo, do 00110 
caro e sympathico Joca, com a for
mo a menina Alcina Silçeira. interea
sante filha da estimada viuva D. Euge
n in Sh eira. 

Pesames. 
Ｍｎｯｾ＠ poucos dios que estiveram 

na Capital do 1!:8tarlo, os de80ladol pa
es :\icohio e Adéle Malburg pa88aram 
pelo golpe .em nome de ver morrer 
de UII a só vez ss SUll8 estremecidatl 
fllinhas Ade'e e Edith, que eram ao 
mesmo tempo o encaoto de sua vida 
e a JUt de Eeu Inr. ParticipnmOl da 
inexpre,ai\'el dOr que IIcllbrunba aOl 
magoados paes. 

-Em FloriaDopolis para onde, a
penss ba quatro mezes, d'aqui tinha 
ido CO(l'l sua exmo familia, acaba de 
perder sua esposa, a virtuosa D. Maria 
da Silva Pinto, senhora estimadi88ima 
oesta cidade. o nosao particuhlT e dia
tincto amigo, empregado dos telegra
phos, Luiz da Silva Pinto a quem 
de coraçllo acompanhamos no ter
rivel trnnee que vem de experimeo
tar. 
Mudança 

- Na mesma capelb deve ter lu· 
gar. a 2 de Fevereiro proximo a fes
ta que já se vlle tornando tradicional 
de N08sa Senhora el08 'avelZantes, com 
novenas nos primeir08 dias , missa, 
bazar de prendas e a pittoreeca e 
bellissima proci silo de barcos rio aci
ma e rio abaixo no ultimo dia. A8 
commi 80e8 encarrpgadas trabalham 
com grande empooho para que em 
1903 a festa dn Virgem pllflroeira dos 
mareantea nilo fique atrnz em pompa 
ás que rorllm celêbradas nos annos 
anteriores. 

-Da rua úr. Hercilio Luz par" 
o elegante palacete que scaba de con-
8truir á rua 1)1' Lauro Müller mudou o 
seu acreditado ･ｾｴｒ｢･ｬ･｣ｩｭ･ｯｴｯ＠ com
mercial o 8r. H. H. Hundt. 

Or' Paula Ramos. 
Acaba de chegar a Florianopolis, 

onde recebeu siguiflcativa manifestação 
por parte de seus. innumeros ｡ｬｄｩｧ＿ｾＬ＠ o 
sympathico e di tlncto homem pohtlco. 
Dr Victorino de Paula Ramos, a quem 
damos as boas vindas ao solo catba
rin ense . 

Breve a nossa sociedade terá a 
satisfaç!lO de ho"pedar o Dr. Paula 
RIIIIlOS qu e 'Iljui vem em visita a seus 
Illuitod amigos e ｣ｯｲｲ･ｬｩｧｩｯｄｾｦｩｯｳＮ＠- Em egual dia DO IIrrainl da 

ａｲｭ｡ｾ ＧａｯＬ＠ se festejai á a padroeira N 
tieuhora da Piedade e será inaugura
do um oovo nltflr dedicado li No,s3 
Senhora da Conceiçãú e será benta 
a respectiva imagem. De' ido li incia
tiva do juiz de direito dr. Navnrro 
Lins, que ali i se Rcha veraneando com 
sua distincta familia. tem a ａｲｭｒｾａｯ＠
mais este melnoramento em sua cnpelll\. 

Parabens. 
-PI.l'tici param-nos ter contracta

do ellsamento o SOl'. Jacob Schmitt e a 
gentil e amavel menina Anna Olinger. 
dilecta filh a do honrado commerciante 

Viajantes. 
-Seguiram plll'<l Florianopolis: 
De ｉｴ｡ｪｾｨｹＬ＠ o ＱｉＰｾｓｏ＠ amigo Agesi-

1110 eúrn, e ' I l'X ma D Adelina L. He
ｧｩｾ Ｎ＠ preMs ora d 11 e$cola modelô alll 
e SUII filhinha Adelaide. 

Para a cidHde de Lage8 seguiu 
por terra o joven Felippe Reiser fllbo 
do Snr. Alexandre Reiser, proprietario 
nesta cidade. 

De Blumenau os snrs Peelro Fed
dersen, deputado estadoal e Eugenio 
Fouquet, reelactol' do Urlvoldsbote. 

-No paquete »Desterroc pas-
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ram qara o 801: O Dador PI .. beI 
ro MA 'hRllo, o deputado J Bo 
o guml. ·m.lrinha A'be,to tle Lemo 
Ba 108 e o tere iro 3nni tA rle medecl· 
11 Antonio de Gumllr:1es ｃｾ｢ｲＮＱＱＮ＠

ckpulver 
ru h.1 ben bei 

Graúna 
E' o unlt'ó k>niro quo Mó bojo h'm 

08 melbOle. 1.",lIado- vor lCI' <:"lD)Xk'lo 
I .enlt· M produd08 da Ilor-> bl·ÓHI,."·,,: 

No ＨＡ｜ｱｵｾｴｰ＠ .1'0ltO A(el!l"1!c 1"1.· 
@nrnOl p.lI' o Dort!.' Oi! Ors. ｈｾｯｲｩｱｵｴＧ＠

Ripdpl, Ipnte ,I(l ('un!O de odoulo!ngi .. 
1111 F. culdrde Ｂｾｬｏ＠ Ml'decina e Ph:rrmacia 
de Porto A ＧｦｾｲＢ＠ e L:Jiz Gualbel·to. 
dei ｵｴｾ､ｯ＠ feda:! I I e:o 110.,0 Etlldo, e 
o J(,\o:'o l'.tuduD 1'. 1l0SSO patricio Pln 
('ido rroeopio ti (lm!!s. 

Geol'g TZllschel. Nao ba C"PB que I.,ia:" 8u' efTeltc,$ 
<irlo , da ｇｉＧＧＧ｜｜ｲＮｾＮ＠ 1'40 ha ｭＸＱｾ＠ ｑｾｉ｜＼ＱＸ＠ do ra, 
helloo e nom cdvi,'o d,·,M que '0 Inc" o-o d 
O nlln". A GraÚlla ､ｾ＠ 11m I, ilho oll\'olllodo,' ar 
('nho!ltJs o Unl tom aV(I!!lHhulo comu Ill:'l1hul 
(Iuh'(' ｰｬＨＱｰｾｴｬ｡､ｬｬＮ＠ i\!\O ha hoje uma FÓ ｾｻＧＺＭｾｏｬ＠

do tmlanlrllto, Que p.!otimC' ｏｾ＠ :-oos, ('ube!!o\ 
que não fa\'lL lllO da Grat'tn,l , o. lln!(,Q tOIl!(' 
'Iue f"'ro.anll'lJlo podo p,oduzll' bonF 10' 
Hllt8c1or. 

Harry H. Hundt 
com ('asa de louças, 
I'inhos, fazendas e 

g-ens finas 

aI'ma
rena-

\" rndc-Fo lH\ ;-;0 ＱＱｉｾ＾ｉｄｏ＠ p.lq:lete 'l"ier:10l do, 'ui 
0[1 Suri'. Jv. e "btllOlio de Souza, re· 
prl'>t'nt, D'e dú ｾｮｲｾＮ＠ S tiO ｾｬｮｩｯｲ＠ C.' 
e Ger ano l3(lo>lt"llt'r chefe da ｣｡ｾｮ＠
G. Boetther C·, ,:" C:l(lIal Ftdelul. 

p:lrticipa nos seus ｦｲｾｧｵ･ｦ･ｳ＠ (> ＸｭｩａＧＰｾ＠

que mudou o Feu e,t:lbcltdm' nto pala 
sua casa UO\'!l :i 

Phul'macia POPlllat' 
do 

Castro & Luz 
Hajal y. 

Vida social. 
Com o tito'o .. <'i 'a fic.l :lhprt .. Rua Dr, Lauro- Müller Febres Palustres 

neFt jornal ur:';1 H, ｾ＠ 'l III IJIIP ､ｾﾷ＠
remos o ruo..-hH·ntJ de túrlai' 11.' so· 
ciedades e clul's e:\i tpntes lIf ,ta cio 
dnde. Pum ifto pedimo, .i, r!"1 pcti..-n. 
､ｩｲ･､ｯ ｲｩｾｳ＠ p11D no. ･ｾ｜ＢｩＮｬｲＬﾷＧＡｬ＠ ｯｾ＠ dados 
necn,ario ｰｾｬ｡＠ "LJt:e!'t' lim. Ht)e co· i 
ｭ･ｮｲ･ｭｯｾ＠ p,'la. Ires Ｂｧｬ･ｭｩ｡ｯｾＺ＠

e que receheu JlP!os ultimos paqueteo 
um gra:.de e \:ll iado ｾｯｲｴｩｲｵ＼Ｇｬｬｴｯ＠ da· 
quelle. artigos que vende pOr pre\'os 

Chnmuda. lambem SczOe$ ou Maloi,nF 
curam-too ｾｬｵｭｰ ｴ｡＠ o fa('ilruento com o Eltxil 
ｾｉｯｲ ｮｶｩｬｨ ｵｾ￼Ｎ＠

O uso de.!o I'rorli{flo'o medlcamen,o nR, 
Interr ompo o !,nbulho. 1'00 '6 eUrI m 1)['011\1' 
tanwntn as ｦｾ｢ｬＧ｣ ｾ ＬＮ＠ romo ra CI1J ､ｎ Ｇｵ ｰｾ｡ｬＨ ＺＧ ｻＧｴ＠

ns ｉｮｬｬｴｴｭｭｾｾＨＧｏ｜｜ｓ＠ do bnco e ｴＱｾ｡､ｯＬ＠ q!lO f O ti 
ubnm fl(lqni"l(lu por ｡ｴ｡ｱｵｯｾ＠ antoliolCti. 

\'llurnjJ ｯｾＮ＠

Loj a de fazendas 
e armarinho 

do 

｜ Ｇｴｬｮ､ｯＭｾ｣＠ na 

I)har'wacia Popul:w 
dr 

Castro & Luz 

6r<",; 1 Tr/'.5 de .llai. Dr s dei u· 
tado ' OIS. Y;ctorinu de Paul., R unos 
e Jo.iu ｾ･ｩｬ＠ a fll'I'O PU esta soc:edadtl 
pala 5U:! b.\'! IOtht'l :! p"lnde numero 
de livros o que ･ｳｰｾ｣ｩｦｉｃＺｬｲ･ｭｏｳ＠ DO se· 
guinte numero. 

Clt,b :tO dp A!i,,,,to Tem ｉｕｾＺｊｲ＠ hr.· 
je, DO Enlão GUfil:llIy, li t' h rn. da 
noute . a pOE.e do n 1\ o pl E'.id. li!" ｾ｣＠
cla!! adu. fr. Gena,io \'h ira. Polra as. 
si>tir á Ｖ･ｾＧｩｬＰ＠ G(6 pedem com ｩ､ｾｮ［ｯｂ＠
os EOriOS. 

Georg Tzasch.el morre quem quer morré 
à Rua Dr. Hereilio Luz ＱｾＸＲ＠ eu,at em um "nno polo prodlglo 

Soârd(lde dos At;rndo,·ps. ｾｯ＠ dia 6 
do correm ' I" ocede" -,e li ･ｬＨｩｾ￼ｯ＠ para 
a 00..-:\ ､ｩｬｾｃｉＨｬｊｩＬ＠ qu ｴｏＧ ｾ ｯｵ＠ 1 08,e do· 
mingo ultimo, <;0. Itn·jo fiCha0 :lp,im 
compc tn: Pre n· nle Pedro BHuer; 
vice-pl e,idpl'te. S:dl u('1 ｈ ｾｵｳｩ［＠ the. 
sOllleiro Alex' lvlre Sn;ol.o\Hki; l0 
Sfcretario Luc,ldo Pewfa; :!' Luiz 
'l'hleme; ) 0 pOCuI rdor, Argflo Hodi' 
2° João KI:lc ,k. ' 

Desertor, 
No ,Pollv Alegre c de passngem 

bontem por este !'orto com destino 
:10 norte, ｣ｯｮｾｲｧｵｩｵ＠ (ccultar·i·e 1'0 po. 
rão da plôa e ｾ･ｧｵｩｲ＠ \ ｩＬＧｾ･ｭ＠ ll!1l1 d". 
praças do Cllrpo dI' SegullIuça aqui 
de-tacada,. dEixando :dJ,.ndODudos mu. 
lhe!, e filho . E' ､ｾ＠ por erar que a au. 
tondade tenha tomallo I·S 1,Iovidencias 
que o CUEO r 'quer. 

Dentista. 
. Hugo Riedel. o l mpath:co e acrE'. 

ditado dentlHa da ｾｩ＼ｩｊＱｨ｡＠ cidade de 
ｂｬｮｾｊｅＧｮ｡ｵＬ＠ hreve eet:lr ｾ＠ entre nós a 
･ｾｲｶｬｯ＠ de EE'U innumero lJegupzeij. 

----

TplIl sempre url variado sortimento 
de Tecido. de pbant:lsia, ｾｉ･ｲｩｬｬｳ Ｎ＠

Chita>, Cllfemirns. Cns;:inettas, ｄｲｩｄｾＬ＠
Fitas. Bendas e ｾｬｩｵ､･ｺ｡ｳＮ＠

Sthenosina 
ｅｾｲｯｲｬｦｩ｣ｯ＠ Ru,"o. O mais moderno • o 

mai:- ｲｯ､ＨＬｬＧｵｾｯ＠ doto ｉＧ･｣｣ｮｾｴｬｴｯｩｮｴ ｬ＠ s. Cura [\ 
m'or >tb,·ol8, dobilidado t>:ol'Bl, dy pep>la ate. 
uh-a, ｲＸＱＨｊｩｴｵｾｏＨＧ ｴＧ Ｎ＠ vel ｴｬＡＡ･ｮｾＬ＠ ｾｃＱＱｉｬＨＧｮ｡ｧ･Ｌ＠ IX rdti 
de vi!!:or, ＨＧｮｬｬＧｉＧｮｬｩ､｡､ＨＬｾ＠ OCf\ Of:8:::- , et(', etc. 

｜ＧＨＧｮ､ｌＧＭｾＨＬ＠ La. 

Phnrmacia Popular 
do 

Castro & Luz 
Hajahy. 

A's Senhoras 
o ELIXIR DAS ｄａｾｬａｒＮ＠ Innico utOl'O

úvarloDO. formola. do Dr. Rt.dl'igUllS dos 8:.1n-
10', ｾ＠ 0111 ｾＱＧＸｮ､ｬＧ＠ !hC\aP<'otico de uma aerGo 
｣ｮｰｬＧｾｩｲＸ＠ o f{'I!UrO nas nlolc:o:tiap. propl iat:J dati 
Ｎｾｮｽ｜ｯｲｾｴＧＮ＠ 1I1Ui i 1'11 ?ularir1a,;es do Ol(lm-trnaçf\o, 
,ltfficulr ｾｾｾ＠ ('I ('o' J[·qc; utl ｲｬｬＱ ｡ｾＬ＠ ｢ＧｊｭｯｮｨＳｾ ｩ｡ｳ＠
ｮｮｲ｡ｮｾｦＧ＠ a ml'n_ t'-08('l\rl , f.u"prnf.Ao 00 tardia
dor(l!' dus OVO.IOP, ｲ｡ｴ｡ｲＡｨｯｾ＠ uterin oP

J 
etc. etc. 

O Eli'-ir das DanHls llIodif1ca o ＨＬｯｬＧｲｩｾ･＠ o 
｣ＺＭｴｾ､ｯ＠ ｮ｣ｮｯｾｯ＠ rlrut ｾＨﾷｮｨｯｲ｡ｳＮ＠ aetDando tambpOl 
Fobre mo ｪｮｴｴＧｦｬＺｲｮｯｾＬｮＧｧｯｬ｡ｬｩｳＳｮ､ｯ＠ Eua ｦｬｬｬｬＨＬｾｶＨＧｓ＠

\·cnde·le na . 

))Jlal'mncia Poplllat, 
de 

Castro & Luz 
ltajnhy. , 

Elixil' ｲｵｦ｜Ｎ｡ＧＹｩｬｨｯｾｯ＠ quo CJru 001 mpnoP ､ｾ＠
t1iaR c tom um ::.6 Vldl'o as f(lbl'C' .. ; palul'tl' 
intul·n1lttontes, fcnitlcntef', ｓＨＬ￭［［ｏＨｬｾ＠ ou mal( 
Ins otc. 

Vondc-t::e na 

Phat'macia Popular 
. de 

Castro & Luz 
Jl8jnhy. 

ＭＭＭＭｾ＠

José Elias Soares 
Rua Dr. Pedro Ferreira 

ncnba de receber pelo pll quete Destl"l1 
da Capital [,'pderal, um novo e V 81': 

diR,imo sortllncnto de fazendas, fi . 
e ｧｲｯｳｾｮｳＮ＠ armarinhos e ｣｡ｬｾＺｬ､ｯｳＬ＠ \'e 
(jenelo tudo pOl prloços b:lrnti,sirnos 
gamntirdo li superioridade dos Ilrti 

FESTA ,. 
de N, S. dos Navcg-.hntc ') 

.A Com !lli,süo encllnega(dR ri os 
festejOs conVida a todos 08 ｴＺｾｩｳ＠ pl\ln 
｡［Ｚｾｩｾｴｬｲ･ｭ＠ lis tlOl' enfls que co;Jeea rn 
no d:a 2-l do correu te na CIiIR"d 
marltem esquerdn rio lio e bem ssÍl 
á mi.Eu solamne Com mllsica. e e 111 

seguida á procissiio fluvial e baznr ti 
prrndl\9, qlle se realisul lia 110 din . 
de FevereÍl'o proxi'TIo A commissfl 
!l nteci"a Ee us agmdl:'cimentns fi tod o 
que, com seu auxilio ｃｏｬｬ･ｏｲｲ･ｲｾＱｬ＠
para o bom exilo da reel:l. 

A Commissiio 
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