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"'8 de ｾｯｶ･ｭ｢ｲｯ＠ de 1888 De.terro -

EXPEDIENTE 
As IGNATORA 

POR IIIIZ. 

ｐｅｾ ｏ＠ CORRBIO ToIlMBSTRE 

500 R • 

, 2:000 

Os autogrdphos que no, forem rem ottido,. nlto 

ISrJo ､･ｾｬｬｬＮｩ､ｯｳＬ＠ embora deixem de ser publicado 

PAGA.IIB:<TO ADIANTADO 

Falleceu no dia 23 do corrente, victima de tor
ｴｵｾｯ＠ sofl'rimentos, na avaoçada Ｎｩ､｡ ､･ ﾷ ､ｾ＠ 72 anDo, 
a Exm·. Sr". D. -Francisca Maria GarCia, 81' 6 do 
nouo caro amigo e proprietario de ta . (01 ha ? Sr. 
Joaquim Margdrlda e sogra do nosso respeitoso edlctor 
Alexaedre Margarida. 

Ante o segundo golpe porque 8cabllu de passar ｾｳ＠
oossos estimuelS amigos, abraçamol-os • no ｾｉ｟＠

meo to da mesma dar. 

Candidaturas 

Não tarda o dia em que à5 urnas cor re rio depo itar 
seus votos os eleitores desta cidade, a eleger aquelles 
que hão de represe ntar a nossa provincia oa camara 
geral. 

O partido liberal desta capital ap resenta CJmo can
didato pelo I· distrlcto o Sr. conselheiro Maciel que 
ja por varias vezes tem occupado uma cadeira DO 

parlamento, onde se tem elevado bastantamente, quer 
peluua ma cuia intellig6ncla, quer pela sua pratica 
dos intere se publlcos. 

Tio acspiClosa escolha tem sido muito applaudida. 
Por toda parte nato cessllú as opiniões, mostrando

. e cada qual attrahido por este ou aquelle candidato, 
já ｰ･Ｚｾ＠ exhub<!ral,c la de seu talellto, já pela pratica 
que tem ｭｾｴｲ｡､ｯ＠ nu lario Interes es publicoi. 

O partidQ con ervador, partido domina0 te, jà 
apre ntou o eu. candidato, o tratilo de alcançar 
ｶｬｾｴｯｲｩ｡Ｌ＠ e,,!pregando ｴ ｯ､ｯｾ＠ os esforços afim de que 
ｾ･ｊｬｬｯ＠ ｾｨ＠ (eltOI os eus mal ardentes de ejos. 

E' candidato d e partido, pelo I- di tricto CI r. 
Dr, Escragnolle Taunay li pelo 2- o Sr. Bararo de 
1'etré, pelos quael nllo ce são de trabalhal' para le
val·os ao ｰ｡ｲｬ｡ｭ･ｮｴｾ Ｎ ｣ｵｩ､｡ｲ＠ do progreaso da prnincia 
qce, qunto maIS d 110 e trata, mais se afuuda DO 
abysmo da decadencia . 

O partido liberal, OI partido decahido, mas unico 
que quando e acha no poder aacrifica_ e a bem do 
paiz, que deu , quando recentemente domlnJnte, as 
maiores prons de amor ao progre o e a liberdade da 

oaçllr., apreseota pelo l- districto, vi,to a OIS;::: 
do illustrado Sr. Dr: ｾ｣ｨｵｴ･ｬＮ＠ o Sr. COII .. ｾＧＢ＠
Macipl importante polltlco que se tem elevad ｾ＠
Ihaotemente a altura dos lOaiores ･ｬｯｧｬｯＬ｟ｾ＠ oq. 

vezes que 00 parlamento tem. tomado ｡ｴｾＸｮｴｯＮ＠ '" 
A escol ha do partido tem sido applaurlida por 

todos os filhos desta terra que vAe,? 00 Sr. conlelC: 
Maeiel a ｾ＠ trella de um futnro brllhaote para a lata 
cara patna. 

Pplo 2' districto ｡Ｂｲ･ｾ＠ .. o ta o mesmo partidoolr 
COD 61heiro Mafra, 'lua pelas vezes ｾｵ･＠ tem oecl"'; 
uma cadeira oa camara temporaria, Dão ｾＮ＠ telll • 

viado do seu p"ogramma, aliá, comprido Ie ... 

com o seu dever e trabalhando para o melhora .... 
do provincia por oode é eleito. 

Ambas as candidaturas com enthU ' iasmo ap'" 
dimos, porque vemos nos dous candidatos ｨｾ＠
os uoicos que poderão hzer alguma cousa em ,rol ia 
nosso progresso. 

Lute, pois, () partid ,) liberal, empregue todOSGl .. 
forço<, trabalhe i::ces'ant'lIneote para que aejao .. 
roados de feliz exito as caodidaturas do, dous ila,.. 
taotes vultos-Maciel e Mafra, 11 o quanto pod_ 
pedir e desejar, para que tambem a causa, 011011-

resses da oossa provincla, as suas mais palpitlntes ... 
ces idades, sejso satisfeitas ou teoMo quem porlllt 
pugoem. 

Uoilio e força, que alcançarão victoria. 

Facto::::; Boatos. 

Na quinta-foira, pela manhã, Rod rigo Vieira, ｾ＠
rador 11 rua José Jacques armado de um estoque f ... 
a sua mulher que foi logo soccorrida pelo Sr.llr. 
Rolla . 

Imlllediatamente cumpareceu o Sr .• ubdelag.uloil 
pvltcia, sendo recolhido á cadeia o criminoso. 

+ -*-
Fallsceu DO dia 23 do corrente victima ､ｾ＠ •• 

colica-hepatica, nK Idade de 34 ｡ｮｮｯｾ＠ (, dr. 'l'humuL 
Ferreira Gbaves. 

O talentoso moço que a fatal idade iml'llIIo;1 ar
rebatClu do seio de sua Camdia prematurlln.nte,: 
pou val'ias veses uma cadeira oa auembléa proYla 
desta capital, onde expandiu u luzijs de ,.aceU, • 
teligencia, sempre firm& a< opiuiõos do seu ｲ｡ｲｴｬ､ｾ＠

O 6nado residiu por muitos anno ' nll ｌ｡ｧｵｵｾ｟｢ｬＱｩ＠
era ca ado COm uma (dha du .r. Munuel U. "" 
e actualmente nosta capital exercia 1\ profllsl.l. 
de a,h·ogado. 

.'k- -1t ... , , 

A camara municipal eonta como ｾ･ｵ＠ elDprtP' 
um ｦｩｾ ｣ ｡ｬ＠ que se nlo é Imprestavel ao ｭ･ｮｯｾ＠ ＢＢｾ＠
rece. Cre.cem os espinheiros das ｣･ｲ｣｡ｾ＠ que IDA .... 
as ruas e elle ｮｾ､｡＠ vê. entrelallJo a roupa ､ｯｾ＠ trl

llllt untes paga com os rasgões a malanrlrice dA ,U.I .. 

I tre 1II01l<l1a. A camara que lhe orne a Ｈｲｾｮｴ･＠ com U 

corôa ... ,. de ijspinh08. 

E'alfl 
d. um ｾ＠

E m( 

fuar m 

Usa b 
na e ｾｵＮ＠
muito b 

E' lãl 

persegu 
DIo bl 
l ooada 

E ua 
lO! nl co 
aoim d 

Em f 
dada de 

Deos 

Df 

HI 
Só 
Tu 
00 

Da 
No 
VI 
A 

De 
Na 
No 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. • ..... 0. 

-
RETRATOS A PENNA 

.. 
Tellsa La Urin-do' 

Ex_morcego, ex-guarda d'aUandega, ex-cobradol' 
hoje nao é guarda do tliesouró. 

g' muito alLo, mUito magro, sem barba; ,olteiro 
18m ｦｩｬｨｯｾＮ＠ riquissimo , namorador inimigo capital ､｡ｾ＠
tiorgas, nAo é intrigante e é bom amigo, nllo gosta dOI 
filhos de ｡ｦｲｬ｣｡ｮｯｾ＠ e das fi lhas peior tlm pouco. 

Anda as vezes montado n'um cavallo muito gran
de e muito gOI'do, mesmo e'tando no mar, e por i$IO 
chama-lhe curpoaanto. nunca levou tombo., do buce
falo e em recompensa trata-o a milho engarrafado e 
capim da cochinchina. . . 

Tem agilidade e é VIVll no Jogo da peneira pelos 

olhos 
Pertence a irmandade de N. S. da Preguiça . 

"*" -t 

Ferraz Constante 
E'um fll izardo , solteirllu ignora o que é o choro 

de um filho e vive como nababo. 
E muito gamenho íall a lIem írancez e é Incapaz de 

fuer mal a ninguem. 
Usa barba toda , é .:al vo puxa um tanto de uma per

na e ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ negociava em íerrageus fazia enbrulhos 
muito boniLos. 

E' tão feliz este nosso amigo, que o be lIe sexo o 
persegue para ahl-o nos sagrados laços do hymineu; 
uão ha moça que aI) vel-o não tique loucamente apa
:lonada por elle . 

E uma elegan te Iranceza tanto operseguio que viu 
18 na contigencia de azular para a Laguua livrando-se 
assim da ｬ ｯ ｵ ｾ＠ .. de amor . 

Em fim para cumulo da felicidade ped encea h'man-
dada de N. 3. da Tol ice. 

Deos o rODserve para a a legria da sociedade. 

Orrerecido a Exm· :,r· D· Rosita Celestina 

c Pela sua vidoria » 

Ha uma quadra feliz em lIos.a vida 
Só cercada deris" e primavera ; 
Tudo canta a cançllo enlanguecida 
Onde o amor , apaixonado, impera . 

Da louca fantasia pela esphera 
No' ss alma sonhadora e enfrebecida 
VOa, nas aJas da suMil chimera. 
A procura da plaga app9tecida. 

De. Cractas d'essa quadra a doee ard encia , 
Nada a ti li aleg r ia e ao r iso untolha 
No des lisll r sereno da existeucia 

Gosas dos <nnlln' . E .' • as VIlÕes r •• hosas 
a, Moclrla.ldsobre ti desr .• 1 ha • 

Pet las de lyr ' d' . IaS, e Jasmln. e Nla ..... 1 

• Para varIar. 
Cabriolas pela escada 
D40 em cabeça q uebr<lrla ! 

Madruga e vai passear 
Saude e que vas ganhar. 

Nlio estando tu doente. 
INao durmas em cama quente. 

Faz mlll correr coDtra li vento. 
Sahe caro o d8Yertimen to. 

A hygiene te manda 
Nilo dormir em cama bra!lda. 

O dormir clemai. a sesta 
Torna a comida indigesta 

As brincadeiras de mlio 
Sempre na cabeça dlo. 

Gymnastica motlerada 
E' h"je muito approvada. 

ｾ｡＠ cama e,tb remancllalldo, 
P,'rdes forças. ficas brando. 

A cama é para dormir; 
Mal acordes, ｾ＠ vestir. 

Em um enterro: 
-Coitado! 
- Esta livre dos sorrrlmentos d,l vid 
- De(xa alguma causa! 

A.p" 

- Nacla a mi ,eria llpea8s. 
_ Mas que bello enleoro ! Quanta ｧ ｾ ｮｴ ･＠ ! Es to ho 

mem só tinha amigos . Por is ' o nunca teve outra CI)U
sa . 

Os ｳ･ｮｨｯｲ ･ ｾ＠ usignaQtes que tem - mill) lari>" -
e quo se aohão em atras. com 119 ｲｾｳｰ ､ＧＺ ｬｬｶ｡＼＠ IlS , ign:l
turas, gostlio ao qu e pare.:e de ver 0< ｳＢｵｾ＠ IlOnldS pu
bHcado nos j" rn aes, é o caso que o - ｾｦ｡ｴｲｯ｜ｱｵ ｾ ｩｲｯ＠
ja gastou se is pares. de ｾ｡ｰ｡ｴ ｯ ｳ＠ um COl' rer aI' encal .;" 
d'aqnell es que osqUlVi 0- ,0 Ils c Ihlr com o ｣ｯ｢ｲｾ＠ das 
ass lgnaturas. 

Ora vej amos so quorom que, alóm de andar o Ｍｍｾ＠
aqueirn - sempre agdrrado <lS abas das co<&cas d,), 
ｴ｡･ｾ＠ -mAus larglls. vá tambem de laço e bolla. 

L ITIIOGRAPIlIA E Typ. UB ALEXA"DRE MARGARIDA 

cnrlcntul-isto .-JoAQOII4 MARGARIDA. 

RUA DO PADRE JOAQUIM N.7 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r [r ca l/nlX/{ e Jl.rzciel d,spvtrr.nl I) f: d.;sfrlcto 
a f,rmrll tf.t ., 1"rt t • . mll$ ｾ＠ {vez. ('( 1Je.",h,ú, C( rtis. 
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