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DESTERRO, 23 DE JANEIRO DE 1886 

EXPEDIENTE 
A IGNATURA 

Poa IUlZ 
500 M . 

Pno CtlRRRIO Trtl/olBSTR& 2$000 • 

h nos Corem remettidos não o. autograp os que 
"rio ､･ｙｾｬｾｩ､ｯＡ Ｌ＠ embora deixem de ser publicado 

ｐｾｏｾｬ｜ｉｂｎｔ ｏ＠ ｾｄｬＮｎｔａｄｏ＠

Desterro, 23 da Janeiro de I 6. 

Conhecido como está o resultado da eleiçãil no 2' 
districto, depreh8nde-se que obtendo expont"neamen
ｴｾ＠ o s r. Barlo de Telfé 169 ｶｯｴｯ ｾ Ｌ＠ a ｾｵ｡＠ candidatura 
teria {eli. oxilo .e Dão Cosse a grande . ｲｲ･ｳｳｾｯ＠ que .o 
sr. dr. Rocha Cel em Cnur dc, cnQsel halro PlIllo LI-

ma. 
Todavia servirá de eiçAo a provaçilo porque pa ·-

sam os caudilhos governamentaes, para de ou tra vel 
não atirarem a Cace úe um eleitorado brioso uma im
posiçAO asquerosa como a que se vem de fazer com 
aquelle conselheiro. 

Exhuberanlemenle provado está que 11 d issidencia 
nio é COloposla de .soldadihos de g uerri lhu,. ｾ＠ sim 
､ｾＱ＠ cheCes do partido conservadvr q ue por se rem Inde
pendentes nlo subjeitaram-se ao-quero ､ｯｾ＠ srs . Co
tsgipe, Rocha & C. 

E' vergonhoso a comman.dita ｃｯｲｾｩ､ｾｶ･ｬ＠ que des
pedia balas e metralhas alijando de SI ･ｾｬｴｨ･ｴｯ ｳ＠ obr.e 
09 csoldadinhos,. pedll em tréguas, hastlando bandGI
Ta a meio ma tro, porque elles os . soldadlDh,)s . mi
naram o baluarte governamen ta l. 

. Um apptolo em honra do partido. fazem elles, os 
gr&ndês, aos c pequenos. porque 02 escru t inio motle
lhes lLedo; con inta-se na paz, estabelecidas que se
jam as bazes; não e pode dar o que mo tram desejar 
18m que paguem o tributo das tropelias praticadas 
contra o con erYadores ､ｩＢｩ､･ ｮｴ ･ｾＮ＠

Se fos emos cheCe; da dissidencia e portanto do 
partido co .. ervador, pouco exigi r iar-mosdos homens 
_poderosos.: -reintegrar nos ｲ･ｳｰ･｣ｴｩｾｯｳ＠ cargos os 
conservadores Jissldentes demittidos e a proutd re
tirada da provincia do sr. dr. ltocha e seu secretario. 

Assim, a di idencia 8e absteria de votar em 2. es
crutio e teria ganbo tle cacsa o candidato imposto. 

Estas considllraÇÕ'!s são fei tas om virtude dos 169 
,otos dados expontaoeamente ao sr. Barão de Telfé, 
e que salientemente hostilis:un, como manda a honra 
lo a dignidade de eleitores independentes, o sr. Pinto 
Lima. 

Todavia os cheCes da dissidencia sabem melhor do 
'iue nós, oque cumpre fazer. 

NOTAS DO DIA 

Susteu tou-Ie uma ｱｵＮｾｴ｡ＺｯＬ＠ pelas col ｵｭｮ｡ｾ＠ do 
cJornal do Commerclo. > na qual o seu signata rio 
• Opinião Publica. , revelou .talento> pouco vulgar o 
.profu;;dos. conhecimentos polititicos. 

Aquella these apllnhada pela Ira. .Opiuilot 
combater a candidatura ｰ｡ｴｲｩｯｴｾ｣｡＠ cio ｉｬｉｵＧｬｲＮ､ｾ＠
Tauoay, . em ｃ｡ｾｯｲ＠ ua causa M!lClel, trazia-nos ã irn!: 
giDação IIléas chrúnolog lclIs que ｉｉｏ ｾ＠ ,erao alioor.:e 
para a cODstrucçlo de uma segunda Babel. I 

A chrollGlugia da acção, queo ar. di'. TallDa 
deve t er aa Camara temporaTla, era exigiua pelo " 

b 1, t d' ar. tlCUI! ta para sa er se, , o' e ou o1quulle mdlhora. 
mento, S<l occuparla o ｉｴｾｰ ｵｴ｡ｲｬｯ＠ couserudor .. 
principio', meio ou fim (Ia legislatura. 

óSJ ulgullmos que o s r .• OpiDiAo » CJllsa,lo .. 
bater biCes, ou de correr o martello c:> mo ｪｾ＠ arripiOl 
carreira com a sua celebre -. Vox PopoliSt, bOI_ 
vesse r esolVido embarcar-se á tomar no"os ares para 
os lados do sul. . 

Não se deve levar a mal quP, para adquirir_se li 
sym pntb ias d'Hr. Macioll que reside .em P"loltis, lur. 
gl"e uloa .Opln lã,» em controversla com I8UI pro
prios pijllsamentos e modo de sentir, dissessd pau 
ah i, uma disparatada capaz!le Cazer rosnar um' baco
ro. 

ｐｾｲ｡＠ ｳ｡ｾｮ ｧｵ｡ ｲｊ｡ｾ＠ interes,es II U apara r botes , q" 
a cntlC.i IIna slIbe b rllldar, ° sr. J . A. Coutiuho, di. 
clara pulo .Jornal. elle o !luctor das tae publicaQÕ81 
chroDologlcns e exigencius aLsurd·s. 

g' de pr.:ver q ue () escriptor---chrono logico rezol. 
va-se a nlo ir a Porto Alegre, ma Dcar em P,lolal 
jGnto ao sr. Maciel pUD côoparar no a lfandegameoto 
d·e se forto, c ... ｭｲｲｯｭｩｾｳｯ＠ tomado chronologica .... t, 
pelo r. Macie! em suas Circulares 

O sr. Coutinho que tanto delfendeu a D. Pdro I, 
qUlz anttls de se ir emborll, dar nos um ｣ｯｵ｣ｾＬ＠ ti dei. 
fazflr com os p&S ° pouco 'Iue Ce. com as milos. 

A . filiada. perdeu a trasmontana com a derrola 
que solfre n o seu candidato, (l diz haver "olifieldo to, 
dOlOS llberaes qU6 00 momento supremo abandooa· 
ram as urna. 

Esquece-se o redactor ,Ia . filiada . , que com u,.. 
la v I lU grossei ras . mp regada< COII tra Il'} uelles que Ib., 
c\aCl () direlt" de alSlm fallar por terom -. e c ,lIocdo, 
sol; sua chefia cOllsiguirá u aiC3lUen t e afundar-,. 110 

despreso à que já tem sido lançado por mu itos libe .... 
es. 

Mas para nós tem explicação cabal, a ira da .6lia· 
da. :--- em 84, ganhou (' Dr Schutel a eleiçl10 pIf 
poucos votos, e agora I,e rde o sr. ｍｾ ｣ ｩ･ｬ＠ por muitol. 
gastando-se, dizem,btlns pares de cuntos de réis. 

O desapontamento da cfiliada . está pois na aFr .. 
sentação de contas, está no--- úeve e haur elei\oral. 

O que pOISO garanti r- é que o mijl voto Coi ､｡､ｾＧ＠
D!iO vendido, deduza-se pois, a importl1ncia do debilt 
lance-se no credito. 

Bud:. 

-
Factos e Boatos. 

Fal1eceu a 19 do corrente o pharmaceatico o ... 
nente hOllorario do exercito Antonio Auguste T .... 
vassos da Cos ta . 

O finado prestou m uito bons súrviços ､ｵｲ｡ｄｾ＠ • 
･ｰｩ､･ｭｩ｡ｾ＠ que reinavam n' esta provincia , 110. 0111'" 

annOl passados. 

•• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Matraca 

Era geralmente estimado e dei&a seul nUmerosos 
amigos extremamente saudosos pela SUR morte. 

A sua exma. Camilia enviamos os ｮｯＮｾＢｳ＠ pezames. 

A 20 do actunl teve logar a procissão de S. Sebas
tllo, laindo da Igreja matriz para a sua capella • 
Praia de Fóra. 

A concurre!1cia foi limitada devido a chaTa que 
caio durante a tarde d'esse dia . 

Foi demitt!do do cargo de secretario da Policia o 
sr. Marques Linhares, e nomeado para .ervir inte
rinamente no mesmo logar o sr. Major Joaquim de 
Almeida Gama d'Eça. 

Conlta-nos que brevemente deve apparecer ＮＧ･ｾｴ｡＠
capital uno novo jll' nal. 

Jntitula-se «Mercurio. e é propriedade de alguns 
moços empregadlos no commercio; julgamos ser o 
«Mercurio. uma folha que se dedicar. com especiali
dade a claue caixeira!. 

Consta·nos eltarem promovidos ao posto de "Iteres 
,lo ｾｸ･ｲ｣ｩｴｯ＠ os srs, cadetes. no"SOS conterrantlos, João 
Carlos Galhardo e OIJ'mpio Saturnino Alves. 

ａｯｾ＠ promovidos, os nossos comprimentos. 

o grupo que formava outr'ora a s"ciedade musical 
«Trajano., incorporou-se DO !lia 20 do aetual para 
tocar !lurante o trajecto da procinAo de S. Sebas
tino . 

Torna-se digno de louvor esse grupo por tor tocado 
, . n'aquella solemnidat.le sem ao menos rec.ber convite. 

Litteratura 

\ 

Como uma grande lampi da susponsa 

Sob a cupola azul da immen"idade, 
A I ua enche dd larga claridade. 

A vastidllo silenciosa e immensa. 

o mar, como um lello bruto e sedento, 
I)uas iras condenaa Das espumas, 

Que se erguem das ondas como brumas 
Ao sopro rude e aspero do vento. 

Tudo é prazer! Na terra que magia! 

Quo! murmurios de amor na solidllo 

E Das vaga. qUe calida arJentia ! 

O mllu olhar, porém, te nlo nista ... 

Oh! momentos cruei.i do coraç'o 

Oh! mar! Uh, noite oh! magica entrevista ! 

• Para varIar. 

Verso de Ulll idiota 

O suberano I'elle o p"TO. 

o papa da sua benç.o a ambos. 
O soldado servo a todos tres. 
O pagador de impostos mantem todos q .. tro. 
O advogado rouba li todos cinco. 
O medico mata a todos seis. 

O cirurgillo faz autopsia a todos sete. 

O p.,bre frade vive a ｣ｵｾｴ｡＠ <ltI todos oito. 

O padre reza para todos Dove. 

A morte disp& de t('dos de •. 

O coveiro enterra a todos onze, 
E finalmente: 

A terra cobro todos doze: 

-Per omllia secula seculorum.-Amen. 

O corcuDda ser direito, 
O veGgo olhos sem derel to, 
Mulher Ceia agradar qu er; 
Ser pobre o avarento 
E G pubre despeoder; 
O tolo quer decidir 
Do que Dão sabe di.ceruir; 
Quer rir quem chorar deTe 
E chorar quem deve rir. 
O mundo assim oi que é 
Sempre o foi, e sel-o-ha: 

Que doudo o seja, 0110 o r.ego; 
Mas encarai-o com apego, 
Maior loucura alUda seri. 

NiDguem, düsde o berço a morte, 
Está contente da sorte: 

Quem é rouco quer cantar 

E o coxo quer dllnsar, 

LITHOGRAPHIA E Typ DE ALl!x. MARGARIDA 

C .. rlc.,turl.". JOAQUIM MARGARIDA 

RUA DE JOIO PINTO 28 
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mbr.ft • t ."',,ftne/a.r jlra.f/caritz.f em '!'erT>Il,T/lvcn for fJccrt..r'-rú, ｾｦｉＮ＠ f. 

fou .JJaría.nu !/ _ {u, aJj/ 01-' tJ.1' r'TI V'-.!IX ri'uttr. ruj>O/ta o Ir , IÚ C()-!'J;-/'e' 
(um no"eJ de ｮＱｴｺｾｴｺ＠ C/1 !ravo , (I.ID //1'- n ｡ｮｮｯＯＬＨＱＮｊＮｲＨＱＮ￡ｾＬＯ＠
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