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Delloterro• ｉｾ＠ de .Junho de 1.886 

A IGNATlTRAS: 

PGa liIB! 
j()() RS. 

PSLO CuRREIO TI<IWE TRE 2$000· 
Os autograpbos qur nM forem I ｾｭ･ ｴｴ ｩ､ｬｬｳ＠ ,1lio 

lerAu dnulvidos, embor .. rJel xem de .er ｾ｜ｬｵｬｬ｣｡ｊｯｳＮ＠

PAOAMKliTO ADIA NTADO. 

A inda urna vez 

Declaramos ainda uma vez ao publ ico que assigna
!uras da Ｎｍｵｴｲ｡｣ ｡ ｾ＠ são pagas adiautadamente, istJ é, 
sempre aote. rJo dlil e que duAo ｾ･ｲ＠ ｣ ＢｭｾｯＮ＠ . ' 

As refurmas dll ､ｬｬｾｳ＠ es tio sUJ!!lta ,'0 mesml.SIIIlO 
regulamento, appruvado pelos pod .. res competentes. 

MATRAOA 

ｾ｟ｉ＠ II de Ju""'o CÚ 188 • • 

OONSUMATUM EST 

Publicou a «Regeneração. de 8 do corrente um te
legramma noticiaodo a re.ci.li" do contractu com a 
E. de F. D. Pedro 1. 

E &1, prouda a força dos ｳｾｵｳ＠ representantes, e a 
proteeçD.o que lhes dispensA0 i eslu pobre e in feliz 
terra. 

O Sr. Tauoay e Pinto Lima nem uma palavra disse
ram oa occa iAo do golpe filiai; assim como esta\'am 
assim se manteveram. 

Leuntem agora a cabeça aquelles ｣｡ｬｨ｡ｲｩｮ･ｮｾ･ｳＬ＠

que depositaram nas urnas votos para lae. arlstocra
\ICOS; Inantem se sAo capazes! r 

Humilhem-se aus Ｎ､ｩｧ ｮ ｯｾＮ＠ ｲ･ｰｲ･ｳｾｮｴ｡ｮｴ･ＮＬ＠ peçam 
proteçio ｰｾｲ｡＠ a patrla, que lhes darAo como agora 
a mall .enrJeo le prou. de g ra lidilo. 

'lo ba coração, boje de catbarinense sensalo , que 
se I.lio SInta magoa,lo e affl iclo pela nova que acaba 
de Tlr da capi tal do Imperlo oão ha catharinen,e ho
ne.to, bom Olho, que nAo lastime a morte da unica 
e peranÇ& de ulDa lerra que ha tantos anno lUCIa pa
ra realisal-a, e que uS hvmens do aclual gGverno 
lançaram o cconsnmatum ･ｳｴｾ＠ ! 

cCon;umatum e b, dizemos cós tambem, salve di
rllo aquelles que tudo fizeralo para que tos em ･ｬｾｩｴｯ Ｎ＠
deputados por a qui o r . Talloay e Ploto Lima ! !! 

Temos, certeza, porém, de que amanbli ｮｾｯ＠ tOI Ao 
mais lenço para encbugar o pranto qlle Ibes . oltará 
dos olbos. 

Nilo ｾ＠ aUlm quo le deixa morrl'r o futuro de uma 
ｰｲｯｶｬｄ ｾｬ｡Ｌ＠ fadada para melhor sorle: sliú resp(,osave
ís ｾｲ＠ I.to o doas repre enlantes na camara tempo
rarla. 

E' 00111 ,11es que nos bave OI de entender. 

Factos Boat s. 

A fes tn do ｅ ｾ ｰｩｲｩｴｵ＠ S;onlll. a '1" ,·lla fu, la IlIe" pnvo 
la nlO go,la 8 q"'> a alia Cq'I'O C"1Il ". su ". prnm e;;(\S 
COlllllça alll3ubli. ' 

Nao hll mais trl stez.a, Hxpre" .• lia, phYii 'n ""ias 
ｾ｡Ｎ＠ flores do alega::t" )81'011111 do b, I" " xu, ＬＬｾ＠ ＢＢｔｉｾｏｪ＠

Ja se de.enhfio, 01 seus 1"'''1); C 1111 , ' proV.1 <1e "Ie 'ria 
I,elas 3 nOlles de barraqu lllha . o 

A b " rril'luinbu. pOIS, à f",la oi .. Espl ,' , tn S 1111, pre. 
parai-vos todo., como qu em vlle ｲｾ｣･ｬｊ･ｲ＠ as mais I":rlas 
oerertas. 

Am8ohli, a barraqulnha. 

Por telegrarnma da cÓrto sabe so ter si ,lo reõ :i o
dido o contractu com a E. F. D. Pedro I. 

Perdua a Provlocia de Santa Calharina" su . ul
tima OSl'e l'ança, e tall'ez a salvaç:1o. 

. Agrad,.ç:lo ｯｾ＠ 1011. calh,,, ine es aos Ｇ ｲｾ Ｎ＠ Tdun 'Y e 
Pinto Lima, " 1'al losa protec,a\ '), 'lu u dIJIIII'lIs tr.u·,lm 
oa ocasll\O lalal. 

Deus é gra ode. 

PO I" cauza de ｭ｡ｮｴ ｾ ｲ＠ a unlem alteracla, seóaio pa ra 
Ararangua uma força de I illha . 

Com a brr,ca, é ,empre eln vespera, de üleições, 
que se ｉｾｭ｢ｲｯ＠ certns ty1'os rJu fazerem b,lrulh,,' II 

Aoda o 'isto uma tactica ! ... 

Litteratura 

TR :IQUINA 

Som \"estldo de branca mussolilla 
,\ farta trança negm derreiada. ' 
Sem jOla, 011 brinco, ou fio r, sem nada, 
Era de uma ｲｩｱｵ ｾｚ＼Ｑ＠ peregrin ,1. 

Ticha a "dade .Ia aurora essa menina 
Magra e f"rte. ｳ･ｲ ｾ ｬｉ｡＠ e descuidada ' ' 
Caela pé lI'ullla concha naeara,la, .. ' 
Crêras, ao ｶ ･ ｬＭ ｾ［＠ oebrl e franzina, 

Tinha na ｦｲｯｮｾ･＠ cl usll1aiadas curos; 
Da". Ｌｉｾ＠ um anju a timida lenbrallça ... 
Das azas della ouviam-se rUllloro;. 

Cll mo umd borbuleta , que 11:'\ ' ) ca nsa, 
Tomava a ca,,, lI'UIO verg,,1 em flôras . .. 
Lembrava a inda a virgilldl creança. 

Luiz DeLfi1lO. 

G íC A íC rur! M18.(!) ;J!) -G 'ir m: 111m 11 1[' m: 
lP!:GIQi!lJ li: 

Chamava-se Ruque, 
Era um de, es homens vinrJos n!lo so sabe clonde e 

que ficam ollde a ca .u.di ,lade os ha levaelo, pela ｲｾＱＮｩｯ＠
de 9ue oonhu lI: motlvu os chamaria aq ui melhor (j ue 
alho 
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!Matraca 

O, que II1:1IS sa!.i 1111 delie o julgavam a!saciano. 
Ti!1ha chegado á Bildah e dia menos pensa,lo se di

rigirn á residencia do coroMI. que-ror fulta . da es
taturd.-O tinha enviado ao tambor-mó,. Um anno 
depcis, Roque el'1l o melhor tios quarenta tambore , . 

Tudo marchou bem ti u ran te algu mIem po. 
Roque-que não ｦｾｬｬ｡ｶ｡＠ senão mui I'ara vez o quo 

nlio recebia nem envIava ｣｡ｲｴ｡ｾＬ＠ que nUllca mira'lI o 
h<,risunte como os que lá na America pensam em seu 
paiz natal-Roque tmha entretanto uma puixlo, po
rém uma verdadeira paixão 

Amava sua caixa. 
Era uma paixão de artista . E ficava mais orgu Ih,,-

80 depoIS de um I'ufo correpto-com seus -fortes. e 
seus • pianos:> que Llszt e Thal berg depois de suas 
pLantasias mais brilhantes. 

Roque amava sua caixa e fazia della o que qu eria ... 
ａｾｳｩｲｮＬ＠ vois Roque, era feliZ . 

o 
o o 

Corto dia, cl epoi _ de uma no ite de embo<c .. lu. al'a
nhou unia fdbre mulJngna e persi,tellto. 

O dij teve no leito durante seis mezes . 
Quand(' se iovantou IlOuve grito geral de sorpreu 

tinha, c resCIdo sei. polegada •. 
Se t illha deltauo pequeno; se levantava gigante, 

gra nde. mais alto que u tambór-mór pe de ､･ ｾ ｰ･ｬｴｯ＠

deixou cahir o seu ba tã ... 
A prim eira ｯｯｮ ｾ･ ｱｵ･ｮ｣ｩ｡＠ des ta infrJcção ao ｲｾｧｵﾭ

lamento - qu e marca a e, tatura dos senhore$ tam
bOres -foi qu e tiraram-lhe a caixa. Roque pas,ou H 
ser soldado razo em umd companhlà . 

O q le humilhou mu ito ao tambor. 
Pas,eava no quartel como uma gallinha em busca 

do 010 nllu sabendo que fazer dos seu- braç,ls . 
Ellfi m, de I'ai"a, elle. que jamais até então tinha 

podido distiuguir um A ds um B atacou ｾ＠ ｡ｵ･｣ ｾ ､ｾﾭ
r io . Um mdZ mai s tard d I ia como um cura. clo;s 
mezes mais escrevia COIllO um Marechal cl u França. 

O ｦＮｺｾｬＧ｡ｭ＠ cabo . 
No anno seguinte era sargento . 
Apezllr des as hon'·as. uma magoa negra lhe des

garrava a almll . S8 lembra l'a ｾ＠ seut", a falta de sua 
caixa ... E as I'ezes nas fil ei r.". VI.oIav" a lei ctn ｳ､ｾｮﾭ
cio solta lido um for mida\'eljuralllento contra um taln
bar que tinha fe ito um di .,. em luga r de um -rra •. 

Entretanto uma ,' sperança " al;lIIentava . . 
O lam bor lIl aiu r se u i,:ual um grao, deVia rAtlrHI" 

dentro de dez ｡Ｚ ｊＺｬｯ ｾＮ＠ Roque perderia o seu bastü« . 
Isto o truia pdn, .tivu . 

Ｈｃｏ ｾ ｔｴｎ ｕ ａＩ＠

ａｒａｾ｛ｓｇｏｓ＠

Unt a dama eI" . de lll i-mullrle,. gen ero 1'01' divcr, o, 
ｮ ｯ ｭ ｯｾ＠ e a qu e ul tl macllente cham am emomentanea • 
va i fi uma pa;>elana o I' lIcommencJ a papel Illl r" cartas . 

O dono da I.'ja, com amabilidade: 
_ Não quer qu o lhe Vonha um monog rumma , Um 

emblema ｾ＠
111'. se ti moda, um em\'lema significativo . 

_ Nesse casu o que escolhu 1 
_ ｏｬｨｾＬ＠ umH IlI oeda ele ouro. 

Um americano chegtl a uma estalagem n'uma villa 
insigll ifica nte o pede UI1l banho. 

Nem uma gota d'agua ! 

O viajante lui lireitinhl) parol o qUolrto a começa a 
grftar furioso: 

- Fogo ｾ＠ . . . FO;iO! ... 
Immediatampnte acodem varia. pe.,uas com balde', 

moringas. C.lllecas e outros c·ecipi,·ntes . 
- Ah! ('fi eslft a agua. disse o .yankee.: muito 

obrigado . era i·'so 'I0tl eu qllrl'i I e olhem que tll1' , InU 

devem nada pela rac-ita . 

O nl&rirl,,: 
- Desejaria ver ali, no meio da bahia, todos n. ma

ｲｩ､ｯｾ＠ enganados pdlas mulherrs . .. 
A e"posa: 
- Por ｾｵ･＠ ? Tu sabes lIadar , 

Dou.! ｭｯｲｧｵｬｨ｡ＨＩｲｾ ｳ＠ IlIarsulhezei nal'ram as aUtl' 

proezas submarinas . 
- Eu. diz um deUes. fiquei 11m dia" minutos ､ｾﾭ

baixo da ｡ｾｵＸ＠ ! 
- Quatr« lDinutos ! E:x<:lallla o outr., com desdem. 

A ultim3 vez que eu mel'glllhoi, flqu .. i deba:xo d'3flua 
10 mlllutos ! ... E' ｉＧ ｾ ｲ､｡､･＠ que eu Imha addrm"cldo! 

Conversa entre clous individuo$ sem meios cle sub-
sistencia . 

- Qu .. fazes tu agora? 
- Entrei :;'uma cas.' b.lncJri .. 
- De noite ' 

Um negociante Rnnunciol; quo ｰｲｯ｣ｩｳ｡ｶｾ＠ de um c li
xeit·o fl ui para ficar nl, escriptol'lO tr eze oU qu.ltorzu 
horas. 

No dia :icguinto apl'uselltou -se-lhe um ｰｬＧｾｴ･ｮｵ･ｮ＠ te 
- Acha 'lua pó,le fIC ,Il' enclaUSurado pur tanto 

tempo ' 
- Se posso .. .. passei sete anll os lia Detenção! 

Um official de Justiça (vulgo meirinh o). dupois de 
ter feit" uma citaç:\o. P,lSSOU n seguinte cert:flcado: 

.Sertif.cu '1ue entimmei a Juão p.ll·a to,lo ccntinrlo 
na ｐ･ｴ ｩ Ｎｾ￣ Ｈｬ＠ retrurlu 4U 6 fcc 'u Clante. e ｾｬｬｯ＠ medico 
que eu héra um burro, um atrevido muito caxol'ro 
Orl'eferirlo hé verdadd do ｾｵ･＠ e,mf I\·me. ｯ ｴｾ＠ .• etc .• 

A seI' exacta a C'lli<a, u illtillla ,lu nA .. rlissu nada ,Ie 
mais. 

- Ao ' altrati ... ,)s ,I" vinho 
Que poder ha que resi,ta 1 
Dá memoria, força. ellgordcl, 
Sobretu ,lo apura. li vi t il. 

- ES-Il agora n,10 ê má 
ｾ ･ ｭ＠ parece até ser sua. 
e o qu e diZ fór3 "Grllade 

V il. mo' qultos na lua . 

LITHOGRAPIIIA E Typ DE ALEx. MARGo\.l\lDJ 

{; ... ·ic .. t .. ｲｩｾｴｮ＠ JOAQUIM MARGARIDA 

HUA DA CONSTITUIQ'\O 13 
Ｍ Ｍ Ｍ｣Ｚ＾ ＢＢＢ ＭＭ ｾ ｾ＠ '-c---
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