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DESTERRO, 30 DE JANEIRO DE 1886 

EXPEDIENTE 
ASSIGNATURA 

Poa){llZ . 500 1tS. 

PELO OURRBIO TIUM.8STRB 2$000 • 

Os autographos que nos forem remettidos nãu 
lerilo dov"lvitlos, embora deixem de ser ｰｬｬｬｬｬｴ｣ｾ､ｯ＠

PAOAMBNTO ADUNTADO 

Destewl, 30 doi Janeiro de 1886. 

Fala-se com instancia e tem visos de verdade, que 
o sr. dr. Rocha, presidente d'esta provincia, empre-
gar! por occaslão do 2' e crutinio, no 2' distl'icto, to-
dos os meios 'Jolen\Ds para que triumphe, embura 
vergonhosamente, o conselhelr" Pinto Lima . 

·aba-se quetleve , egu ir brHemente, uuj ,\ .eguio 
rara Lage · uma força de linha sob o com1ll8ndo do 
um alferes, a qual vai apasiguar alguos all;luos 
eultados; bom será qllo a commlssão de que vai In-
cumhldo aquelle alferes, seja limitada e ristricta 11 
ease fim . 

ao achamos decente que se mótnde a diligencia 
para tal fim, e depoiS por Ｎｮ ｾ｡ｳｯ Ｎ＠ ou por Ｎｮ･｣･ｳｾｩﾭ

dade . vá a baioneta brilhar em tornu das urna_, ou 
sangrar o pe!to d'aquelles, que repelem o nome n-
digno do sr. Pinto Lima. 

Já nllo silo pouco os je mandos, a coação e as pro-
messas falues, de que lançou mIo em primeiro elcru-
tinio o , r. dr. Rocha para fazer v ingar a cauu-
esundalo, de que foi conltituido advogado paIos IrS. 
Laguna e Coteglpe. 

Ganhar o se. !tocha uma deição onde a praga dos 
opprim idOl não .e fu demorar aobrõ a cabeça do. 
oppressorea, equivale a ser renegado pela socied ade, 
que sabe enxotar do seu gremi" a toâos aqõlelles, que 
desconhecem calculadamen le as boas pragmma tius 50-

ciar- I. 

Comquanto nós respeitamos muito o lar particular 
de quem qu&!' que ｾ･ｪ｡＠ todavia, para que o leitllf 
melhor investigue a Cll lpabilidade do sr. dr . Rllchl, 
dizemos, que, tendo s . 'lxma. faruiliaaqui, vivelsulado 
sem ter quem o ｶｩｾｩｴ･Ｎ＠ alêm dos quatros ou cinco 
cavalheIros que o cercam e que todos sabemos por-
que. 

Para nos acharmos em Identicos casos, não aceita-
riamos commla ão de qualquer natureza embora 
epbemera e transictoria, porqDe preferimo, o nf>SSO 
bem estar a ser machucado pela iuaitrcrença que 
tradut despre o. 

E.icrnisar-se um homem, tornar-se humilde e IJb-
diente para com outro, porque lhe promette as mi· 
nas da Cahfornia ou o logar de bispo da Bahia, é o 
cumulo da degradaçl o, e o baix o do sentimentalismo. 

VeDha amanha o premio, hoje.- triste posição! 

NOTAS DO DIA 

g' couu dilficil Iiquidar-Ie uma questlio D'esta 
proviDcia! 

Safa! Nilo ｭ･ｲ･｣ｾ＠ a pena. metter-se a gente! 
､･ｦｬＧｾｮ､･ｲ＠ ou atacar os interesses d'e.te bel lo t'>rr.to 

-Dite tu. digo eu. d.zu tu, digo eu, e .rahi IlJn". 
um só ponto para a frente, nem uma só lInha para 
a retaguarda. 

Nilo ha chuço por ruais aguda que tenha a ponta 
que faça o .Couservador. arriar a carga de aanicas 
que traz as costas e dar razãu a quem a tem I ' 

Entrelanto o i1lustre redRctuf d'e"sa folha .onha 
tem pezllrlplo! e accorda li 5usta,l0 por ｯ｡ｾｳ｡＠ da rli.: 
sidencia, que ti seu pllantasmll. 

Se bem que sabemo. que o sr. Rooha gosta do Sllm-
mo da Lima com pinto auado, todavia, ver o ma-
farrico" meia Doite, por causa do piDto e Lima .... 

Estaruos convencidu que nada arranja o .Conci-
liador" com toda a sua lugica, o ul1u con vence a fo-
lha do sr. Rucha, porque esta é uma rocha sem ra-
cha, o!lde a picareta nlIo pode entraI" e lascar. 

E como amuas as fulbas alo eloquuntes, uma em 
expõr a verdadd e a outra em p:1tentear inverda-
dos, bom'\ que Iiqulderu isto á ingleza, isto é, por 
meio do • bocks • . 

E' oste o terreno mais conveniente, que hoje pe-
dem escontrar us illustres contendores para termi-
nar essa questão, e receber UIO, o ｲ･ｾｴｯ＠ do despreso 
que ,e lhe deve, e o outro toJa a gratidãO que mere-
ce 

Buck 

Factos e Boatos. 

O sr. dr. Chefe '.le Policia. por portaria de 27 do 
Ictual, exonefflU do logar de porteiro d'esta repar-
tiçao o sr. Zeferino Antonio Teilt9ira e nom9011 para 
substituil-o o Sr. José Teixeira Chris'ovam. 

Regressou d •• cidade de Lages, onde ｾ･＠ achava de 
passeio, "sr. Tenent'! C.:;ronel Domingos Lui& da 
ｃｯｾｴ｡Ｎ＠

Comprimentamol-o. 

Falleceu e sepultou-se no dia 22 cio corrente, I 

Exma. esposa do sr. Tenente Franci.co de Sou .. 
Coocelçào. 

A' familia da finada, nossos pezame •. 

Mais um campdio acaba de apparecer na areDI 

jornalistica. . . 
lu\itula-se .Mercllriol> e é orgãú da Classe CalXdl-

ral cujos intefessesddfl'ende; e com os recursos cle que 
dispõe, concorre para o bem geral, I!spelhantlo "lua 
intelectual de que tant.c. precisamos. 

Saudamos o novo collega e desejamos-lhe toJa sor-
te de prosperidades. 

'. 
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Matraca 

Aos ｮｯｾｳｯｳ＠ aesignantel de fora e d'aqui pedimol 
o ｯ｢ ｾ･ ｱＮｩＢ＠ de mandarem reformar as sl1a, assignatu-
r s, eVitando assim a 8uspençllo da remeSla d'est& 
folha. 

Chegou tio Sul, onde estava lenindo no 170 bata-
lhão de infantaria, o sr. alferes Joaquim do Almeida 
Gama Lobo d'Eça, transferido para a companhia de 
guarniçllo , n'asta proYincia . 

• 

Litteratura 

A SECCA 

Dardeja o ｾｯｬ＠ a prumo os raios abrasantes 
Sobre a extensa campina, esteril, devastada; 
Junto ao secco ri acho a morbida boíada 
ｌｾｮｮｴ｡＠ para o céo as ventas ofregantes. 

A aldeia tlca alli de to,lo abandonada, 
Em quanto além caminha a turba de imigrantes 

Ei Caimados e ｮＮ ｾ Ｌ＠ cansados, arquejantes, 

EntN ai MuvaRS de pó da solitaria estrada. 

Nos seiol maternaes de balde a creancinha 
Se procura alentar! Seccaram como as fontes 
Esses mananciaes no peito que definha. 

Mas uma id é. luz nas requeimadas Crontes: 

-A dulcissima esp'rança-aavlI que adivinha 
Da caridade humanl os largos horiaontes . 

Para 
• 

varIar. 

J. Um americano f<lz granr na sepultura de sua 
, mulher, em um dos cemiterios de Pariz, este eplta-

phio: 
Aqui 

jaz a amada esposa de 

Guilherme Vebbo. 

redactor do cEcho Americano • . 
A .. ignatura annual 25 frs . pagos 

IIdiantados. 
' Theod"ra Vebbo era uma eXlIllente espola, eatre-

'mosa mlle e maito economica . 
O escriptorio é a rua tia Concol'dia n. 94 
Deus tanha sua alma em santa paz, 
Quem tiver negocios com a redacçllo bata com for-

ça . 
Querida esposa, saudoso chorarei sempre a tua 

aUlancia. 

Os mauuscriptol não publicados não le reAtltu i-
rio. 

As creaoçal! 
.\, madrinha da joven Bertha li ｳｾ｡＠ afilhada: 
- Vejamos, mr::ha don inha, o '1ue pert irá., este 

anno, de {estas ao papae do Cóo ' 
Hei de p.ed ir-Ihe qU I! mo {a;;a um rapazinho; poi, 

que ha mUlto Já que 10U lima menina . 

Ha tempos dirigia-se muito amicta para om con-
vento de barbad inhos uma grahde dama . 

Nas proximidades do convento encoutrou uma 
?Dtrll, com a .qual travou palastra, di.endo-Ihe que 
la em peregrlQação. 

-E' para ter Olhos' perguntou a visinha do con-
vento . 

-Exactamente, responde a peregrina . 
-Pois ｾｮｴｬｯ＠ escusa de acabar a viagem. 
-Por que l 
-Por ｾｵ･＠ o frade que fazia o milagre dos filhos 

morreu a semana palsada . 

Pequeno dicciónario ,fum Iceptico: 
Discriçllo:" O mutismo da ignoraucia . 

Espirito: A arte de diminuir o dos outros. 

Si:Jceridade: O erro d'uma C'lOSCl8Jlcia honesta· 
Virtude: A (anfarl'onada do. qua nllo podem. 

Pen.ament!! de um sceptico recalcitrante: 

I DI'I·ois de ter criado a pulga, o perca. ajo. o raos-
quito e outros insectos impertinbutes, Jehovah pen-
sou na maneira de os alimentar. 

Ao cabo de profunda meditação, bateu na testa e 
exclamou: 

-Jl:ureka ! 
E formou o homem. 

Alguus cumulos, para nllo perder o habito. 
O cumulo da habil idade para um jardineiro: 

De enraisar um prejuiso. 
O camulo do in(ortunio para um herdeiro: 
Ser obrigado a partilhar um erro. 

LITHOGRAPHIA E Typ DE ALEX. MARGARIDA 

C .. rleaturl.t .. JOAQUIM MARGARIDA 

RUA DE JOÃO PINTO 28 
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