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_ AssignatuX'a8-

') -()() ,\nl1o ......... - :l 
St'l11c"trp . . .•.• 1.:500 
ｾｵｭ･ｲｯ＠ avulso ... ｾＱＰＰ＠

Toda corre'pnndencia pa ra e,te Jor
nal deverá ｾ･ｲ＠ <,n<lere,ada à . HerJacçãO 
d'O Imparcial. - Posta Restante. - Florla
nopoU, . 

A . .\ J' . tiA M A.rço, ＡｈｉｾｰｻＧｮﾭ

VISO - cleremo, R ren'o"" d'.O 
1111}1\ Inl . p ra ｴｯＨｬｯｾ＠ tiS "enhores que, nt.e 
111t 11ft datA. não tiverem psgo Mun,'" ａｾｾｬﾷ＠

t!uatura ... npt'ZAr de pro("lIra.doli, dIVE'TS8!i 
,-eU. pplo 110 ..... 0 C'uhflHlor. 

O 1I1f' ... mO ｦｲｵＧｦＧＱＱｬＰｾ＠ C(IOl os ｡ｈｳｩｾｮ｡ｮｴ･ｾ＠

do wt rim du E!oitlltlO. 
E .... ' IIltl,llrln !'Il"nl tRll1hprn e'\tensiva ｡ｯｾ＠

IJlll .. ｴｲｾｾ＠ ｦＧｬ｜ｶｒｬｨｾｩｲＨＩ＠ '1"(1, ｲ｡ｕｦｦｽｬｯＬＬＬＨＩＬｾＬ＠ decla
'''1'1\111 '1"e .,../, ｰ｡Ｎｾｮｲｊｨｭ＠ depois ｾｬ･＠ serem 
11ul.li Jus mal ＸＱｧＺｬｉｮｾ＠ nU1»&rua u'eate 
Q'111I7t>1l111'10. 

,\ .. .,1111 ｲｬＧｴｲｩｨｬｬｬｮＧｭｯｾ＠ [l !)rOl'O dp crmfi· 
011 (l ti .. ti\n 111)1'''((1'.0,; fa 'orl', ('t/Ol"(,.\ • 

. .\n<lj; di .. tinrtos ＨＢｨｬｮ､ｬｨＩｾ＠ qut", apú'i have· 
rl!nl '{'c·.·lti.lo com ｲｾｦＡｬＱｬｮｲｩｬｬｮｬｬ･＠ o ｮｯＢＬｾＨｊ＠

Jornnl, reClI:-lnram ｾｮｴｩｈｦＭＮＮｺ･ｲ＠ ｾ･ｮｾ＠ ＱＱ･｢ｩｴＨｪｾＬ＠

b'ITII\'\ll,lo 1"6 no cumpri mento di' mn de· 
\t'r, .0 llOp,tl'ri al . tuma n l;hertlnde de 
/lroo .. ,.lluu que I ullct1ner:l a ilOpOt'fAllcia 
1" " !'OlClll\turn de um ｾ･ｬｬｬ･ＮＮ［ｴｲ･＠ ( lS-ffll na 
ｾ｡Ｌ＠ , EC01l01J111'A, Afilll tlt', t-m pouco tem· 
111\, ｾ＠ tnrllitl'{Iom ｊｴｬｬｬｩｯｮｮｲｩＨｬｾＬ＠ graça:') aos 
!<,'JIIlo .... wi .I l:1<.lS \I'(;..;:;n qtlAntia , 

ｯｾ＠ rablsc:JclOI't's do in '.:om
mell'lI ra, li c1nr(t ,) n,nlinUDm 
Il:' 111,>101 ia lat'l la de nlDcar in
sul ('n ,nH'n le <I todas ;as DSSO
ｲｩＺｬｬＧ･ｾ＠ religiosas , bnçnlldo miio 
､｡ｾ＠ 1ll;aIS lOI pc,> cnlumnias, mas 
niio !( 111 n (orage l11 ｮ･｣･ｳｳｮｲｩｾ＠

fl G':l assumirelll a ｲ･ｳｰｯｬｬｳ ｾ ｢ｩﾭ

li d:td de seus :tclos, procuran
do sClllprc a cnpa do nnony
Illnl o quando se exhibem em 
publ co. 

l,,' preciso que Lirem llS mas
cnr:ts, LOl'lwnJo-se mais conhe
cld "s da ｰｯｰｵｬ｡ｾ￣ｯ＠ d'e ta Lerra! 

CO!l o ninguem iglll1ra, o po
", l' (' sencialme nLe reiigio"o e 
repelle com ､ ｬＧｾ ｰｲＬＧｺｯ＠ e nojo as 

ｳ｡ｮｾｩｾ･ｳ＠ d'esses miseraveis que 
se IIlltlulam pregadores da mo
ra\. quando não passam de di
famadores, ellll>recrando a ca-
I 

h 

utnnia, como unica arma de 
sun pr"d decçiio. 

Sim, aquelles que accusam 
incessanLemente as famllias re
ligiosas de nossa terra, devl!m 
llssígna r ｯｾ＠ artiguetes que ()1I

blic:JITI, com declíllaçiio dos ;10-
mes dos culpados, p1ra que 
a JusLiça os puna, medianLe 
provns apreslllL;.tdas; cnso con
Lrano, siio considerodos VI ca
lumniadores I 

E<;ses covardes nem ao me
nos ｳ｡｢ｾｭ＠ respeitar o que ha 
de mais sagrada-a honra I 

Em suas i nvestidns, quaes 
animnes fero7es , não encaram o 
profundo abysmo que esliir> 
ca\'a::d'l para sun complela rui
na e desmoralisnçiio. 

Enchem as columnas do des
prezi\'e1 clarâo com illlpr0l'e
I"I:)S lenLando ridicubrisar Io
do,> os aclos solemnes de ｮｯｾﾭ

S 1 santa Religião, porém a lin
ｧｵｾＧｧ･ｭ＠ destnfreacla niio pro
duz o desejado elfeiLo e sim
ｰｬ･ｾｭ･ｮｌ･＠ l'[lusa riso, como sa
belll provocar os pnlhaços com 
Slt:lS pilherias. 

An.edronLados e com receio 
de cnhlrelll n'algumn alhada, 
niio responoeram ao replo Ian
çndo pellls colllmnas d'esla ro
lha, por'que esliio ccn\"eneidos 
das Illelllll'ns e calumnins que 
lem publiclld o contra as I1lntS 

respt' llavels familias. 
Por esse mOli" a, niio lhes 

['Olnem enlrar lI'uma lucl::a se
fia. de que infallivclmenLe fC'l'I

am \'encidos e ficari::am ｣ｏｐｬｰｬｾﾭ
Lam ellle desmoralisados. 

Prosignm 110 degradanle pa 
peI de deLraclores da h01l1 a 
ｾｴｬｨ｣ｩ｡Ｎ＠

Em quanto esll\'erem ma ca-

rados. podem businar a \"on
tade que não ficamos atordoa
dos, certos de (Iue nos encon
tr:Jriio sempre animados e ele 
viseira erguida, combatendo os 
cal u mniadores. 

Se soubessem respeiLar as 
crenças de cada um e niio ala
cassem a LorLo e a direiLo áquel
lcs que niio <;egltem as suas ex
Irav<lgnntes idci:ls, niio ｰ｡ｳｾ｡ﾭ

riam pelo dissabor de ouvir Lan
l::as verdades e que llflO poden) 
olTrer a mínima conlesLaçiio 

E' basLanLe conhecido o llnll
go rifiio : 

«Qut'tn diz o que quer, ou\"e 
o que não quer .» 

Sabemos perfeiLamente que 
esLatnos perdendo o precIoso 
tempo com tão perversos es H'

uinhado/'es, porém, niio esmore
CCI\lOS de nossa acolhida e lou
va"c1 altiLude. 

Em grupos pelas esquinas e 
quI' niio passn 111 de doís a Ires, 
\"e-se esses Iypús em discussiio 
calorosa e enrai\'(!cidos pela fri
vola razito de achar-se exgot
Lado o poço de Illenlir::as e ea· 
lumnias que fornecia tnalcna 
ás columnas do impagavel c/a
/'Iio. 

Tenham pacicncia, pois esLa
mos dispostos a defender n rnmi
lia cat!larinenseconlra as embos
cndas dos calumniadorcs que 
caminham impunes na ocieda
de. 

E' esla ra nossa aLtiLude e d 'e l
In niio nos afastaremos. 

Capi/lio Ellclides de Castro 
A Ｚｾ＠ do corenle, leslejoll o seu 

anniver!"lrio niltaiicio o bravo 
e humnnitario pacificador dos 
scrlü('s do nos o EsLndo, ca pi
lüo Euclides de Castro. 

Ao brioso miliLar, embora 
Lardi ra menLe, apre enLamo 110S

as fl'ltcitaçüts. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, 

________________________________ 0 ｉｍｐａｒｃｉａｾ ｌ＠ ____ _ 

P JrfiffJ}} 
P C'r moti\'o Je força maior, 

o 7' numero do nos o jornal --ó 
ｾ ･ｲ｡＠ publicado a j de ｾｉ｡ｲｰＮ＠
ａｯｾ＠ no:,so favorecedores ped i
n os de,>cul pas por e sa In 11 a 
involuntaria. 

Desh u manidade 

H I din vnga"nm pelas runs 
de ｐｾ､ｯ＠ Alegre, na maior mi
eria, implorando a caridade 

publIca, alim de poderem volt ,r 
;10 tonvi\lo dos entes queridos, 
7'1.· argen'( . ultimamente trans
fendo para a guarnição d'a
quella cidade e alli excluidos 
<las fileira do exercito. com;) 
Jlnpbcados no chamado «caso 
do, ｾｮｲｧ･ｮｴｯｳＮｬｬ＠

ｾｉ｡ｩｳ＠ deshumano não podia 
ser (J pr .ced!me nlo das altas 
aulorJuJ !es militare com esses 
｢ｲ｡ｺ､･ｩｲＧＩｾＬ＠ cltre os qUdes niio 
!>,)t!c'os já nrriscaram a vicia em 
delel<l da Lti. ｡ｦｊｾｬｮｮ､ｯＭｯｳ＠ do 
selO ti "J h f.lIl\'llnS para de
pOI" lXl'luil-os e dei. d-os aban
dOIl.ldo" em Iprra dis'ante, sem 
rec u r. os pa ra ｲ･ｷ･ｳｾ＠ re 111 :J o 
Hio de Jnneiro. 

Fdll.lllente o eXlllo. <,r. Pre
ｾｩ､ｾｮｬ･＠ da Hepubltl .,. num g<' to 
､ｩｾｮｯ＠ de applausos. reconhe
Cl ti) :J injustiç<l e deshull1ani
dade com que <,,>ta,,am sendo 
Ir tados • sse'i humildes <,x-ser
ndorls ('O paiz, determinou que 
() "r. llnislro da Guerrn pro
\idencinsse no sentido de lhes 
ser fornecida ｰＺｬｾｳ｡ｧ･ｭ＠ até ao 
porto do Hio de Jalleiro. 

ｾｬｵｩｬｯ＠ bem I , . exn. mo trou 
ser bom brazileiro. 

o dlustrado engenhliro DI'. 
(O'lto Fernandes, pre idente da 
Li. n E. per::.nlista I3razilclra, 
ＱｉｉＬｬｵ･ｾﾷｯｵ＠ ao nosso inlelllg('nte 
collabor"dor Sr. (iu ta\ o :\e\ es 
delirado calliio. relil'itando·o pe
lo seu :J rtigo • A ｉｴｮｾｵ｡＠ ('speran
to",publtcado no i.0

• numero d () 
Imparcial. 

Carta. commoven te 
Depois de uma sangrentn ba

talha, uma patrulha allell1ii en' 
controu entre os mort/)s um 
jo\'cn tenenl e frnneez 0,0 140 
regimenlo de hussnrds. bstava 
d eitado, com a cabeça cncos
tada a uma al'\'ore, ferido no 
peito. Junto delle estava seu 
cavai lo, ､ｾ＠ ｣｡｢･ｾＧｬ＠ bni'\:I, corno 
signal de lulo. O offieial tinha 
na müo o relralo de llmn menina 
(lue ú primeira vist .l se conhe
cia se r sun irmii. :\0 bolso en
contl'Ou-se ullln carla dlrigicb 
it me'oma. O!> ôllemãcs tiraram 
ainda um retrato do olficia l c 
despachnram-no junto com a 
C:JI ta. EI a traducção da carla: 

«, 'üo te enlristeças, mas eu 
sinlo que niio te verei mais, 
nem a ti ncm " no sa Bretanha. 
l'rn presenlimento seguro mc 
diz que a morte mc espera, 110jc 
ou ｾｬｮｊ｡ｮｨ￼Ｎ＠ :\iio fosses tu, ｾ｢ｲﾭ
garida, eom gosto I:;arria. :\las 
a lu:! lembrançn IllC enll islece 
muitas vezes desde o cOllleço 
d 'l guu'!":!. Se ross(:s mais velha 
ou "e tivesses 111<11S irmôos ou 
Iwrentes chegado,> ... mns as
sim sozinhn, ullla f1orzinh,l na 
sepullura do,> pae" esle pensa
mento quer quebrar-me o 'ora
ｾﾷ￼ｵＮ＠ E, eOllltudo, querida pe
qucna. nüo pere: ｾ＠ a corngelll. A 
tua subsislcnc la esta 1)(,1Il ga
rantida. () sr. cura n quem tc 
recomendei e hoje mais ullJa vez 
t<' reeomment!o. te s· 'rli UIIl Iu
tor . paternal. Conscn'a-te boa. 
querida ｾｬ｡ｲｧ ［ｬｉ ｬｲＱｮＮ＠ :\;jo ds li'> 
grandes cidndes. ｃｯｮｾｴｬ＠ ya-te 
fiel ú õlO ｾ｡＠ querida pequena 
ｰｯ｜Ｇｯｾｈ［ｩｯＮｉＺＧ｜Ｇｉｬ＼ｬ＠ tudo quanto (, 
Ulll pengo p:Jra tua fé e tua inllo, 
cencia. 1:. qualldo fures mop e 
quizere ligar lua sorte {I de um 
hOIlll'IlJ, ind aga sc elle reza 
indnga l>e ellt, é I:< IIlS[O. , iio le 
d(-s a qUJlquer UIII. Que sú o 
melhor lI.' sina .• ;0 le ｴｳｱｬｬｴＧｾﾷ｡ｳ＠
d" mllll. X:IO s('i olldt· sei Ü mi
nha ｾｴ＠ I,UItL;1 <I. Talvez pello d'a
qui, elltre as ('ollll1:'s dos .\rgol'-
11 e!',. (Ollln I, UII C a a pod er:h ('11-

ft'llar, ellfella a clt 1I0SS0S Pat'S 
no cemilerio de nossa ｰｯｶｯ｡ｾ Ｇｩｩ ｯＮ＠

Toda rosa que alli ､･ＬｉＩｏｉＮｬｴ｡ｾ＠
florescerá 19mbem para 

Reza por minha alma. 
cslivcr junto de papae e 
lhe darei muitas 
dn peqnena c direi que pll. 
sempre boa. Toma eoragem, T 
anjo da guarda ｾ･ｲｩｬ＠ teu compa
nheiro. Falia com cite Elle.m 
referirá tuas palavras. E' curta. 
vida. ｃｨ･ｧ ｾ ｭ￭＠ .) dia em que ir' 
visitar-no' lá em cima, para fi. 
cares eomnosco !'cmpre. Honra 
a Deus c nm;) a França. Beijo 
em espirilo:J lua fronte. Adeus, 
saúda a I3l'e!anha e o qUl'l'ido 
vcrde mar. Teu Irmiio que mur
rc pelJ Fran ça - I l '.' nl'y.l) 

(Da Alie .l/aria.) 

A voz do orgulho 
,d IOlllens ! 
Eu sou o vosso mais since

ro amigo, o vosso fit>1 servidor, 
o \ 'OSSO .u njo inspirndor.--sou 
o Oro"lho I ti 

Desejo n ､･ｳｴｲｵｩｾＧｩｩｯ＠ do mun-
00 ... :I gucrrf..l! ... , 

D'aqul do l1leu aliar dc hon
ra, quero ouyir ｉｮ･ｴＧｾｳ｡ｬＧｬ･ｭ･ｮﾭ
te o 11'<>:11' dos ｙ｜ｬｾＢｏｓ＠ cunhc)('s 
e conlemplar a conl'usf!o dns 
VOSS<l!, b,'londns, as cidades elll 
chamlll:Js. a ､ＨＬｳｨｲ｡ｾＧ｡＠ das fallll
Iws, o ｡ｬｵｬｬ､｡ｬｬｬｾｬｬｴｯ＠ de Ila;'ios, 
dt'pois de LLrelll sido t(uasi 10-
tnl ll1?llte deyor:Jdos pelo rogo ... 

E com que alegna \erei lutlo 
isso I 

Ilomt'ns, sen'os meus. cu H', 
promello <J gl<q'ia que almc
j" es ! 

ｾＩｕ｜ＧｩＭｭ･＠ e ['llt'lIdei-me e (U 

sal crei recompells:lI'-\'o,>! 
A' guerrrt. homens! ａ｢ｮｮ､ｯｾ＠

nae as vossas r"llliltas e S('"UI 

Ú morl" ou Ú , Ida, em ｢ｵｾ｣｡＠ da 
gloria quc eu dai el allS vence
dores ... 

ｾｵｳ＠ ! ... POICjUC exhilaes till 
obedecer· me 'I ａｴＧｾｉｾｯ＠ n;io c Il
､･ｾ＠ que ｾￓ＠ cu,-quc so u (t 

iIllPt'r' ldor d.) Illundo,- se'! ClI 

1I,t'StlICl !l0S5110 [] gloria que d 
S(j<lcs'l .. 

\'[11110" ! laneae-\os ao ｶｯｳｾｯ＠
pl oxil)O C n[11) o d:ixels ('sr..
p:lr <1, vnssas arlll:Js I 
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NlI.:> quero Ｂｾｲ＠ • f.licid 
nos lares. nem a pu. Só ruia. 
sÓ sangue, só gemidos, IÓ d 
graça 1 

Ela, pois. homens, a\ d.btrui-
çlo, á carnilicina., a\ dellliaç" 
li ruina,-por meio do rogo, do 
ferro e da miseria I... 

porque exhitaes. ainda? 
Subi ao meu altar, onde se 

achom cOlUlnigo os minhas aa
xilwres-a Inveja e 11 Ambiçilo 
-e d'onde ｰｯ､･ｲｬＧｩｾＮ＠ entllo, con
templar, (om grande verponha, 
o progresso dos vossos "1isinhos, 
supel ior ao \'osso 1 

lIomens ! Ntio os tolereis po' s 
que si isso liz( r les enC,l ntra
rrlS, para VÓ" em vez da gloria 
que procuraes, a ruina e o jugC' ... 
Lembr:le-V05 dE' quc ｾｯｵ＠ fi vos
so mais sincero amigo e, por 
ｩｾｳｯＮ＠ ,ó posso desejar para vós a 
felicidade ... Assim, pois. deveis 
ottellder os meus conselhos. 
ｍｯｳｴｲ ｾ｣＠ o \'osso podpr e ｮｾｯ＠

"os humilheis jamais 
Lembrac-\'os da gloria que 

\'os promelto I .... 
. . . . 

Assim fallou o Orgulho, que 
ainda e o imperndor d'este plane
ta, aos homens que procuram 
a gloria pelo sangue do proxi
mo. E. encontrando a verdadc 
naquellas palavr3s, os homens 
trataram de flltcnc!el as. 

() mundo tornou-se,então, um 
br:zeiro fumegante; os lares, 
aos quaE'S. a felicidade sorria, 
foram invadidos pela desO'ra
ça impia; a orphandade ｾ＠ a 
viuvez tiveram o seu reina
do; a deshonra avass<1loll os pú
vos; emfim, a destruiçtio, o mor
td'icinio e a carnificina eram o 
commum trabalho do homem! 

E a civilisação ttio falada, só 
então foi comprehendida: era 
um mero sonho ua hun.anida
de I 

Entretanto ha. ainda, no meu 
coraçtio uma esperança que me 
faz confiar. e expol-a-hei ao lei
tor amavel e paciente, embora 
srja eu considerado. com fazel-o, 
um louco ou um ｾｯｮｨ｡､ｯｲ［＠ es
ｳｾ＠ .esperança diz-me que a ci
VJ!:sação Jibertar-se-ha, no fu
turo, dos laços da hypocrisia que 

mem co,neIlabl'i 
que, aiad Dftle .. calo 
meGte um. IOmbr.. E, m 
d.eiuri ･ｬｬｾ＠ de conquistar a 1110-: 
na por meIo do rerro e do ro
go 1... 

Gllst0/10 NEl'ES. 

--
Acha-se em festa o lar do dis

tincto moço Sr. Francisco Dutra 
Junior e de sua joven esposa 
pelo nascimento de uma robus
ta menina, occorrido a;) do cor· 
rcnte. Parabens. 

Os grandes heróes 
Mais uma vez os nossos ir

requietos visinhos do norle pre
tenderam se apossar de uma 
parte do municipio catharinen
se d(· (':l\1oinhas. 

Gllrbosos contingentes da in

/lirto policia do sr. Cavalcanti. 
sob o ('ommando talvez de bra
/Ias collegils d0 malogrado Jotio 
Gualberlo, partiram para a no
va conrJuista. 

Se a Allemnnha vencera a 
Belgica e re!>iste ás grandes po· 
tencias curopéas, facilima sena 
a lucta de uma policia lIalorosa. 
que no Irany não debandol/, 
com meia duzia de bisonhos ca
t'larincnscs sob a direcçiio do 
capitiio Euclides. 

Assim pensava o governo do 
Paraná. E os emulas dos gr:lIl
drs heroes que a hisloria re
gistra tomaram Poço Preto, ac
clamados pela mu/lidõo prrcor
reram a!. ruas da importante 

/lilla de Vallões e dispostos se 
achavam a travar combate com :J 

poliria catharinense, que os es
perava em Canoinhas, quando 
o exmo. sr. Presidente da Be
Jlublica resolveu impedir que 
em territorio brazileiro tivesse 
logar uma ba/alha identica á 
de Marathona, pois é certo que 
se o tiroteio se travasse 11 po-

F-elizD'teftlle· rJ'DelMOlI • pJa:10 
palriotico dos noaoa vi inhos. 

O governo redenl evitou. em 
tempo, o derramamentIJ de slln
gue de brazileiros. 

ＭＭＭｾ＠

ＯｉＨＩ Ｎｾｰ･､･ｳ＠

FlorianopoJ:s tem a honra de 
hospedur, tlctllalmente, tres il
lustres filhos que muito t{-m ele
vudo lú fóra o nome catharinen
se. 

Sti0 elles I) corenel Francis· 
dc Salles Brazil, bravo milit:'r e 
e apreciado jornalista, capiWo 
de mar e guerra Henrique 80i
tcux, brilhr.nte ｯｲｮ｡ｭｾｮｴｯ＠ da 
marinha nacional, e major DI'. 
;\cstor Passos, \':.Ioroso oftici
:! I quc i nestimaveis serv iços prcs
tou :i Patria na campanha que 
aca ha de ter o seu epílogo com 
a tomada do rcducto de Taman
duá 

(lO ｉｭｰｾｲ｣ｩ｡ｬＮＩＬ＠ que ba ... tal1te 
aprecia as bellas qualidades de 
tão estimados patricios, cum
primenta-os. desejando lhe,> lon
ga c feliz pc: manenciJ em nos
sa terra. 

Novos jornaes 
Recebemos e agradecl mos os 

seguintes: 
JOHNAL DE TIJUCt\S. bem 

redigido sem:lll::rio que, sob a 
cümpetente direcção do SI'. B<1r
then JUlllor. :lcaba clesahir ú luz 
da publicidade na prmpera "il
la de Tíjuctls. 

O PALHAÇO, jornal critico, 
que appareceu nesta capital a 
30 de Janeiro e flue prolllelle 
fazer rir até os mais sizudos. 

U CLAMOR DO PuVO. jor
nal independente, quI' ser:\ ,JU
blicado semaualmente nesta ci
dade e que traz bons artigos 
em seu numero de apresentação_ 
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Oarnaval 
o nosso disltnd') amigo SI' 

l'lavlo \1 elrhi:ldes pede-nos pa
ra con\ idnrmQs n ｰｯｰｵｨｬｾＬＮｩｯ＠

d'l'sl" cnpital para comparet'cr 
l!() desembarque de ｾ ｬ ｯｮｾ￭･ｵｲ＠

ｾｉＰｕＱＰＬ＠ que chegal'Ú hOJe do l\ío 
de Janeiro, vi'l Hen.ll. 

• \0 desemharquc do íllustre 
personagem, que tera lognr no 
trnpiche municipal, th :lO ho
ra., co,llparecelÚ uma banda 
musical c o \alorosos \< renen
les do Diabo.» 

Consta-no que,. S. \'elll 3 
lslJ captlal fazer alltop 111 na 
". C. FIlllOs de Plutilu e ani
mar, com ua presença, a S. C. 
Tl'nel.les, que, ｧｲ｡ｾＧ｡ｳ＠ aos can
nhos dos srs. Odavío ｾ｛｣ｬｬＧｨｩＬｬﾭ
dc!'> e Alberto COrn!3, wnseguiu 
restnbelecer-se da gr;J\e enl'er
midade que a prostara. 

ｲｾｊ＠

o estudio>.o moço <;r IIle
ｦｯｮｾｯ＠ J u\'l'nal acaba de publt
cal', em elegante lolheto, Ulll 
interes ante trabalho sob o ti
tulo • F/orianopolis" , no qU31 
111 stra grande 2mor á terra de 
seu nascimento. 

Agradecemos o exemplar co:n 
que no,. mimoseou. 

• • 

ｾｬｵｩｴｯｳ＠ b:chos ｬＧｾｱｵｩｾｬｴｯｳ＠
Esta garrafa contem! 
\'('-se pulgas e mosquitos 
Agua pura e que niio tem. 

Exposta na redacçiio, 
A todos quero mostrar. 
Yerdadeira ｡｢･ｲｲ｡ｾ Ｇ ｩｩｯＧ＠

:\1I1guem pode duvidar. 

D ･ｾ＠ a agua da torneira 
:\iio deve beber a gente, 
:-'0 passaJa nn peneira, 
ｾｬ･ｳｭｯ＠ assim fico doentd 

Ora, bolas! meu amigo, 
Sempre vives a lalar!1 
Guarda a garrafa comtigo, 
Procura a bocca tapar. 

Zé Caipora 

ORRA ｾｉｅｒｉｔｏｈｉａ＠

P al'ecl' qu e niio le111 tido o 
3colh i111 ent o nl" reci do a ubs
ｬＧｲｩｰｾＧ￠ｯ＠ abc r ta 1)('10 nosso co l
lega «O Estado)), por inlew tiva 
do inteoro manlstrado dI'. Ben-o :') 
to Portella, para au'\dlnr ús 
t'retlnras qu:, com o movi11lcn
to (lI,s bn ndolei ros, lica rn m ell1 
extrema mlseria . 

1:' de la11lentnr que o po\'o 
ｃｊｴｨｾｬｲｩｮ･ｬｬｳ｣Ｌ＠ semprc !'olicito 
cm minorar a ､ｬＧＡＧｧｲ｡ｾＧ｡＠ do pro
ximo, n[lo tenha, ､Ｇ｣ｾｴ｡＠ yez, 
n mparado uma obra tüo mel'l
turia. 

nosso rollcga "u Olho_ 
prctende publicar, brC\ c, uma 
re\l!>ta semanal, ltttcr,ll'Ill e il
ｬｵｾｴｲ｡､｡Ｌ＠ sob o titulo "HC\lsta 
d'O Olho,. 

Secção dos novos 

.. :'fim de sen'lr a Joyens con
terram'os que ora ｬＧｯｭ･ｾＧ｡ＱｬＱ＠ a 
eXl'l'ctlar·se nas lides lttteral'las, 
li1tro'lllzimos 110 nosso jor,ul 
e L'I no\'a secçü . em quc ser[lo 
;\cceitos todos os trubalhos que, 
a'slftlJ3dos 110S [orem ell\'iaCIOs " ' c com os quaes a ｲ･､｡｣ｾＧｦｬｯ＠ nadu 
tem que \'er. 

No ar I! no mar 

C mar, que csi<l\a tflo bran
do como qlll' enlol'l1ado l1'uma 
profunda ｬＱＱｾ､ｬｴ｡｛ｬｯＬ＠ ündulavn 
com. serenidade e singular har
moma ... 

U ar estavn re\'estido d'uma 
mudez ethere:,; no azul da vaso 
tldiio do fil'lnamento nl'n. se
quer se mOViam debels IIzas 
multicores das borboletas ou se 
obser\'3\'a o tremulo esvoaçar 
dos colibris. 

Tudo jazia solitario e sua\'e, 
pittores('o e pocLico. Era uma 
placidez l11elancholica, que se 
apoderava da aclividade natu
ral do mundo. ｾｉ｡ｳ＠ npezar de 
tudo isso, como era romantica 
<: grandiosa aquella calma toda 
sublime? I... 

. ｾ＠ I prnia se erguia urna 
ponte,lguda pedra bOI dada dt 
llcllP n., bellas parnsitas viçosas 
que os interron: piam aqui c 
acob, ca da qual mais perfu
m os,1 c colorid n. Elltre aqllcllcs 
ｾｵ｡ｙ･Ｌ［＠ nromns, um pns,al'O <juc 
emigr[lI'a d as maltn., lizeril, C!l' 

tre mystlcos cl1 leyo,;, o scu abri
gado r ll nho, o nde aquecia llS 

ten ro., fi Iho tes .. 
.... \ tard(j ia perdendo o St'll 

esplendor magnctico; o astro 
rei ntiruya ao longe, lent ull1entl', 
os seu" olhares jú enfraqu ccidos 
peh tnlJectona dos seculos ! .. , 

Uma multidiio dc peixes sc 13 

approxlll1ando da p raia ::I renosn. 
L'l1l dellt's observou o pl' SStlro 
no seu IllISCrO nposento c man
tc\'e com elle um IlIteressa ntc 
､ｩ｡ｬｯｾｯ＠ IlltelTompldo constan
temente pelos ruidos dos \'nga
lhües que se enral,·ccI 1111 ::l O ri
gldo soprar da \'entania qu e lu
rtosa e Impetuosamente se er
guera. 

Dur:ll1te o dwlogo cada qU :l l 
prelel dia dar mais rl' nOlllC .1 
slla classe. 

,Qüelll poderú do nlto do es
ｰＺＺｬｾＧｏ＠ obsen:lr o universo, olb r 
｡ｾ＠ llu\'ellS, encar;) r o sól e as cs
trellas, litar a va..,tidiio ｣｣ｬ･ｾ ｌ ･ Ｌ＠ a 
verdura do.., ｢ｯｾｱｵ･ｳＮ＠ so nd ar 
emfilll a natureza e111 sua n.agni
fkencia ? 

Os passaros 56:1:cnte !. .. » 
O pei'\e \'ol\'e-se um tnnto 

descontente e exaltado exclama 
qucrendo atte..,tar a sua ｾ ｵｰ ･ ｲｩ ｯ＠

ridadl' : «Qucm pôde es pclhar
se ú bce cio oceano, sondar DS 

profundezas dos mares, qu em 
beija as al\'acent::ls perolas'! .. . 
Somente li nós e dado tal pre
vilegio! ... » 

'\"..,1111 prosegUl8m os exa ltados 
ｴＧｯｮｴ･ｮ､ｯｲｾｳ＠ C0111 as ma is ina
U11::l\'els cOllvicc;ôes ... Soavam 
as horas. O hOl'lzonte jazia en
negrecldo; uma noite dc inver
no proleetn\'n um lu nr abron
zeado ｾｬｬｲｩ｡､･ｳ＠ de estrell as <ci n
tdla\'a m no lirmame nllJ I .. . 

22-1--1HI G. 

Lpiam O IMP Ｎ ｾｐＮｃｉａｌ＠
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