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CondIçõos nosso R ..?clernptor, !verdade, fatalmente virificada 'calma e desinteresse particular
Publlca-so regulàrmente d ua z uão será P�'1.bl;iCado não só nesta como' em quasi to _Icomeça�os a discutir.

porsemana.. O n08s� jornal. das a�_ ci�ades :cntraes �o paiz./ Qual�uer idéa de util�da�e
Publicações até LO linhas, 1:000 rs.: o • _ ' .."...._ ••_.. Nao e um mao propósito nos-i geral ainda mesmo a maIS gl-

mais, conforme se co n vcucro uar, reg 11- d' "1 ti tê
'

t ,1 t i t"
-

lan!.l05:0llOr:!,porcoILIUll1a. f!í\ �,lr'! :r1;��1�r,n1!'l�
O O que isemos re a ivameu e,gan ea re a ivamen e a pOSIÇa.O

V .JtU. t:.nA.'1'J(.'vJtL JtV ao bello e salubre torrão que ldo povoou da sociedade onde el-
Oi flrti�o� do rospousabí ll lado devem I}scrlegali�a',.IOdnafol'lllaJalei.

•

habitamos: é, ao contrario, um a nasce e propaga-se, pode com

O t' d" 1
- L>\GUN.\, 9 DE ABRIL DE 18791' acto de patriotismo nosso. um facilidade realisar-se e por simes-

, 3 ar Ig03 e 11\ ,D1'es�o gora serao
, ., 1 ,.

publícados gratuit�te. O f'uturo daLagu- d,ovor de CIdadão brasIlClro,la�-!mo a�querIr sO�lda8 bases, sem

o� annuncios commerciaes, por mui- 1':13. Itmando que esta comarca estej ijamaís presumIr-se o seu des-

t? 6Xte\l80� que Rei.tio, e que ;SLlITl'll.o �'epe- • ta, redusida '(l.0 despreso, ao es-!aparecimento senão por causas estição, serao pub llcados mediante uj uste A Lacuna aluda se acha'" ,.
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rasoavel.
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b quecimeuto e á índifferenç i. sencialmente extraordinarias e
mUI O atrasa a, nao o stante ser' .

.
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'd d idI Todo e C}1\alql1cr I'agamonto será reí- r1 ',', id d
. não so por caprlC lOS e goVel'-llmpOsslveIS e ser estrui usf.l.

to adiantadamcu ie aa prOVll)Cla a CI a e que mais
fI' 1• o

t ib t
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d
nos racos como pe a ausencia conforme o caracter com que e·�

___""!:::�� con TI U� para a manu euçuo 'o d d d
' ,.
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d
o ver a eiro e persistente esPl- las sobrevenhão ou as ci rcum-

PARTIDA E ClIEGADA DOS COR- e� ac,o nancerro a mesma pro- rito de união d' entre os nossos tanci li tRIOS TERRE�TnE�. IVlllcla.
"

' s ancias que as a imen em.

,�;;U;lâ tr:Q.pfr.�,�03 dias 1), 10, 15 É impor�allte O seu commer-
concidadãos-

. .
Essas causas extraordinnrias

20. 25 c 30. "

,,"+!)r>!i'Q porérn Iasti Com quanto justifique-se ac-l d
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d C
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, .não po em prOVIr maIS o qu
'17 22 e?à'

a na aguna, lIOS dias 2,7,12, CIO ue "

"'-; cidentalmente a causa dasdeshar-. '

'. -.'
nQ -I

,
_,

" . de uma crIse aterradora que a11�
P.Llrtlf!a da Laguna para a capital, moso

-. � Q h·;J..nsltOl'laS estabelida-T" ,

n�idla:;30u4,9,11,19,:he2g.
.

to ----JN' w;YT'" '. 'mqmleouenfraq<leca O estad?
,__ .

'
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ao Pi-'enenee a um paiZCIvi':Td��"na 1, '-"'()lect,oi [ 1dI'_�"..w
,_ VO qUE. I d'

. "-T''11a a popu ação, e que os-

��B.�T�4� _'-""'_ '�� 'I ..._ _ _ que_ teu :mf
.

J,-:,.ca ro1ÚOr,
. Nãoeum ultraje �ue,pr�-rsoda�aguna�tu--j,r "�U"C;l.\;,;r;!JU'I'. I> -, P ,. _

•.
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tendamos acaso lançar a dlglll-,se oonsideraçõcs fcv vra. e saon03_11Lsperadam,nte, veja se 1301a.

Sexta-feira, 1.1 do dade do brioso povo lagunense'lsos argumento, que,l'edectida-:du1 sem recurso �)ara amanuten
,corrc�e, 8endo <lia ,i, quem sornos sinccrnmente gra-] mente avaliadas não condemna- çlo e sua cmmodidadcdebem-es
�quo -o-o rrarriorrror e. a to e reconhecido; é, sim.uconJrão'de extemporaueo earrogan--ltar.
sagrada palxuo-. do fissão e;;pontauea de uma tristelte o m,}'3m) assum

..)to, que com I Afora tae s ciroumstancias
--- 1Z'Níií"Uii» -mrr-'....-v-�IPWJi"'. - W T ... "

FOLHETIM DO MUNICIPIO B
sóa, jentradade Nct�ie pelo braço de rr;bU lin�o mancebo •. Como o cham ais'?

Eu, achava esta espeeie de fraque-lirmão o contraste desta fr anzina PUIS bem, a uma centena de pass
. .

'

: ,
d'osta capulla, ha um pequeno Cal)

za constitucIOnal até nas pa�Yrasl cl'eaturmha dotada dc tan�a energIa tag� gothico com jardim.. Está
(i.\ ü'�::.u2a.u8 Ui<D 8(71)'ü'®� malevolas (om que clla preiendla fe com o gigante, apathico e indolente com portas novas, Os proprii�t'lri(>s-

(TRADUCÇÃO DE UMA SENIIORA) rir-me, e das qUfes eu afTectava nãol prod�siu sobre, mim uma sensaçã� cham�o-se, SI�it�l ... _
Se são pes50as

perceber o sentido. Que rue'importal .

I E ; d' d � d re�peltaveIS, Irei alugar o aposento
AO SR. LERY SANTOS ,_ Ipart,cu ar. ,u nao po la e en er-

sem de!nClra. O alugll�1 não f:lxceJ::l'
as, ,Impresso,os ds uma pe,sso.a de es-

me J'um certo abalo misturado de as preço (lue pe!lso otferecer. »
Em homenagem ao trabalho e merHo -

d I d ..

plflto taeevl entementc um ta o I aJmir; çio, pensan:lo na coragernd'e5t Eü conhecia perfeitamento a cáza,
� Devcria eu ver d'dla outra couza menina feita o unico apoio de todaa assim como as pessoas de que ella

que não fosse um reflexo, um echo uma familia, separada dos seus
-

por I aliava, � poudc garantir, a perf'2i-
P'. ' 1 'lhat'es d I 'tr 'S P (rta do ta honestidade dess"s ultlmos m;H
'llo que parece, assllu se passão dos maus sentImento.> que seu des II I < e eou.1 e 5U po II

, ,

"
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,
" sem Johrar�se ao fJrdO de cc que elia a caza Cla mUI afastada e CIl1Ci)lU-'

ali COlisas em nossa admlfllvel colo- graçado mando nunca me tinha dus... t" ,I t' t1 moda, .• ,

'. o

�t' lllila \0 un afldmen e encarJ'C- _.. . .. .

Dlil. Sua mãl nâo tardou a mostrar- sImulado'! o-ado' -EIS ahl Justamenle disse 1'iot1lo

8e• El'ão os mesmos moJos arrasta- Jntimamente, esta idea me cxas�

o -:) Perdão, Doutor Eduardo, �ortàndt�-me a ��laYfa, ei�hi u,?
d

'

" , _,
di sse-me clla..... os mo nos ql�e lC mercl.:erao ml�

�', a mesma vóz lamentosa que J<l pel ava, mas, cu eSfOfplya-rnc pOl '<" 1 ,.
'

.
ilhas preferén<;Jas. A este CnCOlllI?IO-

.

h b d EJI
' a:..u JU ga,a ,oltar mais cédo, rna�, ti d f11' 1 1"-

tia ão me c ama o attenção. il não demonitrar, e desviando a dls- c om Fred, \'OS sabeis não se
o e qll� a �les" ja e.stamos la�1�4.

talvez til'esse sido mais linda do.que cussão de onde ellame queria em pr_ c oncluc nunca. • . . .' tuad�8 c nao veJo oeoossl�ade do '!_r�
• ' (1'

"
o Encontrei morada um ou'co alTas- m�s IrequcntclI'.eu�� a clda?".,., F.

, "ua Irmã' porém o seu bl'llho de ilhar, fiflollldo IIltcre,sar me pelos a· . ,P
" pOIS, cousa d eCeiada ••. F. agor<t,

,

b
. ," ,- té).d'l da Cidade, ao pé duma especle '�-.. l' 1

"-'raJ'á se tinha apuO'ado e seu talhe omllla'CIS lIl€nlfiOS que bê.lr.ulhalao porque Ja n,lO C�la () UIU.b na mc-

.:..,.,.. o
,I d -.

"Je c1l-palla i a capella de S. Roque la'? Eu�) tinha pCllido para u-
o a h .A..I U J 'd- a roua e nos Cillerava paCtcntc-, '1'

.....

.
"

. .

,

_1 a-se (j-liniJUo. ma assl ao ge- ,
, .' Jufgo eu. ma horae Ja e-lwra c mOia •. , , C�,,�

·1 estara impressa em toda sua pl! 5- monte a hora de Imnha liberdade. A O ministro� por-,parenthese,'é um mai, l"retl!"."
,
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com efloito gTJXCS e c poderosas, 11110, á pe Ihlo d",Tl\.'s!UO Sr. delog:llo, D,1.\arbgo aconselhando a Yac.ci!la, cissão, que foi muito concorri- rl.

I
"

1 j';IUlS d.icntos n.;I(cl. . c terrnin ando da scsaiute for ela O Rvm padre Faraco ore-lléU llllU outro motivo, absoluta- «Tsto l'0��o Sr, 'Re"cfl.cl,or restabeleci-
. "l.', o" -, • •

_

c
t:

,

•

.,' ,ma: « A epcdixaia �ws ameaca- O'ou @s sel'múCS de Encontro o
mmte fallaudo �'l"� suster a re- In, a�<;lln, a ver)allo u os íuctos, e ,�Oi!",'U- r" t

"t;>
C 1

.

- "<L,, 1-•• u. .o'- ":-' " �
., ,,1 I'Ot'e/(tmO,� em emj}O,}) etc a VU1'1O.

1· - ,1 '1'
. . do o O'lUIVúCO (lliO no referi lo :lrllgo e- ')�" 1U H!açaO uC weas nteis O de iu- .' t "V" .

'

, ,.- I 'I, ..'" I, '

I ortanto entcn emos quo c es-
,. XIRc,peço ..1. ooo,111l;:,OlÇttOto."'I·a!iHIJ1.!." d - t·,a : __ ...'1Eiiíiíi' i

tÜl'CC;S� comrn 1m, a não ser a fal- pois sei q�e ele bom gl'.l\lO ucol horá meu
C então O .g?Vc.rJ1�, (CVCl'l� to-l

V RS DES1. 1 ... de ur ',- jJo.1U0. pori�.Oqt:.etdllheçOq'lall{OÓZ.(l·ln�ar.'
as ranis enorgicas providen- DI E . lDA .

a ( e patriotismo e c uruao. , .'1 .... S como ·C"'z em O"l�"OS 1)011tOS1030 em manter o; toros de-c-couc.utua.lo, v «, , \li 1'. " U
r _=_.-=--=-=

�.?rovaremos. .,to )!UXICIPIO; [lca ndo V, S. certo quo moa LIa província e consta dos res

fim foi só esclarecer a ver.Inãc, s ibre a pectivos ifdato!'ios, -attendendo
fI. L·

f W
,

' ........
q 11111 foi V, s. iU'l1 iuturm t-Io.v-Do V. S" mesmo ao quc -8. S., na quali-

r�OTIc.IAS LOCAES la:nl'lira:lor. aIn�oo cl'�ado, yn, LUiZ VI' da�� de medico, havia dito nos-
• • Ao ",xA-Lag�l11a i) ele .\.bn I de IS.7�, " tc jornal..

. _ . . I . HcspeIt;'t�,do a sensat?z c p,ro-- J��ox:igucnto-Foi ma. conceito
Sc·.De.,,\TJ.anna-OnossolJldado do i llustro arnuro pe- 1 I I '1.' b -. Bravo, vi"afminhagonto

ullllg'O Sr. r». Vianna, cll"iou-:ldimos-lhc llr;,- entretanto°H��ncalfJ�alU:l((:). c â
.

tU a���wl ,,para � �:� "Toca; itocn a dhertJ.r
DOR a sco'niniC carta (IUO a seu nara

.

pondo l:a l' 'o seauinte ">in,1 C:.J.'llRal'Ja es a CI.1a<do U11l1 l?- 1": 'Em quanto' não chega a morte
. "', "I.' VI')' " viduo accommettido as )CXIQ'a,,,,� L-'
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pedido publicumos: '<1"L'C':...:a do cue ]le111os esozipto:
-
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- TaJ�106 nncar e nr,
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" • Ouern teve a .inioiunva desta 1"'" •
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({ Iltm, Sr. R,),l:1ctor-:-';o pcnn ltlm , ;:) S, oonractou 83\18' Re.rviçns': -' 1 b
LlVIUS

, ' , -', "

-

)l'emCSS!l
nuo 58 em 1'0U fIliO Uf3- ..

PC! 0:') d) artl[;O de ftlll"U d ' ',[�, !1'11"lO, médicos com o presidente da Cu- " I té N. B. Cada unidade ou ,dOZCfl8 \'a...
, I'

-

. : '

..1' s!m como a ,aO'una mml ,em 11-
I<13. dv corrente, 9� e: « aijlJra ql·O O m.i l 111al'a a 26 uC Janeiro e o 1'0,';- f

.
o

1
' �e UJ.,.�a etra.

, "J t " 1 ,'I I, "Ima en c!'mar,w, nata a )1'1 crar a-
vnrroroso om qunsi ctesappnreci 0t)(�1l9IJJPcctl\'O ooutrncto SI) fOI

�IlPl'O-I" ,r 7, ,

Sr. '\"lce-l�re;ip01I,t� mandou utonsis pm-a vado .D�lo 'O\'CrlW a 14 de '1"e- �.� val101(,),�s('�,s,. t:unhcm O lld!)�: 'f _�13
Oll:efmm la, gm!Ilicnr Ille,llc), etc, '" I,.." ! g 1,10 POclCll,t fa!ilCl O mC1;ll'1e, P018,YCl'dt'O; I,. , •

« Sem qllO inlen'Üllh!l, pOl' Qaal([llCr/ ",:, .. ',� 1'. ' J.
. 9,110 C outro mmECltpIÔ C não ma-

,

1 'I
.

" .:.,0" 11)1 lmel10:-.; (.1,l,S (lO <),n01-, 'l.t·
-

.

d L O 1 a ....·1·... ·Smo o, (lU t.ome a 0[["1161 va ou l C10'dl V '1, 1 _

l' 'l I 1$ uma sanp 0.;3 'I'O("UCZIU a ,a� qu.e .(; u:r' ,h �l.
['O [l I> )"U 'l("W ('�-"a c'c ae. e ell '" . u ..

n!lsc"'\;;tll'iI�OU lO!lv(1l'(l8cte CJt:o tl'a�a 0,
• '.I:' '.':< v::;, l' l -

n"fina' 1.1..<], 'vi(..la�>
:<llnlilo, a!'dgo, por iS3(1 só me· 1'01:'1' ,i ti tr'JU a ;:lll1Cdl'ontr..y-so com o 1'e- o '. .

ldrle 'jHO ,li, rosj)cÜoao !UcdiCJ, �1}il L,).�êtppul'Jcimonto do mal, tantv 1.::;'all?cil:_l1.onto"""7' Fal�
,

d,wi.l.[o·:,vlQ,CIlll!VI c ag""I«V.ILl,d:'ICill0 até o dia l�] clol'cfcl'icloll1cZ leceunodw. Gesopultou-se hon- O que dura muiG Íla VIda é.a
á"J"çb Ilrguo h,-C'llli\o�o lla a",el'r:IO'�'epllltoll-sc lLIn ]JCxig-:lCnto, c t:;maKl'a, D. Guilherll1inaEmi- stlucl:1dc motivaufL1Wl'lJ[!.J,w
li", só flg,OI':1, tc!' bic1l! man Lt.lo

gr.t�i!lG'J11
I,WCécssivamCll te forão-si)' 111

n1-/
lIa de O liyoÍl'a, filha do llOSSO IDmQ,Z

'

'U 'F
"I'

• l' �'l J '1 ,'I 'd"
-, .

T'
- :tI II,ne

.1 nt", 1\)0, ''TI:', (C 11'1l'1l'J II t"no CO!l, tlp.W<lUCtO O,=:; culso,; atú o lrt 26 Illig-o o �i'. capl tii ,,�cr

Ll'acL'i l,l10n1S\!l'\'iC�J mo.lic,,� com () ::>r' r["!llll' "�L!') O '�O'lt1"F··jO ltlO '). Ç! • (lO nJ;,,�':'.. )70 cl" --�:::;;�3ê;;;:C;;::='E:--._ v .. J ,-l( v(" v... t...v.... h. '\i.. u \...
-

--\("-".:4t---- i

Teu n�G�Coro'lcl LUlt P,.dr.) J..: 8: ',R lj'jll"I, 1("1"" 11(\--'
, -r:'-

"'-�
.

1 ,,..,
,

. , ,

,,"dI ,'(,�) -

'C '111"1'8 sna mOCWauQ fJlJ"',"" :eu 1'3.- O
' ] "t �

)JrOslJt:nte da (::t .)flJ'::t lIinlllClj1a!, '1u.� ;)" ....
- _I".

:,r, _ ,'" '1�, que seI G,I,ll'ar mUI o � o a"
com o Sr. D:llc:5:1 lo do Püli<'Í� ,GlffiClltO OU pll,wmente d �nLo o;, no!' dos poetas modernos. -

'

IJ'=l.�J�r,,", P�:·ll:. :'nl!J--- " f. .'. �... t,
"':IOT.J.. ...--n.��cc.. \��ç\7 o.v u:l!.d_ Gc.�ln C�frac,_ ue_1xando ltm_ lllllIlQllS

.,. . l!'Yl2\.. L ..� Vl..,J.:o ..,---....r
",oc.,)rro"" os>!), o1r l<l�"O, [VI <lpl" ,,0 V:1.U )

(:'}l' maIS o. tu.'1'1.'.
adol' ,_ p01S q \lC dCS-/flCl.Ü

de Sela Exma.. fm11lua, a
'101<1 Pre�l,lcllel:1 em 1-1 ao FÚVC1'(,ll'é; C,

1 1 .�,
.

•
, "

"

_ _ _

( e. ° anno l'aFiso.c O f1'nc arl-1Oa..cn.- q llcm CHnamos 08 ll(l"j:'OS Slll-
J101:i, Jd.SC Yuquc, dO;:ido e.j,Lao, o ll:l,G ;;i:gú I

._\

\-" q nOl)lli'l("'O C t"J'to "S"lln cel'O"l 'l)czamcs]'9, foi (] llO se l\l�nrl.ou grJ,tiJ1cnl" nlCJico Lv U.

'�. l.,
t J..�" (.. " , '�L 1. (.l.,� '_ •

para. cur,u Jos indi:;ontes vari<)lo;;o�. i.l1te ?, 0. iOL O prO,pi'lO (lue, na Se:.nl.l.o:l.... dos Pas
« AnLe� dessa epocha já 'h,wi'l o SI'. Dr (lUallÜ�dc ,dc �UOcll�O e clo'túdo sos- Em comscquellcia do

chefll de policia llucLoriqu(Jo ao elo· <,le 0.3p11'1 to canctatl ,-O como

l'C-1ll1áO tem.po, só no DOll1iugo to
�Jarlo li Jlrestar [lOS i.Hliti()Jlt.�8 V:l!';ollr JonlteGiclamclltc o 6, foz pnbli- vc loo'a,!' a tl'asinclaéão dn, Imu-'

fiOS 8.)CC01T03 meL]{cos, phOl'll"'CCllticos. G,l1' no n. 4 d;_;stc jownallc cm 5 gom �lo Senho!.' düf5 ·Passos, l'ea-Ietl1tlo o ll1RÜl que fosse !ni"tCl',e tlinloldo OUtUbl'v, lUTI eOll1 clabontcl)lisanJo-Búhontem;i tal'dcalJl'O-

a premio
• �5-I-O--I.)O-'\

'CHARADA ÉNYGMA

Ql1erz::il1 saber, Rodactot",
A cousa Ique d lua mais'? ,

É da fl·nel.!. humanidade
Os soH'ri'!11en tos mOl'aes

EZAUL

1 E I T [R A S P 01' U L A' R E S ( :'\e.sta nuo cã,io eu)) disse

,;'U.tl0l!llltes das b;aças fJ':lc contém o Ines-I'sede l)assi.tr pc'la frente,do attnâ�(!m
ai .<J.illlg-o; � alie pouw sütl�telLo 1110 lalgo; 'dlhse mufs que eu

ttrtltas-IPorClue dia fal atLl'uhir a vontNle
(,;,\.IlTAS DE l3�I H0CEIRO rctlrocl-Sc"CílUlllUIHlo ....!Í!c de medl'c- se solHe o cites (lUO tendo um nas-

d <f' I
•

I '

'

iS
60 .• , , .•• c;ll1enLo esperançoso, al1o!lhou tuo os I.eg !leses am( a mesmo 0!! ma

Sabes o qu� (lllc queria que eu gru'l1(b constiI,açi1o por viver tah'ez1e!lcrupu'losos. -

tl'á'tassc? ,:Eu .tc-rou discr, 'ma5 que sobre a lama que 'reio em pouco telll- A t d t d'tI.
"{ b' d' J.. à I d

. , .' d - o Oi es cs pe 1 os meu com·
II eu 0111 amIgo e compa·

re-JUj
n' o passe (e nós ou-s. f)O li morrer tlSICO, c que um a 'Ano

. .' . ., '.
me estoU vendo 01n bons assados, o Dissc clle que 'cu -tratasse sobre se lhe .sull'ragou a alma .por não se palko, tornel-me IIlchtTercnte, e 16m.
cr�io quo a mi!!ha c,stadfl. IHl.Ssageira um e'tlOrrne Lu raco que ha n? rua ter aind� cond';lido a oxbum'a<;ão dos hrei-l11c do adagio 'S'llguintc: « ma-
>UElsta Cld:.ldo vaI ti::JHr-me um pUllGO do Tenente llessa, onde qU<JSI IJUO 0!fSOS: disse mais (.lue on tr<Jtllsse 50-

C"
.

li - tt' -

'"
, I'

'

- -:
'

'-, I
. ,uco VC 10 uno me e a umo "m com�

amarga; pelo menos nl1.lIta gente lia arrJbcntCl as '\'entas por IJ<JO sabe!' e hro um sortimCIlLO (C bengas trasl-
• ._

!le ter sua� quei')(íls da mim pur cu passar\por Já de '-tloute; disse mais das do Tubariio por um indi"iduo, nuca alheia·,)) 'Respondl entao ao

e.,tar disundo a verdade núa e crúa -J uo eu tratasso sohre os 3nimaes 'fI:le semlo 'o dit? sortimento lmpOl'- tal amigo qac sobro todns as co lISas
lIosltU lmal tra�'adas linhas, que eníl- soltos pelas ruas da cidáoe, Sem ha- tado para esta cldado, e não scnuo

q'ue acaba'" d�, .. 1' 'lld d"
b 11 d'

,

I
.,

I b d" 'd d
,a 0' mUlcar n 11 lrla,adas .em oas agil _lilS, ilvao IllIlI acr uma OI (lue taça cos!;ur ta a u- genol'o c pl'lmOlrn -necessl a e e a-

"

to·'que eOSlll";' podes c(wtal' quo te� tiO; disse mais tl'H:l cu tratasse sobre penas um mero 'Iuxo na quadra de porque temia mUlto o ardume das

'mos panos para as mangas, o g'rl.lI1dcs o llumerociCS pan:anosql'c hoje, deixou .do pagar imposto tl fui linguas más; 'emuora quando 08cro·

Um amigo, teu, que cá Jeu-se a h.a lJlll lllUitos Jugares d,o cent;o da tec(:)lh�?o livremente para oamlazem
"o pUla. ti seja em segredo" em

conhecer COllUgO, proc�lrou-llle bon- cluade, sobre tudo ctn frente a lHa- respectivo) onde se acha á vemla; -

.

l:<>n- no meu casebre de lI10.r<IJia c triz, quando lia chuya-, onde 06 sa� c quo não obstante ser um gonero conO�ça, por&ser o UUlCO (IU� coro

pedio-me para te comBlll.nicar cer- pos á 11611te cantão' saudando a bon- que todos fojem de o comprn.I", não gosto se assigna,
1�s cou3inhils, que vão passando a dade dos sous bemfcitores, ,por lbos deixará de ter sua uxlracção, além
abuso, (j qtH� recusei e reCllSO; por- ,larolll aquelJa rnoraJia ·segura; dis- do que será vendido muito, em COI1-

'lue isto tstit wais acertado ll'aquel- õe mais que eu tratasse sobre as 81'- ta CIil oonsequcnda de ter f1caào li
!�S que tem uma ling·ua livre e com- vores que se plantaram liO largo da ne do pagamento do imposto;
priull, que de tudo fallão, lUas

nun-1Jjatriz
c que chamasse iJ. conta os {)n- disse mais qur. eu lembrasse que

\[1 50;�UWl os !}OIlS exe!l!plos, ncm q-cnhciros botan!cos que-as nlallclural:l fluem llil? quisesse, comprar � �i1IJ(10 COUSl1� prOieitosus se OC";Ui'll'íJ. iincar 11<J.ra 5erYlrem de marcos oull-1111en:adom\ de beXIgas que 11131�-

Iv

Teu do coração
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É a coustaucia (L� uma �s L'
la virtuosa

vnIns nssim por

f.ocça·lll:liO'"
não

seri::tUif)'l'il a propagnção do mal, resultaIo in

c 'S monte opposto :\ o nlrnoja.lo fim; fo·
í
z lontt1 assim não aconteceu, graças �� (
)i :ina Prov'i.Ieuciu. A f�l:a.:le o u rra casa

-m ou tro L\gár nas mc -mas condições, ,.

O ...L. • '.1 •

snarxo assianano o,artécí "8 àai, \'1 mai s a urg eu cía .la occaslão. Ic.i v r

e n Iu v i.ln a canso. elo ter sido escolhi o espcitovcl publico que nos dias 12 e

p 0"'1 cuferrnaria uma casa no lugar mui- H de Abril sahirá aporcorrer (l'S ruas

.nconveniente qU()SO po.Ierin encontrar pQ Iesti cidade o Bando carrravalosco ,

,. t sem ilh aute um, ;lComplI;lhauo d a b;bda do musicá, seno
Passa.ulo a anualy snr o serviço i nter, do que no domingo snhirà o carro tri

n i da mesma oníermu-ia , é notorio o se, umphante, flnalisandõ á noite com í)

gu
í

nte. Consta que doentes de ambos OS festejado enterro dos OSSO!!
8JXOS sob os cu i.Iv los de um-i enfermeira
e ajudante sem a menor pratica, sendo 0- O Dú"cÚor
briga ias a tojo o mais-serviço da casa, o

que, como era de prever tem acontecido
. .

.nnlsdumn vez que essas pobres mulheres
por oconsião em que nlguns d oént es al lu
cinados pelo delirio da febro procurão
deixar o leito, se não 11103 aparecesse co

mo por encanto uma ou outrn alma. carl
dosa que as auxiliasse, mais terião d s las

limar-se pela postçêode tão mel ind rozo
encargo. Ora, sendo a varl o la uma euter-

midade que, como geralmente é sabido, JOãO Thomaz ele Oliveira ju-
precisa de toda pérslstenci a, c slll:io Clli�ia nior, D. Guilhermina Bernar
do no trata mento, duus pess oas mespet -

l' C
.

de 01"
'.

D E:'"" . _ I( lna arpes e IVell'a .
�

entes, era.Imposslvel prééncher tão nobre, ., "

'

fim, tanto é, que o resulta-te paresse mes_!mll!a de Oliveira .Be�s�; padre
mo .lnmonstrar essa ver.Iade, visto comoJuho Carlos de Oliveira, Anb
!\ maior �m'to de aquolles Iuf'ltses quo a�em:nio Marçal de Oli,veil'a, ( auseu
d" l�enUl'l�, sou-lo ataca�) do mal tlv�-Ite ) e .Manoel JO,se uo Bossa; a,

vom? mais tar.Ic alta, n:1O para sereuU1-'gradecem a tod ãs as pessas que
D. ERt\�5tÍNA FAduNDEil' VAUELLA, rem aos seo� �(I da torr�,_ma� shu,a aqu�I-llacompanharam O enterro de sua

lo;; que habltao .nas regloe.3 Icogmto.s, filh' I 1 D Gss, ss, nfio-podem do modo alguIll to_� a, .Il'mã e. �un w'(�, .' Uj-
L���!!I!�����!!!!��!I!!!!!!!!�' mal' como cen,;ura, o 'lua! já nós pronun-,lherm,lna ElmIl1a �e OlIvelra; e a, ..

fi I' II r TI'
. .c

-

".;' çilUJlos a re?pcito, mesmo por que nin-'I�l'oYeltãO O eriscJo parJ. COllYl-
',ti U 1, I': A t: U-�,'\','v '" 1: ,) '0-'"'' 'O'f01'>.\ que a f:,l' - ��

:;r.UI'SOS peCll- ar seus parentes e amig;os para..--.,.-.._(}Ili I rl
ClI

""Vi
v" '

I risos foi que deu lugt "�'o ... missa do setimo dia que sc:.':íl' aY(lUir te 'lomme � , < --'-� sQntado uma cJ.sa p:ml onfi3rmai'1 " " I d' 14 d '

NOU5 te saluons Dicu I 1 Itaila em CO'll H"õos m"i... "",ti3L'l.ctoX>A3. [Ce.ebrar a F::Q la O COl;rer.le
.

.
.

A enfo�n:1ar a
ss, SS. muito tem f9ito; desejar mais, as 7 e 1/2 horas da 1lHl.unil. , lU

t.\�lARTINE
A d 1 t

!Seria uma exigencia inqualificuvel, as matriz desta cidade. E pOl; tão
ver a, e sempre 'lue se apresem [\., '

.

. -,
d Ihs r:NIIOR I as tuas dOlttl"inas 50b O\gro '11 ,'di a3pocto ten ,lenle ao bem g o"' s�m 61 �uo C0n1�en:tl'lld03 ela irrtpol'ban- pIe oso act.o. es scrlo eterlla-

P, ll'
. .

( Iral, nito pOlIa doi1{ur de 3P.� geralme.lLe a
- cla ele tuo alta 11115sao, tem garalnlente a- mcu te gratos,UI as) (, .CIIUM, a�Vln.tS, '"

I grudado a maneira pOl' qUI2 se tem condu-
Enc'wln minh' (Llma ('C fet collllrla com onthusla�mo, . I . , ,,/ .! I' Actua\monte é o que entro nÓ3 se est:.í. slelO, sem outro IUterC!;Se mAIS do que pro_
Tua sfLgracla leiT,bl'[l1!ç:x pas!:anelo e,n rela0ii:o [\ mal,licta variola, encher o nobre fim dictado pela carhlaele,
DIl-me celestc esperança puis q \le felizmente j:\ nos áchámos ql1u- predicado só encontrado elll corações bom
Oltl Jlcstrc de Na=cLi'clM

I'ai
Iivresdo tãu terrivel hospede, visto co_ J'ormacloil.

mo. pouco:> são hoje os casos existentes,oi, .
. ,

OSLCS mc�mo do ll:lturesa benigna, Bom se-I
Um ani'Lgo dct V81'dade

Em t'{lO a turba insen�ata; rá que br<Jve nos fav'oraça com sua tão de-

seja'h\ uusencin; bastão aq bem IIm�l'gasE In SCltS dcsoios ingl'atrt, dores '1 lIe já llOS tem f�i to pisst1I', I�'
��!'.!!!��!!:��!!!��'!:!!!:'!!!:!II!!!!

lJugca-te O -nO.'HC olvidar! T;lv agra:lovel acoutcclmonto, por is- D E C L A R A ç Õ E S
Ntt ficl, tenaz me!noria, SI) qltO Illllito pl'omett'e deem breve vvltQr- Faz-se scieritc a qúcm C:l1..1vi
Tna sacrosanta hütoria mos a eloe� páz que elHão, gosavail10sde- er que no dia 14 do COl'l'cute s�
-Rediviva, ha de brilhar! vomos em grande p:tl'te ao:> esforças lI' lI,"

quello.3 quecomo encarregados da hygien- s. t.J. T. o. venderá ernleilãa o vapor lta.:.
nc pulJlic:t latita cU:lIle, 11110 de�conhccen-

". pimbá de 45 tons: força de 30
do o alcance tle tão importante missão,

(tem fielmoute con'e3po,Lli la fi nO;;3a expc-
No ellfl12 elo corl'cnte sabha...: cavallos, maquina e seus por..:

ct!ltil'a; outro resultado não om de prevêr UO ) sahirá essa sociedade, acom- tences em bom estado.
lcndo em aUenção os recomen,lanveis pro- '

d d
.

. - ...

ceJonteJ de tolo di:;tinto., c>lvalhairos, por panhada de uma ban a e nlU- -Lag'nna, 5 ele Abril dc 18, rl'
i950 que assim procedeu lo, tornarão-s�lc- sica ensaiada a capricho; áqual
gitimos credores da gratLlão puhlica, As- "

d
'

Jim é, que om abono á vcrJa:i.) o.sem oITcn tocal'a bn as e varlaelas peÇ.as, e
ça a tão presLímosos ci1aclã<13, não Si) dOYi Domingo 13 terá 1uo'ar a sahida
conseutir que amai, 101'0 nu V0111 possa fu ,o.
zer sombra a t'lo claro-hol'isoate acompa "'UO earro tl'lumphal, havendo o

nhado �empl'ede radiantes e5t!'cllas, De:la-lnoite O rastejado enterro do� dS-
pareco o eJTeito, 8abhla� legitima cauaa, I 'h' ..,

É <1 C}ue_so:lã sm rcfereneia idoca:lida-1s08, aa lndo O, mes�o caIro .ele_
.le da Ga'>fI que sorve de enfermaria para ganteme-nto illuminaelo, qUeI-
;)s infe'lises varic.losos, abanclont\doo da- .

;orte, por i\.'So q.uo si'tuada esta no largol mando.:sc e'fi seu traJecto um

-l:t CarrO'ca dosta cid.aele, por onde diaria-Ilindo e variado fog'o de artiucio"
I J '-'

ll1cnte tr[\,n,�itiX'o contena!'!:'; de pC'j�oas !O-l

,...

./

s.� me houVCS e porgun t ldu
O qU() Ó que menos clUl'J,(
SO'tI hesitar eu diria
Que é, na viela a ventura.

Mas como é outra a perguut;
- Embalde, procura com anci
Uma resposta e só 10mbro
As saudades da. infaucia.

D,

A cousa que dura mais é o

amor de mito.

UM LA.GUi\'f.::-iSE

. Ca;11:tioo

a Jesus-ChI'isto.

Lj

A t>irtncle, a heroic'idade,
As crencas da mocidarle,
Ttdo, Senhor VIM ele ti!,.
Sójnstiça, amo}', t'er�tade,
Ensinaste a humanidade;
,Santo filho de Daridf

Ellt teu nome ao desgraçado
Dá o 'rico, a{ol'tanado,
Abrigo, conforto e pio:
Ao mais tórpe crillTiinogo,
C»)l,}ede o ho;nem pidos o

O g)'J,�o nQ.'n� cle_innJ,of

'J h! se e�ÜtS ;,:;rLtl8S cCDás'
Teu cuao L'oía.n as trCt�as)
Q:w 1.'irt,wle ?·estr/.1'üo?1
Sobre (3 vuuulo; [e: Õ, uiuuu:
l' re niúur«, sO!J(mt;/{),
Da 'nald(de J pavtlh]o_

u.

Porem, n/io! r« reinarás!
Eiemamcntc serás
U piW1'ol ria Iwmanirlcdel
Debaldcho hemos SéLi,;os,
Tendo o c nbuste r os labio'$
1:� lW]Uem a divindade

A ca,da ir,stantc da vida;
Beúa, trineinuiesuszuu»,
TeM nJI/w lign:lo cstáL
O;; v.H'õe� esctal'c�i(lo$ ,

Prodavui» te convencid os

Dilecto de JMoa"!

Clfune emaor« impiedade:
ExtingUia-se a christandadc,
Si,bblime, exceuo Jesus!
.MCtS do tcmplo derrocado,
pelos homens pro{anacLo.
EtHxalta.rei a Cruz I ...

t

� " '
_.

>., 't > '. -'

.....

Leilão

LIQUIDAçÃO DA COMI'ANllIA cÁ..

THARINEN�Ii.

OS DIRECTOR.ES •

Joa,quimj, Pinlode UI!JsSJ(L
Francisco Fcrnandes JiIa)'tin'�
Henrique André Johanny

(I)
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DEUTSCHE ZEITUNG

lon:S,\.t ALLElfÃO

Ilua do Hospício

Rio de Juueiro

Estó Jornal, pubbicado U1Il3"
.

l'
•

IlPl" semana, é idopor grclllle nun-

o do allemão rcscder.tes na corte.

11.11) rro";ll�ias, ·

.. a Au�tl ia, Sui.

Ao 'CO!aiERCIO

conm»; S

---""""""'"==

COm o Sr. Deí

Ct�Sl\,,� A�.� .

I ...

FlUNCISCO FERNANDES
!lARTlNS

vend.e-sc

Cufé em grão superier, J.ibra
Assucar mascavinhe

)) refinado 1[0
iH o. nteiga, a lata l$JOO
A f godão em caroço, arroba 4S300

E muitos outros gcneros por pre-
1,;03 modicos, só

PARA VEIYDER MUITO

-

ATTENÇÃO
•

24-0

l\.lethodo

Gruber, pa rtuçues-altemão,
! ':nj'SO 4n edição 28000

Gruber deiusch-portuçiesesch: 2

urso 4' edição

I
-

I m3m';llU}.:t1ulilD.lD[3�U'����

LEOPOLDO DfNIZ MARHNS
De »ouo. de sua uiaqem. d corte,
acha-se nt.s�a cidade, onde

pretende demorar-se cpo«

algum tempo, segnindo
depois.paro. o 7'•. I.N

ente! que se acha a 'seu tlis

pôr para, exercer os mia·

teres de sua pro/fissão.

Coüoce denta.dt�ras pe10s sys
ternas ss mais ctpcr{eiço'dos
e mocll'rnos; ass,im como

chumba a -euro resmal-

te e plaiina:
HOTEL LAGUNENSIll

1 280 rs. a lihra?

. Iiua d03 Ouri ves fi 7-Uio d
;':3. a libra, e bacalhão superIOr

.
-

.

Janeiro. '

t

_\.Ilemunhô, l�o.l,;siH s ncs Estados>- As encommenaas dizem ser di-

l'n-iJ:.Js.Acp.ita-s-eunllullciosa 100, :rigidasaoau-ctQT li. A. Grubcr,,10RNAL �IODAS PARISIENSES
,

I
'

pOI linha. As�inagtura annual, I , !)/l(l, do J[08jJicVJ, .95, Rio de Ja-
ltl'llsil e H·S pura-e estracgeir. .ieiro.

DOS

Provincias, um anno .. U·SOOG ESTADOS-UNIDOS
Cada numero avulso. .. l�OOO Os a8'0n�es deste importante
As assignaturas começam em cual" o�'gão tdos llltEcressclc dOUco,ldnmcr-'1 ClO eu 1'0 os � sta os III os e o

quer mez, flndando porém sernpr., Brazil , continuão a receber as-

em signatnra para a referida revis-

ATTENCÃO/' 11\',>, íllll, 'l;�n·).·>, oueta mensal.
.. zcmhro. _

A medica importancia de 2�
Precisa-se de UlJ."HI. creada: I O O reis, por exemplar, o 08 RS-

irof " d ' sump,tosuc qU,é ella se occup.,

!
t �rv-s,c cs:'c,rú.va, para caz.a e.

,

O prt.fJamento .1 Iei;0.1 1
.. f

J t> t ' semp,'e a(�� � couvieão a asslgna -a.

pouca amilia: paga-se bem, anttuiosneiue A entrega da folha' é manda-
Nesta typographia se informa- da fazer pelos àg-entes, abaixo

I rã.
.

� assignados, âs residencias dos
81'S. assignantes, nos·dias da

A
'

Cut'
.,

Vende em sua caza de nc: �
sSlgna-se na r e na agenc.ta sua chegada a esta CIdade,

noOO o K.
de assignaturas para todos os jorna- RAMOS D' OLIVEIRA & C·

goclO, cera a ""
� es estrangeiros. Typo1raqhia do Prof/1'etso

Chapcos para meninas em QUOlll o que vendo 1 s Rua do Ouvidor 111"
,DESTERPO

fcitados a 5000 o\.SSbC:\R fi d b
-

.\

.. '_ r8 na o oro e

mal' -LlYRARL\. LOMBAERTS & C. N_.'
(� � menino.s, palhinha 3000 i:=õ barato) café em gr�o a .240

,

_

Acha-se cl venda nas livrarias:' n O

do Lmperio, AllJIAZEJ! DA BARATEZA
OsSrs. assiguan

_._ Grub:r, [rances-portuquese 28 d e
'tos do fórr. podou L

cursos 9" edição 2�OOu VENANCIO MARTINS
desde já relllcl;te1"

Grube», il1glez�portu9uez, � ,-Olhem que li na Rua da Praia �os as suas asslgna

trSJ8, o' ediçã..o 2S001 : 3/1l (rente ao V81110 Trapiche. turas pelo. correio,
<:Hll carta regIstrada
COl.TI valor declart."..

A.'LbQ�
-'-,

"'''"..,/ . \ 'tojos esse� de-
� (' Y-í' '" ú I.!,\'Ü"� ,

enhos vndicandô os me;,," c1f\..OSGCU-

nedara aos seus amigos e cl�. al-o de per si; além da parte littera

ia, noticiosa, recreativa e util, es,

sripta especialmente para as leitora

dteces Jornal.

A ESTAÇÃO2S000

Dedicada âs senhoras brasileira«

Publica-se a � 5 e'30 de cada mel

Um atino do jornal, .além de '300

paginas de texto in-4.·, contém cer

ca de 2,OOG gravuras de modas c de

licados trabalhos de sen hora, 24lin;
dos figurinos coloridos á aquerell-.
12 folhas gl andes reproduzindo 30.li

IIIlOldéS em ta�lémho natural e grande
unmero de riscos, monogrammsis
modsln«,

'

..;,,, ri t�xtL). elara c e ms-

PREÇO D.\. ASSIGNATUJlA

r. orle, um anuo, ••.•• 12S000

"'e. em

do.

ANNUNCIO

�UY(Klí[A'irt{{;O

, .

CorrespOl1dell.cla

-
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