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® � ill 1: X J L �l b z j
O no sso conceituado collega «o Com

n-ercio, da cidade da Laguna, em sua edi

\ I o de 11 do corrente noticia que no dia (l

,.!Cr8.'11-se naquella cidade alguns casos de
civcncnamento ror mexilhões, do que re

sultou fi morte de tres crianças, Alem destas Clvç:anrio 11 rid.1np rio Desterro n notic!a dll

h.iv arn mais cinco pessoas atacadas do mes <ncce-sos occorri 108 na Corte 110 dia 7 de Ahr

1:1(1 mal e em estado grave. I", 1t-01, a Camnra �{lIniril'all!!\me"llla t:idafit) ure-

A intoxicação, diz o nosso collcgn, é per- parou um esp'endirlo h:1I1e no P;I�'O das í5lW5 ses.ões

.inra sulemnis.rr n:1 noite de �2 do nW:-,Jl]O mr-z :1
feitamente sc-nelhante á produzida pelo cu- "1P\':I�'io de:-; . .\1. I. o :-;t.'tlhor D. Pedro 11, ao
ra rc throtlo.-

Os doentes, ao sentirem-se tomados de A':>- n horns rre;;:�a rrnitr-, reunidas as fnmilia,
certo mao estar, accusarn enfraquecimento los cir!;IIL;os mnis gmdo" de t,,0:18 êl:: classes q uo ti

dos membros inferiores, que prornptamente nhu m sido cnnv idn.las para o hnile e est.mdn j:i
.h i o prosidente da Provincin e o cumrunndnnt

.orna-n-sc paraplegicos, sendo .rnpossivcl con tns arm.is o hrigarleiro �ligllPI Pereira de Arnu:«
s crvarern-sc de pé . Cornprorncttida a acção Hnrreto. chefes e officiaes dos corpos, grirus serli
motora dos nervos, são entretanto conserva- -iosos se ouviram partir de u n grupo. due se juntir«
da; as propriedades sensitivas. 11'-1 praça ('111 fr('ntp :10 PIIÇO da Carnnrn: de::;eplI (I

Logo uccc.itua ri-se no apparclho digc s- -omrnandants das arma- e voltnndo , informou q u«

urna se ik:ío t'e mnnitestavn na tropa e qUi' un- mi
ti \'0 (lS desordens mórbidas, man i restadas por i tares, f irmnndo aq uelle grtl po. hrad a \';1 m pt" I a

"vomitos, dor e dia rhéa . lepo;:;iç-IO do presidente e delle corrm.andn nte da�

Depois de trcs dias dissipam-se os phc- rrma-.

nO'111.;no') pathologicos, sendo sempre o ultimo H",rirou-se o jlreí.'linente com 81Ja fnmilia e o

a dcsapparecer a paraplegia. -ommnndante !In!'; armas ao Palncio do GO\'('J'no

�
, orlus :JS demais familias e pcssons que se nchar.nn

, os casos graycs, porcn, esses syrnpto-
'10 Pnco da Cnmarn , trataram de retirar-se igual-

mas �üo seguidos de cxc tuçâo dos plexos nente: os cornmandantes dos corpos e officines mar

cardíacos e bruchicos, syncopes, adynam a, -harn m para o qu.irtal e assim deixou de ter IIl�al
abaixamento de ternpe: atu a e por fim a mo: te, I rnais importnnto funccão que até então se prp·

Dura itc a procreação, os mariscos encer- »irou na cidn-Ie 00 Desterro.

ram gnnde proporçüo de albu:nina, de facil Corl\'OCOU logo o prpsidE'nte () Conselho do (;1).
,erno para deliberar ",ohre fi matJlllenc:io da �r·

,Icteriora(;ào, e algulls contem a 'I mytil oxina.
';llrlln�'a e tranqllilid:lcle publica, nt) enlret:lnto bOI.

qUê � U'1la pto naiila muito toxlca. I COI1lIll�I}(lo rio coronel Antonio Pinto de Araujll
:\ lua, quanJo cheia, r,u'c,:;c ter grande l'OI'lt::I, cnmmnntlante do batalha0 n. 10, de Caca·

; 1f1ucIlcia nessa Illodincação das propriedaJes l(Jre� de 1" IJinha, r:e apretlPlltnrnm na praça fdl 10

ali ncnticias dos mexilhões. lOras tl1;\is ou llH'1l0í:<, o �l)lll'edito bata\bilo n. 10 (l

I'Ittllh:io n, R, cOllltTlflndado pelo tenente,cot'Onpl
Foi em junho de ll}() 1 qu:! não só na Ln·

In:io Cardoso \'ieira. O batalhão n. 1:� commnn

gunu �01ll0 em outros pontos do Iitto"al e da !:Ido pelo COI (lllel gl'llrlllado J()�é IJcite Paclll'Co. (1

l!h'1 deram-se factos identicJs, e dos quac!-. �. rorl'0 de nrtilharia dI' pMiçiío, (,ollllllnnrlado

lu:amos em nossa edição de <) do meSll-;O ,pIo 1ll:ljor Pntl'icio Antonio ele f::lepuh'cda E\pr:Jrcl
, o 7. corpo de nrti:hari:\ fl cI'\\'allo, comman'laclp
11'10 trnentp-eoronel !'edl'o Luiz ele MpnezeEl. l{F-u,
Í'lo o ('onsellw e tendo px.po�t'\) o prpsirlE'Dte o flue

.'!lido, a !:'xigencia de �Ila dl'posiçi1O e l\ do com·

lIi1lldan'e dns nrnws pelos :unotinndoil, foi nomenrio
1 ('olonel do bntalh:io n. 43, ele �I\ linha, .Jo:l(jllim
":O:lI€'S Coimbra, par" ir snbel' qual a illten<:ão da

ropA e o que pretendifl, e \'oltando com a rp�pol3
:l, ele que pila exigln logo e logo li depo::içi\O do
'I'e�irlente f' 'lo commandan!e dns nrma", e !\ en

lega rio GO\f'rno ao \'ice-I're�identp, deliherou n

omelho do (ioverno irem seus memhros peôf:o:lI
Ilente de�p8rsu:ldir n tropa e fazer-ihe \'er, que
r:l prpci�o et'jlerar as dptprminações da Côrte,
\)i� qlle nlui l,rovavelme:lte por H4uelles rlins de\('
iam ehegaf novas autoridadt>:::, nomeadas pela re

�en('ia .

Nilda com:eguiram os membros do Con'l'lho r

\oltando a Palncio,o prt'sidente de�ejoso de mante' a

r:lnquilidnele e segurança puhlica, re�igrlou o (io·
,"pr"" ás 11 hOlaa da noite. pntn.'ganelo ao vire

fFe,:rlente, cuja pf)�tle te\'e lugar no clia Eeguinte p

1) commandante d!1S armas elltreç:ou o l'ommando
illterinamente �'o coronel Antonio PllltO de Arau

jo Corrêa.
Por e�ta maneira ficou a provincia, COtll sen

i\'el pezar do povo, sem um presidente e um com,

nandante de arrnat', dignos de o serem �elllpre.

(Da Mr>mol'ia llil'irJ7'ial ri,' SI/nta ClIlharilul),

PantheoJ1 C a tharinen.e

XX\"11

o '7 de Abril

n�cz .

ADOLPHO �IELLO

l� agora que de novo esses fa-.:tos se re·

I roJuzem, cumpre-nos, COIllO o !�z:.:mos n'a·
llllclla epoca, recollllTIendar ao PO\'O toda a

clut::lla na escolha d'esses moluscos.

.\ S,\l'DE DO CORPO

E A SAUDE DO ESPIRITO
.\ndam a par, t;:-I() qua,i ill�epara\,pis,
() plll,SiC\) dl'[H�:lde Uil !l,lnal qll:lsi L.nto como

\:; ;)1 gal)!::,:nus LI\) meio elll ((lIP \'i\'em.

ti 1:I�1 nUllca é toni> de corpo o h lIle:ll mar!}·
I i;;Id I pelos <le�go,tll�; qllat11 l1unc I terll 101'<;,
11:01' .. 1 o que é l1lart.)'t'I�iI lO phisicamente.

d 11,)!lH:'1ll de Ballde tem clJllfi:HH.:a em "i prol,rio;
II ::eu 1lloralll:'lo "e ,tlJ:ltl' f,lcilmente.

C J!ll um ullico golpe fie foice podei� delTih II

;,r1Id ,'1)" ou t 'tlues gJ':HllIllI'a�, lIlall para fal!'1 o a

1;111 tl'vne ô alluo::!o, a 11111 d'e'tl..:s coe,·o.::; du tt'oglo,
ti \ t d, :\-s machad � 1:1:3 6ucce leIO tiO e por IllllitlJ

I � lljlJ o c0110:;"0 vegetal ri-tle dos esto�<;o:; hu
III ,llO:;

li :iOlllern é qual o anrIOdO H'get�l!.
I _, !anil" Iral:O de CurVI n:io pó lo re�i.:ltir :16 \':1

L,.L, ilO'; i� lo 1:.fJrtullio, lIJal:! resiste-a:: COI\} cora

'·\�Ill :"� forte.
'"

U le.iu II I hbul. dt:ixolhle OSCOuce:u pelo a:;llo

I,;�t:I\',1 velho e ",em dl.!lIte�, e a sua ff.lqlleza er,

c\)nlh)�i LI das outr:l� ;dim:11 ias, que d'ante� tJe

llli:llll �ú t>JlI OU\':r H "lia voz.

t) ii .rlWITI pl,le :ler pequen:> (te corpo e ter

t )1'\ I 111'), ;\1, por,jUl' ,t oilll!nu'a estat;)!'" ll;-\o indl'
� í t'1':'qU"';Z;l 1'111;,;l::I, A {!Ui.:dUO e"t:i em ter tau

A 19 do corrente completou mais um an

ilO de existencia o distincto cidadào João Ado!

pho Ferreira de :\te110, que sempre ao nosso

Indo, d'esde a fundação do Sul Amcrtcrlllo,
\". R. muito tem concorrido para o s�u engrandeci-

�---�.- mento.
SL'L-:\:\IER1C:\�O Embora tarde, en\'iamos ao n0SSO com-

A_;hn.m-se a venda n'csta Redacção duas panheiro as mais cordiaes saudações, fazendo

collc;::cô.:s do 10 e 2° anno deste periojico. \'otos pela sua prosperidade pessoal.
•

(I...

I'Ewa:\'T AS
X\"

Qual o rnin'stro porruguez. que rruito influio
nOR rle�tinos (h então .\Iptropole. cre and o a Re
ln çâo do Rio de Janeiru em 1 i:il ?

..

I
X\"I

Desde qll:ln�o foi df-finitin\mentc extincto o
trafico de ntricanos nõ· Hrnsil '?

QIJ:t1 o para que elevou :1 bispados as pre
lnrias de Goyuz e Cuyubú 'I

X\"1I1

Em que mez e nnno bloqueiou ° Almirante
Cochrone a cidade da Bahia?

XIX e XX

Qual o historiador que primeiro escreveu
icerca do Br asil e quando publicou sun obra?

XXI

Qual O poeta brasileiro cognorurundo «poeta
caçador s ?

C. Hl\TA.

I\E�PO�TAS
AS rEJl{,l':-;TAS DO �. 16!')

I'ur n n \'I1I :\.1 Lbhi:1, IX Em :l ele Agnsto
+e 1 "111. X Por Christnvam Colombo. x: Em 1-l!12.
'\1I A ilha dI" Fernando Norcnha XIII, Na Hcs
!lolnhn Xl\T Correio Imperial e Correio Brasileiro.

C!:\C'l:\ATO lWCHA
Em lima cOlre"pondenci,\ da \'illa do Anll'nn·

�u;í para o not'so colleg'l d'cO Comll1ercio», da
Laglll1n, encontrnlllns O srgllinte:

«Acha·se hn alguns nwzes Il'estn villa. ii freno
te da e�t:lç�it.l tell'ç:rnphicH, O t')r. Cincinato Tho·
na:.: ria HOt'ha, que pelas Euas fIllalidade;>, quer
le homem pulJlico, qller de particular, tem anui
lo se impor fi admir:l�';w e re:speito de todos.

Como hlltllnnitnrio (I �r, Cincinnt,) é dotndo
I'.' um cor:1ção generoso. poi!:l. ha tilO pouco tem

po que aquI Re a('ha, o seu nome já t> conhecido
.lt(� no sertão, onde e cOllhecido por Pae <la po
breza.:>

.. �

A pre�entou -RI" um nctor' pa r:l :::er esc ri ptur:lcl ')
, um director de thentro, que depois de o eocarur

11m peoaço, lhe di::3se:
, -Eu j:í (J vi nlgures .

-Tul\'ez.
-O spnhor nà0 andava em urna companhia

Irnbubnte?
-Andei, "im, senhor.
-�la:l o "pllhol r epr.:sentava pessimamente .. ,

-(�ue remédio tioha eu 1
-Como assim !"
-O elnprezal'io lião nOS da\'a nem cinco réis.
Quando eu repre�eniavn bem, o publico ap

t11allrlia-me e eu ia para casa faxer cruzes na hoc
,'1'\ quando eu rcpre:'<e:itava 111:11, atira\'am·lI)e ba·
atas, e era o unico meio oe eu ter ceia segura.

- . -

E' de uma ideAl formosura
Onde a virtude tr<ln�llIz:
:\a epiderme é tnl a nl\'lll'a
Que :1ndmta, que scduz

'fpm 11M bbioR a oO�'Llra
Dos sorri�os de J!:':lut';
t\o olhnr a scintilla pllla
Dos e�piritos da Luz.

E' filha da� laureas plaç::IB
Onde giram paphera" m:1gas
-E'pherad d'Hl,reo chri"tal-.

Tem por filhos. t'xtrPlllndos,
- O" orfán" t' o:" de:,gl'açados,
Por lar () tri:-:te HO:-lpital-.

0:::0110 RO!\8ARD
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