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Condições
Publica-se ái Quartas-feiras e Sabbados

na typographia de J. J. Lopes, onde ie
recebem asiignaturas por 1 anno, e 6
meies, pagas adiantado. Osannuncios
propriamente dos Srs. assignantes pa-
gao iO reis por linha, quaesquer ou-
irai publicações seràõ feitas por ajuste.

Ouectot—JoAe %. JLope*.. ímuot.

REDACTORES-bWmOS.

Preços dü asslgnatura
Por anno 10^000

• semestre . . ... . . 6 ©000
COM PORTE PELO CORREIO.

Poraono 11.5000
» semestre 6©500
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DESTERRO, 5 DE AGOSTO.

DIVERSAS OCCURRKNCIAS.

Comarca de Lages**- Por acto de
27 do mez passado, foi exonerado o-cidadao
João do Prado Faria do cargo de promotor
publico daqu .lia cemarca, e nomeado em
seu logar o cidadão Pedro José Leite Ju-
nior.

A epidemia da varíola, — Ha
pouco tempo foi extincta pelo ex-presidente
da provincia a enfermaria estabelecida na
fortaleza de Sant'Anna, para alli serem
tratados os indigentes atacados de varíola,
visto o mal ter desapparecido; poucos dias
depois da extincçao dessa enfermaria, o
mal reappareceu era alguns pontos da ca-

pitai, atacando varias pess )as, e, segundo
nos informara, muitas, destas hao succum-
bido. De então para cá a varíola se tem
mantido de modo fatal, chegaudo a haver
dias de cinco e seis óbitos.

Além dessa enfermidade epidêmica, ha
outras com symptomas diversos que aqni se

'•fôólôcalisandor

Isto denota que o estado sanitário da
nossa capital é péssimo, e, segundo pensa-
mos, assim deve ser, porque o inverno tem
sido secco; poucas chuvas torrenciaes tem
cahido. Os focos de emanações pestilen-
ciaes se conservam em todos os logares
onde os moradores próximos fazem depo-
sitos de immundicias, taes como: o córrego

que passa entre os fundos das casas das
ruas Trajano e Ouvidor, e a fonte grande,
os quáos só podem ter tal ou qual limpeza

por meio das grandes enxurradas.

Quanto às fontes ou cariocas publicas,
é uma verdadeira miséria; basta approxi-
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CAPITULO VIII
UMA LEBRE ATRAVESSANDO O CAMINHO

Nicoláo cedeu a estas razões; havia-se
coraraovido da situação destes dous rapazes
que iam partilhar o degredo de seu pai. Na-
da era para elle tflo tocante. Por isso com
que sorriso nflo disse elle a Nadia:

Bondade divina ! que alegria nflo terá
M.Korpanoff quando seus olhos oa virem,
quaudo se lhe abrirem os braços para os
ubraçar I Se eu chegar a ir a Irkuisk, e
agora me parece isso muito provável, per-
inittam-me que me ache presente a serae-
lhante entrevista ! Sim, nao é ?

Depois batia oa testa.
Mas também que dôr nflo ha de elle

ter quando souber que seu filho está cego !
Ha muita cousa oo rauudo que nfto é jiM-
ta 1....

Emfim, resultará de tudo isto que a kibi-
tka andava mais depressa, e, conforme os
cálculos de Miguel Slreg"ff, caminhava
«gora de dez a doze verstas por hora.

Seguiu-se di»hi que em 28 de Agosto os
viajautm. atravessaram h villa de Balaisk.
oitenta verstas longe de Krasn<dar.-k, e em

raar-se dellas para vêr-se o estado deplora-
vel era que se aebara.

Como orgao da imprensa, resta-nos ap-
pellar para os sentimentos huraauitarios do
Exm. Sr. vice-presidente da provincia, para
que tomando era consideração o pouco que
temos expendido, se sirva informar-se dos
homens competentes na matéria, e expedir
suas ordens, afim de obstar a propagação
dessa medonha enfermidade e providenciar
no sentido do asseio e limpeza de nossa
capital, j

Falleeimeilto. — Por noticia tele-
graphica, trausmittida do Rio-Grande do
Sul no dia l do corrente, soube-se ter falle-
cido na villa de Itaqui, daquella provincia,
a Exma. Sra. D. Maria Luiza Amaral da
Costa, extremosa consorte do nosso amigo
o Sr. capitão-tenente Quintino Francisco
da Costa.

Suppõe-se ser a causa da morte conse-
quencias de um parto laborioso.

Katonclro audaz.— Ha nesta ca-
pitai uma súcia de gatunos tao perspicazes
que, a certo tempo a esta parte, tem lo-
grado a alguus negociantes e safara-se airo-
samente das vistas da policia; porém, desta
vez, ura dos taes foi infeliz nas suas desço-
bertas.

Na noite de 1 do corrente, seriam 9 horas

pouco mais ou raeuos, o Sr. João do Prado
Lemos, sócio da casa commereial sita à rua
de João Pinto, precisou ir ao armazém bus-
car uns jornaes que alli tinha deixado, o

penetrando sentio movimento estranho no
interior. Deu parte â policia, e auxiliado

por alguns guardas encontrou o indivíduo
de nome Lúcio Alves de Azevedo, traba-
lhador da raesraa casa, que declarou ter.
alli ficado por se achar embriagado e ador-
mecido na occasião de fechar-se as portas.
Entretanto, em seu poder encontraram-se
alguns instrumentos demonstrativos de cri-

29 a ae Ribiusk, a quarenta verstas de Ba-
láisk.

No dia seguinte, trinta e ciuco verstas
além, chegavam a Karask, villa de maior
importância, regada pelo rio do mesmo
nome, nfEuentesinho do Yenisei, que vem
dos montes Sayansk. E' a cidade pouco ira-
portante, cujas casas de madeiras estão pit-
torescaraente grupadas em volta de ura»
praça; mas é dominada pela alta torre da
sua cathedral, cujas cruzes douradas brilham
com os raios do sol.

Casas, igrejas tudo estava deserto. Nfto
havia ura só posto, uma só hospedaria habi-
tada, um cavt.Uo sequer nas estribarias. As
ordens do governo moscovita haviam sido
executadas cora rigorosa exaclidfto. O que
uflo foi levado foi desunido.

Ao deixarem Kam.k, Miguel Strogoff
corarauuicou a Nadia e a Nicoláo que só eo-
coutrariam uma pequena cidade de alguma
importância, Nijni-Udinsk, antes de chegar
a lrkut*>k. Nicoláo respondeu-lhe que o sa-
bia, porquanto existia uessa villa uma esta-
çflo telegraphica. Por conseguinte, se Nijni-
Undiusk estivesse abandonada como Karask,
ver-se-hia obrigado a ir procurar alguma
oecupação na capital da Sibéria oriental.

A kibitka poude atravessar a váo e sem
muitos embaraços o riacho que corta a es-
trada adiante de Kamsk. Além de que, en-
tre Yenisei e ura dos seus grandes tributa-
rios, o Angara, que rega Irkotsk, nflo havia
raais a receiar obstáculo de grandes correu-
les de água senão talvez o Dinka. A viagem
ua-» podia, poi.,sprrelBrdada por este chefe.

De Karask á villa visitiha a jornada foi
moita extensa, cerca de ceuto e triuta vers-
tas. E' iniitil dizer que as paradas rngula-

me premeditado, e um pedaço de vela.
Lúcio foi recolhido ao xadrez da policia

e a autoridade trata do respectivo inque-
rito.

Previnara-se, pois, os Srs. negociantes,
em vista deste exemplo.

Desastre* — Ante-hontem, depois do
meio-dia, quando alguns calafates e mari-.
nhej.os completavam o apparelho para pôr
de quereua o navio de propriedade do Sr.
Jofto Baptista Bernisson, aconteceu reben-
tar-se o mesmo apparelho, resultando disso
ficar ura raariuheiro do navio com a cabeça
quebrada, e outros atirados ao mar e ligei-
raraente contusos.

Felizmente do lado opposto do navio nfto
se achava ninguém, o que então ter-se-hia
de lamentar alguma desgraça.

Quasi sempre as facilidades dão causa a
esses factos.

Esquadra liigleza* — Ante-hon-
tem fundeou no aucoradouro de Santa Cruz
da barra do norte, a esquadra ingleza, com-
posta da corveta Amethyste com o pavilhão
do chefe Sr. N. Bowden Smith, e das ca-
nhoneiras Firefly, Rifleman e Dwarf. Veio
de Montevidéo e segue por estes dias para
o Rio de^Ianeiro.

Poesia* — E' do Sr. Lobo da Costa,
distineto poeta e litterato rio-grandense, a
bonita poesia que abaixo segue, publicada
no Mercantil de Por to-Alegre:

Aos boatos de guerra.
Não ! O Brazil nao quer»,sangue
Que lhe salpique a baudeira;
Pede uma sombra à palmeira
Para abrigar as legiões
D09 —grandes desconhecidos—
Que trazem a paizes novos —
A felicidade do3 povos
Na ponta dos alviões.

montares foram ob-*ervadas, " sera o que,
dizia Nicoláo, podia bem ser que o cavallo
fizesse alguma justa reclamação." Havia-
se convencionado que o pobre animal des-
cansaria em cada quinze verstas, e, que,
quaudo se faz um contrato, mesmo com os
animaes, quer a equidade que se maute-
nham todas as cláusulas.

Depois de haver transposto o riosinho de
Biriusa, a kibitka chegou a Biriosinsk na
manhã de 4 de Setembro.

Abi felizmeute achou Nicoláo, a quem ia-
se acabando as munições de boca, dentro de
um forno, uma dúzia de " pogatcha*. " es-
pecie de bolo preparado cora gordura de
carneiro e grande porção de arroz cosido era
água. Esle augmenlo de provisflo foi reuni-
do muitos tempo á reserva de korayss, de
que a kibitka estava sufficieoteraente muni-
da desde que sahira de Krasnoiarsk.

Depois de ura longo repouso coniinuou-se
a jornada oa tarde de 8 de Setembro. A
distancia de Irkutsk era só de quinhentas
verstas. Nadia é quem dava signal da
guarda avançada doa tartaros. Miguel Stro-
goff tioha, pois, razão para pensar que a
viagem não seria mais embaraçada, e que
dentro de oito dias, quando muito, estariam
em presença do grão-duque.

Ao sahirem de Biriusinsk aconteceu que
uma lebre atravessasse o caminho triuta
passos adiante da kibitka.

Ah l disse Nicoláo.
-- O que tens, amigo ? perguutou apres-

sado Miguel Strogoff, como Bcontece aos cé-
gos qne o intuior ruido os assusta.

Nflo. viste !... disse Nicoláo, cujo rosto
risonho immediatamente entristeceu.

Depois acerescentou:

M. 9,091,

Eil-o, —-o exercito invencível,
Que peito a peito se aguarda !
No braço, em vez da espingarda,
Em vez do férreo yatagan,
Traz o heróe — a pá e a enxada,
Que são as armas e as malhas,
Que hão de guardar as muralhas
Da moderna Canahan.

Quem falia em Tiberio ou Cezar
Aos filhos da nova idade I
Quem vem bradar: —Liberdade—
Pela bocea do canhão I?
Vergonha ! o sangue que corre
Inútil, lavar uao ousa,
Nem cora pedaços de lousa,
A nodoa de um pavilhão.

Que o diga o grito das águias
Garroteadas no Oriente
Pelo sabre omnipotente
Dos derradeiros heróes....
Que o diga, -—rasgando a bruma
Sagrada, em que o tempo a envolve,
A França de —oitenta e nove—
A' França de -* oitenta e dois !

i .

Sobre as aras —a sciencia—
A mão do sábio que il lustre-a !
Venham instrumentos ue industria
Vasto trophéo erigir....
E dos canhões arrancados
A's homericas carretas,
Façam-se as grandes trombetas
Que dão rebate ao -—porvir!

Oh 1 sim; a mão do trabalho
Seja o amparo dos fracos;
Nao queremos spartacos
No século de Castellar....
Em vez de quartéis —depósitos
Das taboas podres do throno—,
Abram escolas ao colono,
Mande-se o povo estudar.

Ah 1 uão ! Não podeste vêr, e foi-te
isto feliz, meu pai. inho.

Mas en nflo vi nada, disse Nadia.
•4 Melhor 1 melhor! Porém eo... eu vi!..

O que viste . perguutou Miguel Stro-
goff.— Uma lebre que acaba de atravessar pelo
caminho ! respondeu Nicoláo.

E' crença popular na Rússia que, quando
qualquer lebre passa pela freotedo viajante,
é signal de desgraça próxima.

Supersticioso como quasi todos os russos,
Nicoláo parou a kibitka.

Miguel Strogoff comprehendeu a hesitação
do compauheiro, e apezar de uflo partilhar
a crença delle a respeito de lebres que pas-
sam, entendeu que devia anima-lo.

Nflo ha Dada de que receiar, lhe disse.
A lie.a ella nada haverá, porém a

mira !
E continuando:

Tudo está uo destino, disse.
E poz o cavallo a trote.
Entretanto, apezar do máo prognostico, o

dia passou-se regularmente.
No dia immediato, 6 de Setembro, ao

meio-dia, parou a kibitka ua villa d'Alsa-
levsk, tflo deserta como qualquer das terras
circuravisiohas.

Nadia encontrou na «oleira de uma porta
duas facas de rija lamina qne os caçadore.i
costumam usar. Entregou uma a Miguel
Strogoff, que a escondeu debaixo da roupa,
e ella guardou a outra comsigo. A kibitka
>ó áe achava a setenta e cioco verstas dis-
taute de Nijni-Udinsk.

Nicoláo nos dous últimos dias nflo conse-
guiu restabelecer o seu bom humor habi-
tual. O máo presagio o affeclara mais do
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Seja o livro — um baluarte,
Cada operário — um Fabricio;
A' luz das artes e oificio,
A1 luz do talento, nós
Marchemos, mas de mãos dadas
Pelas esplanadas razas,
A' sorabru graudes das azas

Do — pVogresso— esse albatroz !

E quando o somno da morte
Vier, e o pobre operário
Fôr receber o salário
Na officina do senhor:
Não levará suas vestes
Mauchadas de sangue, antes
Transformada era diamantes,
Cada gotta de suor.

Forto-Alegre, Julho de 1882.

jLildacln, — Em Sergipe um grupo
de rendeiros dos frades do Carmo da fazen-

da de SantWnna, armados de bacamarte e

fouces invadiram o engenho Flor do Ata-
lho, onde praticaram revoltantes actos de
canibalismo, nãc respeitando nem a pro-
pria família do proprietário.

Parlamento Inglez* — Lê-se uo
Temps de Paris:

" Em um jornal do reino visinho encon-
Iramos a seguinte curiosa nolicia com res-

peito ás sessões do parlamento inglez, geral-
mente considerado como modelo, diguo de
sor imitado a todos os respeitos.

" As duas câmaras inglezas estão estabe-
lecidas junto di basílica d« Westrainster, e
na câmara dos communs não se nota, á en-
trada nas primeiras salas, a animação quo
entre nós se observa.

"A sala das sessões é rectangular e de
medianas dimensões; os deputados oecupam
h torça parte, e o resto é formado pelas di-
versas tribunas, que têm banquetas de coiro.

" No fundo e sobre um pequeno estrado
está a cadeira do speaker «>n presidente, e
diante delle uma mesa coberta de papeis e
documentos." Em volta esttto os bancos de coiro verde,
destinados aos deputados.

«¦ O governo oceopa a-primeira bancada á
direita do speaker, em frente, e uo mesmo
uivel, tomam assento no primeiro banco os

que foram ministros uo gabinete auterior,
tendo atruz os deputBilos da opposição. Os
independentes e os home-rulers que votam
umas vezes cora o governo e outras cora a
opposição, sentam-se em frente da presi-
dencia." Não ha tribuna, e em cada banco ha
apenas uma pupitre, com papel para escre-
ver e o deputado eslá alli durante a sessão.

•« Sobre a presidência eslá uma galeria on
tribuna destinada á imprensa.

" Na primeira fila ha vint» assentos para
os tachygraphos que não são empregados
da câmara, mas sim representantes dos pe-
riodicos; é por isso que os principaes d'entre
estes publicam a sessão ua iutegra, visto os

tnchygraphos irem transmittindo o que se
passa aos joruaes, á medida qua vão repro-
duziuiio. Apeuas alguus periódicos satyricos
publicam o que se pôde chamar a pbysiono-
mia da sessão

" A publicação das sessões é aiuda illegal,
mas cousidera-se como uma violação do pri-
vilegio e independência da câmara, e á elo-
queuci» de Burke se deve a tolerância actual,
pois anles disso grande uumero de periódicos
eram chamados aos tribuuaes por darem
conta das sesoões da câmara.

" A" tribuna da imprensa açodem nos de-
bates importaules os redactores priucipaes
de todos os periódicos." Por cima delia, e quasi junto ao tecto,
está a tribuna das senhoras, jaula autes,
seudo neste pouto os legisladores inglezes
raenos amáveis que os uossos. Em lngla-
terra, apezar das repetidas reclamações e
rog.H, ató da proptia, continua a existira
tal jaula, que tem á frente outra á disposi-
ção da mulher do presidente." Üescripla a sala, vejamos agora a sessão.

" A's 4 horas da tarde o presidente oecupa
o seu posto, vestido de toga preta, calção
curto, meias de sêd», « a cabeça coberta cora
ura barrete á Luiz XIV; precedera-n'o o ca-
pellfto e os três secretários, também de toga
prela e barrete branco, e tomam assento de
b.ixo da presidência. A' sua chegada os
agentes de policia fazem tirar os chapéos.

" Acto continuo o sargento d'arraas, ves-
tido de gala, atravessa a sala, do sito que
marca a linha imaginaria, chamada aòarrfl,
e colloca sobre a mesa de metal prateado que
representa a autoridade do speaker.

'' Durante as orações, que o capellão reza
pela rainha, pela familia real e pelas com-
mnnidades fieis, vao entrando os deputados
e deixara os seus chapéos, as soas luvas,
ou os seus periódicos, para ir tomar os seus
lugares, pois só para 652 deputados ha lu-
gar, e o resto, cerca de 200, têm de se col-
locar nas tribunas immediatas, como os
demais espectadores.

" Terminadas as orações, abre-se a sessão,
permanecendo os deputados de CHbeça co-
berta, couservando muitos os seus casacos de
abafar, outros com americanas p factos cia-
ros, não faltando alguns que usam esporas e
chicote; em geral predominam os iudus*
triaes enriquecidos, os nobres proprietários,
os sportmen, e alguns jovens aristocratas,
que não puderam ainda tomar assento na
câmara dos lords. «v

" Principia u sessão por assnmptoh de in-
teresse local, e em seguida apresentam-se as
exposições que os secretários vfto lançando
em grandes saccos, collocados aos seus lados.

" Terças e sextassfto destinadas ás inter-
pellações e perguntas; segundas e quintas
aos projectos que o governo apresenta:
quartas aos bills apresentados pelos deputa-
dos, a aos sabbados não ba sessão.

" As perguntas e interpellações são sem-
pre em tal numero que se tiram á sorte as

que devem ser feitas na sessão, sendo as on-
trás cominunicadas por eseripto, afim de
constar na acta; a não ser de importância a
perguuta, graudes murmúrios produzidos
pelas conversações dominam b voz dos de-
pniados." Entra-se depois na ordem do dia: disco-
te-se, por exemplo, uma emenda em algum

projecto do governo; um orador da opposição
inscreve-se para fallar, e, ao chegar a sua
vez levanta o seu chapéo, e a um signal de
asseutimento do speaker edirigiudo-se a este
levauta-se para fazer uso da palavra por
todo o tempo qne julga conveniente.

¦' Em geral os oradores faliam com facili-
dade, mostrando profundo estudo das ques-
toes era que entram.

" Nao se usara applausos, nem tao pouco
interrupções; a isso se oppõe a cortezia par-
lamentar.

" O deputado perde absolutamente a sua
personalidade, e póde-se dizer que se dirige
a um parlamento anonyrao; é assim que uma
das penas que o speaker emprega é chamar
o orador á ordem, pelo seu nome, mas isto
suscita ás vezes incidentes pessoaes." A verdadeira eloqueucia tem boje como
representaute a Gladstoue e a John Brigh;
si estes uao tomam parte uo debate ás oiio,
vai desfilando a maioria dos representantes
coraprimeutando o speaker, e depois de jau-
tar voltam á câmara, oude a sessilo continua,
promettendo coutinuar muito tempo, caso os
obstruccionislas iutervenham, fazendo votar
as emendas por divisão, o que qualquer re-
preseniaute tem direito de pedir." Quando isto se dá, entra em scena um
persouagera peculiar á orgauisaçao parla-
mentar da Grã-Bretanha, é o whip (taleg)
ou deputado encarregado pelos seus amigos
políticos de os fazer chamar nos momentos
precisos, geralmente são ires da maioria e
dous das opposições.

" Disposta a votação pelo speaker, os sim e
não produzem grande confusão, e procede-se
portanto kdivisão', abrem-se todas as portas;
as campainhas electricas annunciam a vota-
ção era todas as repartições da câmara no
cassino de S. Estevão e na canlina, onde se
reúnem os fumadores.

" Quando o presidente julga conveniente,
manda fechar as portas a chave e correr os
ferrolhos. Então os votantes passam a uma
galeria, que rodeia o salão, e saem á presi-
dencia os que dizem sim pela direita e os que
dizem não pela esquerda; notando os secre-
tarios os seus votos etn listas impressas pre-
paradas previamente para esse fim.

" Realieadoo escrutínio por dous deputa-
dos, é proclamado pelo presidente e as portas
são abertas.

" A sessão vai terminar; mas para isso uao
pede um deputado a suspensão do debate
pendente; com isso quer se evitar que o
speaker, em uma discussão, possa fazel-o
quando o julgar conveniente; mas também
esse funecionario vê-.se ás vezes completa-
mente abandonado pelos deputados e espera
muitas horas que algum se preste a cumprir
aquella formalidade.

" Para aclivar a discussão de uma lei, a
câmara reune-se ás vezes era comií^ geral,
cedendo então o speaker a presidência a um
deputado, que nesse caso eqüivale a um pre-
sidente do uma das nossas commissões par-
lamentares.

" Os trabalhos destas, em Inglaterra, fó>-
mara todos os auuos mais de 20 volumes em
oitavo.

" Finalmente, o orçamento de despezas das
câmaras sobe aunuaimetite a 80,600 £. "

que se poderia pensar, e elle, que nunca
couservava-se calado, cahia as vezes em

profundo mutismo, do qual Nadia com diffi-
cuidada podia tiral-o. Estes symptoraas
eram os de um espirito impressionado, o isto
se explica tanto mais quaudo se trata de
certos homens da raça do norte, cujos su-
persticiosos ascendentes foram os fuudado-
res da mythologia hyperboriana.

Desde Ekaterirabnrgo o caminho de Ir-
kutsk segue quasi parBllelamente o 55° de
latitude; mas, sabinJo de Piriomsk, oblíqua
livremente para o sudoeste, de modo que
corta de esguelha o meridiano 100*. Toma
direcçao mais curta para chegar a capital da
Sibéria oriental, rompendo pelas ultimas

pontas dos moutes Sayarask. Essas mesmas
montaohas uao sflo outra cousa senão deri-
vações da grande cadeia dos Altaí, visível
ua dUtaucia de duzentas verstas.

A kibitka corri», pois, por esse caminho.
Sim, corria I Via-se que Miguel Strogoff
nào procurava mais poupar o cavallo, e que
elle também tinha pressa de chegar. Apezar
da sua resignação um tatito fatalista, só se

julgaria spgtiro quando chegasse aos muros
de Irkutsk. Muitos russos teriam pensado
como elle, e mais de ura, depois da passa-
gem da lebre, teriam voltado rédea ao ca-
vallo.

Entretanto algumas observações que Mi-
gnel Strogoff frz, e qua Nadia commenton,
transraittindo-lhVs faziam crer que a serie
de infelicidades nao estava ainda terminada
para elles.

Com effeito, se as producções naturaes do
território desde Krasnoiarsk haviam sido
respeitad'»«._as florestas agora mostravam
todos os signaes do fogo e do ferro, os cara-

pos que se estendiam lateralmente pelo ca-
minho estavam devastados, e era evidente
que algum contingente de tropas houvera
passado por abi.

A trinta verstas distante de Nijni-Udinsk
os indícios de uma devastação receute não
podiam ser desconhecidos, « não era possi-
vel attribui-los senão nos tartaros.

Entretanto, uao se viam só os campos
destruídos pelos çavallos, mas também flo-
restas desbastadas pelo machado. As poucas
CHS»s espalhadas pelo caminho nao estavam
somente vasias: umas haviam sido em parte
destruídas, outras meio incendiadas. Viam-
se signaes de balas impressos nos muros.

Bem se pôde imaginar a inquietação de
Miguel Strogoff. Não podia mais duvidar
que algum corpo tartaro tivesse recente-
mente passado por esla parte do caminho, e
entretanto era impossível que fossem os sol-
dados do emir, porquanto nao poderiam pas-
sar adiante sem serem percebidos. Mas que
novos invasores seriam estes, e por que ca-
minho desviado do esteppe haviam chegado
á o-rande estrada de Irkutsk 1 Com que no-
vo inimigo o correio do czar ia encoutrar-
se ?

Todas eslas apprehensões Miguel Stro-
oviff nao as communicou nem a Nicoláo nem
a Nadia, por isso que não queria inquietai-
os. Além de que, resolvera continuar a jor-
nada emquanto algum obstáculo invencível
qão o detivesse. Depois veria o que se havia
de fazer.

No dia seguinte acensava-se cada ve?
mais a passagem recente da importante for-
çad« cavallaria o infantaria. Descobriu-se
fumo no horisonte. A kibitka caminhou com

precipitação. Algumas casas das villas

A derrubada*— Lê-se em uma folha
da eôrte:

" O imperador ainda vive ?
Sim:— Louvado seja.Deus !
Ainda ba quem queira ser miuistro"?
Sim... Louvado s»*ja Deus!

Estas perguntas à guisa de Josaphat, fo-
ram enunciadas no parlamento temporário:
ellas revellam a salyra mais cortante e mor-
dáz com a qual o orador quiz flagellar a face
do famoso goveruo liberal sob a direcçao
irrespousavel do Sr. D. Pedro II.

O tribuuo, porém, esqueceu-se de fazer
ainda estas perguntas:

A Inglaterra ainda empresta ao Brazil ?
Sim: mas com endosse de visinho.

Deus seja louvado !
Não lhe abre ainda a fallencia 1
Ainda não.

Deus seja louvado J
Quando lh'a abrir quantas e quaes se-

rão as províncias dadas em pagamento ?
Muitas, e lambem a do Silveira Mar-

tins.....
Deus seja louvado !

O Brazil nflo ó um bilhar ?
E'sim. ,

Seus homens políticos uflo sflo ns bolas
desse bilhar 1

Sflo, sim.
O Imperador nao é um hábil jogador ?
Homem, parece-me que nflo; d'ahi...

—- O povo não ó mesmo ura Manoel da
Souza ?

Isso com certeza que é l...
Deus seja louvado. Amou. "

Allemanlia.— O priucipe de Bismark
ao passo que preparava no exterior novas
combinações políticas e estratégicas, prose-
guia no interior da Aliemauba no seu plano
de unificaçflo das forças naeionaes.

Confirma-se que o governo prussiano pro-
jecta uraa reorganisaçflo das câmaras do
commercio, visto eslas persistirem no seu
propósito de manterem intactas assuas pre-
teuções á indepeudeneja, relativamente à
redacçflo e publicação dos seus relatórios
annnaes. __ .

Os catholicos queixam-se dé que ogoverrío
nao use da nova lei politico-ecclesiastica,
senão para lhes infligir o snpplicio de Tan-
talo, sem lhe» dar a menor satisfaçflo.

O Monitor Official de Berlim publicou já a
nomeaçflo do Sr. Scbolz para as funcções de
miuistro das finanças do reino da Prussia.

Esta nomeação recahindo em um prole-
gido do priucipe de Bismark, é como que
um estádio avançado pelo chanceller para o
seu fim, tão grandioso como arrojado, do
reunir na sua mão todas as pBiitas, e identi-
ficar os serviços do império allemão com os
da monnrchia prussiaua.

Como secretario de estado da lhesouraria
do império, o Sr. Scbolz é encarregado da
direcçao das finanças federaes, e accumularà
de hoje para o futuro essas fuucções com a

abandonudas ainda ardiam, e de certo que o
inceudio nflo havia começado ha mais de
vinte e quatro horas.

Emfim, a kibitka parou durante o dia 8
de Setembro. O cavallo nãt queria mais
andar. Seiko eivava.

O que ha? perguntou Miguel Stro-

goff. Um cadáver! respoudeu Nicoláo, que
atimu-sH fora da kibitka.

Esse cadáver era o de um uiujtk, horri-
velmeote mutilado e já frio.

Nicoláo fez o signal da cruz. Depois, aju-
dado por Miguel Strogoff, transportou o ca-
daver para o talude do caminho. Bem teria

querido o rapaz dar-lhe sepultura decente e
o enterrar profotidamente p&ra que os car-
nivoros do esteppe nao viessem cahir sobre
o? tristes restos; mas Miguel Strogoff não
lhe deu tempo.

Partamos, amigo, partamos ! Nós uão

podemos nos demorar nem sequer uma
hora !

E a kibilka continuou n andar.
Daraais, se Nicoláo quizesse dar sepultura

a quantos cadáveres encontrasse,sem duvida
que não teria tempo ! Nas proximidades de
Nijni-Udinsk os corpos que so encontravam
no chão já eram por dezeuas.

Era preciso portanto coniiuuar o caminho
até que fosse manifestamente- impossível
fazê-lo sem cahir nas mãos dos invasores. O
itinerário, pois, mio se modificara, apezar de
irera-se accumulando as ruínas cada vez
mais. Todas essas villas, cujos nomes indi-
cara que foram fundadas por exilados pola-
cos, tinham sido abandonadas ao saque e ao

'• iucendio.

O sangue das victimas ainda nflo estava
sequer coagulado. Saber era que condições
esles funestos acontecimentos haviam se rea-
lisado era quasi impossível. Não havia mais
ura ente vivo por assim dizer.

Nesse mesmo din, peles 4 horas da tarde,
Nicoláo BSsigüHlon no horizonte as altas lor-
res de Nijni-Udinsk. Estavam coroadas de
espessas volulas de vapor que seguramente
uão eram nuvens.

Nicoláo e Nadia olharam e communicá-
ram a Miguel Strogoff o que tiuham visto.
Cumpria tomar uma resoluçflo. Se a cidade
estivesse abandonada podia-se atravessa-la
sem risco; mas se, por algum movimento
inexplicável, os tartaros a oecupassem, era
preciso a custo coutorna-la.

Avancemos com prudência, disse Mi-
guel Strogoff, porém avancemos sempre !

Percorreu-se rnais uma versta.
Nflo sflo nuvens, sflo fumos ! exclamou

Nadia. Meu irmflo, estflo incendiando a
cidade 1

Era com effeito mais que certo. Clarões
fuliginosos appareceram entre os vapores.
Os turbilhões iam-se cada vez mais engros-
sandoe subindo para o céo. Não se via, po-
rém, um só fugitivo. Era'provável que os
ioceníli»rios houvessem achado a cidade
'abandonada e ateassem o fogo. Mas seriam
os tartaros que assim procediam ? Seriam os
russos que obedeciam ás ordens do grflo-du-
qoe? Teria querido o governo do czar qua
desde Kra;;noiarsk, de--.de Yenisei, nem uma
só cidade ou villn offerecesse refugio aos sol-
dados do emir *? Qonnto ro qne dizia respeito
n Miguel Strogoff, deveria deter-seou conti-
niiar a suo marcha 1
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administração das fiuanças prussianas, tendo
assim ficado em uma situação adequada para
preparar a realização de um dos projectos
de príncipe de Uismark: a fusilo de todos os
orçamentos particulares no do império e a
subordinação dos Eslados confederados ao
throno imperial.

Mas era todo o caso a entrada do Sr.
Scholz paru o gabiWe accentua a tendeu-
cia do graude chauceller para diminuir a
independência da importância do pessoal dos
seus collegas, ou collaboradores no governo.
O lempo dos ministros políticos na Prossia
já passou.ha muito tempo; e a receute reti-
rada do Sr. Bilter annuncia que chegou a
hora de desapparecerem por uma vez os mi-
uistros dos altos funcciouarios.

O ultimo ministro das finanças teve que
dar a sua demissílo por professar opiuiões
differeutes das do chauceller, em alguns
pontos particulares. Essas velleidades de
independência nao serflo de cerlo reproduzi-
das duraute a gerencia in parlibns, se assim
nos podemos exprimir, do Sr. Scholz, que,
como acima dissemos, ó muito affeiçoado ao
Sr. de Bismaik.

O Sr. de Bismark será o verdadeiro minis-
tro das fiuanças, como é já grande chauceller
do império, presidente do ministério prus-
siatio, ministro/dos tiegocios estraugeiros de
facto e ató do commercio.

A imprensa austríaca mostrava-se favora-
vel ás exigências anglo francezas no Egypto.

O Flemdenblall,(\^ passa por orgflo semi-
official, escreveu seguinte:

" A reuniflo da conferência, apezar da ul-
lima circular lurca, ó uma prova de que as
potências ainda uflo renunciaram áesperan-
ça de convencer o sultão de que se engana e
de que riflo deve temer nenhum ataque ás
suas prerogativas, nem aos interesses do seu
império. .

Mas se a Porta persistir na sua recusa em
entender-se com a conferência, se quizer
aproveitar as circumstaucias imprevistas
para aunullar os direitos das potências occi-
dentaes; direitos que se fundam nos tratados,
é porque abusa perigosamente das vanta-
gens momentâneas da situação; O resiabele-
cimento do stalu quo ante é o principio fran-
Cameule adoplado pelas potências enropéas,
e quauto mais o sultflo se mostrar de accordo
com ellas neste ponto, mais poderá contar
com o seu apoio a favor da sua causa.

Os resultados alcançados por Dervich-pa-
chá s&o de natureza problemática e ephe-
mera. O compromisso que liga Arabi-pachá
eokhediva,é um ajuste mal combinado,
que uflo pôde servir de base a uma ordem
«le cousas duradoura. A posiçfln de Arabi, a
respeito do sultão, é lao equivoca, como in-
qnietadora.

Tome pois a Porta cautela na responsabi-
lidade que assumiria se tentasse resolver nó
a questão. O restabelecimento duradouro da
ordem no Egypto nao é possível senflo com o
concurso da Europa, e a couferencia offerece
à Turquia o melhor meio de se entender a
este respeito com as potências européas. "

Nos círculos políticos de Berlim acredita-
se que este artigo da folha officiosa de Vien-
na, reflecte também as idéas do Sr. de Bis-
mark, o qual parece querer tirar partido, e
explorar este negocio no iuteresse directo da
Allemanha.

Os trabalhos do parlamento na Suissa co-
meçaram com as eleições das mesas em ani-
bas as câmaras. O partido radical conseguiu
veucer as duas presidências e vice-presideu-
cias.

Encetaram-se os debates com a maior pia-
cidez, mas suppõe-seque esles tornarão toda
a animação quando se tratar proximatnente
das eleições do Tessiuo; E' provável que
uesta questão se excitem as paixões de ani-
bos os partidos. Na pequena rupublica, as
opiuiões estilo profundamente divididas na-
quelle Camilo; os conservadores e os liberaes
votaru-se um ódio reciproco, que algumas
vezes se traduz em violências lamentáveis.

As tarifas differeneiaes da linha do S. Go-
thardo foram assumpto de viva e itileressau-
te discussão no conselho federal. A compe-
tencia das differeutes linhas parece querer
diminuir os interesses com que contava a
companhia do S. Galhardo, especialmente
no que diz respeito ao mercado italiano. Al-
gamas companhias tem reduzido considera-
velmente as suas tarifas, que sflo excedeutes
ás dificuldades com que terá de lutar a nova
empresa nas suas explorações.

Ha ainda outro assumpto na actualidade,
que interessa vivamente as opiniões do paiz:
é a questão das fortificações, de que se tem
occopado uma coramissflo militar especial.
Aá,propostas da commissâo serão submetti-
das ao conselho federal para serem presen-
tes às câmaras,

A commissfto mostra-se disposta ás gran-
des empresas. A qneslflo nflo é nova, por
isso que os armamentos de alguns estados
visiniios, de ha muito inquietam o mundo
militar na Suissa, pelo receio de que a neu-

tralida.de da pequena republica possa um
dia -er ameaçada. Eslüo, portanto, divididas,
us opiniões deste ponto; nus querem campos
entrincheirados outros fories dispersos e
aiuda outras fortificações verdadeiramente
estratégicas, e obras da defesa em toda a.
extensão das fronteiras. Mas os cálculos de
todos elles montam a soturnas consideráveis.

Daqui resulta haver lambem quem se pro-
nuncie contra quaesquer medidas que pos-
sam, pelo seu caracter, considerar-so hostis
para alguma potência. No entretanto a com-
missão especial militar decidiu, ua uuani-
midade dos seus cinco membros, a favor de
um .-ystema de fortificações, de certo modo
estratégicas no norte e no sul, e nos lados
do este a oeste da republica, trataudo tam-
bem da recouslituiçilo do exercito da reser-
va.

Segundo o plano da commissilo, este exer-
cito conterá oito divisões, comprehendendo
todos os homens de 32 a 44 auuos de idade;
o seu effectivo ha de elevar-se as-Min fácil-
mente a llü mil homens.

Este negocio está sendo objecto de largos
commentari is. Diz-se que, havendo um ex-
ercito de reserva de 110,000 homens, nflo
poderá deixar do existir uma série completa
de obras defensivas. As circumstaucias fcpre-
sentam-se porém de modo, que no animo dos
povos suissos em geral, e.stá a necessidade
da defesa do seu território. Esta questflo,
que se ventila ua actualidade com tanto in-
teresse, ha de ser tratada proximamente pe-
los poderes ceotraes.

França* — Em França reinava gran-
de pânico financeiro motivado pelas com-
plicações do Egypto. Os especuladores ac-
ousavam o governo de fraqueza, por nao
ter immediatamonte bombardeado Alexan-
dria. E1 a repetição das loucuras de 1870.

No Journal des Debats lô-se o seguinte:
« O 37. baixou 5 centimos a 80,70.
O 57, uao tem alteração a 114,20.
O 3 70 amortisavel ganha 2 ceutimos e

meio, a 80,92 1/2,
Em estylo de Bolsa, pede-se o bombar-

deamento.
Por parte dos partidários da baixa'? nao,

por parte dos partidários da alta. Os poli ti-
cos fizeram-lhes acreditar que o bombar-
deamento, no caso de que elle emanasse da
conferência, faria com que a guerra se
tornasse em paz. Na Bolsa a impaciência
existe em extremo.

Os partidários da ãltá"realizaram o seu
assedio. A Turquia recusa intervir, e a
conferência indica as potências interveni-
entes.

Os políticos, guiados por estas previsões,
fizeram com que se comprassem títulos para
o fim do mez.

Os partidários da baixa preferiam que o
almirante Seymour bombardeasse Alexan-
dria, no caso de que os egypcios recusassem
abandonar as suas fortificações.

Estes dous boatos estão em opposição.
Um diz que o khediva Tewtík partiu para
Nápoles e outro que Arabi partiu para
Constantinopla. Quando digo que estes
dous boatos estão etn opposição, deveria
antes dizer que um completa o outro. »

O conde de Beust, embaixador austríaco,
sahiu de Paris, onde gozava da maior con-
sideraçao, uao só nas regiões officiaes, mas
entre os seus collegas do corpo diplomati-
co. O conde de Beust tem sido repetidas
vezes, o por muitos annos, ministro do seu
paiz; além de homem de estado muito dis-
tincto, é um litterato reconhecido, e um
orador fácil e elegante.

A associação litteraria internacional era
Paris, de que era presidente o diplomata
austríaco, deu etn seu obséquio um bali-
quete, antes da sua partida. Foram muitas
as notabilidades que concorreram, tanto do
mundo official, como da litteratura e da
diplomacia; entre estas comprehendia-se o
ministro portuguez, o Sr. conselheiro Men-
des Leal. Levantaram-se1 ditferentes brin-
des, aos quaes respondeu sempre o conde
de Beust, que afinal pronunciou um nota-
vel discurso, que satisfez todas as opiniões.

O diplomata austríaco conservava em
Paris numerosíssimas relações e a sua au-
sencia foi certamente sentida. O banquete
dado ao conde de Beust terminou depois
das 10 1/2 da»noite.

Diz um telegramma:
(t Paris, 4 de Julho, de manha. - A

câmara dos deputados approvou o credito
de 19 milhões de francos para as despezas
do 2.° semestre na regência de Tunis.

O ministro da guerra disse que a verba
dessas despezas em 1882 é de 89 milhões.

Estão se armando em Tonlon os coura-
cados lleroinc e Ilevanche e ha dez trans-
portes de guerra promptos a partir.

A Inglaterra mandou preparar mais
dous navios couraçados.•

O.s ministros do Egypto declaram que
resistirão á intervenção turca, e os ulemas
dizem que essa resistência é legitima. »

Combate ao jogo.— A assembléa
do Estado coliunbiano de Cundinamarca
acaba de sauccionar uma lei curiosa. Como
tem sido impossível prohibir o jogo, a as-
sembléa resolveu permittil-o com a condi-
çao de á entrada das casas de jogo so collo-
car uma taboleta com o dístico: « Casa sus-
peita de vícios e deshonra. » Esta taboleta
deve ser illurainada por meio de gaz ou de
petróleo, durante a uoite. O dono da casa
é obrigado a fazer uma matricula dos joga-
dores que a ella concorram, devendo a lista
dos matriculados sor publicada na folha
oilicial do Estado. O proprietário do estabe-
lecimento deve pagar mensalmente a um
policia, nomeado pela autoridade, afim de
manter a ordem e fazer cumprir as dispo.
siçOos da lei.

Que tabelliao ! — Noticia o Mua-
nense que iuventariando-se os papeis do
cartório do fallecido tabelliao Daniel, en-
controit-se uns autos de inquérito policiaes
procedidos do rio Anabyjú, desse districto
1873, era o qual se lê na primeira pagina o
segui ate:

Autos de perguntas procedidas cm um boi
a requeriincnw de João Francisco e Silva.
Examinando o interior dos autos, delle
consta que o boi nada respondeu.

Parece aneedota, mas é verdade.

Tanta cautella para que ? —
O palácio do czar Alexandro III, em Gat-
china foi rodeado de três muralhas e multi-

plicaram-se as patrulhas e sentinellas, nao
se deixando entrar nenhum indivíduo no
castello sem ser minuciosamente exami-.
nado.

Como isto nao fosse bastante para trau-

quilisar o czar, desejou este reconhecer por
si mesmo a segurança em que se encontra
a sua pessoa e horrorisou-se ao descobrir

que se pôde entrar no castello sem ser visto

pelos guardas !
E.,. que tal...

Ameaças contra a rainha Vi-
Ctorla.— As folhas inglezas dflo pnblici-
dade á seguinte carta, que é a que foi diri-

gidaá raiuha Victoria por Alberto Youog:
"Senhora.— Ensouum padre catholico

romano, e existem na minha parochia 50
homens expulsos pelos seus land lords. Es-
tes homens mancomtináram-se para exter-
minar-vos, pois vos cousideram como sendo
a causa da sua miséria. Comproraettem-se a
deixar este paiz, para se dirigirem á Ame-
rica, tao depressa hajam recebido 40 libras
esterlinas por homem, quantia necessária ao

custeamento da sua viagem e do suas farai-
lias. A somma total deve ser entregue a um

intermediário, portador desta carta, dentro
do prazo improcrastinavel de ires semauas;
caso nflo o seja, os coojurados começarão a
operar contra a vossa vida. Sei perfeita-
mente que ó isto mesmo que me sirvo de um
intermediário, tendo posição official, a quem
dei ordem de me enviar para a Irlanda o di-
nheiro pedido. Todos os referidos homens se
acham resolvidos a eucetar uma serie de
alteutados contra vós, bem como contra os
vossos filhos e filhas. Vós— certamente nflo
recusareis o que por miuha interferência se
vos pede, e que, em bôa verdade, nflo é mais

que uma bagatela procedente do bolsinhode
cada ura dos membros da vossa família. Pre-
ferireis, sem duvida, abrir esta pobre sub-
scripçao, a arriscardes a vossa vida.

" Perguntai ao priucipe Leopoldo o que
diria elle, se lhe fosse alojada uma bala deu-
tro do corpo tio dia do seu casamento, de

que aliás lhe desejo um sem numero de ao-
niversarios. Pouco mais me resla acerescen-
tar. Terminando, sempre vos direi que, se
esta missiva nflo fôr tomada na requerida
cunta, os desventurados a quem venho allu-
dindo, e que, por emquanto, sflo por mim
retidos com a ameaça de excommunhflo, por
mim também serão absolvidos de todos os
atteutados que assim forem constrangidos a

perpetrar.
" P. 5—0 intermediário que escolhi cha-

ma-se A. V. Nilo se aceita cheque, exige se
ouro ou notas bnuoarias. "

Curioso plieuonieno da açus-
tica» — O professor francez o Sr. Rolaux
observou um notável phenomeno de acusti-
ca produzido por causas meteorológicas»
uma vez que aodava á caça uo Roderba-
chertal, ao pó do ponto mato elevado d»
provincia do Rheuo.

A maior parte do solo nessa regfiflo é on-
dulada. O vnllo largo do lado do este es-
treita-se rapidamente do outro lado, de mo-
do que forma uma espécie de desfiladeiro
atravezdo qual, cerca de um kilometro,
corre o Roderbach, dirigindo-se para oeste.
O vento soprava do sudoeste, e o Sr. Rolaux
caminhava na vertente do este, quando lhe
pareceu ouvir sous repetidos de um bello si-
no de uma baixa tonalidade. Ora, na visi-
uhaça nilo havia hinos. Depois começou elle
a ouvir outros sons, que lhe provaram quo
se iratava de um phenomeuo meteorológico.

Os sous augmentavam de iutensidade, di-
minniam em seguida, depois de terem pas-
sado pelo máximo de intensidade. Faziam
lembrar os sons de um orgflo, e logo depois
os de uma harpa ou de uma rabeca.

Na eutrada do desfiladeiro, de onde os
sons parecia que vinham, houve uma gran-
de agitaçflo uo ar; tormiram-se entflo cou-
fusos os sous, e cessaram bruscamente al«-u
mas notas.

Suppõe o Sr. Rolaux que trombas de ar
tinham sido transportadas ao longo da "ar-
gania, e que o som era devido a um conflicto
entre o ar exterior e o ar interior, que pro-
duzia vibrações quando as trombas se en-
coutravam. Existia com effeito uma graude
differença de temperatura entre a alta e a
baixa do valle.

Esta circurastancia .nflo é para ser despre-
sada; o ar frio da parte superior, fazendo
pressflo sobre o ar quente da parte inferior,
fechava a garganta de modo que fazia delia
uma espécie de tubo.. ,.....[^ .^r,3S ., **"''

Um tolo»—Ura homem que morreu
com fama de tolo, deixou entre os seus pa-
peis umas máximas curiosissimas, sflo as se-
gui n tes:

" Em amor, duvida; em política, descon-
fia; era virtude, nflo creia sem prova." Nao te envaideças com o dinheiro que
tens, goza com o que gastares." Nos palácios todos sflo escravos; nas
igrejas todos sflo livres.

" Ama e procura a paz na tua alma, na
tua familia, uo teu peito e no teu paiz." Completei 81 annos; tinham-me por to-
lo; vi morrer e padecer muitos discretos.

" Aos 22 auuos conheci que na comedia
do mundo o tolo nflo precisa de pedir, se sa-
be represeutar bem o seu papel, é elle quem
mais goza. Nflo sei se representei bem ou
raal, porém durante 62 anuos ri-me de mim,
desfruclei mais liberdade que os outros, e
nunca fui suspeito nem aos maridos, nem aos
amigos, nem ao governo, nem a ninguém.
Se tornasse a nascer, a primeira cousa que
pederia a minha mai, seria que me fizesse
passar por tolo desde o berço. "

VARIEDADE.

Separação dos sexos.

Segundo refere a liisloúa, Noó foz recolher
á arca um casal de cada vivento, para quo
não se anniquilasse no dilúvio toda a creação.
Ora, diz o rifün quo muita gente junta não
se salva, o na arca nào só havia muila genle,
coma muito bicho o muita cousa, o ludo se
salvou, allirma a tal historia, mas o dito po-
pular nom por isso ficou mentiroso, porquo
materialmente ludo so salvou; moralmeiilo ó
que muila cousa se perdou.

Perdeu-se, primeiro que lodo, a paz o a
harmonia quo deviam reinar entro os passa-
goiros, islo logo ao terceiro dia de borrasca.

Do lalsorto começaram a fervor a intriga,
os onrodos o os mexericos, que ao quinto dia

)
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O DESPERTADOR.

I

*--/

-o patriarcha exclamou angustiado: « A mão
«lo Senhor pesou com mais severidade sobre
seu humilde servo do quo sobro aquelles para
os quaes fez chover as águas do dilúvio f

Quanto mo fora melhor ter-perecida na con-
flagraçrjo geral com o resto íía humanidade !
Senhor 1 Senhor l porque me collocaslo nesta

penosa siluaçâo, como chefe de uma liga de-

W-ratica, sem norte e sem bandeira ?l »

Mas o Senhor assim o determinara o a sua
vontade devia cumprir-se; e as intrigas conti-
nuaram a crescer por dentro, como as águas
cresciam por fora.

Ao quadragosimo dia, quando a arca pou-
sou no monle Ararat, o quo a pomba trouxe,
com o ramo de oliveira, a grata noticia de que
já se podia pôr pó em secco, Noó, antes de
soltar aquella bicharia, soltou primeiro a bilis
e disso-UTas Iodas; o, si nâo soffrou então um

procossoom regra, foi porque no auditório
nao havia quinze pessoas enlro as quaes se
espalhasse a injuria, como exige o código.

As descomposluras e invectivas produzem
ás vezes (ao menos em certos indivíduos) os
melhores resultados; muitos daquellos casaes

que vinham do estica duranlo o dilúvio, e só

esperavam o termo da viagem para pedirem a
eterna separação do corpo o bens, dobraram-
se às admocstiiçôes do patriarcha, ou antes à
sua virulenta linguagem, o conciliaram-se, o

que tanto lisongeou o amor próprio do bom
do velho, quo a todos convidou para uma
succulonla foijoada com focinheira e lombo
de porco o na qual forrou elle aquello Iromen-
do pifào, quo eonscienoiosamenle narra a his-
toria.

Mas nem todos os casaes, como disse, so

conciliaram, muitos persistiram no dize lu o

direi eu, espalharam-se ahi pclu mundo vi-

vendo o macho em pleno divorcio da fomea;
u desde então:

O cavallo deitou a correr pelos campos e a

cavalla alirou-se, de cabeça para baixo, nas
ondas do oceano e por lá ficou.

\ O bolo que durante o dilúvio andava a ali-
rar a osla seus significativos olhares de peixe
podre, seguio-a au salso elemento, onde vira

o revira om cala do objoclo de seus sonhos, a

admillir-seo sonho em um cérebro de boto,

deixand.i a bota que se lançou aos pés dos

homens implorando justiça o reparação.
O arco lendo provado, na suceulenta foi-

joada, do licor inventado por Noó, tanto delle

gostou quo melleu se com a pipa com a qual
vivo estreitamento abiaçado, nâo se lho dando

que a arca ficasse encalhada na serra da Ar-
mouiii ondo so conservara per omnia secula.

O cigarro fumega constantemente e arde

n'um fogo interno que o consome vendo a

cigarra lovar uma vida de pândega o de ócio.

O meio para conservar a sua autonomia

colloca-se enlre dous extremos; por um ex-

tremo envia-se a meia para cumprir seus de-
veres.

O rotulo, obsequioso ciceroni, indica aos

amadores as preciosidades quo encerra; por
espirito de conlradicção a rotula, argos ra-

bujenta, oceulta aos traseunles as bellezas

que guarda.
O taxo está sempre de orelhas em pó e

queima-se diabolicamente com as tralantadas

que a taxa lâ anda a fazer pelo Ibosouro.

O fuzo em commercio illicilo com a roca
-vive oo mundo a torcer linhas, em quanto

que enlre linhas so pavonoia a fuza, que va-

gando por espaços imaginários, lá lem seus

encontros com o semi-breve, do que já mur-

muram us maldizentes.
Emquanlu o rolo nas eleições, do jogo, nos

lupan.ires e nas tavernas põe em movimento
o cacete, a faca, a testa, o pé e o apito do

urbano, a rola geme isolada no bosque, la-

montandolanlos desregramenlos.
O sêllo, à maneira de salleador com uma

pistolla em punho, nos impõe a bolsa ou a

vida; a sella que gira descuidada pela cidade

e seus arredores a cavallo; ou mudando de
inicial, melto-se pelos conventos a fazer cau-
sa commum com os frades.

O tiro é um assassino, a tira uma casqui-
lha.

O sol nos domina pela cabeça; nós domi-

gamos a solla pelos pés
O milho ficou brotando n.s campos onde

produz para sustento dos cavallos; a milha
estende-se pelas ostradas, onde so multiplica

para eslafa das bestas.
O sino atordoa-nos a cabeça com o badalo;

I a sina inquieta-nos o espirito com apprehen-
soes.

O terço, transformado em carolla. consome
a existência a engorolar Padro-nossos; a ter-

ça por soliciludo do direilo romano, fez-se
uma casquillia, constantemente requoslada

pelos collateraes.
O fardo dodicou-se á carreira commercial

o emproga-se em embrulhar fazendas; a /ar-
da seguiu a carreira militar e oecupa-se em
embrulhar soldados.

O iuío fez se corretor do novas fúnebres e
tristes; a luta é uma promotora de brigas e
desordens.

O becco ca communicação enlro duas ruas
e abrevia-nos o caminho; a .ecoa, a interven-

ção entre dous litigantes para multiplicar-
lhes os passos.

O tino dedicouso a guiar os cegos; a tina

presta-so a engordar os porcos.
O Japão relirou-so com Sem para os con-

fins da Ásia, onde se oecupa om fabricar lou-

ça fina e mulheres feias; vendo-se abandona-
da a jáporiá, abriu os braços á maruja, cora a

qual vivo em perfeito commiinismo.

O cano deixa correr o liquido quo empesta;
a canna deslilla liquido quo embebeda.

O conto 6 a cifra redonda que arrola o po-
lontado; a conta o fantasma de papel quadra-
do que assombra o persegue o proletário.

E, como estos, muitos outros, que seria
dongo enumerar, como dizem os catálogos o
annuncios de loilíio.

Comtudo, ó para notar quo alguns destes
dissidentes tivessem feito somente a sua se-

paração individual, pois socialmente so reu-
nem o contribuem para algum serviço huma-
nitario. Quatro dedicaram-se a Noó, e, aper-
feiçoados por Japhelou porello e seus des-
cendontes dirigidos, prestam-nos seu. aervi-

ços: o tecto dando-nos abrigo, a teta alimente,
ovello roupa e a vella luz.

Dous ompavezados ricaços, o Thesouro e o

Banco na altura de sua grandeza e orgulho
nilo puderam prescindir dos serviços da lhe-
sourao da banca, ellas lá vão indislincla-
mente prestar seus serviços a um ou oulro,
mas serviços cominuns e Iriviaes. Para mo-
ralidade da historia, dovo assegurar quo, em
seus forluilos encontros, nom se faliam.

da D. Anua Francisca da Custa e Silva, pro-
testa pela presente doclaraçilo contra qualquer
transacçáo feita com a casa da rua Auroa
pertencente ao espolio da referida finada, que
foi dada para o seu produeto ser repartido
por alguns locatários, lirando-se as despezas
com pagamento de alguns encargos.

Nos termos da lei, é elle competente, quer
para o cumprimento das disposições tesla-
menlarias, quer para a transmissão dessa
propriedade, não tendo os supposlns donos
delia domínio para vendèl-a, mormonle quan-
do nâo usaram do recurso legal om acção de
pedir togados contra o abaixo assignado que
leria de deduzir o seu direito pelos meios le-
gaes.

Portanto, protosla contra qualquer Iransac-
ção nesle senlido como um aclo violento e

tumulluario que não pôde firmar direito.

Desterro, 1 do Agoslo de 1882.

Antônio Nunes Ramos.

EDITAL
Tliezoiiraria dc Fazenda.

Obra do cáes da alfândega.

De ordem do lllm. Sr. Inspector, convido
às pessoBS que se queiram propor á con-

strucçao de um cáes uo edifício da alfândega,

a apresentar nesta thesouraria suas propôs-
tas em caria fechada, até o dia 9 do coneu-

te à uma hora da tarde.
Neste repartição se.fomecerà qualquer es-

clarecimeulo ou informações que os preteu-
dentes possam precisar.

Theziiiraria de fazenda de Santa Catha-

riuB. [.* de Agosto de 1882.-AIfredo Theo-

lonio da Costa, 1.* escripturario, secretario

da janta.

ANI-UI-CIOS.

GOLLEGIO RAMOS 
"

Tem oito vagas á disposição dos in-
t.ressados.

As matérias de eosiuo sflo: — Portu-
gnez. Francez, Geographia, Arithme-
tica, Álgebra e Geometria.

Nflo se aceitam analpbabetos, nem
meuiuos de menos de lOaunosde idade.

A mensalidade é 5{f000, ou estude
uma, ou mais de uma matéria.

O eollegio uflo Um exames próprios, Ã
particulares. a

Habilitando os alumuos para fazerem I
sua eutruda em qualquer escola snpe-j
rior do Império, nas matérias acima de-1
claradas, os exames .flo feitos perante A
a Exma. Delegacia do Inspector Geral A
da Iuatrncçflo publica da Corte, em Ju- A
lho e Novembro de cada anno. T

O eollegio uflo recebe peusiooistas. 1
Suas férias vflo de 7 de Dezembro a T

6 de Jaueiro. W
Fundado em 1 de Fevereiro de 1879, f

o movimento statistico dos exames é o A
seguinte:

anno de 1879.
Arithmetiea

Approvado plenamente. . 1
Approvado. ... . . 1

anno de 1880.
Arithmetiea

Approvado. . . . .
Portuguez

Approvado. . ...
Francez

Approvado. . . .•¦' .-..;.

ANNO oe 1881.

Arithmetiea
Approvado

Portuguez
Approvado plenamente.
Approvados

Francez
Approvados . _..•¦,,(./,.

fI 1

3

(Da Gazelinha)

PUBLICAÇÃO A PEDIDO.

Pratlcageni da barra do Ita-
jaliy. iè> *__-

Chama-se a attençflo do Mui. Sr. capitflo
do porto para o procedimento do pratico da
b«rra do Iiajahy. Reina neste serviço a

maior leviandade e negligencia possíveis.
Na penúltima viBgem o vapor S. Lourenço,

chegando á barra, quanto tempo teve de
esperar pela vinda do pratico ?

Na policia desta cidade se pôde saber os
motivos, pelos quaes esle homem foi ha

pouco tempo recolhido á cadêa.
Indague o lllm. Sr. capitflo do porto os

motivos pelos quaes encalhou por duas vezes
o brigue argentino Octavio e o estado em que
esteve o pratico na noite dessa oceurrencia
eo procedimeuto que teve á bordo do dito
navio.

Nflo é este o primeiro navio victima do
estado normal do pratico. Deixe ir, aonde
encalha _ baixo ! O coiutnercio é quem
soffre. >:.

O vigia do morro.

111

1
6

2

10

a morada de casa sita á rua da Conceição n.

42, lendo commodos sufiicienles para pouca
familia, e quintal com alguns arvoredos fru-

ctiferos. Para vôr e tratar na mesma casa com

seu proprietário
Domingos Laroze.-

anno de 1882.
(1/ semestre)

Álgebra
Approvado plenamente .

Geographia
Approvado pleuameute .
Approvados ..... 2

Portuguez
Approvados plenamente .
Approvado. .....

Francez
Approvados com di«iincçAo
Approvados plenamente .

I

1

4
l

3
4

16
Desterro, 3 de Agosto de 1882.

J. Ramos da Silva Júnior.
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ISA AO BAUMER & C, actuaes proprieta-
rios do estabelecimento acima denominado, que
se acua montado nas melhores condições, com

optimas accommodações para famílias, rogam

ao respeitável publico queira honral-o com a

sua confiança, e vir ao seu estabelecimento, na
certeza de que abi serão servidos á contento
de tudo que diz respeito a um estabelecimento
desta ordem.

ISAAC ÍIM | (!.

0 major Anlonio Nunes Ramos como iu-
ventai i-inle e le.lamenleiro universal da fina-
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fyp. dc J. J. Lopes, rua da Trindade n.. %
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