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Hoje,mais que hontem ,se faz preciso 
- :1 bem dos mais altos interesses poli
ticos do Pais - acabar com esse per
nicioso n1odo de agir que por ahi anda 
com honrtUl de uma força, mas que só 
tem servido de lançar o espirito publi
co em um collapso de profunda tibieza, 

.c ujo resultado tem sido de consequen
｣ｩ ｡ｾ＠ tristissimas para o nosso real pro-
gresso . 

ｾＧ ･ ｳｴ･＠ sentido devemos convergir 
todos os nossos esforços, toda a nossa 
dedicação para que possamos reanimar 
os animos do abatimento em que se 
acham, levantar as energias atufadas 
])(110 vento da descrença, aguçar o en
thusiasTUo pela grandeza da mãe-Pa
tria para, d' est'arte, fazer remover as 
e speranças perdidas, salvando as liber
dad es ameaçadas, e com elias a ordem 
social a confh,nça e agarantia de todos 
os ｮｯｾｳｯｳ＠ mais clÍros direitos. 

Embora seja essa a tendencia, toda
.... ia a agitação, que se nota em todas 
as classes, essa irritaçrto latente que se 
observa entre governo e governados, 
essa (lissidencia. ou melhor essa zizània 
entre os elementos genuinamente re
publicanos, não deixa vêr claro o sen
timento por excellencia pre(lominante 
em meio das classes conservadoras que, 
enfastiadas de t&ntas agitações infru
ctiferas não cessam de exigir outra 
norma de conducta, outm orientaç:io 
em bem mesmo dos mais cáros inter
esses da Patria. 

J. época não 9 de exageros e nem 
de ameaças, ella requer mais senso 
pratico, mais circumspecçi\o, mais cri
terio. 

E' tempo de nos consagrarmos a paz 
e ao trabalho, porque só C0m estes 
dous grandes elementos poderemos 
chegar ao apogeu da prosperidade, do 
ｶ･ｲ､｡､･ｩｮｾ＠ engrandecimento moral e 
material. 

Esses espiritos trefegos e inconstan
tes,'lue só estam bem quando vêm os 
anilllos exaltados e sob a pressl\o per
turbadora da discordia, devem fazer 
dllixação dessa orientação desastrada 
e procurar por uma bOa doutrinação me
lhorar a situação melindrosa que atra
vessa a sociellade brazileira,resultante 
d'esse estado insustentavel a qne foi 
arrastada leTianamente pelos demago· 
gos exploradores de situações. 

E. por isso mesmo, que o m9fflento 
a ｾｴｵＢｬ＠ é delicado e demand!l coo(equen
temente de aturada habilidade para • 
bem vencertodasasrlifficulrlades sem a· 
tm"eSS[\I' operiodo agudo deum choque 
extrl'mo, é que precisamos convergir 
os nossai! forçAS, toda a nossa activirla· 
de e bOa vontade para vencermos van
taj o.,amente os ohieea e cheognrmoB ao 
pOI·tO desejado, cercados de prllBtigio, 
com à graade uáu sla e salva. 

E' a unica aspiração da nossa socie
dade que se entristece sempre quando 
ouve, destoando dos seus verdadeiros 
sentimentos, a palavra esbrazeada do 
despeito e do egoista rancor pessoal 
provocando e incitando os animos para 
a conllagraçiío,unico meio conBiderado 
capaz de restabelecer a moralidade 
administrativa diante da corrupção de 
costumes que nos assoberba. 

A Republica tem absoluta necessida
de de acabar com ess& tolerancia que, 
dia a dia, vae - mais e mais - amea
çando fi sua tranq uillidade, com bas
tante gaudio dos seus intranzigentes 
ad"ersarios, que jamais perdem occa
sião de animar e favorecer áessa cruzada 
ineonfessavel dos iconoclastas de todos 
os tempos. 

Obstemos, por todos os meios,a que 
o plano siDlstro e anti-patriotico dos 
demolidores seja posto em ｰｲ｡ｴｩ｣ｾ［＠ e 
assim agindo, diante d'essa tendencia 
subversiva da ordem edas instituições, 
mostremos que, alem de tudo, está o 
empenho cívico de salvar a patria,evi
tando d'este modo uma lucta fratricida 
e de consequencias funestíssimas. 

Rellictamos, pois, i n08 convença· 
mos ser este o grande e unico dever de 
todo o brazileil'O sincero e verdadeira
mente ｦｬｾｴｲｩｯｴ｡Ｎ＠

GAZET I LHA 

o paquete ItaPffllil'im, entrado em 
nosso porto no dia 24 do expirante. ás 
6 horas da manhã, trouxe a seu bordo, 
｡ｾｯｭｰｬｬｮ｢｡､ｯ＠ de sua gentil filha.a ｾｲ｡ﾭ
ciosa senhorita Cõra Esperança da Luz, 
o 8ympathico, illustre epopular eatha
rinense DI'. Hercilio Pedro da Luz. 

A recepçãO de S. Eu. Coi a mais 
alta prova da grande estima em que é 
tido entre nós o distincto representante 
do povo ｃ｡ｴｨ｡ｲｩｮ･ｮｳｾ＠ no Senado ｾﾭ
dE'ral' e não podia deIxar de ser assIm, 
attenta a sua reconhecida capacidade 
de homem publico, e pelo multo que 
Ih9 deve o nosso Estado, pois o con
cnrso altamente valioso e efficaz da sua 
Incida illtelligencia na deCeza da ｣｡ｾｳ｡＠
publica muito e moito tem concorrrdo 
para e ｾｯｳｳｯ＠ progreBSo e ｾ､ｩ｡ｮｴ｡ｬＱ［ｬ･ｮｴｯＮ＠

Foi enorme a affiuencla de amigos e 
a-lmiradlHes que ｡ｮ｣ｩｯｳ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ｾｳｰ･ｲ｡ﾭ

vam o - atracar - do Ita1ffllmm para 
darem ao illustre hospede as ｓｕｬｬｾ＠ bOas 
vinrll\8. Calculamos em cerca de SilO 
pessoas, as que. reunidas se achavam 
no mom.nto do desembarque, além do 
avultado numero daR que, Ｎ､ｩｳｰ･ｲｾ｡ﾭ
mente, se achavam nas suas Im medIa
çOes. 

D'entre eUas, e com difficnldade, po-
domos notar as seguinteli: Coronel An
tonio Pinto da COdt_ CarueiJ'o, Coro-

nel Manoel José Dias de Pinho, DI'. 
Polydoro Olavo de Santiago, Caronel 
José Mauricio dos Santos, Major João 
de Guimarães Pinho, Tenente-coronel 
José Fernandes Martios, DI'. Ismael 
Pinto de Ulysséa, Major Ovidie José da 
Roza, Saul Ulyssea, Major Luiz Nery 
Pacheco dos Reis, Major Oscar de Gui
marães Pinho, Tenente-coronel Tho
maz Pereira Netto, Tenente-coronel 
Carlos Emilio 8trauch, Capitão ,J oão da 
Costa Rodrigues, Tenente João Este
vão Soares, Francisco Carlos Cabral, 
Marcolino Martins Cabral, Sal vato de 
Guimarães Pinho , Hugo vlln Frankell
berg, Dario Mancellos, José Johanny, 
Salomão da Costa Guerra. José Gou
lart Rolliu, Major Frontino Coelhe Pi 
res, Tenente Ary Cabral, Major Joflo 
Henriq ue Teixeira, Capitão João Paulo 
Cordeiro, Dr. Ascendino de Rezende, 
Luiz da Silva Pinto, José Fernandes 
Monte Claro, I:<'rederico Selva, Arlindo 
Paulo Cordeiro, Artllur Teixllil'a, J u.é 
GuimarãesCahral,Luiz Fonseca, Affon· 
so Gonçalves Perfeito. Cyro 'reixeira, 
José Fernandes de Oliveira, Antonio 
Besea, Aurelio Gomes,Antonio Soares, 
Octavio Carneiro, Manoel Pinho Netto, 
Antonio Fontana, Antonio FernmHles 
:'d:artine, San tos Vaccari, José /::luares, 
Antonio Thomé, Alexandre Cuu h:\, 
João Rodoipho Gomes, Jacintho Tasso, 
,I acob Ulysséa, Rodolpho Baptist.'1 de 
Araujo, Domingos Thomaz Ferreim, 
Leopoldo Miranda, José Luciano de 
\fattos, José Pereira da Roza, Antonio 
TJuiz de Carvalho, Salustiallo Soares rla 
Hilva, Henrique Ramos Fortes. ｍ｡ｮｾ･ｬ＠
Julio Hugo Ficher, Dr. Alfredo Moreira 
Gomes, Alvaro Carneiro, pelo _11001'; 
e Francisco Fernandes, por esta fo111a. 

-Após os cumprimentos do estylo, 
seguio S. Exa. acompanhado de todos 
até o palacête do Coronel Manoel José 
Dias de Pinho, onde se hospedoll,sendo 
durante todo o dia muito CUlllprimen
tado. 

O distincto hospede, em companhia 
de algUM amigos. visitou, no mesmo 
dia da chegada. os serviços dn nossa 
Barra, facto este que, além de outros, 
revelou o grande interesse que tem 
S. Exa. pelos nossos destinos. 

-De regresso á' Florianopolis ('lU 

companhia de sua gentil filha. voltou 
pelo mesmo vapor que d'aqui zctrpou no 
dia 26 do andante tendo, ainda n'esta 
occasi!l.o, não obstante a hora matiual 
da sabida,comparecido erescido nume
ro de amigos e admiradores que lhe 
forno levar as suas despedidas. 

_ Penhorndissimos agradecemos a 
visit.a com que nos honrou e ｴＨＬｉＱｉＧｉｾ＠ :\ 

satisfação de,em cumprimento aI! ｾｵ｡ｳ＠

ordens. agradecer-em seu nonll'-"8 
ｰ･ｾｾｯＡｉｂ＠ que compareceram ao 8eu ded
embarque. 

A cidadE" da Laguna muito dE's\' :1IH'

ｾ＠ .I'ida se IIcha com a visita do ､ｩｾｴｩＬｬＨ＾ｴｯ＠

U cath:\rinellbe Ilue tl\1lto a sua terl';, ＱＮＢ＾［ｾ＠

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ｲｩｾＧｏ＠ especial 

Flori an opo1is 2 

Em pnsseio.- prlo .paqueto 'I 
It ·'H'miritl. de ,H chego H do RIO dI' J a· 
ne; ro ol'de rur-a a Faculdade de 'Ie· 
､ｩ ｣ ｩｬｬｾ Ｎｯ＠ nUS,J dl' tine ln P talento;;o COI1 ' 
(ef! aneo. o sr . \nlúnio ｇｵ ｩｬｬｬ ｬ ｲｾｬＧ＠ Ca.
bral tl pfnu (1I 1J0 tio v"l1eranIo l' respei
tare i ｃｏｾＩｬ ｬ ｷ ｲ ｃｩ｡ ｮｴ ･＠ d'es ta praça o sr . 

Tl r , .1parrro ll dI!. lIIundo ｴＨＧｲｲ･ｾｯ＠
no dia ｾＳ＠ do ('Xl'lI'lllltt'. o . sr. ｾｉ｡ﾭ
n )( '1 Fran<ln nias. O ('\ ; 111('10 rra 
c I.,do I' !lpixa lia nr'[lhall'ladt' lima fI-
1hinha do ).louco mais uo UIIl mez de 
nasci da F rancisco ｃ｡ ｲｬ ｯｾ＠ Cabral. 

ｯｳ ｾ ｯｳ＠ cumprimentos. ,,"peznr dc ins;,;;; tenles -No di12 fi tio carlAnlfl fl ､･ｰｯｩｾ＠ de 
longa e pl'rtlnaz enfQl'luldade. rendou 
alma ao errad or o SI'. Jo. lÍ Manoel AI
ga l'l'o, negocianlC e morad or à rua Con· 
sellir iro l amego desta cldade _ 

oustas ｲ･ｬ｡ｬｩｶ｡ｾｬｉ･ｬｬｴＮ･＠ fi 

ElSCO , a do Culuro p.·cf'ei· 
to d e ｾｯｬｩ｣ｩ｡Ｌ＠ pOI!!!GO decla
ra.", e ("010 f'llndnoleotO. 
ｾｵ･＠ est·- n",sent .. do a no· 
Dlcaç ão do d r . ｔ｢ｩ｡ｾｯ＠ da 
J n",a e a . juiz de dh'eUo 
'de ｊｯｩｬｬｾ Ｇｩ ｬｬ ･ Ｎ＠ para este 
･｡ｲｾｯＮ＠

F1orlanupol1s, _8 
Segue no ItapemirilO. 

ã .', p .oa es'!!a cidade o 
dr. H onorio Carnei.·o da 
-c.:;u nl o. 

tem IH "lI arlo pelo seDS serviços e de
die3('an :l "t 15 i,ubiica; e, do mesmo 
modo. ･ｾＧ＠ amo'. ertos da impres ão que 

1he ficou /!,I.l -ada no espirlto pelo fi
dal o :;.eolbimento com que foi S. Exa. 
r el'('''ic!I) ll('108 ｬｮｾｵｮ･ｮｳ･＠ , que tanto 
r.bem ､ｩｳｴｩｮｾｵｩｲ＠ e yalorisar o mereci

nl.?R o dos seus concirladão e homena
<?eal·"s--quandode del'er-semquebra 
de principios. 

De passeio.-Esth-eram entre 
nós () cap- ｾｩ｡ｮｯ･ｬ＠ José Fernandes e 
os srs.. l oonllmus Agupito ICOGOlll llS e 
P,.Eeboal imoni, 08 qual!. regre' aram 
ｾ＠ -'esmo p.aquete IVIpemirim. 

ｊｴＮｮ ｮｩｾ＠ e r s ario. - Foi motivo 
(le g",mde regoõ:jo do parte dos seus 
ＺｉＢＬ［ｾｯｳＮ＠ o dia 26 d'e:rte, c:!ata do anni 
" el ario nataLc;o do co' o colltenaneo 
() 'r. _"Iomão da Costa Guerra. 

Os SQciv do nlúnoill. de quem é o 
man [estado digno presidente, encor
porado furão á .c;;iJenc:a do Sr. Salo
mão Guerra, e ahi fiseram-Ihe uma 
ｾｩ ｧｄｩ ｦｩ ｣｡ｴＮＮＭ｡＠ demo/lõtração de sJmpa
th ;a e ｣ｯｮｳｩ､･ｾｾＺＺＺ ｯ＠ em qne é tido em 
nC.J!a sociedade. 

Enviamos ao illUl!tre cidadiio os nos
lIOS respeitosos cumprimentos. 

' · iajan t,es. - Com de tino ao 
Rio 1é' ,piro seguiram a 26 Ａｉ･ｾｴ･Ｎ＠ no 
If '/, /, 1/1. o dr. Alvaro Hoduvalho. 

",r;· 2to e Ilustrado engenheiro. Dir,,
et lr ＺＺＳｾｲ｡､｡＠ Thereza Christilm e o 
E:.ma. Coronel João Cabral de ｾｬ･ｬｬｯＬ＠
no- o mu:to digno patriclO I> influente 
e importante chefe polítICO uo 'ui do 
Estado. 

A u:nIJOS ､ｾｳ･ｪ｡ｭＰＳ＠ feliz I'iagem e 
proximo ｲ･ｧｲ･ｾｳｯ｟＠

Para a E u .·op a . - Seguirá 
ｨ ｯＮｾＧ＠ p,'I) J[f!:C IJara a Capital do E<
lado. "" le tomara ｰ｡ｾＬ［｡ｧｾｭ＠ para o Rio 
e d'aIlIIJarlaEdlo,ll.O r. Jpal lllé 
Pierre, dlreclor dI) Ｂｃｩｲｾｊ＠ FraIlCél " de 
ｰｲ ･ｳ･ｾＧ･＠ n'eo;la c'daue. 

ｾｧｲ＠ J ＬＬＧｾ＠ 11, l ｾ＠ ｉｉｬｩｬＧｾＱｉｬ｡Ｕ＠ SJa, des
ｰ･､ｩｾ｡＠ _ ll'lfl p" oalme lU no; lr Ｉｾｸ･Ｌ＠
､ ･ｳｾｊ｡＠ no que bJns ventos o levJ o ao 

eJ ｊｊｾＱＱＰ＠ J. 

Ascete.oio.-E' e_ te o nome de 
nm Iirro de poezias da lavra do no 50 
pri moroso poeta AraUJ O Flgueredo e 
que nos (ui pelo mesmo ｧｾ ｮｴ､ｭ ･ ｬｬｬ ･＠
ｯｬｉ･ ｲｾ ｣ｩ ､ ｯ＠ um exem pl ar . 

A absoluta fa.lta de tempo nos inhibe 
expender o nosso juizo sobre o mimoso 
liuioho, o qU(J faremos no proxlmo nu
mero. 

Em ｶｩ｡ｾ･ｭ＠ de recreio. 
- E-tiveram n'e' la cidade ulti lllamente 
a passeio li em compa nhia do eXllio. DI'. 
Hercili o Luz, as gehtis senhoritas Cora
lia Ftll'rei ra e J utli th ｏｩ ｮ ｩｾ Ｌ＠ aq uella 
diuna cunhada deste nosso diS linçto co
esradano. e esta iRleressante fil ba do 
nosso patricio Le()poldo Diniz. 

Bazal"-O de prendas organisado 
na casa do Imperio. com os donatil'os 
offerecidos ao Divino ｅｾｰｩｲｩｴｯ＠ SanLo.es· 
teve baEtaDte concorrido uos djns ｾ Ｍｬ＠ n 
27 d'este, obtendo ｮｬｧｵｮｾ＠ objecto8 es 
timativa regular. 

Cons u l austri a co.-Em vi
sita ás colonias do sul eoteve entre nós, 
vindo á U. no paquete ltnpe,nirim, o 
sr . dr. Carlos BenoL;, vice-consul aus· 
triatico. S. S . ,que foi recebido e cer
cado de todas as attenções del·lda. á 
sua posição wcial, segui o no dia 26 
para a visinha comarca do Tubarão . 

F esth·idade. - Realisou-se no 
domin/(o, 25 do cadente, !l'esta c:dade, 
CC,IIIO ･ｾｴ｡｜Ｇ｡＠ annunciada, a festa do 
Dil'ino F.spirito Santo. sendo todos os 
artos religiosos b".bntemente concor
ridos. 

Impre nso·-Hooraram-nos COIII 
as 8\1aS visitas Ú T U1H do Pará; Cir/Me 
,lo J"hu de S. Paulo; G'lZetfl dI' Gua
nlpp, e O ｒｵｷ ＢｮｴｾＬ＠ ambo.:; ';e :Olinas 
Geraes. 

Quntro valentps arautos do progresso 
e da SClenCl:l e todos l)pm redigidos e 
correctamente editados. 

Agradec€ndo a fineza lá iremos retri
buir a I'isita. 

Ao Cinus. magnifica ｲｰｾｩ ｲ ｴ｡＠ littera
ria e Ecientifica. que ,e pu'IIiea em S. 
JOdoda Bõa VI ta,'13 nossas ff>licitaçoes 
pela passagem do seu primeiro anni 
versario, a 15 detite mez em 
cujo dia deu uma bella edição ' rle 60 
paginas recheadas de variado texto to-
do elle digno de zer lido. ' 

G r a nd c ha r alilh u 
Xo Ga b . Su l d o Est a do 

O fin ado era casado e tl elxa viuva e 
fiJh os menores . 

Nossas co nd olollcia ás familias de 
ambos os exti ｉｉ ｣ ｬ ｯｾＮ＠

- Depois de grande e prolonga rlo 
soffrimollto á que foi irl'polent e a me
di cina. rle'''l [lpareceu do numero uos 
I ivos, hontom r Aia manhã , n'es ta cida
do, o SI . A Ilgplo Tasso, digno e presado 
irmão do nOsso aOJigo o sr . Jacinlho 
Tasso e sobrinho dos srs . Angelo e Her
mini o Pala di ni. 

A' sua inco lI solal'el viuv a e aos peza· 
rosos parpntos onv iamos as ｉｬｯ ｳ ｾ｡ ｳ＠ sen
lidas con dolell cias. 

Ao seu Ｂ｡ｨｬｭｾｬｉｬＰ＠ cumpll r ecnrfl m ontre 
outros o dI'. Alfredo Murúira GÚIllOS . Or . 
Asccnrlino elc Rezt'ndü,curone l Joo;;é Fe r
n:Ir.,Jp" Martins, te nente Ar)' Cnhlu l ,Hu go 
\,on Frankenberg, HodvlpllU Ba ptista de 
A raujo •. \ r.tonio FOl1tiln'l, J u,"io Sotter, 
J osé Fe, uand es ｾ ｉ ｵｮｬ＠ Claru, T acllo P,
nho. ｊｮｾｾ＠ ri' Arauju T e ixeirH , ｄｯｭ ｬｬＧ｜ ｾｵ ｳ＠

Thum az ｆｾｲｉＧｬＡｬｲ｡Ｌ＠ ca po JlJilu da Cost<l Ru
､ ｪｩｾ Ｇｊ･ｳＮ＠ Syllo t '1y"';él1. E u rico ｾ ｬＺｊ､ｬＺｈＧｏＬ＠

AntoJllo 1 hlch.lClu d ... Huza, E ugulIlu i\Ia 
I!:I Jll ã\:'> s, Frallciliil'O Sn1rn'icn , Antoni o 
B 1'<111'11 , Paulo r,.l'uner, J oão ｾ ｩｬ ｯ ｬ ﾷ･ｩｬＧｩＺｪＮ ｊｩＧ ･ ﾭ

lipne Cabr" l. FrederICO Selva. V Icto r 
P"'lers, ,\ ntllllio Be-:sa, José F er ll Ullrles 
ri lIlIveira_ ｊ ＢＬｾ＠ V.rell", JHci ll tho Gid lel i, 

｜ＧＨｾｉｴｉｩｏ＠ L uiz l\la l'tins, AIY<l I'u CJr neir...J 
pelo «.\ lho1'\l, u noo:;so r epresenta n te c dl
verSlts Ulttras pes.so;'ls. 

Le n ços e gravatas pe lo c ustn 
Xo Ga b . S "I do E s tado 

& Eua ;; 

COLLABORAÇÃO 
FLORl-".N O iPE IXOTÜ 

Com memora -se hoje o an nil'rrsa rio 
do passamr nlo do inolvid avel brazileiro 
que el!! vi da chamo u- se Fl oriano Pei
xo to,e aqllom a Palria Brazil eira ta nto 
devo pellls seus asslgnalados servi ços 
lo.los dedkados a causa publ ic a. 
. E eo'a rcmemoração é tanlo mais :10-

rlflcadora qu ando é ce rto ser ella a re
sultante <lu loodo cnergico e sabio com 
que. e"e grall do homem diri giu os ne
gocIo;; do raIz r lll um ､ ｯｾ＠ seus mom en
tos mais me li ndrosos e mais dr licarlos 
podendo I cllcer P. esmagar a hydra ､ｾ＠
rpl'olll('3o rlUO ai leal a o Setl re ll o no 
.1'10 da socledadC' brazilcira. arn eaçalldo 
Jprru lr a gralltlo obra do 45 de Novem. 
bro '!r 80 . 

E I'CI,c(J u.por qu o linha comsigo o 
povo, com qUHI!! cU llfraternisou COIIVell
condo-o. comn alhures já dito foi, Je 
que a nrp ll bllca era a Palria. a Patria 
grallUc, forle, poderosa e inl'encircl 
q";'!lrll) e,l:'l cl) l! <ci. dOi "cus deveres é 
do, ' cu' dirC'i lo< 

ｾｩｳＮ｡ｨｩＮ＠ ｜ｉＯＱｲｱｵｾ＠ cada dia que so passa 
nl alnpll lhl'la !In tompo maior 50 lama 

O ge ｾ ｉ｡ｮ･｢｡ｫ ＮＭ ａ｣ｨ［ｬＮＬ･＠ an. 
trp nO..;, "Illito fi;. 'f"'ll;it:d rI., E .. ··,r1o, este 
dhUIII'IO r pprp!wnl:lnlp da ｲ ＧｉｃＺｾＱ＠ rommf"r/'wl 
､ｯｾ＠ Srs. C" ri llllcrd,c &. LUllIjJ. 

... 'J".sas \'1.:.1 tas. 

o 1'1I.1t0 do ｾ ｉ ｡ｲ･ＨＧ ｨ ｡ ｬ＠ ue Perro. 
ｅｉＮｾＬ＠ por!!,,,, () [1111'0 - a grande alma 

ela r,l lrla - hOJP. como ｡ｭ｡ｬｬ ｨ ｾＮ＠ co m() 
S(·l lI pre. ao 1'(, lI1l1 erio de S .. IOào 13aplis

I1 ta, IIU RIU de ｊ［ＬＧ Ｌ ｾＬｲｵＬ＠ em l ordadei ra 

• 
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..4. Ar:TIJAUD InR 

l'ocisSllO, vae até o tUQlulo, OI! l" jn o 
,rpo do Marechal Floriano, dej)o.ltar 
i1hares de ｣ｯｲＨＩ｡ｾ＠ - exprimindu d'cs· 

, 1I10do a sua granrJe actrnlrar,áo e asua 
":It! .-lao eterna ao vulto ilugus1u d,) 
'alill'iro impel'lérrito quo tanto soube 

lerar o nome de sua terra natal. 
O povo, j1nrem.nào vae ao ｾｯｭｩｴ･ｲｩｯＬ＠

'olllinado <:las pllquenas paíxOC< polili· 
'as: « vae obrigarIo ao gran10 amor ria 
Patria, sarça de I10reb que arde se m 
1ueimar, qu e qUl'ima sem destruir ,logo 
que aquece, Iju o eleva. que engranda
I'e. que cxalta, que cleslumbra e que 
lllumina a granrle estrada larga do pro
gresso e da granrleza ». 

Laguna-29-ô-90a . 

Um R opublicano 

Colleglo Municipal 

Sabbatina Escolar 
Dia Ｑｾ＠ a 23 de Junho 

Maria Pinho 226 pontos 
Aimée Alcantara 1!l8 » 
Alice Johauny 154 » 

Candida Ferroira 449 ,) 

Palila J ohauny 148 ,. 
• Alyrio Alcantara 14-5 » 

Plinio Braziliense 1:15 » 
José Fonseca ｾ＠ 3" » 
Amo Gruuer 89 » 
Liban:o Ribeiro e1 )) 

Manoel Pinho 58 » 
Oswaldo Gruner 45 » 

Adhemar U1ysséa 38 » 5 faltas 
Ivo Fonseca l! » 7 » 

ｇ｡ｳｴｾｯ＠ Fouseca )) » 7 li 

lO 

DE ｃｏｎｖｏｾａￇￃｏ＠ DE HEIlDEIROS 
emlo PRAZO DE 90 DUS 

O Doutor Allredo Moreira Go
mes, Juiz de Direito da Comarca 
da Laguna. na forma da lei etc. 

Faço sablJr a todos que o presente 
Edital com o prazo de noventa rlias vi
rem. que, tendo-se procedido a arre
cadaçao dos bens que ficaram por lal
locimento do Major .loaquilO Cardozo de 
Aguiar, cujo inventario se acha iniciado, 
e achando·se ausenle e IJm logar ｮｾｯ＠
sabido. D. Ignez Ermelinrla .'"lia rle 
Altlllo, viura do mesmo finadl' e os her· 
deiros sobrinhos filhos tlo finado .'oão f 

de Souza Siqueira, cito e chamo a refe
rida viuva e aos ditos herdeiros [lara que 
no prazo ｭ｡ｲｾ｡､ｯ＠ venham a este Juizo 
habilitarem-se e requererem (I que lor 
a bem de seus interesses. E para qUA 
｣ｨ･ｾｵ･＠ ao conhecimcllto de tod"s. mano 
dei affixar este no logar de costume e 
publicar pela imprensa. 

Laguna, 19 de .Iunho de ｾＡｽｏ［ＩＮ＠ Eu 
｝Ｉｯｭｩｮｧｯｾ＠ Thomaz Ferl'eira, escril'ão de 
orpha.os e ausentes o escrevi. ＨＳｳｾｩｧｮ｡ﾷ＠

do ) Alf1"edo MOl'Mm Gomr6 - Era o 
que se continha em o dito Edital ao 
qual me reporto e dou Ir. l.aguna.H! 
do .Iunho rio 1905. O ｅｳｾｲｩｶ￠ｯ＠ -Do
mingos Thomaz Ferreira. 

DE CONCURSO Á RSCRIV ANIA 
DE PAZ 

O DI'. Alfrello ｾｉｯｲ･ｩｭ＠ Gomos 
Juiz de Direito lill COlUarca da 
Lagunu, em \' irtude (Ia Lei ete. 

fl'. "I, , b .r ao que o presente edital I 
v;rf'1D ou d·elle tiverem conhecimento 
Ijue ":o virtlld ,Ie ortll'm do Exmo. 
HI·. DI'. ｾ･｣ｲ＠ 'InI"lO Gl'ral ､ｯｾ＠ " "gO('IOS 1 
tio Edtatlo, firm:llta (Ie 9 do andante. e I 
póll'a f>xf'rll\':lo tio ､ｩ ｬｓｰｯｾｴｦＩ＠ no ｄ･Ｈｾｲｰｴｯ＠
n' 22\l de 2t de Deselllbl'o de 1901 

, I ' aClla·se (" novo "m ('f)nr 'Jr o -rll'''h. 
dflta a 30 dias o officio (k E ,<PIWÜO de 
Paz do Districto da villa do Imaruhy, 
crefldo pela Lei n· 29 de 23 de Agos
t.o de 1833; devr n lo os candidatos ha
bilitarem-se parn requerer a serventia 
vitalici a d'esse officio com os documen· 
tllS l\ que se referem os artigos 19 e se
guintes do citado Decreto n· 22f1, apre
sentando·os a este jlliso no prazo SUpl'll 
citado, afim de terem o destino legal. 
E para qlle chegue ao conhecimento 
de t.odos, m:l.ndei passar este que será 
affixado no logar de costume e publica· 
do ",ela imprensa official. Dado e 
passado nesta cidarle da Laguna, em 
19 de Junho de Ｑ ＹＰｾＮ＠ Eu Horacio 
Candido Coimbra Guimarães, Escrivão 
do civil e crime, o fiz . (allsignado) 
-Alft·pdo M 01·eitrf! Gomes.- E nada 
mais ie continha no presente Edital ao 
q llal me reporto e dou ftÍ. Está con
forme. Lagun fi 19 de J unho de 1905 

O ｅ ｾ ｣ｲｩｶ￣ｯ＠

Horacio Candido Coimbra Guimarães 

SUBSTITUIÇIi.O 
da" estampilhos do sello adheslvo 

Faço publico , para conhecimento dos 
interessndos. que, nesta Repartição, se 
procederá, DO prazo improrogavel de 
ＱｾＬ＠ dias, a terminar em p de Julho pro
ximo, á substituição das est"mpilhas do 
ｾ･ｬｬｵ＠ adhesivo, em circulat:ão, das ta
xas de $300, 1$000, , 000, 5$000 e 
20$OOO,pelas do novo padrão. 

ｾｲ･ｺＺＺＮ＠ c!e Readas Fedel'ues da Lagu
na, em 17 de Junho de 1905. 

O ADIII/lI8TIIADOR 

Ernesto Ap"ricio de ｇｯｾ＠ Rabello. 

1111710108 . 

DENTISTA 
Salomão da Costa Guerra 

tendo se habilitado na arte 
dentaria no RIO de Janeiro, 
onde tambem praticou em ga
binetes dentarios, propOe-se 
a executar qualquer trabalho 
concernente a esta arte, co
mo: 

Obturação plastica-cimen 
tós, phosphato , pJatiaa e&c_; 
ohturação, restauraQAo total 
ou ｰ｡ｲ｣ｩｾｬ＠ aouroou a platina; 
collocação de dentes a ,ivol, 
coroas de ouro ou de porcel -
na; dentes em placa de Ollro 
ou vulcanite; dentes em pla
ca-Bridge Work; concerto 
dentaduras; ext Ao n.. 
tl"S ou raizes Ih 
dor; raspagem ti 

clarificação de dentes etc.· -
Garante a perfeição do tr - &, 

halho, para o que dispõe de 
1II0uemos apparelhos em sua 
casa, á pr;;tça Conselheiro !\Ia
fra ucsLa cidade, onde é f'n
contrauo todos os dias das ｾ＠
horas da manhã ás 4 da tarde. 

NOVO LLOYD BRAZILEIRO 
o PAQUETE 

ITAPEMIRIM 
E' esperado dos portos do 

norte a '1 ele Julho. 
Sahirà depois de indispen

savel demora, recebendo car
gas e passageiros e em transi
to para os; portos do Norte e Sul 
da Republica. 

As cargas em transito, terão 
sempre prompta baldeação. 

o Agente 

ARY CABRAL. 

José Gomes do A..maral 
Filho 

eIR URGIÃO DENTISTA 

Communica ao publtcodes
ta cidade que em Sf'lI gabine
te dentarlo executa-se qual
quer trabalho do dominio 0-

dontologico, sendo os mesmos 
feitos pelo systema moderno 
e de accordo com a alta esco
]a norte-americana, garanti
d08 por muitos annos e sem
pre com bellissima thetica. 

Co ultas das 8 horas da 
manhã ás 5 da tarde. 

COl"SULTOIUO E ｒｅｓｉｄｅｎｃｉｾ＠

Rua t 5 de oyembro- D. , 

VlIlde- o w... ueIouJ n Vi I
l, co. a .". ... -ioo alque

res de f.rinlla. 
'htpa'" ..... 
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A ACTUALlDADE 
w 

GAB, SUL DO ESTADO 
-DE-

ＬｾＤｴ＠ ＬＬＡｬｴ､｡ｬｬｾ＠ de ｾｻ｡ｴｨｴＤ＠
CIlt\HLTAIUA P PELAHIA 

E 

ｾＢＧｙＧｰｯｧｲ｡ＧｰｨＺｩ｡＠

ORTIMEXTO COMPLETO DE FUMO 
Cigarro piteira e objectos de e criptorio 

EM FRENTE A ESTA§ÃO TELEGRAPHICA 

LAGUNA 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

LOJ A DAS ANDORINHAS ........................................................ 
Dli: 

ＭＭＭＭＭｾ］］］ｾｯｾ］ｾｾｾｾ］］ｾ］ｾ＠ __ __ 
Grande deposito de chitas de diversos padrõ0s, 

merinó , caça, ri cadinho; casemlra, diagonal, ensine-
;.a. 'lI.ld! flUIS. brin; gravatas de seda; chapeus desol e cabeç.a. 

ｌ･ｴｬｾｯｳＬ＠ collarinho , punhos, abotoadura, camisa 
para 11Omens, etc.; preços os mais rasoaveis. 

Depo ito dos agrauavels e saboro os 

ｆｾｇｏｓ＠ DA SYRIA 

-- RUA DA PRAIA --
..-........ .... ... ...... ...... ............ ....... . o •• 0.0 ••••••••••••••••••• ... .. ... ........ ... ... .... 

ｐｈａｒｾａｃｉａ＠ AMERICA 
-DE-

ｾ＠ IItlq t I ｾ＠ f ｬｉｾｱ＠ ri 11 ｾ＠ 11$11 
Completo sortimento de drogas, productos chimico e 

. . pharmaceuticos. 
E peclalldades ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾ＠ e e tranue'ras homoepalh' '. _ , la, Crum 

para InJecçoe bypodprmica. 
'.rr:lgadore , mamadeira, abonctes 

medtClt1aeS, lilenuometl'o para banhos, etc. 

ｾ＠ DIreita. LAGUNA 

A 

ｃａｾ＠ A ULYSSÊA 
al'isa aos St'IIS CI't';:!I\I\7.PS e ao publire 

'Que acaba d.' I'ecellt'r um grande nr
timento dr: 

Occu!os c pt'IlCr'lw1 com ｾｲ｡ｯｳ＠ p d, 
cores; l('ntos ; lindM ＨＧｾｉｴＬｪｮｳ＠ para ｣ｮｾﾭ

tura . barba O unhas : sup(\riol'('s ｉＧｾｲｯﾷ＠

I'a para dCllt('s; ［ＺＡｉＧ｡ｲ｡ｴ｡ｾ＠ dos ma i, lin
rio ｰ｡ｵｲ･ｾ＠ e ((' Itios mais nl<lut'roO'j 
b OIl ' suspPllsorios, gorros. s;lpatiohos. 
toucas e jalrcos de lã. capas para CI ian· 
ça e fichu ' lindi ssirnos. 

HaJ'rnCl llicas de sop ro e OIagnificas 
gaitas. 

Relogios para parede e papel a [an
tazia. mignon . 1'1:.ca . lampPI1es para 
meza , para ｬｾｮ＠ lllrar e de gelatina . 

Lindo brlnqurdos. lirros com gra
vura u bonecJs rostida' o nuas, gran· 
des e pllQl1f'llinas. 

Completo sortimento rio costas para 
compras . flores . co ' turn <, 0,cI11a, etc .• 
dos mais brllos moi/rios. . 

Objoctos de toil!'!.e para brindes co
mo: -sa lJ one lrs. agua florida . copos d8 
corr.s. porta cal'tOI'·. vazos. albuns para 
relratos. caixas com 'nusica e muitos 
oulros olJjeclos. • 

JOI'llal de ｾｬｯ､｡Ｘ＠

MODA EL EGA.'TE 

ｾｬ｡ｧｮｩｦｩ｣ｯ＠ jornal con tendo ell'j(a nles 
modelo dr ｜Ｇ･ｾｬｩ､ｯＬ＠ borebdoi e 
roupa_branca 1 000 

ESTAÇão 

Com "ariados e ｉＡｲＳ｣ｩＨＱｾｏｳ＠ modolo 
de bordado roupa branra . blusas 
･ｴｾ＠ Trm:llloldes, u(1plclIIl'nto litl"· 
rarro etc. 1$700 

ｇｒ｜ｬｾｄｒｓ＠ ｍｏｄｅｾ￭ｄｅ＠ P AIUS 

ｅｓ｛ｬｬ･ｮ､ｩ､ｯｾｪｯｲｮ｡ｬ＠ ｰ｡ｲｩｳｩｲｮｾ Ｎ ･＠ com 
modelos êoloridos, de ｳ｡ｬ｡ｾＮ＠ blu as, 
renda , 2$000 

MET ROPOLITANO 

E,cripto em quatro Iingu3s, e ron
tendo mai s de ei ｣ｲｮｴｯｾ＠ modelos de 
re tidos. cap"s, bordados. roupa 
btll oca, collari ｮＡｬｏｾ＠ rendados ele. 

3$500 

MrSICAS para piano. de lIi1anel 
Cavalcanti,.I.Christo. H. Braga. ele: 

N .'- CASA ULYS8ÉJl. 

VEWDAS SÔ A D.fiHEIRt 
'---- === 

V Ando-se urna parrlha de ｢･ｾｬ｡ｳ＠ para 
rarroças. con , tando de um burro 

uma bpsta. sendo esta muilo ｰｲｯｾ＠
para ｭ ｾｮ ｬ｡ｲｬ ｡Ｎ＠

Qucm pretClluer dirija-se a casa 
dinha. 

Cigarros «Conselheiro Marra» 
ｰｾｲ｡､ｯ ｳ＠ com eHp cial fumo No u ... --.. 

f:) t:L DO Eh'f;l DO. . 

CAI1TOES POSTAES - ....... .. 

\ iSIéI :-;, lypO. ,plwntasia r 11I1Dr

das. 1\0 Gab. Sul do 
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