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UI DI'IEI 

Nilo é fóra de proposito tratarmlls 
n' este momento lia agricultura e do 
<Clllnmereio, as duas ]lrincipaes fontes 
da riqueza publica, quando prestes vae 
funcciollar o Congresso estadoal. corpQ
.. .açàG que muito poderá fazer em prol 
d08 primordiaes interesses de tão im
portante assumpto. 

A erize agudissima por que estam 
passando o trabalho agricGla e o com
rnercio, é o resultado, Bem duvida,d' j2S

.aa oeixação inclemente de parte de 
todos os governos,ew geral da União, á 
'Par d'easa lnta infrene de iucGn(essaveis 
conveniencias de uma politica ruinosa 
oe ilestruidor.a do caracter e dos costu
mes do nosso povo . 

O governo gera,l tem,é certo, repre
.sentado, par,\ com estes ramos da for
tuna publica, e desde os tempos da mo
!Iarchia, o papel do verdadeiro uzura
rio' e tão grande tem sido a falta de 
Ｚ｡ｴｴｾｉｬￇ￣ｏＬ＠ que a situação foi se eom
hllindo de forma tal a chegar ao 
-estado que hoj e com tristeza vemos: a 
1\gricnltura estorcendo-se em lenta .e 
:aflEctiva • gonia, e () commerclO, asphl
xiado,sob a pressão de ｾ･ｳ｡､ｯｳ＠ e ｾ･ｸ｡ﾭ
torios impostos, exhaundo , anemlCO de 
recursos definhando dia a dia e arras-, , . 
iandG-se em meio de uma exJstenCla a 
mais deprimente_ 

E.diante de tll.o doloroso quadro nada 
ｾ･＠ t€lm feito e tudo caminha indelfe
rente a esse grande clamor que se le
vanta de todos os pont()s do Plliz! 

'ral estado de C()usas não pode se 
lD:;)nter por mai! tempo: é necessario 
que o Governo providencie DO sentido 
de melhorar a situação desses factares 
<Ia riqueza e fortuna publica, quer pro
movendo uma C()rrente immigratoria 
.esta vel., q li cr creando bancos regionaes 
JIouxiliatIvos da pequena lavoura, que é 
principalmente a que mais precisa de 
ser soC'corrida e alentada.. 

O Congrel!i!o do Estado nãa deve, 
･ｮｴｮｾｴ｡ｮｴｯＬ＠ esperar pelos recursos da 
Ullião, cumpre-lhe fazer algllma co usa 
D' este sentido. 

Preciso é,que 08 n0880I legisladores 
88 compenetrem de tão importante ali' 

Bumpto,e trabalhem para o engrande· 
cimento da agricultura, e para o deaa
(l)gameDto do commercio áfim de que 
paua o Estado gozar de um perfeito 
progreMo. 

E para este ､･ｾ｡ｴｵＢＬ＠ ｣ｵｭｾｲ･＠

convergir aa n088as \'Il!taa, 08 n08l08 m
t.litoa os 1l0SS08 esforços, a n08sa bCla 
vontade, porque d·!lhi 'é que virá a ri
queza a importancla moral e material, 
e o verdadeiro engrandecimento da 
no. terra natal. 

Devem08 IPl'Oveltar o momlllto q\le 

Ｘｴｲ｡ｖＸｬｬＶｬｬｬＰＸｾｾＺｾｓ］ｩｾＱ＠fazermoa em 
Blta4o. que 

tenções d'aque1les que o dirigem, áfim 
de que seja evitado maior ma.L 

Estamos canvencidos de que o Con
grcsso ･ｾｴ｡､ｯｬ｜ｬ＠ alguma cousa fará 
n'este sentido, ou proporcionando os 
meios para a ､ｩｭｩｮ ｵｩｾｯ＠ de impostos, 
ou facilitando a exportação e a impor
tação e jl\, muito pr.ncipalmente, indo 
em soccorro da agricultura_ para que 
seja eUa salva de um t()ta! aniqllila
mellto. 

São estes os DOSSOS votos, porque 
necessitamos cuidar do futuro desta 
terra que COI\! tanto zelo foi tra
tada pelos nossos maiores. 

Abramos mãos d'essa futil po tica
gem que tanto tem enel·vado a nBS9a 
actividade \I pervertido onosso caracter 
e concorramo:! unido:! no sentido de 
i1alvarmos as fontes da nossa rique7..a 
publica e particular_ 

E' este o nosso deTer e mais ainda 
o do GO\ erno_ 

Venham, pois, do Congresso leis 
salvadoras e garantidBras d'eoas fontes 
d,\ nossa riqueza, Mim de que os Agri
cultores, cheios de confiança, possam 
dar incremento aa trabalho e para que 
o Commercio desassombrado possa agir 
pondo em movimentação toda a sua 
potente actividade, hoje atrophiada por 
uma tributaçãO ,exatoria e até meSlDO 
iniqua_ 

GAZETILHA 

Para a eapital.-Cem des
tino a Florianopolis eguiram á 25deste, 
os ex mos . srs. Coronel José Mauricio 
dos Santos, DI'. Ferreira Lima e Coro· 
nelJ osé Fernandes Martins, deputados 
estadoaes, que vam tomar parte nos 
trabalhos do Congresso_ 

Desejamos que os representantes do 
sul propugnem pelo progrel!i!o desta 
zona feracíssima, trabalhand() para me
lhorar a sorte da sua agricultum, do 
seu commer.io e da aua industria nas
cente_ 

Com o Flacal.- RogamoB a 
este funccionario municipal. qne esten
da as Buas vistas para a immnndieie que 
vae pelas ruas, travellB8l\. praias, lar
gos e praças desta cidade, Cuj08 habi
tantes apenas pedem um poueothitaho 
de bOa vontade, áfim de qlle .11a _ja 
uma daa maia aceiadaa e mala attra
hentea do Eatado. 

VejamoB ae delta V81- 8 eom tio 
bODa modos e * _i"".,.,.,,,,, -
uhirá .m. CCI1IIA provei 

. ::s::z S!!!8 

La III t IDlavel.-As formalidnrl ('I 
e exigencias, muitas vezes sem ra4iio 
de ser, que os funccionarios publicos 
ｦ･ｵ･ｲ｡ＧｩＡｾ＠ consideram in<l:speusaveis á 
solução dos papeis que transitam em 
suas repartições são de tal forma que, 
trancam ente, não ha quem dp ;xe de 
reconhecer que os direitos e intere. -(>3 

das partes são geralmente prejuf\ic:l los 
com a demaziada morosidade de mD 

ultjmatum nos negocios á cargo de 
qualquer repartição publica federal. 

J á ultrapassa os limites da pacien· 
cia humana, o faeto de que vamos 
tratar. 

Andrajoso e maltrapilho,neceseitando 
da caridade publica, vemas quali dia
riamente pelas ruas publicas da 
cidade, o infeliz slIptuagenario Manoel 
Silveira Cobra, guartla aposentado da 
Repartição Geral dos Telegraphos, 
que ha quatro longos annos pede e 
suppliea o resultado monetario da sua 
aposentadoria, senda os seus rogol! 
sempre baldadosl 

E' simplesmente lastimavel seme
lhante desrespeito aos sagrad08 t!ire:tos 
do desprotegido Silveira Cobra! 

O governo Federal deve comprehen
der, que factos destll natureza não o 
recommendam aute o povo' mórmente 
quando se trata de um como este, cuja 
victima é um funccionario que dedicou 
81 annos de serviço acti\'o á cauza 
publica. 

R note-ee: ha na Capital Feclera\ um 
advogado, conforme nos ｣ｯｮｾｴ｡Ｎ＠ trll
tando da interminavel papelada de tão 
somnolenta aposentado! ill, mediante o 
modico honorario de 50'/.111. 

Sem cOlDmentarios ! 

Coollltituição.-Foi approva
do pelo Congresso do Cear'l o 1'1'0-
jectQ da Reforma constitucional do 
Rstado_ 

Vla·f"errea.- Para a e$trada 
em con8trucção n'eate Estade, ehegou 
no porto de S. Francisco o vap())' <l1Ie
mão Argenti1llJ, truendo MO tonela
das de trilh08. 

8er"lço da Barra.-Já 
tão sendo assentados os trilhos que vie
ram para 08 trabalhos da 00881\ B:\rra_ 
ａｾ＠ o fim do corrente mez é espera

da a locomotiva que já sabiu da Eu· 
ropa. 

Mençilo honro.a.···Foi este 
o premio com que o jury da ExpOBiçAo 
de Agricultllra do Estado distinguio OI 

trabalhu typographicoB da ofticina do 
DOIIO amigo o ar. José Luciano tle 
•• , proprietario e edictof Il'eata r.o.. 
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Scrriço especial 

f LORI I. (lP(lU . ｾ［［＠

AcubaRl de chE'lgnr no 
ItnpcmiriOll. sendo a:cce. 
bidol!l por lDuit.os ｾｕｕｬｧ＿ｓＬ＠
os deput.Ados di'. JonqulU" 
Ferl'eira Linla, coronel 
JOsÉ' Mauricio dos Saut08 
e cOI'ouel ,JotiJé FernandetiJ 

.Mnrtins, 
.}·I,ORUNOPOLl8. ｾＵ＠

I.nnif"c8lon·se um incen· 
41:0 no • • erendo do Rio de 
Janeiro sendo sensiveis 
os ｰｩＢｾｵｩｺｯｏｪ＠ causados. O 

corpo de bombeia'os co?, 
nJgun-.lrabalbOCOllsegulo I 

IiUIÕlal' as suas propor· 
ç (ie8. abafando áflnal. 

RIO, 26 

O '8upreDlo Tribunal 
Federal t.Onlando conbe
ciment.o do recur.o int.er· 
poslO pelol!! 8CC3s ados e 
iOlplicados no celebre ca· 
so das pedras occorrido 
á 4 annos passados n 'est.a 
.. " pit.al. absolveu o dr.Di. 
dilUO Agapito da "eiga e 
L e ão Ribeiro. conde· 
ＺｄｈｕｾＺＺＺＮ､ｯＮｰ ｯｲ･ ｉｄＮｯ＠ dr.Fa.us· 
"'0 dos 8aut.os. 

A decisãe quanto aos 
absolvidos causou o me· 
lhor e8"eit.o possivel no 
e pirit.o puhlico. 

O recinto do Tribunal 
･ ｾｴ｡ｶ ｡＠ replet.o de p essoas 
q ue concorreram ali pal'a 
ｔＧ ｾＧ Ｂｳｴｩｲ＠ a sessão que se 
t.ornou solemn('l. 

FLOl!U110POLIl!, '1'1 
Em vista das va;:as exis· 

t.ent.es no quadro do exer· 
cit.o, estão asseutada) as 
promoç ões dos Generae 
Camara e D!lrboza. e á 
promoção o CoI'Onel Fir. 
Dlino Rego a g e neral de 
brigada. 

Annit.a Garihaldi. - Rpali· 
SOU no dODlÍDbo ultimo,eJta :u:.>OC!3ção 
3 di"er ão annunciada, tendI) hando 
grande concorrencia e sendo a metma 
abnlhant..uia pela banda muzicr.J Carlos 
Gomes. 

Superintendencia ｾＧｵﾷ＠

ni(';pal.-ABilumiu o exercicio Ms· 
i e car;;6 o 110 o am:go irr. major Oacar 
(je Gllimarãee Pinho, digno ｾｯＮ＠ substi
tuto munic:raL 

filociedadc Catharinense 
d e Ｎ Ｂｾｲｩ｣ｵｬｴＮｵｬﾷ｡ＮＭ :\OH DlRE 

CTOIlIA: ＡＧｲ｣ｾＧ､･ｮｴ｣Ｌ＠ dr. Lebon Regis; 
VI"e'prp :rlente, Pereira de Oliveira; 
10 . • ,e('reta rio , Gomes,lardim; 2°. Se· 
cre! ario. I!r. I-Ia\ io ｾ Ｂ｣ｩｭ･ｮｴ ｯ ［＠ e 
Thezoureiro, ou to LOótada, 

Asvlo Cr·cche.···Pa(':l a C,ll'ta 
do no. ｾￕ＠ estimado ami!!o o SI'. c<lronel 
Antonio ｾ｢｣ｨ Ｌｬ ､ｯ＠ da ROla ch;lmal.nos 
a attenção dI) ' uosso ｬｾｩｴｯｲ･ＸＮ＠ de ｾｰｬｬ Ｇ＠
do que seja bem uccelttl, eplgraphall ' 
do a que é destinada. 

« ll/ll$tre Redaelo/' 
OlIerecendovos o inclu ' os fo lhetos. 

tenho por fim chamar vo 'sa e,clareclda 
inteliigencia e b o lU fundamontada 
orientação para um assumpto do qual 
depende a futnra ｬ ･ ｬｩ｣ｩｾ｡､･＠ d,a famlll'" 
Lagllnel1 e, a ｉ ｎｾｔｒｕｃＨＬＧａｏ＠ E CARIDADE. 

Promorer e desenl"olfer o aluor peja 
in truc,ao ba 'eada em ｯ ｬ ｩ､ｾ＠ e. bem 
comprehendida moral é o objectll'o de 
todos quanto Sil.lceramenle. trabalhao 
pelo bertl da patrJa e da ol lda consll· 
luiç:lo da familia. Crente e abraçado 
a e te hllmanilario pri ncip io, CO RtO com 
VOS' I) ratioso auxilio na santa propagan
da do "Novo Manual Educativo " tao 
profis ional e magistralmente elahorado 
pela illu ·trada redactora da Voz Ma
temal e veneravel dirtlctora do " Asylo 
e Creche da Associaçao Feminina Be· 
neficente e Inslrucliva de S. Paulo " 
D. Analia Franco. 

A Voz Matemal é o jornal dedicado 
ás m:llls , e no meu humilde modo de 
ver e sentir, julgo que nenhuma mae, 
digna de tao ｾ｡ｧｲ｡Ｎ､ｯ＠ ｾｯｭ ･Ｌ＠ se . deve 
privar da leitura dum ]ornal, cUJa as· 
signalura il apenas 2$ púr annCJ; idem 
dn " lI anual Edllcatil'o"- por anno ( 12 
numeros ) 3S000, um fasciculo 300. 
" Poesias Escolhidas" um fasciculo 500. 
O primeiro e segu Rdo fasciculo do "Ma
nual" ja e acham á disposição das 
Exmas. maes e dignos chefes ｾ･＠ fami· 
lia e mais enhorila, Qu e desejem tornar 
assignalura, em a casa com mel'cial d05 
conceituadus COli1111Mciantcs SI S. Pa· 
checo & Irmãn. O humilde ignala · 
rio d'estas linhas encarregar · se·ha, 
gratuitamente. a lazer a J'enJessa das 
im porta nci as das assignaluras e dár to
do e qualquer esclarecimento a quem 
o exigir. 

Acceitae, Sr. Redactor. em nome dos 
orphao ' e viuvas rf'co lhidos ao " Asylo e 
Creche da Associação Feminina e rns
trnctiva de S. Paulo" os meus maili 
ｉｾ･ｳ＠ e sillcerOi agradecimentos. 

A. TONIO MACR!DO DA ROlA.» 

Entre nós'-Vindo da Capital 
chegou a 24 do andante o exmg dr. 
Heraclito Carneiro Ribei ro. ilIustre 
Prefeito de Policia do EstaJo. S. Exa. 
segue a 10. de Ago"to com a sua pre· 
sada fam ilia. 

Nossas respeito_as saudações. 

AlistaUlento eleitoral,
O Superior TribllDal de Justiça de S. 
Paulo acaba de proferir ､･ｾｫｬｯ＠ firman
do a competencia do E"tado para le. 
gislar sobre alistamento eleitoral . 

O aceordão está em têrmoB claros e 
precisos e funda-se em textos da Cons· 
tituiçl\o Federal. 

-O Preeidente do Estado do Ceará, 
em sua mensagem ao CougJ'e.so firma 
tambem a competencia do Estado em 
legi.laJ' sobre o as.oumpto e manda 
manter as leis ･ｬ･ｩｴｯｲ｡ｅＧｾ＠ elo Estado. 

Deóejamos vêr a attitutle da União 
na especie. Aguardemos os factos. ------ ---
Corle. de ca lç, ' e ｾｯｊｊ＠ .. s 

Xa AH.lü, laria (,i ,\LLETI . 

Â ACTUALTDADE 
• 

Annel de snngue.-Umch!. 
miro fl'llDcrz, ehl'fe d08 !J'llhnlhos chl' 
mie)8 de Pn riz, tl' q' a idt :\ dI' fllzl'r um 
anne\. a que ｾｦＧ＠ pôde ｾｨＺｴｮＧＺｴｊＧ＠ - 8?nel 
de sangue. Cum E'!felto, 081'. RIU ruel 
extrahiu do seu proprio ｳ｡ｮｰＺ ｾ･ Ｎ＠ e do 
sang;ue de pes30:ls nE aua ftll11llm ullla 
d termill:\lh ,]uantilbd de f ｾＧＱＧＰ＠ que, 
ｴｲ｡ｮ ｳ ｾ＠ l'I\li1do em globulos, . tomeeeu 
sufficiente mataria pam a hlbrlCaçl'iO 
de um anne!. 

R e i da florestn.-E' sob es· 
ta ､ ･ ｮｯｭｩｬｊ｡ｾ￣ｯ＠ conhecido um ertranbo 
indi" iduo que vive nl\ ｦ｡ｾｯｳ｡＠ florss ta 
de Windsor e que os ]ornaes assim 
descrevem: 

« HtI cerca de dous annOB Moolton, 
assim se chama0 homemzinho,escolheu 
para domicilio o cimo de um alto cal" 
valho. Ahi arranjou. entre os ramos, 
ｵｭｾ＠ especie de ninho, oude passa as 
noutes e onde se refugia quando os 
guardas o perseguem mais de perto. 
Durante a estação da fartum vIve de 
fructas agrestes; e quand? estas, faro 
tam , soccorre·se d.l caça mluLla. ｓ ｩ ｾｬｶｯ＠
os pequeuos abllsos de caçador furtl\'o, 
é um ｳ ｵ ｧｾｩｴｯ＠ inofIensivoj mas Q lle te m 
dado o que ftlzer aos ｧｵ｡ｲ､｡ｾ＠ da tlo
resta. 

P ar:1 fin em ｾＮＩｳｴＺ｜＠ de fum 'lr Os cig:\l'ro l 
ｅｘＧｬＧｉ｜Ｎ｜ﾷｆｏｮｔｅｾ Ｚ＠ no G. Sul do Estado 

Anão.-Está de presente em 
Londres um ltnflo muito mais interes 
sante pela regularidade dassuus propor
çOes do que pelo seu ｴ｡ｭｾｮ＠ ho. se bem 
que mp(,'a apenM omS5 de altura. Foi 
4I escoberto o anuo passado na Bil'lnania 
e conta 22 annos de idade. O miuua
culo individ uo é dotado de finissima in· 
telligencia. Rm poucos mezes ap ren· 
deu o inglez, de maneira a se fazer en
tender sem grande difficuldade. 

E' muito alegre, go.ta immeusa
mente de fumar e bebe com o mais 
regr.larl o prazer copazios de stout. 

Encyclica. - A 19 do mez pas
sado o orgilo official do Vaticano pu
blicou uma ･､ｩｾ Ｇ ￣ｯ＠ especial contendo 
urna 11 0"1\ eneyelica do Papa ácerca da 
ncção dos catholicos . 

Esse documento marca urna época 
fIO,a na historia da Egreja. porquanto 
quebra com o passado,que condemnou 
o movimento dos jovens catholicos, e 
recommenela fi un ião do Centro do povo 
allemão como typo a seguir. 

O ponto mais importante é Que Pio 
X ordena aos catholicOd que se prepa. 
rem para urna propaganda política 
actiTa. 

Este edicto papal quazi revolll(;lona 
rio e:Jcheu de alegria ti tod03 os pa
triot3ll italianos. 

Deces80.·· Victim:1. de pertinaz 
enfermidade, fall eceu no dhl 26 do 
llu o ntE' o sr. Adltlberto Octaviano do 
Amaral e Silva, filHO do Profesijor Da. 
vid do Amaral e SiI\'a. 

Ao ｾ･ｵ＠ enterro compareceram mui. 
ｴｯｾ＠ amIgos da Exa. Fumllia enlutada 
a.quem enviamos as nossas condolen: 
clas. 

Grande bnl'tilho 
No Gab, S uI do E:stado . 
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Sabbatina Escolar 
Dia 10 a 17 de Julho 

Maria Pinho 250 pontos 
Aimée Alcantara 198 » 
Alice JohallDY 175 » 
AI,) rio Alcantafa J.17 » 
J )., ", FO\Jt>eca H3 » 
Calldida Teixeira ｾＳＸ＠ » 

l'l;nio BrazilienBe 135 » 
El'lah Lemos 126 » 
I v o FOJ1 seca. 116 » 
P 'l ula .J ohanJ1y 113 " A!'no Gruner 101 » 
(l alt:1o Fonseca Ｙｾ＠ ｾ＠

Adh t> mal' Ulysséa 90 » 
. ihao:o Ribeiro 88 » 
() ｾｷ ｦｬｬ､ｯ＠ Gruner 63 » 
IIC 

! PEDIDOS 
ｾ ｊｪｾｦＦ＠ ｾｾ｀ｂ｀ｊｪｬｬｩ＠

) e ordem da Dil'ectoria des
te Club, COD vido aos SI'S. so
c ' os e oelas, e Exmas. fami
l!as para assistirem ao baile 
co rrespondente ao presente 
mez, que se realisarà Domin
go 30 do corrente,no Congres
so LagunEmse. 

Se{;retaJ'ia do Club Magno
lia} 27 ae JUHlO de 1905. 

A 1'. Secretaria 
A ngclina Gomes 

MONSENUOi BR.\.NCO. 

ｄ･｣ｬＦｾ｡ＮＹｩｏ＠
José Luc.:ano de Mattos,pro

prietario do Gabinete Sul do 
Estado,avizaao publico, tanto 
deste municipio, como f61'a 
d'elle que, deste mez em dian
te}não vende mais fiado e nem 
entl'eRa trabalhos typographi
cos á pessoa alguma, sem o 
r espectivo pagamento. 

LI\GUNA,-1-7-05. 

V
ende-se, uma boa casa 
sita á praça Conselheiro 

l\Iarra, com porta e janella na 
fl'pnte, dois quartos, uma sala 
0(' jantar, um mirante com es
plpndida vista para o Campo 
de FOra e o Areal, CObinha, 
despensa e um quintal até a 
praia do Potreiro. 
- -

modaçôes para famiJia e com 
asplendido quintal. 

Tl'ata-sp de ambas ('om 
Alarcilio Gonçalves Fui.sea. 

DENTISTA 
Salolllüo da Costa Guerra 

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

Obturação plastica-cimen 
tos, phosphatos, platina etc.; 
obturação, restauraçãO total 
ou parcial a ouro ou a platina; 
collocação de dentes a pivot, 
coroas de ouro ou de porcela
na; dentes em placa de ouro 
ou vulcanite; dentes sem pla-

Vendas pelu custo 
N. Gab, Sul do Estado 

ca-Bridge Work; concerto de 
dentaduras; extração de den
tes ou raizes sem a minima 
dor' raspaO'e de tarturo e , " 
c1al'ificação de dentes etc. 

Garante a perfeição do tra
balho, para o que dispõe de 
mod ernos apparelhos em sua 
casa, á pra-ya Conselheiro Ma
fra desta cidade, onde é en
contrado todos os dias das 8 
horas da manhã ás 4 da tarde. 

«REVISTA DA HEMANA. 
Vende -se Da CaBa UlYBséa a 300 rs. 

Vende-se uma casa terrea 
situada á rua Santo Antonio, 
desta cidadP, emfrente ao Ho
tel Monte Claro. Para infor
mações nesta typographla. 

Vende-se o hiati nacional CA ｐａｾｉﾭ
ｾｉａ Ｌ＠ com a lotaC:iO de 300 alque

res de farinha. 
T:lquaraçutuba 

Lenços e gravatas pelo cu.to 
No Gab. SUl do E.t.ed 

• Cultura de pIou ta •• 

Estejol'nal ilIustrado servirá esplcial 
mente para descripç:io das numeroUII 
plantas uteis que se a<4lptam a08 climas 
do Brazil, bem como d'Ii seus modos de 
cultura e sua utilidade. 

Aaaignatura annual 6$000 

A CASA ULYSStA encarr .... 

DF.f.ICIb80li CI","08 PAL'WlIAOO8 
REli, no G ,bln.te Sul do Ea&ad ... 

NOVO I.LOYD BIUZILEIRO 
O P"-QUETE 

ITAPEMIRIM 
E' esperado dos portos do ' 

norte a 1 de Agosto. 
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, tera.o 
sempre prompta baldeação. 

o Ageute 

ARY CABRAL. 

FORTES-de bom paladar e ｡ｲｯｭｾｴｩ･ｯｬＮ＠
somente no Gabinete Sul do Estado. 

-os ANNAES-
SBIUIURIO DI! LITTER.l.TURA, ARTI, BOIU

OIA B H!DUSTBIA. 

':-16 pa:Jinas cada numero. -

Publica.ção dirigida lJelo primoroso jor 
nalista D01J,imyos Oly1lipio, autor de in
nu meros I'omances e candidato á cadeira 
de J osÍ' ;lo Patrocinio. na Academia dA 
Scúmck'l$ e Lettras do Rio de Janeiro. 

Assign?tw·a Ｘ ､ ｭ Ｈｊ ｳｴｲ｡ｬＱＲｾｏｏｏ＠

ｆ ｒＮＮ｜ＮＮｾｃ ｉｓｃｏ＠ B'ERN ANDES 

encarrcgn-se de assiglll\turas n'esta ci
ciade. 

José Gomes do Amaral 
Filho 

ｃ｜ｒｕｒｇｉＮｾｏ＠ DENTISTA 

Communica ao publico des· 
ta cidade que em seu gabine
te dentano executa-se qua l
fi U('r trabalho do dominio 0-

L 

dontologico, sendo os mesmos 
f itos pelo systel1la moderno 
c de accordo com n alta esco
la norte-americana, garanti
dos por muitos an1l0s e sem
pre com bellissima esthetica • 

Consultas das 8 horas da 
manhA ás 5 da tarde. 

CONSULTOtUO R RESlDE:CU: 

Rua t 5 de Novembro u. 9 

Meias de)á de 801) 8 '500 
r . DO Gabinete Sul do ｾｴ｡､ｯＮ＠

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Â ACTUALlDADE 

GAB, SUL DO ESTADO 
- DE-

ｾ｜ｬＤｴ＠ iuttnU\l de ｾｬｴｴｴ｜ＱＤ＠
CHAR ;TAlHA PAPELARIA 

B 

ｾｹ ｰ ｯｧＺｲ｡ｰｨＺｩ｡＠

SORTIME.iTO COMPLETO DE FUMOS, 
Cigarros, piteiras e objectos de escriptorio 

EM FRENTE A ESTAÇÃO TELEGRAPHICA 

LAGUNA 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾ＠

LOJA DAS ANDORIN HAS ........................................................ 
DE 

ＭＭＭ ＭＭｾｾｾｾｾｾ］］ｾ ＭＭ ＭＭ Ｍ

Grande deposito de chitas de diversos padrões, 
prin6, cara, riscaoinho; casemlra, diagonal, casinp

-

ｴ｡ ｾ＠ m ..I . Ｇ ｮ ｾ ｳＬ｢ｲｩｮＬ＠ gravatas de seda; chapeus de soI e caheça. 
Len<:o', collarinhos, punhos, abotoaduras, camisas 

para homens, etc.; preços os mais rasoaveis. 
Deposito dos agradaveJs e saborosos 

ｆｾｇ＠ S DA SYRIA 

-- RUA DA PRAIA Ｍ ｾ＠
... .. .... .. ... ............................................. ... .... ....................... ....... 

MERICA 
-DE-

'* Ittt\t e I ｾ＠ I !tl,tq d it t it$U 

Completo sortimento de dro3as, productos chimicos e 
ｰｨ｡ｲｭｾ｣･ ｵ ｴｩ｣ｯｳＮ＠

Especialidades ｮ｡｣ｩｯ ＺＮ ｡ ｾｳ＠ (' e<: range;ras. bomoepathia, serum 
pan 1!i;e"Çôe hvpodermicas. 

IrrIgadores, mamadeiras, sabonetes 
medicinaes, thermometros para banhos, etc. 

A 

CASA ULYSSEA 
al'isa aos SC ll S freguezPs e ao publiee 

que acaba de receber um grande S(lr-
timen to de: 

Occlllos e pence-nez com ｧ ｲ ｡ｯ ｾ＠ e dll 
cores; lenles; lin dos e lll jOS para cos
tura. barba e unhas; superio res e5' 0-
\'aS para dell te ; gral'atas dos mais lin
dos padrões e fe itios mais mode rnos; 
bons suspensorios, gorros, sapati nh os . 
toucas e jalecos de l:t. capas para cr ian · 
ças e fichus lindissimos. 

Harmonicas de sopro e magnifi cas 
gaitas. 

I\elogios para parede e papel a fan
tazia, mignon _ Placas, Iam peões para 
meza , para pendurar c de gelatina. 

Lindos brinquedos . livros com gra· 
vuras t1 bonecas vestidas e nuas, gran
des e pequeninas. 

Completo sortimen to de cestas' para 
compras. flores , costuras, e,cola, etc., 
dos mais bellos modelos . 

Objectos de toilet e para brindes.co 
mo: -sabonctes , aglla fl llrida. copos de 
cores. porta cartões, valOS. albllns para 
retratos, caixas com 'Ilusica e muitos 
outros objectos. 

J ornal d e l\l.odos 

ｾｬｯｄａ＠ ELRGANTE 

ｾ｡ｧｮｩｦｩ｣ｯ＠ jornal contendo elrgantes 
modelos de ｶ･ｾ ｴ ｩ､ｯｳＬ＠ bordado$ e 
roupa branca 11 $000 

ESTAÇãO 

Com variados e graciosos modelos 
de bordado , roupa branca, ｢ ｬ ｬｬｾ｡ ｳ＠

etc Tem moldes , supplemento li ttll-
rario etc. 1$700 

GnA!lDF.S ｾｬｏｄｅｾ Ｇ ｄｅ＠ PARIS 

Esrlpndido jornal parisiense com 
modelos coloridos, de saias. blusas, 
rendas, 2$000 

METRoPoLl'r ANO 

E!cripto ｾｭ＠ quatro linguas, e con
tendo :m.ls do seiscentos modelos de 
ｖｅＺＧ ｾｴｬ､ｯｳＬ＠ ｣ＺＱＮ｛ｉｾｳ Ｌ＠ bordados, roupa 
branca, co:!:.rill!lOS rer.dados elc. 

Ｓｾ ＵＰ Ｐ＠

MrSTr.AS ｲｾｲＲＮ＠ ｬ Ｌ ＺｾｮｯＮ＠ r.e ｍｪｬｾｮ･ ｺ＠

ｃ￢ｦ｡ｫｾｾｬｩＬｊＮｃｨｬＧｩｳＡｯＮ＠ H.Brara. etc' 
l'tl CP-,. A lUL Y@SÉA. 

VE{I ｄａｾ＠ SÕ A D Hi!Ul O 

Vflnc1(' .se t:r. < ; , . 1" a ue heslas rara 
｣｡ｲＬｲＬ ｾｾ ﾷＬ＠ Cu!". I; r '0 ('e 11m burro e 

uma best?, 5€1.:· 0 csl:l muito propl'la 
pararl' o:.';li:.:. ' 
. O lll' tll pe:en l.er lirija·se a Casa Sar

dlnt,a. 

' . ｃｩｾ｡ｲｲｯｳ＠ ﾫｃｯｲｾｾ Ｑｉ Ｑｐｩｲｯ＠ Mnfrab pre
p"ratloe ('om PEpp(>wl fumo. K o G AB
SUL DO Ef-'J'ADO. 

CARTOES POSTAES - Com 

vistas, typOS,]J 'an t" s i" (' moe
das. No G' b. Sul do Estado. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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