
-

t 

4' AN"O-

-ORGAM POPU LAR-· 
ftEDA()TOftE8 DIVERSOS S. Cathar·in .. , ｉｾ｡ｧｵｮＮ｡Ｌ＠ 31 de Agosto de 1.905 

Em tottno da histottia 
Triste espectac\110 nos apresenta a 

Illlluanidade, quando atravez da nou
te dGB tempos, valllol-a tolll.l\l' ainda 
em sua infaneia no contmente orien
taI e pedir-Ibe C<lnta dU progressa 
feito I1n que diz respeit<l aa CGnblci· 
·mentlo 4) seus direitos. 

Ac.lbrunhada e abatida pGr todas 
oeSjflS maravilhas physicas q \1e de 
(jl1:.1.1ldo em vez se destacam n'esse 
·'P:liz cuja miSSãG é espelhar em cada 
ulDa' de lUas prGdllcçOes a idéa immu· 
ta vel deixa·se ver fl'accionada em 
oe Ｑ Ｘｴ｡ｾＬ＠ sem (j sentimento da sua es· 
pontaneidade, da aua liberdade e dos 
ê;reitas que lhe sã() inherentes. 

l)esenhando esse quadro de deso· 
lação par muito temp<l cOlltináa até 

'que deixa I) Oriente, e eucaminha·se 
para o Occide!lte; - a Grecia a recebe, 

·lla pbrase de um historiad<lr, por entre 
.a variedade de seus m(lUtes, de suas 
ilhas, angBI<ls e curvas, verdadeir<ls 
ltI'ymbeies .da mobilidade.-

Aqui quebrados um após outr() Oi 

baluartes q\1e lhe an'ilpunha a nature· 
za, qllanda á cata de seus direitos a 
procurava sessobrar, telu dada \lII1 

pasae no progressQ. 
Rm Rema a eonqaista d() hllmem 

.obre 8S aeus direitos é mais palpavel. 
l.bi vemos a distincção de patl ieios 

e plebeas; os patrieioi gozam de tadas 
os privilegios e poderes; o papel q Ile 
npreseDta.. e.. relação aos ｰｬ･ｾ･ｯｳ＠
em tIldo te assemelha ao dos antIgos 
padr81 e reis 40 Egypto 8 J udtla; 

O pOVG, ｣ｾｯｳ＠ direitos faziam o mo· 
IItpellt de alll peqaeno numero, mos· 
te ...... C8uado, lutaeontra isto, e cada 
victoria qae seUa com seu sangue lhe 
vale 8'" ｦＮｩｲｾｩｴＨＩＮＮ＠

ｃｬｩ･ｦｒｾ＠ Ib ,drlelo 0110 era senhor 
de .... "DI e perdia o direito sobre 
a8& ..... ia como tambem sobre sua pes· 
.oa; Recel!8ario era a revolta, -sep:l' 
I'.a.se do suado. atfasta-se de. Roma, 
e nlo a torDa vêr sulo ｣ｯｭｾ＠ Cidadão: 
De pouco, porém, era ･ｳｾ･＠ ｾｉｴ｡ｬｯＬ＠ pOIS 
que lhe era ｄ･ｧ｡ｾｯ＠ o direito de ｭｾﾷ＠
trimolli<t, qlle deVia coroar S\1as at'fel· 
çlies pelo sexo opposto; -põe-se de 
novo em campo, consegue o fim dese· 
Jado e para iBto bastante concorreu o 
au';'inato de Virginia por seu pro
,riG pai. ｃｯｮｴｩ､･ｲ｡､ｾ＠ cidadlo., ｾ･ｮ､ｯ＠
arrancadoecJl privilegiados o dn'elto de 
matrimoaio. um terceiro encontro lhe 
dá o de propriedade. 

A lei agraria nlo era um ｰｾ･ｴ･ｸｴｯ＠

de deaordem para o ｾｯｶｯＮ＠ era 11mples
manto ., direito de viver. 

CODIPiraIldo e nncendo sempre, 
faeillerir. aoa romanos levar ao ｣ｾ｢ｯ＠

br' ... tiDhlUlPemprehendldo, SI a 
ﾷＺｉｬｾ＠ predominante em vez de 
., Ionaleoer Dlo os aviltasse antes 
ｾｾｨＮ＠ •. 4. 'mail abominavel na vida. li 
ｾＬＮＮＬＮＮ＠ • dtvlI8sidio e todos 08 

crimes com o se\l cortejo .de horrores 
tomavam ｦｯｲ｡Ｎｾ＠ entre p'Qte povo e a
pressavam a sua q uéda : Era pre
ｃ！ｳｯ＠ q Ile elle se d&ll,i jse de ｴｯｾｯｳ＠ os 
precanceitod, em que se havia ImbUI' 
do desde os sells primeiros ､ｩｾｳＬ＠ para 
receber o baptismo de \lma nava éra 
que devia principiar com o christi:\I,iJ
mo . 

Impossivel era isto ; os principi03 d() 
ehristianismo não podiam ser abraça· 
dos por uma sociedade pervertída e 
Que nenhuma naçil.a tinha Q(j que 
ｦｯｳｳｾ＠ moralidade. 

Para uma religiã(j nova, 11m povo 
novo . 

Sobre a custa septentrional da Eu· 
ropa lima l<mga tira de terra vê-se 
banhada pelo Mal" Baltica pelo ｍ｡ｾ＠
d() N arte e pel() Oceano GlaCial: e 
hoje a Suecia e a Naruega. E' d'ahi 
que se succedendo umas as ()utras eOlllo 
<lndas em niar tEllupestuoso, partem 
easas hardas barbaras q\le, imprimin· 
da a todas as outras de raças diversas 
o seu movimento, valD se postar nas 
fronteiras d<l Ilnperio ROluau(). e se· 
meam por toda a partE!' a destruição. 
S.\o Alarica, Radagazio, Geuierico e 
Attila. 

O Imper:() Romano baqueou, a ｨｾﾷ＠

manidade cinltio slla frGnte com mais 
um 10\1f() ｡ｰｾｮｨ｡､ｯ＠ na senda do pro· 
gresso: a nova civilisaçã() que abra· 
çara fandada em principio3 hem dit!e· 
ｲ･ｮｴｾ､＠ d'ess!\ outra que apenas ｴＡｮｾｾ＠
tocado o seu zeuith para voltar a Dlhlli· 
dade h materia, lhe ot'ferecia UIU fu: 
turo em verdadeira antithese COIU o 
pass:Iodo. . 

E' que a providencia., . como diZ 
Guizot nlo encontra barreiras no seu 
caminhar eterno, lanç!, Uluitas vezes 
haje 08 principios, eUJas conseq ｵｾｮﾷ＠
eias tem a tirar muitos seclllos depOIS. 

A humanidade entrou ell1 lima noY.'\ 
phaie. cujo eampo de ｡｣ｾ￣ｯ＠ em maIs 
vasto para a sua actlvldade : tlldo, 
porem, nlLo foi COIIsumado. O vt!u do 
futaro eontinua,,& cahldo e uma nu
vem negra perzistia em ameaçar a 
humanidade terrena. 

C. DI A. 

GAZET I LHA 
-C-o-ronel. - "'0 11 é HarUna
Da capilal do Estado chegou a Ｒｾ＠ do 
corrente. pelo dtapemirim», o ･ｸｾｯＮ＠
sr. coronel J ollé Fernandes ｍ｡ｲｾｭｳＬ＠
nOl!8o prestimoso conterraneo e digna 
deplltado ao congresso estado alo 

j.o leu de,embarque compareceram 
muitos amigol de s. ex. 

A Actuolidllde cUlDprimenta e apre· 
lenta a I. ex. a. suas cordiaes viBitas. 

Fe.U'Vldade - Para o dia 3 
de s8temhro foi tranBferida a feita da 
padroeirada fregucüade ViU" Nova. 

A Pat.rla - Visitou·nol ･ｾｴ･＠

paladino da imprensa, \ue encetou o 
seu tiroeinio no dia 13 do cadente, na 
Cu ul'osa cidade de S. FranciBeo. 

No seu artigo programma assim S8 
expressa:« A cM polltica em iempo 
algum será a objectivo dos n08los ed
forços.» 

c Nós para o commercio si nlio fQr· 
ｭｯ ｾ＠ o seu guia, seremos a SII3 lu). Ao 
lado do povo estaremos sempre que 
prove a s"Ia verdadeira razl!.!J. » 

.Um das maiores compromissos que 
assumimo. é defendermos a nosaa la
voura depauperada., embora feli1.meute 
em ve!pera! de uma melhor sorte.» 

Desejamos·lhe longa vida e o Bel 
cumprimento da S6.11 pro-gramma. 

La iremos correspon-der li visita. 

Foi elelt.o-O dI'. Guilherme 
de SOllza Campos, irmli CIo .eRador 
Olympii Campas, foi eleLtQ pr.,identa 
di Estado de Sergipe . 

TerrelDoto- Pelol .ilIlmó
grapbol do Rio está anuuuciadi um 
terremato n'&ql1ella capital8lperaudo
.e muito lIreve 8 cataelyslIlo. 

FI"ura. e FI«urõea - K' 
elite o titulo de mais IIW ft8mAnario iI
lustrado ql1e iuieiou o .ev. iirecinio na 
Capital Federal. O sell prillleiro Dl1me
ro vem eheio de tlérw e traz em pro
fusão excellentes caricaturas li par de 
algumas ilJustraçoes. 

Fazemos votos pacaqlle a sua esta
dia em meio da Mssa illlprensa seja 
longa e durad(jllra. 

Devido a gentilela do n8888 bom 
amiga e digne &uiliar, o Ir. t8llSU" 
Ary Cabral recebeOlos 11m exemplar 
à·essa Revista. 

Agradeeeado a delicacleu. da olfer
ta de que nos canfesaamos reconheci
､ｾ＠ recoOllll.endamos aos lle888S lei
torel! o magnifico semauario do qu.a1 é 
ageBte e representallte D' eata cidade o 
mesmo sr. Ary Curai. 

Tubereuloae-V ae tomando 
dia li dia corpo a descoberta do trata
mento da tuberclllose por meio da 
inhalaçâo de Oxygeno de Pinho e do 
.Oleo SanitaliJ que contem todos 011 
principios salutares que se geram na
turalmente nas Ilorestas de pinheirol 
e de eucalyptos. 

Remedio faeU e digno de ser experi· 
mentado por quem lolfre de tAo terri
vel enfermidade. 

Con"re.ao "-merlea -Sob 
este nome fundou-se em n088a Capi· 
ialllma sooiedade recreativa. 

Meias de lã de 800 a 1:100 
no Gabinete Sul do J::litado. 
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A ACI.UALjDADE 

Or. Durzlo- Este illustFe e 
bumanitalio clinico, de vOlta da Ｚ｟ｾＺ＠
viagem ao norte do EIItad.o, aeh ° 
de novo entre nós ｣ｯｮｴｬｄｕａｄｾｯ＠ ｾ＠
elercicio da sua nobre e humanitana 
profi ã.o. 
ｾ＠ Ossal vjsit8B. 

LeU:"'io - Realisa-se boje ás II 
ｨｾｲ｡ｳ＠ da manhã, no ､･ｰｯｾｩｴ＿＠ da ｃｯｾﾭ
panbia <No\"o Lloyd Brasileiro> 0 . lel-
110 dos generoB sruvos do Il&IIfraglO do 
｣ ｐｯｲｴｾ＠ AlegTe_> 

Anail.ft Garlbaldl - Esta 
JlSSociaçAo realisa domingo . proximo, 
.3 t.vda, uma diversão publica a qual 
.aerã abrilh8Jliada pela bAnda ｾ｡ｲｬＰＸ＠
Uomes. . 

Or. Rodovalbo- Pelo cIta
pemlrimi chegará amanhã o ｾｲＮ＠ A.lva· 
ro Rodov.alho, i1JuBtre e muNo digno 
engenlleir9 e director da Estrada Tàe-
reza CbristiBa. . 

Preparam-Ie grudes festas na CI

<dade do Tubarão em honra ao seu 
".egr688o.. 

Movhnent.o marlt.lmo
Do Rio de Janeiro -com escalas até 
este porto-sahio a 29 ｾ＠ vapor Indus· 
trial da Comp1l1lhia <Esperança Mllri
.ti ma. > 

-Com destino ao n0888 portAl 1!lIl 

Ｎ､ｩｲ･ｩｴｵｲｾ＠ sahiri hoje o vapor C4m
ｾ＠ da Companhia«&. João da Barra.> 

-R' eeper.Jldo .amanhA o paquete 
It4pencirim do cNovo Llo,}'d Brasilei
;ro . > 

-E' prMa"Vel ã chegada do vapor 
.Jrdla no dia.s de setembro. 

Hosplt.al de Carldade
..As obras deste edificio, lIem como a 
liua pintura externa foram contracta
das por 2:.390$000 com o sr. Marcos 
'Gazala. 

Escrevem-no. - No dia 10 
·de Agosto . no Canguery, d-o Imaruhy, 
.J oão Pereira de SOUZll , travaneo lucta 
corpor.al com Manoel Sernfim Antonio, 
deixou-o graIVemenfie ｦ･ｲｩ､ｾＬ＠ segundo 
se deprehende do corpo de delicto , 
-procedido a 1:1 deste, pela auwridade 
ｊｬｯｬｩ｣ｴ｡ｬＴＧｾｬｬ･ｬｬ｡＠ localidade . 

Levamos o faelo ao dr . PromGtor 
Publico da Comarca para que não fi
qlie impune o criminoso. 

"Para o nio-Com destine á 
(;apital Federal aeglle no Itapemirim 
ｾ･＠ 10, eom BUa família a exma. sra . d . 
J osepbina Amaral, virtuosa e pres..111a 
esposa do nosal! .amigo ir. Henrique 
ｾｯ＠ Amaral e Silva Lino. 

Que Tentos bonanç0808 acompanhem 
a nossa chara patricia ao puno deseja
do, é o que BÍIlceramente abnejamos. 

A' 8ervic;o - Estiveram ulti
mamente n'esta cidade, e em drtude 
dos seus cargos, os srs . Arnaldo de Si
quei ra P into da Luz 1° TeneDte da 
Armada e o capitão tenente Agostinho 
de Souza e Mello, digno capiião do 
Porto. 

A6\radecido8 pela fineza da vÍBita que 
a08 Jizeram, 

Para a Capital- No ｾｰ･ﾭ
mirim segue o ar. Luiz da SilVA .Pmto 
com a sua 61ma .. familia. DeseJum?s 
de coração ao digno e ｰｲ･ＸｴｬｭｏｾＰ＠
amigo todas as felicidades em a sua 
nova colloeaçãO. 

Bazar - O Club .Uni1\o Ope
raria» iniciou sabbado ultimo um Ba
xar de prendas, cujo producto ｲｾｶ･ｲｴ･ﾭ
rá em beneficio dos cofres ｳｏｃｉｾ･ｳ＠ . . 

-A sociedade <Annita Ganbaldu 
inaugurará o seu bazar sabbado pro· 
ximo. 

EUl ｦＢ･ＸｴＮ｡ｾＭａ｣ｨ｡Ｍｂ･＠ o lar do 
sr. Carlos Guütim pelo nllScimento de 
um bambino . 

Que cresça e se torne um cidadão 
prestante á sua terra é o que deseja
mos e fazemos votos. 

Amparo ás Famlllas
Estll sociedade de soccorros e benefi
cencia fundada na Capital, e que tem 
por ｂ･ｾ＠ diguo presidente o n0880 illus· 
tre coestadano o sr. Durval Livramen
to, pretende estabelecer uma succur· 
sul n'esta cidade . 

E' uma medida de alto alcance e que 
muito desejamos vêr realisada, attentos 
08 fins d'esta associaçãO. 

Entre nó8-A' passeio estive
ram ent.re nós os estimados moços De· 
mostheues Veiga, digno representante 
do . Correio do Povo>, e Heitor Capei· 
la do Livramento ,aetivo empregado do 
Correio da CRpital . 

Agradecidos pela visita que nos ti
:reram . 

Contra o enJóo-1 dr . Met· 
calfe Sharpe, medico·cbefe da compa· 
nhia Canard, affirma que o remedio 

. efficaz contra o enjôo consiste em ven
dar 08 olhos durante 1\ travessia de 
modo a supprim!r, com a visão bino
cular normal, a causa essencial do es
tado ne:-voso. 

Affirma o sabio inglel que as suas 
estatisticas d'este anno dão 65 0/. pas-
1I3geiros curados do enjôo por esse 
methodo . 

José do Patroctnlo- Da 
ComDlÍsslLo Glorificadora á memoria de . 
José do Pat.rocinio recebemos uma cir
cular a-companhando uma lÍl!ta, atim 
de neUa se Í]lscreverem os cidadãos 
que quizerem concorrer para o levan
tamento de uma estatua ao grande e 
genial brasileiro, que tantes serviços 
prestou á lilrerdade de toua uma l'aça. 

!rica lI 'esta redacção e a disposição 
do publieo a referida lista; e espera
mos que eUa seja coberta de assigna
turas. 

Oece8SO - No dia 29 do caden
te falleceu ua visinha cillade do Tu
barão a senh"ra que, em vida se cha
mou .Ida Zanetta, digna esposa do sr. 
Sy lvlO Zanetta. A extincta succumbiu 
victima de um ataque de influenza 
peueumonica. C? seu. enterro que teve 
logar hontem fOI mUIto concorrido seno 
do o seu passamento bastante sentido 
pela estima em que era tida aquella se
nhora Da llociedado tubaroDeD88. ---------------------------

caz 

YABIIDADIS 

HYMNO A' BACCUO 

Eu tenho minha crença, eu tenho 
(meu ｊ･ｾｵｳＬ＠

A venda é minha Se, a taça é millha 
(cruz. 

A orgia é minha Biblia, o padre .e o 
(tal'el'nelro, 

Ajlldil, oS3crificio o acolyto- caixeiro. 
Exiite um altar mÓf-o plano do 

(balcao, 
810 anjosas garrafal, é ｾ｡ｮｴｯ＠ o gar

(ra(ào. 
De toda a divindade é a pipa mal!es· 

(tosa 
Do povo a padroeira, a santa mila

(glosa. 
O espirito creador-é o filtro da ｾ･ﾭ

(blda 
Guardado por um vllu·-cortiça corn

(primida. 
Quereis vêr um mil agi e ? .. Fazei 

(saltar a rôlha . 
Eis a chave do céu - o exotico ｾ｡｣｡ﾭ

(rolha . 
Tirai da prateleira o santo lJue ado

(raes, 
E beijae-o com fé,beijae aos outrol 

(mai3; 
Pois s() vae para o céu, ou chega ali 

(purgatorio 
Quem tomba embriagado em {rcnte 

(ao oratorio, 
E eleva um bradll ingente á lil'fe 

(perdição, 
Quem cae de uma calçada no chão 

(redondamente 
E fica a resona .. , falando em ag.:ar

(dente
Todo ser, Afinal , que ao vinho rende 

(preito 
Passará sempre a vida aleire e sa

Ｈｬｩｾｦ･ｩｴｯ＠

E si acaso morre de porre furibundo 
Seu nome irá cum gloria correr por 

(lodo o mundo, 

Antonio J. Henriques 

-c.-
TRE880NH08 

A' MORENA 

I 

Sonhei, vêr·te debruçada 
E junto 110 meu leito dizer: 
Por céus e terra te juro 
Ser triste o meu padecer, 

li 

Sonhei, que triste vieste 
Ao meu lado chorar' 
E entre lag .. imas ､ｩｾ｡｡＠ : 
Não, não sabes me amar. 

III 

Sonhei , que alegre viQt!te 
Ao leito me despertar' 
E entre beijoi toe ､ｩｺｩｾ＠ . 
Eia, qu'rido, vamos amru. I 

Laguna, ＲＹＭＸＭＭｑｾＮ＠

A. P. O. 
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A ACTUALlDADB 

, .DIDOS 
PRUDENTE ｾ＠ 'V.IIO 

A'. pessoas que, abusando 
da minha esgotada paciencia, 
teP,UI até agora, sem vergonha 
alguma e sem respeito pela 
propriedade alheia, invadido 
a chacum que possuo no Ma
galllães onde resido arrom-, 
bando cercas, cortando espi
nhos,derrubando bananeiras, 
fawndo toda a sorte de e:stl'a
gos, expondo a dita chacara á 
devastação dos animaes e su
jeitando-me a não pequenos 
prejuiz )s, previno que estou 
finnemente resolvido a agir 
com toda a energia e que,des
de que as encontre em meu 
terreno, lhes darei severa li
ção, saja qual fór o seu sexo, 
idade, cor e estado. 

Enllüaar os ignorantes e uma 

obra de caridade e eu estou 
disposto a' praticaI-a, ensinan
do-as a respeitar ao que ao 
alheio pertence e do que só 
pódem dispor com autorisa
ção <lo dono. 

A's que engordam cabras 
e outros animaes á custa das 
minhas plantações, aviso que 
possuo uma espingarda e que 
nAo atiro de todo mal . . . 

Abi fica o aviso, para que 
não se queixem para o futuro. 

E' prudente evitar desgos
tos e pezares. 

Laguna, i 8 de Agosto de 
1905. . 

Antonio Joaquim de Souza 

',Iaolllarítimos 

ｾｏｙｏ＠ hloyd Bttazileitto 
o PAQUETE 

ITA'EMIRIM 
E' esperado dos portos do 

norte no dia -I •• 
Sahh'à depois de indispen

savel demora, recebendo car
gas e passageiros e em transi

para os pOl'tos do Norte e Sul 
d .. Republica .:.-

As cargas em transito, terão 
sempre prompta baldeação. 

o Agente 
ARY CüRAL. 

E' esperado de Florianopolia no dia 
8 de setembro . Recebe carga, para os 
portos do norte do Estado, e em tran
sito para os portos do Norte e Sul da 
Repnbliea com prompta baldeação. 

O Agente 
A. Cabral 

AIIUIOIOS 
Vende-se uma casa terrea 

situada á rua Santo Antonio, 
desta cidade,em frente ao Ho
tel Monte Claro, Para infor
mações nesta typographla, 

Vende-se, uma boa casa 
sita á praça Conselheiro 

Mafra, com porta e janella na 
frente, dois quartos, uma sala 
dejantar, um mirante com es
plendida vista para o Campo 
de Fóra e o Areal, cosinha, 
despensa e um quintal até a 
llraia do Potreiro. 

Vende-se o biate nacional CAVANE
MA, com a loLaÇllO de 300 alque

res de (ari nba. ---
DENTISTA 

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

Obtul'ação plastica-cimen 
tos, phosphatos, platina etc, ｾ＠
obturação, restauração total 
ou parcial a ouro ou a platina; 
collocação de dentes a pivol, 
coroas de ouro ou de porcela
ｮ｡ｾ＠ dentes em placa de ouro 
ou ｶｵｬ｣｡ｮｩｴ･ｾ＠ dentes sem pla
ca-Bridge JV ork; concerto de 
､･ｮｴ｡､ｵｲ｡ｳｾ＠ extração de den
tes ou raizes sem a minima 
dor; raspagem de tartaro e 
clarificação de dentes etc, 

Garante a perfeiçãO do tra
balho, para o que dispõe de 
modernos apparelhos em sua 
casa, á praça Conselheiro Ma
fra desta cidade, onde é en
contrado todos os dias das 8 
ｨｑｲ｡Ｎｾ＠ \la manha QS ｾ＠ da tarde .. -.. ..... -

, CÍIa 1u.1''', 
Recebeu e tem a Ytlnda alem de mal, 

tos ,eneros os arti.os aballo desci imi
nados que vende por preços sem com
patencia. 

Herva maUe em Lallinbas e I hi l"na
Venas de cêra,de Joinv lIe. dita .. , -Iril' 
ｲｩｮ｡ｾ＠ de Joinville.soperiores - Sahll' 
cas e de cores- Farinbeiras esmall a
das, com azas-Sal-Café·- Ierozelllltl 
moitas Uliudezas-

I?sta casa sendo depe sitaria dos tor
rados da Padaria Bom Fim-tem sem
pre a disposiçao doa Srs. Consumido 
res os bons l(,rrados segu Intes: 

Grande bartilbo 
No Gab. Sul do Estado, 

• Cultura de planta •• 
Este jornal illlllltrado servirá especial 

mente para deseripçao das numeroe38 
plantas uteis que se adaptam aos climas 
do Brazil, bem como de seus modos de 
cultura e sua utilidade. 

A88ignatura annual 5$000 
A CASA UL YSSÉA encarrega-se 

Veadaa pelo " .. "to 
No Gab. S .. I d. E ..... 

Deveis rumar Bem ｲｾ｣･ｩｯ＠ os arsAlado. 
cigarros X .P .T.O . ... nd .. no Gabiaet. 
Sul do Estado. 

'Valenthn Tognoto 

aviza ao publico que tem sem
pre em deposito vinho colonial 
de uva, puro,de diversas mar
cas a preço rasoavel, fabrica
do em prensa apropriada e com 
todo esmero que ex ige tal fa
brico . Tem tam bem aguar
dente do bagaço da uva. 

o mesmo aconselha os la
vradores em geral fazer plan
tação em grande escala de a
moreira para criar os bich·) ' 
da seda sendo este clima pro
prio para tal industria, 

Encarrega-se de comprar 
todos os casulos de tal bichos 
e tambem a seda em fio, 

Azambuja 

eo.t.e. .e ... 19A8 e eolle'" 
N. AII .. I ..... I. G.-\LIoI'TI 

, 

9 CIGARROS 

Conselbeitto _alFa 
premiados e Cabrici\doecom 

afamado fumQ 

"f;NDE-SE NO 

a ｇｾ＠ 81.1 ... DO "'I'.fU)O 
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GAB. SUL DO ESTADO 
-DE-

lltttaltô' d:t 'attô'$ 
CHAR TAHlA PAPEL.UHA 

B 

TypograpI1:ia 

SORTIMENTO COMPLETO DE F MOS, 
Cigarros., piteiras e objectos de escriptol'lo 

-
EM FRENTE A ｅｓｔａｾￃｏ＠ TELEGRAPIUCA 

LAGUN.A 

Ｊ ｾｾ ｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

OJA DAS ANDORINHAS , ...................................................... 
J)E 

c ::::::.o=e== 

Grande deposito de chitas.de di versos padrões., 
metinó, caça, dscadinbo; casernlra"uiaganal, ca Jl1e
ＧＱＱＰｇ ･ｾ＠ ag,brin ; gravatas de seda; cbapeus desol e cabeva, 
Lenço , collarinhos, punhos, abotoaduras, camisas 

par lOmens, etc.; -preços os ma'is rasoavei& 
j)eposito dos agradaveLs e saborosos 

ｆｾｇｏｓ＠ DA SYRIA 

ｾＭ RUA DA PRAIA--
_ ...... ........................................ ........... . . ............ ............ .. .... .. ....... 

PHARMACIA AMERICA 
-DE-

" I' iltt1i:t 1 ｾ＠ laU'1i d a lua 
11' lpto sortimento de drogas , productos chirnicos e 

pharrnaceuticos. 
lidade ｮ｡｣ｩｯｾｾ ･＠ e estrangeiras, homoepatbia, serum 

para IOJecçOes bypodllrmkas . 
b' dore , mamadeiras, sabonetes 

.. - uClllaes, tbel'mometros para banhos, etc. 

tl9V , 

2 2 3 

A 

CASA UL YSSEA 
avisa aos , eus freguezes e ao pnhliet 

que acaba de receber um grando S(lI'

timento de: 
Occulos e pence·nez com ｧｲ｡ｯｾ＠ e dt 

cores; lentos; lindos e tl1jOS para cos
tura . barba e unhas; superiores esw
vas para dentes; grav4tas dos mais lin
dos padrOes e fei tios mais modernos; 
bons suspensorios, gorros , sapatinhos. 
toucas e jalecos do lã , capas para crian, 
ças-e fichus linui-ssimos. 
. Harmonicas de sopro e magnificas 
ｧ｡ｩｬ｡ｾ Ｌ＠

Rclogios para parede e papel a ran
tazia, mignon . Placas, lampeOes para 
meza , para pendurar e de gelatina. 

Lindos brinquedos, livros com gra 
"uras u bonecas vestidas e nuas, .gran
d1ls e pequeninas. 
ｾ Ｌ ｃｯｭｰｬ･ｴｯ＠ sortimento de cestas para 

compras , flores, ｣ ｯｾｴｵｲ｡＠ . ･ ｾ ｣ｯｬ｡ Ｌ＠ etc., 
dos mais bello mod elos . 

Objectos de toite! e para brindes,co
mo:-sabonetes, agua florida, copos de 
cores, porta cartões vazos . albuns para 
retratos, caixas com 'uusica e muitos 
outros objeClos. ' 

Jornal de 'Modas 

ｾｉｯｄａ＠ ELBGANTE 

MagnificoJ'ornal contendo elegantes 
modelos e vestidos, bordadoil e 
roupa branca 11 $000 

:EsTACão 
Com variados e graciosos modelos 
de bordado . roupa brallca, blusas 
etc: Tem moldes, supplemento lillQ-
'ral'lO '('te . l '1$700 

GRANDE ｍｏｉＱｆＮｾｦｮｅ＠ l' ARIS 

Esplendido jornal parisiense com 
modelos ｾｯｬｯｲｩ､ｯｳＬ＠ de saras . blusas. 
rendas, 2$000 

AIETROPOLI1'AN0 

ｅ ｾ ｣ｲｩｰｴｯ＠ em 'quatro Iingl1as e con· 
ｾ･ｮ､ｯ＠ mais do seiscentos modelos de 
vestidos , ｣｡ｰｾｳＬ＠ bordados rOllpa 
branca , ｣ｯｬｬ｡ｲｩｮＡｊｯｾ＠ ｲ･ｮ､｡､ｾｳ＠ elc. 

-3$500 

)IlJI'lCAS para piano. de Milanez 
Cnalcanti,J.Christo, H.Braga, etc' 

NA CASA ULYS8ÉA' • 

VEf4DAS SÔ A DinHEIRO 

V onde-se uma parelha de be8tas para 
carroças, constando de um burro e 

uma besta, sondo esta muito propria, 
para montaria. 

Quem pretender dirija-se a Casa Sar
dinlra. 

Cigarros «Conselheiro Mafra» pre· 
pnl'nrlOB eom eepeeia1 fumo. o GAB-
SUL DO Eb'l'ADO . 

CARTOES POSTAES - Com 
vistas, typos,phantasiae ｭｪｾＦ＠
das. 1\0 Gab. Sul do Estado li 
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