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-ORGAM pOPU LAR-· 

ｦｴｅｄｾｃｔｏｒｅＸ＠ DIVERSOS -S, CaU.arlua, Lalru .• ", 2:;' de 8et.eDlbro de'O"lI ... ｾ＠

Dois homens neeessattlos 
Sob a epigraphe acima publicou o 

cRedistente», de S. João d'El·Rey, um 
magmfico artIgo referente aos illustres 
benemeritos drs . Ferreira Passos e 
ｾ｡ｵｲｯ＠ Muller, do qual ｴｲ｡ｮ ｾ｣ ｲ･ｶ･ｭｯ ｳ＠ 11 

seguinte parte cujos conceitos muito 
honralll ao nosso querido coestadano e 
dignissimo homem de Estado-o exmo. 
dr. Lauro Severiano Muller : 

« ... Mas ha ainda outro vulto em 
d, 8t Ique nas altas espheras da admi
nia :nç!1f) publica, que egualmente 
como o lI r. Passos deve pajijal', na mes
ma invo.llGUn., ao govertlo do futuro 
per,odo prelõidencial : é elle o dr. Lau
ro Mullsr, o operadO e patdoticamente 
arrojado ministro da indnstria e via
ÇãO, 

A sua collaboraç!1o, no governo, 
com o eminente cOllselhe:ro Affonso 
Penna será, não ha du\'idar·se, do 
maior proveito e efficacia para o en
gl'undecimento do Brasil e para a fe
licidade e prosperidade da Republica, 
como o tem sido, ｳｾｭ＠ conste.laçiio, 
com o dr. Rodrigues Alves , 

Ao dr . Lauro Mu le ', nilo O poderá 
e lJuecer a hi9toria-e"'llem negar-a-justi
ça dos coevos e dos posteros, devem 
diversos Estados o impulsionamento 
vivo de SUIIS viações ｦ ｴｬ ｲｲ･｡ ｾ Ｌ＠ devem a 
lavoura, "industria e o commercio 
ｭｯ､ｩｦｴ｣｡ｾｏ･ｳ＠ equitativas dll8 tarifas de 
transporte, deve a riqueza nacional a 
pdmeira exploração séria do carvão 
de pedra entre nó' , .l e vem o norte e 
sul-melhoramentoM lla seus portos,de· 
ve finalmente a capital da União aa 
grandiosas obras do porto, que hão de 
(azer d'eUa o primeiro porto do mundo 
para bem do nosso commercio e de 
todo'o nosso pl'ogresso, pela expansãO 
mais e mais dilatada das nossás rela
ç' e; com as outras nações civilisadas, 

. t:!i o vindouro presidente da Repu· 
blica encontrar quem a um tal ministro 
8ubstitua para o proseguimento desses 
momentosos emprehendiment08 -- o 
que já lhe não sará muito fac i! , fic .lrá 
todavia a procurar como D,ugenes 
quem o secunde no pujante espirito de 
iniciati va, de que por elles e outros deu 
prova o eminente e infa:.i;a 'fei Ir. 

dI'. Lauro M uller. 
O logar de ministro, pr:ncipalmente 

sob a forma da carta de 24 de feve
reiro, é cargo da immediata confiança 
do chefe do governo, como UlUCO re
sponsavel por si e por seus aUIiliares; 
mas é de vêr·se que nem porque eerto 
ministro mereceu a ce)fifiança ,de um 
presidente, est.í ou deve estar Bob a 
aancçlLO da desconfiança do seu SUCC9S· 
801' e, portanto, devendo ser forçada
mente substituido. 

Até para remediar-se de algum modo 
o il)conveniente notado da rapida pas
lailem dos periodos presidenciael, s&ál 11 
dar BlI\is tem,u aOJ presideutes lia Re-

publica do que tão íjomente d!) se em· 
passarem do ｾ･ｵ＠ cargo e prepararem 
a eleição de seU-8uccessor, seria a per· 
manencia, quanto possivel, dos minis
troi, ou dos bona ministros, nllS Buas 
pasta, atra\'és de duas ou tres preai· 
tlencl,.J, um meio sem ioce)llvenie'lte, 
p!,mamente constituicÍllllal e efflcaz 
ijem duvida . 

Não nos permitte a nossa constitui
ção reeleger os presidentes para lhes 
dar prazo de executar um plano d J 
governo; pois bem, conservemos os 
ministros, ｯｾ＠ bons mirlÍstros, para que 
por elles, pelo minos, nas respectivas 
provincias administrlltivas, se obste li 

fatal SoluÇa0 de continuidade que vi
mos a lamentar de governo para go· 
verno, 

Politica ou partidariamente outrosim 
não ha razão alguma que desapoie ou 
impugne com força estas idéas, em 
these, e ne 'lI em particular com respei· 
to ao dr. Lauro MuHer, que assim por 
todas as pond9rações, sem nenh uma 
opposta, é um homem util, necessario 
ao governo por um q uatriennio adean
te, sinâo mais. 

O seu bello talento e illustraçào, a 
SUI\ inexgotavel capacidade de traba
lho, a Bua largueza de vistas e energia 
de acção, a sua ded icaçãO e leal,Lade 
aos publicos neg<lcios e finalmente o 
seu ardente amor por eata grande Pa
tria commum-Jão os titulos de sua 
justa estima, alto apreço e geral admi
ração no governo actuaI com!) o seriam 
ou serão no do exmo.' sr. conselheiro 
Affonso Penna. si ｯｵｶｩ｡Ｍｾ＠ for e fileI' 
echo victorioso ' esta opinião humilde 
levantada cá numa ptquena Colha do 
ｅｾｴ｡､ｯＬ＠ que nada pretende e nem quer 
sinão o brilho, a notoriedade e o pro
veito da administração do seu preela
ro e eminente co·estl\duano indicado 
para lucceder ao sr . dr . Rodrigues 
Alves . . 

GAZET I LHA 
Dl'. Francisco Durzlo

Mais um aDnivel'sario natalicio comple
tou no dia ia do fluente o distincto e 
humanitario clinico dI'. Francisco Bur
zio . 

Muit08 amigos e admiradores de .8 s. 
foram pessoalmente á sua residencia 
levaI' os seus cUUlprimeatos. receben,lo 
tamberll o anniveraal'Íante mUIto" c,lr
tões de felicitaç'ões, 

Assignado pelos ars. Frederico SeI· 
va, Jacintllo Tasso a Henrique Celani 
foi distrtbuhlo n'esta cidade COIUO ti de 
praxe na Eurtlpa, ulUa sauda:;t\o im
press.l. Continha eUa Oil mais encomi
asticos elogios ao dr, Burzio. 

Associamo-nels a estas manifeslaçõet 
e pedimos a 8. s. acceitar 08 nOil;lQ& 
mais sinceros cumprimentos. 

Para qllem INsta .le ruro". Os cig'lrf'Q8 
Ex'TR,\ ·FORTES, uu G. Sul ｴｉｾ＠ ｾｴｴ｡Ｎ､ｵ＠

E _ .. !t A 

Meusagen. Preeldencial 
-EIpedida pelo Gabinete do EXll l') ' 
Sr. Coronel Vidal Ram08 Junior, digno 
governador do Estado, tivemos a hon
ra de receber um Jibretto contendo a 
Ulensagem por s. ex ... apresentada ao 
ｃｯｮｰＺｲ･ ｳｾｯ＠ do Estndnal. 

Agradecemos penborados a gent,le
za da offerta . 

Eu f'erll'lo-Cartllll vindas da ('a

ditai trazem-no. a noticia de achar-SI 
enfermo o nosso dignissimo amigo sr. 
dr . Honorio Hermetto ｃ｡ｲｴｊｾｩｲｯ＠ d" 
Cunha, provecto advogado do 1('1 ,', 

d'aquelle logar. 
Enviamos ao enfermo as nossa8 vi

sitas e fazemos votos para o seu com
pleto restabelecimento. 

EDLA-Pertencente a i mpor
tante ｦｩｲｭ｡｣ｯｭｭｾｲ｣ｩ｡ｬ＠ de Flo
rianopolls AncIr'é Wl'ndbausen 
& C" e commandado pelo ·si'. 
Aristoteles Oomingues 
deu entrada, pJla primeira 
vez, em nosso porto o vapor 
cUJo nome nos serve de epi
graphe. 

POLlTICo\ P ·WLIST1- Orga
ntsou-se no Estado de S. Pau-
1'0 um grande partido opposi
cionistaao governo d'aquelle 
Estado. 

Acha-se a frente do partido 
o ex-presidente da Republica 
dr. Cam pos Sa Iles , 

TITULOS ELEITORo\ES - Con
forme o respectivo edital, 
aflixado no logar competente, 
estão sendo entregues pelo 
exmo. sr. dI', juiz de direito 
da comarca, na sala di! Ca
mara Municipal. os titulo"- fIns 
cidadãos ultunamente alista
dos, 

UNIFIC \QÃO D ｾｳ＠ LEIS PROCr,S
sUAEs-Foi mais uma vez ad
diaJa a reunião dos governa
dores dos Estados, que tinha 
por fim tratar da untficaçào 
das leis processuaes. 
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A TCllI A ＧｾｲＮ｡＠ 19:>0-0 1'. W.l
liam ｾｴ＠ lllley 11m dos philos -
pl;os mgleze de maio!" nlÍta
bilidaue, em uin livro bastante 

, ClIrio o, que publicou sob o ti-
• tufo .1he case o/lhe fox>, pre

dizo que serà o .univerl:\o no 
, Mno de 1951. ' . 

Eis os ieus principaes pro- • 
gnostico ｾ＠

• Desde 19 30,a Europa con-
• tituirá urnagrande' federação 

que terá. o l1{)me de E tados 
l 'nido da EUI'<1rá, e cuja capi
tal 'erá Pariz, denoJ'linada en-

'., ｾ￠ｯ＠ ,capitalofthe u'old., capi
tal do llll.lI1do. hi funccionará 
o .parlill1ncntofmanJ, o par
lamento da humanidade, as
sembléa permanente, que di
-ctará as leis à vasta communi
dade européa. Mas as discus-

• • sôes serão em inglez, pois o 
.,dioma se terá tornado a lin
.gua universal. Cada uma das 
antigas nações (Inglaterra, 
Allemanha, etc.) terá urna as-
embMa legi lativa especial, 

encarregada das simples ques
tõesde ordem administrativa. 
Ma todos os f:stados, inclu-. . 
sire a Inglaterra, serão repu-
blica . 

-O sr. Stanley declara que 
i.I terra será dividida em gran
de federações: I, Estados U
nidos da Europa; 11, Estados 
[nidos da Azia do Sudoéste, 
coruprellendendo as Indias, a 
Per ia, a Arabla; lll, Estados 
[nidos da Azia Oriental, com 
.a China e o Japão; 1 V, Estados 
[nidos da Azia do Norte (pos-
essões moscovitas); V, tres 

l;Tânde Estados na Africa; VI, 
. Estados UnIdos da America do 

l\'orte com o Canadá e o Mexi
co; VII, Federação da Ameri
ca do Sul; VllI, Federação 
Australiana. 

BlsP \no-Scgundo o que le
ml). nos jornaes pa ulb tas, ul
timamente rccpbidos pelo 
• [d ia. consta estar df'finit i
'ampnte a sentada pela Curia 

Ro 1111la a crr açM do Bispado 
de S.lnta Catharina. 

I 

DOEXTE-CO I .nua pu un
do maIo noss ebtimado ami
g o sr. capitM João du C.o::.t 
HoJrigul's, digno p1 ｯｰｬＧｬ･ｴｾ｜ﾭ
riO da acreditada PIH.\rm·\.;la 
ｒｯｾｬｲｩｧｵ＼Ｚｳ＠ . 

Fazemos votos paraque s.s. 
se rest'lbeleça dos encommo
dos que o têm affectado. 

REVI5.\O CONSTITUICIONAL
Segundo lemos nos jornaes 
do Rio trata-se na Camara Fe
deral da redacção de um pro
jecto de revisão constitucional 
que 'conterá, n'esse sentido,'us 
idéas mais gel'almente accei
tas entre os deputados que se 
batem por essa reforma. 

O projtlcto restabelecerà a 
eleiQAo do Presidente da Re
publica pelo Congr€!sso e pro
porá a suppressão do cargo 
de ,-ice-presidente. 

Além disso, a semelhança 
do que foi adoptado em São 
Paulo, determinarà que opre
sidente . eleito em qual quer 
tempo, preencherá o periodo 
presidencial , que talvez o pro
jecto moJi fiquv. 

CLUB LITTEn.\IUO Hy.:C RE\ TIVO 
A, N1T.\ GARIll.\LUI-Esta asso
chção fundada e ínstallada no 
l1I)Jnicipio de Urussanga no 
dia lOdo fluente sendo eleita 
a seguinte directoria : 

Presidente, Pedro Bez Batti; 
vice-presidente, Lucas Bez 
.Batti; thesoureiro, Angelt> An
tonio Nichele; l' secretano, 
Fernando Bilinba, 2' secreta
rio, Lucas Bainha; l' pro.cu
rador, Paulino Parente; 2' An
tonio Ferraro; 3' Alfredo Ga
zolIa ; 4' Antonjo Bez Batti; 5' 
Antonio Fontana; 6' Vicente 
de Bona. . 

-Agradecendo a gentileza 
da communicação, desejamos 
a novel assocíaç[tO vida longa e 
todas as prosperidades. 

rT ｜ｐｅｾｬｬｒＢＱ＠ - Este paquete 
do lOVO Lloyd é esperado 
1 oje. 

Meias de 111 de 800 a f 508 
no abínete ui do Eatadg . 

11'IDID08 

SALVE! 23--9-905. 
Ao romp'r da aurora de amanbA os 

ｰＺ｜ｓｾ｡ｲｪｮｨｯｾ＠ e.toando ｳｯｮｯｲｯｾ＠ gorgei', • 
ｾｉｬｕｬ＠ I'1 uj(n08ticar o .lnnil·ersario do IUIlI1 

s:.lDpathico amigo ｊｯｾ￩＠ H. Alano: por 
e ',6 motivo dOlejo·lhe mil Ｌ･ｮｴｬｬｲ｡ｾ＠ e 
q ｬｬｾ＠ esta data reproduza-se milhares de 
Vllzes s:lo mous ardentes anhelos . 

Tou amigo 

111. Mendonça 

ESTRADA DE FERRO 

. 
• • 

D. TIIEREZA CHRISTINA. 
ｾ＠ ." 

AVISO 
De ordem do sr. Director fact' publi· 

co, que no dia 2:> do corrente !orâ re
stabelecida a continuidade do tra(ogo 
da estrada até a estaç:lO terminal que 
póill!a a denominar-se «L..\ URO M UL
ｌｋｒｾＮ＠

Previne-se porém que . !e na dala 
mencionada n:l.o estiverem ainda COIl
cluido5 Oi trabalhos quo no kilometro 
10íl tiveram de ser execu tallos elJl con
saquencia de ｲ･ｰ ･ ｴｬ､｡ｾ＠ quodas de bar
reira! occorridas duranlo os mezos de 
Junho, Julho e Agosto, far-se-á uma 
baldeaçao naquelle ponto. não se accci
tando nesse caso wlumes que pelas 
8Uag dimensões e peso nao posiam ser 
facilmente tr an!pOl tados na baldeação. 

Escriptorio do Trafego, TubarãO, em 
lSl de Setembre de 1905. 

Roberto Schieflel' 
Cbefo do Trafago 

DESPEDIDA 
O ab!\ixo assignado vem por meio 

d'eate communiear ao respeitavel pu
blico d'esta cidade. que tendo de re
tinu·sl· a Companhia, pede a todas as 
ｰ ･ｾ＾ｯ｡ ［＠ qll P tin'Jem objectos em se u 
poder de os I'rorurarp ll1 na residencia 
do sr. ｊｯｾｰ＠ Ferll lll;r!es Martins que 
por especial favor encarrega·se ｰ｡ｊｾ＠
esse fim . 

. Apro\'e;ta li occusillo para se despe
(hr de tod08 os seus amigos e conhe
Cldos e das exmas. familias que lhe 
foram gratas de finezas li conBid era
ções. 

Laguna, 20-9-05. 

..4ntonzo JllonteÍ1'o Zovett 
'Z 

AVISO 

Como até O presente, nAo 
o?stante o meu incessante pe
dIdo pela imprensa, mUitos 
dos meus devedores de forne
cimentos que lhe f; fiz quando 
dono da pbarmacia • Amel'ica. 
não se dignaram de salda; 
seus debitos, c causando-me 
isto serio embaraço, passei 
procuração, ao iIlustre advo
gado SI'. José Johanny para 
que elle proceda a ｣ｯ｢ｬＧ｡ｮｾ｡Ｎ＠

Laguna, t 2 de Setembro de 
i (' / .. ti v.). 

Suluma.u da Costa Guerra 
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o dr. 
aiz de ｄｩｾｩｬｯ＠ Comarca da ta-

Buna, e/ll virtude da lei, ele. 

Faço saber aos que o presente Edital 
,irem ou d'elle tiverem conbecimento 
quo furam arrecadados e avaliados os 
bens seguintes pertenc0ntes que foram 
a Maria Antunes de Jesus: 50 brlças 
de terras de frente e fUlldos a ｾｳｴｲ｡､｡＠
ｬｉ ｾ ｲ｡ｬＬ＠ confrontando pelo lado do Norte 
com terras de Bernardi lia M ari a de 
Jesus. e pelo Sul com terras de Maria 
Rosaria, avaliada por 250$000; uma 
pequena casa coberta de telllas com 
duas janellas na frente e uma porta ao 
lado com parede de estuque por 400$, 
rujoil t.menos e casas vao em praça pu
blica de arremataç:to, na fórma da Lei, 
e no dia :\0 do corrente mez, na sala 
､｡ＸｬＱｴ､ ｩｰｮ､ｾｾＮ＠ E para que chollue ao 
conllecill1ento de todos mandei passar 
este e d i t a I com o praso de llO 
dias para os fins de direito. Dado 
e passado ｮＧ ･ｾｴ｡＠ cidade da Lagu na, aos 
H dias do mez de Setembro de 1905. 
Eu, Domingos Thomaz Ferreira, ･ｳｾｲｩﾭ

,ao o escrevi.---(Assigl1ado) ALfREDO 
&IOllRiu GOIIES. Era o queie continha 
no dito edital que me me reporto e dou 
lê . Laguna, 41 de setembro de J &05. O 
escljiv:to Domingos lhomaz Teixeim. 

O dr. Alfredo Morcira Gomes, 
juiz de direito da com8rca da La
guna, na fórma da lei, etc. 

Faço saber que existindo no logar 
. Prazeres. deste municipio,uma ,erba 
de terras com cento e cincoellta bra
ças de terras de frente, com duzentas 
mais ou menos de fundo!, confinando 
pelo Norte com Maria Miguel; pelo' Lis
te com terras de Manoel Joila Lean
dro e pelo Sudoeste com as Campin:lB 
e fundos ao mar pequeno na Costa da 
Safra, no Perrechil pertencentes aos 
auzentes Prazeres, mandei proceder a 
arrecadação do immovel existente, 
acima descripto conforme foi requeri
do pelo dr. Curador de Auzentes, e or
denei que se affixallse edital com o 
prazo de 80 dias de convocação de 
herdeiros para os fins devidos. 

lato posto, e pelo presente cbamo e 
cito 08 herdeiros auzinteB ou quem 8e 
julgar com direito ｡ｾ＠ referidos ｴ･ｲｾ･ﾭ
nos a virem 8e habilitar neste Jwzo 
dentl'b do pruo de trinta diaa a contar 
delta date. Ilquererem o que for a 
118m draeas direitos, sob pena dê, 
nAo h.,.aRdo ,uem ae habiliteaerem 08 
ｲＬｲＴｾＰｉ＠ terraDQI poUol em praça PI1-

d .. deepez .. de 
depo8itatlo 

ｾＮｾｾｾＳ］ＧｊＧＺ＠

Boto Itloyd Btrazilei,o 
o P.lQURTI 

tTAPEMIRtM 
E' espcl'ado dos portos do 

norte hoje. 
Sahirà depois de indispen

savcl 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 A gen t.e 

ARY CABRAL. 

A.,UICIOS 

Vende-se, uma boa casa 
sita á praça Conselheiro 

Mafra, com porta e janella na 
[rente, dois quartos, uma sala 
de jantar, um mirante com es
plendida vista para o Campo 
de Fora e o Areal, ｣ｯｾｩ ｮｨ｡Ｌ＠

despensa e um quintal até a 
praia do Potreiro. 

Vende-se o hiato nacional ｃａｐｾｾｋﾭ
MA, com a ｬｯｬ｡ｾｯ＠ de 300 alque

res de farinba. ---
Vendas pelo custo 

.... Gab. ｾｵｬ＠ ... 1: .... .. 

Volenthn Tognot.o 

aviza ao pubhco que tem sem
pre em deposito vinho colonial 
de uva, puro,de diversas mar
CIlS a preço l'asoavel, fabricll
do em pren:;a apropriada e com 
todo esmero que exige tal fa
brico. Tl'lm tambem agllar
dente do bagaço dauva. 

o esmo aconselha -as la
vradó es em sera1 foer plan
taçãO em rande escala de a
moreira para criar 09 bichos 
da seda sendo ste cHm" pro-
prio tài i tria . 

, •• de-R .lfta .0 ｡ｲｲ｡ｩｾ＠ de )la,a. 
11iaes. edificada em Itr 4. terras 
• , •• del a lHia 'lU ra. 

".ra Ｆｲ｡ｴ｡ｾｮ＠ ｾ＠ • .,. aio . 

-
...... \a. pele e •• &O ...... a __ ... 

t 
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i AO UJLIDJDE 

ｇａｂｾ＠ SUL DO ESTADO 
-DE-

1q$t !ttdltUq dt ])latt\t$$ 
CHARUTAlU:\ PAPELARll 

• 
Typographi.a 

BORTIMENTD COMPLETO DE FUMOS, 
ClgarrO's, piteiras e {)bjectO's de escriptO'rio 

EM FRENTE A ESTÇlo TELEGRAPHICA 

LAGUNA 

ｍｾＮＪｾＧＤＢｲ＠

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

LOJA DAS ANDORINHAS .......................................................... 
1>1 

ｾ￡ｵＮｬＮｯ＠ OaIl.!.l. 

Grande depO'sitO' de chitas de di versos padrões, 
merin6, caça, riscadinho; casem Ira, diagO'nal, casine-

tas moderoas,brin; gravatas de seda; chapéus desO'I e cabeça. 
Lenços, cO'UarinhO's, punhO's, abO'tO'aduras, camisas 

,para hO'mens, ele.; preços O'S mais rasoaveis. 
DepO'sitO' d{)s agradaveIs e sabO'TO'SOS 

FIGOS DA SYRtA 

ｾＭ RUA DA PRAIA --
.... .-••••••••••••• o .. ... . .. .... ........ ..... o .. . ....... ... . 0 0 .... 0. 0 ....... . . ..... ... ..... ....... .... lo . .. .... . 

PHARMACIA AMERICA 
-DK-

ｾ｡ｬｵｴｬ＠ ｾｬ｡ｴｴｱ＠ da 1t q$1t 
Completo sO'rtimentO' de drO'gas, productO's chimicO's e 

pharmace uticO's. 
Elpeeialidades nacionaes e e trangeiras, bomoepatbia, serum 

para iQjecÇÕes hypodermicas. 
IrngadO'res, mamadeiras, sabO'netes 

medicinaes, thermO'metrO's para banhO's, etc. 

la. D1nlta tABUI! 

A 

CASA ULYSSEA 
avisa aos seus freguezfls 6 ao publie. 

que acaba de receber um grande sflr
timl!nlO de: 

Occulos e pence·nez com graos e d, 
cores; lentes; lindüs estl\jos para cos
tura. barba e unhas; superiores escO' • 
v,.\s para delltes ; gravatas dO'S mais lio. 
dos padrões ｾ＠ feitios mais modernos; 
bons suspensorios, gorros, sapatinho •. 
lOucas e jalecos de lã. capas para crian. 
ças e fichus lindissimos . 

Haf'mO'nicas de sopro e magnificas 
gaita . 

ｾ･ｬｯ ｧｩｯ ｳ＠ para) parede e papel a fan. 
tazla., mlgnon. I lacas, lampaões para 
meza. paTa p.endurar (I de .gelatina . 

Lindos bl"lnlijuedos. livros co m "rOl 
Turas tl bonecas vestidas e nuas ｧｲｾ ｮＮ＠
des e pequeninas . -
ｾ Ｎｃｯｭｰｬ･ｴｯ＠ sortimento de cestas para 

｣ｯｭｰＱＧ｡ｾ Ｌ＠ flores, costuras, ･ｾ｣ｯｬ｡Ｌ＠ etc .• 
､ｯｾ＠ mais bel/os modelos _ 

Objectes de toilel e para brindes.co
mO':-sabonetes, agua norida. copos ｾ＠
cores, porta cartões ValOS. albuas para 
retratos. c.aIIaS com mUliica, e muit81 
-O'utros obJectos . 

Jornal de Moda. 

MaDA EtBGA"T1 

M agn ificoJ' ornaI contenrlo elegant1l1 
modelos e vesl.idos, bordado. e 
roupa 'braflCa 1 $060 

Esnçâo 

Com variados -e gr:lcioSGS tl}()d-elo. 
de bordado, TOIl'pa branca, blnu,. 
etc: Tem moldes, suppletoento fin,. 
uno ｾｴ｣ Ｎ＠ , 1$700 

GRAIID[S ｍｏｄｉｾｉｮｋ＠ P UIS 

Esplendido jornal parisiense <com 
modelos coloridos, de saias. blusas, 
rendas, ｾｏｏｏ＠

MUROPOLlT 4"6 

ｅｾ｣ｲｩｰｴｯ＠ ｾｭ＠ ljuatro linguas, e con
tend.o maIs de seiscentos modelos d, 
vestidos, -cap .. s, bordados, roupa 
branca, oollarinbo! rendados etc. 

3$600 

MID;J'CAS para piano. de Milanel 
Cavalcanti ,J. Cbristo. H. Braga. etc: 

NA CASA ULYSSÉA 

VENDAS SÕ A DINHEIRO 

V Ande-se uma parelha de hestas para 
carroças, constando . de um burro e. 

uma hesta. ｾ･ｬｬ､ｯ＠ esta muito prõiifli;. 
para montaria. . 
. Quem pretender rlirija·se a Casa Sar ... 

dlOua. 

Cigarros <Conselheiro Marra,. pro. 
ｰ｡ｾＧ｡､ｯｳ＠ com especial turno . No GAB-
St:L DO ESTADO. • 

CARTOES POSTAES - Com 

vistoS, typO's,phantasiae moe
du. 1\0 Gab. Sul do Estado. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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