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S"m ｰｯｲｴｾ＠ Com .oJ1e 

"'UI) , ' . Doma.50, Ａｾ＠ do ｏｴｊＱｾＺＧｲｯ＠ .Ie 1"l8 I 

Ao clcUorado do !O: ° ､ｬｾｴｲｨｬｬｵ＠ Argcmiro Ferroirn Cha'7cs pn. 

03 nuai\:o ｡ｳｾｩｧｮ｡､ｯｳＬ＠ eleito. ra cuftdluato á olciç;'o de UI'I'II' 
l'rSlilcntc8 na ｾＬ｜､ｯ＠ do 2,' dis- tauo g'oral no segundo ､ｩｾｴｬＧｩＨ［ｴｯＮ＠

tl'leto dos ta prav:ucia, tcm ￩ｾｃｏＭ apl'llSentação estn foita ｰ･ｬｯｾ＠ e
loi tores conliervadorcs da cidade 1I11Jo pnl'u candidato á eloiçito 

M.IIIÚ'1' J, ria Cama e 
jI ,dro L,.i; f'úl/UtO 

J ajo Gaul'Ill Ｈｬｾ＠ JÚlio, 

Si/ta 

• I da L'lguna, iódo do ml:smo dls, ｄｾ｣ｬ＠ r .. ' ..... de ｕｾｬＧｬｉｴＺｴｉｪｏ＠ g"'I'a , quo vao ter tdeto. _ ｾ＠ a .. , ;,0 C appr.nllftlO 

j,'gar 110 dia 1.' do Dczembro 11lIm' SI', rrdacl.'r do jornai A VenolDE 
dC1t,· :IUIIO, ao illlllO, SI', dr, Tomando ellta deliberarão o 
TiI 'J ,'"ll Ar';'I,miro ,lt'cl'I'lllra Clm· direI t"rio tem em vista não ｾￕ＠ I Os ｡ｾ｡ｬｘｯ＠ ｮｾｳｩｧｮ｡ｲｬｯｳＬ＠ lendo 

' VOi, a Ivoó'\ 11), I'CSlllcll te no,ta a hal'monin do partido par.\ o I no 5(:0 Jol'n;:1 u', 280 c1'3 21 do 
cld,lIde; o pedem a ｾｯ､ｯｳＬ＠ os scos I final triulllpho. como vêl' oeeu. C,OrJ'cullJ a ｡ｰｲｾｧ･ｮｴ｡［ｩｯ＠ o esco
ｮｬＱｬＺ［ｊｾ＠ o CJ rei Ig-Ionarios que pudo aqnellelcal'go porquem pó- l.la que f,no 1Ill'cctor:o do ｰｾｲﾭ
approvem a escolha ｦｾｬｴ｡＠ e eu 1'1- de hOl1l'osa e brilhant:lmellto des- I tido l:ouscrvador desto 2', dls, 
dom ｴｬＩｊｴｉｾ＠ os Si'OS ･ｳｦｯｲ｜ｯｾ＠ pa"a ° emponhar tão importante mau. h'icto da pl'ovincia. rara c(\ndi-
mais lJlilhallte tl'iumpho da (!(\Il- dato, dato ri um I das cadeil'as de de-
didatm'a ciaqllllllll nosso amigo" , putauo ｧｾ｡ｬＬ＠ cuja elci<.:i1O torá 
quo, pOl' mUIsuc um titulo, tem O ｣｡ｮ､ｬｾ｡ｴｯ＠ Ｘｰｲ･ｳｾｮｴｾ､ｯ＠ (l, Jogar em 1·, d" Dczemblo do 
di.,tllto aos ｶｯｬｯｾ＠ do tuJu O ole;- ＧｾＢＧｭ＠ conl!cCluo na prOV1l1CHl: o 0l.lncu' 't.uv, V;r:lID q\.:3 ue;;.-a 
lor:1do do dist:'icto, ｓ＿ｾｓ＠ servlçoi, :como homem po· a'lresen :feão e escolba, sr, re-

lItlco estão patoutes-nilo ,só ､ｾ｣ｴｯｲＬ＠ ｯｾﾷ､ｩｳｴｩｵ＠ ... ｴｯｾ＠ cllvalhpiros 
Lng'una, 20 de Setembro de os que tem prcstado à ｰｲｯｶｬｕ ｣ｾ｡Ｌ＠ quo compõem o c1irectol'io. cum. 

18tH, como mnmbro da A!sclTlblea,1 pl'lram um dever de gratidão o 
C/L./odio 10,16 de Jlc,!!a 
A/anoel L/LÍ: ,lIol'/i/!s 
LIII: /'cdrn dn Silva 
ＢｃｉｉｉＡｬｬｲｩｾ＠ FCl'1l1lnde,! Marlins 
DI', ｆｬＧｉｬＯｉｲｩｾｲｯ＠ J L, rirlllna 
A ugus/o /l, ､ ｾ＠ Sou:" ｐｩｬｬｾ ｯ＠

AII/onio Fanandrs Marques 
Fl'lllIcisro dI!. GOS/II Guerra 
A n/oI/in GOII :n!Jl (I' .Ilmeida 
Jolio Paul,) Cordeiro 

Por meo pai Jolio lJap/is/a da Silva 
111 ano / 110 p/ is/a 
fo:l'llcsto A, de Coes R ebello 
J olio GIII/odio de Andrade 
.I ｯ Ｌ ｾＶ＠ A IItOIl ia ri c A. nclrade 
J osd .lI ali/ciro Gubt-al 
[)ominyos Thollla; FrayQw 
Ar nnool ti, da S, li mante 
.lll/onio .Insé lla S, Dessa 
Af(lIIoo' .lIolI/eiro Caural 
A IC,&llIIdr/J Gal'los A lbcr/o 
A IIlrJ/lio S, di: .1 "drade 
llcl'llol'do ti, N, 8111'/'1'10, 

Jlrl'lll!.rdo .llves tios Santos 
S,/,·jllo F. (/0 Oliveira 

.. ..:a ,- ｾﾫＬ＠ J' • • 
T.barão 

o directorio do partido con
.rYldor d. "ma do Tubar40 BC

aeita jubilOelmllnto B .p'eaen
ao 110 illmo. Il. dt. '.1'àOIll8. 

mas . tambem os prestados ao I de justiça para com o mérito e 
pa,l'tldo, co rll o. ｲ･ｵ｡ｾｴｩＩｲ＠ e pro- ｩｬｬｵｾｴｬＧ｡￠ｯ＠ do muí sympathico c 
pl'letarlO d' A 'crda;'e, ｕＬＺｉｾｏ＠ 01" popular advogado clr. Thomuz 
;;,\0\ Ｌｱｬｬｾｬｴｯｭ｟ｯ＠ credo pohtlCo no Al'oomiro FUl'l'cira Chavcs, 
ｾＮＬ＠ dlstncto. 

Por ･Ａｾ｡ｳ＠ razões o dircctorio I . qomo esscs bons ｓｩｾ｡ｭ｢ｲｯｳＮ＠
cumpre gostosa mente o lICO de. dlvlsanrl,! os abnlxo asslgnados. 
VOI' acceitalldo o candidato a. lll'sta f,·hz escolha, o bom . ?cs. 
presentado pelos priucipaes che- empenho do munns pO!ltlCO. 
res conscl'vadores da sódo do digo em que ､ｾｬｩｾ｡ｉｬＹ｡ｭ＠ as esperan
tl'icto. o pede aos seos cO'l'c!i. ｡ｾ＠ .da rl'ovl nCla e do ｧｲ｡ｾｬ､･＠
Il'ionarios quo o acompanh ., m ｰ｡ｬＧｾ ｬ ､ｴｊ＠ ua ordom; corno eleito
ｾ･ｳｴ｡＠ sua csponlanea dtJ!ibllra.ll'cs e me:nbros dossa phalange 
ç"o cunservadora, dcel:ll'am que não 
a . se drligll3m de approvul' ames . 

Tubal'ão, 24 tia. Satl'mbro dc ma aprescntaçITo e escolha, 
1884, E \' • par;! o comp eto trlllmpho 

L'Úl .llartill3 CoUafo 
J osc Teixeira N une. 
J osd A n/oll io d' .1l11or im 
Deúdcrio dll Si!vl/. Cu ,lcass 
J alio J, ir unes Teix'il'a 
Tholll'u.Fcr/landes l r iarllla 
lJc/'TIardillo ,i,P,dc Ma(]lIlhãcs 
Pa/ricio ", p, de AIa(]alhücs 
.li nlulctu E, de Dillcllcnllr/ 
A Ii/onio Gomes de Carralho 
)' iecntc José d/J M altos 
AI alloel Correia c/c S, e Sil ra 
Manoel ｒｯｴｬＯＧｩｾｬｬｃＤ＠ c Silva 
A nloll;o El"Om/o ,VIOles 
João ciD S:m:a Fro/as 
H I/"rio J uH " ｾｬ｣ｬｬｯ＠

da cnndld.ltura do illu.:re SI', 

di', Cha ves en VlUUl'ÜO tod os os 
ml'ios q ｴＱｾ＠ a lei e a honestidade 
lhes aul.tJl'isem 

ｐ｣ｾ｣｡ｲｩｮ＠ Drava, 25 de Setam
bro do 1884 . 

Patll'C JUlio ,l[a/los da C,wha 
ｊＧｌＧｬｬｲ ｾ Ｏｷ＠ da Co la Lon'/o 
F/'IIIlCi, ro ,'licoldo ｆｃｬＧｬｬ｡Ｂ､ｾｳ＠
Frnnri,,;o 11 ufillo FenlQmu:s 
Ｎｔｵｾ￩＠ F"'lIIcis/'o ､Ｌｾｳ＠ G/myas 
Hllphl'.1úo F, :\1 'I/'II/lS 
1'//(//11(/:; ｊｯＬｾ､＠ d,' "aT':Jns 
.Tulio Lj;r;CII/O de Sou:a 
ｾｬｬｬｬｴｏｴｬＮＱＯＨＨｲＩＯＯｩｯ＠ Ih Sou;a 

An/onio J(J.fII rll) ａｾｵｩ｡ｲ＠
JMé .1 n/IHIIO df Âyuim' 
MIJl/oellL de f'. ,\;f)'rinho 
JOlio ｾｬ｡ｬｬｩｬｬｬ＠ tk Olil'eira 
Á ntoll io Ma:1oel rú Á. guiar 
J oão ｆｾｲｬｬ｡ｬｴ､｣Ｌ＠ d. Oliveira 

Ao eleitorado do ｾＬ＠ dlstl'leCo 

l\llRüny 

Os lIbai'to asgig:'Jado!l, eleito. 
ｲ･ｾ＠ residentes na froguctia de 
:3, 10110 do Imaruhy, declaram 
quo ｡｣｣･ｩｴｾｭＬ＠ com muito agra
do. a cgcolha feita, por &eOa co
f0ligionBri08 da I!éde do 2- dis
tricto lesta provincia, para call
didato á l;J!eJl.:ilo do deputado 
geral quo vae ter lagar no dia 
1" de Dezp.mbl'o deste aono, do 
illm, sr, dI', Thomaz Argrmiro 
Fel'reira Chaves, advoga.do, re
sidente n.! cidad'3 da Laguna, 
por sor esta qU3m reune todos 
os ･ｬ･ｬｬｬｾｮｴｯｳ＠ precisos para o 
bom desompenho d9 rApresentar 
a provincia, na camara geral 
dos deputados, como é "'oral. 
mAute sabido o ｬＧ･｣ｾｮｬｊ･･ｩ､ｯ＠ pOt' 
todo o oleitol'ado consorvadoL' 
do distncto, 

Imuruhy, 27 tio Setembro de 
1884, 

ｬｴｲｑｾ ｩｭｯ＠ Luiz do DiUenrourt 
Froncl'ro LUIZ de IJ. Sobnoho 
Mdnopl AIIl'IRin ､ｾ＠ O,lltUCllurl 
ｬｯ＼ ｾ＠ \'bhlliio dp ,Jun:or 
A nlonio Cn rdo o llu6l'ló 
JOà9 Caelano da .llu 

A ｲｯｾｯ＠ de Jo," ｊｯｾｱｵｬｭ＠ forres 
1II.norl LU I'IOOo1 d. S,h. 
Forl"noto JO,8 d. SIlt"a 
lo,. Lopr, d. Silva 
lrronimo f. de S. Furl",\o 
losé Luiz do lJilltncourl 

erapl"m Luiz de Olltcorourl 
A olonlO J, de n. Copanema 
lu-to Fraorbco ti" SOUTO 
BMrrnlura José OU3rle 
Manu.1 l.uiz do Ihtlt'nrout1 
ｆ｡ｵＬｴｬｬｬｾ＠ J. PaelH'C'l do Suuza 
JQilo lhomaz da Huch. 

A ｲｏｾＱｽ＠ de lJlllJel Cu,lodio ｾＮ＠ S, 
João Cardoso do ｟ｾＮ＠ ｓｯｾｲｬｒ｢Ｂ＠
13ftunrio Lu [i ,Jt 11111 'ocourl 
Jooo Lu .. Je n, Jun,or 
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__ 'p ........ ido Doa diversos outros logares Uni-vos I, ｾｬｩ､｡ｲｩｏｬＬ＠ Ijude • 
.,s ....... _ ... 180 districto. ! moa áquelles que se eaforl}8m 

__ ｾ＠ • 1s ,' e t· MlS não ba ta iRso para 68- por slIlvar as nossas institui
..- o -.eu .......... hir triumphante o partido (!on- ções, DS nossos direitos, a nossa 

.1& "1 __ . servador, ｮ｡ｾＸ･＠ combate que vai propriedade, tio comprometh-
ferir- e em todo o paiz. dos por quem tem gel'ido os ne-

i VER.iOE 
--

B' preciso, aotes do tlldo, u- {Soei os publicos" ne s s u,Itiul08 
nico a solidariedade, como, pe- sete anuos Ue ItuaçãO ltberal. 
lo orgam do partido conserva- O que lizerdes não será por 
dor na cõrte, J'á proclamaram nsim nem para mim; mas por \I d. Outubro de 1S8 
08 nelSOIl CR3CeS pcliticos; é pre- aquella idóia pohtiea que é vos-
ciso, lIutes do tudo, esquecor-sl) ea e Coi dOi vossos maiores-o 
as desaJfeições, os odios, as vin- partido a que pertQnceis-; pam Segundo a8 publicações, fei- ças, pOl'que na persptetiva da a salvação da causa publica-a 

tas n.sta folha, ve-se q ua já 3- prozilllG lucla, ; u l.' lpre a todo: 0$ derrota do partido 6 de J unhll . 
dheriram á minha candidatura oraltleiro. &Clcrificarcm .CO! in/e- Urna vez ainda: 
a cidade da Laguna, a villa cio res ,a((ciçócs ou odio! pes oat:! União o solidariedade. Tubarlo e as ｦｾ･ｧｵ･ｾｩ｡ｳ＠ do lma- ti callla publIca, que corre 'mmi
ruhye Peselma 2rava. ftt1Ile perigo, como acaba de di-

Cartas qUI tenho dI' Mirim, zel-o o distincto ｳｾＮ＠ dr. Coelho 
ViUa NoYa e Ararauguá di&cm- Rodrigues. nosso co-religlOna
me que, nesus localidades, foi rios, n'uma especie de Clanifes
acceita com agrado a indicação to que dirigio aos seos amigos 
de meo Dome para candidato á na provincia do PiauhJ. 
eleição de 1 de DezembN ,.in- Pc.rtanto direi áquelles meos 
douro. 4:o-religionarios que tenham al-

De serra àcima as noticias quI' gum resentimen!o, a I g uma 
me cltegam são as mais lison- queixa, deste ou daquelle com
geiras e favoraveis que i6 pó· panheiro: 
dem deaejar. Correi um véo sobre o passa-

lno.uz AR01MIRO FUREIU Cu. VI! 

ＭＭＭＭＭＭＭＭｃｏｾ｡ ｾ ｾ･ＺｾＭＭＭＭＭＭ

Realisou-se na noute de:; o es. 
peelaeulo anullneiado em beneficio 
das obras da capella do hospilal ､ｾ＠
caridade. 

o desempenho do drama corr êo 
perfei tamente, lendo , ocea ilio : .. 
Elllla. Sra. D. Juha Monte-Claro, 
dislincta amadora, dI) mo lI'ar ma
is uma vez o soo gOitO, esludo e 
capricho. 

A eoncurrencia foi grande e mui
la a allimdçio. 

1109 d1llllos eualhelr. 
r:am parle na ｲ･ｾｬｲｴＧｬｬｩｐｉｉｉＮｴｉｬＡｬａ＠

que lil'el'alll tia rcaliuç3n 
laculo .. o benc,t'icio da 
hospital, sendo que, ao 
foi orrerecido ás dnas senhoras 
um cavalheiro, em nome da 
ma me a adminislrativa, dois 
dos bouquels de ftores 
depois do que o Rlesmo 
di rigio duas phrases de anlllallor 
e de 10tl\'Or aos ｩｮｬ･ｬｬｩｧ･ｮｾ＠

dorc5, pelo bom I)esimpeubo 
seas papéis c feliz escolba do 
ma. 

Segundo as averiguações 
chegou-se ao conhecimenlo 
dons omcule são o lU lor. 
roubol que lraziam em 
a pacifica população ,desla 

São os oscra vos Joaquim e 
nio, de proprtedade o primeiro 
sr. Antonio Candomil, COUlO 

ticiàmos, e o sugundo do sr. 
Pinto. 

Ua lambem um rapaz, de nODIII 
João Pipoca, que, enlrando no co, 
uhecimenlo dos ronbo , rectbêo 
aulores delles 21;,000 rs. para . 
rlescobril-os. 

Em poder de Antonio foi en 
Irada quantia superior a Ｑｾ＠
em papel, sendo de valor appro 
l imado a 300toOO, em papel, rra. 
la , ouro e cobro a enconlrada 1111 

potler de Joaquim. 

A cidade de S. José e (regue
nas, consta-me, promettem ac
ceitar aquelle candidado que ti
ver por si a maioria do eleito
rado con ervador do d istricto. 

Ora, contando eu jã. com essa 
maioria, de,o Bupp!)r que aeja 
acceita a millha candidatura 
ali, do mesmo modo que o tem 

do; esquecei offensas particula
res que porventura tenhais re
cebido; guardai-vos para uma 
, ingança, n'outra occasião ma
is opportuna. 

Deveis lembrar-vos: 
No inlervallo do drama para a 

comedia o redaclor des ta folha, a 

Cont ra os ､･ｬｩｄｱｵ･ｮｬｾ＠

se 11 :\ forma da lei. 
ｅ ｾ ｴ｡ｭｯｳ＠ á beira de um abys

mo e ainda é tempo de não ca
hirmos nelle. 

pedido da mesa adminislratil'a do 
hospilal , agradece0, em nome de._ Chamamos a atlenção de 
la, ás duas dis linclas senhoras e lei tores para a declaração que, I 

FDLHETII 6 da . Ora enlregue ao cridados que o eo- esplendor de sua rad .. nle nalureza ､ ｾ＠ dc<'i araram que o mOr/luez \'ol>tam Da sua IOtriga de bai la elas- loura. Uns olhos negros sdnti lla\ a 111 com ruptura de uma aneur"m' . 

GEORGE OHNET --
o GRUDE IND SUl! L 

1 

li e filho dd bravo-, morto como um 
jorkey, pouca lortuna deixa'a . 

eu filho Gastão , acab d • • ｃ＼Ａ ｲ ｾｭ ｯ ｮ ｩ Ｎ＠
'unebre, (oi le .. do, coberto d, lulo . pa_ 
ra • casa da mllquuI, ua liA. onde 10 1 

se . ora lel'ado pelo duque a algumas doce brilho, e o tal he. adnllrnlelme n te O. anllgns da club menearam I pa rt id .. da fidalguia. e mdlspo. to pel. desen l'olYldo, t lOha uma ･ ｬ ｾｯ ｡ ｾ＠ 'Ia se m ca c db<era m ontre ｾ ｩ＠ que ｰｳｳｾ＠alimentação irmtante dos holei , ｾ＠ in- egua\. ｬｾ＠ lleauilr u acah: .. a como MJtol; oocenel. d'e a Cleança eotre a deu. si- Gastão adorou-a loucamente, Foi um quei mado pela dl<si p.çaJ, dao do lacaios e a ｾ｡ｬ｡Ｂｴ ･ ｲｩ｡＠ do pao fQ- ra ie. Gu ardou duranto dois annos esse O ｾ｣ ｲｴ ｯ＠ é que não se leu ra ",posta a rude ｰ ｲ ｯ ｶ｡ ｾ ￣ｯＮ＠ egredo ｰｲｯ ｲ ｵｮ､｡ｭ ･ ｮｴｾ＠ encerrad Q no in- te a eli tencla qucUe le,Ara 
Quando o IoUl . raOl pa ra o pala cio de tl mo d'almo _ anno . 

Ileaullew era eor sodo n9 physico. triste Uma Il'rande desgraça tez com que o Oulro •• m8is instruidos. e ligeIramente oslrasado no lIloral. ､･｣ｬ｡ｲ ｡ ｾ ｳ ･Ｎ＠ Na dor as ,'nn!1ss"cs brotam 3 r8\'elação, feIta pelo oro'lII'ldIII Na almo· phera p.1tI0cada d ... 4a de maIs facilmen te do ｣ ｯ ｲ Ｎｾ ｡ｯ ｟＠ se soberbo esbanjador de famuia tO'llOU a encontrar todas as gra
ças. todas as rroseura. da mocldadp. Aos 
dezenove anno , acabados 08 estudo'. 

o marquez de Ilcaulieu morreu de re
pente, Esse dls .pador ､ ･Ｇ｡ ｰｰ｡ｲ･ ｾ ･ｵ＠ d,s
crclaml'n la da vlda, lt lOc;l ll za. Nao a-

que o seu c.pltol esta vi 

ao ullimo celbl, ｭＮｴ｡ｦｬｾ＠ coe 
tela como uma bala '1UI lb1 
co racão. 

cri Ido. prometti. ser um ca\a lh.llo delicado, dopceu: ce 'OU de viver_ TraLodo como um terceIro Olho , crps- um perrrl to rodal.;o. Acha ram-o estendido ｮ ｾ＠ ga binete de Â 'fomlha do marqueI alo 
em pr qUlzar as causa d· .... 
mlnante, só penfllH. em 

a u 10 lado de Od u io e de Oa ra . Mi l lIoi n·E. , ｾ ｰｯ｣｡＠ quel s. a perCfbeu qae trabalho_ Quizera rolhear o auto de um .. lho que elles. o tentava jl em 51 . sua prima Clara, maIs moça qUQ elle processo que intenta ra contra collateraes ｩｲｬ ｾＧＢ＠ e I ｴ ｬｾｧｬｮ｣ｩ｡＠ de Dma raça apura- quau o annos, não era maIs uOla crean- [de Inglaterra . E>se trabillho desusado dI, ç'_ lóra-Ihe ratal_ 'clt. deixado em abandoDo pelo pae . Operua-5. n'tlla ,ubit. transrorma- 05 medlcos. Iluorena determ inar tudo cuja " di de dI Ip.çio pr" ' lara- se puu- çiio_ Como. beUa Der!>oleta sahl ndo da com preclbÍlu e nilO adOllttem quo ｾ ･＠ dl.>co 1.05 tnado de uma "/planeia atllIa- ery ｬｬｉｾ｡Ｌ＠ Clara CJplIId a- e em lodo e . pen e o seu I" lto mesmo para morrer I 

Ilhor de aaaulieu era .m.do , 
do conao M lo e esposo' 
pIar. 

A ｭ｡ＢｬｵｾｬｉＮ＠ silencioM. pOI 
SI em luto " ｫｾ＠ 61u_1I8 , 

- ' 
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oulro locar, raz o oG118 amigo o sr. Si tenho ou n3u l1lulos flne me sem principios, ｾｉｉｉ＠ o d .. Ido estodo Dome da loa plN, pila qual .. 
Bernardino Antonio Pinto de Ma- habilitem a pl'rtel!der honra tão su- J05 negoci.)S publico', como lal lem ItrelDece de sati ração e palriolillDO. 
lIalhies, do Tubarão. bida, 5rja V. S. o meo juiz. ,irlo a pohtica dos di,'ersos mim, le· Em seanida o ｾｉﾷＮ＠ GiouDni Lu. 

Por essa declaração f6-511 que o I lia novo annos quo resido inill_ rios ｨｬｬ･ｲ｡ｲｾＮ＠ qn" Sfl tom ｾｵ｣｣･ｌｬｩｌｬＬＩ＠ gho, reLlactor da ,.Voce dei Popolo,_ 
nosSO amigo il um \'erdadeiro espi.1terromllidamente nesta provlllcla, 110 pod er, de de U!7S até hoje. do Rio do Janeiro, tomando a pala-
rito emancipador, que tem contl'i. 1 "Iotollho rallicados todos os meos A.slm ｰｯｩｾＬ＠ o meo loaar sera ao I vra uplicou a causa da reunião. 
buido com o SilO contingentll para ｡ｬｩｬｬｴ･ｲ･ｳｳｾｳ［＠ onLle casei·mo, e lado daquclles que procurarem res- O fiUl I) co " é '-mlelO a crgamsaçao 
"randecausa da libertação dos eli- onLle tenho visto ｮ｡ ｾ｣･ｲ･ ｭ＠ taural' as nossas finanças, favorecer d61JIU grar C t . I d • I en 1'0 socla os nu-
cravoS, mas pelos wllios !egaes. meos quatro filhos, qlle ｾ￣ｯ＠ o garantir a lavoura. tratar dos me- cleos colonial!S no imperio, que 58 

Muito bem. outl'a5tantas cadeias, que, mais in-Ilhoramentos de portos e barras, cu proponha a tomar medidas tenden-

() mini ｾｲｩｯ＠ da rnzen1la dirigio a se

guinle circular h prOlsidencias das pro
yinruls: 

ｍｩｮｩ ｾｬ｣ ｲ ｩｯ＠ dos negocios da fBzcndn.

IUo de Janei ro, 17 d. Selembro ｾ･＠ 1881. 

1Il1ll. e Exm. Sr.-Tendo o gOl'erno 
impcri"l na maior ｣ｯｮｳｩ､ ｣ ｲＬＬｾ￣ｬＩ＠ o eslnlh, 

t\nRllcein dai provinci(jlt, chamo a aUf' n
çãO do v, el. par. este ramo da publica 
adlllinlslroriio. pelo que respeita á prn
yiU"IR quP v. ex. presidf". nOm de que. 
eSlllda"do as suas ｮ･｣･ｳｳｬ､｡､ｾｳＮ＠ po' a 
nwlhural-o qllanlo Idr possi.cl, luer pe
lo I1l1gmcnto dl1s rendas provincines. quer 
adoptalldo t pralicando por SI a mal. 
!:I','l'ra i.!conomin no di!Õpcndio dos di
nheiros publicOi. qutr aUlil ia ndo no 

quP depende de v. <I . a assombléa pro
"illl'iai. pari que eln su._s drliberatüri 

possa ig-ualrncnLo deserupp.nhar-se de le 
dever. 

E se ndo urgl'nle conhecer de de jA n 
ｳｩｴｬｬｴｴｾﾷＮｩｯ＠ finan cei ru ｣Ｑ･ｳｾ｡＠ provincid, ('8-

prC'in lmentc quanto aos resVrclh'os im· 
pO'lO'. d"idas de qualquer n.lurcla c 
recu rso- p3r3 8cu'4ir 30S ｓｾｉｊＡ＠ cOlllpromis

ＡｏｾＮ＠ Sl rvn-sp ". PI. rpn1('ttcr-lIlc. 3té fin" 
de ｾｯＧ･ｲｮ｢ｲｯ＠ pro . inw (uluro, lmproro
ga\'elmeulc, todas as in(ormaçõQs I e es .. 
cl:trcriml!ntos sobrtl este importante ai
sumplo. 

Deus guarde ••. eI.-M . P. de Sou
'U Oanttls-A. s. el . o sr. presidentl da 
prOvlllcla de ... 

timarnellte,me prendem ao solo ca- rar da colonisação e immigração e t ' I os a centra ls.lç.10 e prosperidólde 
tharinense, nao c quecel' a emancipação tio ･［Ｚｾ＠ d05 seus patricios. 

E. si não posso dizer que sou ca-
tharinense pelo nascilDelllll. (lJSSU 
clltre,tanto iisseverar qlle o 1.111, pela 
II ctlicaçiiu e alTlor qlleconsagro a es
ｴｾ＠ turra. á qual ｾｳ･ｪｯ＠ tUllas as 
ｧｲｩｬｾＬ､･ｺ｡ｳ＠ e ーｲｯｳｬＩｾｲｩ｡､･ｳ＠ 1)(lS,;1 veis. 

Sold, do tio p:ll'tiLlo cllnsurv,Hlor, 

cravo. nunca, purém, a abulição da 
e'cral'atura com atarluc á ーｲｯｰｲｩｾ､｡ﾷ＠
de, como quer o gabinete li de Ju
IIho. 

E' I) que farei , além do mais que 
Cor Ilosslfe l, 31 merecer a honra tio 
(suff, :; ill des \otos de V. S. e da 
malUrla 110 eleitorado do distl'iclO. em Clljas fil ei ras alistei-me, ､ｵｾ､･＠

os bancos da Academia, tenho 5cm-1 E. de. de já, eja qual Cor o resu l-
(lre nellas millt:uln, ate hoj a, ÇOln I lado, dou a \'. S. os lOeos sincero>s 
muito traballlO, esfOl'çn e. Jcrilicio: agl'adeclmentos . 
isto ､･Ｚ｜ｌＱｾ＠ I 70 ati: o pre,entc. Com toda a estima e considera· 

A minha profissão dõ fé poli tica Cão, sou 
0 ;1 provincia. fil·a ｯｳｴ･ｮｳｩｬＧ｡ｭ･ｮｌｾＮ＠ Di V. S. 
pedinóo llemissão do cargo lJue ｯ｣ｾ＠
cupava na magist ratura du meo 
paiz e mont:lIldl), em seguida. 11m;! 
Lypollraphia e creando um jorn:II; 
aqurlla e este , os primeiros que LI
n lia o partido ｣ｯｮｾ･ｬＧｬＧ｡､ｯｲ＠ na ｬｯ｣｡ｾ＠
ｬｩ､ｾｌＱ･Ｎ＠ para ｓｬｉｾｬ･ｮｴ｡ｲ＠ a sua IlJn-
deiril aLll'ogar os seos direitos. 

Fui em ISiD. já o disso; de en tão 
pua Gá, 111 seis annos. ten ho ma 11-

titio, sempre, posição firme. frança 
e L1eçiLliLla na imprcn a, combaten. 
Jo ｾ＠ si tuaçàu liberal etomalldo p"r. 
te nas qlle ·tões l11ai3 mom entusas 
q uc se tom agi taLlo 110 pa iz. 

Nas Caml):inhas eleiLoraes os ami. 

Alt. VI'. e Cr. 

Laguna, Setembl'o de fSSi. 

Da Gazeta Li'eral de S. Pau
lo: 

Ante_honLem às J t horas da m,,
nhi rgali sou-sc no theatro S. José. 
o ｧｲ｡ ｮｴｬｾ＠ comicio italiano ao qual 
concorreu a colonia italiana em a. 
vultado numero. 

Entre outras medidas que devem 
ser tumadas sobreslhem as seguin
les: 

Abrir escolas para 05 menores e 
adultos analpbabetos; 

Eliminar do seio da colonia ita. 
liana fJualquur industria fi! e de
gradante belB como a fagabunda
gem; 

A wlonia não deverá ingerir-se 
na politica do Drazíl; 

Crear,s6 associações com o fim 
do serem rundados eslabelecimen-
105 de indu Iria nacional' , 

Obter terrenos, sem onus, pel<J 
espaço de côncoenla annos, afim dQ 
serem estabelecidos grupos coloD j_ 

aos Ｇｬｵｾ＠ se dediquflm á cultura. 

1 sessão, que correu na melbor 
ordem. Coi impol't.\nte e a ell.1 es
tiveram presentes os representan. 
te! de Tarios nucleos desta pro\in
da, do Rio de Janeiro e MiDas, etc_ 

etc. 

Em lua ｰＡｓＮｾ｡ｧ･ｭ＠ r .ua a reunião 
ruram salida'das as redacções dos 
jornac5. 

Pela. nOS5a parLe ｡ｧｲｾｬｉＮ｣･ｭｯｳ＠

e a fineza. 
No dia '18 de Setembro (lroximo 1(0 ' ｴ ･ｭｾｭｯ＠ encontrado constantc_ 

mCllto a seo lado. aj 1Il1alldo-o. a 
daI' batalha aos nossos ad\ers:lrios 
C'lmmuns e tOl1l3ndo parle, depois, 
oa distribuição dos louro das 
batentes do grande partiLlo da or-

Presirliu ao comicio O sr. til'. 00-

meuiw da Luca, plra cujo cargo Coi 
unani memente acdamatlo, no mo. 
mento em que este di tincto cava. 
Iheiro anunciara que I'e ignava a 
cadoira pre iLlenc:al pal'a que ou. 
o Lrpresidenlo tosse e5colhido. 

ｾ｡ｵ､｡ｭｯｳ＠ a b:iosa colonia ita
liâna, f;llendo' votos pua que o no. 
Vil Cenlro a ente-se obrl< base- /ir_ 
ｾ･ｳ Ｎ ･＠ possa ser pl'odigo em benefi
ws resullad05. 

pas5arlo hOIl\'e uma linda fc ta, na 
capital. rcali,ada pelo "Club Aboli· 
ci .. nista do ｄ ･ ｾｴ･ｲｲｯＬＢ＠ em COlllme
moração ao 13' anlliversario da la· 
bia lei dtl ｾＸ＠ de Sebembro de 1871 , 
uma das glórias do precl:.ro viscon. 
rl e do Rio-Dl'anco de saudosa IUC' 

mó ria. 

Conllta·nos que Coi uma testa as. 
plendida. 

CIRCULAR 
Ao eleitorado ｴｬｯｾ Ｌ＠ o tlistrlcto 

Sou candidato ao Jogar de depu . 
lado á 35sembléa geral legislativa, 
ｰｾｬｯ Ｎ ｾＮﾷ＠ <Ii stricto elei toral desta pro. 
VIOCla. 

dcm. '. s. retomando o 5CU Ioga r a-
Na assembléa provincial, a qual Ilriu os Irabalhos, coml'çando por E-\:... , 0'0 .. çào d. S. Pet .. rbur .. ｾ＠ .. 

!ui eleito e re-eleitu deputado, ｰｬＧＨｪｾ＠ dar a palavra aos brazileiros ｰｲｯｾ＠
curei adeptar, sempre, todas as me- Sentes. Um IOg8( mui parlicular na nposiçã() da horticultura coube no D 11 
didas que facilitassem, asseguraNdo O sr. dI' MarLinho Prado Junior ｶｾ＠ por fim e<peml ｬｯｲｯｑｲｲ｡ｾ｡Ｚｳ＠ ｾｾＺｉｾＺ＠
" garantindo, o desenvoll'Jlllento e ｬ ･ ｬＧｾｮｴｏｴＱＭ e e, .lo seu ｃ｡ｬｮ｡ｬＧｯｴｾＬ＠ 11m cldo o .eu rafé_ O braSileiro li.erà() 
ｉ Ｌ ＮＭｯｾｲｯｳｳｯ＠ da fulurosa prOVinCl:1 do \ eloqucllles phra es 5audou .. colo- um p.lIl"ilo, no qual c dalão. ｢ｾ｢ｾｲ＠
Santa Catharina. nia Itali lIla e a llall'a alI ' a qdem Queria, junlamante com um 11 . , I ropre<en- cdr su d -

t J 
peflor. • graça naluralmenle. DA 

ｎ ｾ ｉ＠ asscmbléa ｧ｣ｾ｡ｬＬ＠ si conseguir 
er eleito, o meo progl'amnid SOl :1-

cooperar, qU:Ulto em nllm t:llU bcl' , 
para que veja o paiz salllr ､ｾＢＢｯ＠ es. 
tado calamito o a qne arrastou-o a 
polilica de um gorerno selll iJélo , 

a. a por tlu grande numero de ｾｌｕｓ＠ • o 1'1- lambem a uJa senhura urna 111 r1 

filh IS. do car. escolhido. tom hem grnll •. A to-

O sr. Argymiro Gahão, cm nume te re;peilo houlI senhoras que ､ｬ｡ｲｾﾭ

lIa mocidade. Lambem saudou a- 'urote vi Il3\';o () panlhão. btbiãe se" 
'Il - ｣｡ｲｾ＠ e cnda I ez rccebiào o m.io kllo • 

que a corporaçao quP., onde quer romo I c.pnsirilo durou 1;) 11 .,_ 

q
' C I • I . I.' • • , ... s 
U 5e ｊＮｾＮｬｲ Ｌ＠ tUa ança em 01 vitio o lornara'l- c lucrahu< para o' .' t .JI ,1"'. Jn t .. Ｌｾ Ｎ＠
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u ｮｾｮ､ＮｾＮＬ＠ .0010, MOVIllEl'TO DO 1'UI TO 
ｬｾｯｯ｢Ｇｭ＠ lIou.. r 

i ido'. ･ｬＮｧＮｮｴｾ＠
" ,' ... ｭｾ＠ ｾ＠ nhora J. . • se de que Sabida DO dlla .. 

I da, IIID dIa ｱｕｾｬｉｏｕＧ＠
lOenla ,e I ·"'M P t I 

caf,;jniO er,"'31 láo;du.e r IU_ RIO DE JU;KIIlCl: - a ac lO 

primeiroil dIa, quando ,[tlJ. Ｑｩ＼ＱｾｲＮｬｲ＠ nacional S, AI/tollio, c: José .\n
r ... urarlt!"anto qult. e, 

r:t: que de Norle 3 Sal :lchiam 50'1 melro, li o segnndo por pedido 110 
bre o ctlraç.'io dos ... razlleiro , con- mas dando·lhe as respt'Slas por I.: 
,'clle ltbcnl;lllo aos cinco escravos legramma, para chegarem mais a 
(1'1e lhe rc I:lm com a condicção tempo. 

.N,a loma d . -, dlzi3l'1- tonio de An.lrurlp. 133 ts" eq 
､ｾ＠ Je o prlOc,p'o 3 expo .. ç .. ' , _ 
Is.- y uebo ､Ｌｾｲ￭ｬｭ｣､ｬｯ＠ qJ.tro rhic.- 6, cal'g..\ farluha " 1I11lho_ 
ｲ｡ｳ､･ＧｾＧ＠ cal';, porém, nio o ache, com « , , 
üo pouco a -ucar COIUO hoje; é prec,so DcsTItRno: - Hlate ｕＧ｜｣ｬｏｬｾ｡ ｬ＠

ｄｩｵｾｰｯｵｰＳＮｲ＠ tanto o:ralé. Dur.nte a <1- Promplúl-io, m, Gor:tlJo GarCia, 
posição beberão-.o maIs de lmlH.los de 20 ｴｾＢ＠ eq , 3, 'cnrga farinha o 
ｾ｡ｉｴＬ＠ sem ronla, Iquell. _ ･ｭｾｲＮＬｬｨｯＺ＠ dw, 10 i! ho, 
｣｡ｉｾ＠ que d.,ã •• o mc,o l,lo', b, b - Dia 5 
r, - ｱｕｕｬｨｰｾｬ｡Ｇ＠ j;UraIosJl ti"Jr; c IU.- , 
Lrarà<>-,e 12dJzi.> de cfIlC"". I'occm_ HIO DI! ｊａｾｬｬｬｬｴｏＮ＠ - ｓｵｭ｡ｾ｡＠

" bro !I.ICO< dlzem·_ s :"Idw> nln" .1'91/1.1/,0. C. JoãJ Paulo CordO!
It cll.lJo oblijo. e II,,-rilo ｢ＬＧｾＢｴｬＢ＠ ''o. 1-!'1ts" eq. 6, carga fanuh .. 
trlnsaçlll';l. 113 d,.>lji .ehe;;ou o prunr,- e mllho_ 
ro u.o porte de C3!i) d ,>.1,' por ｾ＠ e UAI8 . 

fi I · Em r .. ｮｄＨＬｕＧｾ＠fasa de ImportariO de fote JI) rOl< Jn . _ • 
• ｾ＠ ｾ｢･ｬｾｲ･ｵＮ＠ Os conbecl'llo ..... s .ffit:DlO DEnlGno: - lIlato é:lclon .. l 

filIO' ca!édo Srnil é mu,lo bom e mui- Bomfilll, m Josõ Antonio de 
lO Rl.i ｢ｬｲ｡ｬｾ＠ que o ｾ･＠ cúba. lI'orlori- Forlas, 1:3 t3., eq, 3, carga ml' 

do, :'or ･ｾｰＺｬＨＺｏ＠ !lo dois annos, lho De tão bons amigos jamais as. 
preslarrm sen-iç,)s ou n:! sua falta, queccrá os scniços que prestaram • 
á su, tnl\Iher,I1ra50 este que so lhe. 
conlari da prosente dala. 

A ｾｩｭＬ＠ pois, vt'm o declarante a 
imprens:l mOI'ido, não por vanglo
ria, poi gue tendo unicamente 
cumprillo um dOI'cr, nenbulll di. 
reito tem a ella, 00 '1, sim pelo ､･ｾ＠

zejo de 'ôr imiL1do o seu ｰｲｯ･･､ｩｾ＠

monlo por Lodos ｡ｱｬｴｾｬｬ･Ｌ＠ que es
Itrürem em contlt<;çü ｾｳ＠ de ｦｯｬｺｯｬｾｯ［＠

o a, sim :lillrl:l ｡ｳｾｩｳｬｩｲ＠ ao glorio o 
dIa 'J:I libertaçJo oe.la abençoada 
prol'inel:l, que ti a sua. 

Tubarão, I'. de Outubro do ｉｓＸｾ＠

Laguna, !l de OuLubro de tSS'. 

!NNUNGIOS ESPEClAES 

Publica-so nesta secl,!ão 1\' ra. 
zão de 2S000, ｭｯｵｳｾｬｕ｜･ｮｴ･Ｌ＠ ca
da annullcio quo ccntivel' ató 
10 liuha ': o quo exceder ､ｴｬｳｾｯ＠
numero sera publicado polo qUI 

foI' t;cn vCI'cjouado. 

ca e J.<I. lho. BC/'II(t/'di/lo .lI/tal/ia Pinto c/c 
ｾｊｉｬｓｃｚＡＡＲｉＱＡＡＡＡＧＡＡＡＺＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡＧＡＧＡＡＡＡＡＡＧＡＡＢＧＡＡＧｉＡＡＡＡＡＧＡＡｓＺＡｏＡＺＳＧＡＢＧＡｾＡＡＡＧＡｾｾＡＳＡＧＡｾｾｾＢＢＡＧＡＺｾｾｾｾｾｾＢ＠ J!(t!lCllluics. 

N.\. CA A DE CAI3H.\.L &: 
FILllO 

En CI)ntra-se 11m L tido" va

riado sortimento de [a

zencbs armarinhos 

ｃｏｾＱｍｅｒｃｉｏ＠

PREÇO COllHK\TES 

( , o 1\\0 o. JAxEino ) 

Flnobl de Saola Calharinm • . •.• , I .cco 

« idcm ｦｩｮｾ＠ e clllU (peneirada) • 

Feij o prtlo d. ｌ｡ｾＱＰＱ＠ •••••• , • 

• • d Porto Alegra • • • . 

Milho graúda • • • to • • 
• miúdo . . , « 

ÁrrOz claro uperior • • 
• ordillocio e regular ••. " • 

Fau . . . • • • 
Amendoim .. . • 
Comm. c1ar. supenor c 

• ordlOaria o regular . • . . • 
Baoha L!ln e fio. . . 

• commum . . • 

I'lIq:os 

3.200 a 3,400 

4,OCO • (.300 

7,;;00 • 
8.500 • 9.000 

4.000 « 4,200 

5.000 • 5,200 

12.000 .. 13,000 

10,500 • 11.500 

4,000 • 5.000 

•• ,100 • 4,800 

9.000 • 10,000 

7.000 • 8.000 

800 « 8'20 

740 • 700 

SOlllCITADAS Lei, tem dado liberdade plen:! :I 

f2 c cravos seus, sendo seis alfor-

rias era tuitas e eis medianle ｩｮｾ＠

B.rnardino Anlonio Pinlo de ｳｩｧｮｩｬｩ｣｡ｮ ｴ ･ｾ＠ indemnisJcües conver
M1gaihães, cidadJo brazileiro, mo_ ｉｬ､｡ｾ＠ .em peculio pOl', tniclalira c 
r dor nesta ｾｩｬｬ｡Ｌ＠ declara que de. aUIllto seu. 

pois da Lei n. 20\0 de 28 de ･ｾ＠ l agora. ain la influenciado ｰｾｬｯＮ＠
l,Jmbro de t8í I alé e la pule, DO mesmo sentimenlo., que se tem 
inluilo d. auxili r a exrC'lção ､ｾｾ＠ .\crY50lado dianle do c5plpnduJo 
6abil di ｰＺ＾ＵｩｾｩｪＬＮ＠ - ｣ｯｯｌｪｴＮｬ｡ｾ＠ ua dita triumpho das ide ias emaocip3do 

ｃｵｾｬｯｴｬｩｴｬ＠ JOS\! Ilc n ,lSSl, sentindo· 
ｾ･＠ del'éras [:r:\Lo c rcconlwciJo ;1-
'ludias ｰ･ｾＵＺｴｳ＠ que, lão b'lntloôa
mente, o ncompnlur311l, t1ul'auIC 
a grave e prulong •. 1:I ･ｮｦｴｬｬＧｭｩｾ｡＼ｬ｣＠

de ｾｕｬ＠ sempre qaer:lIa c chorada 
e:<posa; ｩｮｴ･ｲ･ｳＳｾｲ｡ｭ｟ｳ･＠ por sua 
ｾ｡ｬｬ､･Ｌ＠ conduzir.ull-Ihe as resLo 
mnrLaes alé o seo ultimo ｪＺｴｚＺｾｵ＠ o 
mandal'am rezar ｭｩｳｳ｡ｾ＠ pelo rep')u
su elamo do sua alma; vem, pela 
imprensa, como o melllor meio de 
llIani ｲ･ｾｴｬｲ＠ os seos sentimentos, leso 
limunhar essa sua gratitlão e reco
nhecimento a essas mosmas Ｈｬ ｾＬＤￔﾭ

as, ･ｮｾｲ･＠ as quaes carece de ･ｾｰ･ﾭ

cia.lisar ｯｾ＠ se os parentes e amigus a 
Exma. Sra. D, !tila Lopes tle Be,s:l 
ｾ｜＠ noel ｾ｜ ｯｮ ｴ｣ｩｲｯ＠ C1bral, GJldinn 
JosÍl de lles' a , Jo1o ｾｉｯｮｴ･ｩｲｯ＠ Cabral, 
Dr. João Carlos Grecnhalgh, Com 
monda.dor José Ignacio da Roe!.!l. 
Custl)tlio)\ rlins do Souza, Jorge 
Francisco de Suuza Conceição e llol
rão da Laguna; os dous primeiros, 
por ser aquelles que, com teda a as
siduiLiadc, estireram sempre a seu 
lado, durantc a cnrermidatle de SUl 

i(loil lrJ,la ec;poi'a: o quarto Q ultimo 
por terem mandado rezar uma mL· 
5a dr trigesimo dia; os de mai; por 
terem lambem nnnlàdo cclrhral 
esse acto de I'cltgião, logo que til'e_ 
ram ｾ｣ｩＹｮ･ｬ｡＠ thqucl!o golpe que fe 
1I0Jile no mais intimo de SUl al 
Il1l e o OI', GI ｯｾｮ｢｡ｬｧｨ＠ o Custodio 
)I.ll'tias llelas con5u ltlS medic;l; 
ｾｵ｣Ｌ＠ ｣ ｳ ｰｯｮｌ｡ｮ｣ｾＬｭ｣ｯｬ･Ｌ＠ n,:cl'a o pri-,. 

, , 
r.Lapéos, l'oupas 

fcitas e ou
tl'OS ge-

. 11eI'OS, 

Está-se vendendo pOI' preços 
baratissimos 

Rua do Conselheiro Jc .. o-

11;;-:00 n. ·1 

ANNUNCIOS 

LUGA-SE uma caza com 
｢ｯｮｾ＠ com modos para ra
milia.lendo tambem um 
bom quinlal, á rua do 

Tenente Dessa n. ti ; para tralar 
com Jose CaeLano ｬＧ｣ｩｉｾｩｲ｡Ｎ＠ . 

s-í 

Os abaixo assignarlos 'fem pela 
imprensa declarar aos seos dore· 
,Iores que, a contar dtsla data, ve· 
nll:ío saldar suas contas, no prazo 
Ile quin7.e dias, para assim não se .. 
rem incommodados. 

Laguna, I". de Outuuro de J8S1. 

Jo ti Fernandcs :& Comp. 

:ryp, u' .\. yel'dado 
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