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EXPEDIENTE 

AYISO 

ｾｏｓ＠ nO'l80S R!II!oi,;nRntes 'Ide 
ainda nilo "RSRI'ROI a Impor. 
(ancio. dc IIUR'" ｒ＼ｪＸＱｾｮｯＮｴｵｲｒｳＬ＠

roganl08 o obse'l"io de a nUUI· 
do.rcm 8atisf,u:el'; sen,lo 'Iue os 
,Ie róra, cln cujas 10CRlitladcs 
ainda nilo telnO!il agente., nol.o. 
l loderito I'emetter l,do cor· 
reio, tlel!lcontRdRs os ,Ie"'pezà"l 
de porte, 

INDICADOR 

Açonsue deA.Stock,is3".5u .sab. 
e domingos, r.da Praia, b. Geral 

ａｬｲｯｬ｡ｴｯｲｬ｡Ｎｾ｡｢ｵ｣ｯＮ＠ Nunes & 
Machado, r. da Praia, .26. 
ArDlftzean de seccos e molhndos, il· 

ve il & Souza, esq. r. da Praia, 18 

F LHETIM 3 

T H E Â T R O--M U N D O 

r:sooço m; U1l \CTO .\0 CORRER lH ｐｴＺＧｬｾａ＠

POElJETO·DnAtJATICO 

Por 73. C. 

Poeta (ao sujeito gordo) 
O' parvulo, rotundo, obeso de s.col". 

nlt quo agarras-ie li. uma IIlOU avidll de igua-
'-., (na •• 
U c ｜Ｇ ｾｳ＠ no. acopipes todns na alegrias .. 

Ja."'e r •• ponde-me: eotre o, leus não dà-'u "ma 
• " l' ( . I J Sa t; . piCO ｾ＠ . .. 
Ｎｾｦ｡Ｎｾ＠ (H '(.Ir/Jade) 

_ . COl1li) Sujt.,ito 5ordo 
- Declaro que nno quero mais a alcunha ... 

Poeta (a elle) 
Então to chamarás Dortrao maldito ... 

os R oberlos tlossos pratos 
os da fum cgan te pança ... 
D.rtran .. "fa. CO'O! ､ｩ｡｢ｯｾＱ＠
. ,) 

Vaza do Cllri..tiano. \rmaZl'ffi 
de molhados, r. da Praia, 2!l. 

DcspacllRntc Geral \nlonio da 
Cosla Pereira, r. da PralU :1:t 

FabrIca ,Ic sabito dp Vi U Vil Gllrrc
sen \\: Filho, r. do .. ｐ･ｾ｣｡､ｬＩｲ｣ｳＬ＠ H. 

Dotei n, ."edro • PrumplidulI, as
cio, G. Kruger, r. da Praia, :10. 

1I11",ieas de egrrja. de campo e sa
liio. por Benj. Carvalho. 

Po,h ... il' econfeituria. LCOllCioH 
Wander-Ileiden,r. da Praia, :J:t 

Pbormscia tlincrva de Alexan
dre F. Pinto, r. da Praia, 27· 

Serralbarlo . Trabalhos garantidos. 
Wlldncr & Irmão, r. dil Praia, " 

Senhoros, bem diz.i. a a"ologia 
do vosso deus o oiro ... eu na. contesto ... 
Sem 0110, para ,'66, nllo ha virtude.' ... 
POIS n!o diteis quo o Olro 0.6 qllo .. ｉｯｾ＠ .. 
O pobre honrajo 4 um pobre .. nada maio. 
y. 'luom tem oiro. soja muito embora 
um grande crimInoso .• é sempre um (;fo.n· 

(de! .. 
é tudo ... e para tudo habilitado ... 

o rcsultado não satisfactorio d'es
se dispendio. 

Infelizmente, em ｮｯｾｳ｡＠ provincia. 
da-se o ｡ｶ･ｳｾｯ､ｩｳｴｯ［＠ náo falta quem 
náo veja que ha uma verba de con
tos votada pela assembléa para o 
primeiro ramo de civilisação entre 
nós, como que achando-a bastante 
e mesmo muita, comparativamente 
ao rcsultado de sua applicação; co· 
mo si clla estivesse em relação com 
a magnitude de seu fim e ｦｯｳｾ･ｭ＠
relativos á missão do professorado 
os minguado,> vencimootos, que, 
para mais injustiça, nem são-lhe 
qun,i sempre em tempo e 111 totum 
dendamente agosl 

O OUIO para isto' Sim' ma.. •• qnant08 .. 
quaoto •• 1io Oases que es.o bem praticam'., 
O ouro faz typOes. typOes ridic.los ... 
dos qUilo, permittirei. que apenas dois 
ou possa aesto.o .jo apro_ontar-vos 
epig"ammatizados ... por exemplo: 

* ... . 
alo para" rapina cscandalo.a ... 
e cl ' 'I1a-so grAMo ou ｭｾｧｬｬＬＧｬ｣＠ I 
(.om homem de 11110. confian ", 
e cll. 'Iuem domina .. ello quem I d 
do colarinho em pé, .. gravai .. I Ilpa 
do canhões de ouropel. .. ｲｯｮｴｬｾ＠ e ｾ＠ ." 
em que ganha, extorquindo o ti "" ｯｾ＠

(p.rden ... . 

ve. aqueJle suberbo'-An,lavll dutos 
llllltumí1!1ado maior quo a 100pla oDI''''' .... 
ma_, agora que acào" pabulo DiII!!'le 

e tem clteia a Iia .. i,,,,. 
la 'I Refeitos em si vi 
J cam J ' "'ntadas .. 

lo II pa '. , 

roa.allo d<l Yis aduladores. 
de<sa raça ignobil de vampiros. 
e_carro. do ｾＮｴ｡ｮＬ＠ almas de lama ..• 
chrlsmado pelos tolos do homem-scrlo! .. . 
Nilo c certo que IlSsim pensais senhores' .. . 

( VO,tr/.I, cOllfuf.'io d. palavras) 
Porem, ｾＮｮｨｯｲ･ｳＬ＠ ropotide ap.&as 

eu tonho o que dissosteis: pois ou penso 
diffcreate d. vós e i ó. vos disse. 
O ouro para quo! p ra o benoficlo' 
p'ra compaixko dos pobres I.felizes? J 
a ｾｯＨＧｾｯｲｲｦｲ＠ ｯｾ＠ ｴｲｩｾｴｾｳ＠ ､･ｾｔｒＮｨ､ｯｾＱ＠
e! orrblO: e ｡ｾ＠ '1\lT'8!: Indigente .. .. ' ... 

H-lhe 
• tUjl&.r. '"'<; _ ... 

d. "is bajulado". ｲｯ､ｯ｡ｾ＠
que peo a .... uer. 

sem merecer, em tutlo .er,ri!l1Olror 
ao pas.'o.'l.!e. abJecto, 
dO.Oeb"bli e óbJecto' 

-E' um,. besta com Ci.'l;a de dinheiro!;., 
. . . . . . 
lCOIUlIlIl.1 ) 

• 
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o C8) ､ｩｳｴｯｾ＠ Ha por ventura outro q genero de o. A')rlSeliutilvo.: 
let&ra da lei alguma seductora çio. Ihará em dlu '" 
ｾ＠ para osprofeaores?-Lf.. 'incuem desoonhOOd o multiplo em jlllgamlnto o preta Caetano, a-
li' ; snas nlo se sabe ser ｉｾｴｴｲ｡＠ trabalho que dá a farinha em compa- sassino de Lucas Machado . 
...,.. raç'\o com o bai o pre,o do nosso . . . 

Os, porem. mais ｡ｶｩｳ｡ｾｯ＠ pro- m.:rcado; de.modo que raras vezes Ao delegada de ｰｯｨ･ｾ｡＠ dP.Sla clda-
res, aveIOI á tolerancla destas vê o preletano recompen do o seu de eomforme CollJlmUOICou-nQS, tele

ｩｊｉｾＮ＠ applicam logo o dito vu\- uor para oecorrer a Ilnc . id des da graphou a ｰｲＸＡｬｾ､･ｮ｣ｩ｡＠ da provineia 
r: Epar. ｩｮｋＯｾＧｻ＠ ver... . vida,.Q que só ｡｣ｾｮｴ･ｾ･＠ em. alguma de erem su ｩｾｬｬｯｳ＠ de ch;)lera-m6r-
N.-,_Itretanto aquella ver'" alO- oecastÕ418 por ClrcumstaDcla ele&- bus, desde o dia i'" todos os port .. 
é uena para a disseminação pciOft es. da Hespauha. 
iastrucÇ40 pnmaria em uma Enlretanto, abundam diversos r -

proTincia inteira, e levar a luz até mos de la\'oltra em que o agricull6r, ｒｬＡｃｊＮａｬｉａￇＮｾｏ＠
-OI ntos de uma população po- mediante inferioridade de C8!,ita . e Pedem-nOl que chamemos a alten· 
ｾｬｨ｡､｡Ｌ＠ que não teem pos- IIrvit:o, póde com vantagem eRlpre- ção da camna municipal para a pon-
• , e de frequentar as escola gar-se. le da eslrada geral, no paslo do sitio 
du s6:tes urbanas, mas teem tan- O algodão, que ｾ｣ｲ･ｳ｣･＠ e produz de JaRuario ｾｉ｡･ｩ･ｬＬ＠ a qual ha dias 
to direito AeUas como aquelles que sem tsColha de terreno, o fUlRo. o que esta quási a t:ahir e .11 periiO!k> 
frequental.as pódem. 81&mOnO, o caré, o arroz, em grande transilo, nao sendo ja possival passar 

E quem nlo ｶｾ＠ que essa paga di- escala, 8 cana, elc. ele.. por ella a cavallo. ' 
aainuta. tardia e fonamente fei ra Ｂ｡ｾ＠ . .lIn ()!I enhores agricultores 
ao professorado, não é bastante re- graades plantações d' es g"nern, Tem estado encommodado em lUA 
muneraçio aos ･ｲｶｩｾ＠ e sacrifi- que Terão o lucro e o seus lraba- saude () inlilligenle medieo sr. dr, 
cios, que lhe são inherentes, e an- lhos ｲ･ｭｕｬｾ･ｲ｡､＠ , desenvolvendo-se Luiz Gual berlo. E' sinetlro Q ｮｾ＠
ta como que te.de a inhabilitar o d'e<;t'arle a ｰｲｾｰＨｬｲｩ､ｬｬ､･＠ e o e_gran- desejo d, vel-o logo restab9lecido. 
pessoal do magisterio publico. des- decilRenlo da prQvineia di Sanla Ca- -
ｾｮ､ｯ＠ o habilitado para admit- tharina. De uma carla particular eniaila 
tlr qncm outro meio náo tenha de . Franci co. 10-5-85. de PaulQ Lopes, ellrahimos o seguin-
Yida? E isso não desanima e náo ' M. tc, com li deTida permissão: O lugar 
･ｮｴｯｾ＠ .. - icas ｾ＠ é muilo farto de mantimenlo e esle 
. ＬＺｾ＠ G S ro ERAL lfie baralo, como verá d i seguintes 
O que deve-se lamentar é a legis- RE I TRO LT ｰｲｾｯｬｩＺ＠ ａｳｾｵ｣｡ｲ＠ bom '2!\1000 a arroba0 

lação roncernente, alterada e re- farmha ｬｾｩｏｏ＠ o acco; milh0 ＱｾＸＰＰ＠
formada em cada legislatura, sem COIUUUO DAS S\LAS o saeeo e em mão 160 rs; ovos 1'20 n. 
real vantagem. tanto por sua defi- duzia; galinha 500 rs; s6 o caré é 
. eia. descalabro e até mesmo Fazem ann nos dias: caro 

raticabilidade. como pelo gei- :2L-O menino Ltlutfrido Bello - -
. I Carvalho. á sina he itica, que. não raras ｾＮＮ＠ O P I .( b Chegaram AOS .11·aa .. 

d
' I l' I d 'd ｾｺＭ r. io ) v :upo " ac a- a a U ｾ＠

ｾｩＧ＠ I' e o egl a or partt a· tio ga Paixlo. 11-0 Vicloria, do norte: seguiu 

ｾｩＧ＠ ｱ､ｾｮｴｯ＠ ｾ＠ verba, dcomo a- fajor ｾｬ｡ｮｯ･ｬ＠ .\ntonio Vieira ｰｊｾｾｾｾｏｴ［ｩｾ＠ ｳｾｾｾｾｾ＠ ￢ｾ｜ｵｬ［＠ sahiu 
vu -a. Ir-se- a, quan o a pro- nl dia sp,,"uint para o norte. 
inda está despecumada? 1 Talyez nem seja necessario cres- Falleeeu em Joinrill r> . n 9 uorls e i -O 7{io de J oneiro, ta mbem 
1 ... ou, si for, hayerá meios para .\5 minuto UJ nOllol rIl' 10. \ noti na ri) sul; ｾＢＢｵ ｩｵ＠ parJ o n;?rte II I lia-

,augmentando-se as renda COD lernou a lodos q\l ' I) conheciam. "uinte .!ia. . 
a ul'pressão de certas super- :\'ão a dem no n. p.l ado, tendo- 17-0 Valparal{o, ｾ･＠ Hamburgo; 
ades de ･ｭｰｲ･ｾｯ＠ e nitando- R sido ｴｲ｡ｮｳｭｩｬｾｩ､ｊ＠ pelo lele"ra- re"re>:lOU o mesma dIa. . 
a a má apphcação dos di- ｰｨｯｾＬ＠ por nos ter vllldo quaRdo a Co- ESP:r.lIlos: ) ｮｯｲｬｾＬ＠ o l!-IO Par-

ras publicos. Iha Ja e achava no prelo. do, a 2l; d? S • o Vlclorza a ｾＳ＠ uU 
tino devI' ".star em saber regu- O finado era p\oprietario e honra- ｾｻＭｾｯ＠ ｰｲｬｾ･ｬｲｏ＠ consta que ｶｾｲ￡＠ o 
ar de modo a cabalmente do la\'r ... der n9 municipio do Para- sr. dr. Palmelro. 

r. l\', onde tambl"m era t:hefe do parti-
do concervadflr, em cujo d empe- O Humaytà está em concerto no 
Rbo, COIllO no d'1 cargos diversos Rio. 
que exerceu de eleicão e nomeação 

. ..,...-.------- e havia com criterio e ｭｯ､･ｲｾＢｾｾ＠
tara . P' . 'r' . ｒ･｣ｾｳｳ｡ｃｬ｡Ｎ＠ orl O e pnr ua 1I1dolll 

lal do atrazo da paCifica e bondosa, gozava de geral 
n é<{uenlllmenle\ lima eSylRpalhia. 

lr18 da no a I ,\' ｳｵｾ＠ d olada familia emviamo 
mente) o c - ｮｯｾ Ｇ＠ Illccras cO:1dolcueiils. 

, IC.U,. 
De no o informal'lle do Desterro: 
-Obleve, segundo consla, cxone

ração de prQsidente ､･ｾｬ Ｚ ｬ＠ provincia 
o r. dr. Paranagua, qu me para S. 
Paulo; e está nomeado para sU6Cede1-
O na prtlsidencia o r. dr. Fonloura 
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.. 

lào .. itldo dei atr.,. -
d pailOftOdos. " 

I I eram em 29 do p.p. o Uma citemar do Gal_lo 
lnette, e QI) dia 1t do cor- TICO Lrrtllualo ela Limeira, a igna- Hs 30 am..

• om Ａｾ＠ almos de idade. Jo,' o li. pelo I" secretario, pedindo remes- sou contra a vOIltlli* 
fi • ck. JUOlor. " ､ｾ＠ nossa rolha.. . lia, a filha de um ferreiro 

_ Sim. sr.; por ｾｴ･＠ ｬｉｾｴｾｲｭＮＨｨＶ＠ tere- drC5 pelo q e d eud 
SOBRE! )IEZ\. mos 11 honra d, Ir vlSltar regular- us' d 11 ｾ＠ d! 

mllnte ao eivilisadorGal.lo DE_JCR.\- ｡Ｇｲｴｩｾｲ･ｮ＠ ･ｾ＠ o o I o ＱＨＮＱﾫｴｾＩＮ＠
nll'm TICO LITTER .... UO. ao qual, assim res- ｾｩｮ､ｯ＠ ＺｾＮｰｯｧｉｓ＠ garad a ａｉｉｬｾＺ＠
lIuSSl1 pondllndo, s.udamOl cordialmente, de 5 r 10 a. ça e uma ｾｾ｡ＮＭ

ec. ｨｾ ｭｯｳ＠ c agradecemos, 
dO:ll rll já velhos amigos de 
nl a: 

p r A "1I"Il0S ORPIIA)lOLOGlces--Or
ni Ii de accordo com a legisla

lo Ir 1" , nologica ｡ｴ Ｇ ｾ＠ o prasente, pe
latell l o udvngi\,lo sr. dr. Thomaz 

l i e IIr" Ferreira Chaves. 

desejande-Ihe muita vida e 18wt.t cc eta, cUlos estatutos VIO 
rIores. ｾ＠ ｭｵｬｾＺｲ＠ C' ｯｾ＠ filhos, não .... ,.t,_...r-

ｭ｡ｬｾ＠ notiCias deUe. installar 

I'ela r,lpida leitura, q ue fizemos, 
, IlI.}" () falll!-nos C'lm p .. tencia pa

ra I' lo 3 obra. cremol-a utilissima. 
prmclp li '!lente aos princlpiantes do 
Core C1I rrando ordenlldamente o 
1Ilnnto ' !ni 'tllr ao conhecimento or-
ph. 10 :0 . 

o 1 I a br<ldlUra 110 pagina'!, 
JIItill mr le imp,essas na capital dA 

T.UILLA DOS HO.'ORAIUO do credi- em ｾｯｶ｡＠ Jersey .. Ha anno ' 
tadu sr. dr. Jgào ｾＨｯｮｩｺ＠ Cordeiro Tala- se GUilherme khfe com 
gibll, com escriptoriQ de advocacia e son, e ･ＺＧｴ｡｢･ｬｾ｣･ｵＭｳ･＠ ･ｭＮｾ＠
de negocios ｡､ｭｩｮｩｳｴｲ｡ｴｩｶｾ＠ no I\ío na contmuaçao do officlo 
de Janeiro, rUII da Prainha. 11 tãO. pae e avo materno. 

S. S., por essa publicação Cacilita Acontece, porem, m"-
lealmente a todos que precisam de u- ｾａｭ･ｮｴ･＠ lord lelife, I 
tili 1r-se dos serviçus de sua nobre trtulo ｾ＠ fortuna a par 
ｰｲｯｬＧｩｳｾｯＬ＠ a \'antllgem do prompto raes. ｾｉ＠ ｾ＠ neto náo 
conhecimento do quanto teem de pa- seos dIreitos. 
gar. ｾｨ･＠ por quasíJuer tios mesmos Ora, o neto. a pez 
serviços preslados por S. S. ber ler nem escrever 

a reclamar a fortuna e 
ílr l\ m ' 

P rl'c' lOS poder. sem ｲｾ｣･ｩｯ＠ IIt- ECCOS E ahi Umos nós. T'O'rt ............... ...,..·_,J 
{ J • I·· citar o sr. dr . Chllvf'S. I: n c n-

I ' \., 'lul,' r.arão ｾＢｏ＠ ., Ｇｾ ｦｾｲｴ Ｌ＠ r ' I 1 • . d t ' .) • ' no o, c 
I ' '" , (jill it ... rt. n I' ! e nti n ＨｾＭｲ＠ 1 >--

I'" ｾ＠ .. I. l ·Qmmcll TOO ,1 1m ',: I, 1 • .I lUIl, , J 'r ｾｨＺ＠ 11')\'1,,)1', te I 'I 

I i , b I de du ' )Ilhões IlP-J''\P'''OS cublcos. \ Já se Tê: vae ter incenso a su 
'.. . . .... . ｣｡ｰ｡｣ｩ､｡､ｾＮ＠

CO)lMERCIAI.- PerlOdlco noticIOSO, P t M b I (\1' 
recreali vo p commercial qlle se pu ({ er e . or e y . ISOU -
blica semanalmente na Laguna. An= foi ｾ･ｳ｣ｯ｢･ｲｴ｡＠ a ＳｾＰ＠ pés ｾ･＠ pro- TlTlL 
no t ' . ns. 9 elO. fundldade, uma cidade, Intacta 

O Babitollga auda festivamenle Ｑｲ｡｡ｾ＠ a uma coberta ､ｾ＠ Iam en, 
ilo eu mlHitoso equcvo. ｵｲ･｣ｬｾ｡ｾ＠ ｱｾｾ Ｎ＠ a encobna Uma 

AURoH - do Recife, imporlan'e he
bdomadario consagrado ao interes
ses do calholicismo. Anno 3, ns. de 
16 1\20. 

E' trabalho de habeis pennas e ni
lidez. 

o PITANGUY- Periodico litterario, 
crilillo c noticioso da cidade ri .. Pilan
guy, em Minas Geraes. I uulicação 
hebdomadoria, bem escripla e inlll
ressante. A.nno 1, n. 5. 

Ao uovo campeão---um. eti teneia 
de rozas c duradoura. 

Um cartão im presso do iJlustrado 
GABINETE DE ｌｅｬｔｕｒｾ＠ IGI,! \RASSURSSS, 

assignado pelo respectivo conselho-
1iirtlctor, agradecendo a remessa de 
Dluzicas C do B.1bitollga, que des\'ü-

commlssao, t OI mandada a explo-
raI-a. E' wna cidade grande e de 
ruas regulares. Os exploradores 
entraram em uma sala de 30 pés 
sobre 100, guarnccida de bancos 
e com muitos instrumentos de me
canica. a praça existe uma fon
te, e foram encontrados bronzes, 
esqueletos, etc, etc.)} 

Foi escolhido senador pelo Pará 
o medico dr. Antonio Joaquim Go
mes de Amaral. 

D. Fernando de Portugal tem 
melhorado com o medicamento, 
que lhe tcm ido do Brazil. 

Tem havido casos de febre ama
relia na Bahia. 

Voc ser inaugarada ell' 

e criad 
Entre am 

- -Que horas de 
Ｍｾ￣｣Ｎ＠ sr., uma. 
-Pareceu-me ter ouvida clua . 
-O que, sr. 1 Poi quer .aizer 

mim. que a ouvi dar cluane;:es! 

Enlre dois amigos: 

-Como estão malcriados estes ne
gociantesl noje mandei comprar cer
tl> cousas de q • eciaan, e eU. 
não me quizer 

Ｍｾｉ｡ｳＬ＠ VQCI 

Ｍｾ￣ＮｯＬ＠ IDB 

ata , 

annos. 
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... IA 

ELU.-FLOR ..• 
L neurs, qu'.l1eo o beIJ 
Qaud "11- feux pourpres u matin, 
Irmaat de roete, 11 ... ou rent I.or 

êin! 
ｉｰｈｮｾ＠ K.:I,,). 

'F lir VI trw ... rgnlbado em ｾ｡＠
F rulado os lrO"oo; de nma Id .... fi r' 

'P • .I.' Ro</ ... . 

OS jardin de meus encanto 
brotam flores tio formo ｾＬ＠

di/. ser qualquer uma 
rosa eotre a moi ruSl! 
retrato das Olai linda' 

pIo de uma (\ella , 
enlre u mai. flor , 

'lia cAtre ｡ｾ＠ mai bella'! 
vi formo.;a e pura. 
\ria ti .. ｲ｡ｬｬＱｰｩｬｬｾＺ［＠

te, tão mimo a, 
cRtre /I bonina I 

ra qu' eu ti" e 
phacl 

a Iyra d'oiro, 
-aureo pince 
I' cabell " 

n mil amorei, 
r'·"'_-:-___ •. miro em ｾｲｲ｡＠

pela peta as da flor .' 
Imitur CUs Ih d'an il) 

n 10 ｾｩ｡＠ de um lalllpejo! 
.. faces rOSP..1S. lin,\a , 

que me dão febril desejo! ... 
p'ra tampar tanta brllez.1 

-Ivra \l'oiro, aureo pincel
ab.!!lu m, qu' u li\' e 

tlph pl! 
ho! PO.SQ 

r 
. osa, 

ca:, dos amort."'!" 
\ i forro . ｾ＠ pura 

__ • • ..,mo o Inio da CIImpina!>! 
lao fra"ránte! tão mimo ! 
qual baniua enlre 8 bonina I 

. 'PU' cabellos me prenderam ... 
me mataram eus olhares! .. 
Ma, \i\i n() eu rri 
num "ozar de mil gozares! ... 

i I quem dera nu 'eu labio' 
ter meu labi ío cr.,' 
ImbeLpr elicio , 
I r il "OlO ! .. : 

. h 

Communica o ahaixo-I\ ienado que 
transrerio . ua alfaiataria aG soo gen
ro ｮｯｭｩＮｾｯＧ＠ :'illn da ilva e ao . r. 
João Firmino Machad". ' 

. Francisco, 13 de Junho da 1 5. 

41.'414'4114 IMaao 
RUA DA PRAIA 

A acreditada officina ｱｵ･ｾｦｯｩ＠ ad. 
ｄｯＺＮｲｲｾｇｯＧ＠ J n.W D \ C;ILV \ querida pelos abaixo-firmado, • 

mais pORtual na (llcwção das obras 
Os ou a er 'a que ão confiadas p. la numoro a e CJup pa . . 

alCdiataria ｱｾｴＬ＠ ｰ･ｲｬ･ｾ｣ｬｬｬＮ＠ ao r. n - colhida ｦｲ･･ｾ＠ 'Ia que a ｾｬｏｾｲ｡＠ COm 
mingos Juho da IITa; figurando ua preferel\cla, pa' a a IIllttular-se 
d'ora em diante sob a firma de ｾ｡ Ｍ d' IIgora em diante. 
D ti: M_ .do 

Do"rsGOs '"ti 'p:s 0\ ILH 
Jo.\o FrR"I'iO ｾ＠ \CfUDO. 

ANNUNCIOS 

DENTI T 
Presto-me a d'c:;p r do 

resp eitavel publico de S. 
Francisco, offerecendo os 
meus trabalhos profissio
n-ae.s por" preço Iazoavel e 

garantindo perfeição 

t: 

ｰｲｯｭｰｴｩ､￣Ｇｬ ｾ ＮＮｲ＠

Preços: 

t sente arlificial. ＱＰｾｏｏ＠
! fl n tes arteficiaes 1 . no 
:J « « ｾｴｾｏｏｏ＠
i c ... ＳＰｾｏｏｏ＠
ｾ＠

3:)·,' OU .1 ... « 
6 « {( i2::000 
Cada Ulll mais 5,,000 

Ｇ｡ｾｯ＠ coneerlos eM dentadura, 
por mai difficeis, qne ejam. 

hurobamenlo ero cada carie 2:"1000 
Por ･｜ｬｲ｡｣ｾ｡ｯ＠ de denle.. 2 ... iO 

-
BeTEL D . P E DRO I . 

'. Franci co, 2 deJ unhu de 1 

E lILIO SCH:\tIDT. 

t:7i" ALF.UATi\.RI.\. N .\.Buce 

em homenagem ao glorificado joyem 
brazileiro, Dr. Joaquim l\"abuco, o 
campeão do abolicioni 810, pela bri_ 
lhante conqui la COBl qua acaba de 
, ictorial-o sua terra patria dando
lhe uma cadeira no parlamente. 

.. 
.·0 ｾ｡＠ casa e pllrd c6ntinuar a me

recI/r do respeitavel publico a mes
ma confiança 11 favores que empre 
teccbeo o 1\ S l antecessor, 1\. Do
IUNGOS JULIO D\ ILV\. 

-.. 

L I ÇOES D E JlUSJ(;,\. . 

llcnjamin ｃ ｾ ｉｉＧ ｶ ｡ｬｨｯ＠ leccio
, ) na o canto, violino, clarine

la, piston ou outro qualquer 
intrum nto musico, a 500 r . 
por liç.ào a cada alumn o. 

Fúra de sua ca ,as7 ou 8 
hora da noite. 

Em ua casa, IIS!) (( « 
Pagamcnto prompt 1 

CompÕi e instru lnt' II rn 
ＬＱ ｃ ､ｾ＠ para banda 11 /Ir 1 

tra, pElr prcço ｲ｡Ｂ ｯ ｡ ｜ＧｩＺ ｉｾＮ＠-_._- - ----
RELOGIOS 

E 
｜ｾ＠ f)1 : O('RO TYP LV/C/ADORA.; 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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