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EXPEDIENTF. 
Ro ..... ". IIOS r."ore eedoreo. 

do " Hahlto .... " , que alnd. o 
de""m, quer .Ie .... llJo.tur •• , 
ｱｵ･ｾ＠ de ーｬｬ｢ｬｬ･｡ｾＢＧｉｉ Ｌ＠ que lee ... 
m.od.do r •• er nellte perledleo, 
'Iuelra.. kr • bond.de de, 
.. u.oto ootes, .... ndar ... Idor 
.. C"Ull dehllol!íl; ""("Rdo .. ue ali PC" 
.0 UI de r<ir. , .. quem temo 
_ .. nd.do • nOll8R rolba, e em 
euJalll ali J l u na.le-

, • Otl'J nA PROl) L 

.0 •• "R'ell, • ...,. __ ,iI'J 
ao pel. eerrel. _ 1 • .
el_ cle lIua _ .... '.r_, d . 
_atad •• a. d-.e- de per 

ｎｾＡｉ＠ Ibe. !lere. 11 •• ra' ••• 

INDICADOR 

ＢｾｯｵＮｵ･＠ ､｣ａＮｓ ｴ ｯ｣ ｫ Ｌ￡ｾＳﾷ ﾷ ＮＵＢ Ｎ ｳ｡｢＠ . 
c domin;;os, r.da Praia, b. Gera 

"Iral.t.rl ... ｾＮ｢Ｎ･･ Ｎ＠ Nuues di 

'I 
I 

r I 
&4,. ... 11'... tl. 1111 pa 

ｾ ＢＬ ｩｬＶ＠

ｯ ＬＬ ｾｶ･ｬ Ｎ＠

_ ...... ｟［［［Ｌ［［［ｾＺＭＺＮｾＺＺＭＺＺＺＺｪ｟ＭＢｾＺｾｔｬｉￍ＾Ｎｳｴｵｯｂｩ｜ＮＧ＠
• e B " olto-velua uma barq lIiolla' O noptuno onfure . ido 

(J . M. de M'\cod ,. - A NtbuloSJ ). puoc. quo to deste 'Rido 
. , . . . . "brto medon ha boc.. bu.ca oogulir! 
O pego vIDgador, e absorvou·a . que o diz: O fuodo lo tOootlo! 

(1,10111). ｾＧｯ＠ quero qu. vá. aonde 

I 

São ｨ ｯ ｲｾ ｳ＠ morta! . . ' 1'1'" 'paço 
perpA>sa en vai ta em "CO b"ço 

ｰ ｾ ｬｉ ｩ ､ｒ＠ lua . . . 
l {&., I:\ no mflr. ,·clejando. 
co' aR onel.- brovrt<luctoodo. 

｢ ｾ ｬｸｯ ｬ＠ tlnetu"' 
Na torm 'mb, qu' c.Ura,'oja, 

no baIxei , q u. alem veleja, 
q ue ｾ ･＠ !l:lcode, 

ｾｵ ･ ｭ Ｌ＠ co'a fem tempest.de 
p ' TR. 1 UChH I ldmerldlhle 

tor tR n ta póde!t 
Quo caso tio tanta urgoneia 

pOdo dar tan ta imprucl encia, 
Ｘｾｭ＠ um r CC :.HO. 

ao louco lu ralS ｊ｣ｳ ｴ ｾ ｭ ｩ ､ ｴＩ Ｎ＠

como um dut!nd ｾ ｬｬｲ ｧ ｬｊｯ＠

rIa nOl te em Ill Jio." 
Qnem pOdo d'sq uella dma 

ｦｴｰｾｧＦｲＢ＠ hl l o #\ cnIrn r\ 
dn ｲ ｡ｺｾｯ＠ santa" 

Quem pô lo' p'ra q no. tio louca, 
118J" cega, seJ!\ IO!J UCf\. 

do /lU i ncla tan ta" 
Seri" & do"c'pOrançR' 

on .Ode d, atrol ving.nç\' 
0 11 j nrlln nto' 

tu tontas u1. .. 

Sio horas mortos ... O vooto 
Ｎｾｧ｡ｬｨ｡＠ os c.dros vlOlonto, 

desfolha .. flores' 
Zllno no paço o na choça .• 
fazendo OI mattR, ｭ ｯ ｾｳＦ＠ .. 

faLendo horroros! .. 
Quo teulpe.tode' quo ooito! .• 

Eolo. d'ump'lnho aço Ito. 
vOa furente .' .. 

Lolte) arrlue.' tio tenlorar io, 
Dlo temos. noste 8cenario, 

o On,olpotouto'l 
II 

llein noite! .. SóJ U a hora fll!leota! .. 
Hora ole satllroal medonha .at •. 
quando IL mil Ot) 'peetro ,quo aterram , 
vu10s ares, por terra e mares ･ｾｲｾｕＱ［＠
quando o somno dos vivos mal. Impera: 
-da tormout., que nlva\'& ua de.l1ora, 

6ra 
R. hora .' .. 

No .ntretonto. 'lu . ", qu itC!!Se 
ir lá na caSR d. ＸＱ ｾ ｭ＠ .. 
e que penetrar ｉＩｵ､ ･ｾ Ｎｯ＠

n Im úo quarto •. que el18 t01ll .. 
vor IL linda doo<ell" 
(ln ... () .. qnh a e " Ic..'io-a 

ne,das horas de pro"'.: u J! 
U .. balxinbo • de"lfr"';a<I. 
ntr.ltes eccoo snffoc .. J 
de su'alma de "alrade: 

c-A"i .. Doit. já .<loa' .. 
ou 

el"ideodo eUelDe. vai .. 
l i! 

CID é grande ongaoldor ... 
dor1 '0 \'il mAdo, ai !I det'm. ｾ＠
tem! 

.:Don J uao •• noi te é ro. a .. 
eta ! 

don Joall, que te domorlL 
ｯｲＮｾ＠

To Dlo ｯｮｶｾ･＠ a proc.Ua! 
.Ua 

Dlo ta diz quo o nO'80 trato 
ato.' .• 

.-.'-l ta noite, bra\'09 mares, 
.. are. 

.... completa ""curidio 
.hlo 

.<10 olar ato p'ra fugirmo ... 
_irDlos ••. -

DOD JQan, diasem I .. im ... 
aim! 

. 000 Juao, vem que to e$pero! 
Hera. 

quo Leandro, quo m'iDCamma,' 
. m •... 

Mou amor por ti 00 ateia .. 
ei '" 

quo est aoite uos ce n .. em .. 
v t! m.' •.. ｾ＠

(;""/;,,,;., 
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como 
a sqppr cer 
ad I de e preg e evi
Ojil a m" IIpplicaçi) Jo 
publi.:o, ei a fúnte.de 

lfficiente para occorrer a 
pezas com a inslrucção 

,dizemo sem vooade, 
em considerae&o o quanto 

vamente temos ..dito, e fica
,ati ,feito de haverm con-

8!1Sim pera o exito do maL 
lCo e benefico desideratum: 

'ucção popular. 
B.C. 

o sr. l. T. dI' Sá Brandão liber· 
tou seu p.scraviSlldos M.ltheu, arri
cano, de 63 anno de i,lade, e Mar
lha, crioula, dfl 53 anl\\ls. 

-
No dia li in ·tall II-$e no ｳｯ｢ｲｬ｜ｾｯＬ＠

JISTR O GERAL á rua da Carioca, n. ｾＬ＠ o 4<Club Con
ｳ･［ｶｬｬＬｬｯｲｾ＠ com Hão pl!queun numero 

' ta dil padroeira ｾＮ＠ S, da Gr8- de associado. 
8 Coi bem eonr.orridll e a'ui- Entre a ulilidaelc de eu fin5, o da 

ｰ･ｬｾ＠ bom tempo. De I rde bou- crpaçào de um gabinele de leitura ｾ＠
ci :lo e ermlll preg.ld I pel,' sobreml)rill lou\'avcl. . 
r. \'igario. I E 111 W I IlWII l<! que? desejamos 
noile, do adro dl m Itriz. o' t ,di ,\ pr "n,II.Jt! \'llmlção. 

I pyrobolista sr. Paiva, queimou -
s ､ｵｺｩｩｬｾ＠ de ｳ･ｌｵｾＮｌｾｰｲ･｣ｩ｡､ｾｳｲｯＭ h In 1>, 111 \ 15 
de varl9S' ･｟ｏｑｴｉｬｯｾＮ＠ erCclto'. ｐｲＮｳￍｬｬｾＳｴ ｾ＠ sr. dr. Barros. 

I
. f ..... Promotor publico sr. Arthur de SonlL 

41ft e etl'lS ｾｉＡＧ＠ para o anno Escrivlo sr. Miranda e Olinira . 

ｲ Ｕ［［［［Ｚｩｉｮ ｾ ＮＮＧｊＧＧｨＧｉＧｉｭｲＺＺｩｩｴ｡＠ lO truc .. omi·sal de 18 ;)- 6 u srs. rvd. As 10 h. dll manh:i. abriu-se a 3' 
pa le A. F. "obrega, prol'eetor; An- sess.\o, com .H rs. jurados. filtandv 
tonio . Ribeiro, juiz; d. ｾｬｩｲｩ｡＠ B. t c<)m parti ·ipaÇ'.u e:2 em ella. 
Tavares d, Ohvpjra, jmra. Coml'·tn cl' ll o rel QLui7. Ah'esMarçal. 

fornecerá para cada 
ｾｯ＠ ,lem do soccorros para os 
ｭ･ｮｩｮｾ＠ pobres ou indigentes, os 
livros de matricula, do ponto ou 

..... ｾｩｩｳｴｲＮｯ＠ de chamadas e de notas, Theatro: Teve enchente o espe-
termo de exames, de visita , c:aculo de '7. neu-Ihe princi pio o 

um exemplar do regulamento, Hymno da Indppendpncill cantil·lo 
outro do regimento lnterno, e os em rena honrada com a efrl"ie de 
mappa que os proCe $Ores terão de . m. o impertldor. Pelo rcdactor 
encher trimensal e annualmente. desta rolba Coi re.citada,8 pedid J, 

Art. 16. Uma commi são de a l' parte da poesia 7 de etembro 
membros do congre'so pedagogico do n. 1 , levantando os vivas do e -
Domeada pelo presidente da pro- lylo. 
vincia, elaborará as bazes aqui O drama não correu bem; quanto 
omissas quanto á instrucção secun- ao mai só a"radou o sr. Ramos na 
daria etc., e bem as im o projecto comedia Os Crimes do BrandãlJ. 
do rp.gimento interno di! escolas; O cspeclaculo annunciado para 
o que tudo será discuti lo pelo con- a noite seguinte foi trun ferido e não 
gresso pedagogico e pelo conselho realisllu-'e,seguindo o grupo drama
de instrucção a seguirem seus ｬｲ｡ｾ＠ tico do ,r. Lemos no Aymoré. 
I!es de destino. 

RECTIFICAÇÕE : ｒｅｃｌ Ｎ ｾＧｉ｜ￇＭｯ＠

(Art. I'. § unico: ) O director per- Aos poderes competentes re.gi tra-
ceberá de ordenado z:500 e de mo eslll reclamação a pedido dos 
gr tificação I :;)00 r'.; cada um moradores do lugar Laranjeir,I ', de -
dos inspectores, de órdenado lriclo desta cidade, para em templl 
I :200 de gratificação 1:100 . opporluno ser I go providellcillela 
(Art. 4°.) Ordenados de professo- a creaçào de umll &ola publica 

rc: : de 2'. ｣ｬ｡＼［ｾ･Ｚ＠ 800. , de 3'. ＶｯｯｾＮ＠ primaria ali. Essa ncc idade pro-
- 1 \'a- !' prioriplllmente relo nl1mero 

o unicu a enlr,lr eeL jul"amento, ac. 
cusado de tentnti \'8 de mOlte conLn 
a pessôa de lia mullhpr,>l que tem 2· 
processo em via de preparação. Tomou 
assento como Sf'U derren$Or o sr. dr. 
\b lon BI ｰｴｩｾｴ｡Ｎ＠ Oevido a reru '".,5 e 
ｩｭｰｴＧ ｬ ｬｩｭ･ｬｬｴｯｾＬ＠ bem como a est.:rem 
110 Irtei,) tro,·.1 I,), o nomes de"dois 
sorteadLls, teu ,10) e exgotada a ur· 
na sem estar completo o conselbo, 
a requerimento do advogado do reu, 
o sr. dr. pr si:I"lIt!! 110 tribunal adi
ou o ju'gampntn jura a i'. ｾ･ｾｳＱＰ＠ do 
jury. dando) por rU\d a ;3'. ｡ｾ＠ t 1 lf! 
horas da manhã. 

Enlrari\m no dias: 
U-o Aymore, do nurle; regres

sou na madr g'lda de U. 
- fllrão IIrllfl o, ｾｲｳＮ＠ Di;l de Pai

Vil, p1rd PiIr.lna 'u\, p ｌ Ｂ ｬｴｾ＠ d.l Flln
seca com sua exm. (<l IOIIla , pua a 
cÔrto. 

l;)- o Hu ·naytà dI) OJ"lcrrl); 
l'OltOU h atem. 

-Regre ou nel/e para o ｉｴｾｪ｡｢ｹＬ＠
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ft 
rcnço Piut ). IIH negociante. seu genero. Os marel 8ItAo . 

F.sp"rnrlCl'\: n Victoria hoje, 
nortf'; () Rio 1Vcgro, Ilmanhã, 
sul. 

II Ir 8111J .. ｲ｢ｵｾ＠ esmeraldas e os Falleceu em Li.boa o distinclo tl-
do ｾ･ｳ＠ paizes do mundo, continentes e criptor Domingos Jose IDoes. 
do Ilhas por diamantes, rubis, safiras e •• 

SOBI\E A 'IEl.\ 
1!l DS nr,zE\lOno Ｍｉ｜･｣ｾ｢･ｭｯｳ＠ este 

nllo pequeno (hilrio, que é puhlicado 
em Corltyb,l e conta :12 annos dtl e
xistenci,1. E' orgltm liberal. forma
to de , (' .\ ｉｭｮｬｬｾ＠ por ｐ｜ｾＮ＠ e proprie
dade doq ｾｲｳＮ＠ Jpzllino ｌｯｰｰｾ＠ & Pi
nheiro . N' lH:) el!lG. O '9 de <De
-i:embro.como pJlitico, presta idcon 
testavelmente um grandi0so serviço 
ao seu partido. 

Agradecemos a rpmp,ssa. 
O OPSluRlo-Tambem recebemos c 

agradecemos a remessa d"ste bem re· 
dlgido semana rio, orgam dos artistas, 
que vê a luz em Portu Alegre. E'seu 
proprietllrio o sr. Lindolpho da Ro
cha e director da redacçi\u o sr. Joán 
M ,i1. Anno I" n. 18. Formato de 3 
COltl1l!Jl.AU.lQc...p.<Jg., -

Um caminho de fll1res e 11m sorri
dente porvir, ･ｩｾ＠ o I].ue, saudando O 
Oper I '.,;,:, "l • 

Ao 

11 < J 

era UI • ." . '11\1 .1 , ' llI e Idlla 
honra lt imprensa ､･ｾｴ･ｲｲ｣ｮｳＨＧＮ＠

Tumbem o D espertador da capi
tal , suspendeu li ,ua publicação. 
Erl o decano du imprensa cathari
"lense. 

ECCOS 
Na Encr zilha'ia, S. Paulo, mora 

um indivitll1u conhecido por Bocca 
de aço. M Inda as ar IIml gallinha 
inteira metL!' 11 cabeçada ave na bo
ca o ｉ Ｇ｡ｾ＠ mastigan(lo; em 'p<1UCOS mi 
nutos desappar"Ge a gallinha cnguli. 
da até os ｯｳｾｯｳ＠ por elle! Tambem p'-Je 
o bico de um,1 chalei ra de aglla li fer
ver na bocca, chupa a IIgua e atira-a 
f'm um cachorro, que sJhe aos gri
los prr a im ter sido queimado, com 
o que muito se diverte o Bocca dI: 
aço, conforme elle Ilroprio d':lclara. 

Em . \O ta DJnn, VPlleza. foi pre o 
um t't'rolcl, qne roubal',\ crianças Pil
ta depois as comer! O miseravel con
fessou o crime. 

outros pedras ｰｲ･｣ｩｯｾｳ＠ de extraordi- 4IBa dias encontrou-se no(undodot 
nano valor. um poco de ｾ･ｳ｣｡＠ 00 campo em Ro-" . ' , • m1, umll 1'0 re mulher de 70 annOl, 

.Na côrte o gal.\dll casJde:correr,ção que deslparecera em l' de julbo. 
llgud Telles de ',hnezes tirouasorte Contou ella que indo colher chicoria 

de 50 contos da lotl!ri.l do Pará. cllhira dentro do poço e que vivêra: 
· • durante esse tempo, comendo herva. 

O ーｾＬｬｲ･＠ venp,ziano Vincenso Maue, e rãs mortas. A desgraÇllJa cstllva 
na California, inventou uma lampada, num estado horrivel. As cobras havi
qU'l permanece accesll por dez annQl. am-Ihe mordido as mãos, os ｰ￩ｾ＠ e a 

• ClIra. Todavia os medw s esperam sal-
"ae ser erigido nos Estudos Unidos vai-a." -

o mais alto monumento do mundo. /I 

p.statua dJ Waslungton, medindo ;)55 
pés de alturu. 

· Na typ. do Diario de Sorocaba, 
trabalh .. como tYPof5rapha uma oro 
phá de lIome Vicenhna Aureli. Fer
ｮ｡ｮ､ｾＮ＠

· 
ｖＭｯｩＭｲＲｬｾｦｵＮ＠ a vima do 

b:lnq ueiro Roriz. 

· Em Campinas trala-se de uma ral-
ｳｩＧｬ｣ｯｬｾￃｩｯ＠ por inji viduo bem collo
c,ldo e que ninguem suppunha capaz 
de tal. ----

· O 7(avra, vapor inglez, sahiu de 
Plymouth a 28 de abril deste anno e 
chegou li Nova lelandia em 8 de 
maio, ｧ｡ｾｴ｡ｮ､ｯ＠ na viagem 39 diasj19 
horas e 50 minutos, ou, com IIS dirfe
rencas de latitude, 38 dias e 30 mio 
n utôs; e fez a viagem de retorno em 
35 dias, 5 horas 10 minutos! Quasi 
uma Sf'mllna menos qu e na viagem 
funtastica d'} Julio Vernel 

.\lé 17 de maio .2l companbia de 
e tr,lda de ferro f.dliram este anno 
nns ｅｾｴｊ､Ｈｬｳ＠ Unidos, rrpresentando o 
capital c'Jmpromellido 11 clevadasom· 
ma de 156.300.000 dollar! 

FeGhou- e o convento dos bendi
clillos da Purahiba,por não haver ali 
mais religiosos t!Jquella ord<!m. 

QUEM PORFIA •. 
..• Dia se perde o 
tempo q u. .. 
«,sta ｾｭ＠ adi,.illhar 
oharadu. porque 
obrigam a abrir 
li vroe e iIIueidara 

o t"'pirito (Dr. R Cor
delro.-A. L. 1883.) 

CHA"'DAS 

I 

1,1,t- a (;h1n8 anda 
na cabeça. 

li[ 

i; t=:-Em.c/lSll de ladrJ nAo falles 
em forca. ｾ＠

(Telegrammal) 

IV 
Gósto de viajar. 

V 
Amor é herv.' 

VI 
Mando:um cilo. 

\'11 
Amor é pllteta' 

VIIl 
Mando um basbaque. 

11 
Amor e de flures. 

X-
C cA ddiciollada) 

Está con I'ocado o con elho de f'5-
O Schah da Persia mandou con-Itado para ff'solver sobre o procedi

ｾｬｲｵｩｬＧ＠ um globo le;rrllqueô do oitenta 'nenlo do minhtro do llraál em ltu-

lio te mettas-jogador;das cartas 
o mesmo-de trumpho, não poucas 
vezes, serve de-negra dOI joglHiores 
incautos, que assim encontram o-
quando esperavam gaahar ojGgQf 

ｾＮ＠ C. 
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LlftllUIA 
.... N.I •.•• 

Casar tu dizesT Casarl. . 
Poi!! podes ni 50 pensar!1 
Louquinbal que veramente, 
nem tu pod"S, in ciente, 
desse verbo levemente 
todo o peso calcular! ... 

Casar! ... Casar! ... O' criançal 
pódes ter essa esperança .. 
que li sperança ｾ＠ que no saiu .. .. 
mas .. põe·me tu na resalva ... 
poi , da vida inda na ah'3, 
nlo penso nessa mud:'lDçal.. 
- Credii -me, 6 ､ｯｮｺ･ｾｬ｡ｾ＠
.em casar eu te acho bella 
e p'ra C8Sdr ... é tAo cedo! .... 
O casamento faz medo 
6 quem sabe que é segredCl 
que em bl'm ou moI. se ｾ･｜Ｇ､ｬｬｬ＠ ... 

ｾ｡ｯ＠ és a joren pnmeua, 
quc me (all,l em tal a neira ... 

,1\ outro 5 tem-m'a falladol 
a', eu . que tenho o cuidado 

de e\'itar er enganado, .• 
não caio na raloeira ... 

Por ora inda negação 
p'ra casar-me lenho ... E'em vão 
que. rens-.JIlf. ｮｩｾ＠ fallar! o __ 

i não queres me afastar 
p'ra longe de ｴ･ｾ＠ ｯｬｨ｡ｾ＠ .. 
n!2.!Dc falle,; n ',ai nãol .. 

Cõmtu ne' te dizer 
nllo digo que ilo me ver 
hei de um dia o b!meneo ... I.
ma', aguardando e Ｌｾ｣｣ｾＢ＠ -
me acautelo de em mundéo, 
caçador ｣｡ｾ｡､ｯ＠ ec! .... 

;;<10 guerreio o casamento, 
entendo quP. il sacramento 
de summa nec idade ... 
ma , não em levianJ"de 
e im por orte .. e da idade 
no maior di ctrnimcnto ... 

Casamento é lo(eria .. 
é rif,\ da rapazia .. 
nremios-dez; zeros-cem mi!!, .. 
Quem ｾｊｮ｢｡＠ fica gazil, 
fica feliz .. maÍl. gentil. .. 
quem perde-perde a alearia! .. 

Cao;ar bem, mas co, a nrtude, 
(. da dita a plenitude, 
d,lndo o destino e ráu; 
porém, mal-ê levar pau .. , 
bem e mal-é bom e máu .. , 
por illusão 1-quem e illude ... 

Casa com moça bonita 
e virtuosa é quc é ditaI 
Com ella que me hei de unir. 
O casar ou é sorri r 
em verdadeiro fruir .. 
011 {. chorar na des lito I 

• 
ou mort ... 

é melhor tomar· e o norte 
de-pemar com mais agar .. 
MIIS, pensar .. é não casar ... 
Portanto, é mplhor deixar 
que a sorte tra"a consorte. 

Já ves, louquinhu, :tqui C-'lt\o 
as razões porque é cm vllo. 
que em tal me fullas, te di 
Bem sabes .. sou teu amigo .... 
falia, conversa comigo; . , 
mas, em casar ... ISSO n&o .... 

B.C. 
(\'ersos rI'ontr'orA) 

ANNUNCIOS 

DR, LUIZ GUALBERTO, 
I Medico , 'aeeloador de8-

1e lIIuolelplo: 

Dá consultas na casa dc 
sua re idencia á rua da 
Fonte, n, 9, ｴＰｊＮｾ＠ os dia, 
das [2 ás 2 e das 5 ás 6 
hora da tarde. 

Attende á ｣ｨｾＺＭｮ｡､｡ｳ＠ pa
Ｍｾｦｲｮｬｬ｡＠ ida 

Vaccina ás qui tas ｦ･ｩｲ｡ｾ＠ c 
domingos, da 2 ás 3 h ｉ ｲ｡ｾ＠
da tarde. 

Vende..., um 
BIIrr ncos da-J o Oi -, OQ 

no-Bus.ul! li-,e pdrl I da c 
rU!l da t'rai .. , n. :17. 

V .. nde-sI· tllrnmo dI! mninba. 
Para tratar 110 escriptorio do Babi

longa com o propril·lario. 
'13. Carvalho. 

hllJanllo Car,'.lbo, 
ｐｒｏｆｅｓｾｏｒＬ＠

lecciona o canto, violino. vio
lão, flauta, clarineta, piston 
ou outro qualquer in tru
mento ｭｵｾｩ｣ｯＬ＠ 1\ 500 rs. por 
lic,io a cada alnm'Hl. 

. [·'.>rn de lia casa,as 7 ou 8 
hor,,!> d,1 ,,,litro 

1.111 lI<' ca J. OS !) 4( c 
a.:s"Pagllmenlo prompto, 

Compõe e instrumenla mll
siCJs para balido ou orcfies
tra. f' IIS armnja ｰｾｲ｡＠ piano, 
por preços ralOtlVel '. 

ｾ ｾｾｾｾｾｾ＠ ＭＧ ｾＮ＠ ｾ＠
ﾷｔＮＺ ﾷ ｾｂﾷｔＮ＠ Ｌ［ｔ［ＮＺ ｶ ｌｉＢＢｾＮ Ｇ ｾ Ｇｾ ｾｾＢＢ＠ ,·t, • 

____ ｾＢＢｩＢ＼ Ｌ＠ ..... ｬ ｾ＠ ＧＭＢＧＺ［Ｑｾ ﾷ ＺＢＺＺＺ ＧＱﾷ ｾ Ｑ ［ＺＧＺＧ ｪ ｾＮＬｹｾｲＭｊｾｾＧｾＮｾ＠

ｾ＠ HOTEL YPIRANGA ｾ＠
Vende- e por preço com modo no l* JOINVILLE ;f-

rio Cuba!;lo Grallde, de Guaratuba. :+ij 
prol'incia do Paraná, uma terras de ｾ Ｈ＠ • IQ D 

malta \'irgpm. com ｾＺＩｯ＠ ｢ｲ｡ｾ｡ｳ＠ de Ｚｉｾ＠ Este conhecido tl acreditado 
frente e y>OO de fundo: Rlsta d.izer- I":+: estabclecillll'lIto, situado e n 
ｳｾ＠ que.sao tprra do dito Cubatao _ e i* uma das I!lelhore ｲｬＱｬ｜ｾ､｡Ｇｰｩｴﾭ
mnda IIlcultas, para saber- e que sao ｾ＠ loresca cldadc rlc JOInvIlle 

t' b , .;;;, , 
op Imas c um 001 negocIO para o I" pro imo a,) porto, conlinúa 
comp:ador, . O motll'o ､｣ｳｾＸ＠ ,'enda II ｾ＠ a arferecer todas as commo-

I o ｡ｾ｡ＬＬＺｯ＠ asslanado ser residente nes- ;;; didades ｡ｯｾ＠ sr , viajantes. :+; 
ta ｣ｬ､｡ｾ･＠ e não er /I ｬ｡ｶＰＱｾｲ｡＠ a ｾｵ｡＠ ｾ＠ ｒ･ｦ･ｩｾ･ｳ＠ preparada ao g0S- 't4 
ccupaç,1O e, ｰｯｲｴｾｮｴｯＬ＠ n,IO poder ｾ＠ to dos 110 pc(lcs. !:f.1 
desfructar a rerenda ｴ･ｲｲｾｬｳＮＮ＠ ｾ＠ Quartos assciados, c pu.,:osos c í* 

Para tratar com o propnetano ｾＮ＠ Ｚｾ＠ vcntilado . 1* 
ｌｅｏＺＭ［ｾ｛ｏ＠ ![YPOLITO W ｜ｾｄｲＮｒＭｬＡｴ ［ ｭｅＺＭ［＠ :.: ｂ｡ｮｨｯｾ＠ quente e frio" :f. 

.Francl co, :20 de .\bnl de 1 J. ):+.'l Bilhar, l'tc, etc. ｾ＠

rl:+"::' ｐｲｾＡｏＡｬ＠ modleos, P"'·- :f. NOVIDtlDE PtlD,\ ｐｉａｾＬｏ＠
,BRAZlLElIl.l ';,; ptldlte e a.elo. 

Quadrilha escripta sobre motivos ｾ＠ • • -
do Hymno ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ Brazileiro, por ｾ＠ O I'ropnl'tarlO: JOAO ａｾｔｏＢＱｉＡ＠
Benjamin Carvalh,) .... rs, ＲｾＩｏｏ＠ )*-1 CORREA MAl\. ;+; 

Restam mui pOllC ｣ｾｴｾｭｰｬ､ｲ｣ＮｩＮ＠ f*l if. 
A' renda no es<: riptorio d""tc jornal. ｾ ﾷ ｾｬｾｾ ｬ ｾ＠ .. ＺＫ［ＺＫｪ Ｌ ｾ Ｌ ＺＺ＠ ＺＫｊＢＧ［Ｇ［ＧｾｙＮＢＺｽｾＡ＠

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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