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Pnl'a membros do Conselho I tigio, O disciplinado e inven- vai resolver a contenda, vic 
tonando aquelles que mais 
se te:n esforçado. nestes ul
timos mezes, para arranc:!r 
o munlclpio da Laguna do 
atrazo e ､｣ｾｰｲ｣ｺｯ＠ em que 
tl"istemente vegetava. pela 
ausen.:ia de patrIotismo dos 
seus administradores. 

em Tubarão, descurando 
Municipul clvcl Partido Republicano, ｶ･ｲ Ｓｯｮ ｨｯ ｾ｡ ｭ･ｮｴ･＠ os varia

dissimos serviços munici
paes, fazendo politicà em 
questão de saude publica e, 
p0r cumulo de ｴ｡ｮｴｯｾ＠ desa
Certos, deixando-se ficar 
tranquillamente nas (:urues 
municlpaes, quando era des
pretlgiado Com acinte pelo 

Antonio Machado da Ro a. 
VeuMcio Fernandes Mart," !\". 
Luiz Pereira de \qulOo e Santos. 
ｆｲ｡ｮ｣￭ｾ｣ｯ＠ Montell'o Cabral. 
Frederico Guilherme Julio Fischer 
Manoel Gonçahes Pacheco Junior. 
Manoel Antonio ::Ia Costa. 
Gervasio Fernandes Martins. 

Superintendente: 

Antonio I'into da Costa Carneiro • . 

Para Juizes de Pas 

Bernardo Antonio Nunes Barreto 
Bernardo .\lv6l\ dos Santos 
Manoel Antonio da Silva Amante 
Alfredo Gonzaga tle A;;l\cida 

o FUTURO 
Dentro em poucas horas 

vai decidir-se nas urnas. o 
pleito de honra travado en
tre os amigos sinceros e de
votad05 do progredimento e
volutivo deste municlpio e 
os partidarios de uma politi
ca de perfidias. sem idéas de 
combate nitidamente defini
das pela adopção franca e 
incondicional do regimen re
publicano e portanto l çom 
accentuados mtuitos de 
retrogradação social. 

A Importancia das presen
tes eleições municipaes podc 
medir-se com justeza pelo 
empenho ｨ･ｲｵｬ･ｾ＠ Ó08 par I 
dos, dispute 
palmo p 

ｉｬ ｾ＠ rme no seu 
aje e )usti
te armas a
cio de !lua 

. imo ｰｲ･ｳｾ＠

o UBICO no munlclplO e no 
Estado que, obedecendo a 
um ideal estabelecido com 
patriotismo e prc\ idencia. 
pode compr:r por iuteiro e a 
contento da mais cxigente 
oppoSiÇllo, o magnifico pro· 
gramma que tra(,.ou ao apre 
sentar-se em campo, solici· 
tando para os seus .:and ida
tJS o apoio do eleitCllrado. 

Do outro, resussitando v<:.
lhos programmas, rertilissi 
mos em promessas de irrea 
lisação patente, ｡ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡＠ se 

o Partido Federalista deste 

IIIUlliclpio, sem uma idéa y. ue 
o rccommende e esquecen
､ｯ Ｍ ｾ･＠ de ｰｲｯｰｯｾｩｴｯＬ＠ de lançar 
a prelimi\.ar da sua existen· 
cia politica, pois não é bas
tante apregoar-se demo::rata 
para ser tido na conta de ｾｸﾭ
trémoso auxiliar das novas 
ｩｮｾｴｩｴｵｩ･ｳＬ＠ já profunda 
mente radicadas na patria 
brazrleira. 

,Jamais dous partidos se a
ｰｲＨＮＬ･ｾｴ｡ｲ｡ｭ＠ em melh:>res 
condições, ao julgamento ir
revogavel do brioso eleito 
raelo lagunense. 

O Partido Repub!icano a· 
caba de gerir os negocios do 
municipio, desempenhando
se com honra e brilho, da 
ardua missão que cm tão 
boa hora lhe foi confiada 
Em pouco mais de seis 
les de honestisslma dmi 

governo do Estado. 

O Partido 
presenta como 
bomens q ue ｶ｡ｪｾｈｬｉｉｬｉｩｩￍｬ｡＠ ..... 
legião, tal 
fecto q 

af-
Laguna e 

deSlclb:=.Wt1nen de a 

l1a !,osse m'lIS 
ￇｏｉｾｬ･ｴ｡＠ de todos os melho-

ntos co.npativeis com 
seu recursos. homens co

nhecidos e avaliádos já, pelo 
mUito que têm feito e estão 
fazendo em prol d'esta bella 

nistração, iniCIOU e evou 80 

c.lbo Importan!" simos me
lhoramentos rba,oos ru
raes e,nã'J ntcnteoom ｩｾｳｯＬ＠
deixa ｮ ｾ＠ ｣ｯｦＭｾ＠ ., região. 

J ...... unl€lpaes O Partido l"ederalista ••• 
um salde &u\)erior a seis d'd quaes sao os seus can I a-
':0 s de r 'b. 

O atlido Federalista tam . tos? 
O eleitorado, juiz sobcra- bem 11 ministrou o mUllici- Ninguem o sabe e mUitos 

no para o qua l ambos appel- piO por ｾ｡ｲｧｯ＠ espaço de tem- desconfiam que sejam os 
Iam, o republ icano irtdican· po e, que, salbamos,n,da dei. mesmos amigos e parentes 
do com franqueza os seus :tou que reeommcndassc a que outrora nada fil"ram 
｣｡ ｮ､ｩ､｡ｴｯｾ＠ à I ntendencia e ao op' u dade, competencla e nem fa rão jamais, porque 
jUizado d ZI no ae que I b<)-.; vonUiCM dos seus pro- lhes falt:! a competenClaj 
o nomes delles crdn far: b. 1 • Dur nte a sua ges- vontade c corJ(;cm para lu
m te suttnsado re- tao, CIU plena dl.:tadura, tarcm .:ootra abuso!! e ｰｲ･ｾ＠

preseotam a ｣ｯｭｰ･ｴ･ｾ｣ｩ｡＠ e quando mUito podia fazer, conceitos de partido. 
a honestidade, por ｭ｡ｬｾ＠ du- deu as mais intimas provas Ainda nos programmas a ... 
ma Vl'Z provadas. e o f de dc anarchla e illcohcrencia, prcsentados e enorme a clif
ｲ｡ｬｩｾｴ｡ｴ＠ occultando .:om t'?d'\ \lcv mezes c m<.'Zcs a feren-ra entro os dous con
a cau tella os numes dos , UI :uur um or-ramento cs- tcndor'es: 
como que r'eccioso d ZL andaloso, deixando Jagua O Rcpublicarto quer a edu-
d.:slI""rovlltlvO da f 1 euná passar a vllla com fõro, cação do povo, o ｾ｡ｮ｣｡ｭｬＺｮＭ
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to e embelezo da cidade, o que temos avançado: o Par· I \'ldenciaJ aOIWl ..... O propapf18 

de envolvimento da a!)ricul- tido Republicano colherá tão Iern\'8_I_m_o_I.....;;., __ 

ttlra e a diminuição gradual mais Um punhado de louros, Todos os mediCb recel&ul o 
Jc toJo os impostos exces- e o Fedemlista, a eondem- PB/TOHAL CUIIAII I como o uni-

I\'OS ou desoecessarios li na ão merecida pela sua in- co medicamento COntra To ses e 
mlnutenção dos serviços coberencia e {.llta de patrio- RrOnClJlt_c_<_. ____ _ 

muni ipaes. tismo. Ir. lilu fnin 
O Federalista quer a «de

ｾＨＩ｢＠ trucção de iagoas e rios, 

onde for preciso» (I) a crea
I,ão de escolas «quando tiver 
professores habihtados. (isto 
é, nunca !) o desenvol\'imen-
10 da lavoura e do commer
CIO; ousas estas impossiveis 

dc lazer-se sem dinheiro,pois 
l,llnhem quer a suppressão 
de todos os impostos, indo, 
n'c te ponto, muito além 
､ｯｾ＠ mais adiantados socialis

NOMEAÇOES Este illustro e douto engenheiro 
:'\ollcias telegraphlcas dn Oester-I hydraulico, presidente da compa

ro no annunciam 8 nomeaçOcs j nhia Industrial el de COMtrucç6cs 
do no o ｡ｭｩｾＬ＠ os Ex·" O". Hydraulic ｡｣ｨｒｾ･＠ entre nó . 
Francisco Ferreira de iqucira Ya- O Dr. J . 1. da i"a Frciro, ao 
rejào elosê EI)S1o de Carulho Cou- quc nos consta. demora-se pouco 
to, aquelle parJ Juiz deDirtli to d'es- tempo, em lirtude de já ter provi
ta Comarca, e;te para Oezembarga- denciado sobre a sub tituição tio 
dor do 'uperior Tribunal do nosso Dr. Ilveira da ,Molta, ultimamente 
E.t1do. rallecldo. 

Feliclt<1.Dllo cordialmente o IlIus
tre. e merltÍ\simos magJ trados 
que acabam de ser distingllidos 
com tão llcertada. nomeações, da· 
mos por no o· turno parabens ao 

t,h ! 
. di!!no Vice Governador do ｅｾｴ｡､ｯ＠

) ｐ｡ｲｴｩｾｯ＠ Repubhcano p la e-colh que Lão dignamente 
rode compnro seu program- oube razerdes es dOIS honradlssi. 
m,l. l>arque tem por si o Go- mo Juize . 
v.:rno da Nação e do Esta
do, ao passo que o Federa
l "ta é um partido isolado, 

laçóes políticas fóra 
u I ' Ipio e fatalmente 

ＧＧＧＺＧＧ［ｉｾＧＧＧＧＧＺｏ＠ esphacelo pelos 

di ,ommando e pela 
f.laa d com ento das 

GRAVE 
rindo do Rio de lanei ro no va

por « ｲｲｩｾＮ＠ até ao Desterro, e d'es
ta capital no • Lomha.. chegou l 

e. l;\ ridade. no dia Y5 li tarde, o 
cill;"lão Roberto chneeburg. ataca
do de uriola no segundo ou 18rcei
ro lha de erup,;ão ! 

l.umprimentamos o iIIostrado ci
dadão. 

RHE UMATL' \\O-Velame.de 
ｒ｡ｵ ｬｮ ｾ ｩｲ｡＠

Im latuam. 
Para .\ Sociedade Commemora

tiva Muzlcal .3 de MlllO acaba de che 
gar do Rio de laneiro, um artistlco 
e rico estandarte de selim azul. 

Con ta·nos que será no dia 6 
de Setembro a sua inauguraçdo, 
prepamndo-se para esse dia grande 
resta afim de dtlr ao aClo a maior 
solemnidade possi\'el. 

Nossos parallens 

THYMOLINA llAULlVEIRA 

n._o".- • 
Inelnçe'eal IIdadoNe.lo 

Cllhuinen •. ..oronlll rArloe 
l',"" • Alfredo Luiz de ."10, 

ullmente bonrlm I D_ '.rn .1 ｰｲ･ｾ･ｮ｡Ｌ＠

O. illulltel Irlbllhldor ........ 
da ｰｲｯＢＬｾｕＮ､ｯｲｬ＠ Complnbla ColHI ... 
çlo t Industril dp Sanll 
pelo quo 001 informlm. "'1'1 •• 

dOI 1 de Setembro pari I C.pllel 
Estado, 

Que bOM .enlo. o. eonduuiD AI 
'"nu,1S lide! do ｳｾｵ＠ Ｎ｢ｾＮￇｏｬ､ｾ＠ Ilbar 
dO ｶｯｴｾｳ＠ quP tatemos. • 

MOLESTIAS SYPHILITICÁS 

Elixir de Velame de Rauliveira 

flldOJI •• '111111 
O ｩｬｬｵｾｴｲＸ､ｯ＠ dr. J. J. da Silva Freire 

dopo' no lumulo du mlUogredo Dr. 
·i lv.". da Mutta, no De t.rro. 11011 

Ｂｱｵｩ ｾｳｬｭ｡＠ coroa do goivos • omor. 
p.rfeilos, 4uo Ir\lulera da Ｇｾｾｰｩｴ｡ｬ＠ ｆｾ＠

derll . povilda p_la Companhia d. que 
I! dllluO preSldeute, 
' u, um. plodosa homenagem lO in. 

dllOSO lIugenhelfo que na melhor mUD

çlu di ,ida ｾｶｯｬｯｵＭＸ･＠ rapido para te

lI'l'I •• ml" f.rlu de luz.mais desafoga
du. ml" limpas ､ ｾ＠ pallõe •• 

)'oi urua piedo.. homenagein ｱｵｾ＠ • 
CQIDpalll1l3 Industrial e de Con.truc. 
ções Hydraultras .óube vrestar. digna 
do seu grande IUlillar elhnclo. 

B.Dl haja , 

-se cada 
.... Cf. mais, .:ong ... pado em 
tOlrno de si os espiritos mais 

Ll,c\anlados, emquantoo se
rlJnJo. de derreta em defTO-

Ape,ar de alguma, pes,oas terem 
de-conOado que se tratan de um 
C.I-O de • beligns " calaram-se, e 
5Ó nn dia 26 roi chamado o humanita
rio Dr. C. da Pon ec.1. que,diagnos· 
ti odo -varlflla- rOI ter com o 

Não deixa enrugar a pelle do OARTIlROS-Velame deRauliveira 

- le: á a sorte cruel da 

o I , , Imp restaveis e inap
r I a Vc!I,; ao meio em que 

I vlC " VIVer. 
r\., clt:i óes de hoje, rcalí

Ｂｊ｡ｾ＠ com a mais plena liber
Jol e, serão a prova cabal do 
c ］ＮＬＮＢＢＬＮｾＬ＠ ....."";""""",,,,,,,,,,,, __ 

FOLHETIM 8 

"EDRO ｚａｃｃｏｾＢｅ＠

ａ｣ｨ｡ＭＬｾ＠ 80 lar ｇｲ ｯ ｳｾｯｬｳｭ＠ uma 
ca,a que" n(l ｾｯ＠ mign Cidadão 'ie
n, ncio M&I1in',sabe do qQe era in· 
､ｬｾｰ･ｮ＠ aleI o I olam" to cto doen
te, rroruptaruent ' cedeu. 

Tem ido tomadti lodas as pro-

gUln o os oovos methodc 
d'l-no ouvir o om ca'u das enxa
dada n terra, podtmll Dspender 
o intere. e em dez perifthraze slllfo· 
cante, e termlDlIl·as cot1l. uma ex · 
pio .. \0 , O meno, que DlO ri l' r

I",.·. ;'lindo afinal commOler a- I mini. o eria vesltr a noite em 'rll"'-
' ... 11.1 Ima endurecida e recebeu tão Ile nUlen iru tra e dI! rul\'o 
ti, corumi ･ｾ＠ O ｾｑ･＠ não podera c1arOe; ma a, rl lcle, a Ｌ ･ ｲ､｡､ｾ＠
, II mprar com ｾ｢･ｬｲｯ＠ algum. pura, é que a lu IlIuIDm.lva em tOtla 

'JiI IOdo tudo. rOl concertado entre a ua limpldel a'luella horrtvel ce
.'''1 " , encamrnharam-. e para o ce- I relllonia, e tlue nem uona ｾＶ＠ palavra 
li t ' ri/), o gnarda com uma en- rUI trocada entre Jorgo e o seu 

,h e UIIlll ｴｯｲｾｵ･ｺＬ＠ !orge com u- cUlopltce. ate o Cimão er r;&do llil 

1l,l l,"tHn . Se I to nao ro e . nar- ｣ｯｾ｡＠ e collocado ã lIell'3 d'ell , 
'I , C ta de um racto avertgu - Lllla unlta clrclubl"n"I", em v r-
Ou" a en ('jo para dramati ar a. cena da,le In, Ivorou Jorge: fOI 

\ :>IOn,JO o prvce os antigo. e primél ..1.1 Ilue o guar' 
I lI'l 10-\ o ｾｮｬｬｲ＠ uma após outra, deu 110 , o ,llmr. Pare ' 

rolo ----

DR BABIANA 

O DOfO chefe d. commi. io da es
tudM d .. obr •• d. barra • porto de.
ta Cidade. quo 'elo ｓＢ｢ｳｬｬ｜ｾ［ｲ＠ \l moll<l
i'.dó Godofredo . 11" ,t. d. Motta. é 
o dlalinclo engenheiro Dr. Lui. SI
h,.ol. um m"ço mo4le. tis.imo quanto 
,lIuslrado. 

l.oml'rlm.ntnndo o illu.tre Or. ao
b ... oa. damea úl I,"rabens '0 digno 
preSidente di CempaohOl IIId •• trial e 
de Conalr,,<çõ'S HJdraulicas ｰｾｬ｡＠ I_ 
cerladl • ..,.,Iho 1ue fOI . 

lhe qlle elle o razia de um modo bru· 
tal, e, como quer que o ruido acor
ｩｬ｡ｾＸ･＠ dois cães que começaram pa
ra logoa uivar, pediU com \'0% tre
muta ao coveiro IIne eparasse de 
ｭｾｬｉｴｮｨｯ＠ as taboas do e ｱｕｬｦｾＮ＠ O 

hom ob e eu, e o cadaver do 
tlemencia tlrhou-. e em breve . Lre 
a r,,1 .1, ｾＬ＠ .. uJIIl Jão om nle ｮ｡ ｾｾ Ｌ ｬ＠

mortalha, 
pnLldo no chào com a pernas 

per·d oles par;, dentro da cova o 
gu Ird" olhou para Jorge que pare
｣ｩ ｾ＠ pel.flncado junto ､Ｇ･ｾｳｯ＠ corpo 

111 Vida, 8, "endo·o a .im Imlno, 
I, /lão 1I0ude deixar de dizer-lhe: 
-E' lia' ahl a tem I 

lh. 
o do 

rge parecia ter·se e. que 
vo por que linha vinil, 

tr.Hiaao ｇｊｹ｡ｾｩ｡＠
Consta que apos (> emcerramento 

da actual sossão ｬ･ｧｩｾｬｾｴｩｶ｡＠ é prova
l ei que o ex-ministro ｉｉｾ＠ agricultu
ra, I r ｉｮ｣ｩｾ｣ｯ＠ GI vrerio venha passar 
algum tempo /l'eli te Estado. 

ｩｾ｡＠

Eis aqui como um chronista do 
dacimo sexto seculo explica a ori
gem desta locução; alem do que 

ali I. ào ouvia, não via, nlda com
pt'ehendia: achava-se n'uma com
pinta oIbstracçio de i mesmo. 

O coveiro, apavorado por lhe ler 
dirigido mUItas veles a palavra sem 
obter ｲ ･ｾｰｯｳ ｴ｡ Ｌ＠ não se atrevendo 
até tocal'-Ihe, com receio do qoe 

elle ｣Ｈ｜ｨｩｾ＠ o, aventurou-se, P,U8 o 
irar d'aquelle lethargo • a levantar 
véu CJue ｾ｣｣ｵｬｴ｡ｶ｡＠ o caduver, 
ostrando d rte o ro ' to da sra. 

e Servin. a - ''1 e esrorça· 
va para o ve 

O poder d 
ria Illai em 
adol'ada, cuj: 
IOf:rara ｣ｴ･ｾ＠

r volll l:ào c' 
d sllilo o an 

• s ... t, 
• 
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-'::;::J de fM, IBllrre8 repen 
lu.en&ll a mulher IM La Vem'Ide 
um dos referendarlo do rei: proce
den-se , autopsia e achou-se ｾｯﾭ

li .. I) ｣ｯｾｯ＠ um verme vivo que 
linha penelrado ･ｾｴ･＠ orglio. 
ｏｾ＠ medicos fizeram experiencias 

lobre o verme, afim de ver ｾｩ＠ pode
riam, por meio de alguns 'medica
mentos, em tal caso purgar ｳ･ｵｾ＠
doentes deste ｨｯＬｰｾ､･＠ dam noso. 

Elles começaram por humedecer 
com UUla droga uhmada o mais 
energico dos contra-venenos e o 
verme resiste. 

Então, elles trataram de recorrer 
ao pão molhado no vinho, onde o 
verme morreu incontinente. 

Em consequencia "isto, os medi. 
cos immedialamente formularam 
este preceit9: .,er convéniente 
tomal' vinho pela manhã ou um ･ｾｰｩﾭ
rito qualquer para matar o bichO. ' 

A locução nos ficou: mata o bicho 
hoie ainda, e,lmo começou a ,er ha 
mais de trezentos annos, mas pre
sentemente é por simples prazer; 
emQuanto que então era por ordem 
da Faculdade. 

DR. PEDRO GORDlLHO 

e o Crime de COl'i'yballo. 
ｃｨ･ｾｵ＠ á capilal do Estado o dis-

tincto cidadllo Dr. Pedro Gordilho 
digno chefe de policia, que fOra 
áquella villa sindical' do ass Issina
to do promotor publico da coman;a. 
Estacio de ｓｾＮ＠

O illustrado (unccionario colheu 
importantes revelaçoes, em ｮｬｾ［ｩｯ＠

das quaes são suspei tos do crime o 
tenente coronel Silva Farrapo e Ma
noel dos S,lDtOS Mattoso. 

!.-

ｾ＠
Es .... ada de )err. do E8treito 

aoChopiao 
A commissão de eugenheiros in

cumbida dos estudos ､･ｦ￭ｮｩｴｩ｜ｯｾＮＱｯ＠

I 
trecho de linha da estrada dto. fer
ro do ｅｾｴｲ･ｩｴｯ＠ 110 Chopim, que liga
rá a cidade de Lagol á de Porto 
Alegre, ja embarcou no Rio de Ja
neiro com destino á capital do Esta
do do Rio Grande do Sul. 

Diz o nosso collega da Republiea 
que o barão de Lucena, ministro 
da fazenda resignou o cargo do go
vernador do ｅｾｴ｡ｴｬｯ＠ de Pel'llambu
co. 

A Casa do t ·. Govel'nudor 
Na capital do Estado foi photogra

phada pelo cidadão Porfírio Mach,,
do a casa em que habitou o primeiro 
governador dos tempos ｣ｯｬｯｮｩ｡･ｾＮ＠

Actualmen te esta casa pertence 
ao coronal Carlos Nupole:lo Poeta e 
está situada;\ Praça H\ do NOTem
bro esquina da rUl\ Tenente Silvei
ra. 

• 
OO •• UI1CADOS 

r I I I 1 
A ........ W •• '.acl .... lela_ 

....... LegDDO 

r.O!lf.lDA ｉｬￃｏｾＺ＠

ｒ･｡ｉｩＵ｡Ｍｾ･＠ hoje em o no '"o bello 
(I futllr050 mnntdpio 11 elpi<;ão mu
nicipal. Itlro hoje mais uma vez e

xercer o honroso fi ahwantadu di
reito do voto, nm dos mais ｢ｲｬｬｯｾ＠

que o homem ｰｏｾＧｬｉ･Ｚ＠ ides ｣ｯｮｾ｡ﾭ

Ill'ar aquclles que julg'"s (IIgnoq da 
ｶｯｾｳ｡＠ connança, ､ｩｾｮｯｾ＠ do dispor 
dos vos.os ｢･ｮｾＬ＠ de zelar os vosso. 
interesses, de curar da vossa sau
de, t1e repl'esentar os vossos uirei
tos. em/lm aquelles que serão por 
quatro ｡ｬｬｮｯｾ＠ vossos procuradores, 
zelaúores de tudo ｱｵ｡ｮｴｯｾＢ＠ pren
de ao vosso bem e5tar, á vossa 
vida e ao progresso do nosso mu
ｮｩ｣ｩｾｩｯＮ＠ Ides (az ... ,· o nueleo, que 
parllndo do povo vai ás cu miadas 
d05 poder,'s, constitll lr [l grande 
nacionalidade oraz", I" Portanto 
a elcioit1o de hoje li ,I / 11 '1 . < importan
te de ｴｯ､｡ｾ＠ não só porl)lIl' ella im
porta à nossa vida muniCipal, eomo 
tem de ser feira entre candidatos 
que convh'em ｾｯｭ ｮｯ Ｌ｣ｯＬ＠ qur (8' 

zem parte da nossa sociedade ｾ＠

são, por assim dizer, membros de 
nossa familia. 

De 11m lado eleva-se a hnndeira 
(cuel\llista, trusida por ousado che
re Itberal d() dominio decahido, que 
ｲ･ｾｲ･ｳｴｬｮｴ｡＠ o sebastianismo, de que 
é SlRcero adepto , visto nllnca ter 
adherido, e sO ter ph rases para 
rlesllIoralisar tudo quanto se tem 
feito desde I!S de Novembro até 
1I0je. A bandeir:! que se leI anta 
n'aquelle arraial, ê um manto de 
retalhos, onde ｾｯ｢ｲ･ｳ｡ｨ･ｭＬ＠ além 
das cores sebastianislas , todas ｡ｾ＠

nuances que se ｰｯｾｳ｡ｭ＠ imaglllar; 
porque sem hleias, scm progl'am
mas, só presume gucl'I'eal' o gover 
no o tomar o poder municipal, sem 
eurar dos meios. 

Do outro lado apparece o Parti
do Republicano, o que governa 
este Estado, o que ｰｯＬｾｵ･＠ a una
minidade do Congresso Estadual, fi 

unanimidade do Congresso Federal 
e tem por cheCe o IIctual I'I"esi
dente d,1 Rcpublica Oruzileira; 
jlartido que occupa os logares da 
nossa munici palidalle, e ou tro;; 
publicos ､ｃｾｬｴｬ＠ lugar; partido que 
tem um programma definido com
pletamente: o levantamento da pu
tria no sentido mais IlIto de demo
clllcia. 

Os fedel'alistas , sem outro /lto. 
ｾ･ｬｬｩｬｯ＠ o de vencer, apresam todo:; 
os meiOS, promeltem tudo, Dl\ 

sciencia de que vencedores ter,lo o 
recurso de dizer ao povo quo os 
flleger:-nacla podemos cumprir ILo 
quo promettemos: os poderes do 
Ealado e do Pai1 ｾ￣ｯ＠ ｣ｯｮｴｲ｡ｲｩｯｾ＠ li 

&OPUB 100 
Atlendontlo • alia.,...., ..... de 

todo 011 s-e ..... toIa.pedaI ..... 
a farinha de trfRO. e Il1o tIIIde 
pau/vel colulDUllr R rol'DlGer OI 

artlgllw de n(,lllO cOIDmerclo pelei 
ｰｲｾ＠ porque Ｂｾｩ｡ｭｯｬ＠ =116 1II11i, 
em Ylrllldtt do prejuizo que .... 
ｶ｡ｭｯｾ＠ ten,lo, úwabajtos as.igaadoa 
･ｾｴ｡｢･ｬｰＮ｣ｩ､ｯＺｬ＠ com padaria nelll 
r.id<ld ' aaordaram em e/enr do ,. 
ele <;etplIlh"o elD diante, ao. .. 
ｧｵｩｮｴ･ｾ＠ prevo ; 

801. Jdelu. I ..... "rIo1.,.. 
1ft rIce município • ...., ... tal.
midatle , a rp.slltencia aOI ｰ･､･ｲ･ｾ＠
CI)MIIUlidOl ...... luCia IDfre •• ; 
portllU! elle '0 procuram: nneer 
para maiA oppoaiçio faKerem RII 

poder, conlrl o qual combatem ｾ･＠
haMlnnicamenlll e Que YÓA, concl
.Iadãol, com enorme maioria e:e
ｾ･ｳｴ･ｳＮ＠ D'I' a luta, em tlUA IIlrio 
tle yiver, das perAl'fOliçtles J ｾ･ｄｬ＠
numero lIue terão rle fazer contra 
os lIue com clles mio commung:lln; 
IhlrtluC isto é a Ilase de sua polít'
ca; lIatlil <e fará rmlprol do muni-
cipio, 0< úlnheiros publlros ｾＱＧＱＧｬＧｩＨ｜＠ ｰｾＡ＠ (nIR 4!l .,.)eeDIO '$000 

II . ＸＱｾｃｏｕｬｯＮＭＭ｣ｦＧｬｬｬｏ＠ .000 
ma larlltados, gastos lRutilmeuto R -. ' O'Olil B'II'io-eento a,iOO 
o, lI1al5 uma vez ｾ･ｮｩｯ＠ burlados O" p ' I 

Ih ' orretln ｉｉＧｾＭ｣･ｮｴｯ＠ 4·""" mc oramentos ｮ･｣ｾＬＮ｡ｲｩｯｾ＠ â vo,· 11 . .....v 
<a Vida progressiva e ｾｯ･ｬ｡ｬＮ＠ 'I arrlf,I\C j',lra aconJiclonamellto a 

H ' d' . 4tooO fllla, Oje IzelO-se patrIOtas, e repll-
､ｩ｡ｾ＠ OI n.aturalisados,aquelle< 'IUP,! Laguna t6 de AIJOAto de 4811. 
nl t Jo.t (:""",." Teizeim . ai: p'l !'lotas 'I ue elles, ｾ｡｣ｬＧￍｴｫ｡ｭ＠ I 
seus capltaes e po.içtles em prol 11. J. il',)O Fucher 

.Iú progresso ｌ｡ｧｵｮ･ｬｬｾ･Ｎ＠ emquanto 1I0yu. Ya",.. 
que elles fecham a Isete chaves o João Esl_ Soa,.., 

que ｰｯｾｾｵ･ｭ＠ e occultam-se nas Lallri."lo lo.t y"It .. tillt 
horas do sacri/lcio. ｾｏＭＱＩ＠

O povo bem os o'I!lece. o \!Ov,. E O I TA ES 
sahe qlle quando se tr,Jtou de ar
rancar dois bel los florOes do nosso 

mllllicipio, elles continuaram, sem 
o minimo protesto, nas poltronas 
do go\'erno municipal, não recor
dando 'e lJue sarriflca\'ilm n vi,l, C 
intcrc.ses de ｾ･ｵＬ＠ concidadãos, de 
quem eram procuradores, e quc 
por amor ás posiçoes sacrificaram. 
O povo bem \io o proce,limento da 
actual intendencia Que nil qu"stào 
da barra da Laguua: tudo ｾ｡｣ｲｩｮ｣｡ﾭ
va para sah'ar os in teresse, pOpll
IMos, intcres_es que gracas li rnpr
gia e patriotismo do Commendador 
Ca rneiro foram perfeitamente res
guardados. Onde estava o patl'lO
tismo d'esses eenhores! onde se 
aninh.l\ a? Oecupava necessaria
mente, n meSIll') local llue occu
pilra ./ uanLlo tratou-se "4 UI de le
,antar capitaes para organisar-se a 
companhia d(.s melhoramentos da 
uarr.l,-e ' ta,am occulto •. Para que 
pois vindes fallar em patriotismo? 

Sabeis o que quer dizer essa 
palavl'll ? Comprehendeis seu alcan· 
ce ? Nlio, não o MltBI,. A prova e o 
VOSAO progl'lllnma qlle distribuistes 
e.n anllso;-progralllma-réde, por
'Iue é 11m simples apanhador de 
,otos. onde não se apresenta uma 
ide ia, onde não palpita uma venla
de, onde tudo resume-so no voto 
que ｪｵｬｧ｡ｬｾ＠ ser Ｌ ＧｯｳｾｯＮ＠

1'0\'0, nào vos 11111(1<115 I 
,"otae ｮｯｾ＠ ･ ｬｬｬ｡Ｌｬｴｬｯｾ＠ do Partido 

Re)lublt Cllllo, flue é o partido ' da 
､ｾｬｬｉｯ｣ｬＧｬｬ･ｩ｡Ｎ＠ o partido do 110\0 pelo 
povo I 

A's ｵｲｮ｡ ｾ＠ pelo !lran,le partido 
da Ordem e do ｉＧｲｯ ｬＺｬｉＧｾｾｓｯ＠ I 

A's urnllS, pino, om nome .10 
progl'eduueuto lresta irande terra! 

Com itlando para a elelr,lo no dia 
30 de A gosto do corrent" anno, e 
"ando conhecimento da dinsão dOI 
(Iistri '.to, : 

Antonio 'Iachado da Rosa, Vice
ｉＧｲ･ｾｩｬｬ＠ 'lIte do Cons'llho de Inteo
deneia Municipal d'esta cidade da 
Laguna, faz publico que de cOIHor
micladr .. om o Decreto no 94 de 
H de Julho do corrente anno, do 
Ex"' Virr· Governador Llo Estado 
lerá lugiIT no dia 30 do ｣ｯｲｲ･ｮｴｾ＠
mrz ,Ir Ｎ ｜ＭＺ ＬＩｾｉｏ＠ ｾ＠ ｰＮｬｲＬｾ￣ｯＬ＠ não só de 
ito mcmhro" do conselho e de um 

Superinténdente Municipal, como 
t:unhem ele quatro Juizp ,Ie Pat dos' 
rc"no'C'tivos.r 'ridos, '1ue h<io de 
SPl· .. ·lr'lI 11'1 ｴｬｬｬｾｮｮｬｯ Ｌ＠ 4111 ri 1'\ C i .. 

'\llr,1 nn 1,.1 lo. d r .Ilt'",/I , ) anno 
ｉｉｲｯｾｬｉｮｯ＠ futuro "c ｉｩＧＱｊｾＮ＠ Outro-
;;im, conforme o Llisposto no citado 
DecrNo procedeu á di vi ,io dos dis
tl'ictos c ilPu numeração ás re pe
｣ｴｩｶ｡ｾ＠ ｾ･ｬＧＬＺＮｬ･ｳＬ＠ quCl devrrão reunir
se nos lugares abui,o declarado.: 

SMe do munlcipio: 
1". ecçuo" 

Edifício da Intendencia Munici-
pal. 

Comp'le·se des quartelnl65 no,. 
l ,i!,:!. \,5.6 e 7 comprehendcndo 05 
eleitores do n". I a 'i!H inclusi-
vê ､ｯｾ＠ ｭ･ｾｭｯ＼＠ lJuarteirtles. 

20 ＮｾＬＮｲｲＬｩｯ＠

Rscol.1 ＱＧＱＱＺＬｨｾ｡＠ d;' selO ｭｾｳ｣ｵｬｩﾭ
ntl l'lU ｊＮｉｧｩｬｬｨ￣･ｾＭＭ｡＠ rua Bragança 
n '. lt, 

ｃｏｬｕｬＧｬｬｾＭｓ･＠ do ｱｬｬ｡ｬＧｬ･ｩｲｏ･ｾ＠ nO'. 
.9, lO, 11. ｾｾＮ＠ ta, H, 15, 16 t' 

t7 WlIlllll'h"llllrn<lo ｯｾ＠ I'leitoros de 
lIo·t l :!,J IOf> .10 t7 inelu,h!', d08 
lI\e .. Ａｉｬｏｾ＠ ＧｉＧｮｬＧｴ｣ｬｉＧｏｾＢ＠

1>1,/",.'10 11.' ｖＬｬＧｾ＠ [(OflIJ. 

E.ltllw) tia escola pllbltCla do leiO 
ｔｑｾｾｃＧ｜ｉｨｮＨＡＮ＠

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



., F ... ITIlO • 
I 0:111 

ＡＮｾＬＳＮ Ｇ ＬＺ［Ｌ＠ G 8 7, 
fi1 eleitore , 

Ih truto do Jltnm 
bliOcio ,lo Juillldo de Pa!, 
" ompll S!\ ,lo lluarteiroes no'. 
':'.:1 4.5,6,7, ,'1, 40,4' e i! compre-

hrnolcndo 440 el itore • 
[)I-Inrlo da P cana Brara . 

Edillrlo da e cola publlcn do S8'(0 

IlISTRICTono ' IEII.I \I 
Pr '<i<l,'ntc-eh'itor lanoel Jo.é 

P,lchl'l'1l 
le,;Jrlos-cleitorGallliel .\hes Ou-

nI]IW'. 

JlI\t'nal li .. nr,lo . elr lIes 
\Ianoel Jo.io ti,· ranho. 
\'I(cnt" Jose Il!lIacio Rochadrl. 

DlSTRlCTO 0.\ PEse \Rl. \ unA \' \ 
rrcs .. lente-Ell'itor João \'I colao 

ullOo, ) ｾｲｮＮｬｮｴｬＢ＠ •.. 
I pO -<8 do qU3rteín'le n". 'I e, arlOs elei tor FrancIsco nullno 

I .> ｾＬｩ ＬＺ［＠ 6 ';' 9,40, comprehen- ｆ ･ｲｮ Ｌ｜ｮｬｨ ｾＢ＠

I pnll" 47.1 Cl<ttore<. . I ｾｉ Ｌ ｬｲＨｯｬｬｏ ｯ＠ Fernan.le .. In,lalenclO 
Comida pal- 805 cilladão< ｱｵｾｨＭ ｐ｣ｴｬｲｯｊｯＮｾ＠ de Oli,,'íra Ｉｬ･ｮ､ ｯｯｾＬＱ＠

ｴｩ ｣Ｚｬｬｬｯｾ＠ pai no rererldo dia 30 do João OIi'l'lra Gllluhll'lie.;. 
rnrrente m z, t. 40 ho s da ma- I'ara conhel'Ímcnto de ｴｯ､ＬＬｾ＠ pu-
nh ,comparecerem no di"trlctIJ ｯｾ＠ lJli 'a-,e o pre.;ente, d ndo- e co
, ﾷｾＮｩｯ＠ a que pertencerem, muOl- nherimento por omeio aos nomea-
I "lo' seu utulo para darem do,. 

11" ,oto; d,nendo cada eleitor .'al,1 ,lo Con,elho lia IntenJenchl 
",tar com dUIl c'dula', ,endo \hmicip,11 da Laguna , em 9 ,Ie \ 
IIIIM par oito membro do con e- ｾｯＢｴｯ＠ de I 91, 
lho e um uperintendente munici- I 'ltOIIlO 1/ 'IChlltfo /f" 110511 

JllI : e outra para quatro Juize lie , ' ice Presidente. 43-4) 

I .I elo re p cU'o ,11 tncto, leyan- -...== .. --==----====== 

DEPIIO.tTllO DO S.tNGUE 
Elixir dt' " .. Iame e , __ 

(SEM MERCURIO) 

Com pOSIção de Rauliveira 
Approrllrln I' IIII/O,-j'II,I) )Iria TIl pI'I'lorlll Gmll til ｈＬｧｩ ｦＱｬ ｾ＠ do Sra. 

l'nlro rt'cllnhl'cÍllo como emClIZ ｮｯｾ＠ ｲ ｨ ･ｵ ｕｬ ｡ ｬ ｩｾ ｭｯ＠ , escrorlllas, ui, 
CI'r,,", leucol'rhé'ls ou flore< ｬｊｬ｜ｉｉｉｃＨ｜ｾＬ＠ ｣｡ ｮ ｣ｲｯｾＬ＠ curbunculos, 

hou/las. ,l<ll'thro'\. enfermidade lia pelle, ｮ ｬＧ｣ｲｯｾ･ｳＬ＠ e ｮ ｡ｾ＠
outra" ｬｊｬｯｬ･Ｌｴｩ｡ｾ＠ dI' caracter syphililico. 
"o TIl! DIETA FoI! RESGUA RDO ALGUII 

RA ULJ NO HORN &: OLIVEIRl 
nleos proprictarios e r..t brica ntes 

A TA C \THA RINA 
Vende-se em toda a porte 

DE 

(I !i-3) 

-

,1"lI "r/melra o rotulo-Para mem- A N NU N C lOS RI -<IIb'W aII 
I e ｾｵｰ･ｲｩｮｴ＠ ndente municípaes _, _ 
".1 'Co nda-P. ra Juiz de P;u;. - OLEO CO'I()o TAS-

T ,"to uma (<,mo outra!cellula po- '§.;j ｾ＠ ﾪｾ［ｦ＠ \ .. !'IU LlS PL RG \ TI\" \S IH: R u 'l.ln:m \. ｉ ｉ ｾ＠ Olen co mpo<tas 
h :io'er unpre" .. ;;:!: &-53 ｾ＠ g"'( "ioasnnll"l> ｱｉｬｐｰＩｉｾｬｮＬ Ｇ＠ ' lll \ '; 11 ta,,(' 111 , snl"lItnir compl,·talllcnte Oll 

.Ia ,lo on. elho da lntendenri .:= g ｾ＠ 1::::: .- I'llr/!ante, M Oleo oIe 1'If'lIIU, 01 .\,.In I e Sene. de Le Ho)" o ｗｮｴｯｾ＠ os-
'11In in.,1 da c,d de d Laguna. em ｾ＠ :: -" ,õ. c ｾ＠ 0 tl'M "''I''HLtlllellte lI""I." pelo pllbllco. 

t·, ｾ＠ ｾ＠ :: : ｾ＠ {, "" : \< t' PPI iencl," ､ＧｉｉＧｊｮｬｾ＠ I ｾ＠ a1l110'; de hllm eúto tblll ､･ｭｯｮｾｴｲ｡､ｯ＠
ti Ir \- ,to de I 91. ｾ＠ ｾ＠ < ｾ＠ ; §:g ｾ＠ -â ｾ＠ :3 '11' n .. P!lXI \S fll' HI: TI V \ S DE R \l' LlrElIU con,Lltllem 11m Ax, 

I li!; o VarJ, .. do du R""l ::""_ ｾ＠ ;:: ｾ＠ 2 ｾ＠ ｾ＠ =; ｾ＠ ;:; ... "" ＱＧＱｬｾｉｉＧ･＠ IIH:,IIc,'lllPnto p :ra 'olllhatcr Ofll,.,II.IIh'nto '\s t'nfermIlJade< do 
Idenle. _,, :;::: ':: ':"'= - ,."i :: - - ｴｏｉＧＩＺｉｾｏＬ＠ fi.; ItI, , ",lest,"o .. ; l'lIra tambem ｲｬｖ＼ｦｲｾｰｳｬ｡＠ IIHl lgest.io, pri, _ _____________ Ｎ ｾ＠ .... _ _ .. _..c.; ｾ Ｍ c , '. I 

ｾ＠ . ... ,? ii;: - -:: ｾＢ Ｂ＠ ,U ti" lell ',:llre 'ao- ｰｲｯＢｬｉｾｬｉｬＢ＠ pela /lI IS, sllppre5,ào das re 
a:n. -, -= ｾ ｾＺｊ＠ ｾ＠ ｾＮｾ＠ ｾ＠ｾ＠ § ｾ［＠ "1" ': _I" ,:- ｕＬｬｾ＠ JllIlIhere" \ ｾｲｬｨ Ｎ［ ･ｮＧＢ＠ ｴ ｯｮｬｬｬｲｩｬｾＬ＠ h."flrope ... tas, hemorl'oitlcs, 

11 ' 11 ernLrv da meza ele 1- -": " -:: '" c ;:;::; ;.. ｾ＠ ｾ＠ " <,olir", . [alta Ilc npprtlll', etc .. etc . 
.- ..-._-';"", --- 'f: I'" 

Ｌ ｾＭＧＺ＠ ＮｾＮ［［＠ ］Ｎﾧｾｾ＠ ｾ ］＠ :.i - ,\ ,ioe pre,bn ＢＬ｣ｬｬ｡ｬｾｬｉｬｉｉ｡＠ nem I't:'K'lOen ･ｾｰ･｣ｩ｡ ｬ ｊ＠ quando eusar = _ ｾ＠ --: '7':: a - ｾ ｾ＠ c::: e-tlaq ｰｬｬｵｬｬｬｾＮ＠
dt' • 

\ I '1110 'Ia lIado da Ro a, ,ice
I Ｌｾ＠ .<!Pute Jo Con-elllo de lnten
" 11 lU ｾｬｵｏｬ｣Ｎｰ｡ｬ Ｌ＠ Caz . abel que de 
r 11 forlDld .• de com o Decreto D. 94 

ＵＺＺＺ［ ｾｾ ｾｾｾｴｾｾＱ ｩＧＮ ｾ Ｑ＠ RAULlNO HO RN & OLIVEIRA 
- ｾ＠ ＺＭｦ［ＺＧＺＧＺ［ＧＧ［ＺＭ ］ｾ｡＠
ｾ＠ .= ］ＺＮｾＮ［＠ 3 = ｾ＠ ｾ＠ = '- ｾ＠r= f =- ｾ＠ ;;- ; ｾ＠ ｾ＠ = u o ,I,· ti de Julho do rorr nte anno, ｾ Ｌ＠ .... - '" <: ;:l ; ｾ Ｇ Ｍ J 

Ilu E,mo. Ylce-1;UYernador do E, === ｾ＠ ＧＭ＾ｾ＠ -:: ;: ª ｾ＠ :; ｾ ｾ＠ ;g ｾ＠
t "". Ile'lgnou o cidadão. abai o --.; ｾ＠ ; ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ::: : ｾ＠ ｾ＠

Ｍ ｾＧＭＧ ｟ｾ］ＭＭ -,,1: . --,h, 1,111010' para romporem a me- ｾ ＺＮＺＧＢ＠ -;?, ::; i: E ｾ［Ｚ ＮＮＮ＠ t;! ;" 

I d'· Q::>: .,.. - - '" - ..... • I- ｾ＠ ｾｬｬｏｲＮＱ･ﾷ＠ e<te monlclplO, I E- " . c = o =- oi";: ｾ＠ = Co.. 
"ID\DE ｟ ＢｏｾＺＺ［［［ ］ｾＺＺ ＺＺ＠ O •. ｾ ｕＭ ...:-'- OI .. 

ｾ＠ ＭＺ］ＮＺ］ｾｾ＠ =-
,- "tl"{ão ｾ＠ G ? !;i ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠

ｲｲ･＾ｩｊ･ｮｴｾＭｯ＠ vice-pre'idente do _ o '-' :: = =-;; 
;'0:ú6 

VJ o 
I • 11 ｾｉｨｯ＠ de lntendencia, Antonio ';;;; õ;.:: '" {! 

r'i e,; :: ｟ｾ＠

M "I.a,lo da Ro. a. ª''' ｾ＠ = ｾ＠ ｾ＠

'J 

c: 
::J 

\t e,ano - Intendente eleitor :: §.. ｾＺＮ＠ ｾ＠
11, ardo \ntonio . 'on . narreto. 

FI .. nci co "nte,ro '::abral. 
l.uz p-r Parheco do Rei<. 
\1'11 I Ladí I o ranba Danta:.. 

,.. , rção 

lO e Ｌｊ･ｮｴｾＭ･ｬ･Ｇｴｯｲ＠ Dr. João Cal
I! , 1'1' \har!:nga ｾｉ･＠ eder, 

\!t·,,,"o -eleitor Theotonio d'Q-
111 itJ. 

11>100 remandll d·Olheíra. 
JII F.rmlOo da ill' Le I 

/010 Fem ode de Olil'eira 
111 TRll.TO DE \'ILLA .'OrA 
l'IP ｉ､ｾｄｴｰＭ･ｬ･ｩｴｯｲ＠ Camillo Pe-

Manoel 

PO í PkEGO DE CAPITAl 

V 
E:"DE- ｬｾ＠ no .\1aga
ｉｨｩｊ｣ｾＮ＠ uma bam edlfi, 
cad" ｣｡ｾ｡＠ lenao de 
frcnle qua renta paio. 

ｭｯｾ＠ por quarenla e dOIS de 
funco devldldo em dOI lan
ce . A ｰ｡ｲｴＺ､･ｾ＠ e palare são 
de tijolo c o preço mUito 
com modo- 00,'000 reis 

ｔｲ｡ｴ｡Ｍｾ･＠ eom o cidadão Jo
sé LUIZ . Iachado l'oungu I ha 

ＨＱＺｬＭ ｾ＠

Houba -VEU 'IE n \Ul.J\EIII \ 

l:nicus i,,'oprietlU'lo!l e r .... r lcanl.cs 

ｾ￭ｬｧｌ ｩ＠ ･ｬｴｾ ｡ｲ ｩ ｬｬｩｬ＠
Vende-se em toda a parte 
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ｌｏｔｾｈｬ＠ \ UO ESTADU DE SANTA CATHARINA 
Extt'ac<:.uo ru. l ' ..... l"le d b l ' Lolt'l' la 

No mcz de Setembro impretcrivelmcnte eorrerà a 
I' 10leria d'este I<:stado, a qual e int rans feri vel. vistu que 
o eonlraetador. por c1ausu !a estabelccida no eonlra e lO 
firmado com o ,he<ouro d'este Estado. no dia 3 de junho 
obriga-se a mulla excessivas, caso não corra a loteria no 
dIa marcado, bem como obriga-se mai s a pagar O dobro 
dos bIlhetes 

O plano,i'esla loteria é importantisslmo: 
Com 4"000tlra se lO:OOOSOOO 
Cem 00 ｲ￩ｩｾ＠ tira se . , .. 2:00080UO 

ão tem prcmios com o mesmo dinheIro, vis lO 
que o menor-5S000, dá u m lucro de 25,f'. 

-((0,)-

De de já aceitam-se eneommendas para todos os 
ponlO5 do E ｴｾ､ｯ Ｌ＠ bem ro mo asslgnalul'as de bilhetes fi 
xo;, :;s quaes scrãn aceitas até ao do co rrente, 

As ｰ･ｾ＠ oa que qUtzercm bllh te! e mais infor
mações, dinjam-sc a cl,;arrJna "Fonle da .Juventude.» 
pra'ra 15 de ,'ovelObro, que acharAl com qu;'" tratar.-
[)cslcrro. O eon tra c tador 

AntOlllo C. de AUt'ft/O, 

(j-7) 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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