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EXI'EDIENTE 

R ogamus a lodos os srs.as,.i· 
gnuntcs .. f1ocz .. d e n os ovisu
r .. m de (Iua lque .. h ' r eg ularida
d e que se dê na e n t r cga deste 
periollleo. 

Logun .. , :.aO de Sctembro d e 
1891. 

o GBRENTB. 

E! 

arrrpollllc :Wltlil do molhol' pn, " I ｮｩｾｬＧｉＧｾ｡＠ iu lia proclamação da' solirítude que de_envolveu no ,en. 
se os pl'Oll'ul05 col IIlos nüú co· H 'i" lblil'a ' dia na llllendcllcia lH)O ｾｯ＠ dar transporLo breve e facIl 
respontlf':u nQ tlCrllplo ao cnLhu· ,Iunll: ipal , rUllllida, reallSou impor· a tão grande numero de immi-
,iasmo til"pend illo I L.IIIll- ,e,,:lo olemno, a Ilual e, Leve grantes. 

ComLlltll) . se pcrglll:Lassemos hoje h,lSLantc rolloorrida ; ｦ｡ｺ ｬｾｮ ｵｯ＠ então 
á maJOl'la tios que ,'I dizem des· 1, .. lIos discuros o teoente-col"Onel 
contenLes rom o aCliml regimen. J ,ào Cabral e o talrnto o joven Luiz 
quer na Rppllbtica 1\ 11 "r no Eo;tado, 'I 'Ies. 
se de:;CJal'lilOl 10ltar:'1 nO'sa triste :'io dia 17 - anniversario da pro· 
condição tlll ha ､ｯｵｾ＠ annos pas- cllmoçáo ua Repuhtica no ｅ ｾｌ｡ ､ｯ＠

s,ldos, rcsl"JIltleriam pela negativa. - a Intrndeocia, convocando o 
rom PITl'tlll ｮｾＬＧｾ＠ hrp\I ' ' ;'))0 ｬ ｾｮＭｦＩ＠ I' ul!l . ･ｾｾ￣ｯ＠ 50' 

Explendlda, conrorrtdis'lma, a 
festa do EspmlO Santo, efTectuada 
00 dia 15. 

De conformiliarle com I) pro
gramma annuncinelo, elTectLuo·se 
a popularissima festll do Espirito 
Santo. tão ancio'ilmente e'per;ltla 

... • I r 1:0 ... VinCl:l dl1 minl:!uarlo territorio, sem de bravos, á frcnt(' dos quaes .1 I I ' 
rendimentos fixos, sem mmuenci., gura, em ell'vauisslIlIO plano, I t ? n .. 1 :t 

e sem peso finalmente nas deci,,,es Jovom c denodallo Governador iI . U' ￓＮｉｾＧ＠ " "mal' fe,tlval 

do centro, a sua adheslto ao acon· Estado. tr:ldo Dr. Urhano Ferreira ual aspcctn, vendo-SI' 'IUS rllas anima
ttlClIlIcnto mais culmmante ua nossa O E,tado de Santa Catbal'ina, o Motta, que, como sempre, con. uas de o\Lranho' IJUliclO. A Igreja. 
historia, aquelle que varreu em se· antIgo burgo pOllro p.dministrndo quistou calorolos applausos. o Impcrio e . uas ｉｭｭｬ Ｌ ､ｩ｡ｾｴｉ＠ I'e-

gundos da terra americana, como por incnpalc e ineptos, simples No ｣ｯｲｲ･ｾ＠ de seu bQllo discurso gurgltavam ｮ･ｳｾｯ＠ dia de fieIS. 
um c clone do repi}ração e de jus· empreiteiros de eleições dos com- (l Joven mediro. impres ionado Os ncLos religioos fnram (:('10' 

tiça, a instituição faLai quo nos su' padres da monarchia, tem sobejos talvez pelo gnnllJ numero tle se. brados com li maior pompa, t('ndo 
Ｇｾ ｶ｡＠ a vida pelos mil tentaculos do motivos para festejar com jubilo o nhOJ'as da nO,lll melhor societlade, poderosamente concorrido para 
polvo ｭｯｮｳｴｲｵｯ ＧｾＮ＠ dia 17 do Novembro, o maiol' de que assistiào, ú selecta reUnião, urilhantll O\lto o contingentt' llnllo ° coraçüo ｣｡ Ｇ｜ ｡ｲｩｮｯｮｾ･＠ sempre slla vida ｳｯ｣ｩｾ Ｑ＠ e politica, porque ､ｩＬｾ･ｲｴｯｵ＠ com o maior ｬｊｬＧｩｬｨ｡ｮｌｩｾｭｯ＠ ua ｖｬｳｩｮｨｾ＠ ciuaut' tia Laguna. 
omocionado pelas grandes victorias e,sa data concretisa pam elle a sua sobre o papel ｾｬｉｲ＠ representa a J\ ｬｬｉＢｾ｡＠ so!t'mnement st'leltr:ltla 
da Itbcl'llade e do uireito. polI pitou emersão como estrella de primNra mulher na sOIÍI!d'Hle. Encerranuo Jlelos uignos \ igarius .\I,IIJOel JoJo 
enthusiasti cumente e a fina nOr lia grandeza nos horbontes da Patria a sc"ão, o I6núnlo.coronel Iuão o Toppt' ,,'tove hem S((II'lIln', .1111'1' 

.los.a arisLocracia intellectual 6 nu· Drazlleira I Cahmllevant8l o lmndo tle honra Ihant:lnllo'l a llilecLa jovcm 1>. 
tocrata correu cm massa a sane· S i 'A:JI ao Generalis ino. Finoca .\ssuIIIJl ,;,io, qUe I'rc'tou-"6 
cionar o patriotico feito, adherindo TU B A R Ã O Abrilhantou l todo. csLes aetos gracío>,amente a cantar na ol'l:hcstra 
com smceridade e pr<>sLanto leatis· a sôneuadu IJILzical I'fI .\/'rrnmçll VIllUO e.pul'Íalmcnte tia Laguna para 1 9 Novembro 91. simo cu lLo ｡ｯｾ＠ chefes do movimento. Tt,bllrOtulIlI'lIl ltl IltInl C lligno di· o acto. 
FOI Ulh ｾｳｰ･｣ｴ｡｣ｵ ｬｯ＠ digno de ver· e De volta dos trabalhos tio Con- I'eetor o intilligcutc jovcn Ellmundo 
o congraçamento tio todos os par· gres,o, acha-se entre nós o dls, Cabral. 
tidos, de lotla;; as ｯｰｩｮｩｬｾ･ｳＬ＠ depflndo tincto deputado Io.'o Cabral do 

A. 

'0 • 
com galhul'(ya as arma ' de ven· Mpllo . 
CHI os e di'postllS a se metLerem li 0, sel'viç(ls l'elevanlí>simos que 
ohra 1I0V:I eom hcrculeos hombros acabou t!(I preslar tNra 11110 lanto 
e nunea H ta coragem f o ｏｾｴｲ｣ｭ ｰｃＯｬ＠ ti o u!:li s bello te-te-

ｾ［Ｇ＠ vcnhHI II"e ｉｬｬ｡ｩ ｾ＠ tarde, moi tos Illunho ela d, dicaçúo e patriot:.sIOO 
dos pl'llnciros cm tapetarem de dI' lão pn·,timoso chefe tln sul eil
flOres o" priml'll'o' p.l"os da nas- lharinensc. 
(I'nto HCjluhllra, ｾ･＠ afastaram COIU Almll;:llllnl ,o a, ,'CLUO'UlIil'ntU. 

:'ios ultulIoS lfiaS lio IIII'Z passado OS ACONTECI E ｾｔｏｓ＠
1':lssaram alIUI. em 11'''11\ "speclal tia 
ferro I i:1 D. ｔｨｲｲ ｾｺ ｾ＠ Chn,till.l. dOIS 

Do Plll: de 6 ; 
Ｎｾ＠ . 

mil c tam,,, illllll' .,I,lIItes Cl11U Iles· '1 A Cidade e ui .em com- '. i 
tmo ú fUlur" , ;! I olt1l1ia «. ·o,a plcta paz; a tranqurhdadc pu, 
\ l'HeZ.I.» blica não soffrcll n minlma 

I: III rarl" é h.hl.l nlt' '1"llÍlit'ativo I ai tcração t>. alnrmúmos bon. 
mal fingulo a;;:b tamento Isto não 
Call "lll 1101'('11\ "spanto ponlue cm 
ｧｾｲ｡ｬＬ＠ passado o momento da: 
1'11\0t;IICS 11I1"peradas, o homell\ se 

I', Ｌｾ＠ cOIHI'r fl
lll ", nétlltlb lia !(!m ao notll.lUr os tactos 

E t· 1 Il lh'11!'>O ｉＧｾ＠ ｾ＠ n· I' I l r'rçp L IIH 11. ' .1' d ' _ ·S I\cr. H " .,. ..... • . ' .. , .IU\! ｾ｣＠ pn!Oulam li ,'soluçao 
t · "111. ｾ＠ fo-t, I I ",",Ia. ' 11 h I \ l.llP'panltl.1 I Irl'ltl 11.\ li c.., '1 H . 
lO' I ," ' I do Con " re S(1 aCiona. oJe dias ｃｏｪｨｾＬ［ｴ｡ｊｵＬ＠ U WUllUUIllOIJI;.1O dulo' ｉｬｵｬ＾ＭＭｉｉｬＮ｜ ＮｉｬＨｾＢ＠ ('1 ug 11), pC.1 b 
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o FUTURO 

ｾｰ･ｴｩｭｯｬ＠ O ainda A cidade I apresentou e ouviu as demo
co l'erva o eu aspecto oor- radas observações que essa 
O"dl. Não ha de extraordi- autoridade entendeu conve-

caldeiras accesas. Um do I ceira da IDteDdeoeil da 
｣ｮ｣ｯｲ｡ｾ｡､ｯｳ＠ foi deSlal!ltdo 110 pro pera letuahoente, 
para junto da ponta da Ar- ｪｾＮｴｩｾ＠ que D10 dei lemo de 
_. clooar o nome do Ｑｬ･ＱｾＱｉｉＱＱＱｴ＠

mente fazer-lhe. maçao, em Nlctheroy, ollde dad'o u . ._. t' nano sen.ío o municlamento 
､｡ｾ＠ patrulhas e das força da 
guamiçl1O, dodas mantidas 
prompta para a rep ssão 
de qualquer alteração da or

dem publica. 
, pra.;as da brigada pull

lo.a que ti"eram a ronda da 
cidade ｾｯｮｳ･ｲｶ｡ｲ｡ｭＺｳ･＠ de 
carabinas embaladas. Assim 

1karão durante o tempo em 
que dura r o estado de sitio. 

O Sr. Conde ficou ainda in
timado a ir todos os dias á 
policia da 11 horas da ma 
nha ao meio dia, para que se 
tenha as im 11 nffirmação 
dia ria da sua estada nesta ca

pital. 

., cUJa pa .. IO ICI 
estive fundeado durante o deve aquelle importante 
dia. do sul o estado de ｰｮＺ ｉ ｉｾｬｲｉｩｉ＠

rr REPUCLlCA 11 

Com prazer transcrevemos as 
,eguíntes noticia que nos deu esta 
Importante folha de 42 do cor
reute : 

em que se vê - o t.:olmnll ..... 
Antonio Pinto da ｃｏｾｬｉｉ＠ ...... m ••• 

JAGUARUNA 
Foi exonerado, a pedido, do 

de deleg-ddo litterario da viii, 
lagnaruna o tenente-coronel 
Mauricio dos Santos e nOlllle3. 
para substitui·o, o cidadtio 
cisco lIe Palia Pacheco do. 

Por seI! lado, o '3r Dr. Oli

veira Ribeiro, chefe de po
licia. não se tem afastado da 
dlrecção Jos serviços que lhe 
incumbem nem mesmo nas 
hu dS do mais indispensavel 
repou o. S. Ex. já adoptou e 

E a providencia foi to

mada por constar que o Sr . 
Conde pretendia se retirar 

para a Europa. 
Igual intimação foi feita ao 

·r. Barão de Drumond. Este, 
porem, não pôde comparecer 
na poliCia por não o per 

mittir o seu estado de saude . 

md ,dou adoptar todas as Mandados buscar pelo Sr. 
proVidenCias precisas para Dr. chefe de policia, tambem 
garantia d& propriedade e foram levados á sua pre
dos lOteresses communs. sen.;;a os accendedores dos 

As forças ce mar estão Jampeõc: da companhia do 
todas ello. municiadas e de gaz. Constára ao Sr. Dr. Oli
promptidão, o que , aliás. é veira Ribeiro ue elles se 
o me mo que desde ante- iam constituir e • greve por 
hontem ccede a todos vs motIvo que ｮｾｑ＠ Itorizava 
corpos m ... .:ares aquartelados semelhante l- I ｾ＠ dlmento. 
aqui na capital. Dahi a ordem qui O. Ex. fez 

CO'flO uma das consequeo
el as do estado de s it IO, pes
soa nenhuma se poderá 

immediatamente expedir. 
A ｴｯ､ｯｾ＠ elles o Sr. Dr . 

chefe de poliCia intimou 
para que continuem a fazer 
regularmente o serviço que 
lhes incumbe, s:>b pena de 
rigorosa punição. 

Tres d 'entre eSSeS err.pre 

!fados, que se man ifestaram 
de modo contrario ao que 
Ibes recomendava o Sr . DI' . 

a 'ora retirar para o estran
gell'O ou para os Estados da 
União. em apresentar no 

acLO Ja I'vmpra da passagem 
um salvo conducto a ssignado 
pelo chefe de policia, o Sr . 
DI'. Oliveira Ribeiro. 

J
'á O liveira ｒ ｩ ｢ ｾｩ ｲｯ＠ ficaram de

Esse salvo-concucto 
tidos á ordem de S. Ex. 

hontem foi reclamado por 
alglln dos ex deputados que 

Da Gazela de Notir.;aJ de 5: 

«Hontem e iveram de 

« Chegou hontem da Capital Fe
tlera l, no vapor Sa71tOI, o DI'. 
Lauro Muller, iIIustre Governador 
110 Estado. 

A recepção do dislinctlsslmo ca
tharinense concorreu crescido nu
mero de cidn tI:ios, que seguirão 
para bordo do Sanlol na lancha 
"/'entnte MO/'eira, escaleres da ca
pitania do porto, da saude e da 

RENUNCIA DE MANDATO 
Re ignou o mandato de 

tado a AsselObléa Legislativa 
Paraná, o nosso co-estadoano Dr 
Jorge Meyer. . 

alfandpga, e em outrds embar- HORROR I 
｣｡ｯｴＧｾ Ｎ＠ Lemos em uma correspondeneil 

No trapiche da praça, onde es- da Bahia, qlle lIlais ue to,OOO peso 
perava o Dr. Lauro Muller, grande soas tem emigrado de Caetité e 
ma, a popular, ftlz as devidas con- .\fo n te-A I to, acossada. pela fOlDe I 
tinencias uma guarda de honra do E' calculado em 60,000 o nQ
r ' batathão de infantaria, com- mero de pessoas que tem aban
mandada pelo capitão 10aquim donado o centro daquelle Estado, 
Lourenço da Silva Ramos. por falld absoluta dos meIOs d, 

Em pal.lcio, foi o DI'. Lauro ｾｵ｢ｳｩｳｴ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠

)luller muito cumprimentado, re- Foi autorisado Congl'elso 
cebendo nl c rer do ､ｩｾＬ＠ de di- Bahiano, o Goverml a mal 
versos p , Estado, despach o.lruir ,loço UrL .os 110 

tlllegraplt., mgratulatorios pe! > gares assola rios pela ｾ･｣｣｡Ｎ＠
seu regre sSO. » 

Cumprimentando o iIlustre ca
thariDense pelo seu regresso ao 
Estado, contíamos a fazer sinceros 
votos pela felicidade de sua adOli
ｮ ｩｾｴｲ｡［ｬｯ Ｌ＠ tão ｪｵ ｳ ｴｾｭ･ｮｴＢ＠ reconhe
cida como uma IldS mais patri otas. 

- «Chegou honteOl da Capital 
Federal, no vapor Santos, o nos o 
iIIus tre chefe e amigo Raulino Hom, 
que no Senado Federal, recente 
mente dissolvido, occupan uma 
das cadeiras da representação ca
tharinense •• 

Cumprimentando-o, alTectuosa
mente, manda a justiça que dei 
xemos consignados os bons ser
viços que ao eu Estado natal pres
tou no elevado cal'go que exerceu. 

Fazemos ｮｯｳ ｳ ｯｾ＠ estes sinceros e 
ｲ･ｾｰ･ｩｴｯｳｯｳ＠ cumprimentos a tão 
distinctos e iIIustrados cidadãos. 

EMIGRACAO 
A emigração tem assumido 651' 

anuo ex traord inarias ｰｲｯｰｯｲ ｾ ｏ･ｳ＠

em toda a A lIemanha. 
Em 31 de Agosto haviam emi

grado 0,610 pessoas, emquanto 
Que na mesma data .lo anno passado 
o numero de emigrantes era de 
63,733. 

O augmenlo da emigração p ""
buido ao múo eslado ecou, 
imperio. 

OVOS ARTIFICIAES 
Em MagdeiJurgo, na Allemanha; 

os Srs. G. Rritke & G., segundo 
um catalogo que publicaram, fi! bri
cam ｯｶｯｾ＠ artificiaes, que garantem 
ser tão saborosos como Oi> frescos, 
de galinha. 

se pretencem retIra r para os 
estados de Minas-Geraes. S 
Pau lo. Pernambu.:o. Bahia e 
RIO Grande do ui, dos pl'omptidao todas as forças 

- Ir-nos tambem grato olTere
quaes eram os representan · de mar e tena e a de policia cermos ao nossos co-municipes a 

Pelo preço corren te ve-se que 
custa cada duzia um mark e 50 
p{emlige que ao cambio actual equi· 
vale, pouco mais ou menos • 
1 $200. tes na ca.oara . desta capital. leitura da mereCida apreciação que 

A' tarde foram postados faz n colle a m seu numero 587, 
no largo S. Francisco de ｾ ｯ｢ｲ･＠ o h 1.l nt ete da nossa muni -

O s r. conde de Figueiredo . I d . 1 Paula um piquete de caval- cipa I Jue • 

fO I hontem IIltimddo a com- I O h I d 
pareLer -em demora. na re

partt'rao a poliCia . A inti
ma ' () p 'rtio do Sr. D r 011 · 
"elr,1 Ｑｾ ｬ ｢･ｩｲｯ Ｎ＠

laria e uma companhia de « .. a Ｂｮｾ･ｴ･＠ r, Intendencia 
infantaria firmada de ･ｾ ｰｩｮＭ Ｇ＠ IUDlclpal, de I" de Julho a 2 de 

d b I Outu IJro , fechou com o saldo rle 
gar a e ayonetas . , !J:670 US. dos quae 5:613$330 

I a.:llam- e depositados na Caixa Eco-

Obedecendo a ell", 

conJc de FibuLiredo 

. . ' 110m I ca. 
o SI' ｏｾ＠ ::avlOs r1a ' 1rm!ld.a estl · Consignando, com a exposiç:io 
lá ｾ･＠ I veram de pr.n\ utldao , de J lIos algan mos, a ｳｬｴｵ｡ｾ￣ｯ＠ finaD-

• 

Os fabricantes dizem mais que 
em 1890 venderam 365,000 UUZIIS 
desses ovos. 

Boa pechin ch1. 

MORTALIDADE NO RIO 
No mez de :lllell1ul'o fallecera. 

no Rio de Janeiro 2,l!!l8 pe,so;u, 
. endo 990 de varlOla, Ｓｾ＠ de febrt 
amarella e 1 Ｌ ＺＡＶｾ＠ de outras molel
tias . 
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o COI'I'8IpOIIdeIcIo, -1_ 
Berald. li' ValparallO lelqrap'" o 
legulnle, em dela de 8 do correaee, 
'grande rolha ae1,..orkiaa: 

A RepubUca ArpnLiu 'feodeu 
ao barlo Hi rach UDI milbar de 
milhas quadradas de terras na pro· 
vincia afim de ｾ･ｲ＠ alli estabelecida 
uma colonia israelita. 

UM CHICOTE ELECTRICO 
Uma nou applicação da electri· 

cidade. E' inutil dizer que vem da 
America a noticia. 

Um inventor deChicago imaginou 
um apparelho electrico que, dando 
leve1 sacudidetlas ao cavallo, per· 
mltle a suppressão do uso do chi
cote. 

o PREÇO DA REVOLUçlO CHI
LENA 

Avalia·se o preço da guerra civil, 
que acaha de terminar no Chile 
com a derrota de BalmaceJa, em 
'70 milhões de dollars, ou sejam 
cerca de sessenta e quatro mil 

r que, 

Uelpenll a aurora rubn. tcllIIIIntII. 
KaIIe OI 4olnol .. beijOl do 11.1.11 I . 
A .ez e lIore •. 110m e poell .. 

No leU ."er dl.IOO, ,.lam de luror .. caadid .. , _reli', 
Eacerradu 0'1110 muodo ｾ･ｱｬｬｬｄｩｯｯ＠ ... 

' II.'D do Imor, do. limidus IOrrilOs. 
Que fnem du cbOUplOIl - puaiso. I 

E .. I mioh'alma ou.indo e ... harmooil 
E ｾ･ｭ＠ qUPrer, cantando : 

O Imor, fonte de luz e de alfgria, 
E' que oos faz tambem vlIPr ｣ｾｯｲＮｮ､ｯ＠ I 

O PESO DA MOSCA 
Querem saber quanto pesa uma 

mosca T 
Um homem de paciencia entre· 

teve·se a calculal·o e verificou que 
H4 ,000 d'esses pequenos insecto 
pesavam um kilogranllna. Uma 
mOita vem, porwllto I 
li 1111111 I m·. 

otlo ver10 rroça , apa· 

COUSAS E LOUSAS 

Rapaz-dizia u,n individuo a 
um criado-traze·me as botas, mais 
olha que quero as novas. 

- Prompto, meu senhor. 
.- Oh alarve I Então tu traz*, ·me 

ma , no, e o' .. 
mJ 

- Papal, por que' que OI pU,. 
010 11 casam' 

- Porque alo p6de1R ter aopu, 
meu nlho, 

- Mu por que 010 podem ellll 
ter SOgnl' 

- Por que nlo podem ler raPa 
antel da mis ... 

A um grande capitalista : 
_ Como conseguio o seohor 

adquirir tão ､･ｰｲ･ｾ＠ a uma forluna 
assim coolideraYel f 

_ Como adquiri? ｐ｡ｾｳ･ｬ｡ｯ､ｯ＠ na 
Dolsa com a mão nas algIbeira ... 

Nas algibeiral de qlem 1 

LLOYD BRAZILEIRO oha· 'e mUita veze no ｑ｡ｾ＠ do unto 
M"IO e e do rub'l d oda. 

Sob commando o o de l'dr lral· _, de . nthal um 
fragata l,aslro e Silva, chegou ao .tr1!'Ill1IYIill ｾ Ｎ ＼ｖｦＧＶ＠ em gUI> ql9tna, es· 
Rio a ｾＵ＠ de Outubro o novo pãljUiíÍ! fregai a nodoa com escon e passú 
peLora., que se deitina a linha d 
Sul, do Lloyd Brazileiro. lI'agua. 

O Pelotas, mede !215 pés entr 
perpendiculares,20 de pontal e 3. . 

) de bocca, sua machina é da fOlça 
du 4,800 cavallos e sua lotação de 
S!,036 toneladas das quaes 36 
registradas. I 

O navio é iIIuminado á luz elef
'rica e possue machioas para fa er 
gelo em duas horas e estufas p a 
desinfectar bagagens. 

Pôde acomodar 400 pauageiros 
a ré e 380 á proa. 

A marcha é de 4 i 4 l i milhas por 
bora. 

NEM SAUDE NEM FRATERNI
DADE 

O governador do Amazonas di
rigio nos chefes das repartições pu· 
blicas a seguinte circular; 

L1l1PEZA DO BIIOJlZE 

Limpa.se perfeitamente o bronze 
com a mistura seguinte; 
Agua. .. .. .. .. .. 2 partes 
Acido muriatico.. .. .. 4 parte 

CONSERVAÇÃO DOS LIVROS 

OS livros encadernados de couro, 
'ooservão-se perfeitos q uaDdo se 

p se sobre as pastas e dor' o, 
; do copal. 

RI'IC!O ECONOMICO 

Panl limpar ô,s dentes prepara-se 
excellcnte pó, fa1.' ... ,.O(lo queim_a r em 
fogo vivo 20 ｧ ｲ｡ｭｾｕＰ Ｕ＠ de pao, re
duz.se a ｰｾ＠ e mif,tura-se com 5 

' I ' gràmrnOs de p6 de qu 'ma . 
l 

CAÇA DOS !tA T\ os 
• ão havendo razão de ordem 

moral ou social para o emprego das Os ratos muitas vezes' ,de. COllfiSOl 

palavras C,d(l(j ão e laude f (rattr- ela comida que se deita nd.s ratoeira 
nidll dt u alias nu começo o fim de para apanha-los. Ha um ｉ ｾ ｯ｣｡､ｯ＠ ao 
｣ ｯｲｲ ･ｾ ｰｯｮ､ ･ ｮ ｣ｩ ｡＠ olTicilll , flcam ellas qual o mais úes('onfiado 11 ".;\0 reSISte; 
SU)JJlrllni llas; o que vos scien· é um petlaço de touwlh ) to lado 
tiflco pam o elTOILo deVido.' . I pela ch»ma de uma , ela d e ebo. 

_ Cala·te mulher, respondeu 
elle, olha que o ho melO a beber 
nunca hn Je fazer tanto damno 
como a mulher a comer. Lembra·te 
da nossa mãe Eva. 

PROVERDIOS ARABIIS 

Da palavra que soltas és tu es
cravo; a que retens é escrava tua. 
A palavra é de pmla, o silencio é 
de ouro. Quem bate no cão bate no 
dono. Uma alma sendvel está 
sempre de luto. A paciencia é a 
cha"e úa alegna, a precipitação a 
do arrependImento. Ainda que o teu 
amigo seja mel, não o lanbas todo. 

Um me tre-escola examina os 
alumn05 em doutrmJ christà; 

e Bluteau. 

SECÇÃO L I VRE 
.José GouJarte Rolim 

Felicitamos a este nosso bom 
amigo por ter completa,lo lha ｾｏＬ＠
ｾＷ＠ annos de risonha exi tencla. 

:'ião podendo Ir ｰ･ｳｳｯｾｌｬｭ･ｮｴ･＠ dar 
os para bens recorremos a este meio 
para o fazer. 

Parabens de 

ANNUNCIOS 

ｌｬｶｮｯｾ＠
Vende-se CinCO volumos 

bem encadernados e novos, 
Hlstoria Natural, contendo 
24 estampas; para tratar, 
nesta typographia. 
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) 

o Ft'Tl'RO 

A(' biio-OlC .... ·rlaS u" ｬｵＬＮＮＬＮｩｰｾｴＭ ｳ＠ para 
08 s..... ..cios que 'Jueiriio e llilllri

eula.r ｮ ｵ ｾ＠ ｵｬ ｮｾ＠ d e 

PRIMEIRAS LETTRAS 

PORTUGUEZ 

ARITHhl ET I CA 

Brevemente reabrir-se-hão as aulas 
do ensino secunda rio. 

LAGUNA, 8 DE NOVEMBRO DE 1891. 

I 
Na casa commerciaJ de 

11 

BERNARDO MANOEL GONÇALVES 
encontra-'e toda e ｱｵ ｡ ｬ ＧＱｾＡ ･ｲ＠ especie 'àe bebidas e pi 1I 

sa ' do '1ue üJC ｨｾ Ｂ ･ ｲ＠ de mal' fino. A grande qua 
de de bnnquedos para cna nças, p'!lo preço extrema 
te ba. ato por q'.ll! ･ｾｴ￡＠ vendendo, forçosamente prend 
attenç. o dos freguezes, 

Rt:A DA PRAIA DO MAGALDÃES 

v .,. .. .,.+." i' I 

d 

" i{T"(.4S· -: Raulivelra 

ｾ Ｎ＠ ot ,. 
-+ 

O Or. (' ... rlos da Foo- 'lo 

"" ｟ｦＧｾ＠ \ 'nef' inn ás I'goodn"' t 
+ (' "In. -feiras, 00 ctli- > 
i 6e io d a loteode oela llo- + 

ｾ Ａｬ ｉｾｅ＠ DE ｾ ｅ＠ um terreno 
com 100 braças de 
frete e 1,500 de fun
dos, no luga r denomi 

.. I' I -+ .0 'pa. -+ 
oCo .. 
ｾ＠ ｾ＠

.. LAGU A o!-+ .. 
++ ｾｾ［＠

nado G u a r da : por 
preço commodo ; para tra tar , 
com Jo é " . To Santos, na 
cidade do Tubarão. 

PEITOR.\L Cl ｾ ｓ ｅ＠
Xar ope de Augi o com T .. lú lO Guoeo 

ｃｏｾＱｐｏ ｓ ｬ ￇￃ￼＠ DE liA ULlVEIRA 

prro"'410 e Juthn ado (l .. la ln'pp"tu1'la (;.· r.li ,Ip ｉｉｶｾｩｲＮｮ･＠ úo Rr.hll 
ror ·do ,"om a medalha de I' 'Ia,'e na 1<:\\,0" , ;",0 ｐｬｯ｜ｬｬｬｲｩｾＱ＠ de 1 !IX 

II p • IIneoúado n,1 clilllra medl!;;1 ＴＱｾＬｬｴＬｬｉｮ｣ｴｯＮＬ＠ [.14I\IIlati\Q. ('um" ); I.ln: 
IlIlt'OlO pa cr,mIJater to- "'. ｬＯｉｦｬｵｾ＠ z. hronrllltr.,." thma . 

I h ,v,(uI'lurlle. roulfuiJao I' to.I,'< .h mo' e ,til' da, \ i:" I'p'pi ratOI'l.I , 
MUI df \/lU m.l p '0<1 " ,,(,n/ .. '111 tlup,.,/" E //11141.' do IIm;.1 

al lp 111m 1/ r/fim"" II,.,'r ｾＢＬｮｴｬｦ＠ til /Hlm(/o 

ｒａｴＺｌｉ ｾｏ＠ ｊｬｯｮｾ＠ &. OLlVLmA 

Unic s proprietanos e fabru- .• ntes-Santa Calharina 

(1 - 7) 

4 PUlll Til O DO SlNGUE 
Elixir de vl'lame .. ti_co 

( EM IEHCl' RIO) 

Composi ção de Rnulivclra 

A pproparlo r autonsarlo prla lnsprrtol'lct Grral de I1ygient do 

l'oico reconhecido como enicnz nos rhonOlati smos, escrofula . • 0\' 
ｲｾｲｮｳ Ｎ＠ leucorrhéas ou nonos brancas, ｾｵ ｮ ｣ ｲｯ ｾＮ＠ carbunculos, 

bonbas, llarthros. enfermlllalle ela pl'IIe. necrose , e nas 
outras mole. lias de caracter s\ phllitico. 

,\0 TElI D1ET\ ElI IIESGl'A RnO ALGUM 

A' ｾ･ｵ､ｮ＠ em todas a'il phormo .... os e drogol'1a8 

RAULJ NO HORN & OLIVEIRA. 

Unicos proprietarios C fa bricantes 

SANTA C\THARINA 

Vende-se em toda a pa rle 
(15-!!) 

ARTHUR DE MELLO 

DE STERRO 

ｐｊＡｬｬｬｓｐｊｾ＠

HULlNO HORN & n IVEIRA 
U nico .. ''''o p,o iO'lario t ' fo i o 

UI ［ ｲ Ｎ ｾ Ｎｮｴ ｣ｳ＠

endc-sc em loda a pa rte 
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