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Pln. UII 

CORONtL COSTA CARNEIRO 
A M;nh .rita Maria da Costa (, 1\ ｾｾＬ｜＠ illllstre amlgu e chefe 

',Intos cilntou com verdadei rll ｣ｯｲｯｮｾＱ＠ Ant<lnl.n PlOto da C sta Era naturalm 'n" nUI,Ja '-'lIa de 
'Esteve concol'!-idlssim , como mt!iguice o dueto -11 ritorno. de ｃ｡ｲｮ･ｬｾＬ･Ｍ s.eO'lIlu a ?, uo ｣ｮｲｲ･ｮｾｴＡ＠ I c.;pectacul J, no re ln'" 19'(J(.r.do 

Em beneficio 

. . C,lmpalla, com I ｾ＠ E,nl'll )lara llonoan .puIl8, onde LI e \)aciticr, UI! um' ti I •. d", .Ir<'cn . 
ｮｴｾｮｯｲｭ･ｬｬｴ･＠ ｰｲｾｶｬｲ＼｜ｭｯｳＬｯ＠ con- "t t t b 11 d .... 

, d d I Straueh.llue esteve bastante rou amar par e nos ra a .10S n tin '. a jullr'lr pel,,, cure. li", 
ｾｉｾｬｾ＠ Ｇｾｴｾｾｾｳ｡｣ＮＮｴｾｭｾｉｾＺｾＬＺｾｮ＠ ｜ｴｾｾｾｾ＠ co, nall podcndo por isso s:)ltlf ｾｮｾ ｦ･ｳＮｯ＠ Representallvo ;iu trurheu, que \'iltOrl 1 ;tlnen!<.! 
ficio da obra. dt' I,u,sa cgrcia a sua bdl;t e apreçlavel voz. a ｾ＠ ｾＮ＠ h d _ penjiam dI) fu,te lih c.olumn .". 

J , • eX. OI acomrnn a , ate I C, ncorrencl I ｴＡｮｉｈｉｬＱｾ＠ '" ｾＧ＠ .. ri,--
matriz. ｾｮｲｰｲ･ｬ＠ IIdeu-n s talO b e ao trapi he do Ll"yd p >r c"e-

'1' d . acrr'I" v"I'I'ent a nh"rl'ta I-lo I 'd d ' d . ga.la, como nUIIIII,<:rcad ' le".lO-" ullo ce o amda. o t!teatro .. ' uct ｾ＠ , • v ' CI (\ numer,1 ｾ＠ amigos e a ml- ' . I 
oest Vd replcct .. , s"nd, ｢｡ｾｴ｡ｮｴ･＠ I HH 'a l't!r ande Vian<1a, que radores . I tlOo, e Pd ra\ I. an I) (J. pe ) 

. d 'b" J I, é, I' (""do um ｡ｰｲＨＡｮ､ｩｳｾ､ｵ＠ musIcai começo () rect,1CUJ" qu', 
Isputa o, () ancu. ,I p .t a t! , , . -- 'cj{undu de 'r '1':11 II (" " 

ti"ando muit ' espf:ctad')re' nu J l' )UCIl mal' ue Ｂｾｉｓ＠ m"zes so Pelo Lar1ma veio de Flonan .... t .' d' ". 

I 
.1 ". Ia li ' D I ' , .. nm,1 qu<! \! <,r, lm ,al.1 aouão por ｾｮｬｴ､＠ de lot\"ales, ｾ＠ ｾｉｦ＠ ｾ＠ (), _x I ra, po IS o nos 'I) presado ｡ｭｬｾＧＱ＠ ｦｾ＠ d -, . d • 

... ｾ＠ , ' ., ｾｉ＠ ""I -::,I?nJ. ft!z ,no entretanto a João de Carvalho Brigido,conhe- uma ",,(.. ç t ｟ｾｮ＠ ,.. . 
, o concel I" <':UjO pr n, .mma 'I" ctro::. ao plano acompa 'd ' '_ d ' ,Ao meu l.ld \ ｦｪＢＮｾ＠ I um, ｮＮｾＭ

f " ', " , . , . CI o clrurglao entlita, que aquI th' , ,. ,\ 
UI orgnlllsauo com mUltl,slm l , nh md , i 'U I mestra e á senha I ICO I' ･ｬＱｾｬｬｬｉｊＮ｜ｮｴＨＡ＠ ｜Ｎｾｰｬｴ＠ , u 

b 
. ., , . vem exercer por a t\"lim tempo os h • .• 

om gosto. tomaram p.lI k, Clt')) ri!..\ Ab. ,ali Chaves com ba _ t d fi _ I engen ＧｾｬｮＢ＠ q"e, .. um ,i 10 \I ,r 
exccpçào dfl 'I. J sé Fernan ,I(!, tante d Ｇｳｾｭ｢｡ｲ｡ｯ＠ e' correcção ｲＺＧｾｳ＠ eres h a ｳｾ｡＠ pro ｦｩｳｾ｡ｯｴ＠ ｾ｡＠ qua affabilili.ldc vIllt llh - polr mi'n , 

\ onk Claro, que se achav.l O ｾ＠ A I T d' â e con eCI a ｰｾｾ＠ ClenCla, ter.- como que re,lt, nJ. nl; IH 'It ,. 
doenttl, todos os amadore. a que r. nl({e o /, asso eu bOlhsempre ｮｾ･ｲ･ｦ｣ｉ＠ o us ｳ･ｾｳ＠ tr;. dupa de pai .. ras, Cl)Ov.:r iÇa,) 

t . It ' expressIvo re evo a cançoneta a os a mais ranca acceltaç"o I'nterr nlpl'J, , 
nus re erllllOS t:..m nosso U IlH(' P t'. • o n • 

numero. « _ úzzo Já o prevete •. e apezar de dos mtereilsados. .. _ do, ･ｖｬ､･ｮｴ｣ｭ･ｮｴｾ＠ i J ･ｾｴＮｬ＠
nao. esta; ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｮｾ｡､ｯ＠ c,?mo Em sua companhIa Vieram, a tOrtll melo dmlgo . . . t 

A Exma. Sra. D. Elisa Gahral, deVia, fOI um perfeIto semma- sua exma, filha e a ｾ･ｮｨｯｮｴ｡＠ Estl"'e n' \,n 'ri'" d ' t 
,. ., fi "1' d C R d ' d ' ,.', ｾ＠ " •. , o. ar e como sempre mostrou-seartistica· ｲｵｩＡｾＬＮ＠ ｉｮｴ･ｲｰｾ･ｴ｡ｮｾｯ＠ ｾｯｭ＠ ｾｯ＠ j' ana a osta o ｮｧｵｾＮ＠ 1- percorro como adJido mihllr ｯｾ＠

mente inspirada, confirmando e.sp\f1to e dehcada mtlllçãn artls- lecta ｾｉｾ｡＠ d? ｮｯｾｾｯ＠ eShmado paizes m;tis cultos da Eurl'pa e 
uma vez mais a fama de que gosa, tlca u seu ｰｾｰ･ｬ＠ e ｲ･ｾ･｢･ｮ､ｯ＠ ｣ｯｲｲ･ｨｧｬｏｮｾｮｯ＠ capitão João da nunca vi em parte alguma ｵｭｾ＠
como pianista eximia, principal- calorosa ovaçao do publico ,que Costa Rodngues. sala de concl!rto C')'lI I esta 
mente na difficil - Polonaise de ｾ￠ｏ＠ se cansava de applaudlr o nossa terra, pela sua impnrtanci" 
Concert' ue Arthur apold" (' ,eu trabalho, coroando-o cum Anniversario commercial e 1110netaria. pela lU 
no . Guillaume Tell . de Gotts- uma contmua gargalhada . . '. Completou mais um anno de ascendencia polttiea. pelas g-I" . 
lhalk. na qual foi acompanhada A e h t R I P . ," d s n on a .osa Ina. alva util e proveitos existencia a '3 nosas ｴｲ｡ｵｬＮ ｫｾ＠ e seus filh J ' . 

pela senhorita Abigail Chave. ｲ･ｾｬｴｯｬｬ＠ com mu.'tl> senhmento do corrente. o no soillu,tre aml- devia apre !:tll'" ao tor;tsteir, , a) 
O Sr, J. H. Adams que con- a \11 ' Irada ｾｯ･ｳｬ｡＠ «Thr?no da go e chefe coronel Antonio PlOto menos exterinrrr.ente, a'pc.:t.,s 

qurstou assim que pisou ro pal- ｃ｡ｮ､､ｾＺＧＬ＠ dIzendo depo!s com da Costa Carneir,), digno prest- que dr:nuncia Ｍｾ･ｭ＠ o ,eu fim"l
·u geraes sympathias du publico, nalurahuade to graça a IOteres· dente do Congresso Represen- mo gosto t: ｲ･ｱｵｩＮｬｴｾｵｯ＠ '''porit) 
pelo seu porte correctamcnt!: sant ｾ｣･ ｮ｡＠ comlca . Os amores tativo. de convivo!ncla ｳＩ｣ｩｾＱＮ＠ Em ｾｩ､＠ 1-
di,tincto, revelou·se um amador de Julia ., fechando o especta. Por motivo tão laustoso sabe- des de quart,! ,lU quint;t orcem, 
de primeira ordem, quer ao pis- cuia com verdadeira chave de mos que foi', Ex, muito com- n:\ ｉｮｧｬ｡ｴ･ｾｲ｡Ｌ＠ em Fran"" 113 

ton, que em uas mãos parecia ,Iuro, primentado poramigoseadmira- ltillia, ｮｩｮｾｵ･ｭ＠ vai a um em· 
v ibrar tod as as paixõe< da alma Merece os maiores elogios a dores. quer desta cidade quer de certo em traje de .:ardell P ll'.y 
humana, acordando emocional- orche'lra de ｡ｭ｡､Ｈｪｲ･ｾ＠ rel;iJa oulros pontos do Estadc.' os Veja no entrd:lilto ｾＮｬｵｬＺ＠
mente a mais d"ces sensações. pelo pro\" ｾ ｴｯ＠ m'te tm ｜Ｇｲｾｓ＠ lie quaes têm na mais elevada repare naquellc ca Ｇ｡ｬｨｾｩｲ＠ clt\ ul
quer na «r.1usica proibita. de UI)'ss': I que, como sempre exhi- estima os patrioticos serviço' vido no eu piaM, CIlll! I ｾ｜Ａ＠ e,ti 
ｾ｡ｳｴ｡ｬ､ｯｮ＠ e na • L'om bra dclla biu ｢ｲｩｬｨＢｮｴ･ｾ＠ I eças de seu elco- por . Ex. prestado' ao ｵｾｳｴＡｮｶｯｬＭ ｶＢｳｾ･＠ ao relent,), ｣Ｇｾｭ＠ tres :;:-r;>.U3 
croce» de Barri, que antou lhiuo Icpertllno. vi menta physico e lllcJral do to r- abllxo de z ,ro e naquella I1h,.· 
magistrllmente. a,crrac.l.mdu mui- A I rão catharinense. rita. envl,lv ·nJ .. "I" f'>nu',,, ,., p atéa dest,1 vez ac., menos, 
to. pelo timbre de sua voz fina- e ttve um pl lICO mai, animada Ao illustre chefe do Partido ｉＱＺｲ｡｣ｩｯｳｾｳ＠ nn h,'eren j) e in'IPI jo 
m o:: nte educada, applaudindo 0- di,tinctos dm : Republicano Lagunense apr '. fichú ! Por IlIn pnu J. n,l' v -

senta o Futuro as mais re,pei- mos uma velh;t U' lU 111 i O ' r . 'aul de U1)·.si!a cUj'a ､ＨＩｮｾｳ＠ lIlas não tanto com.:> fôra 
d . tosas saudações pela li .. t,1 q'e ouvimo' o tlllnl,H li ,1 cstréa como tenor f(\i uma sor- para esejar. I 

hontem festejou. 7arra do gaúc 10 •• , 
preza. cantou com granuo:: ex!,r' - ｔ￩ｲｭｩｬｬｾｮ､＠ e ta ligeira nnti- Desculpe-me cc o "I I(rcç I 
I' 10 e bliu, apezar de evidente- cia nao podemo deixar de enviar I De volta de Flo-i,\nop"lis com f<tas frÍ\' ,'iJ,ldc, 1111, \' 
lIJll\te deslocauo, a ari.\ de- 1'ro- daqui os \I(\6'OS parabens ao saram para ova Vene;n. O nos O 
vador. Balen dei .suo S,)P'ISO»! Sr. jO,áo ｾｩｯｮｴ｣ｩｲ＠ Cabral p direclor Sr. Miguel N.lpllli e 

mann oresc" 'Odl tu. de Mattel magntfico succe.so que obtev osso estimndo amilJ'O Fer-
com a Exma. Sra. D. Elisa lliua idéa. lo Bainha, C> 

I:! 
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o FB1'Uao 

"I .. 'en. e pdól lua neg.lç-iu em I Pdo Ll.t:Ió. a Sl'guirolm para! Vindo da ca '. . ｦｾ･ｲｾ＠ acha· 
<r ,.U jo;naes qlle ditolr.l ser.ten./ Flfln.lll-:pol. _ os nos.09 Illustr ｾ･＠ entre no. o dllt!ncto htterato 

\ as neslas ｣ｯｵｾ＠ ｊｾ＠ n io quero correi .... \llnanll tenenl .cowt,JeI Ti ｢ｵｲｾｩｯ＠ de Fruta _ quem 
.a1 .... da pn,mll.:ul.dade que '''' J 'a.." La ｲｾＱ＠ de 1I1t" lo e major Comprlme.t_moa. 
ｮｾｴ｡＠ ｾ＠ pl.áéa V'aJe, meu aml. UnJlo Jo • .., dd,Ro a, ､･ｰｾｬ｡､ｯｳ＠
.; ,\"laje e dlga·me depoi3 unde ao ｃｯｮｧｲ｣ｳｾｯ＠ I epres ntallyo du 
en\. lntruu Cltd embrulhada. .. ｅｾｴ｡､ＨＩ＠ o para capilal federal 

o ｍｾｪｬＩｲ＠ ｬｯｾｾＮ＠ CU1t !dlo a.
ｪｕｉｾ＠ d. "DIreIto prtmeiro .. p: 
pl.:nte. em exerci cio, da Cito 
marca da Laguna na (OnDa da 
Lei etc. 

- Mas r re cavai elr,) ｱｵｾ＠ a Exll'ol. ra D. Joaqllina Mar· 
estamdl n hne Amt!nCol e tíllS Cabral C· ,In Ileu filho Mar-

Mudou-se para',. Cnronel 
Gustavo Richard n· 4S _ meza 
de rendas estadolel. 

ｾ｡ｯＮＺｵ｢･ｲ＠ aos que li preatnto 
edItai .Irem, que por este JltjlO 
tem 4, ser arremaUldu a. • 
mau der e ma ｩｯｲｬ｡ｦｴｾ＠ ofl'erec:er 
no dia :15 do correntl! me& .. cSU 
hOTal da manhA, Da .. Ia ... 
audiencias deste jub'l, OI _ 

que foroio ｰ･ｾｨｯｲ｡ｾｯｳ＠ ao _\I. 
ladu Gregorlo Teixeira Coulo 
e sells ilhos mcnor<!S,t!m execll. 
dor que lh.:s movem os euqueq. 
te' Luiz Nery Pacheco do, ｒｾｩｳ＠
Olympio Pacheco dos ReiS ｾ＠
ｆｲｾｮ｣ｬｾ｣ｯ＠ de Paula Pacheco d 11 

q\;t! colmo Mal ｴｬｬｬｾ＠ CaUra\. 
- im I ret rucou com violen· 

':1"1, a tal blllor:" da igu:lldade, 
ltr.-:rd de e fraternldade,n;1oé}! 
ｾＢｮｨ･ｯ＠ bem isso. . . A pro· 
pria França que expNtou e$1 
mercadoria incongruente com o 
n . ｾ＠ e 'lado .ocaal, ｮｓｾｴＡ＠ della a 
val<!r Na uilA, a terra c\assicol 
da liberdade, OI rel;'l1lamenlos do 
theatro s;lo ｮｧｯｲｯｳＺｳｳｬｭｯｾ＠ 1\ res· 
peito de etiqueta. Mas det:lemos 
1S10 de parte. Note este pnn,:I
pio de batuque em uma sala de 
concerto (' .cj_ se estamos aClm .. 
dC's prdos de Dakar, entrando 
n'agu de casaca e cartola ara 
apanhar a bcclto14cha. 

MISSA 
A C. tn01i ão ａ､ｭｭｬｳｬｾ｡ｴｩ｜Ｇ｡＠

do Hospll.lI de ｃ｡ｲｴ､｡､ｾ＠ desta 
cidade ｕＧｾ＠ dvu rezar h,mtem 
unlol IIlIS ' pdo eterno descanso 
da alma Jo eX'lbesoureiro 
daqut!ll.l pl . l"btlIUIÇão, tenente 
Venand F nand"" Martins, 
110 o ｾＢｵｊ＠ Ｌｾｶ＠ .. migo e correli
ｾｉＮＧｮ｡ｮｯＮ＠

Essa carido a homenagem da 
digna ｣Ｎ｜ｭｮｬｬｳｾ￠ｯＬ＠ effectuada 
justament<, m, ｾ･ｸ｡ｧ･ｳｩｭｯ＠ dia do 
ｰ､ｾｳ｡ｭ￩ｮｴｏ＠ daquelle illustre e 
pr • ·timosa cidad.ao, esteve mui
lisjilllo c:oncorrida. - Rapazes •.. 

- Sim, rapazes e muita gente 
qt:arentona .•. 

- C pr Juia confessar 
o publtco tem 

o ｏｾ＠ ""pecta-
1 descobert03 e 
ｾｳｬｭｯ＠ cC'stume 
ta ... 
sso gr.mde vir· 
ubhco ti sem· 

I espera que o 
,exemplo para 

banda e aceen
inda outra cou· 
fazer aq ui esta 
ninos e bebés, 
gUlcha em can
sa esquerda? 
a, ia responder 
nterlocutor Cum 
mão, pJrque o 

.-elJe CId u'cu, quando ｳｾｮｴｩ＠ o 
bolque dI: uma taboa no soalbo e, 
I!stremunhando,ouvi a voz dolen
te do meu amigo Eugenio l.aga· 
lhàes, dizendo-me Ulm os seus 
olhos piscos : 

- e soubeseses como dou o 
cavaco com o ,hllro das crianças 
quanJo toco o .h:umonio. nas 
ml" as de domingr) .. 

Est:l .... amos no Ｎｾ･ｴ･＠ de Setem
bro. ! 

D. M OI\OCULO. 

-
CO!iGRESSO REPRESENTATIVO 

Ouvimos dizer que se está 
or"anisanj(t um formidavel e 
e,otrontlo '.1 zé p'reir.l pa ra o pro· 
xirou mez de ｾｴ･ｭ｢ｲｯＮ＠

Que venha e quanto antes. 

-
SeguIu ante·hontem para Flo

ri.ln"l ＬｉｩｾＬ＠ com sua exma. fa
m!!!., o n 1 50 estimado corre
｜ｊｾｩ＠ 'nano J flsé Francisco da 
ｾｩｨＧ＠ , commerclante em Pescaria 
Blt'va • pJra Porto Alegre o 
noswamig., Ricardo Porto. 

ｾ･ ｧｵｬｲ｡ｭ＠ para Florianopolis 
• 7 .... ultando ante·hontem pelo 
Lazulla 011 no os correliglO' 
narlus AI ｾｲｴｯ＠ Cutrim, agente 
de Immlg-ra;ào nesta cidade, 
Antonl') l> ItIlt:S proprietario do 
Hutd J uhdna e o cidadão Por· 
tirio LoFt.s de Aguiar. 

O nos o correhgionario j osé 
Fernande de Oh"eira está ser
vindo IOtennamente o cargo d 
promotor publicn da comarca, 
no impedimento do respectivo 
Ilerventuano . 

Es a enfermo, guardando o 
leito, o nosso di,tincto amigo 
Saul de Uly séa. 

Fazemos votos pelo eu resta
bdeclmento. 

A ｾ･ｺ｡＠ do Congre o Repre. 
ｳｾｮｴ､ｬＱｶｯ＠ do ｅｾ ｴＮｊＮｊＮｊ＠ ncou a ｾｩｬｄ＠
c,ms.Hulda em sua ｾ･ＬＬＳＱｯ＠ de [O O ilIustre deputado Cassiano 
<lo currente. I dO, Nas<..l1nenlO, Lcader Ja oppo· 

P 'd 'Iça0 n.!. .. mara do deputado" 

P
. rcsdl etleute-Coronel Antonio (OI nomeado pelo Dr Borges IOtr) a tA C . . 
,.. 'dá 3rttelro. Monto!lr'í vice·governador do 
_" ｉｾＮｾｲ･｡ｬ＠ ente-Coronel Fir- Estado do Rio Grande do Sul 

minO .. opta Rego. . 
[' iectc\ano - José Arthur -

B:>iteuz . A d 
S Irectorias da LiKa Optra-

Trova 
Do unico amor que tive 
Só guardo raUo de queixa : 
Nem a esperança revive .. 
Nem a ｳ｡ｵ､｡､ｾ＠ me dein!. .. 

ESIIIRITO .. , ALHEIO 

l ma merllll'l de seis annos 
entra na ai" de Visitas e diz. 
Ｍｾｬ｡ｭ Ｌ ｬｩＬ＠ ahi esta o homem 

que ttnge os cabellos. 

ReiS, ｾｵ｣｣･ｳｳｯｲ･ｳ＠ e liquidante. 
da eXllncta firma commercial d, 
Pachecoi & Cunha, e socioe 
componentes da Bctual firma 
ｾｯ｣ｩ｡ｬ＠ de Pacheco & Irmãol 
desta cidade, cujos bens s;1o ｾ＠
｣ｯｮｾｴ｡ｮｴ･ｳ＠ da ｲ･ｾｰ･｣ｴｩｶ｡＠ avalia. 

a ção em poder e cartorio do Et-
A mãi, sem Si: deséoncertar' 
-Eslá bem Sinhá, previne 

leu pai. 

Uma jovem ingleza passeiav. 
a cavallo em Londrf:l, acompa. 
nhado de um 'groom. e de re· 
pente cahiu de um modo n;lo 
muito agradavel ao seu pudor. 

Ogroom deu·se pressa em 
auxihar a aroa, que com rapidez 
maravilhosa voltou á solla 8 con
tinuo a carreira. 

Regrelsando oi 
bella ao criado, 
qued'l : 

casa, dislie a 
referindo·se oi 

- Vistes a minha prestaa ? 
- Sim, minha senhora, mas 

não sabia qu .. tinha esse norae. 

Um caipira dizia muito con
tente na est.\ção da Cruz : 

- Enganei ú home do trem: 
comprei no Oratorio um biete de 
tnda e vorta e não vorto nem 
nada I 

Neste mundo de chllaça, 
ｱｵｾ＠ nào respeita ninguem, 
sena mesmo um desdem 
SI as moças usassem calças. 
Pilhei rias, dit(·s, chalaças . . , 
se ouviria em toda a parte 
como guerra desabrida . 
Só pOr causa da medida. 
- quem nio ,.ria alfaiate? 

UMA RECEITA POR SEMANA 

cri vão que estll escreve, a qual 6 
do theor leguinte: - Cincoenta 
braças de terras de (rente sitas 
no ｉｾｩｯ＠ d'U na, districto do' Me. 
rim, (asendo frente em uma 
cachoeira e fundos no trave 'sb 
de terras dos moradores da For. 
quislha exlremando pelo Norte 
com ｴ･ｲｲ｡ｾ＠ dos herdeiros de ｌｵｩｾ＠
AntOniO Correa, e pelo Sul cnm 
ditas de ｨ･ｲ､ｾｩｲｯｳ＠ de Manod Pc· 
reira Vieira, avalidas a dois mil 
res abraça, e toda. em cem mjl 
réis i - Uma casa de morada 
edificada no lugar Araçatuba co: 
berta de telhas, parede de pau 
apique, avaliada p'lr treseultl:l 
mil réis i - Noventa e ｮｯｶｾ＠ brJ· 
ças de lerras dt:. frentt:, situs no 
lugar Araç"tuba, do Menm, fa· 
sendo frente a um Corregü e fun· 
des com mil e quinhentas ｢ｲ｡ｾｊＧＬ＠
･ｸｴｾ･ｭ｡＠ pelo Norte com Joao An· 
tOnlO dt! Andrade, e pdu Sul 
cum n verba de terras numero . , 
c.:nto e vinte nuve, avalldos a 
quatro mil réiS abraça e ｴｯ､ｾｳ＠

em tresentos noventa e seis mil 
réiS i - Cento e vinte nove bra· 
ças de terras de frente. sitos e01 
Araçatuba du ｾ･ｲｩｭＬ＠ fd.endo 
frente no travessào que divide o 
terreno do Patrimonio Munici· 
pai, com :ui! e trezentas e ｴｲｩｮｾ＠
braçal de fundos, eXlrema pelo 
Norte com a . erba aci 111 a , em 
partes, e com a v.:rba dll sttenta 
braças, pdo Sul com orpholO' 
filhos de Manoel Marc.ellino Ma· 
chado, cvnlendo nu mesmo ter· 

Beljlnbus de l"r6 reno uma chacara de caté c.,m 
Batam.se tres OV I mais algumas arvvrcs (rucu(eral, 

e depOIS de cre3cldos ｣ｾｭ＠ c arils avaliadas pela quanll" d, cenN 
. os Junte-se o e sete n:t! réiS ' _ St!tenta br" seguinte : d ' , 

Duas chicaras de {; çal e tel ras de frenle, sllas /10 
trigo uma d . annha de lugar A raçatuba do Merim, f.· 

, \! malzena uma de lie d f C di leile uma de! n o r!;nte .lU « onerO 
｣ｯｬｨｾｲ＠ de ｢ｩ｣｡ｲ｢［Ｚ［Ｌｾｾｾ･ｬｧ｡Ｌ＠ meia Gloria» e tundos na verba ele 
I"'ual porça' o de c e dedsoda 8 noven I, e r.uve brac33 Ｇｾｭ＠ um 
.. r D1l'r e tar· C N te taro. Mislu.se tudo f urregu, elCtre ma pelo or 

ｾＬ＠ &ecretan r , - ｆｲ｡ｮ｣ｬｾ｣ｯ＠ An. ria BeneficenJe e (lo C; l u b 
t vOlO daaOhyeiraaM.uganda. Recreatlvo Orleanenu nos 
ｾＢｰ＠ .. lentct -lgnaclU Lu:aro enviaram os re pecúvo. esta. 

toa c 1° ｴ･ｮｾｲＮｴ･＠ A j ｾｳｴｯ＠ I tutel. 
S 'h' ｾｲ＠ Tblc:.. 

Grat:)l pela ,entileza. 

bõ ' .Iç.t·se uma com JOáo Anl nia de Andr.de, 
d a mass! o ponha·se em (ormas e pelo Sul com a verba de centO 

e maner"" pilra Ir il foro b . 
duo U ran., ｶｬｮｴｬｾ＠ nove br.lças, c. parbus, 

Ilva tallaw a q u ltro mIl rc15 Ira' 
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ça c todll .. 11 .... -.,111-" 
to. oitenta _R,In'" 
du .. br çu terras ele freata. 
ｾｊｴｏｉ＠ DO luear Al'a9IIluba cio Me
rim, fa.enio frente no troulllo 
<Iue divide du terl'&ll do- Patrã· 
monio Municipal e fundol .lbai. 
110 de u ... cer.:... de eaplnhol 
<;om quinae I,.ças, 'luremanlto 
peW Norte COPl terrll de Lucia· 
no péreira )(.Ira, e pelo Sul 
'COII'I herdeiro. d.dlnado Zeferino 
Berreiros de Freitas, avaliados a 
tr. mil ｲ￪ｩｾ＠ I braça e todos em 
se ... nta seis mIl ｲｾｩｳ＠ - E assim 
ｾ･ｲｬｯ＠ OI ditos bens arrematadll8 a 
quem maia der e maior lance • 
offerecer, no dia e hora acima , 
mdicados. E para que chegue: oi 
noticia de ｴＨｪ､ｊｾＬ＠ mando ao por· 
teiro deste Juiso affixar o presen· 
te no lugar do costume, e que 
passe a respecllva ｣･ｲｴｩ､ｾｯＮ＠ Dado 
., passado nesta cidade da La· 
guna, aos 5 dias do me: de 
Agosto de 18<)8 . Eu Horado 
Candldo Ccimura Guimarães, 
escrivão o escrivi . 

José Custodio Bus. 

Go.crDO MaDlelpal 

De (I dem do cidadão super· 
intend', t_ ,CfIronel Antonio Pino 
ｾＨＩ＠ do C Ista Ca neiro, se (az 
rublico que foi requerido por 
aforamentll perpetuo os ｳ･ｧｵｩｮｴ･ ｾ＠

-terrenos: 
AnhlOiu Alvaro ､ｾ＠ ouza, com 

despacho a 4 de Agm,to 11m. 
de frente, com 33 m. ae fundo, 
.á rua ｕｬｹｾｳ￩｡Ｌ＠ I!xtremando por 
um e uutro lado com quem de 
direi to; 

João Leopoldino Duarte, com 
､･ｾｰ｡｣ｨＨＩ＠ a 4 ､ｾ＠ Agosto, 10 m. 
{Íc frente com 33 m. de fundo, a 
rua ｕｬｽＧｳｳｾ｡Ｌ＠ extremando por um 
laJo cum Cypriann Victor Mo· 
Ut'sto c pllr outro com quem de 
d ir<!lIo. 

Quem. ｾ･＠ julgar C(lm direitos 
aos referidos terrenos. deve a· 
presentar suas reclamações a es· 
t;) Governo, no prazo de 3:> dias 
a ..:ontar da data dos respectivos 
d espacho findo o qual ｾ･ｲ￣ｯ＠ con· 
ced idos os referidos terrenos. 

E par .. que não se allegue 
ignorancia se publica o prc!lente 
pela impro!nsa. 

Secretaria dC\ Governo Muni· 
cipdl sil Laguna . 6 de Agosto 
de 18<)8. O Secretario, . 

Theotollio de Oliveira 
E!22 __ 

Firmina Francisca de Medei· 
rOi, scus filhos e enteados, 
declaram que mandaram ceie· 
hrar missas nas Igrejas da cida· 
de da Laguna e Tubarão por 
.. Ima ､ｾ＠ seu pranteado marido 
e pai Firmmo ｊｯｾ￩＠ Nunes, faHe· 
(;Ido em S Joaquim da Costa da 
ｾ･ｲｲ｡Ｎ＠ sendo tambem distribuida 
'\ quan tia de 11 s$OOO pelos po· 
hl es da cidade dt) Tu barão e a 
de 100$000 para as imagens da 
íelt"Ja doa mel",a Cidade, coneor· 
ule a verba teot4mentaria. 

Arroz I.Cla .. ceo 2Staoc 
Banha superior Iúlol tllOO 
Vellde·St;.Jlo a1mazem .e 

FtrwaJtdo T,i:teir. &. Pilho 

TABOADO 

PILULAS PURGATIYlS 
doe Badnln _ ............. . 

ESTAS PlUIUI .... CII 
ｾｕ｛＠ 'U"T1TU1" CCIII 

YA TA." OI .o ••• ft9Ge 
aliO ｉｉＮｾｅ＠

17 • I. DI •• 
｡ｬｴ･ｾＧｬｯ＠ I na dIIaeII .. 

."",""IIII1U ,. ＮｾＬＺＺＺＺＺ｟Ｚ＠
ｾ＠ Il,.,II.lat •• tI ... ; nrlo 

.. DTlrlPlu., 'I'DJOUTÃO 
P&1S10 I>E nlfTU • .na.,..... 

PI.IIZIIM PlU 1Il .. 
,% ', ••• '_10 , • • "IUI .. __ Ｎｾ＠

vertigen., tontUfI' 
ｈｙｄｾｏＢＢＮｵ Ｌ＠ Hl ... "" ..... 
<.'ulictU./oll4. ｾｉＧｩＧ＠ .... ,.i •• lei .. li P ..... 
ｄＺｒＮｏｇￂｾＮ＠

AO COMMERCIO 
O abaix(, assignado tendo 

comprado aos Snr3. Bonif.cio 
Pinho & Comp. o seu neguci" 
de fazendas, armarinho , ferra· 
gens, e miudesas, continua com 
o mesmo ramo de negocÍl) na 
mesma casa, oi rua do Coron el 
Gustavo Richard n . onde es· 
［＾･ｲｾ＠ merecer a coadjuvação dos 
antigos freguez l ｾ＠ da firma que 
agora termina, bem como aOI 
seus amigos e fregueses a confio 
ança que sempre lhes dispu
saram, garantindC\ que não pou· 
pará esforços para cumpri r fi el· 
mçnte as ordens que lhe forem 
dadas . 

Lagu:1a, 8 de Junho de 1898 
João E$fevão Soares 

A'PRAÇA 

VIUva Martins &: ｂ･ｓｾＳＬ＠ vende 
sal aho, do C!" p t· chn <iam. 
A Ilto",O 11 ' 'ar d.. d. 
'aneiro, pelo pr ｾｯ＠ ｾ＠ 10 ｾ＠ la 

" .CO. 

GLUB BhONOIN. 
De Or Jem d, Sr Prcsid nte 

､･ ｾ ｬ･＠ Culb, ｃｏｮＱｭｵｾＬＮＺ＠ .. ｾ･＠ ｡ｬＧ ｾ＠

Srs. s jos que ;.s I rI"J .... 

annunciad«s rara ｨ ｏｊｾ＠ ! ••• r .. 1 

transferid s pala o ､ ｯｲｮ ￭ｮｾｯ＠

rroxlmo. 
S"crt:lari d, ) Clllb [! ,nJin 

em 14 de A!;, t.> de I ｧＹｾ＠

O .iccretario 
José Matto.r 

Ghacara 
Vende"8 uma char.1rn n 

tricto d'e 
ti raçarla, 
Tem cal 
vares rn 
DOa e un 
pinho. Ql re' 
a Thomll ' Fer íant! 

CA 
VhNI 

Volunta 
com o fi 
tia no da 

Eu '::85a61. 
Dene'7ld , Ira a • 
IC ariu Pedr Chno 

AS 
Vend,· , uma ta! o MlIg 

O' ｾ＠ ... ＺｾｮＮＺＺＮＮ＠ ｡ ＡＡＧｾ ｧＭｮ｡､ｯｳＮ＠ com· Ihães, lua Ib de il toda 
municam á esta p;aça e em 'e· asso:lih J. e t m qumt I. 
ral, que por {allecimento "dt Para t r fi" a pro 
Venancio Femande! Martins, ｰｮｾｾｲｩ＠ ma 
entra em liquidaçao a firma de • de Juus 
Venllncio Martim &. O, da 
ｾ＠ ual era SOCIO, ficando o acth'o 
e passivu da mesma finna , TODA': ao &aborA. d. TliY\IllLlN. 1lAl:J; 

Viuva M.utms & Bessa tem 
taboado h.lln para aisoalho; e 
refugo que vendem barato. 

cargo da Viuva r .milia Bessa 
Martins, herdeira universal d(\ 
mesmo { .. llecido e o socio sobre· 
vivente Jose Cu todio de Bessa, 
quI" organisam, á contar desta 
data em diante uma nova socie· 
dade sob a razão de 
VIUVA MARTINS &: BESSA 
em successào oi referida firma 
para continuação do mesmo 
ramo de no!goclO IMPORTA· 
çÃO e EXPORTAÇÃO, nesta 
praça. 

o 
() 

c: o 

PUTORll tllHlRIIEMSE 
ｵＮｯｾＮ＠ ». AJNIGO 

COI TOLU' E SUlCa 
COMrOSIç!O DE IllULtVEllll 

CONTRA TOSSES 

•• 0.0.1 ....... , •• • 

Til.... ｃｾＮｬｵ｣ｬｬＮ＠
ftDUQUI1IÃO ( TODAS" IOlEST". 

das vi .. re6piratori" 

IA1S DE la IIL PESS8as 
ATTESTAV A SUA OI\ANDE 

Eft1cacl.A 
Á. __ ood .... ｐｾ＠

J: .lIOltdUa ......... 

Laguna, 30 de Junho de <)8. 
Em/lIa ｂｾ Ｄｳ｡＠ Martim . 
José Custodio de B essa. 

ＭＭｾ＠

HOTEL RESTAURANTE 

JULIAN 
Fornece comida para casa de 

familia por preço razoavel , a 
rua Coronel Gustavo Richard, 
junte aAgencia do Lloyd . 

V ENDE. R uma casa lia ...., '\ 
rua 13 de Maio, em perfite> ｾ＠

eitddo. Para tratar com leu ｾ＠
lfO rietario Aftonsú ｇｮｮ ｡ｬｶＶｾ＠

'erfeito. I 

ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠
O 
ｾ＠
ｾ＠
;> 

ｾ＠

O I 
...: 

o: z p 
ｾ＠ (!I 

tIJ < 
ｾ＠

Z I 

ｾ＠

< 
O 
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atrioti a Fora o MerCtlflQ 
• Olerla 

para a estd.tua do C"ronel Ferna ndo ｾｬ｡｣ｬＱ｡､ Ｂ＠

a rcsp n abilidade da re . pe.:tl\ a comn i. '.10. 

T premio 
» 

2 » 

3 » 
5 • 
IQ » 
:!o » 
30 « 

P L" O 
500 000 
3 00 000 
200 .000 
100 .000 

50000 
20.()().) 

« 10.000 
:2 approximaçüe de 200 ao 
rrelllio maior 
1000 tenninaçõe .J. 000 ao 
premio maior 

1.,000.001 
1000 00/ 

9

00'3 1 .000 
1 000 
1 .000. 

600 000 
600 000 

4 <.'0 . 

Esta \ottria fI: com p ta d 
d ividIdos em quartos 1 

4 OOC 000 

ilhete' a 4 000 

EXTRAÇÃO ｾ＠ 8 DE SETE MBRO 
Os bilhetes acham·se desde já á vcuda na ca. a dos 

sr 

Caril iro ｣ｾ＠ Ca. __ L 

= 

Pre o. do b i l h . t qÜ 
« « q u'- rt 1 Ü Ü 

Aos srs. revendedore s far- se- à ra
zoaval abatimento. 

Loteria patri ot ica 
--...-. - ..------EXTRAÇÃO A ｾｾ＠ ... .sETEMBRO 

-Sardinha 
TIGA DE 

ｾ ｯ ｮｩｦ｡｣ｩｯ＠ Pinho C a
• 

Esta casa a"aba de receber rei ultimL' varare. 
r os genelo· como sCJào : 
fazenda diver as 

Ma _a amardla, ortida 
Yinho do Port), rn rca di\'er,oa 

Fumos em corda e de.>fi do 
Farinh de tri!;o 

Manteiga Pvrtuguesa, superior 
ｇｯｩｾ｢｡､｡ｳＬ＠ ameixas, chá, marmdl 'a, 117' ｩｴｯｮＮｬｾＬ＠

vella de compo ição, louça e muitos ou rm, ar I,;)' 4. u <.! 
vende a preço redu ido. 

Tã 
ntig 

s e il "a 
d e .< S <: • 

L, ｾ＠ Ir. ｾ＠ C O 

I 

ｾ＠ 11 O. 

IOLESTl.t DOS !NIII,tES 
1ata Bic h e ira 

Verdad.·iro anti "eptico contra a bicheira dos animaes. 
11 OS inconvenientes do mercuno e de facil applicaçào, o 

ｬ ａｐｈｆｉｾｙｌ＠ ou MATA BICHEmA DE ｈｅｎｲｾｙＬ＠ Cura ra. 
d lc.llmen tt! a bicheira , peste, sarnas, I" iulho. , plJI:l'õe , caro 
rOl, .. Ih ,)" • caras e toda ' as moles tias q ue atacam '18 anllnaes 
c<l" all lU, V.!CCU" , suinos e ｬｬｵｴｲｯｾＮ＠

r ｴ･ｭ ＧＮｰｲ ｯ ｰ ｲ ｩ ･ ､Ｚ､ｾ＠ de curar ｾ＠ ｾｾ ｾ ･ｳ＠ Ｌ ｾ ｾＡＢＧ［ｅｒ＠ 1\10('[\'(1, 
como1contete C, UII os outro, ｰｲ ｾ ｰ ｩｬＬ Ｎ ､Ｈ｜ Ｇ Ｍ ｣ｮ ＺＨＩ ｬｩｮ｡Ｎ＠ ck 

F ,!l' se ·I' n'pre ° nome NAI'HCRYL ou MATA HI-
CH ElIÚ. de li E. 'RY, afim de e evitar falSificações pre
judicl,le" . 

PRE\O BARATI SSIMO 
A' ' e ollo e m to .. " .. boa .. ('8 R d .. 1)"90c ;0 

T ubarão 
FESTl DE ESPJRITO ｓＮｬｾｔ ｏ＠

Terá Ingar n 'esta C idade no dia 28 de Agosto 
afc,tividade do Divino Espirito Santo, constando de 
de nu"enllS, mi sa 01 mn e e procissão atarde. Na 
noi te de 2 .lntes d,) bazar queimar·se-hãô sorprehen
den te fogo de ar tificios. 

O Impeno ｾ＠ iJarracão estar 'o preparados na 
forma dI} co,tum". 

O ｌ ｾｩｬ￣Ｈｪ＠ de prenda. principiará no sab bad.) 
\'e,pera da festa . 

I'ed(:·. e \) c'lmparecimento dos fies devotos para 
maior bl ilhantismu. 

O THESOUREIRO DA DE\' çAo 

JOSf FIR.MI O DE FREITAS 
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