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• 

ｾｾＺｰｮＺＺｳｨ＠ distindcções dos ex-representante desse de que • d0&a4I, a 1'tM, •• 
｟ Ｘ･ｭＮｾ＠ -.-la. es sen O cumpri- E '-d C .. '_ •• ...... ___ .a_ ...... 
'O REPORTER meDtado como u ' 1:114 o na amara dos De- ＮｰｬＢｾ･ｬ＠ e ... _, .............. 

ta benemerito II ｾ＠ patrlo- putados coronel Emílio povo hlroico que aloda • elcrno n-
INTERIOR • 'Bl nodo como l'ITe enlre Ir.lol 11,., .. 

Rio, '13 Ar_", '14 um. Oeuppareceu da arloa di tall" 
são bÓa as rAlações Nasceu hoje aqui, falIe- Rio, 18 audaclom emprezu o nUo ｢ｯＮ ･ ｲｾ＠
Portugal e Allellla- duas horas depois, O Jornal do Brazil fez co ｾｯ＠ leoeral ａｮｬｯｾｩｯ＠ "eteo, ,,"ie 

uma creança que apre- acquisiçAo de um corres- rorlllSlmo ､ｾｳ＠ ｡ｬｰｬｲ｡ｾＱＱ＠ cabeoal, 
Rlo,13 sentava phenomenos mui- pondente nessa capital. baloarle da Vlcl'ma do direito cootr. 

t d t ' a prepotencia. E deupparecell ftO· 
O ｡ｾ＠ as so- OS CUriOSOS. Rio, '18 

democratl cA<: pre- Es<;a . h dido ｾｯｲ＠ om bomem ilnobil, por '18 
grandiosa maniCes- creança tm a E' esperada em breve es,peclmen da delndaçio bamaoa, I 

A memoria de Anto- duas cabeças, dou tron- nesta capital uma divisão mlleranl que trabe aquelle qaa e 
COS, com dous braços em da armada chilena. considerl, aquell. em caja contlllça 
cad t vife, 

e ali franco , a um ; os ronco eram Compóe-se dos coura-
In:len to

b 
a favor da re- timdos em, uma só bacia çados e cruzadore Es- b ｧｾｳ･＠ ｉｮｾｾ･＠ o que pelo, triota di . 

cu ana , tendo UnIcamente dous " n elros, . 00 pezetas, Teod.u 
Rio, '13 b ' t ' meralda, O' Htggms e Mt- o chere amado,Jesle no,o Amol oad 

mem ros In erJOres n' t Z t t d' I" , hespanhóes foram O d . lS ro en eno, e orpe el- ｾｯ＠ IlIca ImenCloa, lorpe e immoral, 
nas provincias ca aver vae .ser en- ras Ttmienle Serramo, ｉｄ､ Ｌ ｩｾｮｯ＠ de viver em meio de bo .. ebl 
e Santiago de vlado para a Capital Fe- Guarda Marina Riquelne, clVlhsados, ser' para o roturo, co.o 

dera!. A l ' t S C Já o está sendo, a personiOcaçi, da 
Rio '15 mOwan1le lmCpson, apl- baixeza e ｾ｡＠ denssidio,da corrupçio 

Rio, '13 Ch ean re a e apltan Mu- d ' , , 
I--...,'a"y New6, de Lon- egou de Lambary, e a mlzefla: A, sua memona IIr' 

em ed ição desta ma. com ua exma. familia, o noz Gamero: ｡ｾＬｯ＠ das mllS jOstas de"tJrontas 
diz que Canovas deI Dr fie '}' L Estão proJectadas gran - d aquelJes que, nio ceden:lo um pII-

. rCI tO UZ gover- d t' d' d '· ' escreveu a Leão d d ' e lesta para a rece· mo IlOle o Inlmllo,tal como ora-
indo inrormar, na or esse ｾｳｴ｡､ｯＬ＠ ｱｵｾ＠ pção dos re presentantes zia o paladino cabido, lamentalll boje 

do clero o pretende segUir para ahl d ' d P o desapparecimeolo do cabecilha ao, 
- d os nossos amigos o a- d 

a Hespanha ser" no vapor e 22 . ' fi az e ardoroso que sempre os coa-.. CI CO d ' á ' , 
por qualquer na, Rio UI' [UZIU Vlclom, Ｌ ｱｯｾ＠ ,os ｣ｯｾ､ｯＧｩｲｬ｡＠
'a possibilidade de Causou profunda im- ｯｲｯｳ｡ｭｾｮｬ･＠ iO ､ｬｾｮｬｬｬｬＧｏ＠ ｉｮｵｾＧ Ｌ ｢ｯ Ｎ＠

mp imento com a presSão nesta capital a Antonio Maceo o glonoso movlmeOIO conllnua, 
ca do Norte. fi d ' , Maximo Gomez, o generalissimo des-

con Irmação a noticia Pela segunda vez no percurso de sas columoas heroiclS que t&1II feito 
R.'o, 14, do assassinato do chefe dous IODOS, a Iloriosa phalaoge re- I admiração lO mondo iateiro; Ca-

d ｲｾｾｯｊ＠ ｵｃｬｯｮｾｲｬｏ＠ cubano Antonio Maceo. poblicaoa de Cuba sofTre Iremendo lixlo Garc ia, o cbere dellimido de 
e f:1J!ao pubb,cou A mocidade prepara um golpe com o desapparecimenlo de um legiões infeocinis que ｴｾｭ＠ caoudo 

A 
StO ｾ･＠ o assassm '1- de protesto de- vullo de presligio, de um chefe que assombro DO seio das bostes do ml-

n onlO Maceo. ' d ' h I W I . d ' vendo nessa occasião ser aVI ao m01'lmenlo o caracler de rec a eJ er, el es ao aCIOSO 
Rio, '14 " " , uma formidavel lucia coolra o pode, cberes revolucionarios conlinuario a 

de Havana pal'a pedido ao sr. ｶｉｾ･Ｍｰｲ･ｳｬ＠ rio da metropole; bODlem, cabia DO pugnar pela iodependencia de SQl 

Ilrk confirmam a no- dente da Requbhca o re- campo da honra, abraçando o pni, lofeliz Patrla, coolinoarão em Mm.S 
9U? Antonio Ma- conhecimento do direito Ihão da Liberd.de José Marli , o jor- a se edorçar por razer deuppar.cer 

Vlcbm a de uma trai- de belligerancia, nalisla emarilo, o propagandlSla que do lerritorio cubano a loberlnla 
Dr. Zertucha, que Rio, 18 laolos e lão auigoaladol serviços bespanhola, 
de toda, a sua coo- Realizou-se o meeting prestou ao movimeolo; hoje, vicU A morle do cbere iIIustre dar,lbe.-
conduzIU-o a uma tendo o Dr. Manoel ｖｩ｣ｴｯｾ＠ mado por uma traição, iIIudido por ila ｏｏｾｏ＠ alenlo para Ina,r "ante a 

, hespanholl\,on- , ' , , um mizeravel, que, ao que se amr- grandiosa epopé. escrlpta com o 
hldo de sorpreza, o rIDo Pereira. ｶｬｃｾＭ presl- ma, Dão trepidou em eDtregar ao slngue dos beroicos Olbos de Coba, 
chefe c u bano foi dente da Republtca, se inimigo o chere respeitado da d um A' memoria do valenle general 

TC"Utlu te a as ina- compromettido a estudar na que operan em Pinar dei Rio, vlclimado por um inrame a oOlla 
mente mutilad o, o assumpto do direito de cahe Aotooio Maceo, o eSlralegico glorificação solemne; a esse que 

O seu corpo ab,ando- belligerancia aos cuba- admiravel , o aslUIO e audaz revolu' veodeo a causa pela qual SI batia 
cam po e maIs tar cioaario que Irooxe sempre em dias o no so de prezo porque o coosid,-

r ... ＧｊＢｾｵｬｬ･ｮ ｴ･＠ sepulta- nos. de amargura WeJler, o Iypo qoe ramos abaixo, muito além de qaal-
I ' . Rio 18 ' , I revo UCIORarIOS. .' mais perreilamenle poderia repre- quer trrlClona , 

traidor recebeu Segue para ahl a 26 o 1e0llr, com o Inulncto !lnluln,rio AOIl'loa DI LA .. , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



} 
.eporter» 

ci 

para 

Pez DO O' bm:é'll Il .,J 

gl riD OI ;,efHJ V16,r 
J uU lO r. 

o Rtporur cal cula q Ud <l.:lld re · 
publicano lederal de ll ,j .h)' Dr. Po 
uro llerreird soj . eleito por m I' 1e 
i.OOO .OIOS. 

Rererlndo-.e ã mJrte do ｢ｲ｡ｾ｣＠

revoluciondrio cubano Antonio ｾｨ＠
ceo, di:r O ｐ ｡ ［ｾ Ｚ＠

Começam h le as ferra- IJ 
desta ca pi tal. 

Deve em arcarllm nha ni r..PIl.1 
Federal o r. Dr. Bercllo L1Z ri 
lu tre Go.ern j r do E U J. ' 

S. ex. deve ch ,;tr a 
lal a í!8 do corrente. 

Precizamos declarar qu e 8 pOD 
QU estdmos contr rI áqaa ' 
ｱｵｾ＠ se aeba O E lado; e te . 1 \ 
do rabo. 

Chegou de Tijucas o Dr. Antero I 
ASSIS , prefeito de Policia. 

cr ｾｬｕ｜ｬ ｯ ｨ｡＠ <Jue 
. ,fUfI 0"11 o g'JI, 

t i j , ｾｩ＠ bllllO rll'l 
I'? 

,\[1 oI!' nos audilorios 
. ijU/ 0). t,l e Tub&rão, 

Jo .. " uim da Co, ta 
ra. 

Ellcarrega-se de qmlescllli 
MU S1 clveis, com 
ｯｲｰｨ＼ｬｮ［ｴｬｯｧｉ ｃ ｾｳ＠ uu 
ｲｾＧｰｯ ｮ Ｑ･ｄＬ Ｑ Ｐ＠ verb ll 
p r e<c l ipt Ｚ｜ ｾ＠ wo 
ｯｬｬｲｮＬｊｬ ｴ ｩｪｾ＠ á li a ｰｲｯｬｩｳｾ Ｎ＠

RtlSldQncla: 

II U \ 

co- ｾ ｄ ｯ ｬｬｬ＠ ll il\. amigo ..... .. .. . 
• uu co -Onu na com ti lH .I 

- Vou á ca. a da li.! 
romp rar uma cuxa de Cnl!rul!J8. 

i ｲｾ ｣ ･ｵ･ｵ＠ psiu "ultimo 
ｴｭｾｵ ｴ ･＠ ua Bahia, um g 
ｾ､ｩ＼＠ imo sorti mento de 

:rodos o, medicos 
eat""rin.",. como o 

CO/ltr" To._ \I B",DOtIiall 

. ' 
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ENDE·SE A 8 $500 O 

le prt mplidão e oili. 
sendo que dispõe no 

hAI '''irnpnIO dH machio lS 
ra lrabalhar ero madeira. 

PREÇOS MODICOS 
_ ____ ( I v 9) -..... 

ｾ＠ I 

ende-se rO 
'ceJJell te casa com I ｾ＠

acco m?dações, ｾ＠

lIu I A/I!IlO Curre:l n. ｾＭ

José Bor n 

e • a , a rua Ge- /'", 
Deodoro, n. 5. > • __ 

na mesma ca-

e um bem montado Arma
e wdlh do' silo a rua 

. D. 68. Para tral"r DC 

Wemnacnten f ｾｾ＠
Zum bp,or 11 "eldla " le empfehl o DO Ir rllchlJallllfl! S ,rliml D 

.' .Jy,aareo .IIl'r Arleo ; 
(;pk/e I 'o l'UjÍl e , \ ＱｩｾｬｵｰｄｐｐｉｏＬ＠ fII p ch Ifolzund l;umlUl -Spieh .... 

areu; K n I r 'icp, Jll/ndh rmoOlk ｾＮ＠

I) I, fllml 0, 1'1 101 fi, ｍｾ･ｬｬ＠ , K .8ch I 'e, raNII .. , Trom p PU, 
K I li, TrollHI' In elc. 

fi r , I .• chler, r. chlorh ler, r.r ka IIID, n/a fru,r.hle, Flt ller".hJ, • Chn (81r Ic. 

, Sebu-

A ｃＮｴｾ＠ I)'clr LlIlJi, rUl \ltlll lrorrêt,9 Ｇ ｬｵｬｯｾ､｡ｒｵ｡＠ Trój DO. re 01 , .. 
em " , ( <J.crl' ·'lue Ir ve, 10 < r.IZ rn aCllfllplft llLIQUIDAÇÃO, para 
acabar r UI ｬ ＧｬｦｬＮｾＢ＠ 'lxi IODela .Ie .) ｾ＠ hplpclm 010 lIe P ZBNDAS, 
AR JAIIINHO E MOIl \S ,por ;w'. lP.ro J cldid faz r um ｾ｢｡ｬｬｭ･ｏｬ ｯ＠ de • 
ｩｾﾷＯＮ＠ Dl pr c .... ｾＮ＠

Receheu II seguintes artilos pelo olllmo Hpur BIlt rado do Ri. d, Jaoelro; 

L.odo clllpéu mJd rOJS ｰｾｦｉ＠ ｳｾｮｨｯｲ｡ﾷＮ＠ comple o OUlmeDto d. 
chqpeo ､ｾ＠ ,.11 d 'flh lavra,]l e 2'nella pua OlhJrdl. dllO IJara homeD •. 
"mado 'urtlmento tle sp rlilhos. varl3fl.) .ortlra 010 lIe PODS. Teci. 
､ｑｾ＠ .,rren.luIJs, 'ellO,'lJ$ mefluó' de c ｲｯｾＮ＠ lavl I . d.lo prelos lana 
､ｯｾ＠ e IIZ, , Cf lfme pU.II ｄￇￓｾ＠ ,(17.l1nda IIp ri I!lO/lm de llvt>rsas mar
c"'. chlt.u pMI colch '. colc/.a, ｢ｲｾｮ＠ • e ､ｾ＠ c re' ｉｬｦｬｮＮｬｬ､｡ｾＬ＠ véos e le_ 
ques para nOlvl, ｉｾｲｯ ｯ＠ de brun par.\ meOlrlo" corl/oados de crocbet. 
complelo "rllmenlo ､ｾ＠ mPlas pua homen. enhora, e ｲ･ｾｯｾＮ＠ completo 
so rl/ meoto de tixú, ·le malhaI, chales de c.< 111" a , ,Iltos de I 01110 , lima 
io llOld ､ｾ＼＠ de 1l<lõ. s d ｾｉｾ＠ dio, um ri mento C mpleto cba-
péus de pslb1 pua ｨ ｯ ｭ ｾ＠ ,rljl zes, tern I1 btl'll ara eDiDos, 11011. 
meD te mult , ｯｵｴｲｾＮ＠ rI. O. 'luO se ｜ｾｮ＠ 1em c(,m ｾＵ＠ • P ra 

Grande e verdadeira liquidacão 

ｈ ｾｉｾｬ＠ I 3l 
o ab.lllO ｦｴｳｾｩｧｯＮＱ､ｯ＠ (Pro a hOor.l 

de recommpo ar 80 ｲ･ ｾ ｰ･ｉｉｈｾＱ＠ p" 
b"ro o SijU hOlel, sllua,in Da rUI 15 
de ovembro . 

< Orrerece o. >f,. hl"p'J,'· bo' 
!>l mesa. b"H ｨｾ｢｜＠ 1,15 e ｭ｡ｾｵｩｦｩ＠ o' 
F- qUMlr,. 

I . 
a P ro I'! !Inll Santa 

por J. G. S. S. 
'ai da Prormcitt de Slln 

pelo jlldre I'l ftlllllm 
rei Palva; 

OrlltOrI QS (2 volume') pelo 

ｾ＠ ｏｬ ｵｬｬｬｾｵ｡ｵ＾ｉｏｦｬ･Ｂ＠ Z 1l10rt tll' IN%. f 
c:: FREDERICO ｌａｾ ｇｉＮ＠c.. 

VENDE-SE 
a casa <Íl'ua\Jtino ｯｲｔｾ｡Ｌ＠

esquina da d Jt'fOIl} llO 
Coelho. 

Trata-se com Belmirc 
üe SOUUI. 

E 
ｐｕｌｳＮｾｭ Ｎ｜ ｓ＠

OlYER 'OS GO 'TO' 
Jo:i.o Hont mte Dellllu'in 

I 

• I'AU alh.rir o pó d. Arro ... _ ... 

I THYM OLlNA RAULlVEUII 
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TBE SINGII 
, ｉｄｾｮｬｬｦｾｾｴｬｬｲｩｮｩｪ＠ ｌｾｉｄｾｾｮｊ＠
IB R.OADVVAY 149 . 

NEW. 

rJl 

ａｾ＠ ｾｮｾｾｾｬｬ＠ ｾｾｴｦｾｲｩｮｾｮｾｾ＠ ã 
CÂSA ESPECIAL DE ｃ ｈａｐｅ Ｇ ｕｾ＠ : W 
Nacionaes e_E strangeiro3 I ｴＬｾ＠

RUA JOAO PINTO 1 (1) 
Este euabeleeimento especial de ct18péos, acaba de receber pelo u,ti, ｾ＠

mo "por, além d'um sorllmeoto completo de cbapéos para homens 
crianças,tanto para cabeça como de oI, tambem um lindo e variado sorti, 
meDlo de armarlnbo coostante de: Gravatas a mais cbics e modernas, 

CollarinbLs e ponhos de puro linbo, Essencias,o que ba de superior da 
.f4madol fabricantes, Delellrez, Bourgeois, Pinaud,o Plerre, Roger, R t' pa, 
• oolro , diversas qoalidades de oleos, oriza etc. Agua florida legi md 
pós de arroz,o qoe ba de superfino , bonecos muito 1I0dos de biscoit, G, H 
lI içGes para camiza, fazenda fina, travessas para crianças, grampos, p"',. 
I S, leques, bolas de borracba e celluloid, caOlvetes. escovas, uma quanti· 
aade 4e brinquedos para criança, e putros moitas artigos concerneutes 
0111 armarinbo. Convida-se aos srs rreguezes e ex mas, ramilias a razerelJ 
uma ｶｩｾｩｬＮ＠ ao eSlJlbelecimeoto, que s.!hirão conencidos da "riedade des 
artilos e da modicidade dos preços. 

NIO SE E GA EM, É O CHAPEO CATHARINENSE 
Ifnnldro A "reu t Cabrl/l 

Fim de Anno 
Grande Queima 

Ju e Nirolau Born , estabelecido á rua Altino Correia n. 35, para raci
Iltar o balanço de fim de ｡ｮｮｾＬ＠ resolveu fazer uma graude redução em 
preço para hqUlddr todosos genero exi stentes em seu armazem , como 
seja ' 'lobos virgem, IInto, branco, diversas marcas de Vinhos do 
Porl : cerveja, louça, armarloho, vell1s AIIOllo, doces em calda, cognac, 
Wermootb , Bitler, ｐ｢ ｯｾｰｨｯｲｯｳ＠ dedlvers8s marcas , Boldchas emlllas, saro 
dinba fumos em ｰ｡ ｾｯｴｩ ｮｨｯｳ＠ de todas as qualldades,vella, de cera, parafioa 
• Rio' e mUllos ootros arllgos que seria impossivel expecificar. , 

De posito de :\Iadelras, Sal e Kel'ozene 
Importação e ,Exp )rlação-Commis ões , Consignações 
e conta proprla, 

35 Rua Altino Correia 35 
Jose icolao Bom. 

MACHINAS 
DE 

COSER DE SINGE ' 
LEGITIMAS, SUPERIORES E GARANTIDAS 

Encontra-se por preços ao alcance de todos 
N' A Casa Branca 

GU TAVO PEREIRA & OARES 

Vende as legitimas machinas Singer recebidas 
clamente de New-York. Não receia competidor; 
jam bem, é no 

João Bonfante Dem 

ARMAZE 
DA 

GREÇIA 
Praça 15 de Novembro n. 

CONSTANTINO G AROFALLES 
o ARMAZEM DA GR ";CIA, á praça 15 de 

bro, tem sempre em deposito e á venda por 
baratissimos todos os generos do consumo 

Acaba de receber pelo ultimo vapor um 
e variado sortimento de seccos e molhados 

PASSAS 
F I GOS 

NOZES 
AMENDOAS 

GOIABADA 
TAl\I ARAS 

COCOS 
BACALHAV 

Quem quizer comprar por preços 
é só experimentar indo a este 

E, no Armazem da 
PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 25 

CONSTANTINO GAROF A 
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