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TELEGRAMMAS ulI,.-·.lIIrmlm dlllpubol clarissi- ra di blrrl di LlIaol, a e.eola DI ' 
que OI baoquelrol vai em S. PrlocÍlco, .. Iradal d. 
Ire .... do IYU*ceco 

8".""IJO pari COBcurrer 10 ferro corllodo o Bllado ,. dai li 
uatOeO'lO de IIItrldas de ferro A ehapa do P . R . D. F direcçiles, luppreuào di 4aalídlde 
ｾｉ･ｩｲｵＮ＠ I 

EXTERIOR " Depois de muito segre- da macilltlllltl; 10lUoomia abll,Ul1 
W'sbioutou.- A cOIDmiado do Rlo.-Segula o Or. Herclho Lua do #'. bl' d mo do maalcipio email OU"OI _1101 
ｾ＠ ｾ＠ com li. exm •. fl_ilil. , .01 pU Ica a, co b d' f ' b deu parecer tnor"el lO . . empr. eD ImeDto. que Irll _ 00 _ 

recoobeceodo I io,depeo· d Rio·-9 coronel ,Smllio 110m de um grupo de eleitores, rlao 00550 Estldo o qui Iml n. 
Cuba e ordeoaudo ao po· I 10U I Tlalem para Jloelro. a cha a do P R DF' 

elllCUllivo que recoDbeçl olllclal· Rio.-Se,.e pari abi o eDleDbei- p." -. IremldlmeDte. ° 10verDo cobloo. H. CoIeJ, IDtumbidCl de e adar ° A explicação dada é ra- s. ･ｾＮ＠ tem clrradu ,clrradas de 
8a"DI.- Poi fuzillda boottIGI melborameDto da IUI eleclticl e soavel attendendo-'!e aos razlo . 

raDlcne:a H,rrera, adepta enthasi · exgotos., . receios de derrota por Si s. ex. Dl0 ｦ｡ｬｬ｡ｾｬ･＠ perder-se· 
da revolnção . AotonIDa.- Selulu com o Or. . 

OoaDdo Praociscl pUSOU DI Lreo· Hercilio Luz o teoeote corooel LI· parte do P. R. D. F. hll OI ｰ･ｳ Ｚ ｯｾ＠ deite seu ｣ｲ･ｾ､ｯ＠ um 
da Iropa deu vius A Cuba line bero Guimarães. Só I ti' á mlloata dlsunctCl , om pIIClota ex-, . , , se as mar o sr 
Bueoos Ayres.-O lonroo mao· Rlo .-Talvez o Or. Mlooel VICIO, . trlordloarlo. 

ｉＡｧｾｮｳ＠ ofllci .. ｾ＠ do rioo opine oa ｾｯｯｴ･ｲ･ｮ｣ｩｬ＠ mini,lIerial GUilherme que se Tambem eu desejo moita coiu. 
Q,ne 8Ulsuram á renDlAo gelo, reconhecimento do dlrello ulga va nas condições de Cambio a 27 . e meio ' pallmeoto 
Insurrectos cubanos, e fll elh •• ranela lO. co bano.. , ': . '. 

ｉ ＺｾＡＺ＠ Que se leTem I e/Teito Tublrão.-Foi aln de eslrondou e que afinal de con- Inlelral da dlflda do Brazll; 851rl-
IwCilClosn. o mesmo sentido , já ao· mlniteSlaçilo ao partir pari não passa de um can- das de ferro , cloaes, rios Dnell-

o Dr. V. de Paola Rimos . didato avulso , apresenta- "is e liohas teleeraphicls por lodl 
Ilontevidéo.-O ministro brazilet- . i d I 
,onferenciou com o Or. Idiarle do elo eleitores ue tão I parte; om gran e anena e ｮｾ｡＠

sollre alllternaçio de revolu' Notas da semana r q ,rlnde estaçAo nITal em S. FraDelS 
urugnlyos no terrilorio nob"emente tomaram a co qne farão pendont com I esroIa 
d' I iI d A temperatul'a . . , t ' 

e d ｉ ｾ ｓｏ＠ ｾ＠ o os seus grupos O . d t ｾｭｃｴ｡＠ zva. em perspectiva; aboliçlo imme1illl 
a IVISOtll. maXlmo a em pera.. , 
u-se tambem nesll conteren . • de todos os Impostos, etc. etc. PI-
ｲ･ ､ Ｌ ｵ｣ ｾ ｯ＠ do tributo sobre tura á sombra fOI de 30', Candidaturas rece que Quem preteDde tazer taola 
ｰｬ｡ｵｯｾ＠ .'mportado,com a COD · ás 3 horas da tarde de 22. cousa transformando o "razll em om 

aUXIlio para repressão pelo Pelo qne teobo e nlio tenho lido , 
) orieotal do contrabando oa E leições .. riflco Qne a candidatura de meu ｰ｡ｲ｡ｬｓｾ Ｌ ｯ Ｌ＠ qnal ama extremadameDle. 

deste Bstado . A nota de maior sensa- iIIustre Imi o candidato anlso, a tem dlr8lto a sentar ,se nl curlll 
n.-O 5ecretario do elo . I presidencial. 

exteroou ｲｾ･ｩｯｳ＠ de ,,!lO na semana .f0l a quem Deus gnarde, não eSlá. ｉｾ＠ para O" 
vv ."... " Irello ｉｰ Ｍ ｾｯ＠ nAu restl a menor 

mento com I Hesplnba edital que a Reflub dIgamos molto bem recommen d 'd " 
._ .. 40 lIrejeeto apresentado . ' r UVI I ; mas como I !O depeDde do 

pedinJo lO lonroo I qualificou de monumento, N' d' I bl lã I lOto popul.r qne é ootro direito 
laWlaçilO da iodependeocia de convocando c de o e lia qne s. ex. pu Ica pe a qUA ao Que ｳｾ＠ Imrml se dne dlt-

I da Impreosl ba um tOplCO ' . 
York.-Tlldol os jernaea pu· com o art. 2° da lei fere o olbar do leitor obrigando' ･ｾｰ･ｯｨ｡ｲ＠ com ｉｩｃｾｩｏ｣ｩｯ＠ da propril 

lelegrammas de divenos 426 de 7 de dezembro a ficar de orAlha em pé. S. ex. é Vida , é ｾｕｉｉｏ＠ posmel ｾｯ･＠ eu Dlo 
mais de ＲＰｰｏ｡ｲｾｩｬｰ･＠ ｖｧｾ［＠ ｴｩｭｾＬ＠ I OS membros d lho do Ｘｾｴｬ､ｯ Ｌ＠ o qual ama extre- 'dbelue tao cedo á. cadeltl de preli' 

. . O' d 'd eote. 
bl 

caso blja guerra com a c antiga Camara M ,InIC\' d Ibscuu a eh·.vota a a Pére Verdade, verdlde. S' euctameD-
. 1 . ã e e SI er·se I I quem o . 

!t'lIIIIiCll1tOD.-O seoado appro'fon pa , para ｾ｡＠ reum o m isto é, escolhido entre o ｴｾ＠ ,o. ｣ ｾｳＰＳｾＰ＠ Illustre candidato à 
Droiecto de lei que probibe I imo que se ､･ｶｉｾ＠ tratar E lado e s. ex. o sujeilo da oração e elçao e . 

de individuos aoalphabe, trabalhos eleltoraes , ludo pendJ, IDcluSlve o ver. M. DI M. 

l1.nilha.-Mlis de 50.000 bomens O enthusia mo do bo. para o lado d'aquelle,fi ca lldo este E t I 
, a cidade de Ｌ ｃ ｡ｾｩｴ･ Ｎ＠ sidente signatario quando tem por SI, spec acu O 

A !1tuaçiio é grulSslml . um crescendo admiravel e ali às a CircumSlac cia, ､ｾ＠ que qUlz N, ,ooile de i!6 do corrente ,o pre-
INTERIOR ' d t por saber izer, accelta I prehmlDar, acho slIdlgllldor e IlluSlolllsta sr. Achllles 

810. -No caso em Que o DOSSO i O' aIO a es amdo ue o citado editll d8l11 multo a de- de Barros re li ou 00 theatro Alnro 
ellectue a co,!!pr" do expresso ao que se eve a au en- ar de Carvllbo o espectlculo em ben 8 

o servIço de conserva· . d '11 t c . . 
UII11 ro.,S . sarA o mesmo a os I us res s. ex. , selondo amrma, e eu Ocio do azylo de Orph.\os Oenali-

Gomu, c : si ao facto de te ito , é filbo da terra e em Iin , do', projectado pell irmandade do 
bOlllenallemb ao ' Igrande 8 afinal dado a verdadeira gUlllem commum, filbo da terra é E pinto Slnlo. maestro rlZl 8Iro. . • , 
.-0 supremo tribuoal tederal interpretação á lei; SI á minhoca. ｏｑ｡ｉｬｈ｣ｾｮ､ｯＭｳ･＠ tao modes Tocou a ,banda mUSical ,do 37· bl-

ｾｐｬｯＮＧｯｬＧ･ｵ＠ o JUIZ seccional Dr . Aure ' f . ue a lamente s. ex. d8lxou claro que, ･ｾ＠ ｴｾｬｨｬｩｏ＠ de IDrdn.'lrla, gelllllmeote ce 
de Campos, lccusado por ex agua rIa q . occlsiiles em Que, como esta , precl' dldl pelo seu dlgoo commIDdlnt •. 
de poder ., , r 'ul. ulgou convem ente I de sein, de VOIOI, traoslle, che- Uma commissào di irmandade 

･ｾｾｾｾｮｾｾ･ｩｾｾﾷｊｾ､Ｎ＠ ioo, á fervura dos magnata A infiml condlçlo de lIIinboca. acbava,se 00 salão do tbeltro pari 
r.nr,>nAI Magoo, Iccuzado de O que pen ará a res- s. elo o disse e eu olo posso dei- receber as esportulas dos con,idl-

no assassinato do Dr. peito O Estado que ha llr de dar credito. O .. eia a abertu' dos. 

ｾｉＧｶｩｯ＠ es ...... '.l 
D 'O REPORTER 
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o REPORTER 
Baza r 1 -Quo 111°' I n!(o do r"b3l1ho 

Ｇ ｰｯｲｾｵｮｬＬ＠ tI·lh " velho 1D0nl( . dlO 
Realilar· e-ha a I de abril Ju ｰｲｾ＠ ｉｾｯ＠ lhe o cu, J.IU d., lI.u,l<I 1''' '' llill 

limo aooo uma ｫ･ｲｭｾｳｳ･＠ oe la ca. Itr. 
I I - -COII ullo as nOre •.. 

pll em aver do Ho pllal de Canda- -E o 411e le d,zem elll '! . 
de que I.io a sigoalado ' ser iço lem -TIOI.! COI"H .. Dllei-me, frei 
pre-Iadu á iudigeucla. .rco , o que 6 o amor? 

Diaole de II ｰ･ｲｾｵｮｬｊ＠ loe perada
es e ｾｮｬｬ､ｯＬ＠ recebemos um om menle fella o velho VJclllou. 

CIO de um commls ão campo la dOI' -O mor ... o amor... O' IIlh, 
rs . Tdrglulo OII\81ra, Aflhur cos_ jl>ergODla I o. IUI liMe ... 

-Ora I di'se ell com um geslo 
u, Jo o IlJIlII t d COSI e Ollvelr , de eol do- nOr diZ m sempre 

ｵｵｲＧｍＮｾ＠ ｈｏｒｾ＠
Hio, 27 

Ser o a.' ignado a m 
nh o' decr to' sobre ar
rendam 'lltO c re, gate do 
papel IllO da. 

Rio J 27 

o AlfreJu Oliveira, Alvaro !lIafra, ｬｬｾｯ＠ a mesma cou -a: () mor ｾ＠ o perfume 
rique d. Silva Tavares, Luiz de AriU dll ｣ｯｾ＠ o, o . lime.nlu d'.lou e, .. jado n 

. . - 10io dizem mJIS I 

ataI foi muito teR tc
ta capital. 

jO Figueiredo, Caolldlo AI.es de Emquanlo ella ｦｬｬｬｬ｡ｾＸ Ｌ＠ o olhar Rio, 27 
oau, Allr"o lUTeoal da In m ri do do velho ｣･ｬｾ＠ errava-

OCI via Lobo da Ilveirl Jo&o ､ｾ＠ Ibt pelo corpo, ora dos s lOS lumido Par:i a eleição munici-
. , .', ora DO pescoço roliço e ｢ｲ､ｮ ｣ ｾ＠ como 1 h'e se realiza ha 

ouu e Fraoclsro d As 15 Cosia 50- jaspe. DOS olho, e oa bocra .. O'que pa que oJ 
IIcitaDdo o coocurso ,li Impreosa, bocr.aJ p ｲ･ｾｬ｡＠ uma rubra rosa de mUita animação. 
as im como OOlro, DO me mo seoli lce, o'um de 'abroehameoto luxu- R' 27 

I 10, ' 
d d d i · . d Clao e. 
o, I meu a m DI Irat'va o re' -Que dizei . (rei M reos '/ 

ferido 80 ｰｩｬｾＱ＠ O pobre valho e Irmeceodo oa Parec qu a He panha 
Pode a eomml sAo cO:Jlar com o sua seosibilidade implacavel, oão acceita a intervenção ami-

llrava o olhos da ｢ｯ･･ｾ＠ da pa Iara. . 
DO so IOXllio para aqnillo qoe COO' -lo ... eu... Imlleos. razão, Ore gavel da Repubhca dos 
Iribuir para o bom resultado dessa c heo- ｬｉｾｲ･ｳ＠ meouralC-le ... O E tado Unidos da Am ri. 
kerme se ,mor é o beijO I 

. -Abl o beijo ... o beije I ca do orte na que tllo de 
Coollrm Im os a declluç o raila o K como si fugi se á alguma leula - Cuba 
.. . ção, foi eoollooaodo pela e Irada a • 

DO I uluma edição t da qu I mlHos fóra lao odo Im olbu fabril boc-
dO'idaram: o oos o repre"olaole ca v'ermelha da paslora. P a rt i d o 
oa Camlra do Depulldos coronel Rlla perm DeCIO immov I, absor-

. . _ . :Ia, aoolemplaodo a palzalem ｢｡ｾｨ｡Ｍ
Emlho Blum oao é caodldato â pro, da do sol alegre de maio, leodo alDda 

Republicano Fe
dI' ra I 

1iml eleiçOes, oos Ouyidos a vez do velho mooge; BOLETIM OFFICLAL 
Em lei aramma que dirillU lO e sem querer repel!1l sempre: A Convenção d J P rtid • -o amor é o beijo .... o amor é o 

Ir • Dr. Vice Oonroador e eoador beijo,.. Republicano commun' 

,. aecçlo 
Idillcio Ja C'V1Ilal. do 
VOIJm neSla ｓ､Ｚ｡ｾ＠ 0' 

all81ados do o. 231 do ,. 
e os dos 11°, 6" e 1° .' .. , ill 

3' tcçlo 
Edificio Jo Ihealro \I firo de 

Volam De la sacçlo DI 
aliSlados nos 8° e \I" 
o o. 6%8. 

8' secçAo-Ribeirlo 
Rditlcio di e cola da 

tregoezl. 
Vaiam oeSla secção 

eleilores ahslados oa ｭ･ｬｬｄｬ ｾ＠
UM a 4646. 

9' eeção -S. AllloDltl 
I!diflcio da escola da 

rreguezia 
VOlam oesla secção os 

alislados Da mesma do D. 4667 

RaullDo Horo, as enra quelle DOS R.l.UL DO VILLIRÔY. ao eu concidadão que, 
ｾｯ＠ co-rehlliooario que ouuca fri can - - -- em votação procedida, treluezil 
d d d I - N I d ' d VOlam Desta secção oa I lia á cita a e el(io. ata ram aSlgna () para ali lados na me ma do D. 

E' com o maior prazer ql8 regis d idato aos cargo tie i020. 
tramos eulS palavras que vem con Rezou -se,á til ooite de U,mi sa putado e enador elO Con- 44' secção-
firmar I oos a declaração, cojo fun do alal oa Matriz, com enorme coo- gres O Federal, nas proxi. Edificio da e cola da 

curreoel a. I . - d 30 treguezia 
dalllento, aliá, foi polia em dUVida. Depoi ,bGove expo içA0 do bellis , mas e elçoes e • os se- Volam ne la secção os 

Tremi ou Dia Irema a opposição imo presepio arm do oa eapella do guinte cidadão : . alislados oa mesma do o. 
mas a verdade é essa. Espinlo Saolo que 8 lava primoro - Pa. ra. Senador, Anto.Dlo 225. 

J t E t J Conselho Muoicipal de 
DII,e ser colloc di hoje a pedra ameole ornamentada e IlIumioada. U mlano ' aves unlOr. 20 de dezembro 

ｬｵｯｾ｡ｭ･ｵｬ｡ｬ＠ do oovo edlficio do A eIpo ição conlinúl alé 6 de Para Depul.ado, Dr. el da Cosia (;III8Slrlt, 
ｾ･ｲ｣｡､ｯ＠ com que ｾ＠ operioleoden jauelro. das 7 â! 9 hora da noile. Lauro Severiano M uller, de 
cla tio la o DOIClpIO. a capella do Parlo lambem eslá tenente coronel Francisco o R',orl" não pode poupar elo- _ _ _ " . 
1101 á IIIU ção republlcaDa que 110 em ･ｾｰｯｳｬ｡ｯ＠ o preseplo que é de Tolentmo Vlelr'l. da S 
dlloa se lem mo trado do apoIo po' coslume ali apre eolarem. e Dr. Victorino de Pau 
pular. _ . R' dllno de ser apreciado o bello Ramos, 

Nos as lehcllaçOe . quadro G t R' I d . 
. _ lt aoo te ｾ｡ｲ＠ , pre 1 De ordem (111 direcloril, 

Na capella do Dlvioo Espirito S n- Como eSlava 800unciado, bouve ,dente • . - O Ｑｾ＠ secretal'io co aos HS. sacias e eImu. 
lO, celebrou se I 25, b j hor J! missas em S. Fraocisco, Meoioo AntonIO Peretra da ue a parlida do correole 
d. mlnM, mls a do na ClmeOlO do ogar 00 d,a 34. dando 
S obor com a i'lencla da admiols- Deos, capella do Espirilo SaDio e e Oliveira. -O 20 secI'eta· recibo do correole mez. 
tração da Irmaodade. Malrlz. rio, Franci co ､Ｇｏｬｩ ｄ ･Ｌｾｲｬｵ＠ Florianopolis, 26-f!-98 

Na me!ma capelll . está exposlo á Margarida Pedro Campo!. 
adoração dos fiell a Im gem do ｍｾ＠ NECROLOGIA . 
0100 J, u em um lindo preseplo .. __ . Irmanllade do .... , .... 
preparado pai 11 1111 Irmao

d 
Jovita Falleceu, a 26, no Recife o sr. Eleição ele 30 A abaixo asslgnada aar.d.e'-

Xnler da Fraga. con sprVlo o·se em . . 
exposição o prsseplo loda a nOlles LUIZ Rodrlgoes de Carvalho, cuoha CONSI!LUO MUNICIPAL das al peuoas que, a seo 
d. i ás 9 horas ,alé 6 de janeiro . do do oosso amigo AlvHo Oeolil a Reuoldo o Cooselbo Municipal coolnbulram com esmolas 

quem apreseolamos oossas coodo- em 4(; de dezembro de 4896, em Virgem do Parlo. . 

o Beijo 
se ão 81lraordlnana procedeu, á d'l- De esmolas leve a qualU11 d. leoeias. f i visão do municiplO em 44 que _o entregue ao 
eleitoraes para as qoaes ml sao Auguslo Jacob de 
mezario e soppleoles para A lodos a gratidão da o Beijo é a uoicl mu ICI que faz osso amigo Dr. Emilio Gi cbo 

esquecer a Lagnma. passou pelu de goslo de perder 
r.. 'eUo. hoolem uma eslremecida filbioha. 

zas eleitoraes d. s duas sec signada e as bençãos de 
bem assim designou 03 editlc ohora. . . 

EII, Ii pela e Ir.da em lõra, pés 
mergulhados DO orvalho da mlnbA, 
olho til 5 ao looge, OI lorre elguia 
do mosteiro que pooha uma maoch 
bran"l o quella folhagem nrde-ne· 
gr. aOlr,meada de DOres nrmelhll 
• ｡ｭＦｬ･ｬｬｬｾＮ＠

-Bom dia, frei Marcos . 
Era Grelcheo, a paslora de ea

brll, 

de devem funcclOnar as dilas Flortanopolts, U -II-M, 
Da eleiçilo que se deve proceder Damialla ROIa de Je6U! 

di ao do correole, e qoaes os q 
A bordo do Porlo.A legre, cbegou lelrOes que comprebeodem as allu-

dldas secçOes. O P A Q U EU 
a esta capllal, com sua exma. fami · 4' ecçAo NA 
ha, o illu Ire goveroador dJ ESlado EdltlclO do Con elbo LAGU 

d VOlam oesla secção os el Sabirá na madru"ada de .. 
Dr. Rercilio Pedro a Loz. ahstados nos 'o "o 30 e '. aua,'- In .. , , .. , • elro para o oorte du IUllIlPll. 

OUiS andlçOel, leirOel alé o o, 233, carla e p"III,lro., 

Dr. Hercilio luz 

s 
(ei 

o o 
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aotig' cua de enSiDD ｾｰｾＮｲＡＱ＠ ｾＱｾ［ｾＱｾｩｾｾｾｾ＠
H t I L 

A ＱＧＱｬＰｖｉｄｅｾｔ＠ ｾ＠
ｾ＠ ｾＮ＠ ｡ｮｾｾ＠ ag ａＺｧｵ［ｾＮＱ＠ ｾＢｾＺＺＺＺ［ＬＩｾＢＺ＠

I) bailO aUllUldo le ,houra ocicdade de S >lrUfOS 
I.· r<commendar la re "-llanl pu. , " • 

reabre 50 aulas DO dia Lllco o aeo hotel, IllQaJu Od Tua 111 de vida, j('rrcslrei ｭ｡ｮｾ＠
,le Novembro .. 1 

ＬｾＮ＠ ｏｦｬｴＧｲＢ｣ｾ＠ ｡ｾｳ＠ Ir. bo pedAl boa tlmoS acel( (,Illes, com 
"lJNIe ｾ･＠ me", boa. bpbidd' e PlllolPCOl séd Capital ｾＧｦＧ､･ｦ｡ｬＬ＠

de janeiro. 
<IQue mIl'" e II,elho 

viço porleromos fizer R') 
EUluo do <Iue edurar e 111 
st ruir a mocidade '/ 

r. nua Ijllotrto . . • . 1 
Oq ｐｬｾ［＠ do no ",,' IImuo'. Dn61tllllJa rlcsl'l Cal>lta 1I111meoau 'OIIA ｾ･ｺＮｭｬｊｲｯ＠ de 481;G. '<-v' . J , 

As crUllp ., '1 uo odo al,jaJas em ' I) LI. d d 

(Cicero d DI"n ...... U, C. 
espaço'o '01,1" os colar, re<piralldo Ｂｒｉｾｉ＠ GI, do or ('/lS as 
.tr ,UI u. uwvoodo se em pleo. Irber p. pes c)as precizarem 
dade e banhaodo SUl! juvenis Inle. 
IiKeocias em ond,s dd luz, aproveitam ｲｾｾｬｮｾ＠ ｾｾ＠ ｦｾＱＧ＠ _gu ros. 
mUito, o dobro mes'110 do que entre ｾ＠ - Rezidc 110 ＱｉＰｴＨｾＱ＠ Brazil. direcçJo do COLLlGIO DU,Ufl, as Icanh das paredes d peque. .. 

em IDUlt conslderaçio o aJ" •• Ia. (3-1 
compl to d iostrucçAo priml- RI,., breve a clsa de uma senhora f1e.Jdada 

como alicerce prrmordial da tomo Ilmljamos, silua Illar para tomar <'..unta de me , com .er-
superior, coollouará no Iprulvel e em opllmu colld ões hy· ca a e íawiJ' ｾ＠ Ut r. de chanrC1 em 

aooo Ilct",o, a empregar glenlca.. Alé la, porém pode· • 01'8 Veneza) 
seus e Corças para bem mos augmelltar o oumer um Ias tres 111 ; ara te-se madeiras 

os creditas de conllaoça que co .. que encerrAmos as no pm bom arde 81.10 e tlllllen- o pOrl&!, 
aqui ill.e têm sido dispensados do anoo leC:II o proxl a ｾｯＬ＠ to . serr da! ｬｉ｡ｾ｡＠
muitos dos dlstinctos cneCel de s,lvo se ae der algoml ga, A . I .l8 ｴｴＮｾ･ｬｲ｡＠ t r s, I-

desta c pltal, confhodo·lhe I. !'lO IA RECOIIPE pes oa que JU gar ｾｯＮｳ＠ pH' bOI chanll 9 q I_ 
ucçào de seu mais sagrados Além das l'Ualas meo' nos ca<;o ,queIra entender .. qUlr outra en omlXlend ,erteloente 

hnrAO--OS filhos. ' e que A l' d d S ao ramo 
oão desmerecermos de tão recebemop di todos os 00 dlsci- se com ljre o OS atl OI A'" 011 id- e oili-

de apreço Dão nn. caoça- pulo, paga do ｮｾｳｳｯ＠ CIO o tra- Coelho. ez na o a, o o qu'e' iSl'õe 00 
de esllldar os mais IL"Jeroos balho, moita 00, liso gaamos com a .. e ab l-cimento d.s· 'machlnas 

reCIJmlO e[IUados methodos de eo- as ｰ｡ｬ｡ｾｲ｡ｳ＠ ffectuosas qlle Ias Co- préci as ta Irabalhar 11m mõfdeira. 
afim de faCilitar e toroar apra- raIO dirigidas ｰｬｬｾｳ＠ paes de . alguos PRK 001 .0 
a traosmls ão do primeiro eo- dos nos ·os alu:Dnos e e poclalmen- , ＨＧｉｉ｟ｾ＠

inCaot il 80S 110S os discipulo!. te pelo honro,o om cio qae ... 101 E . • 
endereçado I ｾｬ＠ do corrente pela 11- PUL EIRAS 

Moita preci o se torna qoe a cria0' lustre dlrecton da lustrucção Publi DIVERSOS GOSTOS 
eocare cola prun ria como a ea deste g tado, e como alleslado João Bonft\ntc Dem ria 

uação da ｣｡ｾ｡＠ lia familia, Dão de recommendação e bella recom
seja o collegio apontado como pensa ao oosso oslorço aquI o trao-

ｖｾｉｾｴＺＺｾ ｣＠ de castigo, sonão como d ce r vemos: 
di . Temos bastante conhecimento .Constltulndo a missão do eosino 

.. ,aulurluade palema e dos seus li
: oão havemos ser o aio de oos- um trabalho por demaiS arduo e ao 

alumnos, mas tambem não ha- mesmo tempo uma séria responsa· 
bilidade do preceptor peraote a so· 

BANDEJAS 
muito elegante. e por pre . 
ços baratissimos estâ O abnct a 

ser o seu tyraono. d d b 
vivemll enlre nossos ｾｩｳ｣ｬｰｵＮ＠ ele a e, por ISSO que os aos exem· 

com o obreceoho carregado, ｾｾｓｕＺＭＺｾｴｾ｢ｾ､＠ ri ｔｲｾ＠ ｣ｾｬＡ＠ ｾｾｯｲｾ･ＺＺＧｳ＠

deneto A CASA BRANCA. de, ! 0: eu 
--- ob ' qulO de m ndarem. 

::;ald t' seu,,; debi o até ao 
fim dI) ('o : rente anno. mil .... com o sorriso de om pai que se sentlmeotos das cnanças, Dunca po

ditoso no seio de Camlb ho derei Jei ar de louvar o Irabalho 
e labOriosa. daquel/es que e dedicam a essa no 

ENSINO bre mlsslo, pro. todo assIm um 
o mioo procur mal dar, quao- revelaote ,erviço a sociedade e fi 

"" •• lvol, o c.ract r inluitivo, me- Pallia. 
que desde /ta mUllo se Olmos Teoho, pai, verdadeiro pr'ller 

resultados satislactorios. em feli ci tar-vos pelos bODs re ulta-
muito I I"ençio das dos que oblivestes este alIDO em vos' 

'lia dos nossos alumnos para a so col/eglo e e'tou certo que canil· 
menul, que 00 prindlpio de ouareis a oblel os, em vISta do vosso 
mez costumamos remeller, criterio e do vosso zelo.-Saude e 
contl do aproveit menta, ap- Iraternidade.-llorocio Nunes Pirel, 

e faltas de seu Olhai. director gera!., 

E ｾｾｉ＠ ÍI ｏｾ＠
Pha ia C Haura H t1 

relos e 
sadio. 

Para 
phl . 

iofurmaçõ n I I 

I\UllII III\lO pela lamilla tudo aleaD- Para mais esclaroclmenlos a res-
o estre; Isolado, conlr ri do ã! peito do nosso clilerio, dirijam· se Attenção 

esgoll em o ｬｯｲｾｯｳ［＠ da professor João Maria Duarte, á 
que a [amill3, ao recebei a, rua E teves Junior, u. 28. O pl'oprietario da I ｡､ ｾ ｬＭ
ostre iodiff rente: dirij ao 

ｾｱｵ･ｮｯ＠ uma palavra de alellria ou A DlRlcclo. ria Ondina, , it< t\ rua Re-
de elogiO 00 de ceo'ura, ＵＭｾ＠ publiu n. 12, de Iara . 

•• nlllrlrle iodicar a oula. E' oeces- f bl co 
ue se ｭ｡ｮｴ･ｯｨｾ＠ relações ba- Aotonio Vieira de ouza, reshlen- seu re ｊｾｺ･＠ e a0,Pu I ) 

entre a escola e a flmilia. te em S. José, declara que não se que de hOJe em dtante re-
AVMI SÃO res poosabrlisa p.0r qualquer dIVida solveu nder as bolacha .. 

Não se destinando o 1105,0 collegio que sua mulher dça e para que n[lO ' a 1 ｾＳＰＰ＠ o ('ento n.im co-
. auem se chame a Ignorsocla az... ' 90 _ 

correcção de defeitos e VICIO! ·cieote pelo presente, mc lias vendas de ｾ＠ pae8 
visto querermos . conllnuar I Q-) 4" 96 . 50 é' d 

e uma feição toda IDstrucllva Florianopo IS, --- ｾＭＭ . -l para Ct ma, a l' I a 
tiva, preveoimo 10 I mpo. um. 

não serão admillldo ám trl ula Miguel Madre Feroande., nego· Florianopoliii, 27 de de 
• ...,...-.ulOosincorrrgiveis ou despedidos ｣ｩｾｮｴ･＠ na Enseada de [lrtlll, laz CI- zembr dl- Ge . ma-

utra escola. eote aos seu i devedores que pas ou t· 11 
IDau exemplo por i só é UOI pe- procuração ao sr. .andldo PereIra no ｾ＠ o . 

• ｾ＠ ,...... QUII1 11 ｰ｡ｲｾ＠ luer ubral1ç8 -----
uindo os iocorrigiveis, pode- atDlaavel () judlclanameo e SI pre · VENDE-SE 

rer no desagr do de Iguns, • 
t ses IOr. b .1 lO; mas sa lvamos os 10 eres. En eada de Brito, i de llnenl ro o o go. te ue 

multas outros. . . • 96,-&11 UBL MAOU FIIR 'AN- de Joao lOto, a_ ... ·• o C D 
O bom procedimento que eXigi- iO-U tracto ou IIRa-s o p'eJnt. 

. dos nosso alumoos no colle- VBS 10lDrllaçi:\ . 11'1' la tYl'Ollraphh. t 
bem o exigimos IOra d'elle; 06 

r"'a, Iam ｦｾＮａ＠ adborlr o pó do ano •• <6-88 • O""U'''TlS''O _ Velaml de R,-II',el'lI comportamento oas u '..- THYMOLlNA RAULIVElf'A ....... __ '" w 
será mollvo de desagrado. -

li . 

o 
o .. 

:m BE:M: DIÉTA. 

-< a: 

•• MPR. QUIl •• PR.O' •• D. 
UM BOM PURGATiVO 
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N acionaes e ... Estrangeiro3 

RUA JOiO PINTO 1 
ｉｾＬ＠ .1 ..... I0.8Special de cbapéus, acaba d. r.ceber pelo u.li

JI,or, a ém d'am sortimento compfelo de cbapéos pari bomens 
｣ｲｩＦｄ｡ｾ Ｌ ｉＧｄｉｏ＠ plra cabeça como de sol, lambem um YJoo li "riado sorli · 
1II1II.04ll U1IIarinbo con.\aJlle de: Grnllas as mais CIlÍCI e modernu, 

• ...tI 
I , .... 
t:, . ., 
Q) 

...:I 

IEW. 

Callarinhos 8 punbos de puro linho, Issencil ,o que bl de ｳｵｰｾｲｬｯｲ＠ d. 
afamados fabriclnles, Delellrel, Boltreoir, Pinaud,o Pierre, Rurer, R " pa, 
• ntrOl, dintsll qUllidldes de o/eos, oriza elc. AluI floridl leri rol 

ｾｳ＠ arrol ,o que bl de sllperHno, bonecos mU(lo !indos de bisouil, G, l r 
ｾ Ｇ＠ • para clmiu, tuenda Hna , IrnesslS plra crianças, grlmpos, ｰ ｾ ＧＱ Ｇ＠ . . h' S' b'd 
t, I"ne. , bolu de borrlcha li cehuloid, ｣ｬｮｩｶ･ｬ･ｾ Ｌ＠ escons, uma q\1anli- Vende as legItimas mac l!las ｡ｮｾ･ｲ＠ rece 1. as 

pu ••• hrWqUll10s W. criança, e outros mllilos afligos concerpen/es ()tamente de New-York. Nao rec eia competidor; 
luà .rmarinbo. CouTlda-se aos srl 1reguezes e exmas. tamílias a tueru J' am bem é no 
nal 'fÍ\Íla 10 e I1<belecimenlO, que ubirão counncido. da "riedade de s ' 
.,U,o •• d. modicldade dos preços. Joa-o Bonfante Dem 

Nlo SI ENGANBM, É NO CHUtO CATHARININSI!: 
Monteiro A brev e Cabral 

ａｴｴｾｮｾｾｾ＠ I ｾ＠ ｾ＠
Vende·se I clSa sila á rUl.-lolé ｾ＠ARMAZEM 

DA Veig. , D, 9, antiga das Olarias; lem 
regular lerreno com aguas e planla· = 
çilo de arvores truelireras e cateei 
ros , 

Pari Iraelar com Wendhausen e GRECIA 
praça 15 de Novembro n. 25 C.' , Da rua do ｣ｯｭｭ･ｲ｣ｩＨｩ｡ｮｾｲｾ ＧＬＩ＠ Z 

CONSTANTINO GAROFALLES ESPELHOS-
O ARMAZE f DÁ GR '<; CfA , á praça 15 de Noyem- riquissimo sortimento re. = 

bro. tem sempre em deposito e á venda por preços cebeu a Casa Branca 
bacatissimos todos os generos do consumo publico, . 

Acaba de receber pelo ultimo vapor um grand(> WlSnUçGES ...... Itm) Cttaria.u., ｾ＠

ｾ＠ variado sortimento de seccos e ｭｯｬｨ｡ｾＮＮＺｳａｓ＠ VENDE-SE = 
NOZES noos a cas.a áruaAltino Corrêa, ｾ＠

AltIENDOAS esqmua da de Jeronymo .... 
- ｇｏｉａｂａｾａ＠ Coelho. 

TAMARAS cocos Trata-se com Belmirc 
BACALllAU de Souza. 

Quem qu.izer comprar por preços baratissimos -----
.í s6 experimentar indo a este estabelecimento. ATTENÇÃO 
E O Arm azem da Grecl' a Vende· .. um bem monlado Arma-

, ｵｾ＠ de seeco. e molbado. silo a rua 
P ÇA1S DE NOVEMBRO lo 25 ｾＡｾＺｯ＿ＡＩｲｲＮ｡＠ n. 68. Para Ira lar no 

CONSTANTINO GAROF ALLES 

ft411 "" medi"", III!''' 
C!OU& ............ como. _ • . ..,., 

conlraT_ • 
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