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N'est,a ~p.oca em que soffremos todos, po
bres ~ ricQs, as consequcncias uos erros do 
passa~o, 'a carestia dos principaos generos 
de alimentaçãO, como a carno e o' peixe, 
que sã.!> retalhados por um preço fabuloso, o pessoal da úil'e(~tot'ia dalllstl'liCl;JO 
nun~a visto, deve merecer a attcnção dos Publica0 do Gyrnnasio CatharinensodeJi h(\· 
pOd9,ijes publicas. rompendo-se colldescer.· raram tomar lticto pOI' oito dias. 
denc1.as,ab~t~ndo-se todo. os mono polias do 
sorte que a pobresa, que constitue o maior CA~.lBIO 

numero da popuíação, seja altendida nas 1 Cambio do hontam .. " 



o ESTADO 

Homom sem prostigio politico e sem valor 1seja ágl1clle minislcrio illdemnisado de tal I. Depois os policiaes amal'l'~ram [orte- ·I A. sua tbeoria sobre o· .procedimento dos 
p':~SSO:l1, eleitor do.. Ap~al'icio 1\1ariensc,_ ê, q,uanLla, q.u..~ dere ser entregue à thcsoul'a.~ rncll!.~~ i,lelas bl'~~OS ~o .(~&:~!:~?~_~~~_'_ c~~~_, ~~r= a?minisLl,(lu,Ol'OS l'eSlfmJ~-so no . seguinte 
n9 emtantoum Optll110 Instrumento as maOS 1'1:\ ~~;l r;l,~f'.nll~_. l!l?~ ht!.l.~ C :1%ii1.1 u "';ulI;,urraritlll IlULi.llltu Iúlalogo hando entro eUe o O prcs~dente do 
do e.stilhismo,. I ]o,IS 3hlllllla elltaladella da ·qual qaere- 'lU"'"" dias. \ tribunal. 

Com a sublevação do 3° regimento passaw mos ve:' COIlJO se desvencilha o governo do LJola, aeçfio do tempo, pelos maus ITatos /Ij 'cútlml-lc- Doyeis resistir ás ameaças. 
ram a. fronteira diversos soldados acampa· Estado. . 'llle O pobI'e llolHCln SOrfl'ClI c da[lue!lo i.('');)I~JI;;;-(i.nando os ladrões sahem ao 
nhando Oalferes lIIolina. I E:-:haustos como se acham o cofres osta·1 i~10dv ii,i1iJ(;diLl;,. a ~il',-,ulaç.ã,u uu sallguu, ]!U., 1l0SS0 c1ncontro a podir-nos o relogio, nin. 

Batidos em Corrientes por forças do gO-\ doaes, sem I'ecnrsos até para pagar os rnnc- Itceno flr,on em n"'OI'ando estado. guem nos pôde condemnar pelo facto de 
verno a.rgentino, muitas praça~ tl'anSrn~e- eionarios pl1bli~os, muitos dos quaos estã? :,'\. ·g~l~g l·cna a~acou-Iho os ~)t'aços, c ~s Inós Ocntrcgae-H1OS. 

li ram a hnba para apresentar-so a guarnlçao. Iem atra7.O, anelOsOs 'lgual'damos as pl'OVI- 1I1aOS. l 'Solas call1L'<un a.podrec.ldas; UBrOI S I Pl'csi_tümlo ._Quando nm ladrã,o nos pede 
" Quasi todas foram degoladas na marglllU de~lcias, do vic~-~\'esidonte para satisfazer a des:pega,e<tm-sc as l~(ll'n cs uos hraços .Gos Io rciogio e um. deveL' de justiça chamar 'a 
~ , do Uruguay, . eXlgenclado 1l11l11stel'io da guer!'a. ossos nus, l'opellentos , penderam dos an- policia e pedir-lho a sua protecçao.

I O soldado Firmia!l0 Heleodol'o i\le~des, ],;111 questüo de dinheiro o g~vel'no ce~- te-braços ...~ vulgarmente conhecido pelo nome de Caco, \.I'al adopLa o conhec!do ~phol'lSmo-aml- ~luando Ja o caso ..d)]lg~l'a,. a, es:~ ponto . Outl'a dec!araç.ão importanlissimade Cal', I 
'() um dos maiS antigos soldado~ dagnello",·cpl- gos amigos, negoclo!=\:t p~ut,e, i . .~'.~.l .~()~J~~ ...tJ.0.D.ll11~!~JOl c:.t(.a ,.n'o1."gtll~{~~J\!.5 ~ :~\.sseps LOI ,a .seg\1~f;t~"~''I~n",{\llv011;~ . 
~ "ô . H -, __~ • • • ' . mll.:r;~t:;:;'J:_~.~fal.".;;:!"\'l.:l _ r'iILlJêij~...i~ lO~ · :.. w"'" ~----- • ,. ,,-......... ,..- . ...·I·lmnJt:Ü"h~t~I'M,o~~r;;Ja f)W1u., ~l dc v ~1."" /~" • .Jprisão do ex-mlll'S~l.:O.. BalhanL e a quéda do 

"~_.... .-----nO rio Camaquani, · . ALFI N r"';TADA.S çad? PolIceno foss@ rometlIdo par?,c&~.ti.l ..mi<:i€..r-:-B' '''''JYGj,,,,,,,;· 
_ I, -J'reso pelas forças civis ao mando do cal~" Cú[(uMo Nill rj Ju,ni1â ' capital. , ~- _ I -]~m 488G, disse Lesseps, o IÍlini:stru1 dilho Clauui~ d'Andrade, chefe da quad;I-1 Obrigadissimo peloP. S. que me.remet- E a pobrC"Vlctlmado reprovavel oxccss~ [das obras publicas, Mr. BaihauI, pediu-m.e

lba de a~sasslllos que assola aqu~lIas paIa- teu e que como pedlO-me fiz publIcar em chegou hO~.tvIll ~ esta clda?o, e desde o, uI valendo-se do nm IOtermodlarlo, um mlil gens, fOI o facto levado ~~ conheCImento do soguid~ as minhas Alfinetad.as, p, S. esse tlmo, Cl(laclao.~te.9 go~er~lador vel'l~cal3m Ibao de francos, Em troca prometteu-me 
'11 eommand.nte da frontmr,.., • que fOI uma \'crdad~ira agulharia, pOIS pro- qu.e a de~HII~~,a naO tocara ? exag~, o, sen- que o mll1lsterlO apl'esen~arIa na ca~a~a 

" Uma ~scolta,. composta do sal genLo do 2. dUlio o effeito desejado. do ~ ~X~LCSs"? ex,lcLa da . t! IsLe ~Cl dade. um pr9Jecto de leI, auct?l'lsand~ a emlss~o 
esquadrao Hyamo, do cabo Angelo. )Iacha- Quando precisar n'o faça ccremonia, ,IolIccno so honLem fOI medIcado O os de obrIgações com premIO, O milhão deVia 
d? e do soldalo j\[al't.lOS da Rosa, rOl mCUlll- olhe 9ue assumpto nàO lhe faltará e quanto c!;Il1COS '\lIe ~ ex~m,!na1'am pasmam de que SOl' entr?gue em prestações. ,Baihautcobrou 
blda de trazer o preso. . . a maIOr ou menor enel'gla na exp,'c.Isclo, nao hon~esso pC,lomdo.. talo,seu estado. a pl'lmou'a, que era de 375,000 francos, 

Amarrado em um c.vallo, Junto a c,dade guie-se pela lIepnlJliw, o jornalesco do O. DI'. ,,3111'0 Rodré ImmeOlatamento de- mas não lhes foram entregues as restantes, 
d~ S, BO~Ja, no lugar dcnommad? Estira, ]/(/u/o r(!1ilO,~ Ocomp," C ali achal'á os ter- mlllln o [ll'o[ello da seguran ça de Igal'apc- porque não foi approndo o !lrojecto em 
101 assa~smado pelo cabo Angelo ,,1 achado, 1Il0sappl'op,'iados. mery, a bem do sel'vlç~ pubhco,.se.m pl'O- questãe. _ 
com dOIS t,ros,. . Lembro-lhe o nhoMhó campesino,aqueHe, IJUI~~,~I,e ~:~~l'~,~r )~:o~edlln,ento CI'I,'."'?,a!. Depois destas docla!'açõos o presidente

Ql!aes as pl'o\'lde~cl~s tomadas pelo com- ISJbc. o ex-secretario do Laü!O, aqüBHa iil-' .. '-"L(~ \XHü uiloiLu UU ~t'UIJIU du ., . ,J',.\ ., UIsuspendeu ;t auJiencia. . 
ma~ndante da .fr.?otmra.';. I\Ql . ~ " "'11 ? I' noc·enle c!'ian!j<t que passa. a "ida a dru.prt}' ~~l~(~fla, S~W~ I:a.~lÇ:1. pul~.l~~a, ~ae,s :gt1!~ pal:a I , {J L:onclc de .L/ossepssorá julgad.o, a reve(;l

ll.na.l a. pumçaD soffrlO.a. p ..... o... a~~;:'::i~I"OS .. e que cbupou lambem na chopim a vacca I<l.:!uGua lOL'd,llGaIH " ~l~lll ,L rlgOlO:;o. lnqyc-Illa. 
C~mo este muitos out.~·os f~ctos (oram. alI go.,.'da .do napolcão Oque hoj l:\ está {nliCl'- rito pa!'a re~ponS3,!)!!tsal' t~dcs ~..s unPlIca-1 .L\S rcYcia(~ões de Carlos Lesseps foram 

praticados, ,sem que ate hOJe tenham Sido 1('//[0.111 , quasi sem "ida. .. dos neste crIme das auctolldadc" m~Iito ,commelltadas e augentaram o sobre
responsabIlIsad~~. os seus aulore~.. _ .E' precIso qtW o armgo sa!ba que nho- ",!ti} ~,'~f'\X~ ) li .HS no ~t \.Ni\~l '\' Isalto (lO mUItos pOIlLICOS, que temem, com

.~manhà publIcaremos a notIcia de ou-I nhó, sabe outra coisa alem de chupar no I ,. ",,--,,- ..1 _' . .. . -' _ ~ ) l .• Irazão, as indiscripções dos admiradores do 
tro Ig~IaI. . ,. 'dedo, sabe lambem fazor propaganda e I l:AIlLOS 1>10: ]""s~",ps !XTEIUWüADO-OECL;\- Panam e. 

O CIdadão commandanl..e rlo ~o ~lSli.·ICLo I formal' partitlfJ !1 :r:..\ I,.:Ul~S B[P01~T,\i.\TES O incidente Jllais ruidoso da audiencia foi 
mande syndi.car estes (ac\.Os, conhecidos POI'j Nós é ql.IC:~mos IIns i!J'lO~rHLles, que não. ,o À1,rimeiro 1'00 intorrogado é Carlos de Iprovocado pelo advogado geral! Mr, Ran,. 
todos os hab\t.antes da frontp.lra, \'Iainu~ eStas c~u:sas, e s~ naO fossú O Pw LC~S\.i'pS. , ".. . , I l'Crg~IntOl~ Opl'e~Jdento ao..reo como LI

-? das Pwda.), amda estaila encoberto essa Est.<\. sereno, COll CCHSSI!D0' Dmantc qua- r nharn Sido disti'IDmdos os 970.000 francos, 
PA.RA ONDE V}·.. )!OS . Ihabilidade do Nhonhó. tro horas cJcfende-sn arlmlL'~"el.m~nip.; res-' I.csscps respondou: 

Ao «Echn do Sul)) foi most.rada uma car-! Pois e yerdade, este Nhúnhó formou pondendo S6i~1prO acorladalllel1Le a:s pergun-l -Entreguei uma parte delles, no valor 
ta~seripta da campanha e da qual se lhe Ium parLido forte, fortissimo, e [oi para isso Itas quo lhe dl.]']gem sem se com prOIl.1etLer 1de GOO.OOO francos a Cornelius Hol'z, por
permiUiu a publicaçãO dos toplCOS que que para aqui veio como secretario, e de- om nchuma deUas. , ,que a inflnencia elosLe homem era tão gran
abaixo transcrevemo~:, ... Ip,üis, corno o .~a['tidu j;t. e!5tava ' íuri~, elie " tJarlOS ~iC Le~:c. p.~ tl'ac,a com (le~enlO~;a-1 de que era impossivel negar.. lhe o que eUe 

<cO nosso commerclO ~sta dcsammadISS!- fl(:"o n sem partIdo c partlO pa.ra. a capital fe- ço e ,clareza a hl~1.011a. da CompanhIa do I a- IpedIa . . 
mo. Ninguem quer sortir-se, e mesmo as Ideral, feito depuLado Inama, expondo \.odos os esforços que se .11", IIltn-(inLcl'rompendo-oj: 
praças de Pelotas e Rio Grande difficilmen- E para nãO embaralhar a fut!'ica, muito ompregaram [laI'a que seu pae, Fernando -Chamo a' atlençüo do presidente para 
te co~fiam seus genero~ para o InterIOr: de proposit.o;esqnecen-se do programma e de J:osscps, o celebre csnstrnc~o: .do canal, os resultados que pode ter a declaraCão do 
com justo receio de pre]UIZOS, aLé agora só so ~abe uma causa, é que elles Ide Suez, se oncarregasse de dll'lglr a em-I accusado. , .I 

Então, os ultlmos assal,tos que se deram só desejam alIVIar ocofre do Thesouro, que I preza. _. . . . - DIga-lhe V, Ex, que c,te factos sem re
nas casa.s de Lopes ECiiererria c BOCl- está sobrecarregado com tanto peso... I Seu pae nay podIa negar-se a dll'lg~l' un~aIvelar Domes (I'W/WI'CS no a.udtlOrw). 
obas, no municipio de D, Pedrito, e italia- Te... mais nada,.. batalha depOIS de ter ganho uma vlctorIa Presidente - O aceusado tem o direito de 
nos Bernardo e Domingos Dias, no munici- ONhonhó, cumpri0 a pal'te do provrl1>n- memoravel.. • I'evolar nomes e factos, Exigimos-lhe que 
pio de S. GabrIel, espalbaram um te~ror ma. do partido do qüa foi fundador, lá isso ,0 presIdente do Lnbunal accusou o~ ad- Icünte eümo empregou os fundos entregues 
geral, a pontos de qu~ nem ha cal'rCl.ell·os cumpri0. mlstra~Ol:cs do lorem ~nganado o l}ubhco e à sua guarda pAIos açcionistas. RI mister 
que queiram condUZIr frN es, por temor, Voton peio augmento do subsidio, e pelo os aCClOlllstas, annUlIclando.que, pelos~on-l que lalle com toda. a hberdade, com lodaa 
de serem atacados e ass~ssmados, subsidio nas prorogaçõcs, ... Lractos ~0 1~1 .os emprOlleIr_Os Hersen~ e Cou- c.lareza ou onLão podemos renunCIar a es-

Vai tudo àe mai a 11 0 101' , e n~o ha quem [ .Ta' ré O meu amig.o que o homem não en- VI'O. Ul' " al)t'I ~:lr,.m O. c..~nal tio Panama com aIclal.,.cc.or a qu.estãO de .q..nc se tI'ata. (~'1l/nW1'es 
possa agora conter essas corrertas. II nanou a ninguem; to patriota mesmo as di- quantia do ,,·12 mllltocs d_e fI'ancos. rir "!1l'"orarr;r. nn ]Jub/.tro), 

---: ~eitas .. , Lcsscps declara q~16 nao se fiXO~l ~omma I D'8,'I~[i,.;;-~e o tribnn::J me ordena... 
Por ordem do preSidente (OI do Estado Quando se t.rata de fazer propaganda alguma e quo os CItados empl'Ollell'OS se I'r".,itll.>u/r - () tribnnal não ordena nada, 

foi hontem posto em liberdade o nosso ami- para dividir·su o (',obre do Thesouro, o ho- oiTel'ce.eram para Go1Jt'ar o melro CUblCO ao Ir. Jo~ .\. t.em o direito de se calar, se quizer. 
go Luiz Guazina! que aqui ,ch e~o~l escoH~- 1 melTI .~·'.[IJ'(i. 1Ul;' o, chupando sempre \ ama- pre.ç,o a qne o cobraram quando se co.n.- COI.Hido-o, poráll1, a falIar para seu proprio
do. sendo recolhido á cadCla CIVIl, no dia relrncnlO exclama: . stl'UIU o canal de :-)llÚZ,. intel'esso. • 
~9 de dezembro ultimo. I - «!:'ara bem ela l'atria e felicidade dos Húconhol.:? que os eng.enh6iro~ se CqUi~'u-1 

O nosso amigo foi preso em S. ~ Cpl.\. OH- nossos amia05JJ . jcaram a c::pliea qnal [01 o obJúdo da tIl- o. • t· ",., Icll',t- .Ie .J'll,-,le,'. ~ ""' , I . .1' - . I - ' - ') - ~ , ' 866 I ~' ,.11 lôlll ll OI ,.,~\ ~_ Jàe reslOo'J)ur tfllne (e ((SCuIÇaú)), ale IUJl' I E(Ii~a lá depois que o Carlinhos não ~ p l'CI,: ;:O ,tt:,I~tl,~!H i .)10 o SI> .i'í.oll~sea~: , I ..' 
não prova o. . li r~;p cr to . Is lo SI.... lll[llDtl_'ll1 o 1l1<lXllnO cllldadoem 0\1- --\ (Ü~s (~Oberla de um novo satelhte de 

E assim .se conse:\.'a p!'e~?~ d.~rant~, n~a ,i s :_. m r.,1;tgan;w, t' quo ellú e, ntTla croança :;"t.: :~l; ,.~ , :~;!::b,,~!.{~f:b,!';,l.I.:.~lM p::dess~l.n pr?:,h,i- ,illpitúl' fo i o l'esultado de pertinaz estudo 
de um mez: um mez. um 1·[O;lOclf) rc:-,rWIf ,l- lla d ln a.(~ cngraçadn. que faz gosto a gente I, ,: •. ,~.l,,; ..L " 0, ,,01011115:::00 pala U lL\-mllll ::iLlU quo sobro este phncta faz o sr. Barnard.. 
vel e conCeltuado,.. 'l·e,. ... Ha!"anL . I 'IStI'Oll0I110 do observaLOrio Lick, na Cali

Esão deste jaez todos os actos da ,c!ega-\ :\a propaganda , quando elle fallava com I () dCpOl n~cnto de Lesse ps Call50ll pro[lln- , [orilia. 
lidade!» ,HjllAl!;l "oz !l1ro.li fl !l a, (',ommovi:J;:l,!l' o h;ula- ela llnpL'essao no ;~lHl1t.or}o.. I Duranle o mel: de ,Tunho uitimo este as· 

. ,- _ I lo dI) sino U)'/f !I Ih, ua !ualriz .. , I Do lnt.nl'ro g~~ to l'IO de Carlos de Lcss?p~ IIt,onomo empregava para o estudo ào glo-
Temos hOJe. mais um deplorareI fadO aI Olha) (':~r.o amig.o" UIl te faço prcsr;nte 'I' d:~,dt~,z~s ~~ que.,;) .~o1l1bra da emprcz;~ (~O j l ;t_ bo ~le Jnpit.er c de seus satcllites o teles

expor ao ~ubhco , . ' d'clle, do ~,honhó : e leu, toma conta ti elle ll.lnU S.ll cobli-l\am enormes aglOs , CO I,~O tie cOp!O de .-1;2 pollogadas de abertura. 
Em meIadós do mez de .do.zembro proXI- e lrata-o bem, re?Lo" a ~olllbra.do, tod,.ls ellll.H:ozas 11I,1?1l- Em ,1nlho. sorrio-so para. os meSiIlOS es

mo findo uma força "patrlOtlcall comman-I Eu, C0ll10 jHenho dous de quom traLar, IeOl ras em que a ((cilantagell e ,IS ame,tças ' ,'''I d ,0:"1' I O~,,'" "O 9~ "lIe _ 
dada ~elo te~ent(! ~oronel Hlcca assal~ou a tenho o Pcrcirinha, o j;(?neii'rt., que é meu Ire~,i~e~e~t,~; n~,u,i~ 1~:~~?l "IIllPIO:·l::~~tI~SI~~)?...:~ :"" I ~t;'l\s~ Scx~!1~i\~~~~~ ~ t.:r~~1~!t~~a~ch~v Y~l~'l1ef~:l 
estao('.la oA.}.r~nkhn ','O~é (!a r.l1nh<l. , S'I.IIa.- 1s6, e quceu não dou a fliíi,guem n(,!~1 por um I' _~ ,-, !.~ c ,, ~o ,~t" .... !,lI': C"'S.~ lld'i\j.l , .. ~~P~.:'l. '.'i(W I ~ ~s hchas c nalOriaes e explorou .cuida
da no ~UOlClplO .de f-;, f-;epe. ,patacão, c tenho o toJentlno .<Iue c n~sso o :lU:S 1!1(.llI~s lLl ~UI:~~:~I,~11l::I,tl~._~..:t_~fll~1 .1 ~ _ ~s Idosan1ente as lm mediações do pla.neta para

DepOIS de. fazer enormcs est.ragos. :t nua de vez em qua.nd o nos dIverte brmc~n - I ddm!!1!sl!,:do~,-_.._.. ,-, ,-,::h'"'; oJVd C Hdl<1Il1 U C':'\1-1 yer se descobria novos satellites menores 
«patrIotada» 101rene levantou grande quan-IJo.. na. rocha larpoia a.s veze.s. fingindo de Icurso do lial'ao do l.tell1ach, de Cornelllls b h 'd 'I' 
tidade de cavallos, em nm numero qo 300:'1 rr,al'~ de br~ç,o c.oma legalid;.cJe., Illerz e do l~anque~l:o l-~\lgo (~bernrl~(!rl!nl: , ; ~!~~ ~~l~lla:~'~ :~.~n . c..onn~,?ll~~~Íil:ss!g~a:~ 
,iOO, além de enorme numero de (laias dê I Terás ponco traballl-o ,mcu amigo, ellc Ia ql~em se (leve a. lCIea aa OfI1lSS:i.O tle 01H'1- U.l'~ l:'~h~ t l il8t l n \ CI' pVl "-u ..vO", • uv 

ga.do. custa barat.o: dá-lhechnpa do farinha com gaçoescom premlO_ .lanCllO (e · O. 
Muito feliz ainda foi aquelle cidad~o P?r 1 assucar e não nrecisil mais. Estes banquciros rora~ll encarregados de Foi s0 a ,IO de Setembro que elle peree

ter podido escapar oi sanha sanglllnal'la I E' teu le\'a~oomanda-me notiCias d'elle, se cnLendcr com os bolSlSLas pal" co.n1 ba- beu mUIto UOI'tO do planeta um pequeno
dessa horda de malfeitores, que nãO O VIC- Adeus' tera acção dos inimigos da em preza do Pa- astro semelhanto a uma esLreUa do 43' 
timaram porque nãO O consegull'am apa- Saudades do teu amIgo. namá, grandeza. , 
nhar. .i'WÔ Ao OJúlil L!JoHnais e a Sot:iél-~ (;t)·lIénLlo Snspeit:wdo que fos~e um novo ~atolhte, 

Jfranklin Cunha. t~v,e [1{)r J~SO de ausen- p~ ':J. fur~~1 entrogues qua~l'o lI~ilhõ~s d,e it:ancos. dcter.minou a .sua posu;,àO om l'olaçao ao 
tal'-se daqüelle munlclplô, para onde· nã.o . .U Nao tem conta o dll1helrO dlslnbUldo pe- tCl'CClI'O salellIte, 
voltou até hoje. EX.CI',S50S la companhia, Foi uma complc!a explora- Durante as noites seguintes ('12, 13, H, e 

E laz-se tudo isto-irrisão l-em nome Em 19a1'apemery deu-se condemnavel ção, ·16) tornou a obsorl'ar O astro, quo não po
da RepubHca, em nome da ((legalidade))! excesso nor parto das auctoridades da se- Em rnsnnlO , a companhiJ. delapidou O dia SOl' uma cstl'eHa, rOiquc, durante duas 

gurança iocal. dinheiro d"s accionistas. horas o meia alaamas vezes, Barnard so
() GOVRlll'O 'Xl>!V!l>ADO l.'oliceno Antonio do Espirito Santo tem Carlos tle Lcssops declara qlle assume Lo- guia .osso corpo luminoso e observava que 

O ministerio da guerra remetlou ao vicc- alli praticado .varias, gatunagens e, Ó mesmo tln. a responsabilidade inlwl'ente ;'l c.ompa- sna. distancia a ~lupiter augmentava e ~e
presidente deste Estado, a conta na impor- co,nsiderado IOCOlTlgl vcl na pratica destes nhia, acercscen\.antlo que uenhllma c.abe a pois diminnia: el'a entãO um novo satclltte 
taneia de 60:280$000, proyenicnte do ,ar- crime s. seu pae, nom aos srs, Bal'ão de Coltll e 11 muilo mais di.fficil de obsel'\'ar que os dous 
rnamento e cartuchame fornecidos pela In- Ha mais de quinzo ~Í<~s , ~ah'e,z depois de Fontauc, E ste~ scnhor~~ apcna~ a~hCl·.il'am sa~.ellites do_ )inrtc e que .não pód~ ser e.xa
lendencia da guerra á guarda civica deste uma destas faltas. fOI Pohcemo preso o Iao quo clle foz, pOl' CSp"'110 rio sol!dar!eda-I m!!lado scnaO Coom os mais pOdOlOSOS IllS-
ESlaúo, e soiícilando providencias p2ra que j JJ.\õbaramenle espancado a sabre, Ide, Itl'\1mentos, 

http:estao('.la
http:olllbra.do
http:Jnpit.er
http:Icll',t-.Ie
http:clal.,.cc.or
http:Alfinetad.as
http:dec!ara�.�o
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OEST~?C? 

T nT17D T~ 
LU 1~l1lfl 

no uv nT{
Ui] ~ANTA 

OOIU 4. S tira-so 50:000 $, COIU 3 S200 4.0:000 S, com. 2 $ 400 30:0ÓO $, COITl 1. $ 600 2Q:QQQ S, 
COlll ~oo rs~ j 0:000 S 

,~--=~.;:;::-~~-
~ /11', ~~, ~ ~(i40 ~~ 
ZIit V It UU ~ · UU 
aA 7 série da 3" loteria será exirahid.a 

~~2,9Â~P~~2~t Ql ~~ p~~Ra~~ae 
Conl 3$ lira-se 20:000$, COln 2$250 tll'n-se 15:000$) conl "1 $;'00, lira-se 10:000$, cont 750 I"S. ti.'a-se 5:000$ 

As extracções desia loteria, UIna vez annul1ciadas são intransferiveisii, 
CASO CONTRARiO PAG A-SE ODOBRO 

RUA DA REPUBLICA. 8 
Endereço telegraphico--Antovedo. Caixa postal--?O 

___----------------~~-----------o-c-o-n-t-...-a-c-~-t-a-d_.or~A1"_.rr_O_N_r_IO.O. DE AZEVEDO. .ASA Livi'''''iadc Fio'mo &'l'R"'luinio' 
E~lojns p:\I'" leltra 1'ondJ 
PCllI~a s prnprins para. riscar mu~ica 

! . Idem par" fazel' letreiro emniadeiras-DO- I "l=>rcciza-se de urna ca- I pilllHfl ele . 

C
'1' sa l1as illllTlodiações das! Ctuwtas ospeciaes para pess.n~.s neI'YOS:l
ruas. João 1~into, praça D~~e;\ilçd para. braço propno ao Sr.GU~I· 
do oPeneral Ozorio c 1.... Ua da-lJ\'rns 

[ co i~onel F'GPl:l.ando ~Ia= TinLeiros de Setlllnechcr~ Ô (jue ha 'u& 
T1NIA n1) fi' \ PATr n 
UnlI1U 1)11 u. lllJLu Ichado. 	 lH1ai~ aperruiçoado 

InforlTIUção nesta t.ypo-I Prensa p:\l':l viagem 
l·grapl3.ia. Pape! esycl'.l:lI de r.anas para tirar-se di-Desterro I 	 I,'ül':sa:s ~ul'la~.
i .---.-	 Vende-so na livraria de Joaquirn FirmoTl TT 1\ rJ1-o I\TA-I\.Tli4 P ... V Il.. .!. .!. '\J.E;J..U .!. 'li '-' 4 	 i N ·ovidadcs littcrria 1& Ta.1'!]"uinio. 

I '''1 ,.,,, L I C - j---,,-·--·--d--1---
1 .1 ICnpllllo ut:iga- en( as hnslas I li aüiiCa e.OUCas 

SA::;CA SOBRE AS SE~UINTES PRAÇAS: I :::~:~ Id~t;':,~=z:::-,I,~"'~'''tl1nento E}I S. JOSE' 0

I", . , 	
11 

.!~Jn de .Janeiro-Nossa ~ge!!úh_ 	 ! HlC1.QHat, F<lÇO ,-cr a lOllos os me.u~ rret;uozes e a ISão Paulo-Nossa Iniltriz, agencias (le '1 Enllllo Zola-A IJC1'1'occtda quem SI} tIlll}l'c;-.sa l·, (lue iuuos ns puuilllJ
~ \Ie\'em acnmpauhal' uma nota. IllIpl'~s8a, pa~ 

Santos, Oampinas, Rio OInro; S:1.n Cnl'los do PinhR.l , SOfncn.ba. Riheil'ão hcdcl'II',O €Ir- ~.-Faclos dtt lhctadw'1) Ira aS~1I1l eVIlar os augmpnLos qllo cerLo~ 
t It t'b t t - . . ~ I1 Aphomo Celso- V·ultos e Frados ItJarqm!iros usam raze!', Ile~se; artigos.P re~o , a", a e c,; e ·c. 

Paraná-Caixa filiallle Cl~rilyha. IL·in-Hria de J()U() Fj ·"l1!;U &: l'u"1'q·u.·id-io I O!pr(,pl'iet~rio 
Goyaz- » I -----. I -Gnyãz l.mael .Antonio da ilou
Pe~naLn,huco-naIiCo ~:mjsSGr e ,H:;;;; agencias. 
Rio Grande, port;o Alegre e Pelotas, Banco da ne-I' Chacaraj

, \ uhlica. I~h'raria de Fit-Jno & '1'a.-quino
I VClIdt'::in IJmal,]I.l(·,ll,lIlO E~tlC!lo. enIO . .----	 I 
1 
S Desconta let"tr~as da "ter~'<l, sobpe S .. Paulo e to- lll~la C.,I:!,lllO~,l LlllllClldu snl.lll com qualro Mnslcas mOlJeJ'lIas pal'a pla.nf)S~, I'a~('~c~ 

Eles os ou"tros Es"tadoso J \.t181I.l!:-l, t.lU,I S de c.ula lado, londo hoa c PI.1Il0, flaUl<l, IHuno. a q.uatro maos 
' ,0' - _ ___ ílg'u.} de lJeb";l e lavar alHulI1 ~.lfcCllO 1l0~ ecanlo, chega1aml'al'aa Llvl'arla e l1a(le(a~ 

Realisa elnprestilTl0S p01"" lottra e eU.l conta cor.. "I vI, c um pequoll fl pas\'o_ n lia llc JO(~O F~rmo & Tal'qui.ii-O.: 
rent.e sob cauçôet; de "ti"tulo:s e l\ypothecas garan.t.i- (JUUIlI]1I elcu 1l'1 t OlllpI,d',l devo dlllgll-I Cnlkc,ç..lo ,lu II ~cns p,lIa uOIU.U·:l lnuos 
da8. I~e .HJ ab,lIxo a"slgn,luo, ns pontos, contendo lresenlos 6 ~els moli..1 :':: lo: ---- 1:"I IOll<l, 11 ti t' .1.1111'11 n de 1893: vos em todos os generoso. yl>IIIJe se n aLiwr~-

! 
He~Ab0 clJ.nhei[·oa nrolnio nn:'i'; ~pg1Jil.rtes con-	 l'1:lI'PllDolariade.foãoJ:iu·mo& Tarqut

dl9õ-e';: - - - -. -~ I I:,,; • .1I",·?,,08 /lia. • , 
[IR 'c9nLa Cln'ente de mt)vimülltfI, com retiradas livres i) .%" 

l'or~l"lIras a prazo fixo de 3 a " mezes 51X % l'olh~cçã() de d':U1sas o flUO há de mais 
- 6,,9 • 	 6% Vende - se model'lIo conlendo C:1da cauerno uma wal. 

» » 10 a [2 » 	 7 % Um gll:1!'tL..:-rollp::, uma C01l111HHla e a!- ,... a, pf\llt~i :-óehoLl!'.) ·mazlll'ka, 9uatlrilha~"l, HlJH-AGENTE gllllS olllrn ~ II a'l(~'i. po\" COHllll(Jdo preço. 1~;\\'~!~e e g~l!!p~-\',e_l~de-s~._ na ~Ivral' Í1l ' de:
JVAO c. GOULART ~'. A. PAULA VIAN:'i.\ P,Ira ill frJlllla~,ol.'s rw,sla lypogl'al'hia I ao 11 H'mo ~l a-rqt.Hlnu. 

http:SOfncn.ba
http:tIlll}l'c;-.sa
http:l�grapl3.ia

