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() tlin..,;EDE BLUWlENAU Tod.s.s CO l1stitui lÍtles 'o leis prohiberh • [\ncmIIL]'~[~T1'nQ li, UAC'I'flQ Dizia-se l:lontell'1 que . . • 
doleg.çao das funcçOils publicas. UU UIII' l1 ULl l' ULl ... " \'aidoso uas turras pubii cas anda ' 

VII 'fendo sido o recurso interposto par4o I) vendo si passa para a frenle do /'hico, n 
D6lÍl'Onstrán\os nos ártigos precedentes, Tribunal- a unica sólul)ãO legal e "onfor· J~m nosso p"imoiro artigo, dissemos que bolha, licando as~illl mais á hica; 

quli'a1dilsproÍloncia dos réos do Blumenau me a direito o pl'axe- or.- nãO tomar·se o e~·lribunal da ltelaç10, julgando nuHo o .. ..o., il.mao .deSaol\aylllundoi~ n[o.~s. 
f.Oi_ p'~o!erida conlra. as....p.r.o.. v... as... d.. o... s.•.a...\1tos.. ... conheci'menlo d'elle- d. e.s.. .. de quo o Tribu· calumnioso processo forjado contra o dr, cond~' :" . sl1á:; dcscú ';lianQas sobro a "rótc'n
ç~mpre·nos agora demonstr~r que o JUIZ nal Julgava·se incompetente . Caldas-não m~n~pu , .~Htr.e\~ndojinsta~rar. 'saodo Lal lúillo, o mú:o; 

d'es!la despronuncia,osr: Guilbóri, era in· E assim tambeindcviàterjulgadoo OX:o~ .tr; pl·o cesso. · . ... o fhgOI'ifl f,fL , !:a:i1Í formiclavej, anrla 
~o~JlelbnUI p:lra ; p.~oferi.la; .. . . '._. I 'preSideQ. I.~ Gui!ho.n, qUanctolh.e . forám r.~~, ElSOdocumenlo comprobatorlO ~a nossa em tudo isto ongasopado como l"i1alos an. 
~~lt leI ~~e·.estab~.I~cÍlU a con:~ete~:i: .,~~ m~t~,dosos autos; . , .' , " , >;. ' asserção: .. ' dou no Credo: . 
l'l'es/,'/tln,1i da rela~.o, para cunheo", u~oI l\laS, esse procedImento legal e cOrreCLO) «Accordáo orn'1'ribunal:-Que, vistos, I ..... . '. vessado 
recursos da pronuncia decretada pelo chere não consullava e, antes, conlrariava. de [relatadOS iJ disculidos estes aulas de Itn. . .. o pel "l /ula and" a Olh~, atr~, .,. 
de policia, é a de 20 de Setembro àc 1871, If•.ce, o partidal'ismo d·.OS eX.dcsembargad.o, beaS'.CO li.)!'..S, reque..rido pelo Bacharell!'ran· para o .Jol·emlas, que lho [!lOU O ,'OI .lh!!" 
art. 9, § 1Inico. . res. . ' cisco Antonio Viéira ~!!das, ;e oauendendo e o I'o l/l()na.; . . . 

Mas sobre que especie de recurso foi ODlano estava assenlado c era oronalado Ia que, .pelo arl. ,23, § -, da Lol n..2.033, I ... o homo n"nlo do [illO c da toupeira de.' .., . . . . . .. Ide:<lU ae ~etembro lie 1871, os ]lIlzes de I . J I I'" .
cread'a essa eompet.enCJa ? pelos intimosdo ex-Tribunal da Relação,. I direito tem pri\'~legio de furo lambem nos cert:u:sfpllnaJ co ntava r.m prc 10m P,l ,tLtos 

Tão s6mente sobre a especte: recurso Um d'estes Jevou o cynismo ao ponto dú crimes communs, sem distinguir enLre jui- ncgoclOs com essos vaporos; 
necessario. . .. propalar que-I",!);', 1)uoulado a c.v·nel,,· zes err~ctivos e av~lsos, e que ° decrelo es· ... a causa se ria feita wm mais :Il'IC e 

A lei estadoal, n.59, art. 4~3, delermi· !:llo despronuncinl' os' sens amigos/... I.adoal n. '104, de ,19 ele Agosto do anno limpeza do que a primoira 1'0'.; 
noü que ficassem vigorando a legislação - E tndo foi sacrificado'-Ilrovas de autos, passaldo! que I"dmbell[\ estabelece o mejsmo 
__: .... ~_ .. ~ ..1 ,- _ #: .. . _ _'-,_ ::; -.'d - - . .. . .. Prl\'l egw, alO a OS !-L em Vlgor: - ]u ga.1Il ... o !il. I{,!1ul,dcim,} de Lanto mamar, eada 
""'.l~.t.~Ut."" e ..u 4 . t~ ;~ss.e .~I :~ ex~ I-IelS,- dlre~tos- O tOf{as c dlgmdade e .. r. . didO. para qUoe, comú juiZ vez fica mais broneo e mais lÓl'pa;..m. tu . ~ .. uo .n•.o . , . proca.dente seu le
phCltamente,. oulmphCltamenté· revogado hOnt'a de maglslrados! ! de du'eito avulso, que acluallllenle tem 
pela letlra e espirító da mésmá léi)). E lambem °SI'. Guilhon e os seus com· privilegio de foro" deixe de ser ~reso em ... ha quem apo,le que o "in!u " IIN'" 

Ora, si esta revogou, extinguia o recursO panheiros do ex.'l'ribunal dá Relação se· IVIrtude da ~rOOl\ nCla no proces~o lnstaur~· tem uma voia de mais, ou de menos:I
. . ._. ' I" fi ~ ", d" -. do cGn~ra. Si e outros pelo assassmato de b"'j- CI . ú 11 fi . ('ãO
necess~rlO~-'~':nP ICltaj'llOnle)) cou revo- pultaram·se na vala commum os Crlmlllo, delis .José de Oli\'eira Preto somente nullo ... o . .I/CO , o o. ~a so re ?om resrgn_a, ' 
,:d~' a:êrea?'a(:t d!L com~~~enci_a ~? presi- sos :,ulgares ! ! ,_. . a seil'respeito' pela incompétencia do juizo. ~v~~gehcJ. .as .~~~.lHlloe.s (hal'l:~ que ~ ~~: ~ 
d"n,e do Trihunal para "ullhee~r"u esse re- Uma vez que não !la recurso dessa des- Up.sta_s e.v-_cau.~a,. !deixam dOll11l1 a. sesta I nem <LIraSOal au~osJ 
cursó. . ' pronuncia, devem ser processados esses ex· Desterro, 48. de OUlubl'? de 1892. (Assi· .,. al6m de aI lU'"" os cacetes que o amo· 

Sublata .caitUtt; to!litul' elfee/ul'. desembargadores gnados) .-G1Hlho!" presldenl~, com .vo~o, Iam, ainda ofierece.lhes café, com maneio 
A d ' d' , . . . . ' d' I . "9 C . a . I' II . I . aram venCido por .enlender que JUIZ de dlfelLo . .. . d 

. " }~:In ,~,n...o-se ao eS~~!lto a ~I n. :-' .: _ onsp~r.ca~ o a el J e , _e~ ~u O~!S avu~so .,~ó -gOsa pl'o\' ilegio de fôro nOs cri- ras do qU(~m esLá satlsr~1LO, ao passo que ~• 

.nJUIlI!Qj!f:dl~ . boa fé, dlra quo, n tlm regI ' seus partldal'lOS a assassmar llnf}unemente, mes communs.-;Jlach"do ' Beltrão.-Pn. se.mpre um suspiro de alli\'io quando a su· 
men republicano, seja preferido o . juizo nas ruas publicas e em pléno dia. chel;o d';lvila, - Pedl'O Gordilho. . cia despeja a sala e sahe caminl.o da rua; 
siogular aó'jüi'til coilectivo 'do 'frillunal da I Paraeiies- sómenle ha ferimentos leves Fui prjlsell te-Edelucrio a"II/pello" . ... elle acha que assim é preciso alé ao 
Relae.ão." - Iquando se" dá. a mais pronunciada e eViden-1 Depois d'isso só nos cumpre a.CCi6scentar seu calvario politico; 

Subsiste, portanto, a competencia d'esse Ile- tentaliva de morle,- e sÕlÓente hav,(lrá o que, a respeito foi dit.o, pelo proprio 
d -d d·· ... ha quem visse o fa.moso l'abula fazerTribunal " . qu~ não a de seu presidente, tenuaivn e.morte-qu.:".o o a mllllstra·\dr. Caldas, em sua resposla, ao senador 


para connecer uos recursos de pronuncia dor e o covell'o do cemllerlO houverem aI· F~sle ves .Julllor, por estes termos: cruzes pelas costas dos taes perobas; 

decretadá pelo chefe de policia. testaào o enterramenlo do federalistn as~ I «Tnventar c!'!mes, rC!10va.r"·' prOcessos,. '"" [) (I,i/l.f)rlt~ bnbn e (I lh:e.ncia.do, ü !a 


E' a disposição terminanle da lei de ~ de Isass~l~(,do.. fo rjaI' denuncias, isso pode fazel·o qual· 1bach(II" '[ (ra ne,,;, sãO os cacetesda ponta. 

Dazambro de ·1841, art . 70 e seu regUlo n. \ An ' esses ex·desemoargadores são r<ios quer calumniador audaz.)) 

~20, 2rt. !:40, § ~o. confessos de feUlJ~ prevaricações. Mas) com cerleza} esse tal será. esmagado Dl"- ~ C-oral,do "Ceixeira. 


Dizem esses arligos: . -~_~ perante a Lei e o Direito)}. Por communic.ação d'este distincto ma
« Estes recursos serão mterpostos para I Hil'Cclul'iu Ucuuh lic';\IlO Fcdc- l)roseguiremes. gls ll'auu a LlIll dus nü~~os maIS apreCIados 


a relação do districto, quando as decisães I ",;lista I Iamigos, sabemos quo elle, logo que ces!lollm 

forem proferIdas pelos Juizes de direiio ou li-O 7 I d d h -\ Piiii;:': EXçi~) Ic.ortos mottvos que Interessam a. sua. asma.
h" d . I o]e as tOras r a Lar c avera reuntaO ... 
c e,es e pollct.alJ ,l o 11''''''''. '''' ;0 do 1'a ,',c'o " "P b"c"no "o. S,...."... O,.. :"f'"111"O'OS"'10 n(' Slll rjo 1'81 ... ,1 0 [::Ilnll!(l , vIra tomar con ta rIo ea('!lO de des-E . . ~ . .~ " r~ l .l \ü U 11 <!oI [ .UIU "'UV' "" 'j' , v ~ lo.....~~,,'-'v~'J~1 <-' 

a ,lneompetenCIa no eX'preslOente as derallsta. Pede.so o,comparecimento dos o commandante do conll11gen te da força Iembargador, [lara o qual fOI I11ll1 acortada
rela~lliYtotdà.SO maIs palpavel, quand? de respectivus mem bros. federal cno""lo para as fronleiras que nos me'lLo nomeado pelo dlg>lO admmistrador 
consldo;a.,'.a ~~e o iecusro dos réos,de Diu- ____-- Iseparam do IUo lí-rande, mas que não sa.he d'este I';stado, o oxm. SI' . tenente Man~el , 
~ena.u. ,0. .I.m,e,po.s:o, nao para el.e, mas Hospedes Ide'l'llbarãO sem que esle fique 111'cpan/llo Joaquim llIachado, .quem Omesmo maglS
slm._.par~ todo o Trlbnnal. . na"a a n1a~horca rornhin'"'da deu tílf1o(.:, os tl'ado agradecen a distinc,ç,lQ da cscolJp.aue 
. !t, rtéin como paitô d'este, ü presidente Acham-se n'esta. capital, vilJ?OS do sui d? Ipo~~o~ d~<guarà'a c~i ~ic~ ;~s chefes d~-o~po~ s. exa. fc7. UO se u nome para com,l1~o II~YO 

tmhaeompe~enCJa para votar sobre esscrc-IEstado, os nossos IIlHstres amigos, o dcdl '. I ~ 'rl'ibunal da RelaçãO. 

curso, pois que, a lei nega-lhe o direito de Icados republicanos: s~çao . . " \ 

volo quando preside o Tribunal, salvo em !lr. Lopes de Oliveira, juiz de direi to do Procuraremos verificar a vel'aCldade do Que venha breve, são os nossos ,'aIos, 

caso . '··t ITubar'o' facto, bem como das ameacas de surras 


do "sexcepclOnae::; e mm o raros. ' _ ContlO"[ L trt'avúmcnlc enfermo o nosso es. " 
A 11Nos ca.sos da i8Cüi'SOS de proiiüncía;1 Dr. Propicio Hn.rrcto l) into ~ d!1'8ctcr d3.,qllesefaz pard. obter engajados, por tl'eS I 1 t(l~ (1 ' 1 l,.. ' .. I. 

eonUJ "O'nl 'g#rii; Q pr8_'úuenle da Eeiaça.o di~ Coionia lirao Pará; 1IT!e.ZêS; e afüállhii uanHlIUs .10 puuiJvo mfor- !t;;~1~(.G con~ürranou vai'luS l.uillllfrlliB t;GW 

rige os ~rab~lhos desta; mas, não éjufz: ..João Magdalen;", juiz de paz om exerci. !maCào circümslanciada do caso, m!~t. .1' 

1ulo te1J~ 1)OtO. cio de Orleans; .. ! Os eternos gargantuas resurgem! ]~ azomos votos pelas suas melhoras. 
Como, pois, o ex·presidente da lIela,ao Luiz Anlonio Pinlo de M~gajhaes, com· I Mas, cedo conversaremos. . . _.... .. .. . ---- 

podia ,ter tom~do conhecimento de um re· merciante, e chefo do Parlido Republicano A'lerta I... I A PlVJ'l'ECTORA 

cnrsO"âôqual, nem a Lei, nem ~ pnrle '·c· Federalista no sul do Estado; • ., . I' d d' d u' . 1 A pl'OiCClOl'a dos pobres isto é a loteria 
C""-~-'_~..., __Al,"!J-: ... " . "" _ .". - "7 ArauJ"o]'f.imoi rcdo prcmotornub!i'codo ; llOl{eSI~na 00 lreclor a n'octOl'laC6 " . , '" '.
VI~ ' C; I".!:i U.(;UI(,;StUCrUiÜ(J;.ll~Ju:f,Z '" .- c90 tabilida-de do ,Thesollro, Joviano Silvei- dc SanLa ,~~aLlJal'ina oHcrcce hOje, ao mmo· 

M d G Ih T'b Tubarao:.as-- IZ o. sr. UI, on que: «o fi u· r~ de Souza, para desempenhar a commis· dia em pl'nlo, 20:000$ po,· 3$ reis. • 
nal)ulgou·se lDcompetente e mandou que A todos um aperlo de mão. s~o fi scal de que tracla o ar\. 9:' da le.to. !;'l'acçõcs: "";;"00$ 01' 2$250, ~O:OOO'$ 
os .au!osfo~sem apresentados ao seu presi· . 58, com 'lIlplospoderes. para fazer tmml' ' . ' , p....
déii\e;!;~uÍ/.éo competente)) , CIR CO n:a~osab?sos: que s.cteemclado na ~XPOI" pOI'1 $500, 5:000$ \lOI' 700 réiS. 

oM ~ , d" .. . b' . . A " I" .. . 1 . ' b 'L . . Ia,Ç~O e plopór a demlss~o dos guarclds quo\ B,lhetes at.e ás 11 hol'3' . ,,, as. essa · eClsão ~ao o rlgava o sr. . ~o~p,"~ !Ia cque, ~e e. acro a,la , uzo . fórem ren1lSSOs ao cumprimento do sous do. ... . 

Gmlbon"a' lomar éonheé,rnento de recurso, Bras!l91,a aeu urna varIada funccãO ante· Veres ; ', -,' .. . r~' apl'oveltar. ' . .
 
q~~}óra jntérr~s;O ,- p~râ,sLp ho~t~~ncurrcnCia (01 Lanta a po~tJ do "sé; ::_1:':: -;~~'::" ~~,'-':>" " .' . ,>:';<'.... ' . ",~~ : _ " ~~(r' :':;;',' :~' 
.l!;~lstO \anto mats, quallto os companbei· prohibtda" ultima hora, a venda de btlhÍl" I . SeguIU hOnLom para o 1110 do .TanOlro, HOJe; aO mClOccha;.o conelo expc O mala 

ros ao sr. Guilhon n:lo tinham o direito da tes, vlsto que a lotaÇ16 do circo ostava com" 'C\lreclamente, o paquete /Jenlo GOII.t;.l/.lves, terl'eslrep"'aa Laguna c pontos IIltormodia. 
delesar allrlbuiçoes de seu carao. plula. · da Companhia Norte·Sul. rios. 

' " " .,, 

i 
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~p~~nell!, s~r~I~~:~.:~~~.Y~~~.cV:~1el.'I(. aguaes / sem o Inenor embaraço, estatuaslle deuses liJ O no •._ ,~ . , 
s..... uss.....r; UO IIICI.lIlIUI \J '-'UI \,.IC • Ie de hcr6es tão pouco vestidas quanto é :: . r- Para uma simples noticia, basta. IO;-"l.

A descoberta deste segredo po" mUitas possivo!. O O publico quo apl'Ocie.
cabeças a JI~~~S:" " ~ião _ eu te comprehendo - o que te 

~ 

~ 
. ~hchele ('l'"~c' ,al"m de <\ftlsta de grande [az modo o que te Darece borrivei é SOl' '" I~ n Laguna, 20 de Abril de. 893; 

r.:l~:~!:~ ~ ~~~S ,~~.3:la "..~.~~,., n~~~~r~~~r1~e Iolhada por ilomom' omquanto o olhares ~ ;;.- DI" C. da Fonseca. 
JUn,,<S.IUO;) o. I~"U 'i UIJ , IlJUI.tU d.1~1~a., Itambem; elle pensaria. taivez ... <õUIU",,,

I 
I ' com o recatamento proprlO da edllc,lçàO I - Sim, é isso, e til me Íazes let·calafrios. !~ E§CULAI--!NADAS
I qu~ tn'ora em um com'cnto, .unha de dote _ Muito bem mas este inconveniente oi' 

I mOI o mllbão, comprohendels o a!an ,do Ideixa de existir porquanto o "Herculesll ou Conforme a lei ordena 
gr~ndo numero ?e sel~s pr:lenden~e" ..l,. o «Atlasll descoberto por meu marido nao a escuna Pn{r-stina, 
chele, ~orém, nao faZIa ca,o delle,! gosta· só é sobel'ilO e colossal como tambem é depois de rigorosa quarentena, 
va de Hver so, afastava·se do ImhclO da so·, cégo ' 

- I -um modelO ... Gomplela ~IJ~\6jjf.él~~.• ':~" .. ,, ~...... dC!l°ij;\\P NO', (,m S. 'iil.llnci••o, e no mesmo 
. ~.. n....~ fi ~\ '! ___ ,.",tam ot. ' e depOIs? Uia rallo 011 a bo,'rlo ,lnastacio POl'llir n, 

-. , r .. . _.. 1 AnlO's de faZCt'·sc lie "e!a oara o De'SfclU'o 
.w .. ~'-). ~ I ,Jl1li~'de'JiOl'q'Qe~OIlSedeu umaga que e.o;semoçocliama·se Ro.! faJlecolI Antoniu b'innino,"cujo corpo (~; 

I \ da. ~[ercidiel1, tem cem mil liu.as de lançado ao mOi' róra da ba,,'a. 
n".. ,..... h 11.. "I. f •• ~ _ ., ~ _ •• • ...l. - 1Ij' preciso confessai' que és mais cri"n-lI ,r'"ml. e que !e.u p.ae auctorisou-o a fazer-te Ohcgot:! ao lazar'lw I·Santa nruz,,, '-', oito 
. v. 8••8 .0".8 VS'~'''M '"~.' c.en...louO I<;'1 do que eu imaginava. a corte . ~Qeros que te apreSOJlte a ello? dias dopois \'oill ~al'a a PI'aia do J!'ora, onde 

l'i.ymphas,Ve~,us,~tc iúlChelo,tJ)'rlaC Ma con· lJ'elizmonto IlrO\'i a tua objocç1iO e cncon· Depois, om I1ma gargalhada: "ste"e dois,dias. 
s,derada o pllmOllú oscl1llo, do nosso 10m·, Irei 11m ,<flol'cules» 011 um «Atlas» contra -I" se tu quizcros guiar to pelo mou Antes de partir d'ahi já Miguel Montes 
p~ ~ causava pasmo. \'0,' um;: mo?"" sóye,lo Iqllaln.ada tens a dizer. conselho casa,to com elle, porque é absolu· havia dito ql10 ,e achava bom incommod•. 
s-"u talento, colloca~-se a p:l! do:s Lol)clul, I _ NilO fitllomns mais nis.... o. F.~l()n doei- in(lisnonSi\VAI (lUA p.xponhas um (lo L .. 
Jean Goulon c ~OdlO. Dom.wa o !n,l1'1110rO Idiua. grupo 'no pl'oxlmo 1I ~alnn n, AproveitaoQO O i\'ljrrlA.~lp. , aqui efiffdtf -
com maOsde,cl'l,;,ça" " .,'. I _. Quando digo oncontrei, !lan (ligo ~ CATUI,I,F.S MF.NU';S, no dia ,lO , trazendo ce,Ulicado do major

Um dos tlaços mais C.ll.ClOfl.IICOS do verdade. l'oi mou marido quo foz ost. dos· _____ com mandante Vieira 'de Aguiar, no impedi· 
seu talento ora a bollez. eVldontemente cobcrta ,hontem passando nao sei em que mentodo medico em ,ol'viço !1I1 ' 
real esempl'e a mesma das estatuas que rua, ' Passaram.so os dias ,10 e H sem que o 
ella ox~unba; nao se ,sau,~a O,~~,6. tl~ha e)la Aleuom osmolava cantando. Mau Ularido I .. .., "I o uma só °do.
(~"CGJ}l. a~~ um m~cltí •.lU, _b.mr:n c1. , n \'o{-tarl~~ ~ '1)'1) UIH I'f":~~ oo-!h.vou;" Cú.'le 0'0 .. ~ c.l k- :a' 
lia 010 Ilerqm;mm:.,. Ullla 'I':ntora de fiol'es, e aliO como lIlII carvalhõ, l'arãs uma obra .~,~ ~.~,;. '~I '" curou o commissadesvendou o mysteflo. prima. .. _ /O 

Foi uma indiscripçlio ou nm abuso de _ Agradeço.te, .. Mas nunca me resol. l' '? '? ~ '? ~ rr1 municar que bavia fa 
1'0 a bordo, 

confiaoça I . veroi... ~ ~ " ? ~ 
OcorlO é que se soube qne Michélo Cy· _ Espera, deixa.me acaba r I Ainda nao 

In 
""'I Fui procedor à inspecçao do cadaver, e, 

juntando o quo vi ao que ouvi do capitao e 
da Iripolação, pude affirmarque se IralªYa ,.riac só linha tido até onlilo por modelo a si enumerei lodas as qualidades do teu mo. (> ·n 

1J\ilSma, dela,.. · íi >-. 
. Em sou myslerioso "Ielic,·, sacr~rio in· _ Sejam ellas guaes {orem ... g O 

vlOlavel ondo nenhu,ma do suas am' gas ,on: -c Estuta oracíoci nemos, Que le ame. 
trára até enlilo, i\ fl,ClJole, ,dIante de um os., droota no fatto de um homem nó servir. to 

Q 

palho, sem l·nua' e as \'ezes mesmo complo· de modelo? " .. ~. ""'I 
lamenle nu~" pedi"," sua IInage,m. o, ~~gl'e'l Não ó n"o pOde SOl' o facto de sertis obri· ~~ rr1 " ,obrigasseln,a .voltál' para0, lazal'~t9,,~San!a
do da belleza por[Ma o>~s d,ou,.LS ,c~eada~ gacla aolhal·o, porque todos os dias vês, 

= 
>-

==""-(>,Ê rr1 

O:::;=:.,-
::J:l Cru,t;·~ ~ ~scuna' 1'1,lcsttn(b, que d'aqul ~~hl,o 

oIe um caso de febro amarolla. . 
Fazendo o qlle ostava nas minhas {orçaS" 

para evitar a propagaçao do mal"pédi ao 
Presidenle daCamat'a e aocom missàrio de 
pollcia qlle lógo que houvesso venlO ' feito:; 

navegando a bolina, 
ciedade com grande de~?osto de i\[me, 010 I _.Cego? ! ~ 

1.. 
deixou o lazareto S[(,nj(~ Cruz, 

B~rquenense, cup mama era a casamen- _ Sim e til podol'as mesmo som o me. o capilão Fagundes, sem demora, 
presto, á Praia de Fórate!r~.. ., nor embaraço, se o quizeres, {azer um gru-I 
a-negra nau conduz. 

~ s}la rep~laçao de artIsta. 'tuando fall.va _ Por [avor... '. 
DII'·se·lua ~esmoljue, jl,lChéle Ignorava po- "Hercules e Omphale», .. 

Vendo·a, disse 'o doutor Catão Oallado,u.Doa canQuras I~ .lgllural~Gid5 Ld6S qüe parG- _ Não insisto sobre este ponto. Não.~e " ja tens certificado .cl~m de um~ criança sllnpl~s, UIIl pouco te exige tanto por esta vez. Mas deves con do major commandante 
an!:~ .~: jl':.l ~ _ H _: .1.,.,., _ cOl'dal' commigo que não tens nenhum mo1'_ Vieira de Aguiar, .. 

.iI.. ;)~a .:ump! ..... lu~d\j lld.U wr3. fin~\U,l ~ .ero. fi<.\. tivo paia recusar um modelo incapaz da te ê só quanto é bastante;verdade ,~UltO mgen."a. Quando h: em fazer enrubecer. • pódesfazer-te ao mar !.. ," uma notICIa sobre o :;alol~ a.descnpçao de O cego estará aqui logo mais, trazido por 
~:antes que me i~commodes mai~J Escuna"uma de suas estatuas, de o, dlllarlO .pouco meu marido aue virá buscal·os todas as :suspende o fen'o e segue p'rá Laguna."veladas, enrubeSCIa e atIrava fora o Jornal, tardes; e estou ideiando o ospanto do Joan 

toda .pudlca. II de ~Iarand d'aqui a Irez mezes quando (OI' ].J trazendo ~o bojo úm marinhei~9 ,. ' 
obrigado a admIrar o tou Hercules voncodor , com {dJ/'c de Si<w, 

- Está tudo compromeLtido, minha cara, I da 1-1 ydl'a). ,no dia dez de abril ''l''; chegou .. , 
calou-se o capitãO 1~~s~er:~:aV~:s~:ll~~~~~j~~~~:~~n~~acn:~~~~1 D' é d IIIa . d b I Depois que Miguel Montes exhalou 

=-- Mas que é que esta compromettido? Ia nnssa, desenvolvendo em uma altItude 
lucão. ' e p , com as uas nl' os apola as ~o re 

o alenlo derradeiro, 

lorças quanto de gracas, que na proxima os vcrdad61ros ar~lstas quando comple· .~ ' ~ ' ~ arranca °ferro ... i,ça a. blliarrona ! ... 
exposiçao teu «f1erculos, vencedor da Hy- tam o bello, ou cOla0 andava em torno ,dei. 33 

~ 
como estás, I'lblcstiulb. magestosa I~ IS' ~dra/) imporia silencio a todos os teus detra. le notando os menores detalhes de cada :n~ como linda te acho! 

~. ~. ~c\ores. cO..,ntorno, mmUClOsaJ!lente. DIZIa ás vezes: ;:!õ~~
Q;'Q; "'", w ~ Palinuro, já pódes marear, 
;;.~. _ Ah! meu peus, que «H~reules»! ; :~~rvu...z~e ~~:~r~2o.s:.....e~t~~~: rla: t: ~e~~a)), afim 

I-~ "" "" não tenhas -medo; rasga., o peito .ao ma!\!-O «(Herculcsl) que \'aes razer. E· p.re !u~ ?,t:'II,~~I'jn~t::~1I~5rU!::':: UO", III_~~':~~O~. I;~ '" ~ I ~ marca, man~a a d,erro.ta,cÍso que faças um ({Hcrcu!cs), Ufll nHún;u- ' EmlHu.. UepVJ;:,i, ue, g,lfl!l~ e~ d!Ot)lIa:: 6 ~e ~ 

les» enorme com os musculos todos salien. perseverantes .eSlOrço" 

no dia 

occullo,em um véo esposso, 
apoiada ao braço de Mm. 

reco'nheéerà; ' , 

LeZ um Lrabal~o 06 
i 

r-?~. -< 
e adeus, meu C;tpitão.,. ati a volta 1
~ 


\ ' 
tes. ' um. bellez. !ncomparavel e, -~ ~ 
 si na ilha encontrares o Catão, 

CI d&·lbe um abraço que manda o _ Mas eu não posso eu le juro que nãO abertura do ((Solon», houve dlanle do ~: ~ I 

posso. ' cule~ v~ncedor da Hydra» um o~ ct
ii ~"f' "" Zé Seh'aÓ ....- Enlão, é melhor dizeres que Jean ~Ie. adrntraçao. 

~IV ~~ 
• <; i c 

e. 
Laguna, ~6 de abril de '1893 .rand tem razão. f.I1 

~ 
- Nunca,respondeu jlicheie aitivamente. Corri o rosto 


, ~ ,!Cnlão, que motivo to impede de es.. Michéle Cyriac, 
 Despedida 'i I· ' i 

~ 
' culpir um {(Rercules,,? Oll um ((Alias»? Um de Berquenense, ouvia todos aqúelles elo· g =1 " õ 2«Allasl) tambem serve. gios que satisfaziam a sua vaidade de arlista, _.____ _ O commendador .José Baptista SOaros'da ; 

~I1Ie. Cyrinc enrubesceu e occultou a ca· Mas, de repente tremeu e quasi cahiu. " ' Silveira o Souza e sua [amilia, pela .preci; ' 

~ beça entre'as mãn.. fi. alguns passos della ___-,S :..L=-lC:..l:..T :.:..;; .;.'S__~
, ;.O ;.A D:..:A ;;,' , pjlação de,sua,retiradad'esleEstado, onile 


- Repito: é impossível. tido como o~ ·outros hOríHms, maslmaÍs FEIIUE AMAIIELLA liveram tão .bom acolhimenlo, agraàecem é 

}- -Porque? , lo do que todos olles, o modelo (jé~ó" 9ue despodem.s;, por esto meio das pessoas que 


- Mas ... porque seria preciso ... um mo· nada Ilhhad~ cego, porquan to olle admira· A l'aJeslill" partiu de Santos trazendo, os honraram conl sua amizado, e órt.erecem 'i t., deto. y'a.- cum ar de se 'reconhece r o ({ Hercules enlre outros passageiros, Jesuiuo Anastacio ~ous ·frac.Qs preslimos em Porlo·Alegre, lo· I - Sem duvida, um modelo. vencodor da Hydra.» Pereira 6 Anlonlo Firmino, Qualro dias lIar do sua resldoncia, ' 
; ',Jj~ 1 

,~ 
I 1 

, 

disse ella: , ~obra o Sel! talho adml~ayel e os seus m~m-
_ A tua reputação de artista. Ha trez uros. musc~!Osos, ? ~olaelO com os Qmus 


dias Jean Merand, o critico al'tislico, em rech~do~ ela. a.dmuavel. . 
uma casa em que I)U jantava, tratou-te {) ~Ilchele C~rIac, no ~fithnsJasmo do t~a-
mais cruelmente poss!\el. b~lho, acred~tava as ,eze~, que o b~rolc~ 

-Que disso clle, o de que se tratava? filho.de Deu, descera do ulymp?, pala re 
_ Do teu lalento, millha Cara, JJlZla que v,el...amag~lficencI' dabelleza yml. Agora, 


mostraste em tua .\u.wd,', cm tuas CHlJrlS uepols .das JOcerlezas do prImelro dIa. eU.a 

toda', graça, toda delcgancia, toda a femi · S? senl~_a segura. ~Ime. de. Berquene~so u· 

nHid.de- not" bem "sta palavra- que se lua ra~:~. ?9~e lhe metHa medo nao era 

póde desejar. ver, ela _e, Vls.a. 


((Mas falta-lhe [ol'ça, aecrcscenta','{l. 011 0; fleanle uestas palpebras fechadas elIa le- ~~I 
elIa é dedicada, ~ iill, mas forle 1l:1.0. A pro- vant~va as suas, .ousadamente, estudava, ~ I 00 ti \,. va é que lIunca ousou esculpir um homCl~l, ad~m,l'ava; :~u U~'C? temor era não repro: 3 l"l 
um Dens. EUa pl'opria sente que não ter!a IÚUZII no lUaunOle a bclleza de toda aquel I ;~,' '" ~ 
robuste", virilidade". E em ar de desprezo lia carne. .. . ~ -I!fI ~ ~ o ~t ~chamou-te de <dligue!a-Ange.lalL En[urc- MUltas vezes Interrompia ~ seu, ~ 

ei-mo e res!JúlllH ~l .;üiln .\.ieranJ que e1h1 1 eJ com o escopro levantado: adrmrava g; ~~I ~I 
o('l 

I O~I onão sabia o que dizia; que tinhas tanto de gamentc ° rt:l0delo, ~rraba.ta.mento que têm , . "" " 

, foi o medico a bordo averiguar; 
leva as mãos á cabeça, 

dizendo:- já e antes que anoiteça, r' 
é preciso, e bem longe, se enterrar ' . : 
este corpo que está (l,nut,t·e'llaào.J)- ' 

'e, como 80 estivesse-em "algum brazido, 
clamou enfurecido: ' 

,- !~ isto s6 faz o seu doutor Callado, »-, 
E O povo receioso, 

supplicas, orações, preces fazia; 
p'ra sahida do barco temeroso, 
que a peste p'ra espalhar em si trazia... 

() vento é de feiçãO, 

l'a.lI.',fl in(l. alterosa! 

nau do meu coração, , 


bem sabes que eu não gosto de debique: 
põe jã o [erro a pique! . " 
caS5ã, caSia o velacho ! 

!~ 
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A.~U" 1l11:4:( I ~ .-. • Qualllúitiu 00 lulal Udv .Corpu Tolialah CDu;rosim, não P 16:do dôi;\at r sar esta i 

rr01lGRRS.O 1,ITlrR&AJ'JO I?O iE lado d~o ~.r.~ O~t!larlna, om ,? de Ioclf~iao .em manif~ tar o u si~CO,'O, reco., 


Do ordom do cid.IIM poesidnnto II'ost. I"ai, ae 18.", "'~ s,t, , LO " o ~~ I nheulmen,o, ao (lIst!l1ctos C'a ' ª!he!:\l' e 

associaçao, venho agradecer a maJlcir'a ex- w(}nlo j ®mmandante do COJ'po. amigos, (lue ~empl'e hUIlI'iU'á11l :;,a o1I10ma..-, II 

pOnlaMa e digna das ~essoas que nos hoj)- com suas \'allosas protoçOOs, C pera ,morno 

raram .. immel'ecidamonlo, cutll SUd.5 ple- ~ nli'lT .l 'q ,t I1 n Tl,1 cor dos mesmo s:emprc n,mosma COI\!J:lnl;a., 


senças na sessão magna commemorativa aol ULbMlfiA\aUr.~ lIDesterro, (; de Abril de ma. 

centesimo primeiro anniversario da mQrte --------------- 
do donodado omcial José ,foaquim da Silva • AO eOi\iloiEHCiü •••~~~~~ 

Xavier, Omal'tyr da Conjuração Mineira, RodriUucs & O" participam '0 r,om-:Ia D ... :Sou",.. Lelll@s . , 1'=y:::""\ 

bO"m como aos distinctos e briosos milita- Imerr.io d'es ta praça, c lO.. d'oll. que om ,. , ~ = ,::: 

res major Sergio 'l'm'tuli&no Oastello liran- data de 4 do Abril do cOrl'enle venderam .. . 11,edico e Operador .,... ~ ;;;
~~' i~~~~~~\~a;~~~~:[:~~~n~(;~~::ill~~~ ~o~iz~~~~q~?~r~~~oR!i~~n:u~d~:saLOd~e~~gO~ " COII~ott"ri" """iu',"o i... J'U,1 roa.' -- ~ .~ ~ 
Alves do NasclmlmUl, commandante do COr- cio de seccos e molbados Sita :\ rua Joao la ' lIeral 1)00<1",0, 11. ·15 dIl =...~ ~,~ ~ 


_,_ _.. _: ""!~.~?~~i.:I,- ~~,I__~:~e,~a~~es se~viqo~ q~:I .:~~!~I~;,~:,. I ~':,'"e :d~fi~~3!.raçado dotoda ~QI?i\I~G.u.Dc4)t1••~ ~ := c;:; 

". @xcelfeiiles6àndasdo seus respectl\'ôs cor- Desterro,l1 e ri ", n.- I ,_ =~!'\:---"'--~ 'T - - - ---.. ..r...,e:; ~ .~ ~ ~ 


pos abrilbantarem áquelle acto de patrio· gues & C. ANNUNe IOS '-I":;;r~'':rJiIiâ' ~ ,*~ 
tismo e tambem ,i honrosa commissao d'es- ~ ~ 'É ª .g 
te ultimo ~orpo representado nas pessoas Henrique Fernandos Loureiro e Luiz Fogií o oonno In i co ----'--<:;;: a·~ ~ 
dos cidadãOS capitãO José Bornardmo de JoaqUIm dos Rois partl~ipam ao commer- d ~ .r.:I g ~ .~ 
Oliveira Gondim, tenen te Joao Baptista CIO d'esta pra"a e {óra d'ella que em data de "en c-se um superior roga0 economico para 'r. nc.. ::, ,._.- ~ 

. ~, 'vere tratar na (erraria do cidaJao 1<'elix _n v, - ~ 
aptlsta "ernalldes e ai (ores Joaquim Mar- ~ de Abril do corrente compraram aOs srs, Pia""., ~ A ~ 

tins Baptista ,I uniol', e, finalmen te, aos Rodrigues & C" sua cr.se de negocIO do sec- ~ ~ 
0'-

~ ê 
eruditos cidadãos quo nos coadjuvaram com cos o molhados sita ,i rua João Pinto n, ~~, ----< "'3 =- c.. 8

B 

CASAseus iIIimitadissimos preslÍmos para a 0"- livre e desembaraçado de toda e 'Iualquer r-.....--:d rcD ,,;.:. 

,.namen.ta.Çào..d....a. .s.a.. Ia. .d.. O(.(COui.I'esso Liuer.a..·.. res..p.onsabilid.ade, passando a mesma a girar h ~.:~...:!i .,", :l:iri,oll , A todos o ~eongresso Litterario. nesta praça sobro a firma de Lonrei l'o & C. ~~ ~ •. ~ ~'~ 
conlessa-sesummam·ertteígralo por esssas 1 Desterro, H do Abril de 1893,-Hom~- ~~ ::l!'!ll ' :,g::;. 
pr~:as de ~~ntilez~ e cavalh~i~i.smo ., , ., que;F.C!'n((w1es r,ow'"i1'o,- Lui; Joaquim '~ :l :Il.:l 

semelarla do {(congresso l .. ItturanuJ) , no IÚo.~ lict,~. ' Aluga-se UlTla n a pua .- :.....L '" ~'g ~ 
Estado de Santa Catharina, Qm 25 de Abril . , . _ Bocayuva n . 39 B com i r:: ••.,. bD 

d~,1893,-Ol'secretario, Octado Nunes Rodriguos&O.,"te ndo liquidado seu ne- ' cO .TIn'..odos par'a grande ~ 2iJi;g
P·tres, Igocio de s~ccos e molhados á rua Joao Pin- fu ITll11a op.'oprla p u ra ba-"" " . 

0S __to 1>,14, pedem aos seus devedores o (avor cnoh.rn. do lJ la ... Trata-sel_..___.._ _________...r 
E ESSA L. de mandarem saldar suas contas até o fim L-

O GeminülO, nao sabemos porque artes, Ido corente mez. , FIIONTDO 1'll\lês. I . Vende-se. 
~ ,_ ----.--.-,---_______~__ 11111 hom l:i\val io rnsílho, nl:uch:ul nl', novoficou preso, em a noite de ante-hontem, no I ~eslerro, ,I,I de Alml de '1893, llodngnes , 


jardim OliVeira l1el/u, vendo-se lorçado a c' gOJ'do" ()Xlr~illallleille mallço' p\ opri n para
V. 

arrombar. a cerca ~de taboas que substitue o I~~ " 'CASA mO l\lriria de ~onhora;\ rua Esteves Junior 
oportão do lado do mercado emquanlo este 'ª I 

concorta-se. l!lJi!II DH, COIlDEIIlO ,JUNIOH ,',o II , ~., me, ma ca>. vCllde.se tambf,m um 
Chama~se para isso a aueução de quem ?I'lEDICOE OPER.ADOR ,~ ~ 1)1 t llll um p CI feito estado. 

competir. Chnnludos c consultns n {luuI P!"'eciza-se de Ulna ca- Joaqu't'n1 Nal1.J;'/,dadc. 
Ora o GC1ninino í <Inel' )1()I';\ I I (-"HALETEelleq ue ,"', a ,nas il_ll,"ed_lar'ões dasue arrOmbou a cerca, que pag RESID,"NCI;). E'CONSUL'I'ORW' ..,.. ,

epa!'aontravegesco!haoutrologar, rua:s Joao PJnto praça ...J ..A 
EUa.. , i ii~·ajano= :: 1 1 ' Aluaa·'" !l1I llrlell,la-'e n exole,,']u!o18 -R~..;, f':' "1':. I ( o {l;Oll ora Ozo ri o o run Ichalet~ :, IlIa .Io,é Velg,', anliga <fOg'alari;s, 

, De~p~didá' e afJl'a(lecÍloenlo I coronel F'erna1:1do Ma- o I]I1 ,d !HlbS ,W eXI'ello:1Lcs (',ommotlHlades• • 
l!'!uandnde do Scnho.o .Jesus dos chado~ agu .\ encan:ld 1, baullnirn s, ele,

Maria Luiza de faria, viuva de Raymun- I'ussos c Üosl,Üal de Cm'idade I Qdo Antonio de Faria, lendo resolvido re- lnfornu,ção n 't 1.' _ neJ!J prolendel o dirija·seàpraça i7 de 
sidir no Rio 4e Janeiro, vem por meio deste 'l'endode proceder-se áelelç[o dos,consul- , os a J po Novemh,'o!l. 2, par, tratar com a VlUva 
agradecer a todos os amigos de .seu finado tores, que têm de compôr a mesa adminis- gr-aphi". Veiga, -- , . " . 
espQso, Oquanto fizeram em seu beneficio, trativa desta Irmandade e Hospital para 
bem maisaindaaos que voluntaria e expon- servir no biennio de 1893 a l895; de con

taneamente concorreram para um patrimo· formidade com o dispostô no arL 21 do 

nio de seu unico filho Raul. O Iimitadissimo compromisso, manda :9, irmão provedor 

prestimo de que dispõe, offerece-Ihes agl'a- convidar aos irmãos da actna,i mesa e aos 
 -DOdecida ali para onde segue. ~ue em, qualquer tempo serviram lagares 

Pede, outrosim, desculpa de não ir pes- uC dlgmdades e consu.ltores p.ara, compare

soaImente agradecer a todas as pessoas de cerem neste consIstorIO, no dJa 2 do futuro 

sua amizade deVido a escassez ae tempo. Imez de :Maio, ás 4, horas da. tarde, afim de \. 
 nn fi nAIH fi 

Deserro, ~2 (ie 'Abril~de 1893. : proceder-se á referida eleiçao; send@ per -i!i. , \\ r I' 111.1'V1.1 

.~ 

VI .lIlUJJV...."""""""""...."""""""""""""""""''''''''''''........... Imlttido aos eleitores, que n~o poderem

EI)I 'I" l'~ Icomparecer, remetter ao di to Irm3.0 proiC
' j \ ~i.) I dor suas listas lechadas e assignadas. ' 1 

I ', : ' i Consistorio da irmandade do Senhor Je- Desterro 
cp o,rlp<;> .Ponclal Isus dos Passos o Hospital de Caridade, na I 

" ; , . ' d ~ ' .~. ICidade do Desterro, em 19 de Abrtl de 93, DTT li.Tenuo SIdo} por ..ecreto ...2. presl .... enCla -o secretàrio JütLo lií. de lJ. Oidade. I .L \z U.rl..d'este E slado, pe 2" do corrente mez, au- . , . _ I 4 TRA.JA.N·O 4 
gmentado com mais duas companhias o Ao connnercio I 
Corpo Policial sob o meu commando, cujo . .. . ' • . 
preenchi.m do respectivo pe~soal d~ve . A.trt:,Il>'o. I.a,\'a I..l! ~.lnll . 1~ ~1 ,Llvr:\I~I~I~l? c l.i~IZ 

ser eff~el nanto antes, assim conVido l.:avc\ll"tlll.1 lI!- C.llllpn.... ,\11.11,11, p.llllclpalll.to SACCA SOBRE AS SEGUI N TES PRAÇAS: 

aos ~tB~q s~ :qüizerem engajar para r.(JI~I~llel'(:JO d,l~~la. ~~ ,dt! /lnd'~s " ~ll':i.ç-a.s, (pie. 


I·tio de Jal.'l.eiro-Nossa agenda,
servirem "... 0.. . '. . .0 C. oropO,a seapresentare.m lle~I:I, da~a OI g,~ 1,115,\1 arr.lItnn Sfll,lefladc (,om-I

I 
São Paulo.-Nossa matriz, agencias deno quar]e) ~ 'l,m.lquer hora do .d~a, a fim de mll clal ,sob a 111 ma 


serem pr~~ntulaas as dISpOSlçu6S regüla.- t A. Li.Vi'fi.ine nto & Ca;;tpas l'lc!!{; 

S:.mtcs, Campinas, Rio Olp.rcJ; Silo C:1l'lCls do Pinhal J Sorocal:.<!;. RibeirãO

mentares. I t ' I Aff I l IO Corpo PoliCial é fixo n'este Estado, de em, ~u J ... IIUIÇ,\f1 ~ f fi I)II~n .:IVlam~1I o, Preto. Itstiba etc" etc. 

C.UJO !.overnô, territorio e integridade é ex- pai ~ conLHlUar t;om_o mesmo I}Unn do l1e-1 

clusi:arnedte defensor assim como dos da goeu) - eOmini.SSiíH~&, COUSI9IlaçÕ~S, Paraná-Caixa filial de CnrlLyba. 

Repllb'Iicá 4't!derativa. jcompl'a e vend,! de gcnet'osllamo- Goyaz-»»» Goyaz 


º~ c~da~ãCs ~ue se engajarem, bem c?mo nues e ~str~ll!Je1."o~. ~ l'Jo o rna rnbuco-Baucu Emissor e SUa S agt!l1cia:-J, 
todàSas praça: que servirem lia c-apttat,l .. ne .. L~lIn·1i 11?F;\et~lro de 1863.-.. A{-1 l~.io Gr'o.ntlo, l.=>orto i-\..legre o r>olot.as, U;\OC,O da I\.e
te~c.b ma!s ~ uma gratificação de -15$000 {unsu. vU/JU~(;IH~~i ao L~v"l1/m(:{"to. --- 1..<"'{':; i UIIII ~;L 
réis mensaes, prefazendo o total de 53$0.0.0. Cavalcann de (AVlicpuS Mello. I'. . --- 
réis os seus venci!"entos de soldado. , ~~~~.""".~:r&G<~~~ . Desconta lettras da 1Oerra, ",oh"e S. Paulo e to-

AS condIções eXIgIdas para ser accOlto o ~'i!rC~• d' • . • _. -I dos os outros Estados.I_ "~ 'j

eidada:o, Sã.O as seguintes: ~ lIuca Joe Ica-cllollJ"glca c Ã . --' -- "' , 
Ter a idade del'6"a 40.annos, ~ de pal't;sE TA W , I~ealisa eluprestilnos por let,ti'a e OlH cO.nt.a cor- ' 
'rer robustez, cómprovada em inspecção ~ Ch DRd, .ALFREDolt.,n... I SI T ...ento sob cauções ele titulos e hypotlleoas ga'rà:n'ti 

de saude. . .... ama os e consu~.s aqua quer .... I~l"s. '. 
'l'ermorahdade, provada com lIttestado JlIhora, . ~ , 

qe>autoridade ou testemunho de pessoas"" !\UA T!,AJAN".-l2 ' . 'W I~ecéb(y di,-l?-h.eiJ."o a pr0n."llo nos seg!~~:ut~s con
q'nIl m'ereçam fé. · I~~~~ ~i~ ülQõe~: 

4.lel)), dos vencimentos mMsaes de , , . " . . . Em -t~otlla CDI'I'enle de tllt'lvimento, Coam I'ptiratl:ui livres: 5 %
5:5$ÔOO réis, tem 'o engájado direita a todo ENCADERNA(:AO i\.lECIIANICA !·or-lclll'll.S a pl; iO ~x.o de.3 \ 5 mezp.~ 5 X % 
o lardamento da tabefla do Oorpo, que oI O proprietario do estabelecirneulü sup~~) ) .i a 9 }) H! 
contratado e' leito da .melhor (",anda 9ue parti cipa aos interessados, quo esta omCloa ») , 10 a l2 1~ 7i 
~a no comm~,téIo, moiitando em 46 peças o I,mudou-se para ~ predio, q.uo \lara osto fim 
fardam ento q~o tecoÍle-dur-.-nte ú a.iillO cada comprou, :\ rua fenente SllvB1raJ canto óa ~\WR'N""K > 1"\ n:"A(~E~TR 

praça, ,. , j . -ru~ Alvaro de Carvalho, aOliaa da Palma. . IlIln!), GOPI.IIIT \,;~ ,J: ",\ \ · t A >,l~*-~_ ' 

• 

http:r>olot.as
http:p.llllclpalll.to
http:vCllde.se
http:cnoh.rn.do


CASO COl1TRARIG PASA-SE O DHBRO 

-.1 8 RUA DA REPUBI.JIC~A 

o=ooo sooo 
sérIe da 1 a lot~:r~ia sera extrahid,a 
~~a~~~.~~a~~ 2 ~:iJ 

Uilhete inteil'o 800 "éis',-éTi';á-se 20:000$000 

As extracçõc.s destaloteri~, U~D;a.Y~Z a;nílunciadas s~o intral1sf..eriveis 
.~ : ; • • • _ c _.,,_ _ 'I'. ' .• . , ' .; 
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I' " 
Ender eço telegraphico--Antovedo.· .Caixa postal--20I 

I !\ o coht,r'a.ctador-A NTONIc,')o O. DE AZEVEl:i.O. 

!' \ .I 

. 
i 
I 
t' 

rude, por preçns ill fel'Ínrc:; a o~ de qualquer outl'a casa <i'esla pnça!

i Visite-se A BRASILEIUA, c lcr ~w~h(\ convicçã.o disto, que, valha a verda· 


de! edito sem o menúr constrallHimento e sem mesmo o mínimo rece io de ameaça ou
~ 
r '~áíliúma cnnleslação. o 

;~ 'T'r ! 

·8 

\ 

t:, 

'l''{ ua .:roão ·1~ln to (out'roru A,l.'igusta) 

~sq~inada rua Slaidanha M à:..Üiho, D. ,2 i 
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