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,-ll&i-n'g''i ftil ;fii'iI;M' PU AI 'desatinos e chafurdam-se de novo na lama iquidaremos porante ~ opinião sensaia Oi r(~licíla(jÔe8, 
, Y. a.. -11 11 !Ir. Iem que vegetam, IpatrIOta do palz, e do Estado, quaos os vos-I ' - : . , " 
Atirados li valia commum peio brioso I O vosso norte eslá descoberto, e vigilan- sose os nossos serviços ao bem eom11111 m, ! Uma respOlLavel commlssàO de,rllstlOctas 

povo catharinonse desde muito tempo, em te no seu posto de honra. cercado de todo Iem qual de nós permanoce o dvis!fIo e Isenhoras se dirigiu hontem a Palacio e a s. 
verdadeiro estado de decomposiçãO peste- osse povo que lhe da força e prestigio, est;, a. dignIdade politica, . Iex. o SI'. vIce-presIdente Elyseu Gutl'herme 
laneia}, tentam os nossos adversarios, quo o digno vice-presidente ào Estado, no exer- Por emqof.l,nto, eada qual gue ~Ulllpl'ã. o : da SiI\'a j entregou uma linda e~crivaninha 
hoje se denominam republicanos, como um cicio pleno de Suas (uncções. mantendo não seu deveI', conforme a elasticidade de sua do p,'aLa e um estojo de veliudo carmesim 
escarneo sangrento atirado sobre as livres só em toda a sua plenitude os deveres quo consciencia_ conlendo lima caneta de ouro. 
instituições consagrados na Magna Carta de Ibe são proprios, seoM tambem zelando os , . ,. . ', . , ']'al "Iierta roi acompanhada do segninte 
SI,\, de li'\lvereiro, infeccionar ainda uma direitos desse mesmo povo , qne jamais se- ! TlllSn V'i.!HH!;) !! oill.;io. . 

vez a opiniãO publica deste Estado com as rá mistificado. I ~empre a l'eSlnonear "Olltra '16s O'fl "lIa ! 'I 1- ·1'1 G 'Ih d S'I d' . . . d d \. . u u , " l C H af ao .', vzcu . 11l erme a I va \emana~ijes putfldas de sua pohtlca o e- E ficaI corto:~ de que aCIma de vossasde- raina de. ~os impopularisar, a opposiÇã,O: : ~ "i"illlo vice:prosidente do Estado_ 
predaçues e de arranJos. ,smedtdas ambIções e das vossas mcntll'a s tudo Si\eI'lÍJca, o quo pal'lIeularmenl.e 111 1\ i _: ' ._, .' 

Nào pensavam elles que esse digno povo. ostão a lei. que é a expressão gonnina da dil respoiLO Calé mesmo o que a uutros i .. ,:,6s, as [dItas e ,as mães da [an:lI!la eadla
o • excluslvamenLe perleuce como sa,llrauo de- I ' Lncn :sc, CIHlamo:;-vos os obJeclos Juntos

r,eunida expontanea e rapidamente paracas- soberanIa popular e as autorldados logal- POSiLO de quo járnais poderão abl'Ír maus, 'YiJluolisando n'elles a nussa sanoção à vos
tlgar com o seu despre,o e escarneo esses mento constltUldas que são e,lIcat'regadas nom faze,· quacsljucr L"ansac,Oos, Assim li Isa cOllllncta horolca na dereza da nossa dl

'réprobos sociaes, se apresentassem arma- da sua execução. qUJ cSlJecula t.UII\ a lIoure rnissão da força . Tlldado ~le ESLad,o autonorno, CIOSO da sQa 
dos dos mais eneroicos dcsinf'eclanlcs para - __~', =-<-~,_ -",__ ___ lederal, cujo passado é bordado pelas mais I prospendade C "be,'dado"_ ' 

-C' °I r 'd I _ - " refu lgentes victorias quo I' corno minisLl'<t1 O .,.'osso governo honesto eJusto em toda 
purtucar a almospwra Impi a com que ANlílNJV'\!I)(1 li' INrIQ'· N' \'[-1 U\\'I'\I'\ das mais liberaos. 'o oivilisadoras ide"s, "llni:to brasileira, é o nnico que ·se bate 
sempre VlVCU a po"tlca actnaI, e que esles I UI J!.ll U i lu l 0 I'ih JU qUC!'CO!1I0 combalente nos campos da 1"-'11- contra a tyrannia, que rodeando-se de re-
VIS especuladores tentaram tornar mortlfe- Não sabomos, o que mais aumirar no 01'- l'a, onde ha rogado e fortilit;ado com a seiva pl'~s:ntantes em lodos o~ Estados, subjuga. 
ra, com os arreganhos de uma força que... ." . I f' l' \ gonorosa do seu hOl'oico sangue a inlcgrida- o I al~ I) annnl1a a acçao do co~gresso na
nM po_suem e com uma pretendida victo, gao OppOSIClolllsta, ~e a (es ,lçalez com que de da Pall'ia_ cional, reduzindo a uma massa amorpha de 

. 1"- .'" 1I!)'n:- I"' " Inventa factos, se a audac!a com quo os pu- Porventura os nanrral,{os escolhem meios Impolentes contra o senhor, " 
riu" que e ~s ]a:a.,:) a l'anl;araU_ '" <> Iblica. Não corn~r~hendem os adeptos da Ide salvaç.ão o,~ ins~incta;nentc ~garr;1o -scl a iil .\'OS ~oi~yort:nto:.l hom'a d esta. Patr~a 

verdadeIros CalOS, procuram LOdo, o, Igl'ey, que sem OpInIãO, não govorna-se, que ILudo quanto IlIes e dado 'pprellonder? I" ,I g".utla con_oladora do n?s,so I~r. ,a Paz 
dias deturpar a. envilecer o caracter altivo sem chefe, n:lo arri"'imentão-sô soldados, o E' o caso: sem hussola e ~em ninguom á Ic () UI!ICO soldado da Consllt~~cao Federal, 
deste heroico povo, fazendo crer lá róra .• .. ~ _ , _, Iprôa, nem vós de commando ao lome, de que a~nda .a defende, e pOI ISSO OSf~oSSOS_I 

que ellese acha áseu lado secundando.osl qUO para COllIoate,-,e pUI uma can,a q'l.al- l oac!Jopo em cachopo, no redemoinho de coraçoes srn~e:os o .snossas almas ..an?as 
'" < a '- _ quer, é preCISO que salba:se, qua_1 a utllI- s,eu desallllo, de suas amblç~es ?ontrana, Itrazem:~os :~t ,I!~odesta I.embrança eterno 

n ?as ... _a~ ne;:)ras ~ con~tantes ,traIções, e fal dada publica e qual os IntUltO..S d'ella ? I~a.S, ü.SS<i~ alterosas ·vagas llue~rauas na sua IpenhO! \.lc g.nt!dao patriCIa. 
_ando c·am m.entlrae \.>alumma em nome de Não conhecemos a vossa handeira, nem Ilnpel~lOsldade c0111~a os rc.eIfes dos seus Dnsterro. 25 de Julho de 4893, . 
uma soberama popular, representada pela Itão pouco o vosso programma' nao sabe- proprlOs erros bade lITomedíavelmente sos-.i' . , 
maioria dos municipios deste Estado, ao mos quaes os vossos chefes. n~m tomamos sobr~r. _, .• ~ " . Dome,tilla Viegas" Alsira .Alene Berlt~k, 
mesmo tempoqne estes Dara escaparem '. O, factos em slla exbuberancla h,lo do ,lovlna I,andra. Julla OlIvelfa de Amofln. 

t' . d' ~ 
ba

. b - _I a se~!O ,ª vossa Imprensa, . p-T'~val-o, ~em~lhanlomr.nle e por uma. fa- Natercia A. da Costa, Francisca SO,ares da 
ao contac.o mfecclOso e sua rl ... peco D!l.!-'VO: do(ensol' da. Ilepubhca; todos talldade hlstorlca ha de colher a exporlon-I Costa, Amelia Oliveira, Clara OliveIra, An
nhe~ta e Jethal se dIrigem ao ;IStJn~~ c.a- nós o s~mos; vivais a Con.c:cituiçao de 24 de e,ia de ~u~ a s?mbr~ lia nOl'es,ta J ~e J~;l~qn,~- na AIY~es Cardoso, Á!lna das ~lh'eiras, I_za
tharmense qUI3 está a frente .... aad ~~ .ms-I Fevererro' é a nossa bandeira já bastante las, tIua.nao plO.eurada como ,new tl , IJUl,t, hAJ l·ovóas. Almermda Berhnck, .Euhna. .
traça0 publica. protestando, com todas as damuifioada porém pelo vosso' impaLriolis- ao .ol:vez, de amOlai-a, produz-lhe. os ,mos: Inel'iinCk, Luiz. de Sá Amo~in, Olivi.,Fur
energias de seu acendrado patriotismo, a . . {_ " d ., I mos cfleltos que a da lIIancentlha ao \ lajo, tada, Rozalma Lopes. Marta Soa~es, Caro

, -, mo, vos IHOC ,"'''''s e{cnsOI da anl wno meauLo. rua Coelho Houoria de Assis FeiJó Marta 
sua ~edlcaçao~ nunca po~ta em duvlaa, a mia do [!.'lallo e dos b,';os cath(l'inonscs; ])e quo Ibe serve a salanica vazo ria COII- Jas Dores Neves, Julia Candida do Carmo, 
palrtotlCa pohtlc~ federatIva que tao la~ga quando foi o r.roprio povo, quem vos ox· Lra 116s o ,o facho ~c... ~ut, que fatalmente ISuJalia da ~'onceca Povoa~. Georg~ná Pro
melse de beneficIOS tem derramado sobre pulsou do poder pela revolucãO de De- tlh.mma-.he,s a dc~ , 0 1,(, "Lasla, Allna ""nas, Geraldma Peretra, Ma: 
este Estado. ·h h' li ' d' Os seu~ dias estao contauos; pellltellcja~- ria l~lisa LIa Conceição, Maria Cavalcantt 

zem 1'0, e quem oJe vos repe e alll a, se é a untca taboa de sal\,ação dosagonl- CapiSlra1l0, Jlaria Sybilla Capistrano, An-
Do escuro antro da suas indignidades( süstentando o actual gov81l'nO, c prompto a Isantes. ILonictla Ual'uoso Cordeit'o, :i\Iaria das Do-

torpezas e calumni.,. vivem todos os dias, defender a sua honra civica, até. polas ar, , 11as... nà.o temos esperanças do quo as- I'\JS AJl' é. S, Floris.bella ilf.da c. onceição, 
projeetando crear impecilbos e ·obstaculos mas, se a tanto róI' compellido , sIm succeda; quando : eSlltnto humano ~.:dllrirgcs :\1\'08 do "ascimento,_ Carlota 
a publica· administraçao, que s6 tem por Vossos chofes_ .. medem-se pela biLóla desnorlOla porqne a razao, 'lne Ga nda nor-! \Jaria da Cunha, Philomena FerreIra, 
f' , f r 'd .. 'd d d E d : ' ' - ~n;-d, (ibumbrou-sc nas densas e IlBgras df} " II
Im a e ICI aue e prosperl a e o "sta o moral da vossa "i/WaUrUl'i UO 2ll do corren- bras da alienaçao .. , Ludo USL''110ruidll ,(IU:i 1 ! .. ' _ • 

.Catharínense, tírando-o do abatimento em te. quer regonel'aç<lo é impo ~:'. ivol. ! :\ e:.:.l o OH!CIO, s. ex. !'Qspotlfle,u nos se
que sempre viveu. devido a politica corru- Vossa imprensa ." pela Slla inpudoncia. De ra;-to. si paea .opor, e··se O,;>a ror,] ,, - ! !;UUHC' llll'mo;, tam bem om omclO: 
ptora e pessoalmente interesseira de um tornOll-gl' lr. tlibuna popular, em la vaàOu-\ ueira f6úempção ~1a. i"dliclinavd r ; "' cü~~,(! l-: ~ '<.ddl~ l{) lIO :6l)\ urna, :t6 de ,J u1l1O de iJ ti93 . 
passado qoe nãO vae muito longe e elevan- d' L " I fi 11 I' t tA da da Illlmreza das faCilidades Il'.)'cluc l " _111.1 11" III,,;ll'es contel/'anoas -SInto-mo

'd d" - . . d ro J.S ICpU acues aos I lOS ( OS a "rra, Icomo Qsperal-a, cluando cllas e",,"w ~do '2-! r, ' \ ,.. d' I ' .'(
O-O linamente ao conVlVIO SOCIal os de- producto do anolJymato e da Irresponsabl - Id ' • ' IL ' d' ". ) I e, ., ,,1',, ,I,lle ,I " r,ln eza, II vos'"s mam es

. E d 'd a:; em um turO! uao e tI 0\ a~ - IL'll -o I 1 IIlSlrJl lfic lflCll de meus serviçosmaIs sla os, que constItuem a gran e hdade legal, coma imbecilidade abortIva ContInueaopPoslçãoaalllllcnt,1I seoomo :~ u : i ~ , : . ' 
ccn::unuuh~o tfâ.sHe!!'a. dos A,s:cs ~c:r. na!'adD D "UA de fl) ;t.d bÃ.iXO os vermes do sua~ mcntlra~, cainmnht"s e ,t C;,~l::i~ , ~~C~!~~SS~~t~\l'~:~lI l"~'l eb h{\nl'~ A rh 

Falsos aposlolos de uma reiigião nobre, Ie \orpes iam sido pos:si~eL pela mentira i IrlCon[essavelS Intentos, apo~t Ctldos pel,l l I( ~;'~:J. d~~~t;'-"I;at;:;a~:;,~;q~ne~;'i~d~~~·-t;azõ;, 
. ,- - . 'I' d - ' Iacção das Ims de decomposlPO \lUIS a "1 ,( I1 - I 1.1 '" I fi d .sacrmcam a mIssão CIVI Isa ora da Impren- pela calumma e pela audacla de InconsCten-1 t ' r, d' . ao lUfIl! uu ,11110 lO pmo, na. ora. o perl

1't 'd I eXL enCla apenas sera ecun a lia ImmOI - no e ti \ luela o con[orlo de vossa presen
sa, cons I UI a em o n~sso sec.u o como o tes o . Italldade da materIa, em que goslosalllcnle ~(l C o'.. oto d~ vossas almas uras c smce
pboDoirapho _que recoln? as VIbrações so'l Ãias quando clarear os homontes po- repasLam-se. ;as' P , , ' 
Ih')J3.S dú sentimento nacu:mal, quer quan- liticos, quando dissolver se a miragem que ~Am todas ~s atmo~pher(ls ofIc/ l'com ('011 Tiáii ' jilllllsal vos, lllustl'CS C ~IStI!lCt.l:\ 
do appiaudeJ quer quando censura, quer vos fascina, quando calar·so o Cilnto enga-l (1J(.o'~.~.l\~ _ ~~ua a :OU~~ ~s s~res oí,g,allH;u~; ILontl'i Ianc.lS, não pode perecer hem UICS-
quando ensina rebaixando-a 6mente a pu-II d d . d I b d: d -I"a pC,,1 uli •• em quo ou ,. \la"a a " I'pu>l, ,0 

I 

1,'10 I" :rg,11' ,I (~ausa santa quo vos tem a seu 
, ' S na or a sereia, quan o as ! Dr a es pu cncontraflamos a ü)Ql'Lo ,Ia pas::- J que d:'.1" 11 _"" 'I f'

slÇao de reles ramelra, que sO tem nos la- blicas fórem uma verdade quando a nossa Ih d lo I' J ..H.~, !,u,q,'o Vó, SOIS a laoll !a-o a aml
- , 50 Cn o e Ivlas 1,"\;' '\ for!"} InVCflC1\fJllhs '-locwdatlolO:

blOS a palavra desenvolta para detractar e rarta cootitucional, for o oVdngelho, e a I Tristo fadarlO I' 'I 'uCu; v~ - ,~~ ";;'l'a;l~cldo 'a; -vossas m;nifes
abater o caracler dos que nao commun~am nossa bandeira. for o pai lia, 001 quo SOlam Vi"" rA Ol-'I'Il:Ü \ _ . :açOo',. e 010 f,ome do nosso Estado, sau
a mesma crença de tudo deturpar a Dem Ideiendid.s e juradas as liberdades patrias" " .-1' do -vus CO"úialmenlll,--As OXlllas_ sras. ad. 
dos seus interesses proprios, ,.., nd '1 .), .S. Ex. o sr. \ Icr.-l-JrCSldente do J<.sl.adn , Pomitilla Vie,oas, Alzira Borlinck-, .Jovina 

" '-lua.. O e~tancar .0 sa.ngue j que (. e~allpe fOi hontü~, acompanhado do Sl'U sect'e- Ia \ .~audr.i o mais OXinas . si' natarias·,.-El'/4
E no fim de tudo, quando a ferLlIIdade rando as forças vltaes da Na?àO ;Ivlfica as rio, e ajudante de ol'dons, :t bordo do un .:"" (,u;.uwnnc ri" Si/Clt . g Y 

perversa dos seus inventos nada ma.is pro· campInas do sul,. solo onue prlIne~l'o fmetl , z~l?or 1''U'u(!(' nl('s, retl':bu~!' a d{'I:~::Hl ~7::!.. !,b I' _..___ _ 
doz senão a subversaCão da ordem, a pros- ficou a Repubhca, com o movImento de VIsIta do dlgn.o_ commanOallte d<.,le CIUz'<- i SEHHt\-t\CIMi\, 
tituição da pelitica e a desmoralisaçao da \835 quando raiaraaurol'a contin Ua(IOraldO~': o.sr, c~pltao-,t?nente Carvalha"s_ ! .. . _ 

. . .. . '" ." f:'. K~~, fOI reCfmllto CU!I) as hOl1ra:-; 1/\11' : ". a:' td. do La~es, em i~ 9 do corrente, di
repuhhca federatl~a, se esta estivesse SO]e1- da de 1u de Nov~mb:o do.89, tllummada Ilho são devidas, e retirou-so summaniün lc ; rigi{h a um 110:-150 amigo nesta. · ~aIi.j.~àl, diz 
ta a sua trefega o"enlaçao, foeAm aspavo- pela espada doutrInarIa e IOsangrenta do oeuharado da genlileza com que foi bOllra- 1quO até essa data nada havia alh occorrido 
ridos das consequencias dos seus erros e lellendario Benjamim Conslanl,el1lão, li-I do pela distincLa omeialidado-, i que morecesse altençilo, quanto oi pol~Lica. 

http:salva�.�o
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uma!abrica de botoos. 

A autoridade 

O fazerem ali encinerar. 
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i 
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o ESTADo 

Nao obs;anle, accrescenlamos n6s, os Ill1ul'<l do 4 ~ 30"0 dollars ou com 6' mezes 'rodo o mon .cr o1stremocia, deslnmbr~- D. GCl'v""j" S,mt.. c.·.." 
lareistas da opposiçao já registraram a ca , 2annos do prisão, '" homens casadoi do; assim mi~h'"lll1anCará no doa em ,quo , O abaho assignado, commissario com
mara municipal de Lages no lIIovi.IIWII/O quo, osquecon!lo se uU '''''S qualidades do ~omparocor á Immortal prllnavera do para- ; morcial nosta capital, rosidento á rua da 
rm.n'lIIli".m:lm·dos coo,es do lhesoure. marido, !••:cm o oórto • outros mu!hares. '"0. f. \Im canto da a!coy. a harpa parecIa : Republica n, 44 (sobrado) participa ' a 

.li! I bilonlras, ab I pbosphoricos acela- A's camaras, para olído loi remetti ,lo o e~lOar aInda a bailada de. Cecy, A as notas :exma. lamilia, amigos o correligionarios do 
madores, quu p(ocisam bonzedura e figa projcr.to, Lambem [oi ' aprosentada uma dIspersas voavam na .macl,a escurld~o com, mesmo D, Gervasio, laiiocido nesta cidade, 
do ehilro quo os livro de mãos-olhados I emenda pedindo, que as .mesmas penas se- suas azas acal'lCladoras. ])os~"rr~l . as alvas 1no anno de 1883, (iuo, competentemente 

--~'--'- ... ' - jam' appllcadas as mulheI'os casadas que cortinas ondulantes, e appromnel-me a um Iautorisado pela exrna. laroma e 'Rolo exm. 
TELEGÍtAMi\íAS pro,cederom da mesma !orma, Imo aberto sobrfl a caixa de setHn azul-I dI' A d' d ' D 

I • '~ ______ celeste. Seria uma no\'ella? Essa creatura In~e~:~rle ~rogo,. go~.e.rn.~ ';?ar :. P'. ' .(\,p~rta-
Exm, cidadao vico-presidente Eslado,~ A l.{ iV.lA. O ....\.. de d"zeseis annos que abandona o surdo I ' , .ochaem ;'J.Ont~\ I. éO,. ~om como

.' D . . E . , . . I d t 'd b'l [d i por P rovlsao.do,exro, .sr,..Blspo ,J,)locesano
eSlorro.- .Sla camara sClente vosso le e- Foram nomeados para embarcar:, no en- rumor as orc IOstras o aI e, oge o mun- Idatada de 15 ciO' ,Janeiro de 18'8(;- tem eni 

,ramma 22, apresenta-vos seus parabens couraçado Sete rle Setembl'o os prllueH'os do tl'aldo!' com a sofreguidão das azues an-1 sou odor os r t l' fi 
, 

_, _-::-._-_----=___..... . '-ºS-Sa 9!l.!U~~~~tit:g..d.tL..d~!;}mlo. _2.utonomia I tenentes ,10\l.~ Mana f:tô-.~3,~ Raymnndo dormhas às pl'I!n(' \ras J.ffi.e.al)a~ d0 trio, pro- nad6. es os ll1ortae:s ao JQegrno ~_ 
DOS!? Estado e ~:md.andQ ·. pa~'o ~~{-! .;a'i~I.-;-USé Ferreira, .\ rcelino de Ahnelda ~ Hen IcurarJa. disfarcar a. pos~da WIH~ãu ,a quu :;u I Pedo portanto aos interessados a rovi- 
leu llluSlre chele suslenlaçao seu Justo go- Ilque Adalbertll 'I'edim; nas torpedelras os Imp"nha, tI'agando pagina por pagina o tre Idenciarem dontro de 90 dias 'brg taes 
Terno, con,ratulam se com populaçao ea- primeiros t"nentes M[redo Pinto de vas-I mendo veneno dos romances e do amor quo I'estos, so 
Ibarmense qu~ vI~to,rlOsamente a~plaude- concellos e Henrique Boiteux, o, guardas- mata? 
VOI, Ad!ersaflos mt!~~nd.o-me hOJ~ enlre- m.rinha Rodolpho Gustavo e AIYlm Costa: Mas os olhos do Chrlsto con~olador, des-I Desterro, 22 de ,Junho de 1893. 
lar arehlv? nao admltll mtlmaçaO, Estamoll no cruzador Ol'ion o 4' tenente Nicoláu I~entlam o meu at~oz pensamento, e d mna I 
firmes e vIlIa em paz_ ~ ,~ .. I1'ossolo e o guarda-marlllha José FlgueH'o: ,,~r?a da harpa fuglO com? que um gemIdo Pabio .~, de Paria. 

Jalluaruna, 24 de Julho do '8~~, -vIdo da Costa' no' cruzador Guantt!m/'lb o '1' du uor e de I'ergonha. U livro era ellcader
I!resill.enle..da camara municipal, Julio de tenente Lui~ Lopes da Cruz eo gn'l'da-ma- nado em m.a!'roquim escuro, e, na pagina DEPUTADO E§TADOAL 
,,souza AVt/&, rinha Francisco Vieira Paim' na torpedeira aberta, eu li: I 

-. _ Igualclnll, os guardas-marinha Aristides « Protegei, meu Deus,. ~r?tegei sempre O sr. Lydio Barbosa muito digno depu-

Tubarao, .2?, -PreSIdente Estado.-DI' Vieira 11.scaronhas e Miguel Augusto Do- a mlllha VIrtude, salVa! mlOn alma das. t~n-I lado estadoal e um dos redaclores do Esla


!~ luard~ clvlca dIsfarçada tomou camara rat: na torpedeira Amijuary o ~'tenente tações (la VIda .. Pelo saogu~ do ''osso dll'lno d0, JO~'nal que se publica diariamente n'es

S. Joa9~lm, AqUI a mesma assaltou quar- Ludgero Hastos da Cunha Motta o os guar- filho, ~ola. cOI·"a de OIarlyl'los 9ne rasgou a ta capItal, faz a seguinte declaração: 
lei P?"C1a. deesplOguardas engatilhadas, das marinha ,\ !frcdo Estelling "Raul Os- Sua bomllIta [l'Ontll, pelas lagrunas qn? ~[a- Attesto que usando dous mezes,'as pilu, pphcla .hOjs. fendida, excepção cabo. Após car Faria Ramos; _no cruzador GuanO-lJw'((" I'~a derramou entro os HSplllhos do Calva- as anti-dispctica do dr. J1eilzmann. em dó

I' I cmco .dIas CirCO camara arromb.aram. Ara- o .guarda-marinha Pedro Vieira de. Mellol rIO.,. . . . ' . . , . . ses primeiramente de uma e depois de duas 
ranguá Jaguaruna ?IVICOS to~alam .. ~ag,u ' Pmho ,j~n1or; I~a lO. l'ped81~a Jll(.I.;j·C'l.~/() })~. (/.~ .~ :OL~.geI a mlllha VH:WUO e a .mlflha 1Tl- pIJu!as, uma hora ?-n~cs do jantar, con.'wf!'lti 
!la chegada forças..:-\ rarangua ~pposlçao Ie- os gllaroas-mfLrlnhfL Antolllo A.!ves Ji errmra nOCLnC!J.. 1/: m'(U'-mc de {O}'l'I,S.'H-mO.!i dores; de cabeca 
bentou porIa camara. -.IlclcJ"".!lcs . Ida Silva, Godofredo Esteves da Natividade . L, C; "':"AHÃIlS J eNlOlt. que accommettiam-ll1e diaria.mente, atiri: 

I 

, ." ': I Ic l ~duardo Ho!landa Ferreira; ,!"!o vapor ,- bu-a~ eu a difIknldades de digestãO de quer·~·---.r. :-~,
Ãssemblea lLe ;; islabva I'u,.,ís o l' tenente " ilvinato de Moura e o . 'l{L 1. IM,\. '"I!~A " /lia-me tambem c",'ndo pnr em medtca

-. gua rda-marinha lIIal'io .~ Ivr.s de lIIattos O CIdadãO l. reSIdente do Estado reeobeu ","nlo, 
Acta da 6," sessão prepar.torla da As- I'itombo' no vapor ll,,,"-,im o guarda-ma- o seguinte telegramma: Os srs Carlos Pinto & C 

sem?léa LegIslatIva Estadoal de Santa Ca- ..inha Ca;:"s Agostinho de Castro; n~ cru- TubarãO. 2.J.:--:L're~identegstado,--'l'?· rquem fo~neço esto attestarl~: ;~d~~s~~;bli~ 
Ihar,D~. .. . . zador RcpniJlu:", o l' te,wnte AltHlo J. 1'''',0 mada - Jagl1a~ un~ Inexat,...\Lé hontem lma-I cal-o, si tanto lhes convier. 

Pl'es,dencw Inten"" dos/" .t, ,le .!leUo de l>Iiranda Corrêa; no cruzador O"ian o ruhy não. DIVisa? ~ .200 homens aqUl,redu- ]f' d -" . . 9 
As ~j horas da manha do dia 25 de Julho guarda-marinha Arthllr Thompson; no cru- zlda HO e hOJ(J 25 hOlllons.-J[oluhl.uues. 1 ,sta .[doe 8anta CatharIea, lJesterro, .4 

de 48U3, reunidos na sala das sessões da "ador lIepu uitC/./, os 1" tenentes JorgCl Amo- ______ ,lO A ri e 1893, 
Assembléa Legislativa Estadoal, os srs. de- ricano Freire e Herculano AI[redo de Sam A llVNAl\II'l'E I Lydio Barbosa, 
pUlados Arthurde Mello. Ricardo Barbosa, paio; e no vapor I'",./Í, o gllal'da-marinba " .. . ,
Tobias Becker, Carlos Kleine, Castro Gan- Honorio L . I(oller. ATTWTADO CONTRA UANOVAS 1)1·:L CASTIL ..OS I,A firma esta reconlleclda pelo tabelião 
4lra, Lydio Barbos~, T. Capistrano, (al~an- Passou da tropedolra Ila,.,!tlio lha! para Pelas 9 horas da noite rle 20 de JunllO, d ~ta capl~al o sr. Leonardo Jorge deCam
do com cau.. partl~ular ossrs. Elyseu GUI- o cru zador llcpnl>ltca o 2' tenente HonorlO. a wl,tl1e de Madrid (oi sobresaltada por um Ipos Jumol, 
Ibe'.~e, tialles .BrazIl e Llberato, , , _ do Barros ________ I medonho e~tampldo: semolhanto ao 1uc Cada Vldl'o de pIlula tl'az a formula para 

baita a c?am~d~, reconhece-,e naoba ". , Ipodo pro?uzlr um glande tirO. de canhao, seu uso e custa 2$, e registrado elo cor'm' 

ver numero legaI, oeclarando, em segUIda, ~~. ~.I;,t",,'ã.iOWA I ImmoOlatamente coroou IUrtlta gente de Ireio 2S 300 6 H $000 p 
o sr. presidente não haver sessão.. todos os lados DaI'a o ponto d'onde partir,t <' " . 

O Presidente interino, ,.I,·/h",. I'. de ,JIcl- .! r,ctO""'"/I Pa,lht~"~s, a"ta,. das Notle, Ia [arte denotaÇ'ao, e logo se sonbe que se DepOSIto ~eral no Estado do Rio Grande 
10.-0 ~ ~ secrei.ario interíno, Hii'(tnlu illl#,}'~ I da J 't1 ge1n I tratava de um attentado anarchlsta contra do Sul, - Pe atas: ~104Frande e Port? -Ale
lins Barbosa,- O 2' secretario interino, Bra forrada do papel verd e-pallldo, com Ia VIda do chofo do partido conservador, Ca- ~;e, LIvraria Ameflcan" --: Carlos Pmto & 
Tobias Bec!;cr, grupos de mal'gafldas brancas em gracioso novas dei Castlllo 1[;" ,successores neste J;,staao, vIllela, Jj'i1ho 

o!eiticeiro relevo. Eu penetrei o secreto Qu,lOdo a policia e centenas de pessoas & c, 

Ac!a da 5 '" sessao preparatoria da As- humbral, tremulo e supersticioso, COI!W o chegaram ao Jardim do palacio do ox-mi- ......
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!""!!!!!..................,...,........~.... 


sembléa Legislativa Estado.1 de Santa Ca- ladra0, que pMturba no meIO da nOIte o IlIstro, encontraram alli dous homens hor--
lharina, . roystico sanctuario d'uma igreja_ rivelmente qucimados, deb.tendo se em I 
P're.sid.enci,a.intr.rü~.fI. elo ""'. A.r/,hul' de !ircllo ~ la~~a janel.l~ que ,abre ~o~;le. o) po~~: soffr}me.~to~ ciueis, Eram os proprios auto- DEGLMi é;..GOES 

, . ' leo ]arOIm, enCnIa a alcova ue ~lJ)ia. IflZ \j u~lres uO aHernaUO. 1 
.. As ~.2 horas da ma~hà ?o.,~~la 2'{' d~ :u- aromas penetrantes e suaves modulações Os desgraçados tinham ido aHi collocar 

. IDO de 1893, presente~, nd >doa d~s se,su~s de passaras que choram a despedida do S?1. uma bomba de dynamite, na intenção do O sr, Oscar Rosas acha-se nesta capital
da Assembléa LegislatIva Est~do"L os srs. Cahia a doce tarde, e os ultimos lall1 f'I' Jos lazer saltar pelos ares o palacio I de Cano como agonte da New-Iork Life Insurance 
depulados_Arthur de Uello, hlcatdO Bar- do dia quebl'a vam-se no regaço da Il1tu!'C' vas, mas parece que a explOSãO so produ Company e pode ser procurado para segü
bosa, TobIas Becker, Carlo~ Kle~.ne, Castro za extatica e voluptuosa, Nem um "\lspiro zira sem dar tempo a que elles fugissem, e r08 de vida na casa Wendhausen & C. sita 
Gan,dra, LydlO B~rhosa; r. laplstrano, llUmano invadia a minha santa attcoçáu; foram elles as victimasdo attentado. a rua do Commercio.
Cbrlslovao Pifes, bama d Eça e Leal, [al- apenas do fundo da chacara chegavam-me Diz-se que O indiyiduo que collocou a 
tando com caus~ p'arttclpada os ~rs. depu- ao ouvido sobresalio umas phrases o umas bomba e 'l"e é o que ficou em mais grave 
~a~os.. Elyseu GUIlherme, Salle:!l BrasIl e risadas argentinas,que o murmurio do arVQ· estado, presumindo-se que não vivesse AOS I~TE[\E§§i\DOS 
~,b,o',alo, .' . redo suflocava de espaço aespaço. ,\ (ami- muitas horas em segu ido aos !erimentos, li I 

li olta chamada, ve/lhcou-s~ nao :Ial'er lia corria os seus dominios-era a hora do um tal Ernesto Alvarez, director do periO-! Hyppolito Anistalda Duarte !az publicO 
numero legal, sendo, CI~ segUIda, dedara- passeio habitual. dico LI, tl1"'/'IfUÚL a quem possa interessar que na, qualidade 
do pelo s,r. pres!den~e OaO bave,' sossao. , :3ó, sem que ninguem me surprehendes- O outro (erido é tambem anarchista e/l- de primeiro testamenteiro inventariante 

O Presldenle mterlno, :.[, '''W p, d: .1'.01- se na pratica do singello crime, calquei com rnljé _ Idos bens do finado capitãO .Tosé Ignacio dO 
~o.-,O ~o secret~loolDterlDoJ, ll~/..ald,~ pé impuro o ,macio tap~te ,onde, á noiie, os Uonsl,a que ha ainda um outro cnmplice, OliveirarJ:a\:ares, achas,e cn~~rrcga~o, . na 
_Ilar/ml, Barbos.a" 02 secretaflo mterl pés nus da VIrgem mais duma I'ez descan- quo fugIU. lórll1a da leI , da goroncla de todas as , pro
no, Tobtas B.chm , cariam satisfeitos. O taoete ensurdecia-me Canov.s esteve a ver os estraaos causa nrio,dado,s do mesmo finado. ate final co,,

ós passos atemorisados.' Approximei-me do dos polo peLardo, assim como os feridos, lelosao do respectivo inventario_ 
OIUGINAL silencioso espelho do loucador, sem ousar que se conservaram por bastanto tempo no Pelo que provine aos at:toacs senhores 

Te.tamenlo original deixou um sugeito diri(lir os meus olhos ao nitido confidenle jardim.. . ' inquilinos das ref(:rida~ propr:cdadcs, que 
mnito rico e estravagante que lalleceu ha da casta formosura_ 80rla uma profanação, O caso produzIU sensação em Madrod. se acha encarregado na cobrança dos re
pouco em uma villasila do 3ul da Franca. aerofanaçao da nuvem que mancb~. a lim- A ~olicia madrilena rece~cll ord~m p,;~a I~pectivos alugueis, de passar recibos o qlli-

Delle, constava a seguinte clausuia: - - pHlez peregrIna da pcrogrlOa eSLrBlla, tiO-I pre~aer 08 prInCIpaeS anarcllIstas tI a4utH1a "aações, aSSim CU!ll~ tic túdús o~ nt3~vl.iVi 
«1'110 quero que o meu COrno seja en- bre o marrnore cór de rOSa do toucador, I c~pltal. .. . ' seferentes:\s mencIOnadas propnedaoes. 

P
li 

I 

i, \errado nem cremado. P n'um deiicauo e elegante vasO de porcella-, ~, ".-uppoe.se q.ue o ai.ientadu contra () SI'_I D.esterro; 20 de J.U.lh.O U'." .,189. 3.. 
Quarenta e oilo horas depois de eu mor- na, luclava, entre a v,Ida e a morte, uma Canova~ obedeceu a um wm)Jlo' com ra- . __ ___ ._______ ..___ .:......~..______ 

. --!'ar, o meu cadaver será metlido n'uma longa acucena desmaIada. Um VIdro de IlnfieaQue. em Barcelona. . 
caldeira d'aiua a lerver, onde sera conser- crystal aberto exhalava do delicado bOlO """",,-:s:::: _ 0-'>-=""""'""...,..".,......,~. 


I n.doalé ficar completamente cosido. I'lllv~ns de pedume, gue pareceram ~O"Us I SOLICI'l'ADAS II CASA MENTO CIVIL ;

í A carne o o caldo serao dislribuidos ao. Ide lOcens.o. 'l'entel alguns passos. N UUla i _. . ' , .... • ~ E ii 


e os ossos sorão mandados para casta p.enumbra estacionava, c.obe!'ta deI " .. IClloell'~ Jose Se"... JUlHO.' I IIi\UEi\S-COIlI'US I 
J) cambralas e rendas, a cama v!fglOal. Atra- () abaiXO "SSlgnado r,ncal'l'rgado dos ne· i ,_,,, ' 

porém n<1o deixou cum· Ivez do corlin.tuo tra.nsparente via-so uma godos de sua mãi d, i gnez l!'aria, viuva. de l~D. KALLEc . i 
prir-.e o estrav~gante t~stamento , ! caber,. de J eSlls consolado I', o al~o J eS\IS, .-I nl.ol1io Francisco dOl'-aria, vem pedir ao ~I encarrega-se do preparo de documen

Osherdeiro8 entáo m<indaram c,ondüzir o! protector das donzellas, dos lyl'IOS o uas 1m!~"H10 sr, ,Jose ;-;P.MIll .rUIlIOr, q1l0 fluorra 11 los para ocasamentoclvrl e requer ,o~1

cadaver para uma cidade proxima afim de! crianças. _ I' ter a delicadesa àe SOl' um tanto mais expli-I ~ deos ue h(i,b en:~-~(H'lm~ pn:'anto os JUl- , 

' j Os olhos do immaculado c.ordOiL'OI ergni· c.ad'.1em seus annup.cios de leilão. 1'1] zes ~c direito -ln:-lllsl\'O o foderal- 13 I
idos ao céo, imploravam a Deus pl'otccção I :r~ ã.o ihe c.onsta que sua ln~~ fassa leilão n ostrlbutli:l.CS8IlpCl':Ol'csJ<l.companh:lndo fS

Interessante , eterna para a fraca e adorada inllocellcia,! na >na chacar.. .. os recursos até o colendo Supremo ~ 
~ As aves cantavam nesse momento mais lel'- i~\ãO seja tao oconomiro e com essa eco- ~ ~ 'l'ribunal Federal. ~ 

Refere uma folha que o Governador de: nas o m(,lancolicas; o vento t'ouxe à alcol'a InOmi" fazer v.scilar aos cur:osos. ' :.\ . H ' J .' I'· t 19 M 
Ohio, vai sanccionar um projecto de lei es- ; um denso perfume de .boninas o violetas 26 do Julho do 1893, li n •• • O.LO 111 .0, n. ~ 

serao punidos COIlil uma ' orvalhadas, I Fabio ..tnton·;o ,le Faria. 111 _____' ~ .. ... 
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Ven.de.....se ~11."l.1. CJp bom. ____----;;...,'~",.!!:?~•.o-____ estado, proprio. pa,ra iIn

8 OBSTADO 

~~7J1l: ' ti'1d.r~,!n e~ lneiouzo. fi ~fIlH~ira 
vonber 'rlil'iio-so a 'rllcndoro J osé dos Reis 

.A lanillláiiô;'mlgácIJÍlvidaseuspaténtes liA mir:~ad;) c,as:.l n. ·i L . 
' e ,amilol Para alsi,stirem' á miaía dOlriges
simo dia do lallecitnento dil seu presado ---"._-------. -,-' 
chele João F.ormiga,que por sua alma 
lazem relar quarta-Ieira 26 do corrente ás 
• boras da manha, na capella de Nossa Se
ilhora das Dóres; i:ollinssando'$eà'uses já I 
il!radecidá ' por este 'actó-ãe caridade. ' RUA .........-&... ••..... 	 
: H·· I K· I h fi • 	 pretssão de porlodico~por 
• emrICl .relO =, SACCA SOBRE AS SEGülNTES PRAÇAS: ipre<"obar'atissin::l.O. 
t dã. liçoes de inglez e allemão 'I I Par ,," inforlnaçõe~ Des-

A Rio de .]'aneiro-,Süo ag"",~ia. " 
• P6de ser pmc~m~o no Parthenon i'iel SA.o Paulo-Suo motri7.. Ita typo(",,"apll.ia.•
• Catna'"HWnSe doi 	 -..c,~ ~,____",," ______:..........~~.e-~.~.....~ IAQ;e~clas: Sa..uLOS, C,uUIJinas. Riu Claro, S. Cat'los do PinÍlal, SOl'ocaba, i\ihéi- i ~:~ :',;",>L:> 


- rao Pr.lo, llaliba, Me, etc. 	 ! .' " .. " 
LEILAO Paraná-SI!> Caixa Glial em Cllrityba. • 1", 


O leilão que tinha de effectuar-se na cha- Goyaz-»»» 
 I 
cara da viuva Faria, Domingo, 23, fica PernaIl1buco-- Banen Emh;:;'l r e emas agen(jias. 

tran.!erido para Domingo 30 ás H hora.. 'Fl.lo Granue, .E'or-to A legre e T,O> eJo'tas, Ihnco da Re-


Desterro, 114 de Julho de 4893.-0 lei- ~u"liea do Brazil. I (' ' 
loeiro. Jo,é Segui Juniol'. _ , 
B~~' ' ~0 I V ,'

~I De!!fconta le"t.t;.l["'a~.; da t:;ea-".ra.~ sobr(~ S .. Paulo e lnaisl k"~ 'I ARTHUI~ lJ]ê Ml!:LLO ~ Estados., I :it,' 
IEscriPt?riO- ;:::G::ode Novembro JI :i'i..ali ...n ern~r<"§tilTl<;"S po r lett.' a H onl conta cor·I iwtt, 
I
148 (pavimento terrAo). I rente !Sob cauQocs d e tItulos e l1ypotheeas garantI-I " ~ , 

d~. ~ 
---"""""'- _ 	 \ -o>JO':!.:
~Ai~mli~~.61i~_ 	 ~. 
- DR. COlmEmO JUNIOR-. I " c.,, 

MEDICOEÜPERADOR a Recebe dlni-..eiro a px"ell'l.io na)óo.; seg;-ü.i:nteíS con-, _"''''=~-~12_ 
dlçõo..: -- --~.-"""-_...._---- 

b.alnad~8 c consultas a qual

quer hOl'a 
 Em. I~, oola conenle de m f)~i mento, l~nm r8tiradil~ livr~:; 5 I \ Tr'iicofero de BarryRESlDENCIA E CONSUL'l'ORIO Por l.lIr.. a prazo lixo a 6 me7.0S 	 , Xt !8 --:f">.ua 'I'rajano-1 	 » a.~ ' n 6 ~ G-3:r::m,t$ ·1J~ que faz Das


t> a l2 lo i ~ ! Cel'I!<CI'!l:!lCul" o cabolloainda. 


&0.:1 l .llu.lg C!l.l-ço;;, C"'lr~ e. 
tinht~ o 1\ Cr:.Spl~ (I XClJle'\'G"~. ; O:~1;o::'~,~r~O~il)olT< ll Desterro, 15 de JuU],C, de 1893 I toda.. r:.o impnromg do cas

~ Clinieft IIlcdica-cirul'gica e & co do. cr.hc9l\_ Podtiv;.l
'm~tíl irupode o cr.b.::llo:~ DR. Ai~~'\k~ót~~E!TAS ~ I RXPl=i::DIRNTE-Das 10 ás 3 horas i r10 Ct.~hirmldoomb1'l:~ngue


;.;; Chamados e consültas a qualquer t'W CC! , a infa1h\'obncnto o 

torD.!". e:::pesso, macio, bs
~""hora. 	 AGENTE SUB-AGENTE Io<'! RUA TRAJANO-l2 	 t:rOilQ o t'!.hundanto. 

~.~...~~~~ JO.{O C. GOULAltT F 1\. DE PAULA VIANNA . 

_A_NN_UNCI_O~ LOT. lEi181 A II___ II 

i\ rr~t~LI\Ü 	 ~o .. 

1 

..1 1 ~ '" I ESTADOIm SANt\ cnSMHNA II Caolliea, queijos do Rbeno, biscOUlos. 

molho inglez, conservas de todas aB ql1ali liI9lfQ'€io--· 

dades, vinbo lerde, Alicante. moscatel,

Xer••, ffialag.; vassouras americanas, re- Lista geral da 8' série da 5' loteria em. beneficio dos estabelecimentos pios e casas de I - '''' 

ceben o armazem da Republica, que vend6 earidade do mesmo Estado, ex trahtda em 25 de Julho de4803, cuja extr:lcção I ~:.u&íi!Q,Wf.~w--=->--~--
por preços sem compeleneia em preços e foi fisc.lisada pelas autoridades competentos. I (/ - Çff) 7i1.
;,s 
qualidades. 	 ~'OOA ". n "" ______ I " ~.tI iXó 


v M_~~_~~~~: i r (1'.,) 
 ~ i.;;:; I
TODOS O~ PIU~ i'HjO~ ~Au P ....\A~ OS I~TE\;H~\L~~n!:N'jf E I r . .. ~. ~ i ~ ~ 

nn. ri [I nI,} _~ 11' 663 3;$, 8908 50$!i0752 \ >r, _"ê • .~-~ o 

~ til'U111~ J~ m~ :~giIJm 2~~il!im~ ;.~;;.Ui:~l, ,~ ~ ~ ~ 1n!!I 
i3~5 30S '0205 """ $ c>"'; "0 lOO$j ' ~ i"': • ~ oS.ll 


ou iroca-se por uma casa dentro da cidade ;::~ •~~i :~2i~ :~g.l\~1~~~ ~~~ I " t4 ~ ~ !. iI;. ~ !
. 
uma bonitachacara, bem situada, com grao- 8437 30$ H:185 30$ :2;,855 30S t :;;;;)) .~ I _ ~ ~ ~..il 

de terreno plaotado, ago. potavel e excel-I 3719 30$ F.7lH ~ :: ~I~?:l"~ I~OO~1 ),; ,,'., f;;l '~f. ;g ~ 

lenle casa de moradia. . " 4374 30$ i45413 ""-S~,2"7.1 ,, - ... "c.'.""',. o rlin o ' ~ 


. '892 50"' 1'5006 '00 12- '33 \ 58'" " ,;' • ::; I o" :a ~ 
Trata-sacomJoséLmo. 1 5291 200$'lG~~4 "50SI~~~34 '.I?ÔOOS [ ~" J § ~"< g-f :5 ~ ~ 

fliaD& } I :lã$ ,; ~à ~ I' I ~m ~rl~;o~Oo~! l l'~7i~I~'~)'~ 5~g~,~~;~~ ~3~v~~". ~ .. '~' . k , o)	 Ap\,. r,l. ,. ,: ;; B r~, I_i~ : i.~,~A ( •• ~ ~.ij Onhmal 5493 Al'p,,, ,, ~ " nO;'+3iO" " [ ' - , . - "_o 

fl448 :10$118:;29 ~00~12H58'1 ~OO ~~ I i6l o,g ~ ~ ~ 

Cbego:um lindo sortimento decbaPêos\ ~m ~~~ j;g~~~ .Al)l).l~gt· . . : : : \ 11 t;) _:, _~_: , " .J.. ~". ci:' __ 
bllontra para meninas. 	 Dist,"ib.." 601>0 P"emios: J ~ _I 

IIUA DA REPUBLICA N, l 	 " ', ~ ~,..,. 

http:l.llu.lg
http:px"ell'l.io
http:typo(",,"apll.ia


<.0 ~~TAnÓ ,,: 
2 ' R 

.; 1...'.... tlltlO .. 1 
, ' , O' leilõéiro Jo~t\.SeguiJunior autorizad?1 

_""""''''''''''':':,,, . pelo cidadl\ó .Joãó ·Cai1dido.Goul~rt que re: Pl~écisa"'se de vende

._--_._--,-----------,._--

PR01:-'ECTOR-LAJ.- DOS 

240 00 0$'000 


SABBADO,29DEJULHO 

CASO CONTRARIO P1&11-81 fi .DOBRO 

. rr 
..?"-\ t-:->~h RUA DA REPUBLIC~A'---' 8 

'Endereço telegraphico--Antovedo. C~ixa postal--20 

Oool1tt"aot .. lor-A, -':0 O.DE AZEVEDO. 

GRANDE WTEIlIA 

PrenlÍo maior 

~Ir."çao inrallive\ 

TERÇA-FEIRA ras, formas, serpentinas, cantoneiras, bul· 
dos, galhaitei ros e grande quantidade de 
objectos de coziuha., assim eQtnO mUitaS\ 
garrafas de vinhos e cervej'as de diversas 
qualidades, e roupas feilas. 

Na praia de fóra casa da vinva Farias, 
Doming023 do corrante,às 11 horas.-O loi· 
loeiro, .José Segui, 

A VAPOR NA PINGUELLA CON' ....') !1() ARROIO) 

e fabrica de vinho, vinagre e licores 
E~I OItTO AI.EGUE. nUA i UII SE'I'E~l!IiW U9 , 

Temo8 sempre em dop~llo: VlIlhn branco e tlnlo de dIV('I::-;ts fllHi.!lIladt's além da I 
jáaer.dlhc1a mar~a Coroa, VJO<lgre hlanco e Unlo Licor (li} gu,tGO,. ('ucall, mOlll?:! 
"leneian3. e de diversas qH,did;lrlP.~, CogW!C de ll !ve r:,,\;, qllali.ja~h.. :, .l{].!.U1ll , F Ot' 
net~ Verlllu'h, Atnaro Vecelli, dolo d~ qltiaa , B';ll~l' de di"HI':'<I:-. 
qualidades, iúmel rte tlh'ersafi qUi.J.lida !'es. Xaropo:, di; frnr..la" Huos I~ n!l trt)-fino~. Anlz 
~.~panhnl 6 anizell~. Genebrl de divprsas qualitlrl.!jl ~S; dil<l em g.l! rafõr.:, . AgUUI-". 
dente e aloool de 36' e 40'. 

Guanlimos a qualidade de nOSS(IS prepal'ado~ porque além d(~ 1'1'~H lw.!' tlil't'ctamellte 
~a Kur~pa as planlas o raize~ para a sua conf;;c.ção, Ilis pomfl~ de 11m I\ahil prolbt:!o!lal 
q•• ji tra.baHwu na~ :Ifanwlias dislillaria.s de J.'\-:Iaria Briz"I,rt & r--{oger~ . 
Im. Bordeaul e de ~.larclli & Parodi, em Mfl!lLevidó(~. í 

Sendo nosso principal ciiid:.dG acnndlcio ii;\l' bem os nn:,s!/;; geiiC i'h:', monl.;mo:;; i,ao- ~ 
datlieepropria. Bl'evemell ie faremos umaexposiç7",o. franqueando lIossa fabrka ao I 
1qO. J I\. "{ T •• & r"'I I 

• .no. Y lelra U. I 

. tira-se para o Riode >JaíÍeiro/I,t'á Domin
Igo 30 do corrente, um importanle leilão de: ,i '1 " 

Um guarda-roupa, umgãarda·iouça, me· 
. zas elasticas e simples, camas de cazal,' para ,s,::,lttHtO 13 para CrJanCd:~; e~CiJ vã~llniúl~'. í 
lavalcrlOs e perlençes, cadeiras prlguiçosas, \ 
de balanço e simples, selin~, quadros, rolo
gios,lampeMs,lanlernas,logilO inglez novO
lapetes grandes e pequenos, camas de ven, 
lo, bandejas, apparelhos de louças de di
versas qualidades, vasos, calix de chrislal,I _______....._...._.•.•......._ ....•....._.•.._....._._._ 

compoleiras, licoreiros, machtnas de café'l 
botas po!anias, balls, moinhos; escarradoip r~~ 
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TONICO, RECONSTlTl!I\ TE, REGENERADDR . 


",rT1\TJ.J() (~/f A. Os A,
• &.1.,. J!...II. v DE j,2.l ..&. .ll.,1.'1.t- ..... _ I 


. do Doutor l'IiOUCELOT, da Faculdade de Pariz, ... 

Eatepi-ectoso producto ê l'e:::::~~' ;':::-:llIOl'itladeS medicas mala 1 

ceiebres, as peS$ClaS ultucadas de cll'/Jitirl{{(le, proveni ente da natureza do clil'J1G, i 
=f::n::::f::qU~~i~~~oS que nesGt:lS:<ilau,' 1'l'constHnlçaô c l·('·Gene~çQÔ d. I 

I · O VINlIO de MAHSA do DOlltOl' ~IürCELOT, (letiva a circulaÇtlÓ, ea:rila. e I 
· res~~te~~.:~:n~~~c~~~~i!::~~~·~l~~;~J;(:I :f:f~!::I~t~;~f;~ ~ ;d~O~I~~\8~~~e~o. r~chf- I
li tlsmo, Anemia, cllloros ls, Cacllcxill, 1,Iuxo tll'finCO, FI'~lquezas edébilidades \ 

1: ~ i provenientes de doeflças devidas a pobl'eza lie M1IIgr'.e. ê com eeJ'te~a o tonlco, I 
i,~ reconstituinte e l'cgct'cl'ador por excel1encia O' :ais podel'oso e cU Ut7U& eWea- f t 

.i....... ~. cidade Bem contesto. 'I. ~, ' I,' 
· : Comult!!r ti ')tOra accompannando cada garra!i a. 
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.,1 H. VIVIEN, Pharm.aceutico de i' Classa I I 
1,.'-' ,~-... 69, Bouleval"d de S1.l"ttsbourg, PARIZ ......,::::.---:::;; ~ -' 

· "'-.::::~' . ~_."", F; EM TODAS' AS PHARMACIAS ~~//-~
~ TomGr cuidado com as ~ 

aI8ifi'açot •. ~...d.~ ~~~ ~...~ 
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