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Estal~o_s:H.i,t~I'~SI\dos ,~ :l'm"I~'i"" eommissão que fui desompenhal' à fertaleza sem eollocados bojõos de estôpa o madei- Quando o despotismo de Julio de Casti
que" hbe.'dfüTe de IUwc!,nç .,o cs- IdeSan!a Cruz, a H de Sel~lD oro, amrma· m nos rombos que mottlam maIS aglla, lhos enervava as loreas vilaes ao legenda
lI',auge;,'", . ou ",",cion"',, de I,O~l!,O Ya cathegorieamente quo - consel'va.va LO- Keslas condições conseguimos chogar a! rio HIO Grando do Sul, reduzindo-o a uma 
CUJ'SO ou cõ.lbo.tngcln, esta t)Cl~~clta"7' do! os ,'wus odws. enseada do SitIO, por voltn. das 12 horas da feltoria sua J o povo catharinenso onvindo 
JllC~tC !Ja~l~all~:,(~a cln toda a costa c As 6 horas) como já fo~se de vazante a noute, só entrando e funde ando pela lUa· 1os gritos do seus irmàos que nos campOs 
}'Ol tos destc I!;stndo, maré, o bravo com mandante Costa'Mendes, oh~, , ' !de cO,mbate batiam pela sua liberdade, pela 

ordenou que se largasse a amarra por mao I 1ai a quo nada oos rallasse nessa Joroa-I voz atoda do benemerito tenente Maohado, 
Ã 1l0QU1DR A T InI)llrrADnR para derivarmos com a corrente; orddm da do dlfficuldades e trabalhos, durante Iseparon as suas relações omciaes com 

1\ M 1t . 1\ Lln~" 111 u A Jd~~ :~~~~~~~a::~~~~~~dda~Oip~~~~~I~a~I~:b~,;:~ddeaE~~~~t~,eSliVOIllOS ",ljeitos , {ór- 'I ~;~:t~~ ;~~~~~r~d~~n~~~~~~\d~Gd~rd~i~~~~ 
caldeil'inha e mover a machina, . DepoIS de fundeados foram collocadas crimes' • . 

PASSAGEM DO UlUNO Ainda neste momento em que as ultimaSI chapas de ferro sobre d!scos de b?rracha 1 (tua~do o algoz do Jtamaraty, cerceando 
Como se nao bastassem tantos elementos esperanças dos que conservavam a calma em todos os rombos maIs pl'ejudlclaes; fi·llodos os nosso~ meios de acção, espalhava 

contrarios e desanimadores, o navio, attin- se voltavam para este unico recurso, uma zeram-so con~ertos na val~ula de fumaça e Iper lodo o Estado profusão de sahres e 
aido por oUlros projectis no lume d'agua e bomba veio rebentar na casa da lOachina, Inoutras ava!'!as da machlna; prepararam- hayonotas para a errei tuação da rnashorca 
abaixo desta, começava a fazer agua abun~ e, o boato de ter se inutilisado esta, correu Ise todos os elementos de combate o as !I.O Ique rlaria lo gar a gatunagem do poder, o 
dantemente, de bocea em bocea, produzindo novo pani- horas da njUle levantamos ferro, com desll-' denodado calharinenso l<:Jyseu Guilherme 

Era o naulragio em condições excepcio- co que alcan;amos dominar aos brados de: 1110 a os te por'?, onde chegamos as li ho ras Ijá apontava .os seus patricios qne na lalta 
nalmente desesperadoras que se nos apre- -~hi ."em o A quulaba.n . . _ .' daR?ute ~o Ol~ s"eg~~nte. . . !de ;u'mas para 2., dcfeza dos nossos direitos 
sentaTa, Quem escapasse das vagas, forte-I Justamente nessa occaslao, 11 12 lIoras, I . '" um neveI Imalls.r e.ta palltda narra- \' contra a tyranma do centro eram bastantes 
mente agitadas, seria morto a bãla de fU_lfom p8U o fogo de Willegaignlll contra as Uva com o nome do pessoal9,uo consegUlo flS pedras de nossas ~ilçadas; 
zil das fortalezas e os poucos que alcanças- fortalezas da barra, sendo de perlo .com- accondel' os fogos da caldermha, pondo o I Quando a 3'1 de J uLto o governo do SI', 

seat terra, nao podiam sequer alimentar a pan\tado pelo dos navios da esquadra, que navIO em !n?Vlmenlo:. marechal F loriano Illaudava os eSlrangci
esoerança de que os adversarios lhes res- vimos tomarem posição de combate, Só i maChlnISlaS, Manoel Simões dos Sanlos, 1'08 assalariarln>, v~slir!os com ? blu,,, no' 
pâitassem as vidas, diante do cruei uncar- então Santa Cruz, deixou de aH,ra.I', conti· Serra;, fogüistas, Antonio ,Jos~ Vi~iraJ l\~a-I bl'o do soldado brasileil·c. C\spingar!lrar, a. 
niçamento com que continuavam a atirar nuamente sobre nós, o quo allrlbUlmos a noe]lheodoro d e Souza; mannhetro naclO' horas mortas da nOUle, um punhado de ora 
sobre o cruzador, necessidaàe de altender ao bombardeio, nal LUIZ FrancISCo da SiIYa, Julio Francis· vos no palacio do gO\'erno, pegando em ar-

Em t:lo criticas circumstancias, quando As 8 41~ começou a machina a I1'!0ver··se co de 8~uza, Manoel ~enrique dp Nasci~ ~as para a defeza de sua dignidade ultl'aI1 

todas as esperanças de salvaçao pareciam lentamente .. com menos 'de uma milha por II ment~, Man~el AnaSlaCIO dos An]OS, l1a-, )~da, servindo nos de uma expreSSão feliz 
complet3D;1Cnle perdidas, o desanimo e o hora, e aSSim começou a afastar-se o U/'(I'-I ~oell.ere~. I ulc~lerlo Antoni O norl~lgl~es, Iúo:-i srs. <.11'.5. Homu:lIJo c N. Costa aO de
panico apossaram-se de grande parte dalUO, no meio de garaes acclamações de bor~lj u In~rlllh e.ll·o naci~~al da.~.!!. classe, Manoel I· puiauo Justiniano de Serpa, o povo nobre 
gu.ruiçao quo, .nao mais att.endeu ao com. do, Jose da SIlva; auxlltados pelo commissario catharinonse morria mas nao cedia; 
mandante, officiaes e alguns paisanos que Urna hora mais tardo alcançou ·se f~zcr /da ,armada Alrl'edo de AIVlm e paISano Ro- I Não é pois como irrefl~ctidamente disso 
os eoadJuvavam, no sentido de aleanear pôr trabalhar a caldetr. de vanto dopolS de ISO IbOi lO José da Silva, 110 au lor do artigo da sohcllada do t;,tado, 
a caldeirinha em pressa.o para da.r mOJ"j- lada da outra, e ainda sob o fogo de õ.rt \!ha- i ~ l'e.laçà? do devotad0 pessoa! da ma-, Em todos os tempos o p0\,o catharinen
men~o a machina, e entregou-se a condem- ria à-as fortaiezas. . . l. y~iflaJ .quell11~tio quando ali.ron-se a querer 'I se i.ell~ estaào ao iado à.os que se bat.em 
navels excessos de desespero, O Ul'a110 e.borto de honrosas feridas re-i Isolar a caldeIra nao attenglda lendo a sua pela IIherdade de seu p'''' aI/Ida quotouila 

No meio dessa desordem, emquanto os eebeu o ui ti mo tiro de Santa Cruz as 9 .1 12 i frente o machlnIsta chefe, 'S8WI como a Ide pagar o se u tributo de sangue, jamais 
que trabalhavam tinham to~a a allençao quando já enfrentava a praia de Copaca- i dos demaIS ferIdos e morlos nessa glOrIosa I espel'ando o dia de amanha, pois qn,ndo 
preoccupada com a machina e com a .a!va. hana, i Jornada, se rá nece5sa!'!amente pubhcada ise tl'ata da salvaçãO da pa lr,a, da ddoz. da 
çao do navio, os desorientados, senhores DeSla fizeram-lhe alguns tiros de canhãO: pelo, gove,'no, por essa razãO não a inclui- I sua honra e di roi tos cada sold adel e I1IIl ge
do tombadIlho, amaram, a tlamula de de pequeno calibre, collocado no extremo! mos aqlll , toer.1. , ' 
guerra, puzeram a baodelra n~clOnal a .sul dessa praia, juoto a illrejinha locaL !. - I Agora mesmo quando a osq1.1aCll'a Ilber
meio pAo e, c0n:'0 estIvessem ~ vIsta dous I D'ahi em diante tivemos de ca!\liohar "i DepOIS de tudo isto quem poderá negar tadora aporl~u, 0110",0 porlo fOI. nos en
paqu.et~s, u~ I.ngle~ e out~o lrancez, Iça.1 ve~la e com O.pOl~CO esforço que começav~ Ia.armada n~ciollal mais uma hril~ante pa-I c~n tr~f de pw fIrm1í3 na" ,nossd. atJl : ~a yüsl
ram abandelra IUglela e 50 nao fizeram o a aar a caldeIra -solada, pam SOl' emprc- i gIna de glOria, ao governo lyrallntCo êo sr. Iça0, sompro balende !Joio mesmo :'Ic,tl-a 
mesmo com a lran~eza porque não a eu- I gada a caldeirbba no esgotamento do 113.- ; Floriano mais uma. tremenda derroLa e a' q~cda do lyranuo, a dlgn lhcaça.o lia Ropu
contr~r~m na occas.!3.o . via que fazia .lluit.a agna. Icausa refolucionaria mais uma palpitan~e t blic,~.I 

FOI alO da 1I0 .melO dessa confusao irn- Incontestavelmente a vicloria da. jornada ' prova rle qno eombat.emos ,nnllO.rados pelas! ?i ao somos adltore/lICs, 

posSlvel de descrever ,Q~e, alguns delles, pertencell ao l1erolOo cruzador, apezar do ' azas protectoras da PrOVidenCia DIVina, I ---~'--'--
esquec~ndo:se das ~~IS IIlstlllctlvas noçO~s lastimavel ?stado em que se re~it'()u, atten-! f ~.~ ~9 ~Vi~'A ~l)~~,~{~~ ' - ~~'1
r . ' 

de pruGencl' e, apezar do que se lhes dl- i tas as cOlllltções em que se achara, duraI!' ( Desle. ro 23 de 0" tubl o de '18 ~3. I Mi\!, ~Uí, ~ a ed!:H Q1illlE jlj 
z~a, atiraram-se ao PC4U"UO e.ca!el' de B'I te cerca de (; horas de fadO, sujeito" 7; I . 
Je" eochendo-o por l.llorma que, tendo-so fortes haterias e a dislancia de :)00 melros! JACQU"'S () t:I1IQUE DA 

arre~entatlo as talhas. t;abJi·dlll ao Tn:lr; jUe tre.:5d~lh.s. ! -- liS llj l'[)"B·1 in, p , ,', l i LI f\ I n 

Inllt"i;aildo-sô O üsealm e morrendo muno'l LIVI'ü ti" h .tenlS cmd LII10S de ll',llI I I "11 U' j li' Li IJ' I~ I li !.: I I,li I;)' :P ITIaloja.dos, dostelldo~ e{lo u l~~; quc'bnm cal'cd,a'm ). , : ;] n ~ i J 1,1.1 JltJll LU !Ji.u:", Ju .i.LJ!l 
Puzeram a nado, em segUida: um oulro de ClluLul,,< IlI'genle,:" , IIJJli l' j ~ 4Uie,s m S~ m;~ J."~ ~,' NO 

escaler,umabaleeltao umsal,avld.LSque _ I , i \J ' QUU l aI! M 'i! u\I( " lJ 

afastaram-se do na\lv ~lll V'U'I'l!) direI.:: . i N,.I.0 e:'õ.1 ,~IJll l o <un,ll.lI,lllL:I,la bordo, s) S(' E!'STAUO UE SA:\ ~.\ (;.\ l'H \HI:\,\ 


A baleei ra .II I'I" IU <.!jl (, lioe:::. . poudo encuull,u' lllcno.j de 11111 qll lI' t ) dt, Ii 
li o -"'v pU'.l bOl'do dos flascodc1.cldo Jl lenlCOC' lHl )cr UClOVltlrl' 1.,-o II IOS honlom com aqnell<1 ,lltcnç,10e 

paquetes e::; lrallg.ell os, donde, tenrlo-~e IIw de I ldop';nrm\!)\ (',O!U qJ~I~ Si' \lz'~I';1.;l1 os C.L~- ! respcllo que nos mor('ce o seu ~~gna tal'lo, O· DEC,1.El\ ) 

nega~? (;1 soccorl~ q?C pedia, volt~ll para ratlvos, depol::; de ac.om lllodados COU\'elll - !~rll~o publlC,HJO no J ell 'li 11 Lld C, IIH:nc: ,'11), O C,lP1l,),0 de 1\1.11' o (;lWl'!,\ FrcdellGO 

nós, ~: àllaudo o ...,ruzador, e~ rnOVllnento J entemente os doentes. I (limado pelo bra\ o Si' tenento :MacllatJo. l~ U1ihcl mo LOl CIM. Chefo' do lTo, crno 1'; D


enlr~ ~ava com a prata da t;opacabana. Immediatamente a l'L'Iada a bandeira m-I O Illuslre presld"nte desle T<,stado I~:tO I !SOrlO da Ropubhca dos Estados U.. "los 

Ea.uh..es , condIções contmuamos ale o gleza, ao t ' movllnento do navIO, c depOIS Id~moron um ll1~nuto S1quer na defeza (Ias do Braz", corlsltluldo para a defez" da (;on a m _~er, a menos de meIO alcance de do rllSlabel cclda a ordem" bordo Ira'or' trad ições honrusas deste novo, quo jamaiS slllUlçlo da IPesma llennhllc', r,' soh o no

fUZil <le Sanla Cruz L'LUe e S João e de a , • 1-' e n lem la d ' I I .' • , d - '," b' d '1 "0' - ~odeexamtoaraSaV"I'I.lssolTl'Illasc \'01'1-' I • po a.Unt, (l IXOU re er ,/ Ili'US me.... o wlaJ,LO Ol'l 10Joa'luul1deOItIClra 
;~~â.a.n~oa.~t~~:J~~:asu~utras. fortalezas, ficou se eXistirem-no costado do B. B" ,l i cü'!'plcta lomprehensào dos seus t!C\ ores ICapitãO cu HI\~P;LO do comma.ndo SUIWrlOt· àa 
duas ultimas lo O ao; ~e diga que-as CIma da linha d'agua J () rombos de gro~s!ls ,CI \ lCO;-;. Gua.1 da Na.úlu.\ .. t ~Ll I,UlIlal cl dí3S1a céI.,lI lal.I 
d d' ,g ~ prImoIros clarões e pequenos canhões' no mesmo bOllJJ c' O paIo cathannen'e, sempre nolllo o ge- O I' tenento ,João Carlos MOUl'ào tios 
aO rll~e~~!S~r:ld~~ og6S 8mquanto que abaiXO da linha' rl 'ag~a 2; (le grosso t tluhlO; nC('(jso, conson ando Ilezo o seu fldSS:U!O- :SaIlLO", !\ll llbtro e SeCl'ct.l.l'lO de Est;du dos 

P b b ata Vermelha contl- no de B, E, aCllua da linha d'a"na um á que é um passado de glol'las - tom luclado i'(C' ''OCIOS da Jusllça e IntellOr a»IIIL o 
nu~va~ ar a~t ~ ~rlamente a atu'ar, ~e- prõa,e nas bordas falsas de ambgs 0'5 lados elll t~tlos os tempo.) pala llberdaJu uo Su uS Iiaç~ executaI' . J ( 

~~\.<;)can ~ ..c~~",a'J o~~~nente ~s pontanas 1 de varias outros. !ccncldadaos.e hOje contra o lu go oe fe rro I Palac.io do (;O\(' fl1Q P!'ovisol 10 da Hepü
1'..... - met..e.-.. ...,.., ... l"qU~, fUZilando os as "I . , ,I rlQ tyra.nno 00 Itamaraly, blic<t dus 11 ::stado:) l llldos do llr,l.dl. Il.ll.:lda
ealeres amda á vIsta e o, nadadores que rle- I °reslo do navIO o~ta'" torlo 0110 varado i),u,wdo o marelch,.! J,lul'laoo <lo dosea I' J ' '" 21 d I, I,' 'I'
mandavam terra. e dammficado por maIS de ,i'IU prO]8ctIs, em I 1_ 'd'" I \, , ' . l, (, (lI, '(\8((. 10, o ,Ontnuro (e ,B,).L. d ti 1 d . . auyos (,m e.... c,t avi os, t;om a :sua pol1t1ca / I ·, !i : LI ,I { , lIu!tel //I e I Df( IUI ,-.I (lâo Cnt-N j 

em Isto nos admira maiS, depOIS rJue to as as trecçôes, ten o ser'ddo, P"IlCI- ll'auiomra c ClllillrlOSa to rnou-so II1compa- l' 't" " - S 

soubemos do commandante do i}[tieúJ u, ; palmcnte. ti? alyo ao nnlrJ~? f~go dos no~- I tlvel com a dignidade' tia ~hLlfla na::; <li tas U~ rI ..,f ((,0 {luS {~~IIIIS.
v 

í 
J 

t-

que daquella fortaleza fOra saudada com I sos adversallos, os eomp"' tlmonlos da ma , fulleço"s que IlXC Ina, o SI' tenOlllo }i •• ch,j D.',LH !.TU 
vIvas e grande alan<lo a bomba que victl- I chIna, ,ollde os es~rago~ causauos são liD do, como org:lo do s""tl nw"lo c.llhaII11 0n-1 U Capllão do ~I,,,' o ouetra Jiredl'rlco 

~mau a bordo deste navIO quatorze brazI-' pO~S1VOlS de de,cre,er, se, denu!lciou o á naea" como a!lal Chisa-!lltldhellne IJol'lllla, l'hefo do Uo\el'110 1'1'0
leIros, , ,I l\lesmo durante a lenta marcha com que dor e sub versivo á ordem publIca, tornan- visorl) cla l(epublica cios I':stados l.'tlldos 

Nem ~enlIa, portanto, o SI', tene~te XI- , nos arrastavamos, "10 domanda da Ilha do·o rosponsavel pelo sanguo que so derra- do Hraztl, oonsulllldo para a doleza da Con
menes IlJeroy quando, por occaSlao da Grandt,l, o commandante ordonou que los- masse no Estado; s!ItUlçã@ da mesma Hopubltca, resolve no

.. 
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Como aqui, O municipio de S, José, que 
1'11,10 tem representado na politica do E~ta

>li , aproionlarà uma. g\larda naciona.l con
digna com .quollll povo e esforços empre
gadus pela patriotio" allioialidade. 

(;I'ando tem sido o numero dos alistados 
loJos promptos para a defeza da patria e 
das instituições republicanas e da integri
dade e autonomia do nosso ~;slado sobre 
q"em tom o sr. ma,'echal Jj' loriano Peixoto 
feito cahir to~a a "omma da odiosidade que 
lhe vota. 



----

o .l!:STAno" 
_ i .!M&a'P.l"_ ' )RI s:ids273 

üOi~ETil\i I' S~~,·etn.·i:a de Policia t 

Hoje, a 4 hora da Larde, será ex Lrabida Por esta chefia, ficão intimados todos os I 

com as formalidados do e'tylo e em pre· negociantos,de,l:íebidasalcoollCas,a retalho, 

sença da autondado competente, a I' sene para nRo vondérem oste genero de bebida 

da 7- loteria do Estado. Ia individuos reconhecidos habitual monte 


Muito poucos sãO os bilhetes ainda exis· como ebrios, e bem assim :i não admitli-I 

tentes a venda; nestes tempos calamitosos rem reuniões de praças do exercito, da ar

que atrav.assamos,.em que a miseri,a 1~.~sl~1ada e policia em seus estabelecimentos, I 


_~ ..l!.npr :lv-15sál~,r, achamos de bom-- B,-YI&O ~';;l.lh_i')f\·.m-d~- se-r-e-ffi-rce&punsQ:uilisados como ' ._-_ .. ._ .__J! 
cor-~~-.rIT".:1&"." " :;. PR~TECTORA .DA POBRBZA, nOIC?mPliCeS de quao"q üL"? G&;i;í>rd::ruS'<-PT0n1!}.11 .IJ. 
UlUiLO•. I()uvavel mtenlo de nos tornarmos v\da~ pelas referidas praças quando .... _ . .. 
possUidores de 20:000$000, pela mSlgOlIl· d aht sahirem para praticai-as. \ 
cante quantia de 3$000 i Outrosim, fica estabelecido, a bem da 

Iranquillidade publica, que os rereridos es SACCA SOBRE AS SEGUINTES PRAÇAS:
tabelecimentos so fechem as \I horas da 


SOLICiTADAS noite. I-t10 de _laneiro-Sua .gene;',

Deslerro, 20 de OUlubro ' de 4893.-0 llião Paulo-Sua mal.riz,

chefe de policia, DL F-reitas Pamnhos. }Agencias: Santos, Campinas, Hi) Claro, S. Carlos do Pinhal, S01'(,cauar.i~ 

TENENTE IUClUDO I ~' ~i "t l' ,, '--=-1 P"!~~'~Oá~'i:/~\~\~~6JtalemcurilyhL
ituUI!I Goyaz-))). .!) .e.l.p"o

Muito bem, tenenle lIIachado ! Com vos- ,I IlIU VI , I VÜ I Pernalubuco--Bauco' EmISsor e Sllas ageJ\C"". 
so ardente prolesto no JOrnal do Com-. l~.io Gran.le, Porto Alegre e Pelotas, flanco d. l'IeI 

mel'eio desta capital de 22 do corrente a Alfonso LIvramento, romo procurador pUbli". do Brilzi!. 
um artigo anonymo, no qual se proc.urou te se? cOllbao Edmuudo Trompowsky, .. ---
e~bora intenCbonalmente, deslustrar o pa- ponvlda aos reS)anleS OREDORES da ex- f ' DeiSeonta lettJ.'as da terra,Ii'ob"e S. Paulo e 11'1a1;o 
trlOUsmo e CIVIsmo d'este grande povo, que clOcta firma de rhomaz Coelho & Trompo- Estados. 
se chama Catharinenso, vieste mais uma vez wsky a apresentarem suas contas até 30 d.o I 
provar o quanto amais esta terra, e o quan_lcorrente, sob pena . de n30 as tomar. maIs :a.~"".",,1i.'H.t Oln p.!'e.",tin:l<;>s por lett;ra Ó eUi oonta cor· 
to SOIS capaz de fazer por ella. em :onslderaç~o, ulLrapassado que sOja,esse rente ,,"oh cuuço<ó'>s de tItulo,;;; e> hypo theeas guranti-

Muito bem, tcnonto Machado! Com pra,,,o. Outroslm roga a todo~ o~ DEVE DO- das. 
aquella educação Iina que sabeis alliar alRES'êla mesma fir~a .o obseqUIO de man-I 

um caracter verdadeiramente nobre e sem1darem sa.ldar snas ,chvldas dentro do mesmo Reoebe di!:~he,iro a p r-en1.1o nas ge~uí:iite8 Oon.... 

rle leve prejudicar a admiração q~e todos praso, áfim d~ eVItarmos o enfado mntuoIdi ções: 

d.evemos ao gra~de p~triota , ao grande bra· de cobranças jUdIClles . Em eo~,:, ,O ITente do mn ,:menLos eom retira.l", li "-05 5 % 

sllelro Laurenlmo PlOtO Filho, apressaste- Desterro, 4' de Setembro de lS93. I'nr letlras;t IU'azo fixo" () mezp, ~i X ~ 

vos logo ao formal protesto aqu~m ignora AFFONSO LIVRA1HEN rl'O 'J » a V .. (} % 
e desconhece do quanto é capaz esle gran- • a ! 2 • 7 ~ 

de Povo! lIIuito bem, teneote Machado! 


:Filho d'outra terra como vós, como VósI Dest.erro, 15 de .Julhrü de 1893 

a!ll~ _ardentemiln\e ~ 'patria~os narri~as- fiA DL'~IA10 

lo) 

•••T 
V " ..dos, porque ella e u"rçO ue mmha Ido- ,11

latrada esposa, comooédavossa, en'ella 
 Ii ruID I ú' [EXPEDIEi\íTE",Das 10ás 3 horas 
VI já nascer quatro filhmhos que exlremeço, " 

como vós tão bem jà tiveste a felicidade de ' 

vêr nascer um filhinho que com certeza O abaixo assignado tendo de retirar-se I AGENTE SUB-AGEN'l'E 

ado!'ae. . para fóra desLe Estado, traspassa o cOlltr~-1 

Des~eque pisaste terra Cathariiiens6, te-ICl? de arrendamento que possue ainda por 

nho SIdo C0!ll certeza um dos que menos SfHS annos e meu~s, d'urna ehacara com todo 

se lem aprOXimado de vós, m~s no entanto , o necessario para uma familia, sitnada no 

acmdtlae-me Slllceramente, ca no meu cano melhor e mais aprazivel local do arrabalde 

tinho e. sem rui~o, sou um dos que. mai~ do Estreito. 

16m sab!d~ aprecIar o vosso grande coração Tambem vende ao mesmo pre tendenLe 

de braSIleIro paLrlota, as vossas alevanl~ ou a oULroqualquer, todos os seus moveis 

das qualidades CIVlcas, e os grandes sacrl- e uten-ilios de pri' I'd d 

ficios a que sempre vos subm eteste. paraI bom' d b me.lra q.ua I . a ,e e em::i A VAPOR NA PINGUELLAguindar bem alto o nome Catharineo36, sen-\ esta? e em ass~m dOIS a.llImaes, car· 

do vós o unico Governador n'e~ta randp. roc~, carr!nhos de mao.' arreiOS e outras 

Republica quesearroio~~ fe~ir ". fü~do d~ mUlLas cOIsas necessarlas e de utilidade' 

primeiro golpe a hyena i;,saciavel do COViJ\,p2.ra quem !l10r;H'.na mesma cl: acat'a. rrudo I 

Itamaraty. ' por preços resumIdos e \'~ntajos,os.. 
 I 


Este grande aclo porsi só vaie uma epo- . Para mformações com J! ablO F am nesta E.lI OaTO H~GI\i\, 11 L\ i HE ~En:mm () ~ .5 !J 
p.éaJ lançando um' marco p~ra g-randes en- clda~e> ou com o annunClante em s,ua res!- í . . .' ..: . 
sloamentos das gerações vindouras. dene a. 1 "leu) H s p mprll em dop,~tI(}: Vinho brane!l e l.I.nto 11t~ (1 IVI~ l'sa ~ qll;l!líla1Ics alom 

.i\l~ito bem. pois, tenent~ ~iachado I Desterro, ':! de Setembro de 4893. I ii ;i(·.':I!\Lt.\:(\. m;.l r ca cor?u. V j n~lgl'c hranc~ c tlll lO . Li C?f dI' ga:l\;n. l:al~all, lII unlh 
,SOIS bem digno da admiração e respei.lo I!..:'elll.~'la lla i': de . rll\·erS ~':i qllalldadt~:; . l.n~I~ :lC de III\'e ~sas . lJ ual),lad.IJ5 I{hl.1.l'n, ~el:'"" 

d este novo . e com certeza alie saberá sem- u e t:, V Cr1l1Uih~ .1-\..111.3 ro Vooelll, dito tl~ qnJlla. BIUt.>r ,li'. ill\"enlUS 

pre vos coiÍocar no lugar de ÍloOl'a que me- i 'lU" lujado;, [(ti "'." i <Ie d"crsa3 4l1aiid",'",. X"e" I''' '' ': '' r.. ue''' ' !:':o;; " '·;li",·-l;;,",. Â. "i~r-'1-\1-.'1Lt)
receis. . J . - lhospanhili (~allizo ll(~. G\'\flt) br,l dl~ diV!'r:-:;,'\~ lJlt:llidade~; Ilna CIH g:ll'raf;le~. Agua.r .. 

Eu serei um dos que saberei sempre an- \ . Idente e alcool do 36' c 40'. 
~ina: aos meus filhos. a pronunciar e respei~ j II G;', ralll imos a I)nalitla.dt~ de nnggqS preparal,los y(J rq~le alélll tle l'I'eeber . llil't'clanwllll 
Lar.com adoraç~o, o nome de Manoel Joa- _ _ i!;l I'..llropa <JS " Iaulas e raizes pa ra a SUêl r, ollft.H~ça.tl, dlfipomn~ de UIlI hah1! prn nsslona : 
qUlm }Iachade, O ~rande republicano, 01 Vende-se U~J.l enl. bom! que já Imb.lh"u u", ,.ramallas distil.larias de lVIaria Brizart & l .{oger, 
grande propugnador das hberdades patrlas e~tado,proprlo para iln-'IPIO Uonl c:iuxr de }'\':[arclli & [>arodi, 1~ 1lI T\hl!levidê", 
e do civismo a honra dos valentes 6 hsrOi-jPp<:;, ,sSàO do po rjodico~po[-.;, ... .' .cos Catbdrinenses. . .:.reqo barati~-·:silno. . Send.o 1j(~:;.";O IH'l llc,.pal (~Il!d <Hlo i\C(llld:ClOu~r_tHHn 05 nO .~gn s gell('r{.~,mo .nlr,~no:, 1:\llOa. 

F'streito qq de O f b dn t89~ Para. incar 1 -- r ria pl'npn <1 . oro\'üml'IJl.e hrl'liIos nma.ex}logl\'.:' o. franqueando noss;; Llhnca ;\. pu 
~ , _u u.u ro '0' u. ta t):pOgrap';.i~:oe>s DE'S-\I blico. 

THOMAZ COELHO 

......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... Ifl --.---..:-..- • J ..A Vieir'B & C ..· ..---- 

ELHTAES I\tiha,)e;~16m Ondmal. ---N í-~-\:- ---·0 n-.II) !-l\ r- --"\-""-1"-l\,r--T1-'B- T O 
(iUAIWA :.iAeroNAI> .b il~~I~~~t~~~~ ~~~~nSaO;timentod~ chapêos II I /_\ , tI{ A lJU~VllYl~ Jll~ 1'. 

De ordem no general com mandante em' RUA DA UEPüHLICA N. 1 J. 1 \1 I J .U j 1. L ' I.J '.l'liOmai Albano 'reixeirJ. Coelho e Ed
chefe da Guarda Nacional do Eslado de mundo 'rrompowsl,y par!icipãO aO com· 
San!a Oalharina faco publico que ficão sem' r~LUB 12 DE AGO:'Tn mercio em geral '1"0 nesta data dissolre
eíleJ\o os despachos concedendo isem PÇão f\ N N U N Cl O S v c, . 'do serviço à aquelles que 11 ram â soclOdade que girava nosta praça 
commerciantes, proprieLa:io:gd;aomc~~~~~ - ", -'I"I-"'EN..........A'Z.... - ..--- !;,'udc(csta d e ml!,j"""Sa!'; " sob" razao social de Thomaz·--·--iÇ ': - ..·-- Coelho & 
ouLros estabeleclmel!tos comrnerciaes e dA ~ j i ! ~ ~ A C I . h I Trompowsky; retirando·se o socie Thomaz 
ind~stria e não Lerem pessoas qu e os sub~ i 'li ' l . \ qV d ·a1.' '~Oll Ssap.110 c E,ollan\c, rocom Coolho pago e satisfeito e ficando :i cargo 
tolUl S8em Visto como está verifico' U { men a ao nO O éxo. O bOnito e bem va- . ~ 
lei não .'toris L . Q a 0 que a riado ·surtim,)nto de sapatos para sonhora. do WCIO j<,tllTluddo Trom"owsky lodo o 

I a aos Isempç as, devend~ N'esLa Lypogl'aphia informa·::w quem tom e homen s que acaba do {',hcgar d~ E I ;" I ac.livo tl passivo da extincla firma. I por anto novamente aprosentarem_se a ávenda "ma bussola com os cowpetentes I d b " t rop'
seus com mandantes. . . ~s, "-m porreito eSlado, para trabalhar de e que ven e pOI' preços araLIsslmos. ])osloITO, 48 do Agosto tio 4 893. 
_ Q~ar.'el.~.eneraI21 do Outubro de489;l. engenharia, b?m coJ!lo um par de coren. Rt.:A DO COi\Ii\lERClO N. 42 1'hOIl:l/.' ,liberto '/'cI;rw'a Coelho-p. p 

C tao tcen/e Coelho, tonente-coroneIILes, para medIções, Igualmento bem con I de Edmllndo Trompowsky, AlFonso l.iuu 
secrelarlO. seruda , I Jrli<;o .lla'·/;n.' fllII·boSlt. men/o. 

http:r,ollft.H~�a.tl
http:I)nalitla.dt
http:respei.lo
http:l10r;H'.na
http:COViJ\,p2.ra
http:r-en1.1o
http:G&;i;�>rd::ruS'<-PT0n1!}.11
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