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Esta,'~~Os '~"t...:isad()s a "frh'nu"' 1 A. anarchia administratll'a e pohtica do 911 nao necessidad e Oll vantagem ,de entrar quadra LIbertadora chngaram a esta por
que n 1l.)e.~dRdc de ua\'cH:\'Çào cs_\sr. FlorIano deu logar a quo ffilllLOS o BJa. ! torç-as de meu comman~o no li.JsLadu do Lo, ondo foram reccbld0S pela população 
ll'angcil':'l ou nacional, de IOllfjo zll pareça , na phr~s,e do dI'. ,JúàO, Montel'l S~nta. Cath~rltla. para o Ílm de apressar a I CÜl~l ? mais vivo prazer, 

. .• ro-como quo aboli ado }a do tOI vo abys vleLol la gel ai que 58 me afigura cerLa. I~es- I t..aue·me UMJ:S dIZtn'~YOS que o tm i'ltor:o 
eUl'so ou """.. t"!Jem, esta 1'C!'IClla- mo de pavoroza hquidação, se afigurando Ise IntuIto espel'o que v, ox, com a urgen-' doste Estado está franco a receber todos 
.... ent.e g;u·ani.idu Clil tu(I.. a cost.:.. c :l outros muitos rasgados, como ~l tltamca· ela quI' o ~aso exige lllA IOform:\r,i de tudo I aqlJe!!es que cOlnrnnngarem as nossas 
POI'tos deste Estado, mente se operasse te!neroza revoluçãO geo- ChegueI ao ponto donde me dirijo a v'I idéas. 

loglca, os amados selOS desta oxtremeclda ex" derrotando o inImIgo, que se achava Saude C fraternidado,- ('lIUh'IOVio Nu
= patria até 1I0ntem pompuzo aloaçar da paz emboscado nos mattos Oastelhano o 1'ortn· Dentro em breve na IibeJ'dade, da segurança no direito, da guez e que depois de alguma resislencia[u

ordem na fraternidade , da alegria na espe- gio em debandada. 
Approxima-sll o dia fatal para o sr, ma · rança de um porvir quo assombrava pelo Anciiso aguardo a rosposta da V.llx., 

rechal Floriano Peixoto, brIlho de uma luz solar sem igual no mun- a quem saudo, -Luiz Alves ';eile de Uli-
S, r~x. nllo pódo mai~ permanecer a do, pelos prodigios das inexhauriveis lor· veim Salgado. . DA 

fren'e dos destinos do paiz, ças da mais fertil na~nreza conhecida, pc· . 
Cerca.o n~ m~r do sangue e a maldiçãO las abllndancias., crOscanas do mais largo De ~Im, omcio dIrigIdo ao ~Id"d~o dr. UE'[')i IBLlCA DOQ E:l!' UI1 I\U Bll!' 71L 

do um povo tnt61ro a quem lem profligado, r.r aflito cconOllllCO. A.notlJal Cat,dos?, l\ll,nlstro da Guerra, paio In U 0 1, U, U ~LItoda a sorte de males . I sr. Liuluim! J.\'Luuilv Uti.S t.!J3gas , eomman-I 
Deixa o paiz em um estado lastimoso, oe dante em cho[o das fronteIras 001 CIma da I NO 
O commercio, a industria, a agricultura REVO L 'U C Ã O Serra, transladamos para aqui os seguintes I.CSTJ\.no nE SA:\ITA CATUAHINJ\. 

e as artes manufactoras definham de dia . topicos:
para dia, pela má impressao que tem dado NO'l'ICIAS UI PORTAN'l'ES Acabo de receber um omcio do Salgado. DECRETO 
aos neaocios publicos em todos os estados Hontem a tarde fizemos dislribnir o se- A esse illnslre goneral communico tud~ O capitãO de illar e Guerra Fredel'Íco 
da Repub!ica. guinte bolelim : c que tom havido pelo Estado de S,nta Guilherme Lorena, Che[c do Gove rno Pro-

A guerra sanguinolenta que ateou no Rio Catharina e pela Esquadra Libertadora. visorie da ltepublica dos Estados Unidos 
Grande do Sul ba de lhe custar a Queda De uma carta fidedigna, que acaba de .er l\a cidade de Lages, da qual me acho do Brazll, constltuldo para a dofeza da Con
dessa podar, quo o fascin3. e que quer·man· recebida nesta capital, extral: imcs :!s se ri stante 9 legLlas, Ja se acham reunidos 600 stltulção da mesma RopllbllCa , ro~olve dls· 
ler eternamente, gUlntes llnportanles notIcias sobre a l{evo- JOmens, nossos almgos, pensar o CIdadãO tenente-coronel Norberlo I 

Gaste muito embora o ultimo real que fuça0 que dia a dI! marca UllJ [elto VICtO- O alfores Amado, que alh se achava, lu- de Amo rim Beze",a do cargo de !ntendon
encontrou nas areas ja bem vazias do The- rJoso na campanha rio-grandense. glU, depOls de saquear algumas casas de ne- te MIlitaI' desta capItal 
souro Nacional. emilta muito embora em- Essa carta li dIrigida a um nosso dlstlllclO goelo. O dJ'. Aomb.l Eloy Cardoso, e o 4' te
prastimot. vergonhosos o degradantes pa-, amigo de Lages e foi escripta da \Tatearia. i . - (ne nte João t':l.rlos àlourào dos Sanlos. UI
ra uma naçilo moderna, cuja riqueza. a nin-I onde se achavam acampadas força.":-; consi· . De l.l::na parto do. mosmo coronel extra- nisLrus ü S6eretariüs de ~stado dos Negados 
guem é dado duvidar, a sua quéda ha de se deraveis cümmandadas pelo inviclo 'elleral IIlmos aInda o seguInte.: . da Guerra e da ~Iarinha, assim o façam ex
dar porque eHa é fatal como as leis que re Luiz Alves Leito do Oliveira Salgad.l, Para os deVIdos, effellos. commuOlCO vos ecutar. 
gem o mundo pbysico. que sugue 1'l1lI~0 d essa capItal o alferes em Palacio do Govorno Provisorio da Hepu-

SO quando o despo~a do Itamaraty rolar l'accal'ia, ,j9.-Aqui so acha em S. ,João ~~ mlnJssao Joao Fausto Rodrigues Hudson, blica dos J~stados Unidos do · Drazil, na cio 
por terra, salpicado ao. lama, é quo o Hra· o coronel Felippe Portinha, com um corpo acompanhado de 14 praças de lJn~a, com· dado. do Desterro, 25 de Outubro de '1893. 
zi! poderá desenvolver as suas fontes natu- de cavallaria, e com outro corpo da mesma metlendo .por onde passa verdadell'os actos - /o'J'ede/'Í.co Gttilhel'llw l.o/'cnn.- ,lnni!l(tl 
raes. arlUa seguiu para Sanla Victoria, afim do de ba"dltlslllo-furtando, roubando, des- WOIl Ga/'doso.-Jo(io Gado, .JJow-lio dos 

Emouanlo lal nao se dér, embora a hon- guarnecei-a, o coronel Tiburcio. rosr,eitando familias e até praticando es- Sn'-ítos . 
ra e "dIgnidade do povo brasileiro já este Ambos estão ás Slms ordens, avisando- tupros, Dl1Cln;'l'OI 
1am saivas, pelu civi~mo re~DlucionarJo, \r1~1 nos Ja no caso dA preCISarAm d'elles Não pude dar-lbe caça, devido á pressa " " ", , , -' '111 !'l"- "

veremos sempre sob amaIS dura oppres I O capllão Cha-chá PereIra [OI ao Mala IJnetenho~~ chegar a Lages e achar-se' OCap\laode Alar e ljuerr~ :!ed"~,.cv 
sao, nao contando com o dia de amanbã Portuguez fazer. uma trlllchmra para espe· 0110 mUl to .... stant~. G.l~ il~~erm e L~rena, .C.he~le ~I~" b.o~e: no )~ 10· 

Felizmente o paiz inteiro comprehendeo rar os revoluclOnarlos, com cerca do 500 - V"OIlO da hepubhca uOS ""t.luOS U,,,dos 
a necessidade de alijar de si tão pezada c.r- homens. . S. I':x. o sr. presidente do Estado ros. do BrazJl, constltuldo para a do[oza da Con· 
ga. . " O coro!.lel Juca Tigre veio com um p!- pondeu ao oflicio q1le lhe foi dirigido pelo t1tu.. ~ao ~a, m~sma .1~epubl~ca, ~·~~o.l; o, ~o~ 

O governo do marechal FlOriano Ja eslã quete de "o homens fazer um reconhecl-\ invicto general Luiz Alvas Leite do Olivei-, mo", o c.'dadao C~jlJl~O de e~go:"J~' o~ ~lo 

nos ultlinos momentos da derradeira ago- menta. , ra Salgado, nos seguinLes termos: l~u~ldo d.e Lar.v~lho banas nWIl elite ~\ I 

nia. Um e outro [oram dIspersados comple· .-\0 coronel Luiz Alves Leite de Oliveira htaJ nesta capllal; " ... 


A suaconservaçao mesmo por m~:s .ai-(tãffleüt6 SI~fff,6ndJ m,üHas baixas,. Salga.do, commo.n;.!:H1te om chefe do Exer- O dI', :\~ IJl~~~~ ~[o.y ~.a!·~!?_~? ~1.?,_P~~,~??~I"O 
"urnas semanas no poder é uma aaront3/ GomercmGO Sa!'alva fez scgu.ir hOOLemlci to Libertador do aio Grallde do Sul, na tOl,le,l:t~ .J oao~ ,-,,~IL~~ . ,~ l ~ UI ~.\~ U,U~ ~d~HN" : 
atirada a faco deste povo que o tem como o u~a colul\lna de ,qoo hom ens para perse- Lagoa Vermelha. Fe lacio do governo, 2G '[ I~' I;t IO,S ~ sec: elal;o\luo .. LtaUo ,.'lOS l[~
Caligula dos modernos temp?s. , gUlI-o;, dcsconhe"end~ Il ÓS, porém, o re- de OuLubro de 489:i.--Colll sUlIlma salis- ~OCIOS i~~ GU,m.a e (a, alln ta, as,lm O a-

Preferiu o SI', marechal F 10l'lano o sce- sultado dessa expedlçao. laça0 rec.ebi Ovosso officio de n do COr- ~am executaI. . .I 

plro ensan~uentado de Nero ao manto de .. O Exercito de Gomercin'o compõe-se de rente, no qual cOllll\lnnicais achar-vos com. l:alacl? d? Go,:el~noPI:ovlsor~.o da lt~'p~I~
purpura de Tito, ~ em vez da.s sympalhlas 0000 homens, trazendo cerca do 101000 ca- o i!:xe rcilo sob o vosso comInando om mar- ohca dR'. g,tado, [jn~JS' do Bj,aztl dn~ cI~a 
de um povo laborIOSO e ordeIro, a sua eler- valllos e besl.as. , . cha sempre Iriumphanto para o U1unicipio do ~?.. :J,e,~err,o,el\l,20 ,o O~,tu r.':... . e 18, ,li 
na maldiçãO. ,Ho~Lem á tard e l1(oLeou com as forç.as de daVaccaria, procurando salvar a c.ausa da ~l' I i,l~GI,I(:O G,_tLlIu-, '_IIi-t. !~Ol ill~.(1,. .1./~,nM..Jtt _, 

Entrou para O poder para manter firm e O I.~Inh6!rO l\hcb~do no Campo do Meio, ven- libordade contra os lyrannos ,Julio de Cas- ~~lOy C.uuldso.-Jouo CfU[US Mow (~o do~ 
nosso pacto fundamental que fóra desres· r1o-se este obngado a recuar vergonhosa· lilho~ e 1,noriaoQ PoixOLO, as-:;im corno .)all{U:l . 

peitado, e foi elle, no entanto, dentro de mente, scientificais-me que estais prolllpto a entrar K\.l'IWl i<:N'l'E 
poucos dias, o malO.r desresp.eltador de seus I HOJe espera-se um ataque 'no :'\1 ato l'or~ no lerr ,to rio des.te Estado , 50 assim este ) JlNISTERlO nA lNU CSTHIA VIAÇÃO g 013UAS 

principias e das leiS as maIS sagradas da luguez . . ., governo julgar conveniente, para aprossar PUBLICA, 
Republica. I Reina enlhusrasmo lOdescn pt"e! en tre Ia victol'ia da causa pela qual nos achamos j)i<, ;I,; 

Apresent~l.l do·se co~o o tâ.lv~doi dos os revolucIOnarlos. empenha.dos, Ao 1) 1', Deiegadod,lS lel'l'as-Iletermman
nossOS credltos ~conomlco3, tem s,ldo. para. -. _ Em resposta en..he-me dizer-vos quo ao do ( uc hcam dIS'lOIlS idos ale ulLllna dehbc
com Os seus amIgos de uma prc(iJgalldade ])0 general Salgado receheu o cldad"o Governo Provisori o da Ropnhlic" dos J,,- ! , ,I I < u 'llos d do tllC 
de nababo; arrastando esse paíz para .0 Presid~nte do li~s t~do um ?,~iCiG, do q\lal tauos·Unidos uo Brasil, estabelecido et!l ;;~Çd~ ~;ad~~P~~t~il~~~e )~àO d~~eCs~:.\<~'ãO ~ :l~ 
abysmo que cavou no mundo ce nossas h· BXI:ablrnos as segmntes nOlleIas: . . !l;üa ~c 44 do cOl'l'ento, compost?: Chet.e Ionfermeiro o quo p}nlla ;l disposiçãO do 
nanças, . . . . Commando em Chefe do ExerCIto Llber- Capltao de Mar e GlIOI'l'a l'rQUOI'iCO Gnl- Commando ~u lOriol' Ih Guarda Nacional 

P"dendo sogUlr uma pohtlca fnnca, h-\tador- Rlo Grande do Sul-I,agoa Verme- lJ\8rme de Loreo"; ~lillistl'o lia ~Iarilllla, da con"u'ca dJ S 10;ó a ,arte d'a( uelle 
beral e sincera, ser amaria em sua terra O lha, 17 de Uutubro do 4893.-Ao "xm , sr . encarregado illlerinamente dos Negocios d'r .'" .' I." ,I, d I 
quanto Wasghinton em 5~U p~iz cujos sen- IGo~ernador do ESlado de San ta Catharina. ria ,Justiça e Interior, Jnduslria, Viação e a IICIO que nao os lIer OCctlp.l a, 
timenlos altrulstlcos podia tao bem ado- l -s~lenle rle que v. ex, assumIu o governo Obl'as P"iJltcas, o 'I' Tenente ,João Carlos '"NISTlmlO DA JUSTIÇA 
ptar, O ver~ugo de s,eus Irmãos SO quer v6r I(lo Estado em aceortlo perfeito com a rovo- ~lout'ão dos ~anto_si 'Imístro da Gner~a, R~QUEHDlI!:NTOS DESPACIlXDOS 
diante de SI ~m hOflSonle de sanguo pouco Illlçao lev~ntarla ~ sustentada contra o~ ty- encarregado llllennamcntc do:\ Nf'gOClOs . JJjn ~4 
se importanoo cum a. fel!ciJad~ da PaLrl:.l e i rarmos .JulIO de Ga811!I!os o Floriano .. Pelxo- da Fazenda. e Interior, o DI'. :\lllliljal l!;loy ;: ,' prepariu:s . da typograpllia. dlO Esta.do 
O desmoronamento da ltepubh~a.. , : tO I e achando -me ~om o mOIl exorcllO c'!I Cardoso; c co m o qual estou (le perfeito -I 'edil\d~ pa.ra snrelll dispensados do 

Ma~ com o que elle não se Importa; I~n - n~a~cha sempre ,trlUmpha~te para O muni - accôr(lo pelos patrioti(~os sentimolllos (le serviço da. l:iuarda {\f\cio llal- L1 irijàú -su ao 
portamo... nos ~OS, 9uen~o podemos \'~r 111- C1plO da Vacarla l entendi ~c Loda a val~- que~Ue cst~possuid?,deí scienc.ia 110 vos- COlllman lo em c hefe da Guarda Nadonal. 
diferentes a dlstrmcão'oe todas as fibras do lagem para a causa da Patr!a com!l1l1nl di· so dito omclo a(]m nr, qlle flelibeL'ü como /l ia 23 
organismonacíonal.. hontem robusto esa· r,ig.i r os te a V. Ex., ~om o fim de colhei' n~- iulgal' c~nve\lienlc. ~JQlius tlchllliegclow, gUi\rda.--lhros-Pl!
dia, boje enfraqueCIdo pelos golpes rudes tlCias certas e verlUlcas d?s s,lIccessos han· I'elos jornaos inclusos voreis o quo aljui Jindu para ser di sponsado do "eniço da 
da espada negra do tyranno do Itamaraty , dos e ao mesmo tempo scwnLlficar-me so ha , lem occorrido dopais que os navios da .B:s- Guarda Nacional-Como requer. 

"ES PmES 

..... " 
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.. .-nrr 

Est""~,),snut",:i.s,,dos a .'"!fit·...,,,· A,anarchia administrativa e politica do ?" não necessidado 011 vantagem do ontrar quadra Libertadora chogaram a esta por
que a Hhel'dadc·dc IUl\'c!la~ào cs- s:' l',!onano deu logar a quo . ~1~!lOS o B['~· i torcas de me.u comman~o no l~sLadú de to.. onde foram recebidos pela população 
tl'ó.lIHJch'n 011 ,nacional de lonfJo zll pareça, na phra.se do 91'· .Joao Montei·! S~nta .Catharma, para o hm de apressaI' a: com o mais vivo prazer, 

" •• J. .' .. ",,~:. ~. ro-como que abe.lra~o la do tOI'VO abys-.1VIC~OrJ~ geral que se me afigura cert.a, Iies-; Cave-me mai::; dizer-vos qne o teriitúrio 
eUl so ou c~lJh}t.'!lcn., csl..t. pc. ~Clt.a- mo de pavoroza hqUldação. se afigurando 1se intUIto espol'o que v. ex. com a urgen· ~ deste l(stado está franco a receber todos 
Jncute g:U'fllli.h(u. eln tüd.u. .i.i ~v§ta c. a outros muitos rasgados, eomo si titanic.a- cia qnl', o ca.so exige me in formará de ttldo. ! aqlJe!!es que comrnnnrrarem as nossas 
POI'tos deste Estado. mente se operasse to!neroza revoluçãO geo- Cheguei ao ponto. d?nde mo dirijo a v. idéas. " 

loglca, os amados seIOs desta extremeclda OX., derrotando o 100mlgo, que se achava Saudu e fraternidade.- C'llHIs'rov,\o Nu
patria até hontem pompozo alcáçar da paz emboscado nos maLtos Castelhano o Portn- 'XES PUlEs.Dentro em breve na liberdade, da seguranca no direito, da guez e que depois de alguma resistencia fu 
ordem na fraternidade, da alegria na espe- gio em debandada. 

Appro.ima-sa o dia latal para o sr. ma· ranca de um porvir quo assombl'ava pelo
rechal FlorianoPeixoto. brilho de uma luz solar sem igual nO mun-

S. Ex. não póde mais permanecer a do, pelos prodigios das inexhanriveis for· 
fren'o dos destinos do paI r.. ças da mais lertil na.ureza conheoida, pe· 

Cerca,o um mar de sangue e a maldicão la.s abundanClas cre3eanas do mais largo 
de um povo inleiro a quem tem pwlligado 1CI edito eCOnorlllco. 
túda. a sorte de males . :::

Deixa o paiz em um estado lastimoso. 
O commercio, a industria, a agricultura REV OL'UC, Ã O 

e as art.es manulactoras definham de dia 
para dia, pela má impressão qüe tem dado NO'l'ICIAS HIPORTAN'l'lêS 
aos negocias publicos em t.odos os estados Bontem a tarde fizemos distribuir o so. 

~a uma. naça,o moderna, cuja dqueza a nin-,I onde se achavam acampa.da.s força:-J ÚÚl1si
guem oi dado duvidar, a sua quéda ha de se deraveis commandadas pelo inviclo general 
dar porque ella é fatal como as leis que re Luiz Alves Leite do Oliveira Salgado,
gelO o mundo pbl'sico. 

SO quando o despota do Itamaraty rolar I'accaria, 'i9 .-Aqui so acha em S. ,João 
por terra, salpicado de lama, é quo o Bra- o coronel Felippe Portinho, com um corpo 
zi! poderá desenvolver as suas fontes natu- de cavallaria, e com outro corpo da mesma 
raes. arma seguiu para Santa. Victoria, afial do 

Emquanlo tai não se dér, e~bora.a. hon~ guarnece! a, o ~oronet T'btlr~lo. 
ra e a dignidade do povo brasIleiro Já este-; Ambos estãO as suas ordens, aV lsando 
]alll saiva5 , pelo~hi~morevolucionario, ";-Inns ia no caso dA preci!\uflmd'elles
ve'emos sempre sob a mais dura oppres I II capllão Cha-chá l'erelra fOi ao Mato 
sao n~o conta.ndo com o dia de amanha Portuguez fazer uma trlllchOlra par,L espeI 


Felizmente o palz mteiro cotnprehendeo rar os revolucionanos, com cerca do 500 
a necessidade de ah)"r de SI tão pozada c...- homens. 

. '. O coro~.!el JucaI 


Ancbso aguardo a resposta de V. Ex., 
a quem saudo. -L"ü Alves Leilc de Oli
vcil'a Sei/gado. . DA 

. . . " l' i " . 
De um. OnlCIO dirigido ao cld.dao dI'. DIlllilBLlfiA 1l0Q li li 1111 nU B[)jI7IL

Ann lbal C:,:dos~, MI!lIstro da Guerra, pelo I lljJ U V U 0 J J. UU, U .1 Ú ' 
Isr. liUI UIltH L\lÜliiil.i uas Chagas, (~omman- I NO 
dante em chefe das fronteiras om Cima da I 

da Repub!ica. "Ulnte bolotlm' e quo tem havido pelo Estado de S,nta 
A guerra sanguinolenta que ateou no Rio •. Calh,lIlIla e pela ,I"squadl'a L,bort"dora 

Grande do Sul ba de lhe custar a queda De uma carta fidedigna, que acaba de ,erI.1\a CIdade de Dages, da qual me acho 
dessa poder, quo o fascina e que quer man· re~ebid~ nesta capilai, e.\lrahimos :1S se distante 9 leguas. J<L se acham reuOldos 600 
ter eternamente. gu,ntes Importantes notICias sobre a novo· homons, nessos amigos, 

Gaste muito ombora o ultimo real que lução que dia a di" mana um feito vlcto-I O alferes Amado, que alh se achava, fu
encontrou nas arcas ja bem vazias do 'fhe- rioso na campanha rlO-grandense. gru, depOiS de saque,\!' algumas casas de ne
souro Nacional, emitta muito embora em- Essa carta "dirigida a um nosso ~Istlnclo Igoclo. 
njf;stimo!. vergonhosos o degradantes pa- _alTIlgo de Lage.s e fOI escrlpta da Vacc<!!Tl, I . -

Sena, transladamos para aqui os seguintes 
tOpICOS:

Acabo de recobor um omclO do Salgado. 
A esse IlIustre gener,,1 communico tudo 

. De lJ~1a pa.rtc do. mosmo coronel ext~a- l1iOlLiU~ II S"cretarlDS de ~--=stado dos Negoclo:i 
illmos ainda o seguinte.: . 

Para os deVidos, effeltos . communlCO vos 
~ue sBgue rlln~o d,essa capital Oalferos em 
comlnls9ão Joao Eausto Rodrigues Hndson, 
acompanhado de 14 praças de linha, com· 
meltendo .por onde passa verdadeiros actos 
ue ba!~dJtlslllo-furtando, roubando, das
resr-, eitando Camilias e até praticando es
tupros.

Não pude dar-lhe caca, devido ti. pressa I _ - . 

que tenho ~e chegar a Lages e achar·se I II Capilão de lila; e Gucr,:, ,Io' ..eue~l.co 

0110 nnulo Llstante. ~.t1Il~errne Loren~..Che[e do "bO\ er~~ ~ lO

- VI90rlO da ltepuúlica dos b"tados un,,,os 
S. I':x. o sr. presidente do Estado res. do 1:I:azll, CO"stil~ld? par~l" defeza Ida Co~· 

ga. TIgre veio com um P~- pondeu ao oflieio ql1e lhe foi dirigido pelo tll~l~ao ~a. t~\esm.a .l~epu ~~,a,~~~s.? ~o, ~u
O governo do marochal Florlano]a está quete do "o homens fazer um reconhecI-I inVi.cto general Luiz ,\1ves Leito (\0 Olivei-I meat o c'.oad."o,caPlt~?de c"gu'hli: ' o~ ~,o 

nos ultimos momentos da derradeira ago· mento. . ra Sal~ado, nos seguintes termos: mu~ldo dB lan~JliO :,arIOS IIItOIl< elite "lI 
nia. Um e outro foram dIspersados comple· ..\0 coronel Luiz Alves Leite oe Oliveira Iitar ncsta caplt.II; " . , 

Asua conservação mesmo por mais aI-I Lâf1}tmte su.ffr.6iid? ill.uitas ba~X3g . . S~!5adG, commandar!te cm chefe do Ere!'- O uI'. ~~!llb~~ ~loy~.'t.!':!~,S~ ~1.?_P~~.~~.~~(~,o
i umas semanas no poder é urna afironta\ Gomercllldo Sa<ralva íez segUir honLemlcilo Libertador do Rio GrandA do Sul, naltc[.IO.~t~ '),o<tO~ ·,-",<~Il~~ ,_:H~UI~~,U Uj\lOl ro.:Il,':';3, 
atirada a face deste povo que o tem como o u~a colmnna de ,~oo homens para perse- Lagoa Vermelha. I'alacio do govorno, 26 1JlIIll,tIOS ~ ~ec.letall.o, ae/.sl", O_) 0' l~?
Caligula dos modernos t.emp~s. . IgUlI-o~, ucsconhet~en.d~ u6s, porem, o re- de Outubro de fl, 89:~. --Com summa 8a~is- g?CWS (:~ Gu.et la o da '\lallnba, a~~ltn O fa-

Preferiu o sr. marechal Elonano o sce- sultado dessa expedlcao. fação recebi o vossoorficio de 47 do cor- çalll exooutal., . . 
plro ensan~uentado de Nero ao manto .de . O Exercito de liomercin'o compõe-se de ronte, no qual cOl1llllllnicais achar-vos com. PalaclD?o ~o~o~no i":O~IS'l{~? dt lt?.Pt 
purpura de Tilo, e em vez das sympathlas 5UOO homens, trazendo cerca de 101000 cu- o Exercilo sob o vosso commando em mar- bllG3 do~ Esta o~ IU:-,O :S o tbaZI dna CI\~
de um povo laborioso o ordeiro,asua etor· I"alllos e besl.as. . cha sempretriumphanto para O municipio do ~~,.~)csterr,0,e/ll,2bd() O~,tu ro C'l~\'\i 
na maldiçã.o.. .HO~Lem á tarde tl~oteou com as f~rcas de da Vaccaria, procurando salvar a causa da -;-,1" (A~CJ . Ii.,O GnLL lU. /ll t . !"'o~ (,J~.iJ,.- .'~.I~, ld.?l~ . 

Entrou para o poaer para ma.nter firme o l~Inhelro ~bch~do ,no Campo do 1\1elO, von- libordade contra os tyrannos Julio de Cas- I~/O~ {;o,uivsu.-JIJ{w (.(otas Mou..,a,o dos 
nosso pacto fundamental que fàra !lesres- 110-so este obflgaclo a recuar vergonhosa . lilho'b e Florian0 J.'eixoLo, as-;;im como Sallw~. 
peitado, e foi ell~, no entanto, dentro de lUonte. sClentlficals·me que est.ls promplo a entrar EXl'E\)j I',;'i'l'E 
poucos dias, o mal0,r desrespeltador de seusl HOJe espera so um alarlue no ~Iato por-\ no lel'r todo deste l'.stado , se a!Ssim c~te ;\mnSrLltlO D1.1NlII suuA VIAÇÃO I; omns 
prrncipios e das lers as mal. sagradas da tuguoz . . governo Julgar eon,enlente, para apressaI' PL BLICA, 
Repubiíc;a. ~ Rema enthuslasmo mdesc.nptl"'cl entre Ia vlctui'la da. causa pela qual nos achamos lJ 'r 

Apresentando-se co~o o ~aJY~dor aos Ios revoll1c:onarlOs. Iempenha.dos. Ao d I' Delegadodl;~~ i(l)rl'as-\)etermlHan~
nosSOs creLhtos eoonomlc03, tem Sido para - 1'111 resposta I abc-mo dIzer-vos quo ao do ( lI0 ficam dls lens·,Llo, até ultima dellbo
com os seus amigos de uma prodlgal:dade ])0 general Salgado recebou o cld"d :lO IGllvcrno Provlsorro d,1 l'''publlc,1 uns F,-! I I ' I -íI d d'" 
ne nab.ho arrastando esse paiz para o PreSidente do Kstado um OIlíCIO, do qd,11 ta!los Ul1Idos 00 BraSil" e,t:IÍleleCIZIIJ ~~llraçalo °l~ elmprogacos la _,"o~P" arl.'l _0), ,llco'- ' d' I I b . 'co {O a( re ~om I3XCCPv,\O {.() cse.nvaO O(
abysmo que cavou no mun o uo nossas I, cxtra Imos as segulUtes noticias. l\.tta Lle 44 do corrente, composto: Chefe 
nancas. . . . . Commando em Chefe do Exercito Liber- Capitão do Mal' e Guorm l"rctlerico Gni

podendo seguIr uma polltlca Innca, li-i tadur-RIO Grande do Sul-Lagoa Verme · Iherme de Loreoa; }Iinistro da }IarinlJa,
beral e sincera, ser amarlo em sua terra o lha, 17 de Outubro de 1893.-..\0 eXID. sr. encarregarIo intm'inalllento dos Ne"ocios 
quanto Wasgb~n~on em s~u paí~ cujos sen- iGo~e~nado~ do Estado de SaJ}~a UaLharina . da Justica. ~ Interior, Indllstria., Vi~Çào e 
tímentos alLrUlstlCos podla tão bem adO-j-Sclente ne que v. ex. assumln o govnrno Obras PulJ1Jcas ,0 1- Tenente João Cados 
ptar, o verdugo de seus irmãOS só quer v6r do :8tiLado em accordo perfeito com a [OvO- Mourão dos Santos; )Imistrn da Guerra. 
diante de si um horíson~e. de sangue p0.uco; luçàO lev~ntarl(l ~ Sl!stolll,ada c?ntra os. ty- encarregado interinamente dos Nngocios 
se importando com a fellGIJad~ da Patrl:l. e i ranHOS Jul!o de l~81,llhoR fi Flol'lano. PCIXO-/ da Fazenda. e Intcriul', o DI'. AIll1iba.l gloy 
Odesmorooamento da Hepubh.ca. . . to, e achando-me ~OIl1 ° mel! exerCito CI!! Cardoso; fi eOll1 (} qual estou de pel'feilo 

Mas com o que elte nãO se Importa; I.m- n.la~cha sempre .trlumpha~te para o muni- a.ecórdo pelos patriotieos scntiml.mtoR de 
portamo.. nos ~os, 9~en~o podemos rA~ 111- ClplO da Vacaria, entend i ~c toda a val!- que~lIe cS,t~pos~uid?, dei scicll:i:t do vos· 
diferentes a dl~trlilçao · ae todas as fibra~ do t~f;,em para ~ causa úa Patl'lJ COmllll1111 <11- ~o dito OrftCIO arun fiA r}lw dollhern como 
organismo nacIOnal,. hontem robusto e~a- r!g.lr os te a V. Ex .. ~om o fim de colhe.l· n~ . Julgar conveniente . 
dio, boje enfraque,cldo pelos golpes ruOeS t!Cras certas c verlolcas dos s!lccessos uavl· Pelos jornacs indusos vercis o que aqui 
da espada nellra do Iyranno do Itamarati" dos e ao mesmo tempo sClenllficar-me so ha, lem occorrido depOIS que os navios da .l!:s· 

ESTAnn HE §A~TA CATIIAiUNA 

DECRETO 
O capi tão de Mar e Guerra Fredel"Íco 

GUilherme LOt'ena, Chefe do Governo Pro-
VISOIIO da l{epubhca dos Estados UllIdos 
do BraZll, constltuldo para. defer.. da Con
stttulÇãO da. mesma. Bepl1bhca, rosolve dISIpensar o CidadãO tenent.e-coronel Norberto 
de Amorim Bezerra do calgo do lntendon
te ~lihtar desta capital 

O dr. Anolbal Illoy Cardoso, e o 4' le-
Inento João ('arlo~ Mourão dos Santos. M1

da Guerra o da Marinha, assim o façam ex
ecutar. 

Palacio do GOVOI"110 Provisorio da l\epu
blica dos J%tados Unidos do IJrazil, na cio 
dade do Desterro, 25 de Oucubro de '1893. 
-Frederico Geúllwl'Ille {,orenn.-Jnniliftl 
EI()!J Cll,nluso.-Jocbo Cal"Íof> .Ilu'unio cios 
Sa.nlos. 

D~CH.l~rrO 

("... . l' .. o; O· >.". ri
~>~I~~l~'\~ll~~ ~ll~~~iJ:OI:i~" G'u"l;~da s~':cion~ 
li·, cor:"I"ca 'dJ S jose a l~rte d'ar uelle:n ."" . \.' I Id 
e I leiO que na.o os Iv er úcenpa a. 

:\IINISTI~RIO DA JUSTIÇA 

H.EQUEBDlI!:NTOS D~Sl'l\CIlAI}OS 
lJia ':24 

·: " pregados da typogl'a'i:~liil-_d'O Ustadu 
-h!l!Jndo para SlHCIll 1I1spensados do 
serviço da UIl:1l'da ~ ;\'CiOH;d--;.liriiào'se ao 
CUlllman lo em Chefe da Gllarua N'lcional. 

nil! 2ti 
.Jlllius t5chllliegclow, Muarda··lhros-Pc

dindu p"ra ser dispcnsado do senico da 
Guarda Nacional-Como requer. 

http:e~a-r!g.lr
http:Hepubh.ca
http:caplt.II
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http:JJUlY.ii
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o ESTADO 

M!!'!!S'l'ERIO n~".. F.\ZRNDA HEGULA!'!ENTO PARA CHIl-\IlOS inplir-aa disciplinacio das fOI'cas dcmocl'a-l § ~.o.O contracto deverá ser feito pela 
nEQUBRIMENTOS m'~SPACHADOS .Ch~l!1a[!10s attenção do.. publico pa~a o tt\:,j"~;·; do Estado G lí u,~ é prüc.i5o uar uillê.l-iseguinitl íorma:--I'omei hoje por ••• me

. ~ edlta.l dO 01'. chete de pollCl,t que val pu so.lny::'o pl'ompt!1 á.crisu de nossa <1fll11iniS' zos pnr~ meu sorY~ç.o com? .. F •.• regis
nu, ,2;, blicado na secçãO competonto. 001 c qu.1i (l tl\1<;"O. pela I'et ll',"la do tenente Machado, trado sob n.,. pelo 8alarlO de ... (data e 1

Manoel Gonçalves dos Santos-Podilldo transcripLo o Regulamonto appro\'ado pela , mdlco '1"e se "pIHe, llo govel'llo: 01,' Vlce- ass~gnatura.) , 
se ihe pagar 30$300 r5, de fardamento 9uo iei n,' iü:;g de'8 de .Junho do ~883, quan,; P,'csldente Cllrl~tov"o Nunes Pires ". 'In r!ll I § 2, '.0 contl·,.CI " "", 'I"; ser leito por 
deixou de ceceber-Aguarde opportllOlda- ; do. Presidente d'este J~stado o saudoso aba· i competo "ass~I!UlI,~o." , ' .. , " \tempo IOdete!'[~,II":tJ~, lIIas ~m qua.lquer
de. ' IiciOnista dI', Theoduroto SOlltO. De actna·1 80.1" d"s s"ssôe" 11 de Ol1tl1bl o de 1890. caso sera logo tianscllpto no hvro dos cer. 

A~tonio Can_dido Poreira-pedindo se: Iidade palpitante , é uma IH'ce"sidadn pu- \ -J1':'~.J'Ilo 1Ia1'I,~=!/, . • " , . . _' [,ficados, o' . , 
resolva a que~tao dos ~ 4- ;'c!U'i:j:js ap~eh2·~""··f·h-ttw-tJ'''''1.t, ;u'õ ora tOn1:tib-.,-;iJI;! ChefiaI o.~1!' Loal.,.. .ºm~:m~lo a cade.r,<l da P[(~. ~,!...L , ..~ ..\rt.. 7. O Criado ou ~rlad.a. q.q~ .deixar 
tlidos em S. :B"ranciscü',- Atwndcndo á. deei-J ue Fufida. ! dCllG.i::, com :lp.;:.la \'::.lt:, ~.JL\PO , .: uC (\ I~um ;\:d y "crVlço do seu pa!.l·aü,~ par.'! sel'vir !; cülru · 
zão do parec~r, peça-se im{ormaç~o por te~ 1 ,· __. ie()ns,de.!'a~üos, _~q,..~g~-R~nlfegt;!!1gQ.-~":! ~&a--p-6i'--ttt~; ~~'II1V l!a. , - - - .. . u~~u;-d-tjf6T"a-
legramma á Mesa de Ilondas de S, FI'an·: " :. " Ilavor da m~:;àc, i defllro de ,2:> 1I00'as, apresentar na Secreta. 
cisco sobre o estado em quo se aliam Laos; ,Em luga~' competente nuhll,l.a~1I0' u~na , O SI'. LyolOUarbosa, lam elllal'lllo q~1O os· \ ria oe l'ollc", Slla caderneta para ser trans
volumes e os pl'ojnizos a que ficam expos : oldem do dIa do sr. command,\,l!.(, slI perlOr I ta Assombléa lli"éSSe do l/IlU!TnlnlH~ t' o::; sous c.n~tü 110 livro dO.í ecrllfieados O theór do 
tos pela demora, -. i ,:orol!el Gormano Vlendha.llscn, d~~larando !l.rab:dllns pari~ triltral' do (ISS UII)I.lI.O !.l ü Lilo Ide quo lraLa o arL. tio, a receber o compe~ 

í em Virtude da ordem de s, C'X. o ~l, gene~ I all.~ Im llortanCla fazendo IOlli1a~ l'onsHlcl'a~ tento visLo . 
:lllNISTERIO . DA ~AR[NHA ; !'~l commandante ~m c_hafo d;~ H-uarda ,N~l~ \ ções ~l 'rav?r, fIa' moeria e con°clllio fle~indo ArL. K. o • No acto da ioscripç10 será dada 

Dw· !lu ; cw~al, que o.s cldadaos rc::!dl\lIt es n 8SI.,I! aos seus dlst!!lctos coHegas qnn rr.Ofltlssem moa caderneta ao criado ou c.'jada de 
A.o Commandante do Cl'uzador UI'(tnn,-; eap!!al, quo mnda nào, se apr(:::entar:\rtI ao Ie eS(Jll(leeSS~m roson timentos, pois que se 14uom se cobrará, pelo custo da mesm'a ca~ 

Mandando . descarregar Lodos os_ generos; ser\'iç~ cI"lJU,arda.NaClOnal, o üU\'om fazer!lrala\'a da Cn :lo,do p".rtido, . , Idemota. a qlla~ti" de I~OOO rs., além do 
eXistentes a bordo,os quacs deverao sor cn-j no !-lI azo de 72. hOla.S. j _. Encena/la a. dlsc1l8~,an o a "-ol.os, fOI a In- Imposto a quo ÍIcam sUjeitos, na razão de 
tragues ao Capitao ào Porlo, t . . "~"""'-'---'-""""., . i (Ur,a çâ.o apfll'Ovada nol' -\2 \'OLOS. . 4$UOO rs. por allllO. 

JJit'cctOl'Út Gemi '\ Faz hojl annos O nosso. dlStlllGI.O am:go 11 Passa-se a 2' parL" da orllem do dia. Art. \)," No caso de rerda justificada será 
Ao dr, Romnaldo de Carvalho Barros.- I?,epllLa . .:IO ?,~ta.doal () presl!g[~;~ .:h~:/I" bP;.'. Ent!'ou e.1ll :la dl'SClissãO o projeeto 0.4.·4. da.u:.t outra pO!' duplicada tmanti2. á pessoa 

Communicando ter sido nomeado lt1len-III~It,;O em üJllmenau, O sr. !ihl] o I L es ,~o O SI'. Ca~tl'o (landr;l , ', Lclarou,~e contra que a pretender, devendo· então transcre
dente Militar nesta capital. 1'1111.0 da Luz. , , ' r o proj eclo' ver·se na nova cadorneta tudo quanto a res-

Nos o compnmenl.'m05 com a maior e . 0'1' \! l' inc refutando a' cOI'siderac<les cito do " d ' d r 
REQUERnlENTOS DESP ACHADOS (usão de prazer. .. Ique ~ ~e~J ~ondga o sr'. Gandl'a f~z cont.~a o ~os 'cortifi~~~o~.OU Cria a constar no lvro 

• IDia 25 _ 11' 1'" r I ' ~ pf!)jecto.~ mf~ni [esta~se pelo '!I.esmo . ~\rt. 10, Nenhum criado, que tenha aius-
Julio Pereira do Nascirnento.- Pedindo A~~J\iBrLli'\ 1H'jl') ,\ ItV\ O SI', j,ydlO Barbosa, Justifica o seu.rolo tado seus sel'vicos por tempo indetermina

relevar·se da multa em que incorreu.-At· ,lu]',:, D: .JuJ".lu' , 1 " . a f~vo .. do pr~jecto: " "do, poderá abandonar a c~sa do patrão, 
teo:Ja-se, ...caso ~rove o qUG allega. o\ct I (la 29 sessã.o orJlnafla. da. ~l:'lse m· . .... Et~~~~I~a~~,;~ (?{I\:-H.mssao e a votos o pl O]CC- sem Rre~JO av!so de dez dIas, excepto se 

...'1 0 sr lnteNlente ~I!!!t'lr -D~lermlOan- J I~I"" La[T,sl~tiva ilr. 1,>,taII0 de Santa Calha-j ~u, .v. ''1'P'V' "''''', hem Cf C,Hlsa Justa, ou attestada oelo me-I' 

\io expcl1ir as necessal'las ol'ueo:s afim de I ... ", . 0. .. -- ~'Jl Z~·ÚiSC\lSSJ.o o pro}e~tO n, :')(1 , por ~ §. dico. . ~:JH..,Q 

serem entrcaues ao Commando da Guarda rma. lforam m,\ndados a. rnezadlvcrsas Ot110ndas. AI'L 'H, ;::;ào justas as causas seguintes: 
l\acional de ~S José duzentas armas Ni- PnESIDEXCIA DO Si\. LliHL (Vil' E PR1~SrnEN l'E) O ~r..\.. (lo Mello, como relato I' da. Com . S.' ,1. 0 I)Oo.nç.as que sensivelmente o iíD
niers As 12 horas da manhã. do UH H do Ou~ ml~sao rle Orçamento, declarou qoe não possibilito Ih -:0. I'\' iç.o, 

Ao Intendenle Mllllar.-- Mandando en·llnhro cto 180~, presentes, n I 51la da s ses podia calar,d~anle d.~s eme,n,das q~e aca~a § 2,' l';alta do ~agam"nto de seu salario 
tregar ao Oommandante do Batalhão Na- sões da \ssem blea Legislativa, os S['S, de-\ va,lll ue S(H' Iluas e suomeLllua:s a. Ul:sCUSS<l.O, no. tempo cunvenGíona(iü. 
vai, 04 armas Kropatshol k, calibre de 11 putados Leal Ricardo BaI'boza , MelclllOdes, combalendo-as. _ Art. 1 i. O natl'ãO d",erá exigir que o 
milimetros. Becker, Gam'a à'Eça, CaoBtl'anO, Engnlke, Encerrada a (!JSCti;St~O O a votos l rora~ crIado ou criada passe por si, ou por ou

..... _"m" Atlhur de nlello, Kleuw: Llandra, E. LIIZ, a~p~O\'ados o arl. I e as, em~ndas a,os §~ trem . e na mesma caderneta, recibo dos 

.HU.. J::. ... H.RlO DA GeLER,\ Lydlo Barboza, Cordova Passos O Llbcralo, 1,1 ; ~ 30 e ~e~eltad~s as uemalS, 'I saial'ios vencidos, conforme o contracto que 
Dia 25 hltaouo com causa pal'lic\pada os srs l,;ly I Estando aUlantada a hora, o sr, p,es,d?n- da mosma consta,', 

seu Guilherme, Clmstovao Pifes, llayllla e le ~eclaron ser a orrl~m do dia segUinte. ,Art.13, Os patrões poderão, despedir 
, Ao "ommanda~te da Guar~,ção.- Auto· Varzea, e sem ella os demaiS srs. dopu· C?~tllluaçãO da [hSCllSS~O do orcamento seus criados q~ando julgarem opportuno

~IS., ndo a tomar a, prOVidenCiaS a respeito tados I da ue.peza om (I!ante e o mesmo que oco fazel·o, nãO deIXando, porem de exigir o 
uO (ardam.Gnto das piaças do conforml~a~e AiJ'm ,se fi. sessã.o. IcOI'I:or, c lC\'anlou a sessão as 3 horas d;:q recibo na C;-~dGi' notã, du saiario vencido até 
COI~ ,,0 ,al\'l~ro apresentJ.do em seu omelo I E' lida e appro\'ada a ac.ta da sessãO a.n· tarup, , , . .' o ultimo dia em que li tiver tido a seu ser-n 

n. ~" ae 2,: de corren!e mez, tecedente. O vice·presidente" .1,)(10. Ilvnngdlsta, viço,I 
Ao PreSldenLe do, Kstado,- Declarando Expediente , [AJit~,:-(l, .1 : . se,\retarr~ ,,;lermo, 1I1,,,,:ydo Art, >14, A pessoa que exercer a occupa. 

q,ue o abon~ que t,veram os omcla,es do O sr. L' secretario fez a leitura dos se· Ilal/,ll" tI,u 1'0",,-02, seeretano IOtellno, ç~o de ama de leito. ou que corno Lal pre. 
Corpo Poltc~al.' a que se relere o AVISO n, I"llintes ot11cios: [JnJ'vrLl .I/1:lc/",,"us dI) Souza,. tender empregar, se, deverão além de cnm
22,. deste MlOlsterlO, 101 a titulo de, ajuda " Um do Exmo, cidadão Fl'ancisco de Sal· ~""""",~~.~~"",,~~..- prir o que a respeito dos criados em geral 
de.~us!~, p~; aSSl,~i ' haverem pedIdo ~s los Bl'azil, communicando ler assumi.rlo a ___ .__.!,m.:!'i\~~__ eSLabelece esta poslura, aprese'atar attesta. 
mC;:)lnusoffil.olaeS, allegando ser de lJ raxu. administracão elo 8sta~lo, lia qualidade ti 0l SEC iUrl'r\~UA BE P.OLICfA do me.dica de boa saudeI bem com? da 

--,----,-- «Presidente desta A.ssul1lbléa, por lhe tor n. 1 1 " , achar-se anta pal'a o fim a que so destlOa. 
1<'''''Cj'CIC'O'' '11 11'1' \HE'" I:d" d I Presidellte tenente ~!a' I' ~C oroem do sr, t.I·,.chefo do! oItCIa.far,o Al't, 'i5: 1',' v ~dado as amas deleiLe cria . 
.IL.O • .,.c. .. .l:;:,... j i ~ SI o pas..,a a pe o '"'ubl'''o ".., ., ., "o n',c '~'r'l"'lto de nu""'" con I " 
, .. ' ,noel Joa llím lUachado.-Inteil'ada, 11-', LU !H" <Ao v' ti ;v'_, v, • lU''', -Irem mais de uma criança. 

HOje das, ~ as 7 horas da tard~ üe!(Jn.1!1 Do cidadao depu Lado Virgílio Va rzea, i VIer, o. theor do Regu}am;.ntO ap~lrovado I Art. 16, São deveres do ciiado: 
fazar exel'ClclOs: na ch~coara do eapItão ,I?, lo participando não poJer comparecer as ses'l pela 101 n. 1039 do 8 ele .Tt.nho de 1883. i § 1.0 Obedecer com boa vonlade e dili
~lfi_O Al\ares ~.abral o 1 bal~lh:i.o de ;n!a~l~ sôes por mo. livo d.o molcslia-lntotf. a . . dil:. RgGUII/~ )IJ~~TO PA~\.;\ o S~HYIÇO DE C!u.U?OS I~e_n?ia a seu palr~o, em tudo que não seja 
L~na, e na chacara do Sr. Loronel EI) sw Voram lidas e ap provadas as I'orhc,oes Art. I I', conslUerado cl'laclo ou CI'Iada, ,Ihclto ou conLrarlO ao seu contracLo. 
GUilherme o ,I .' de art!Ihana. IdOS projectos ns 3:;,43 a ,15 . P lI'a todos os olTeitos desta posll:ra, quem! § 2, o Zelar os interesses do patrão e evi-I 

---- I' a 1.' parte da ordem do dia, ti lida e quel quo, tlvor ou Lomar, medlallte salarlo, Ital'. podendo qualquer damno a que esteja 
-~ _ •. tJosta em discussãO uma indicaç.ão, assi.l3:na- a occupa!;"o ~e moço de h?lel, ,casa de I~as· exposto_Ordens eto dl,;, tia pelos srs, deputados Artllllf de Melto e .~~~~,~?s.?e,d~,.:!~,_ 011,':0 c05I1lhell'0, copwo, !i 3 o Responder pelas perdas e damnos 

I Gama LI' Eç,a, nos lermos sogUlntes: 'I t,üI.JUtlll l)/ O~i ~,-,l:lo , ';u de ~un3. de h~lte , ama I qun, pcr cu!p~ ~t::l soffrer sel! pa!rão_ 
C d S " d ~, 1, N" 'I I -"Sendo revoluci onaria o pel'iodoactual seeca, lacaIO, (l , etn gc,'alodeqnalquerj Art. li Sãodeveresdopalrilo:

oOlIQan o upenor, a ".Iarr a r aoIOI" , ' II ' d '" ' 'r" d' 'I" § b' d d ' h da comarca da. ca 'ital do Ji'stado l e S "ln~ ljue, loua.\"Ja, não anilu. a a antoilOmla ,o l_VIVI':) o;nes l~O, _ . , , LO Tratar em o cria o e ar-J e, se 
L' " ti' , ~6 d O (b d' ~18;)J I"stado que confl·àtermsou. CO'II o. InOVl Art, 2° Ha\'cl'a na :,;ecretarta.da Polle.',la, assim for convencionado, habitação e a li· 
/~ 2ahlarlOdl ~Ill deu II ro o· "mento ~pcrado pol;l A.rmada NaehJnal, in- rornoci~o3 pela C;Ullal'a, um livro de rogis~ monto. 
a!) oras a ar 6. dicarn ns que nã.o sojao consiJel'ados in ' ll,'o ~l~ lIlscripção dos .. criados tJ outro dos *2,1) Satisfazor regularmente as obriga-

ORDElll LODIA ;\, 5 compativCl:i no mandato que eXCI'cc.m ccrl.:ftcaflos do proce!1[lIlento dO:-i mesmos, cães do seu contracto, 
. , ,_ , aquellos que desempenh a0, nc~to mesllIo A~'t. ~f) ;'~,il1uuem po~lei'(i. excl'c,ci' a occu~ Art, ~8. Cincu dias depois, apól o ven-

De ordel~ dO. cl~a.~;ao ~o.rn ',~,~~d:UlI..\C,I\l~ periodo, fuacçõ cs rnilit~res aC~l\'a~ ou ?~'-I paç,ao oo.cn;\(fo, 0. ti alada: so m IIi:-:e.I'GVel'- r.imento do tampo convencionado I é o praso 
Che.fj' e, p,.~a conl,ev·.m1"tvl ~I~:;' I.JlLLu'L!"" tr~IS quaBsquer , por vll'tmlc uO ref?rl'Jo se no reglstro,c sem possu.,r Uill.i ('.;,dorne~ljegal para o Dagamento do patrão ao cria. 
r~s~ e~tcs n est~ ~apI.~~, ~l ?C,,:r,'l- (.IUO ~s movimento, c a exemplo do qu';, em 1I1l'.n- ta, que dnvel'ac~nlel' a ~opla,d()Sla poslura, do rlo salario vencido, e no caso contrario 
~~da ~àOS~~!le dlla.(~~o . o1!J.~edel.. 'L.,t lU? .10 .~ ~r. , ticas condições, resolveu o congresso. il:1- u 1H1nl('.i'~ tl? ornom d:t. ',nscl'lpç,:lo. o nome, solTrerá aquolle a multa relativa ao dobro do 
\ IÇO a l:t ... ar a d , ._Clona denlro "- O f)ldZO vional.)) Idade, fihacjao, II;tLnra!J\J::l!le, \':5Iado, cl asse Ivencimento do mesmo criado, imposta pela 
~arcado n~ or e{~_ n.:. )1" (~~e,n\?'p,re,sen·1 Com a palavra o SI' , t\rLhur de ;\10110, 1d.OYC,CU;I(lÇãO dç cri.ailo, O,1l01111~ (: o,dom~- policia, 
ta rem-se, ~elltro de I .. 110fd:) <1 e:)I.G Com-I JUSlificou esta. moção \IlosLrando fac.tos e CIIIO da pessoa a cUJo SOI'VlÇO o Cl'talJO üSLI~ . 
mando S~perjor sub as (Jenas da Ici,· --f; I ~ !'- -, por isso qu'e esta A~selllblea. deveria ap~' Vaf ou fól' destinado e a a~sjh :Jalul'a do dO, Ar!.: ~9, Os conlractos para serviço dos 
mano Jl'endhausen, c!lrollel conlinandallte provar. creIa rio da policia, nem como O nome do meno.l es só poderãO ser elIe~tuados comI 
s~~lerJOr-Hcnnquc l'algal maJ0l'~., ecl'cta - 1 ]~ncerl'ada a discuss:J.o e a votos, foi al)~ pai u mae, tulor ou curador do criado cluan- o~ paiS, ou tutores responsavels pelo cum
rIO. I , . ',' , ,'~ ~o.~ rA. _n"~. plfmento dos mesmos contracLos e fiel ex

_ 'I provano unanllnetlJCIlI.H. . uu o,")~u IUI '~l\,:;UV1. ecnção desta postura precedendo todavia 
• . ~ I _ .. o .'" ,3 " .' Entra~sc na :i,a p,lrte da ordem do dl~. ,Art. 4.,0 NlI1guem poderá tom \r a seu sel'~,' . i 'r hã
Corun~,anoo dIJ,2" J..ltalh7? ~e In(an~<,lI .~a ,O SI. presidente ~eclarou que alt~rava a Vl~O criado ?U criad;~, que n'\o esteja ins . autollsação do]u z de o p os. , 

da h lIa;da :iaclOnal da "apitai do E,t..· lordem do dia, em v<rtude do requeri monto cn pto no I eglslro, e na) possua a cadel'Oc, .Art. 20. Os que receber a seu .servlço 
~~ de S~nl;CatharlOa, em 26 de Ou tu· approvado, do sr. L Engelbo, pedindo ta , dCjllc tr~ta O aI'Ligo antecedente, com cl'la~o sem cademeta, ou que dOlxar de 
_.0 de .890. para entrar il m discussão o proJecLo n, 1,4 o "crll"oado 00 seu procedllnonlo. passado co.nSlgnar nella o cOl~tracto, 011 r~ceber 

ORDE~l DO DIA N. 4 antes que entrasse em 2,a discnssào o Ol'~ pela ultima pessoa, a quem tiver servido, cl1ado, qn~, teodo deixado o servIç.o d.e. 

çamento. ~\rt. 5° l--'cIa primeira vez cortifica[à o ~utro .patrão, tenha caderneta sem o certl .. 


Faço saber aos Srs. Guard as do Batalhão l O RI'. AI't.hiH' dn Jip,llo; (~om a p:L!a.\'I';j'J !ll'oendimfml.n do eriildo ('l p;-'.i.rão e.m cujo I fIca.c!o dest.e, paga.rá 20$0 ,O rs_ de multa , 

:--'.Ú.1J mou com mando que todos aCJl1OHeSIl'e LJ uere!l qno se Sllspt.Hldessca seS5.:'i(l por "lervi i:o es~. i""t~r .OU o. ínspectol' do qual'tei-I SolIr!3rà a multa o pa,lrão que neg~r-se

que deixarem de comparccor aos exerci- ;) minutos, para lmtar-sc do assnmpto nr- rãu, ou qualquor pessoa eOllceituada do ao cerllficado do proco.dlmenlo do criado, 

cios ,erãO punidos de conformidade com a ciente na sala lias eOlIlmissões. sendo em lllunicipio. 10U quo dolosamenLe deIXar do expor a ver· 

Lei. Seguida flTJ prOVaüo 'l requerimento, su~- Arl.. (30 (}.uom toma!' um criado dcrerâ dadn. Exceptnam-se" por~m os orphaos 


Como tambem declaro que os que foram Ipellrlenuo~se a. sessàú, n~I~I'n \"nr na I~l csma eadnrneta õ1 seu contra.c~ dados á soldada pelos ]lHZeS, 

di5P';II,",los, devem apresenlar·se a estel Poucos momentos dcp:lÍs reabriu·se a to, o, !lO caso de sahida d'.quello, deverá AI'L.21. Logo que umacardeneta conLe
r.omm,,\lido, fIl1lni1dos dos comiJefcntes do- SIJs:}ii.o, s~nd? Iitl~t c posLa em dis,cussão, a l:e.r~ifical' na. mesl~líl cadcrnet~ o lUotivo da IIlha uma nota má, será o prol?r~etal'~o ad
cumenLos. - O 'lenente·Coronel Comman- seglllllte lIl '{ ICJçao,-«A Assemblea Lcgls- sa!llda o o pl'ocedllnonto do cnado, dumnLe moostado polo dr. ehefe de poliCia; SI duas 
uauto, ti ntonia de Castro Gandra. lati va, llonsideralldo qlle o periodo actual o tempo de sorvlço. sofirer' a multa do 8$000 rs, e pela tercei. 
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r~,.eineodiasdepris1\o. Siset?rnarineOr"\ Sec"et''''ia de Policia I • n r."'~\JT--ln Ai-- lP.~· "íi" '1~â AII-U-"". i
rlglV~I, não poderá exercer maIs profissão Por esta chefia, ficão intimados todos os ã I ,I 'L M~. K I .11 'j tiD Unll11_ 11~ li li. 111 .. / 

Jd. crIado.. ,._' negociantes,do bobid.salcoohcas,a reta iho, '.!..!. V U V l.!.!.1.U..!.JJ.l iJ..!.UII il n~!! llil ~!iil= ~ ~ ~ r II gr~ 
.lrl. 2~. o &rIado que para emr. I'gar"se Ioara não "enderem este "enero de bebJ(la I ~ u 'U' ~ ~ , c, 11 il _ , .. 

falsificar a caderneta soifrerá a lIlulta àe à individuas reconhecidõs hbitualmente 'l'homaz Alberto 'l'cixoira Caolho e EJJ 
:20$000 rs. e oito dias do pris:lo, além das como ebrios, e bem assim a nao admitti- mundo Trompowsky parLicipãO ao com.j PO" li) 1OtoOal 
penas do crime de falsificador, impostas rem reuniões do praças do exercito, da ar- d d I I n ® u 
pelo codigo criminal. mada e policia em seus estabelecimentos, mercio elll geral que nesia ata isso ve" . . . 

Art. 23. O criado quo, som just, causa, sob pena de serem responsabilisados como ram a sociedade que girava nesta praça Vende"se uma machina photographica 
a~ond.onar a casa ~e seu patrão sem o pre- cumplices de quaesquer desordens promo- sob a razão social de Thomaz Coelho & com todos os pertences, propria para quem 
VI!) aVISO de dez dIas, ou antes de findo o . vidas pelas . referidas praças quando Trompowsky, rOliranáo.se o sacio 'l'hOmaZIM~eJar aprender a arte. 
praoe-4" ?im .conlr.cto, soffr.era :;.. multa d'ahi sailirem para pratical"as. C r . f . fi d I f õ . 1 V'II I
(le. dez mIl réIS (.10$000) e CinCO dIas de Outrosim, fica estabelecidn, a bem da De 00 pago e salls elto e can o "cargo n ormaç os noarma!'," 10 I e a. 
prMão. .. tranquillidade publica; que os rereridos es· do socio gdmuddo Trompowsky todo OI . 

Art. 24. Quando o crIado mfraclor não tabelecimentos se fechem as 9 horas da activo e passivo da exUncta firma. ' AOC01VI.iVIE liC[O 
quizer, ou não puder pagar a multa, será noite. Desterro, l8 de Agosto de l893. .. 

esla contertida em prisão simples, ficando Desterro ~o de Outubro do l893.-0 Thomaz A.lberlo Teixeira Coelho-p. p O abaIXO asslgnado declara 911e v~ndeu 

estabelecido que oito dias de prisão co.r" chefe de p~licia, AI. Freitas Pnmnhos. . a seu Irmão Vasco Gama, as eXlstenc!as do 
respondem á quarta parte de seu sala rIo . • = de Edmundo Trompowsky, Affonso Lwr1J chalet do Jardim «Oliveira Helloll, livre e 
mensal e sobre amesma base se converte" ,. nCL •'H •CO"'S I menlo. desempedido de todo equalquer compra
rá em priSãO simples - multa imposta ao Dti 11. ~ L \ mlsso 
patrão, que não quiz~r o~ não. puder pa· rn L. p\ fi''TEN'i[ ,Içlo@.outrosim,pedeaossousdevedoresoobgara multa em que \lver inCOrrido. '''__''-_.~_.'-_6 I sequio de entendtrem·se com o mesmo 

Ar!. 25. Os livros e cadernetas de que M ............. ., •..... • ~ seu irmã?, que est~ a,utorisado a c?brar 
trata esta postura serao fornocidos pôla ca.- I 1"1.......UIlI. ~).c. lU~'.... I.~O li I que!' allugavúl quer Juulcla!lIiéllLe LO(ja~ as 


~~~fad~~i~g~~s:~:d:~~~~~~~ác:mi~i~~: I., . . ADVOGADO . . I BOM 11MPlll~GO Ol~ CAPI'l'!\L I '\SU~e~~~;~~:!o de Outubro de 4893. 
te imposto. IEscrlPtorJO- Praça 45 de Novembro n,. 

Paço da Assembléa Legislativa Provin" ~ Por causa de mudança para O .fim d'este Nuno Gn?nll.!8 (pavimentQ terreo). ,
oial de Santa Catbarina, 5 de Junho de 
1883 -O presidente Intonio Ferreira, de .--~,,---- anno acba·se a venda o eslabeleclmento do, . 

}[ell~ -OI • Secreta~i~ Tho,;!nz A Ferrei· ~~.~~~~~~.~ abaixo assignado, sito no Tubarão n'estel Telldo cOtmp~adod a mhelu tlrjmão Ndl~JnO GO'I~-

A '.' " • ~ 0 ' 0 .- - '.. ..'. a. ma, élS eXls enClas o C a 'e (Op,1' 1m «( 1· 
1'a Chaves. . . . , CllIllca me<hea-cu·tl"!Jwa c'); Estado, constando de: uma casa de mora" veira Bello» e ficando pelo mesmo encar
, Secrelarla_de PohCla do Estado de Santa ~ de partos J.. dia, rancho para trabalhadores, caza de regado de cobrar amigavel 011 judicialmen"

Catharma 2D. de Outubro de 4893.-Jose l'_ DR.. ALFREDO. FREITAS l\liiIl • . . . .. ..0. I d 1' .0 Lodas as dividas da e"Unela firma peço
C!!r~o:w G'U'l..nu;,râe~1 Amanuense externo I T~ Cbamad.os e commItas a qualquer +I maoet~a~, uma maclllOa ,\ vapol .U<l orça ~ laos seu~ rlevedores o obseQuío de' virem 
sllrvmdo de secretarIO. ~bora..... w 130 a 30 cavalias, uma cerva verueal, um alsaldal.as no praso de 30 dias a contar de~-

~ RiJA TRAJANO-,12 .. ~ dita horisonlal outra circular com correias ta data. 
Uepa.·tição de l·.,licin 'r&~~.~.~~~ transmissões e todos os pertences, bom- Desterro, lO de Outubro de '1893. 

l'or esta chefia ficilO intim~dos todos" "aIbas a vapor etc,. tudo em bom estado e a Vnsco da I!Wnrt Lobo d' EÇCb. 
aquelles que occupão-se no servIço dome.- "",h'o i\la"'ltlcS da s.I\'>I Ipreço mod,co. Osr. O~car Rosas acha"se nesta cap!tal 
tico, como cosinheiros, copeiros, co.chei~os I b I G d' I M J é J . lOS: pretendentes p.ra todos os objecto como agente da NelV"IOl'k Llle Insurance 
etc, a comparecerem no prazo de OItO dIas za e o ,!n 10 • ~rques, os . oaqulIl. ,.. . Companye pode ser procurado para segu. 

a contar da data do presente edital, nesta Marques da ti.'lva, RIta illar9ues, lo ranclsco menCIOnados ou parte d elles, qumrão dm- os de vida na casa Wendhausen & C. sita 

secrelaria, afim de inscreverem·se no livro Marques da SI,lva, Crescencl,o Thlarques da giNe a Rudolph Krause "-o Tubarão. la rua doCommercio. 

competente, e receber a devida caderneta, Silva, Bento Marques da SIlva (ausente)., 

de conformidade com os arts. \l' e 3' do Re· Maria José Marques e Orpheu Marques d 
gulamenlo approvado pela lei n. 1039 de 8 SIlva, vem por este meIO agradecer a to
de Juubo de ,1883. sob p~na da multa ~e ~:_s_~sp,e::oas quea~~m,!l~~~~a.:~n I ~.?S ,~o: Al\T{1I~\ Cf 

u20$000 aos que tal nao hzerem, estanClo IIVIV;;,o... .u.a.nsos p~rq~.., .......s"..r: a~.an~v ~ I
• B
1.11\11. 1 
tambem sujeilo a mesma multa o patrão Ienlermldade e emer! o dO.seu.sem!" o . I.ell.~ I .0.1 UV UNIAO u. PAULO 
que depois de findo o prazo do presente brado marld.o. filho e Irm~o 1 cdl _l ,\1.\1 
edital receber a serviço criados sem a qucs tia Sl'~", e convl~am a lodos. os 
caderneta passada por esta chefia. parentes e amIgos para asslSllrom a ~~lI~sa 

Aquelles que não quizerem ou nlio po ~que por sua. alma será resada no dI. vO~ I ~A:~A 
derem pa~ar as multas em que incorrerem, ~egunda·F6Jra, as 8 horas ~a ,!~anhli, n.1 
serão estas convertidas em prisão na lorma Igrela do Menmo Deus, e desde la se co!! \ 
àü art. 23.-Deslerro, 25 de Ouiubro de I!es~a.m eternamente gratos por esse acto 
.~893.0 chefe de policia, ;l/. de p,.cilns Pa rehglOso. 4 RUAj·anhos. -.---------- 

I Junta Comulc,'cial 1 


De ordem do cidadão presidente, laço I ""--~""-~""-_._-
ALFANDEGA p.llblico, que foi installada e acb"",e flln.c" SA~CA SOBRE AS SEGUil\lTES Pf\f\ÇAS: 


SUBSTITUIClo DE NOTAS clOnando,no predlpa r?a João PlOto n. ~3, 

. a Junta com~erClal d este Estado. LUo de JaBeit'o-8ua ,'gene:'.
no 

De ordem do CIdadão inspector interino, r Desterrc!. 'I' ?" Set~!n~l'o de ,tOU3'- !São Paulo-Sua ","",. , 

faço publico que S. Ex. Osr. lIliDlstro da O secretariO, JactO dc. ~"lva /lamas. 

r 
Agencias: Sanlo, . C\lOllln;t;. I\:} (,lalo, S. C" .. lo, d" I'illhal. ~"O""C"i"l " ;-

Fazenda do Governo Provisorio em ordem " _ _ rão Prrto, Ilallha, "le" M". 


~~:ad:s~~st1?Ui~~~,e~~~ ~~~~~~i~!, ~t~ra~~ I ANN UNCIOS ~~;~~~-S~~1 c~);x ~ ~!: ti t'ln ~nntYb;L . 

de Junho de ~89i, e c\.!m o abatimento, I -......-.--..-----........---.------..--- Per:na1nbuc o --Baflco RI1J!~$;~:' e Slj ll :, :l. {;'! 'II l:. I a:i. 


d'ahi em diante, não só das notas de 500$ " I! ' Hio G ran.Je, 1"orto Alegre o POlo'l;" .... :''' ";;:, da n., 

da~'estampa, de200$da6a ede 20$ da ~ ~ ull'l 'blifil!(lq() Brazi\.p,,"li,;a ,lo 
']', como ainda de todas aquellas que 10'\ :v ~ n (ti \ ) I ,IH 
·rem carimbadas pelosban.·os emissores, as C)esconta let:~ra~ da tCl·ra.~~obpe s. I :·... .unlo o 11:1 ais. 

1~aes perderãO o vahr no fim de Junho de Affonso Livramento, corno procurador Estados. 


~4 . . ,.... Ite 'en enubao Edmuudo Trompowsky,

:;ecç,'o de Contamhdaoe da nlfa~degado po~vlda- aos restanles fiREDORES da ex- L'-"' .-aU... ,, eiuprosthu"," por lottr'a o "'"" c o nl;n 000 .... 


Doesler~o, em 26 de Outubro d!,.. ~H93.- O cincla firma de 'l'homal Coelho & Trompa. ron.te ,~oh eau<;õos de titulo;.; o 1l.yp<>l;h 0' .",., ga ,'n n ti 
1 escrlpturarlO, Jono da Nalivtdade Coe" I wsky a apresentarem suas contas alé 30 do da"". 


lho. Icorrente , sob pena de não as tomar. mais 
_________________ em consideração, ultrapassadoquese]a esse Recebe dinheiro a p rern to nr.1.~ tSü;1;ll.ill t O!!; co <l-

O t d DEVEDQ ..lições:
GUAIIDA N ... ·JO~'AI prazo. utroslffi roga a O O! OS - : ".!Y•• ':.' . çilllent.o~ ~.'1Jll :"l'lir;\'!;·l s livT"fí'i.".n .0rr('nIO "e mo

I .~L ,,- IRES da mesma firma o obsequio de man" .. ~ " " 
Id dl'vidas dentro do 'l1csmo j ' ("\i' loUras a pr.11.0 fi~o :;. H m':'ll',De ordem do general commandante em Idarem ~a ar suas. ' .. » a V .. l.._'_ Ga '-'u"'rd" N"'_:~-al do E-"-..I- ..1- nraso 1 afim de eVitarmos o enfado mntuo :t a ~ 2 ';; 


So~~~~ Calbarlna i;ç;c~~obl;co 1U3 fic"ã~Use';;; ide cobranças judiches. 

elIeilo os despachos concedendo isempçlio ~ Desterro, lo de Setembro de ~ 293. 

do serviç? à aquelles que a.llegaram ~erem AFFONSO ],TVl\AMENTO Desterro, 15 de Julhz. de 1893 

commerCl"otes, proprJetarlOs de omcmas e 

{lutros estabelecimentos commerciaes e de ----- --- X'P "DIENTE D 10 á 3 h 

industria e nilo terem pessoas que os sub· (11 I' O I' E EJ ... as s oras 
teluissem, visto como esta verificado que a ! '~ih'k 'H~D ~ Dl d nl 'l 
lei não aJtorisa taes isempções, devendo I J I(I,t) tu ~U nl~ nH~ I 
ponanto novamenie apresentarem"se a \ AGEN1'E SUH-AGEN'm 
seus ec.mmaodantes. . Chegou um lindo sortimento dn chapêos 

Quarlel"General:21 de Outubro de!893: bilontra para meninas. .'Oi\-O C. ('.OULAI'T !' DE I'ATJI.~ "IA". ",'',\-Cata0 Vtcenl. Coelho, tenente-coronel ,,'. i\. " ,.,. "" 
secretario. RUA DA REP(iBLIOA N. ~ , 
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SE~RIE [) j\ 3 
: ~ 

T O 'T1 RRIA~_! ' JL .'--1 -' _ 

Com ~$560 ret~ebc-se 30:~w ~~O'~»O@ i ~~legraes 
C01.11 3$750 r s. r ecebe-se 25:000$ integra,es 

011.1. 3$ recebe-se 20 contos il1.tf'~raes 
'--' 

COWil Z,~250 i\)s'CE~)E·~,E :rL5:000 ;S lUV'l'E GRAit S 

Oon'1 1~500 recebe se 10:000$000 integraes 

"> 'E·.; P'UET I 'C"'i /~8 RU.A DA. R, . -....,,;. J......J./ L .l. 8 
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e fabrica (~e vinho, vh:a a g'i'® e BJ;,:;ores 
 () abaixo assígnado tendo de retirar-se \ ,.r('~ H-<"lo....se UHl. elll bOIll 
para róra desto f~ stado, traspassa o contr:t.· i(~~ tn.do , p PO 1) rio para irn
elo do arrendam en l.o que possue ainda. por : p r&e~~ão'de poriodico,porTemos s~mpre I:f~'l dt' li ,:.j'; . . V: !d)t) IH'·! : d i'nl} , i ,· tÍ;l,:,o! ~. ) , q!::d! .!,' di " '1 
sl~is annose mezes, d'uma cbacara com torJo ' : ~r(~ ';jO ba roa ti ssituo. 

~p'~!:;I;~;: ; lt~d[~ell~;il~~~S;~l':r~l~~::~,:\' ~\: ' l: ::~/l;d~ ,:(,; ,;;:~: ..:!; -"q :;~:':i;!di:I:'\:';:'~ ~~!~~~: I~'1 ~',:~' ! ;; ',:~ ú nccü~sai'iü pal'a uma familia , situada no, f>(l.r ·fi. int'o.l..... u :1.açõos nes
",cihor Q mais ap""zivcl local do arrabalde \:l typog,·aphia.

net~ VerIllll.th, A iU U J'O Vec~e l ] i!l ,IJil d (~· q llj;la . ·B l ilf'i dI' til \" r -· ' 
tio Estreito.qnalidades, Küm el rle diH: I' .~ ;l~: q ll :d~ · !a,l['s. X:Jl fl!'r>·. dn f,fU i'.la» li l\f)~ H ~~I\ ir': - fillo~, ,\ri!"/, 

hr.::pallhnl e anize1le. G("!nebr.l ,l i: dlYFl".... ai:ljll.!lld"dJ i.;; flll ;' 0 111 g:lIr,Jfll('.,"., A •.g1..1al '" 'l'ambnm vende ao mesmo pretenden te 
dente e aloo01 do 36' " 4 00 . ou a outro qualqu er, todos Otol se us moveis 

e Iltensilios de IlI'i meira qualidade o em 
G·l;'2.utHnos !lo 'Iua.lulade dH ',n " s 1'I' (~ pil. ,"" ln I' l"!III' I ! J I, ' « , I t~"!J ' .I " rll!:lI ' lllt bom estad o o bom assim doís auilOacs, car

dá. EUfQP:l 25 p!at!~as oj 1:!. 1z;f:h jlu'?. '\ ~\l1 "uf, I ,. ,i . ,: : !,"'Jl ll '" fi t\!Il 11 I ll !! r·, (!Íl~· I Hna roça., carrinh os de mão ~ arreios e outras i 

fJlle jà. traballlnu na~ <,f.un,lIlas dhldl,H I~, !le ":::'\.L:i1"Ü,"i .13 1· i~d. rt: L~ 1. {o~ <.:" r~ flluLtas coisas necossa ri.as e do utilidade : 
('In Bülde:--dlK e de l\'Iarch.. i L~ L":>:.~ :.~od i, ~ ' \:l M··;: !L'.'..'!dl! ' para quem morar ,na mesma cI,lacara.. Tudo N'esta typographia informa-se quem tem 

SI!1Hlo 1I0 ~::<- O principal cllid ado ;IC Oll/lj (' !rJ!! :.!f !;':nl fi:; r!I) :·S (),;.; ql 'j)I' r t ,;:, llloIJ L, mo:, la ll" i,, - po r Pl'cqos re:) Il~1l105 n \' ~nt~Jo~?S ,. . !;ivenda lima óussola, com os cowpeleotes 
rb. pl'nJlrh. Brevelll r'l lllJ LI;' i'm03 uma e;;,! '.' ::Jt.~ ,; ' : . frall ljuean \" , ; ( " ~:l Lt " ;C;t 3.:r PU ~ :. . l. 'a ra IIlformacues com ,J:! ablO ,! ;.H'la nosl.éL Ipés, em porfeito estado, para trabalha. r de 
blico. . Cidade, ou com o allllunClanLe em sua resl' ongenharia, bem como li m par de cor.en

J "" '\11' :;; i l''O 0 7, r-' I' denel.. 1.0s, para mediçiles, igualmente bem con 
• 1-;,. , C o::> Cu 'J. 1)o'l.orro, i! de Setembro de 4893 . sorv,lda, 
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