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EstanlOS alltol"isados a 31fil'1l13I'\ 
. que a lilJcl'dade de na\lcfJa,~~i.o es

trangei!'H o u n~l(:iou.al, d~. iuugo 
cu.'so ou cabot,3gcnl, está J)CI'í"cita
llicnt.e g;:U':'Hitidn Ctn. tod:.\ a costa e 
portos deste Estado. 

... iIf"'~u "'r ,,)Ia mr "'c."onal 
".,.... Q lUl &'111"", 
'cabaIll de rennI'r-se a' legI'a-o dos qne 

A 
combatem contra o despotismo e a tyrau· 

AGONIA llL1nU 


uia do marechal-Vermelho, a patrlOtlCa tem, que nunca tera por isso que os ultimos 
mIlicia civica do Estado, dias de seu governo sao chegados" 

Sober.,ma armada, nos momentos em S, ex, é corno aquelle fidalgo arrumado 

o SI', marechal r<'loriano já nao .e pode 

m~:r(iia para dia mais estreito vai ficando 
o sell rArluet.o, onde CO!!C9ntrou todos os 
seus elementos de deleza. 

No entretanto agregóa, com a voz estri· 
donte de leiloeiro, pelo's estados e pelo es
trangeiro enormes fortificações que não 

' I ' , 

, I que ostenta grandezas nos seus salões I d bl: d 'd 'dqne penga" Pam", c sempre e la quem quando nem si uer fumt'gam as chamInés I1sorlO a Repu lca os ]!'sta os·Um, os 
vem contrabalauçar as forç,," InconSCIentes de suas cosInha~, do BI'a_zIi, constltUldo para a defez. da ( on· 
dos tyrallnos, Como Anmbal que para ter exercitos era stltUlçao da mesma ltepublica, resolve no· 

Fui ellü y'u8 e'll 79 dEffiOl1!l J. Bastilha, I' bastanto C" no d j) lO n C na~l ::Iü3.f pliX~ G~!) bata!h~G ~1~ :n:z.;-;~ena act: 
levantando, epopéa de H de .JulhO; f01 terra~ d~ HU~span:~~\al"ve; oc~;:' n;[.echal 
ella amda, qnem em9 de Th:rnudor sal tenha a me"ma pret'enç'o, 

F d h "d " • 
you a rau(.a a asp lXIa saoolllllana dOS ::L Ex. parece-nos antes dessa forma
JOCOblDOS, vencendo o sen chefe, o temI O r: .,.. " 
Robesplerre; será ella, quando orgallisada, com aquelle monstro de Nabuco·donosor, 
~QlllQ está_senslo_ n'cste....EstadQ)-cnll1-0_~ f9,0te de ouro luminosa, explendente. com 

menta popular mdependente, altivo quem Iadem~ de ruols e pero~e1f:í.rr , 
virá sustentar a este punhado de bravos se~;e~lster~Cl~ e sem ,~orma.:n, _ I 

marinheiro~, que com um nel'OlSmO sem Na.o, p,a. .... sufIocar uma I"voluçao que 
precedent'2s surg~rão, em nome da Consh- se levanta par,a a defeza de um povo ,que a 
tuição,nos asares da revolução, para salva-I t~rannIa ~ppl'H?e, em ,nome da JustIça e do I 
gU,ardal-a do pericimeuto infallivel, a qn, e" dll'MO" nãO, ba,tam Os esforços lllaudltos 
",tava condemnada pelo seu perjuro de , dos assa!a~I,~d~~ do :tama:at~, ,,; 
fensor. : . . ..; . . I: l1Iuílv ·; ~.I, al p. .. rf! lnrl?.., ph .~s,co 

A [orca dus povos lia. ph t~, «€. -:';3;; 7 "->:~,i !,,:Ti k.nJ taH!,~·m ~b ~; 1. 1~\ '~ !' ~.! • • ' ]!-" '--' 

iustre escriptor noru'ego H. to·; , . ~ ,,, ;:~~i;~t~mi .\ iúi.:;:: :'ú il. !ú;;ü~ a ~ I-)fk'.~" : 'd'}~, " )~ ' .' :- , 
comprehensão dos seus dev o? ;'l ~ ~I ,:, ' I ,; .~ ~r<' : L!i!$!WvPlIl (jun'as nu Hnl.) {', :1.:, , It l. t:;' vi..' 
na eneriia com que deve ri · ) 'i.~" ... !i~rlq,'r 'AS,le. t- " , 

direitos O povo que assin r ' U .... ' • I<Lo l .d Jbl':'~ iJfl )r\3.lItr' rl f lil < ' J ' f' : ~(J' l, !l 

pàde ser eseravÍsado, ha de sêr soberano e Icuntr2. ..:. Ll fars.ma .:ifF!1UJ I • • t." 1: ,üf"! j 

respeitado,do mesmo modo, porque o sãO. as lo, oa antIgUIdade, Juarez SahI?d~ das mat'l 
randes avalanchas e os randes nos ue tas contra o governo de MaXImilIano I, ele
~o seu caminhar so' estac!m ante a b~r~el. vado ao throno pela proteção d0,Pavilhão 
ra antodvnamlca da sua notencia.. Ide SebastopoL no l\lexlc? vulcamsado, na IG.IlIIl~erme Lorena, ~hefe do? boverno ~ro-I pecrlOnal' os cIdadão, que iGque~eiam dis

~laSJ épreciso reconh~cermos, que nada ,I cpoca moderna, entre mIlhares de e~er:l -
'" nrde.; ob'oo com ' ASrO""'''a aAr"1 no pios. provam que não se governa um. naçao 
~od~ d~-agi~t:id~ -que~- ~t7~;V.q~e ~;e;a, e [leias leiS absolutas da força porqll~ tluall 
sim. na obriaaÇãO que tem todo cidadão de do os soldados dormem pelos qu_artels o po
defender, co';" a som ma de patriotismo de vo conspIra para e remvIndlcaçao de suas 
que ior capaz, a honra e os brios de sua lIberdades. , " " 
Naçao. afim de nao legar aos filhos urna O SI', marechal F IOrIano PeIxoto deve 
patria aviliada e cheia de opprobio, ter a verdade I"storlca ellllllUlto bom con-

A Guarda Naciodal, oriunda da totalida- cmto , , ' ' 
de da massa popular valida, é como a sua, nom a sua pOlItlca anarchlca e sangUI' 
deilominação o indica, a guarda da nação.! H~.rl <t I1~O po~':hª c.f)n.ft~r no ~I:l.d[) fnf.,l1rn. 

No momBiito actüai, em qüe pericHtam I O povo nao pod .a,. ser tndlfferen~e aO% 

tudo quanto um Paiz póde ter de ma.is sa7 seus escabrozos .desatInos. . 
grado, a sua honra, a SU<t fortuna e a sua . A armada nacIOnal se levantando, . auxl
dignidade, nimguem tem o direítú de ne- Itada por uma parte do nosso exercito de 
gar-s~ a rir a.ügme~tar a~ forças defensivas ~ue~ra, ~,~ub~ corr~sp~..~~~:.;~l confiança da 
!Ia leI ~al'antldora oe tooas ••tas cordições Ipatna, "Uo 11,0 scra a5,a~ov,ua"
a nossa Constituição, A aumra não tarda a I'alar para esSB paIZ, 

Principalmente o catharineose, altil'o e surgllldo brIlbante por entre os bOl'lS?nleS 
brioso povo, victimado em seus irmãos, r ?ofu~açados, don~~ mal se destac~ a ~lgura 
que pagarão o tributo de sangue a hyena IDranca da Republlca, que o sr," lorlano e 
insaciavel do Ttamara.ty , não póde furtar-se su~ genl~ ~a~tyrlza~ e que nós ~alvamos 
à bater·se pela lei, e estamos convictos que desse Catacly,m~ 'pa~a onue a qU?I em C~ " , 
cumprirá o seu dever pugnando por ella, dUllr, como braZIleIros perversos que SlO, 
afim de salvar este só lo beroico e legenda· I 
ri,c na historia palria, n~o só como berço CHEGADA 
de valentes, mas ainda corno ba!uarteinex. 

DA 

R[PüBUCA DO~ E!( Ü~, [lU Bl{HIL 
NO 

ESTADO UE SA"\TA CATilA!UNtI. 

Dl~Cin;'l'O 

O Capitão de lIrar e Guerra Fredenco 
GUIlhermo torona Chefo do Governo Pro 

vo da bnarda Nacl?n.1 ~a comarca de S, 
.Jose os sel/umtes cldadaos: 

1Cl'CC1,J'(L compuf"hw, 

Alferes-Jacob .Tose Koerig, 

,lta,' a compan na. 
rrenente-Martiniano Soares de OliveI

ra 
Alfe~es -=- Dario Ageno e .ToãO 'l'rupell 
O pmnelro tenente JOãQ Carlos MourãO 

dos !:lautos, Thlinistro e Secretario de Esta· 
do dos_ NegoclOs da .JustIça e InteriOr, as 
'"'In ;.... t!"l('~: executar. . 

i"' l(~d ,) ~; c Governo Provisorio da H.!:mu
dn;::. ~ ::-s~ ados Unidos do Brazil, ná'el7 
' . ~ \'.. ~;.terro, 2.7 de Outubro de ~893. 

- 1." ~ r IJ Guühcrme I.arena. - Jolio 
lfturào do ,~ Sftntos. 

l,ECRETO 

(.1 Capitào do Mar .., e Guerr~ (;~redertco 

VlSortO da !l~p~bltca. d~s l!.stados (1n~dos pensa?o serviço d~ Guarda NaCIOnal. 
do BraZII,( O"stLtUIdo p.ra a defeza da ",on· Ao General de llllgada COiTImandan!e em 

I :stlllilÇão Jd mes~a [tepu~h~a,:esolve ex~.1 Chefe d~ Guarda N<1~ion,,1 do ESLdJO
ncra~, a sc~ p~dldo, o capltao ~ crna~do PI' Com,mumcando que fOI exoneI'ado! cOllfol'
res] erroll'a ~ Ilho d~ cargo de capltao,~Ju , me SOh~'tou, ocapltao [, ernand~ PIres Fcr· 
Jante de ordens do (,om~nando em Caefe reIra ~ Ilho do cargo de capllao -aJudante 
da Guarda ,NaCIOnal do l:sta~o, , _ daquelle comma,nrlo, , 

O ,llrImoll'o tenente J~,1O Carl.os Maurao Ao mesmo-Collllllulllcando que,poI' de· 
dos tiantos, MInIstro e :;ecretarlO elo Esta- creto (I esta data, foram nomeados rira 02' 
do dos NegocIOs ela .Iustlça e InterIOr, as· batalha0 de In[antena a' tiva da l;ua",l" Na· 

1,Slm o fa~a ex{~~u!.ar. .. cl.on~1 .d~ c?m?~ca do s . ,í o".{· 0'" ('!dad ~. ~ s-
.Palamo ~o (jo\'el'~1~ Pl'OVISO.!~1O ~a nept~·I.Jaco~ ,Iosé I\.. ~o~'I" para alferes da :1" ~Olll' 

lJ~JCa dos ~i..~tat:~s ~1~ldús do. l)raz!l, na '?!· Ipanh~ai ~~a~tlOlano Soares de Olircif':i: t.e
da.d,e do 1,c~tfH, I0, N J do OlllUblO de IS})"'I fl,ento ..a I'" com panhla, [)arlO Ageno e .Joao 
-:-",redenco _G " i1hI'J,IIW !..OJ'(' lI f l. - Joao 'lroppei, alfeíes,da ;rjesma. _ 
(10 los lfolll n0;t ~l_o~ SftHI~~r;;. , 1,...·-\0 ;~e~.~o--~~mmun.t~~r~?o 1~"r!on~~~ç<lO 

]cxPEDII',,\ IE IGuS o,,,c,.cs p.,a o pr ... ~o"o " •• all.." de 
.\ruIIJorJa da Guarda ;';aclOnal da ,;Olllarca 

\llNlSTBRlODUNDrSl'IllA VIAÇÃ.O]o; OBIl"S desta capItal 
I'LIlI.1Cr' I ~:l?'.lSTERIO nA hUEBIlA 

Dia 27 I 
r" " .. ' ',> • lJW, 2/ 

Ao ,,"ufo do ~,s~r" L~ .rclegraplnco:; Ao Intundente ;\] IlIt:U',- Delermlnando 
~~mmHn~~:nd,o,JIlC fica ma,cado o~d~a ,-,) que sat~sr_aça ,o pe'!Ido Jnnto do c'd.ldJo co-I"" corrcu.v au ,..610 dIa afim de e"coLuar-1 ronel doa0 Nepollluceno da Costa, CO"1
so a tna?gu,ra~ão olrtclal da hn~Ja telegra. mandante do bataih,lO " !'e,'nando ;'lacha. 
phlca desta cldadeá de S, Jose, ficando O do,., 

pugnavel contra a tyrannia. Vindo de Sa~1tos, via Itajah)~, ch~go.n ~l~S~O. r.h~fe a~tonsad? a ra~er ,os •. r~.spe-
Eis pois, porque dizemos: s ,ldados não Ihontem a esta cIdade o nosso amIgo I' ablO OIIVOS com Ites .IS autOrIdades da dlllàO c 

faltão para líberta.r e defender a Republi~ 1- afia a quem cumprllnentamos. do Estado. 
ca, abatendo os infames que a deshonra; ó, 
que precisavamos, e felizmente ora pos~ PAHA. LA.GUNA MIi\ISTI~;HIO IJA FA1.EN1)A 

suímos. erão directores que nos guiassem Via, .27 
ao combate, com elles e com fé na causa Segui o bantem á noute para a cidade da 
pela qual nos baternos, havemos devence.r. Laguna, afim de Incorporar-se a~ nossas .\0 InspectOt'da AIf.indoga-Deterlllinan 

E porque não? lorças em operação no sul do Estado, um do o pagamento do p' et das praças do lla-
A vontade popular só eucoolr" uma 011- 1contingente do patriotico batalha0 ~'ernan· talhão Fernando .1 achado quo seguem em 

REQUBRli\lEN'fOS DESPACHA :)( S 

lJlJ'eG{ol'ia Gemi 

Dia 27 

JOão Ximenes de Govéa Cabral-lufor
me o Sr. lnspector d'Allandcga desta Ca

pital.
Cadota Augusta de Souza Miranda

Pc?e %e ihe mande pagar 8~$7W réis de 
melO soldo que deixou de receber,-Aguar
de decisão, 

Dia 25 
Manoel Gonsalves dos Santos-Aguarde 

t 'd d oppor UnI a e, 
'lIN13mHIO nA ;IARlNIIA 

1,1-,", 2~, 
~ ~ .

Ao CommanIlantc do vapor Angm dos 
llclS- Ordenando, logo que receba a bordo 
uma força do batalhão Ferlllndo ;lIachado, 
s9rJuir n, ara o porto (le T'.a'J'al,)' , . 

Ao illinistro da Fazenda-Pedindo pa· 
amento das conlas quo ora se rernefte 

Ao Commaildante da Escola de Apredi
zes l\1arinheiros-l)eclindo o compareci
mento do medico da Escola na séda da 
comarca de S. Jose, afim de fazer parte da 
juntl que tem de inspoccional' os ci dadãos 
que pediram para serem dispensados dos 
serviços da Guarda Nacional. 

.João Firmino Beirão - Pede Da~amento 
de diversos obj ectos que forneceu aO Bata7 
Ihão de i\1arinha-Requesiie7se. 

mNiSTERIü nA JUSTIGA E INTERlOl-: 

Dl, /.. 2': 

. . (I 


• Ao MlOIstro ~a Guerra-Pedindo expe
dlr as necessanas orden. , no ~entldo de 
eliectuar se na séde da comarca ae S, José 
a reUOJão da Junta j\Jedlca que tem rie lOS' 

A~ i :omll1and~i1te ~a Gnal'nit;:lo.- De
tcrmIn".ndo pr?vld~nclar no sentido ue quo 
os m301C?S (Ia liuarlllção. que fazem 
parte da J unta Medica que tem do inspcc
c.lOnar O!5 cidadaos que pediram, por mo
tlVO de molostia. dispensa do serviço da 
Guard, Nacional da comarCa de S, .José 
alli comparoçam no dia;2!) do corrente. ' 

A YISOs 
LDia n 

Ira vontade c9ntra ella, a \ontade do Om· do .\1 achado, composto. de 50 praças, dihgeucia para O interior do t':stado e bem I Por Avisos de hoje for.1111 nOIno"dos o 
Dlp~tcntc, c d esta mesma, e o povo fJ seu acompanhando-o Osou dJ,gno comman }ali' aSSIID dei mel. de soldo ao alfores do IlWS~' majol' reformado A.lex3.ndi'e Francisco da 
vehlCulo. "tecorenel N~pomuceno Costa, mo batalha0 para ser descontado pela ;i," Costa para o cargo dll commanda,,!.e da 

O Estado de Santa Ca~hai'iUa, esta certo I Grande f?1 o.numn:~o de p~ss~as que ao parte. _ , fortaleza da Barra 00 Sul e o te.nunle rl} . 
que seus filhos o saberao honrar" e fo!- caes da capItanIa do 1.orto fOI dIzer adeus Ao mesmo-Ilet~rmmando o pagamonlo fOl'marlo Manool Joaquim de Almeida "oe , 
mando a, !tnarda da s~a authonomla !lao a essa pbalang~" glOrIOsa que bem longe da, quantIa d~ 109$000 rs, a Joao ,Firm.no lho ,",obrinho encarre~ado da fortaleza de 
desmenllrao o seu glOrIOSO passado, leva o nome c.,uarinsngc. Belrão, de dIversos obJectos que forneceu, S, Joao, neste Estado, 

-' ( 
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·f DIaEeTOS!A GERAL I A cidade de Nictheroy, capital do Eslado I Outro sim [Ora0 • dispensados do servico I Art, 4' Ninguem poderá tomlr a seu ser-
Dia. 27 .do Uto da Janeiro} acha·sa em podar dos \ ;;cLivo os cidadãos Ca.rlos Hoepcke Junior viço criado ou criada, que nã.o esteja ins.. 

Ao major reformado Alexandre ]'ran-I revolucionarios, lo l!enriquó 81rambio Scbutol, ~qu~!le c_omo . cripto nO registro, e I~:;') possua!, caderne
eis o d f:n.c:.fn _ tlnm lnif'~ndn h ....~ i . -, . . "umco empreg:\rto do consula(Jo.3.I!f.nui:l.o e' ta, de que trata o artIgo anteeedcnte, com 
OO~AV~sO-d~-boje--~õ;;;~~'d~-"r,o~'D 'V' dU~: O m~rech~1 FlorIano 1'elxolo t~ans,fer.'u Ieste como chanceller da AgenCIa Consular! o certificado do sou procedimento, passado 
ie da fortaleza da 'Bal'~; do Sul • m~n ~s- sua resodenc.. do Itamaraty pal'a S, ChflS-1 da lIalia, . pela ultima pessoa, , .~., ,." ';,,.or se~vido , 
tado nes e tovam. Quartel-General, 28 de Outubro de ~H\JJ, Art, 5' Pela pn"."" Ó 'e' certIficai á O 

Ao 'l'enente reformad Ma I J a uim • - Gener.1 Lmp'cnlino Pinto Filho. - C11{ciO pl'Ocedimento do criado o patrao em cujo
de AlmBid noelh S b? 1 noe C o q l':m trem expresso vieram hontem do Tu- Vir.::nle Coelho, tenente coronel secreta- serviço estiver ou o inspeclOl' do quartei

· a l,.. \0. ad rllhH?,. Jommu~r- barão os srs. tenonto-coronel Braziliano rio. r:lo, ou qualquer pessoa conceituada do 
c~núo que, por ~ VISO e 0]0, OI n~mea o Alves do Nascimento. dr. Cincinalo sam.! muniCil)io.
Commandante da fortaleza de S . .Toao, ne,- , '. '11' ; I [, , --	 , . .te E t d paIO, LUIZ Maga ,"es e Aran la lanl·as, • C '~. " d ,I -l' I t 11' I '1'11 ,'d Arl. 6 Q.uero 10m", um crIado devêr;; 

s C\ o _ I om,~,~~·m. o : ..(~ )íl ~. ,l.,lO ~ n, a.! ! UU~:l ~ eS~l'e\'or na mosma caderneta o sou conlrac
RBQUERmF,lI~GS llESPACIIAnos No Tubarão acham-se reuniJa, :lUO pl'a- GUd.lda N,lclOllal do ~Iunlclplo eb cal)l-~O. e no caso .dc "I 'd· :dr .-.J!c- _rló;'O""· ... . .. _ . tal em 28 tle OutnlJt'O de Un:1. _ . _ _ lo• ",I. ,. S'.Illl áGU",\;;o • '! ' •• do

Vlrglho Yanott!. -Pedindo ser dlSpensa- Cc'S do Infantena e c.vallarla. ---' , . . 'etufiear na mesma caderneta o moltvo da 
do do serviço do batalha0 patriotico For-I - , .. _ OIlDE~1 00 DIA N. 2 sahida 11 o procedimento do criado, durante I 

nando Machado, onde servecomo soldado, Sabemos que o sr. major l' IrlllltlQ acha· Para conhecimento dos srs. omciaes e o tempo de ~el'"iço, 
vislo ser eSlrangeiro,-Sello a petição com- . se em. Ae.rdnguá, com' sua força. Ig. Ilarda, soh o m011 commalldo "'lvamente ~ 1,' O contr.cto deverá ser leito pela 
petentemente, _ . _ - . . ' Iprevi"o que os exol'cicios desto batalhão seguinte forma:---:Tomei hoje por", me

____.._._ No Ii'ls,. cnegaram à Imbltuua dlvorsos. serão reitos nos seguintes dias da Sf}lUa.na: zcs para meu servIç.o como ... F ... regis
. oflieiaes bl'azileiros e um medico chilollO, Isegundas, quartas e so,tas-feiras, lias 5 ás trado sob" __ , pelo ~alario de . .. (data e 

= A G U fU 11\ que ja seguil'am para o 'l'ubarào. 17 hOI'as da tarde, na chacara rio SI'. tenen-I assignatllra,) L I' A ------ t te-coronel Elyseu Guilherme, :5CllUU pUlli- § 2.° ,0 COnLr:1.cto podera ser feito por 
Tdcg,'apho mn S, ,Jus., jdosdeconfo"midadecom a lei aqucllcs q,l~el tempo I~"'oterm.nad~, mas ~m qualquer 

RE:VOLUÇ.:\..O Hoje inaugurar. se-á a ao meio dia e.sta~! uelX.arOul 11et>üulpi.U'Cl:et' sCln Gl1ilsâ.Justdi· C.<l50 sera logo tfanSciipto no hvfü dos cal

ção tolegraphica na visinha e futurosa clda- cada., . ti ficados. 
Da Pal.nada Laguna, de 20 do corrente de de S_ ,Jos'\, ! Oull'osIIn !l,'ev,na-se 9uO rlev,em compa Art: 7." O criado ou criada, que deixar 

extrahimos as segUIntes "oticias: Sabemos que à soiemnidade compare-I recer ",,~lia mcsm? 9,dlspensae.os, afim de o servIço do seu patrão, para serVir a outro 
Domingo, pela manhã, tendo o sr. ch!l,fe carão S, Ex. o Sr. ChefedoGoycr"o Provi-l serem elimluados"- vlS!a dos documentos ou por abandono da occupaçào, deverá, 

da Exped,çao not,cla de que _~ major ,1<Ir- sorio. os Ex'no,. Srs, Millistros e Presiden-19,uo_ allros~ntarem.-l' cita; LlHtl'~nço de dont;o ge .24 horas, ~presentar na Secreta
tm~? Reg_o haVia desapparecloo d~ cloade te do' E~stado, o Sr. chefe interino dos Tele_l.,tq'UcH'l~, lenente coronel commandante . l'l~ ~e f-oh,cla sua caoe~nela para ser trans
do Iubarao, com sua força de linha ,(os graphos e outras autoridades, I " , ___- ., . " ICI'lPLO no livro dos certIficados o theõr do 
âvicos já os tinham abandonado), fez IIn-, C t G' d N' c' onal d'a ICornmaudo ,lo I l'"t~lh"o de llloa."te!'la lia (,"m- du qUIl trata o al'I. 5', e receher o compe

· lo d· .. d r. Ir oos a-nos que a uar a I a I I da. NaclOna.1 ,lo } [U1l[ (!IPlO da. Capltrtl, em :!8 tio .. 
medlatamen. ... Irlglr to a a. or~a pa~a a I, quella comarca (ormar;i. para prestar as Ct~n- OnL I:'H'O :101893. 	 tente VI~l~. , T " :• 

com melralhadora e canhao kruPh em tinencias de eSlylo ao yxrn, Chofe do (,0-1 	 Art.~, "'o .cto da IOscllpçao sera dada 
lre~, a~m de perseguil-o. _. . _ verno Provisorio. ~ I OH.DE~I DO DIA N. 3 uma cader~{~la ,ao r;riarlo. 011 criada, de 


A.: .nO!te. so~oemo~ p~!' um p!'UpI'!C qt.:u I' A' ponte junto ao mercado achat'·se·ão I Para. conhecimento dos S1'5. officia.0S o o ;Htl'das Iquem sü t~oül'al'a..' pOIO . CUSto da Illesma ca

ú major Flr~JnG, com 130 pracas, todas a. as embarcações que têm de conduzir os Isob o meu .·.omma.il ll0 u. o\'a.montc 1..ll'0V.ino que os ~erneta, a qua~tla de ~ ~OOO rs., além do 

cavallo, haVia ~assado, por Jaguaruna, ao srs convidados. cxel'cicios UO$te Imtalhã.o serão feitos nos ::;egllin- Imposto a que fIcam SUJeitos, na razão de 
meio dia, em dlrecçàO ao :3\11. I . te~ úiasda_so!nalla: segnmlas, qllarta~ o sextas- 4$000 rs. por anno. _ i .. Iftólll'aS, ~l~s:) a·s 7 !lOt'n~. da l:l.rlle 1111, Cha.c..'tl'a do Alt. 9. I) No caso de rerda justificada será. 

! f' 	 . d 'd d d 1 d" sr. capltao Joso LlIlo Alva,l'esC~bl'al, sendo P\~- d' dr d r d _.Dom,ngo OI ?rgaOlza _o nesta CI ~ e o Or en s ,- O 1 ' ::b uidos do .conformidaLlo com a 1,01 aquello quo dsr- a 4 outra por up Ica a quantia a pessoa 
---------llIl""a!ltaH-!LR;)ã~9l_i1~,..,?'Lr.-iOt-I.cQ.......:!.nnila-G(u'lba ld1 • ql1 _ ~ Il.. I. Cu xnl'doCOlnpfl.reC~r :>ülllCf\.nRf\. jUf;titl.cltlln.,-O te- que a pretender, devendo então transcre

seguia para. bordo do Itapemcrim., ás 6 bo- II 'I' d h-d . I. -ncorrec~ões IuOllte-corouol commn.udante, ANDR}) WZNI>HAU- ver·se na nova caderneta tudo quanto a resd 05 h b d en o sa I o com a gu mas I "----	 , d 'd . d I'd li~as da tar e, Jean o _ ?mímS a ar o nublica.mos novamente a seguinte Ordem I '''''''. 	 peito ~ cria o ou Cria a constar no alvro 
oaquelle vapor, que se acaava na barra, ~ d- . I 	 dos certIficados. 
viailimdo-o. e ~5 foram patrulhar a cidade_ do Ia,. " _ • N _, \lA,fOR F.LESnÃO LUZ Art. 010_ Nenhum criado, que tenha ajus

~"- convite pernoitou a bordo O digno la-I CommanOo SuporlOr o. buaro. aClOnall ..,_, tado seus serviços por tempo indetermina
cultalivo dr. Carlos d. Fonseca. da Comana da CapItal do Estado de Sano Antp;-bontem, a nOIte em regoslJ,o ao anOl- do, poderá abandonar a casa do pairão, 

_ ta Catharlna,em 26 de Outubro de 1893, ;-,ersarro do nosso prestImoso am---,-go Major sem previa aviso de dez dias, excepto se 
A' c.lregada do trem no 'l'ubarão" foram,! ás 2 horas da tarde. _ !~Ie~_a~ "plnl>:'da Lu~, a~lg~a ~mcralld~de _houver cau.. insta, ou attestada pelo mo-

por ord&ifI dô l° ten~nte Perry, retIdús mO-I ORDEM DO DIA N. 5 100 uataltlilO b ernanao :àlacllaoü, par~ uarl dica. . ' . 
mentaneamente os cldada.o!1. João CoHaço, I I uma prova. d~ appre90 áquelle seu dlstmcto I ArL. 11. ~ão Justas as causas segumtes: 
e ,José ~Iarlins, I De ordem d') cidadao commandante em Icamarada, fOI cum?flmental-o á casa rle sua § 1. ' Doonças que sensivelmente o iiD-

Na busca naquella cidade procedida, fo- chefe, e, para conhecimento dos cidadãos resld~,ncla , precedida da b~nda de muslCa possibilite rJoserviço·. '-' . . 
~" ~.' 	 raIO encontraoos: 50 capotes, em casa de residentes n'esta Capital, que se nao apre- do 25 batalha0 de IOfaol.erla. § 2.' ]I'alta de pagamento de seu salario 

Alexandrino Barreto, ~30 pares de sapa- sentaram dentro do prazo marcade na or O m,alllfestado ollereceu aOs seus, com- no tempo convencionado_ 
tos, e eclurnos, em Casa de José Theodoro; dem n. 2, determino apresentarem-se , den- panhelros um bom serv~do copo d agn., Art_ H. O patrão deverá exigir que o 
1 fardo de barracas, 7:> _Iancas e 4 com- tro de 72 horas, a este Com mando >,uperior trocando-se, nesta occa"ao. bncdes enlhu- cr,ado ou criada pagge Dor si, ou Dor ou
biains, dentro de um wagon; 50 espadas,: s.)b as penas da lei.-Gcrmnna lVentlha1.l,- Siastícos da. maIS ~Jrdeal fratermdaclo.. Itrem, ~._ na mesma caderneta, recibo dos 
centurões, algumas barracas e I comblain, 1,'Clt, coronr,1 commanrJantc superior-Hcn- O d~ honra f~1 levantado pelo brIOSO sal ..'iosvencidos, conforme o contl'acto que 
em r.asa de De.sideriO '_~ascaes; refies e con-I" fique Vrtlgn, major-secretario, I~oron~1 com";lanoa~te do corpo, O _?OSSO Ida mesma constar- .. 
turões no escrrp'orlO da companhIa de Ter- _ _ IOtrepldo amlRo ,Toao Nepomuceno Costa,! Arl. -13. Os patrões poderãO despem r 
I'rtS e Colonisacão, Pelo tenente coronel sra-I ROlI']\[ Il DI ., N ~O a Patrla Republlcana_ _ seus criados quando julgarem oppo~tuno
zihano foram encontrados no forro da casa O ." . O -,. Pornoss~ vez uormos a essas expontaneas fazel-o, não deixando, porem de eXIgir o 
onde es}iveram aquartelladas as forças do Para conhecimento das forças sob meu mam,festacoesos no:s~s slO~er~~, embor~s: recibo na caderneta, do sal.ri.o. vencido ati 
m'Jor f mOlIlO: ~7,J lanças , 220 espadas; commando faço publico que por D, creto desejando ao nosso <"/I'go ~:as,,~o Luz .0 o lIIIlmo dia em que & tIver tlao a seu ser
22LJ talins, 250 pistolas a ~linié, 8 cunhetos de 27 do r.orranto foram nomoados ]lal'. a d.s as feliCidades de quo é lao digno, viço, 
de munições para pistolas, 200 portas-pis Guarda NaMonal, da comarca de S, José: ",~~9__ _ Arl. ,u" A pessoa que exercer. occupa
tolas, 12 sabres com bainha e 5 comblains; .lacob José Hoerig pa!'a alferes da 3' com- EUn'.\ES çao de ama de leite, ou que como tal pre
pelo,~ai!it~o ,~a~~~~.~_~e~e~!_~oJ~~_~~e.1 ,~a. panhia.; .~lartiníano S~a.res?e 9lireil'a, te· te~der ernpregal'· ~e, deverà! a,lem de cnm: 
~a"'al1alla Oflue Ij:m~\'l; U IlIaJUI l' I1111illU lU I nouta da l- compantlla, lJarlO ~:\ gel10 e I I prl!' o que a respeito dos crlaaos om gera! 
ram cocontradas: !)8 espada" lO! ta!,"s, H'l'loao Iru~cli, alferes da mesma do 2' bata I SECaET,\HIA UE POLa:I ,\ eSlabeiecll esla postura, apresentar attesta
p::&tronas com centurões e \.:arLu'(os e 6 cal' lhão de Infantaria. . do medico de boa saude, bem como de 
luxeira, para «"pellcer.» Por Dec. oto de 27 do corronte foram no- Do ordem do sr, dI' chefe de lohela,faço achar-se apta I'ara o fim aqlle se destina, 

Nao foram amila encontradas as munl- meados pa.. o 'I' batalbao de artilhalla! publICO para conheclmenlo de quem con- Arl.15 I~' vedado ás amas de lijlte cria
(jües, que suppoem-se estarem oCC\lltas desta ca pltal os CIdadãos: Vlel, o thcor do Hegnlamento appro~ado I em lDálS de mna criança. 

- _ "slado malOr-capltào aJudaote J<'ran Ipela lei n. 1039 de 8 de .lunho de lH83, I Art. 16. Sao deveres do criado: 
A's 8 h Iras da nOite allurlou ero Tmbltu- CI~CO José l{amos, 1°tencnte-secretario . .\1- HBGULA"IbNT Ú PUtA o SBIWIÇO Dl: lllHnOS ~ ~.o Obedecer com boa vontade e dill~' 

ua o vapor re,oluclOn allú II'fJfl..l-ularll', tI'a ~ faro FranCISco da CosIa., capitão ~!ruI'gtJ.o, , . " gencia a seu patrão, em tudo que não saia 
lenOO t3;J pí<içaS de IUrclliVna o artdher:a,.e .Jose l;hl'lstovão de Oll\()lra. . ! i\rl. j C h/ ~ons~dc,alio cl'I,uiu 011 Ctll,lda. lllu;iLo ou contrariO ao seu contl'acto. J 

dou:; can~ões ~rup~. commandallJ~ ·as veiO Primeira bateria: -- ('apita0 1fir~lIno DU-II P ' ra todos?s elTClLos. desta P?Sll~ ra, 4u~m § 2. o Zelar os interesses do patrão e avi
o SI' . capltao j< ranclsco 'l'heophl,lo cardOSO.,' arte ~ ilva; primeiro-lenenl~ FranCISco Hoe- que. que,,;,ver ou t01l1ar, mediante <al""o, tal', podendo qualquer damno a que est5ja 

Como art.lhelro Vieram os sr,. Capitão Jla- gel; segundos-Ienenles, Olavo Schmldt, "occupaç o de moço de hOlel, .casa do Ilas- exposto_ 

nue~ .~., Qu~zada C!!!!é!1t~s, pert.eOl~e.nl..e .ao •.João Mathias da. Silva. e Franch:co Jgsé lO e h?5\[ledürla ,_ ou de cosmheJro, ~opelro. ~ 3 ° Responder pelas perdas e damflos 

exeíclto chileno o 11.ran~Jsco ."ah'erde! <lJo- zLeopoldü. . " _ ' . I ~ücbell'o1 h~rlcla.o , ou de ;una de ICll:, :l~lal qUtl, por cull)a sua soffrer seu patrao. 

danle do mesmo exercllo_ No _Lr:ynluL"de Segunda baterra:-Capltao, .Toao 1< ohx ,ecc., lacaiO, ~, em geral o de qualqher Art. 17 Sao deveres do patrão: 

veio tambel~ °cldadao "evoluelúoan~ no l;a.nt,,-Iicio Cost~, primeiros-Ionentes, Hel'- serviço ~omestl~o. '. _ >',' § 1.' Tratar bem o criado e dar-lhe, se 

grandense ~ ernando Hassloclrer, rrmao, do clho U"arte Silva li Augusto Xa Vier dI! ArL2 Havera na ~ecretarla da 1 oliOla, Iassim for convencionado, habitaçao e a li

distlllClO Jllrnahsta da He(or"',' , dr. Ger- Souza ,Junior; segundos-tenentes, Manoel forneCIdos [leia camara, um hvro deregls- mento. 

10. ano Hasslúcber. _ 'Ijlaria Duarte, EU. clides SChm.idt e Antonio tro de ,"scrlpcao dos _ crrados e outro dos § 2." Satis.fazer regularmente as obriga

A's ·12 horas do dia chegaram a esta CI- Amaro da Costa certificados do procedImento dos mesmos. ões do seu contracto, 
dade, segullldo as 4 horas da tarde para o 'l'erceira baleria .- CapilãO, JoãO Ma- Arl. 3' "Ilngllem poderá exerc.er a occu- ç . , " 'd - ó _ 
Tobaião. noel Gonça.lves .Junior; primeiros tenon- paçao de Criado, ou crIada, som Inscrever· . Art. 18. Cmco dias eP.ols, ap z o ven 

_ tes João Pereira da Luz o Otto Groen se no regislro e som possuir l::na caderne- cImento do tempo convenclOuado, é o pr~so 
Chegouante-hontem a Imbituba o pa· ,Sh~rt; segundos tenentes, Joao Faustino ta, que ,dol'erácolltor a ~opiade:ta postura, legal par~ o p~gamento dq patrão ao CrI~

quete Ins, com fuz,lelros nanes, que Jál de Souza Groumischo e Manoel i\orborto Il nume,'o de ardom da Inscnpçao , O nome,! rio rio salarlO \encld~, e ~o .caso ~o~trado 
seguiram para o Tubarao. . . Perei ra. Idado, ri!iaç?o, naturalidade, est3.do, das~s. so!Tr~ra aquelle:l mu.t~ r~.atlY3.:ao ~40,,}ro ? 

",o uia 2u do correnie ioi retloo o sr. I \.luarta bateria: _ Capitão José Cardoso dooccu~,.Cao de criado, oname 0_ O doml- ven,cl,mentodo mesmo Criado, Imposta pela 
Aranha Dantas, por negar ·se :l entrega do I Guimarães· primeiros tenénLes, ,josé Viega,:--;It.i1iú da. pessoa, a CIl]O serVICO O~rlado estl- poliCia. . 
ar.chivo da agencia de immigrafjãO de que Ide Amorit~ e nornado Suou; segundos ~e- re~ 011: fór t1est.i~a~o o a a~sig.l1atura do Se~ Arl. ~9. Os contractos para serVIço dos 
fOI exonerado, nentes, José Quintino Cardozo, Joaquim cretarlo da poliCia, bem COmo o nome do menores só poderao ser olIe~tuados com 

Acha-se desde bontem em liberdade. Illianoel Bernardos e Martinho üaribaldi da pai e mãe, tutor ou curador do criado quan- os paIS, ou tutores responsavels pelo cum
_ Gosta. do elle fãr menor, pirmenlo dos mesmos çonlraç\os e liel el 
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ecução dest", pO'sttlra, p.recedendo todavia i do serviço à óquelies que aiiegaram serem 'A{) {l01\ 11'1\ rT.l] RrtI{'\' ~HI 0,.,1\ f1 n n nu- I l 
I ·autorisaç:J.o~ do juiz de orphaos. IcommerciJlltes, propr!etarios de officinas e U I n/i! iifi n. I. UI· lU r ,'I'Ub (ri tl 1- I 11

Àrt. 20. Os que roceMr a seu serviço outros estabelecimentos commorciaes e de U lo' .1.'.I.J.:.I lU' I ," ,~J1 . :~~,
criado sem caderneta, ou que deixar de industria o nao terem pessoas que os sub- li li !iI 

co.üsigüar nella o co~tracto, ou I'~ceber te~uissem, vi~to como ~stà verificado que a .. 'fhomaz Alberto Teixeira Coelho e Ed.l 
ClIado, qu@, tendo deIXado o sorvlço de lei não a ,ltoma taes Isempçoes, devendo . , \ P O R 1 O~On O 
oulro patrãO, lenba caderneta sem o certi- portanto novamente apresentarem-se à mun~o Trompowsky partlclpão a? COm· l=B 
ficado deste, pagará 20$OllO rs. de multa. seus com mandantes. marclO e1(1 geral que nesta data dlssolve.\ 

Soffrerá a multa o patrãQ que nes.ar·se Quarlel.General 21 de Outubro de 48\13. ram a sociedade que girava nesta praça Vende-se uma machina pbotographica 
ao certl~cado do proce~hme~to do criado, - Catão Vwenle Coelho, tenente-coronel sob a razilo social de 'l'homaz Coelbo & com todos os pertences, propria para quem 
ou que ~~~samenle deixar ae expor a V!:- secrelario. TrQmpowsky, retirando-se o socie 'l'homazldesejar aprende!' a arte. 
dada, l'>E"eptuam·se, porém os orph~"s ----------.----- ~ Ih . f . d' I - f . h '1-11 -' 
dados à soldada pelos juizes. GUARDA NAeiONAL - -roo,~~ p~~o e satls elto e fican o a cargoll" ormaçoes no arlllarm o VI e a. 

Art.21. Logo, que umacarde~eta .conte- De ordem do com mando em chefe iaço do ~OCIO Ed~llddo T~ompowsky todo o --_-------- 
oba uma nota ma, será o pr0R'!e~ar!o .d· publico para conhecimento dos interessa· actlvo e passIvo da extmcta firma. A O ('OMlVIE PC[O
moestadopelo dr. chefede.po ICla, SI du:s dos que, as casas commereiaes que ja live- Desterro, 48de Agosto de 1893. \ . U. l 
soffr~ra a multa de :;$000 ;s. e pela t~rce! rem como empregados em seu serviço T~omaz Alberlo Teixeira Coelho-p. p' O a?a1XO asslgnado declara 9ue v~ndeu 
ra, mnco dias de prlsM. SI se I?rnar IOcor- guardas nacionaes que foram dispensados . Ia seu IrmãO Vasco Gama, as eXlstenClas do 
rigiv~!, não podera exercer mais profiSSãO em vista de inspecçao de saude do serviço deE?mundo Trompowsky, Affonso LwrD chalet do Jardim "Oliveira Bailo)), livre e 
de crla~o. . d _ ~elivo, não tem direito á reclamarem a I"tontO. Id~sempedido de todo e qualquer co:npro·
.i~. -~, °.r.rt~ o que para empre,gar se !Sempção de que trata o artigo 28 do De.\ _ ml!So. 

fa.slücaracaa~ruet.asolIrer.a a mUita de\creton. 722 de ~5 de Outubro de t850, I '~'TE''lÇ l i\ 11 Oulfosim, pedeaosseusdevedcresccb
~O$OO~ rs. e 0110 dias de. prisão, ~Iérn das para outros caixeiros, que sãO considera. 11 li ;" 11 a8 , !seqUlo de entendórem se com o mesmo 
penas ao crll,,:,e. de falSificador. Impostas dos aptos para o serviço activo ficando as. ti fi ti U • seu irmil?, que está a?t.orisado a cobrarl' 
pelo codlgo crlm.mal. . sim sem elIOlto os despacbos que tenham \quer amlgavel quer Jud,clalmente todas as 

Art. 23. O criado que, sem lusta causa, sido proferidos concedendo isempção n'a- BO~:I' li~IPRL'GO DL' CAnlll'AL I suas contas. 
abond.onar a casa de seu patrão sem o pre- quellas condições. II ~ll 1\ 1\ [ , Desterro, -lO de Outubro de 1893. 
VIO aVIso de dez dias, ou antos de findo o Quartel General 28 de Outubro ,t893 _ , , . , 
srado de .ie~.con~$~~O)sOlIr,era ad,mu~a Catão Vicente Coelho Tenente-Coro~el Por causa de mudança para o fim d'estel lVuno (,am,l. 

e. 'ãez 001 r IS ' e Cinco las e Secretario. ' .nnO acha-se a venda o estabelecimento do: - 
prl, o. d' d . f ---- b . . d 't '1' b - 't I Tendo comprado a meu irmãO Nl1no Ga·

Arl. 'U. Quan dO o cna o 10 ra~~or nã~ 25' Batalhão de In[antel'ia a alXO asslgna o, SI o no u ara0 n es e ma ~s existencias do chalet do jardim "Oli

~~t~~~n~~r~i~~ Pe':n erri~:~a~i~ ~~, }.'ca~Jo Na secretaria deste batalhão 3e recobe E~tado, constando de: uma casa de mora- vei~a.Bello)) e ficando pelo m~smo. encar
t b I "d que oirO dias dsPorisão cor- até o dia ~o de Novembro, vindouro; as. ~1 dia, rancho para t.rahalhadores: caza de'reg.ao? de co~r~r am!gave.l OH )ud!c:almcn

~!.~o~~~~°a nnarta parle àe sau saiario I' horas do dia, propostas em cartas leichadali, I1 madeiras, uma machina á vapor da força dI ",o IOGas as dIVIdas da extlOcta. firma, peço 
rr'i";~sal ; sobre~; mesma base se converte- para fornecimento de bluzas de baeta azul, 30 a 35 cavallos uma cerva vertical ,,~ .. aos seu. devedores o obsequIO de Virem 
rã em ris:iO simples a mnlta. imposta. <lO c calcas de brim escuro. cujo fardamento /' . .' . . ~ u..~a saldal~as no praso de 3/) dias a contar de~-

atrãoPque nio quizer ou nao puder pa. deverá ser entregue pelo contratante até 31 dIta hO.flSontal outra Circular com "orrel'S,ta dat., 
~ar a ~ulta em que tiver incorrido. de Dezembro do corrente anno.-Quartel transmissões e todos os pertences, bom-I Desterro, 10 dQ Outubro de 1893. 

Ar\. ~5. Os liTrOS e cadernetas de que no Desterro, em 28 deOutubro de 1893,- bas a vapor etc,. tudo em bom estado e a Vasco da {,,,ma Lobo d' Eçn. 
1 ___ ".''' -"'-~o 110""''' -- - "altrata esla postura serão fornecidos pela ca- Dunrle. de Altelma /'trcs, tenente-secreta IpreçO modoICO . O _r . 0'0"'- . _ Ilno,o'"'~_.......vUA ---,- \jd.l-lH 

mar~ 1I!uDlciP.~I, qce ,arr~~ad~ra,. impor- rIO. ___._ Os1 retendentes ara todos os oh'ecto. 'lcomo agente da New·Jork Llfe Insurance 
taflt;la uas fflllnaS I caUHrlltnaS" cUlnpeLen- Gutll-da Nt\c!onal . P li . ].. Oompany e pode ser procurado para soau
te imposto. De ordem do commando em chele faco mencIOnados ou parte d'e!!es, qumrão dm-Ios de vida na casa Wendbausen & C. sTta 

Paço da Assemhlea Legislativa proVin., publico para conhecimento dos interessa· Igir-se a Rudolpb Krause P.O 'fubarao. a rua doCommercio. 
cial de Santa Calharioa, 5 de Junbo de dos que a junta medica de inspecção só 
188a,-o presidente, Antonw Ferre,rad.e funcClonará de quinta feira em diante ao 
.lI tlla.-C I ." Secretario, T/w.naz .j. Ferre,· I meio dia 

1 
,'U Chuces. . Quartei General, ~8 deOutuhro de !893, BA'.1.],JCO TT1A' ur\ T"'-.uT.l ......UN° E ~'1, .PATUTL\"JSecretaria àe Policia do Estado de, Santa -Caiãa Vicente Coelho, tenente ,coronel 
Calbarina Si> de Outubro de 4893,-Jos; secretario. 
Cardoso Gu·imm'acs, Amanuense externo ...!""!""!""!""""'!""!""""'!!!!!!~""''''''!'''''''''~ 

servind~:::~:i:~~o'de p.,ueia ' OEGLAlhCOES ~~:ZA P:~:A~ 
Por esta cbefia fiCa0 intimados todos J.1'<t..,..-....-.......~.W 

aquellesque occnp,ão·senos.erviçodom.es- ~~~""'~-,:.,:~. .. • - 4 ~ ~-A TRAJIiiii - ~qo 4,'''" -- • ' h . os co-nros "oebelros =Cll ~h •. _c_ .n __",~ . Cu.lI fJ'"'' "Y I RU A"1l.U, CVUlO ",OSlO elr, iJvl •• v • • - de plll·tOS I 

etc, a com'par~cerem no prazo de OItO dias ><il DR. ALFREDO FREITAS .& . . .[ _ _ _ _ "'.... "
..1 , 
a contar o. aata do presellle editai, nesta ~ Ch ri lt I 'III! _ _ ... _ _
secietaiia. afim de insereverem~se no livro I!(ih ama...os e consu.•as a qua quer 9 
competente, e receber a devida caderneta, J:l ora. R T -12 _ 

de conformidade com os arts. \I' e 3' do Re. ~ ~A RAUNO. "", 8 

gulamento approvado pela lei n, ~039de8 ,.~~~...>.>t SA~CA SOBRE AS SEGUINTES PRAÇAS: 

de Juuho de ~883 . sob pena da multa de ,Junta C<>mmc"ci"l 
 I 

20$OUO aos que tai não Ilzerem, estando Deordem do cidadão presidente, laço C~io de Janeiro-Sua ageDc;a, 

tambem sujeito a mesma multa o patrao publico, que foi instaIlada e acba·se fnnc· lliã.o Paulo-Sua m,t.riz. 

que depois de findo o prazo do presente cionando no predioa rua Joao Pinto n. ~ 3, ,\genclas: Santos, Campinas, l\i) Claró, S. C,rlos do Pinhal. Snl",cai",i';. 

edital receber a servlço criados sem a :ti. Junta COlOmercial d'este Estado. rãn Piutu t HaUbft, etc, útc. 

caderneta passada pOi es~â. chefia. 1 Desterro,~· de Sete~bro .de 1893.-1 Paranã-Slla Caixa filial em Curilyba . 


.~quelles que nãO qUlzarem ou não po 10 secretario, JotLo da S<lva lIamo" Goyaz- » » » 
derem pagar as multa~em quelOcorrerem, __ _____ _ _ _____ PernaD1buco-Banco Emissor e sun~ agencias. 

serãO estas convertidas em prisã.o na forma ANN UN CIOS Rio Grande, Porto Alegre e Pelotas, I:.",:;, ih il. 

do arl. 23,-Desterro, 25 de Outubro de .... ___ .. p'lhli,:a d, Brazil. 

~893.0 chefe de policia, M, de FreÜns pa' l Ped.,o Mat.'l.ucs da Silva 
ranhM. Iz.bei Godinbo Marques, José Joaquim ,Desconta lettras da terra, ..olu'e S. Paulo e JY, ai,,; 

ALFANDEGA ~Iarques da Silva, Rita Marques, ~-rancisco Estados. 
SUBSTtTTJIÇio DE NOTAS Marques da Rilva, Crescencio J\larques da .. ----. . 

De ordem ào cidadão inspector interino, SIlva, Bento Maraues da Silva (ausente), n~ali~a ernr:res"t... n"los por .lOt,t;ra e eUl con"ta cor
f~ço publico que S. Ex. ~ sr., i\llOistro da Maria José Marques e Orpbeu Marques da Irente '~ob cauQoes de titulos e hypotbeea", ~a ..an ti 
1< azenda do Governo Provlsor'o em ordem Silva, vem por este meio agradecer a to. das_ 
n. 1 de 24 ~o .corrente, prorogou o prazo das as pessoas que acompanbaram nos do- "C> ~ .~ _. ~ _.-- <~ 

para a SUbstitUIÇãO, sem descon~o, .até 30, lorosos transes porque passaram durante ai . ~~a,":ebe d .....ha.~ o a premio nas se,..uil.lto" co.. ' 

de Junbo de 4894, e c"rn o anatlmento, Ienfermidade e enterro do seu sempre lem- .,hQoes., . . ' 

d'abi em diante, não 50 das notas de 500$ brado marido, filho e irmãO I'cd•." i\lm'- Em co::. .. " "orreote de mOVlmentoS~QlD ,·.I,II',das h.r.. " ~ 

da S'estampa, de 200$ da 6', de lOO$OOO ques da Silva, e convidam a lodos os I'nl' leLtras a prazo fixo a t meze, >; l t 

da 5', de ~OilliOOO da 6' e de 20$000 da parenles e amigos para assistirem a missa ,» » » a, , 11 :; 

7', como aináa de lodas .que!!~s que !o- que por sua alma sera resada no diá 30, •• » » a UI » 7 S 

rem carimbadas pelo~ baneo.s emIssores, as Segunda· Feira, ás 8 horas da manbã, na 

quaes perderãO o val.. r no hm de Junbo de igreja do Menino Deus, e desde jà se con· 
 Desterro, 15 de Julhc de 1893 
l89.. _' , . fessam eternamente gratos por esse acto 

Secç:to de Contabilidade da Alfandega do religioso . 
Desterro, em 26 de Oulubro de l893.- O RXPEDIENTE D 10' 3 h 
l°escripturario, João da Natividade Coe- . I . ' fi ..L!J .. as as. orasI '. 

lho. ~'lt!U\fi 'U'I'l nIlIIUH~ 
~UARDA N.o\{;WNAL \UiiÜr--üm, m Umml(l! AGENTE SUH-A(HiNTE

De or.dem do flenera! comrnandante em. 
cbele d~ Guarda Nacional de Esl.do de I,Chegou um lind? sortimento dA chapêos \ 
Santa Càl.parina faço publico que Iicão sem blloulra para memnas, ,JOÃO C. GOULART F. A. DE I'AULA VIANNA 
elIeito os d~8pachos concedendo isempç~o RUA DA REPUB!..ICA liI, l 

http:occnp,�o�senos.ervi�odom.es
http:de'reg.ao
http:chefede.po
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I~· '! ~ """;f' 
II R r,q !l.~~~ ~;a ~).n f. ~ ~H I.~ b1 . ~ í;H·' 
In'~~ m~~~ia l J i;:;~ ;~ ~ti " ~, 
A VAPuE ~A PI~r;UELLA co:.; -') .. i AHHOíO) 

e fa,brica cite VirJ~~ D'i "U ~ ~""1 ~gjf'e e 1 1~ore5 
- '. , ' •. "(1EM onr; .! H,' ". ./ ' . ~ ;-"E .T::' ~ ~ .;PJ 

Temos sempre l'H!lli('p'."'~;w V: ;\! HI h r,l~. !~ líntn d,l il:\'"r:;OI ~ q!la l i ,h , :l lt' iH 

~.~\,ee~~~t~;',:;:~~(e~~rem2~u~S~:I~.,"lÜl'" '1' , ::.!~~~~~~~.:~,~:;~' t,: .'~: ·11::;:.ili~q:i::liE;~~:;! ~" ~: . ·~. I~; :~:;I;. ::: : 
- ;.r ......I.Ã _ _

qllalidades. KÜillel de d l\"er:,a -" J.'1:nj H1- ,le fr:"II :'.::t..; ljilflS i~ lin lrl ' -íinflt' , .-\ " !/' 
hespanhol é anize1le. GI'[\(dw:: . . " ,_,' d,"-; d l !;1 ':lll ;.{.lir:1f,;f: _~ . /\f~U;:tl"· · ·· 
dente e a)coo1 de ..36" (.! , -J l,H'. 

Garanlimos a qualidade de nO:\;3 ' :: p f('p;~r;:lh: j' , i ir i'.!: ; ,n,' l llt. 

tIa Eüropa as plantas e r a i;~ e:'l para ~I SUll_ i '.:i O[ ·" .Jl d,' !iiI'/ h:dlli ;,i pfi.--';;'ilfl 
ljile jâ. trabaihnu lIa~ ;damadas di:-.ldia r l'\.;-l. d8 ~\1.a ... ·; n ~',.3. 1 ·j zart: <.<>;.:, I ::, n;~~,[:- l ' <; 

;:; ~~ 
"~ U 
o abaixo as:;ianado tondo de rctl rar-se ' ,To(: ~ ~n_de .... ~e UHl. elH boIU 

para fÚf il desle i ~:; tad o, I.raspassa o cOlltr:t,- : 1;~~ .. t :Jl.{lo, lyropri o para lID
do de arrendamento que possuo ainda pOl' p l"'o.tS são de poriodico~POl"
sc~is anHOS/} nv:'-zcs , d/uma ~hacara eürn todo ~·"re;..::o .ba.l~a.ti:ssilno. , 

:~,~n~~;:~' ~;,~i~a;;ral;'\l~~l r~~~~itdos:\~~'~~~ld~ .;,:~~l:'~><~~;:: ~~~~~~,:ões ' n e §

do Estreito. t 
rr =lmbnm vende ao mesmo pretendente; 

nu a antro qualquflI', todos os seus moveis \ 
o utollsilios do primeira qua lid ade e em 
born esta do () uem ast~]m dois ardmaos, car
"oc,a, c;uT i!l!l n~ df,l. lH10. 2.rr!?-!o ~; e outras 
[1lI1it::s coi:'ia ~ nCGo:-;.sa das c de utilidade ! 

"'rn l3ortle;,11X e de lVlarü]l i <--~ .1 '" a r-" ( ,, ~i ~ t- ;-; ) ~1 l '! i'\'il!I·~ ; para qiii'lm il /ül':U' lia mesma chacara. rrndo . rresia t.ypographia informa-se qu~,m tem 
SCiH!n nn:;so priilc.ipa l Cllidi"ilÍo dl'.Iiívl: l :ic:'J;I.;· :)I)!' I o"~ lI i j-,S fJ:'; {,iil ,' ;· por p!';"~ \)S l'ü~ nl1lidos B vantajosos. á\'enda nma bnssola, com os competentes 

ria pl'oprj;{. Br e. ... ern i' li l e f·:' ! !'!nfi.;; Ilma fl:q - ;J":l j: .~'-,_ f]':w.jiJUW ;J pu- l'ara ,informações com .ítabioU'aria nesta pés, em perfeilo estado, para tr;abalbarde 
bIí.t;-o. cidade, ou com o annuncianle em sua resi- angenharia, bem como um pa_; -' de COi8n 

:.'J 1\ 1: "f l' 0.1' y <n J/~. <", deneia. tes, para medições, igualmen,~e bem con 
..1:''\ 'I u .!' o (~)(, '..... '. Dostel' ro. 2 de Setembro de 4893. seruda. . 


