
EStl~ADO 

OBGAM .DO PA.RTIDO UEPUBLICANO FEDERALIs'rtf 


-.,I),\J.IIllICA REPUB'l"A\ll Ip~r elle, ponto de pa~tida para a ins~ituiçãO Nem Pernambuco, que tanto sangue tem mear o 2' tenenie de artilbaria João Vicen, "ru..L ~ L~ l'Jl dlgOlfic.adora da P~trla.' que está aCima da~ derramadó pela liberdade de seus coocida- te do Oarvalho Filho major secretal'io do 
. " ., conv~n.'enclas partldarlas,porque represon- dãos e pelo levaotamento e digoificaCãO Commando Superior da Guarda Nacional 

O que está em luta n'oste momento bis ta o Ideal sagrado para o culto oas relaciles moral da patria, podia deixar de ter tal da comarca de S. José, ficando dispensado, 
torico, o que chama a po~tos decombato humanas? procedimento, erguendo a sua clava de a pedido, d'aquelle cargo o major dr_ Ar-
lodos os cidadaos é a Patria Republicana, Se os gove,rnos não respeitam mais a lei povo nobre e altivo sobre a cabeca da hy- thul' Ferreira de Mello_ 
grande e forte perante a mesquinhez do que os constltUlo, se a substituem pela von- ara que procura asphixiar em sangue o ci- O pl'imeiro tenente JOãO Carlos Mourão 
desnata que a enxovalha e dos seus detes- tade prepotente, se os governos roubam e vismobrasileiro,levantado, nobro, heroico, dos Santos, Ministro e Secretal'io de Estado 
tavéis acolytos. Eis por qüe dissemos que n;tata,m, transfcrrnando-sc 3m quadrilha.s de sublime. contra o tyranno qU3 tem procu dos Negocios ua Justiça e Interior, assim O 
não ha lugar agora para as preoccupaCões slCarlOS, que devem fazer os cidadãos? rado distroir a propria honra o a digni- faca executar. 
individuass. nem para os interesses de par- Humllhar,se, cont~lctos, na aberracão do dade nacionaes, Palacio do Governo Provisol'io da Repu
tidarismo ou politicagem. proprlO ser, para blllJar a mão que o esbo· Não nos surprehendeu o procedimento blica dos Estados Unidos do Brazil, na cida-

O Governo Provisorio, os seus auxiliares fetêa? de Pernambuco_ de do Desterro, 19 de Novembro de l89.1, 
e a administração do Estado de accordo Só porficCão oriental pôde ser aceita li Contavamos com elle pois a terra de tan- - Frcrlm"CO Gm/he"pw [ol'eufI - .João 
com indos aqnaUas que comprehenãem as, prédica ninhca que manda offerecer a face tos heroes não podia ser indiflerente á dls- Carlos ;110!wão dos Santos. 
ditticuldades da situaçao, pelo obJectivo da esquerda a quem nos avilta pela bofetada l1'uicão da Patria e ao aviltamento da pro 
acção temerarla de Custodio de Mello e dos na face direita... pria Repubtica, ambas anniqniladas, sem üECRE'l'O 
companheiros9ue o imitaram, têm princI- Aceitar ,o papel humilhante oflerecldo força~, pelossuccess~vos_ golpes recebidos O capitão de mar e guerra J!'rederlco 
pahne,!!te ~m.J \I!~~ ~fn·!'!~.;!'. a prepotenr!.:! t pAI~ r,.ªm~~,lha nA r(\.~Aearlo~ ?Q Tta.ro~raty , IP'}!' tal} cruel e slngUIn2.flO despot:l. . GUIlherme Lorena., Cllefe (Jo Governo Pro
Sêiüj5umarlã. ue J:llüfiaÜO r"tnxoto, que traüs- Sbrii Justmcar a sen",nça: cada ~)OVO 18m o A,BahIa, ta!llbem patrla, de não menos Ivisorio da Ronoblica dos Estados Unidos 
formou a Repubhca em um yelhacouto de governe que ~~rece. supportando o na re" glorIOsas ~radH;ões, não d.CJxará da acompa do Brazil. constituído para a defeza da Cún. 
bandidos, mandando persegUir, prender, e I~CãO de passlVldade em qne se colloca, nhal·o,ulllOdo as suas valiosas forças às lor- stitlliCão da mesma Re llblica resolve 
~atar os homens que mais esfo~co . p~trlO- diante das vergonhas que o recommendam cas daquelles heróes de todos os tempos, transferi I' da Guarda Nacibnal da' comarca 
I1CO empregaram. par~ salvar!s institUições á condemnação hlsto~a, ~I~v~ndo, dessa forma, a naCl~nahda~e de S, José para a dosta O major dr_ Artliur 
!lroclamada~ a I" de, _,ovemb,? I' , ._. ., - _,aslleI[3, ao conceito de um pOlO sobera- Ferreira de Mello e agarcgal-o ao Com-

Basta revlslar rapidamente lactos recen- O ~.\Vlsmo brazllelro JUSIltIC~ a Revolu-I no e !!vre. . mando em Ohefe da mo~ma nesta ca ital. 
~es, p~ra que se reconheca a neceSSidade ção:ateada pela he~lOn~.ez dos leitos gover- Os demaiS ~stados do norte hão de acom· O "rimeiro tenente ,Toão Carlos M~llrão 
impano3a qüa cOffipslho li Esqm.dril a rü-: nat.ivü~ .c~flsumma.u~s., irlam,ente. em nomo p~nha:-Jhes neste camm.h? que é a perso- dos Santos, Ministro e Secretario do I~5:.tado 
voltar-se, colloeando-se aO lado da Nação" de institUições que tê~ serVido de descra: n~ficaçao da honra e do CIVIsmo, como O fa- dos Negocios da .J ustica e Interior a"!ln o 
que bradava por paz quando o tyranno ae· dito aos olhos das na,oes cultas, graca, a ra, dentro em breve,o Parana, onde apezar faca executar ' ' 
cumulava novos elementos, c?m o fim de a.lIa de patriotismo dos sonhadores ambi· dos apetrechos bellicos e doappaiato pom' Palacio do Governo Provisorio da [te 11_ 

devastar completamente o RIO Grande do CIOSOS, qu,o se aprovelt~m des desmandos poso de forcas militares, hOJo ao mando do blica dos .lêstados Uniclos do Brazil n/ci 
Sul, protesto VIVO contra os crimes pral1ca- dos falsarlOs da Repu,bl\ca para fazer uma sr. general Argollo, o heróe da fuga de São dade do Desterro, 18 dc Sovemul'o da ,i89;1 
dos para gaudlO dos filhos degenerados que prop'aganda sem llltUllos eleva~os_ I3ento, varemo,s. nesses poucos ~laS, tre- - 1?'I'cdel'ieo Gnilhc/'Inc [,o "C/l.", - .T olio 
tanto o degradaram, E peb ~ar e pela Rep~bllc~, qu~ nos mular a bandeIra da lO~ependenCla d~ um Carlos Jlo!!rào dos Snntns, 

iançamosn'e~ta. !)llj;!na de bsrOlcldaoes e povo, .que se ergu6u,alLtvo para conquistar 
Antes de encerrar-se o periodo legislati· de amarguras, combatendo,sem tregoas os palmo a palmo Osolo abençoado de seus DECRIUO 

vo da pennltima reuoiao do Congresso Na- merce~arl?s de um exerwo corrol~pld.o paes, entre,~ue a uma meia duzl. de aven O capitão do mar e aUérra F,'e.derico 
danai, Demelrio Ribeiro indiCOU como me· pelo dlUhelro que se ~rranc. ~o .c~ntrl·l tur6lrospo,ltlcos, que o expl,oram IOdlgn~- Guilherme Loreoa, Chefe"do GoVOl'I'O Pro
dida imprescindivel a intervenclo d'esse bUlOte, ao trabalho laborl.os? dos llldlVlduos ~~nte, 1O!a~emeate, reduzlOdo,o á maiS visaria da Rcpublica dOS. ESlados 'Unido, 
poder para0 termo da. campa.nha da sangue que~formam a grande ~~~Iorl~do ~alz e qu~ mf~nl~ cordlCa.o que ImaglOa~ St~ pode, "do Brazil. constituido rara a d o fez;~ da rr)n'~ 
ià em inicio no Rio Grande, As palavras do recvbem em recompo..v_ o c_nfivco de to uO.__ o .evantamento dos Ls.auo do no. -, ,tllui ·:to tia mOsllIa Re 1 Ibli '., '.... 
Hlustre chefe reoublicano foram- lan~a;jªs das as li.berdades, até a de loco,moção, ~à() te} qu.~ndo nJ.o ~odos, ao m~nos pernam-I transferir ara. ~ reservl ~ ~~a)'it;L~t; <.; 

ao vento, porque'os amigos incon~icionaes se resp6!!ando sequer a garantia constltu-IIJUCO Ja pronunCiado e a Bahia, como se e~- José de ca~I'o .Tunior a!wrega16., ~I' ~,,~ 
do g~verno ou n~o tlveram a preVisão dos cI~nal d.e que se devem cerc~r os estran- p~ra., com ~ adh?SãO do Paraná ao prlO.cl- gimenLo de cavall:.uia 'da"'(juarda ~)'. re I 
polillCOS bem oflent~dos ou mostr~ram-se gelros, Já !leelarados. fóra da lei .. _ pIO reroluclOnal'lo, a que Santa Catharlna da comarca de S, José, - aCIOna 
escrupulosos_ em pehu.-bar os calclilos mae-I rresta. fama glOriosa, que VIV Ificara. a cotreu pressnrosa por ISSO que rCVOlUCIO-, O rimeiro tenente To:-o C I ~ " . 
.chiavellicos do traidor de todas áS éPoca.S'1 crença dos vindouros~ .aos quaes legaremos nal'ia já o era d'antcs, São Paulo e~Lr~lT!e- dos !antos ~Iinistro e Re~ et;~,roo~ l ~)~l ~o 
domarechal que propoz trocar as suas func exemplos de hor.orablhdado o valor. empe cera seul,ndo bater-lhe ás portas o IOlImgo d.s Neaoci~s lIa 'Il ' tic -e I t _ ,o ,s a O 
çoes militares pela espionagem de secreta nharemos todas as fOl'cas dirigentes, _arrC- corajoso e forto ante cuja força llumcl'ica f~ca e ~ ' ut: ." _a n enOI, ,IS,11ll O 
do imperaàor. Igimentaudo Opovo que se arma, coralOSO c tem do ceder fatalmente, vendo ·se no moio -Pai: :i~ d":-Gol'"rnr n , - - . 

Reunido, o C0!lgres.s~ o_a .•ul~ima secç:Lo, a~negado, para ,ellc~~ ou murre~ peI~ Pa· des~e cahos medonho ~ sr, marechal FIo.ria- 1bli~a d~s Estauos Üil/d~;d~'~~~'aOZi1a ~:~p~~
de nOVO voltou uemelrlo l{luelro a prOVO-lU..., emquanto o ca/!tns e os aosbrlados no Impotente. som 1Il000S de acção. por ISSO Idade d· rlester O 18 ' N.' b 'd la~3 
car a intervenção do podei' legislativo. na ~achinam na Republica Oriental! sob a que já os soldados lhe desortam dos regi- ~'/OÜ.I: êltrlo" :1/~;l/'(l,~el!O~"~~~l"r~,' o ' 
i!.!erra, l~ ~1J1~O b·emp.nd.a~e~te sa'lgmno- j (hrOt~çiio dos venaes com apparencl3 de dl- mA~,los desgnaruec,ldos. . ~ ~ ; '!~ ~,~. . ( 

sa,que marlynsavaa lamllla rlO-gl:andeos~, plomatas, _ lc este o quadro qne vamos ver por 0'-1 EXPEdl"N IE 
Em vãO lentou o nosso benemento patn· A raça dos fortes ha de tnumphar. por ses poucos diaS, embalde clamando os as- M!N!S'rlllUO "A INDé'STIIlA, VIAÇ.'O E OBRAS 
cio vibrar os sentimentos generosos da Ca- honra da America e para castigo dos répro- seelas do Itamaraty pelo soccorro das for-I PUBl.ICAS 

. .mara, procurando todos os meIOs honestos bos. ças do seu Idolo Artliur Oscar. o generat I Dia /8 
para salvar o proprio gov~rn", para onca· I';' questão de tempo_ ., do companhia rio-grandense que "nnllncia- Ao administrador dos O -, _!\ t _ 
minbal-o a uma SolUça0 digna: os alugados JOlO JOSE CE"AII, I'a aos 9uatro ventos o cxtermmlO da reVQ- risando a mandar [azol' du~sr~,~~~'~ ~r "S~, 
da corrupçaO regosljavam-se com as de~- Desterro, 20 de Novembro de 93. IU~ãO libertadora, quando esta caullnhal'a mana o servico de conducção de m~as ter 
gracas do.RIO Grande, porque a terra gau- ovanle no, meIO de applausos de .lodo restres entre ,Joinl'iIIe e " Be t 
cbo lem sldo,é e contlOuará a ser a antemu- aquelle briOSO povo. c , n o, 

ralque apavora os governos desvairados e P e1O NoI'te E' tempo de cahir o tyranno qlle tanto IIEQUElUJmNT08 DE8P" CIIAI)0, 

perversos que al!entameon!ra as liberdades males tem cauS:l(.o ao nossC. paiz, tiralldo- Dia 18 

conquistadas. Nao esó no sul do I3ra.it ond~ a fibra do lhe todos os elementos de vida, distrllindo Joaquim Falco Urial'te- Podindo que 


Bsgotada a acçao de uma politica toda : patriotismo vibra forte lIeste monlento an todo.s.os nossos sentimentos de g"alldez" e, ae lhe mando pagar os dias quo scrv.io 
humanitarla, que só encontrou acho no co.. !guslIOso para a alma naclOnal;- o norte, de CiVIsmQ. CO!TIO escnpturano lnlOl'lno da. commiss;10 
ração dos represenlantes amargurados p.,e .,' no cheio de suas gloriosas tra,licçuss. que I 11 do telTas do ItajahY-. () peticionario scri 
lossoffrimentos daPatria, l.ornando nota- fulgaram radiantemento nos anllaes ria his-, I!n""BMIiI opportunamentc .\tcndido. 
vel a eloquencia de l<~pitaci~ Pessoa, ~ecla. toria patria, movimenta se tambem r.ontra I Ii.n 8111UI rGDVllDfUã I lIil'l,,,tol'ia I;,'ml 
mado em delmo quando sauelliou os lellOS ia tyrannia do centro, empenhando-se para Dia l8 
guerreiros do Exercito-Libertador e poz em 'a queda d( maldito despota do ltamaraty, DA 
aV,ldencia as miserias do. Y~ndalismo casli. iaue corr?e cada ~ez mais todas as collul"s II ~DIUI flLI 1I rÀ I\ut' ~ lln ','I· 'U1'U' 'IJ'UUt'! A' Z'''I-L Ao deleg,do da rep'irtiçàQ de terras-
Ihlsta,-tornada I,lemeaz a lIltarvencão do . do organismo nacIOnal. 11Il[ V un U li \ J, , U l' Oúmmllnicando tOI' sido dosnachada ral'o 
Congresso, que recurso ficava para vencer i Pernambuco, levanta·se tambem, como NO ravelmente a petição de Joaquim )<'alco 
a tyrannia ? 'nós, pelo mesmo principia que deve ser o Uriarle quo será satisfeito op nortunamento, 

Ueviam os patdotas, os maiores respon- !lemma de todos os brasileiros pal,riotas-a ESTADO J)E SA~TA eATlIAHINi\ MINISTEHIO DA ""n"Úl.l 
saveis pela.unificacão republicana. cruzar: distruic~o da alma damnina deste paiz, Di,t /8 
os braços. indiffereotes á r.pinagero do the- :outr'ora rico e feliz. hoje reduzido a triste DECRlG'l'O Ao ministro da fazenàa-·Solicitando " 
souro publico, aos a5sas~i~atos ~~ massa, -l a condição do pa~iàl . q.no é . a quasi ilIimi- j C? capitão UH mal' (3 .guerra ~"redel'ico pagamonlo das Colhas juntas, u:\s cOHla~; de 
á d..eShO';lra de canten.aras. 0. e famll~as? .. : naeao d~ propna I:ldlvlduah~ade .h.uma~a, \ G,1l11~erme Lorcn~. ChoCe.do Governo Pro· p:\o fornecido :w b:llalh ~i.O do ~rarlnh:J t' do 

,Em '.lst. de tAO desoladora COIl)Unetura, pela mais porversa. negra e mIamo polllc.~ VlsorlO da Hepublica dos l~sta 'os cnidos carne ao cruzador ,""I/a lú/(/,;" e da go-:üiii
~1!\l.restavaao cif,\;.!1áO,sllnàll,Odever ,9a ar· . posta em scana por aquelle desnaturado do Brazi!. constitui do para a dofeza da \:on- cac~o abonada ao maehinista do2' elasse do 
"!JNe Pílr&ia, llele~a)~ ,lar.-IIa_cr!flc~n4o-se.J.I:!~A~ileiro. sliluiCão dá meSllla Uepublica, resolvo no· cruzador [ris, na importancia de 2113$908. 
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,.. ESTADO 

, ,. A ' • , Jà adquiri0 \lois navios para s(}rem ar · I C:;uanla Nacional por acharem-se compre: dos Sanlos, J ulio Antu':,es d,e Souza, .Igoa-
VISO . d 'd esl't negocIando I hendl dos nas dlSposlcúes dos artIgos 1,' § CIO Antunes de Souza, ..amlro Anlomo de
"N.o~:nd,? par; ~erVIr ~o c.rdajor Ins o ~~.. ~~n~~n ca~[aUZ~o~~:r~,c~ora duas lanchas '\6,' da lei n,' 2395 de ;0 de Setembro de ohvell'a, Christiano Kasump " Lucia Alves 


p"o.o .',anClsc~. n O~IO u~,a 0, 'to: edeiras, 1885 e 46 do Decreto ~.', 557~ doe 21 de de Car>alb,@' l~orlenclO A~ton~o de lI1a!tos, 

DL? eclona GC! al e....·los "mlel'aes A_ maMi~"a :ii11eza estão IMarco de ;874 úS s811UlnLSg claad aos guar- RODorlo I .e!,elra dA AlmeIda 1 . secretarIO,
1 ...... ·8 J ,.... UH U(\ 11111 II '" ' _ D . • C I b 'I' • I <:) "0

VIa 'I . se preparando para seguII'em com a expe- I rla~ narl 01l;\"S: A...ntonlO aLam 1 "" ~ ~ l " .: .. ~6cr~Larl . 
Ao comm:mdante do cruzador lrtS-; diç:Io. 1. o /Jalulhão (lc lnlanlcl'ia 110 ~l10 para con~~...I.1 I~d I~UnltaClo R!cardoI 


Communicando ter SIdo nomcado para ser· I _ , ' , " T ' da SIlva, senetarlo ad-hoc o escreVI e as· 
vir no mesmo cruzador o piloto Antonio 1 ~lolltevidéo, 1 :l,-Comnnlfllcarn de Ri- mi~Sn~~~~~!~baH~~~ ~~~~ '~~~~Ic:~ '~~~,~ signo p,~guem-s~;~~ a~~gut!!!~~.s ;ffito;}l' 
:~c~~co Furtado e remeuendo o respectIVO II "ô! ã. qüe ü ".UH cdiLo50àOeO~urnerc~n~o o~:e I na.rd; no fii;;ilnu'" ;:;oar~s, FirmInO A~tnnio IW~~~~~~c~e~,l/~fI~p; l'~~CCl~~t:;iÓ . ;t~~~1~rev~t~
,I,U, , raIva, compõe·se e 'omen 'da SIlveIra, b'elizardõ IHcardo Goulart, assl 110, - • __ 0 

MINISTERIO DA FAZF.NDA lD11 cavallos, d FranCISCo ~Iannol J<' lôres, ,José de Souza, \ g 
, ., 

Dia 18 ! GumerCIndo marcha como vanguarda e Joaqu'ln Antomo MaI·t"lS, 1\1atlllo; CaeLa· B.'-'l'ALHÃO «1-'!~RNANDO MAOHADO" 
T " If d O d do o \ Salgado para o Desterro, no do !lollo Manoel Conce'C'io Morcira 

Ao -".~~p~,t.)r ~ A an eg~(~() r ~na~l ao 1 Sabe e.e que o cidadão ol'iOntal Pedro Manoel ~llvêlra ii() 8,)llza. ~'ra:Hwl JOS(~ d ,~! Serviço para o d!l 2,.,
~~~a:ae~J~n~~ d~I~~tlba~?I~iloO~~I? I~te~~e- : ::3ieOl" ao dosembar,car dI"' p~q<1CI() 01'.""''''~' :oliva o SIIv,lDo Dl,lS Nune~ ') Estado·malOr, capltao Silv!oo, Jacque.s. 

- - - d r I '1"e no aIO de Janelfo, OI pIes/} pe as au Honda de "Islta aHeres Omcmato Llvradio do alferes quartel·mestro para accorrer Ithodelades de Peixoto, Sienra ded.lfou que 2,' Iiatnlha,o de In/ante/ ti' Imento ' 
as despezas com o pessoal do COI'pO I sua viagem ao RIO tmha Sido p r ordem Oandldo Jose Sllvell'a, José Vicente da, _==='============= 

Ao mesmo-Remettendo . as fO,~has das do uma casa commercIaI de Buenos·Ayres. Rosa e MignolPereira ria Silva. I 'fi. ]f!4. l\b. A." ~:ft).
contas ,1untas, na ImportancJa do _03$908 Por notICIaS recebIdas hOJo pelo NIle, I.' lle'luncllto l1e CnvallfL/'l'/, .!.r;~~ 4.'Ji ~-!..~~ 1r~" prov,~~lente da gra~~ficaoao .~o macll:: sabA so que circulava nO RIO o Doato qL1!,~ a ,Jose ~into dA Souza, 1'- - ~ _. ~ ~ 
D1~~~ ~~r~ecf~~sss~gb~(~h~~Od~'~\a~l~aV e Iesquadra sublevada dispunha so emd unla°l (AsSlgllado) I1nn/JeI Joa'lIGÍ11l 'llItI'hado, I1 A' PO'''TA 
ve > com elementos fort~s de terra, a ar no coro ,lei commanuante, I J;\,
cruzador L"gnh~a(le." Idia 15 um golpe decisivo para otrlUmpho _ f , 


Doeeto,na, ()clal do movimento l'llVolllcional'lo, leommando AIO l)hefe ,L ':uaI'da Nacional' I,à dentro asal~ étnda luz e flore~. 

Dia 19 '. ' Chegou hOje do 1110 o diplomata bl'azl ' do j';slado do Santa Catharina, llllartel Vos cntraes; e e por ISSO com errello,


Ao lospeclor da Alfandega-CommuOI Ileiro \ssis BraziL , 'I " • 20 d Novembro de (iue ao entrardes, senhoras e seohores 
cando quo fOI'am ,defe\ldas as petlcões dos Londres, H,-Notlcias tran-mlttidas do ~:;ta ,Destel, o, e 1 I Lancaes-me um olbar suspeito". 
"'. eScrIpturarIos ~ ranclsco José de L. DU.) R' d J O Ttm ' dIzem que o ' , 

Ira e Antonio (;andido Pereira nas quaes Á 10 e anelro para /:' ,1Ireclor da onDEM DO DIA N '12 I Se o meu casaco é russo e se esse laço 

pedem a ajuda ...Ide custo,como Íhas compete I~~~\~a~:~ ~lal~~_nha__d~ b~~~~~ei1te a IljVO- Pal'a cO'1hec menta d.1S ferç.ls sob meu' DIj gr<Lvata ti filai uauu pOUCO. importa; 


l
°1.:)vuI4 :-',1)oe lÜÔIi;:.OOd rs cada um llor terem de segr:lr 1l4\"dd , UIIIO do Ynpatll'las ti!' Icom mando, faço publiCO. que o Governo · I~ntrae vos OULfOS! quanto a mim n:lo passo

'" , d d ~ ução ten o comslgo as s r P , , d O,t" U' I d I{ , 'I '\ D I' . d t Iem commlssao para a meza de reu as e", d' d l1l e do exerCIto e 1'0>1'0110 os ~> ,tI,O& nl\ os o ra1\, o Imlar a por a '" 

I
FranCISco. Igran e numero e o Cla s por DCCl'3tO de ! 8 do presente transferIU ' " " 

da marl1lha. . 'e e v' o caillfão To:íQ fosé da Ca~- !!.nLrae, e apos da festa as alegrias,
~f1NlSTJ<~IO DA_ GUEIUtÁ Com este facto. ~s revQlncl01l.~~:'I~~ ..?~le: I Pr~r~l~n~o~, rfll~e se acha.va -aggregadc :w! o , Da walRal.lnglnza aos giros de!yr~ntes,I 

.!!la HS 113m o mando abso,uLO sobra .J.'I\J~lIelVJ ..:; Ill.egilnelllo de Cavallarla da Guarda NaclO. Do chuuert e Stra.u5s as melodIas 
A.o tenente-coronel S~rgio Tertuli~no sobre a Ilha das Cobras proporcIonando-lhos nal da oomaroa de 8. Jose, que por Decreto I Sonoras o VIbrantes, 

Castello Branco-Determmando quo siga Ium valIoso contlDge~. Iria mesma dacta r.omoou o 2' tenenLe do, No doudo onlevo a que nioguem resiste, 
para a CIdade da Laguna .:'.~m de ~e apre' I J\í ' dê l r. -Noticias particulares I.rt-"hel'la José VIcente de Carvalho FIlho, J NesLe enlevo a que a milsicá transporta, 
~entar ao gereral de dlVl,ao LUIZ Ahes" 'fi onte, I o, t . d v or Pitlln! om Imajor soeretarIO do OOlOmando SuperIor I;"'0 vos lembreis jamais do moço triste 
LeIte de Ollvell'a Salgado na quahdade do con,lfmam o nau raglO o ap da mesllla cor"á,'ca >""do dlspcnsado a pe· ~lne dei"astes aporta!." 
chefe do mOVImento do matem! do exaro It.phy. . . d (?) com tlido d'aqueite cargo o major dr, Arthur, 
CitO. - l)or, ~otlclas que concor a~ . I Ferreira de Mello qUI) fOI transfO"làlJ n2.!'l RAY:,WNDO COn.REIA 

Ao capit~o iefOimado Antonio Rayrnundo as submInIstradas p.elo otdtegrap ~o, ga;~~ I esta comarca agg~egado a esse commJndo! 'ª u........., 2E!!!U 

de MIranda Carvalho em IdentlCas .condi- se (?I) qu~ desde.o dIa 1 o e~r~~~~rno 'de c bem assim que por Decrel() de;9 do cor- i SOLICITADAS 
çôes na qualidade do encarregado dO peso esta em com!llun\~açao com rente promoveu a teüente coronel cirurgiãO! _________ 
soai do matenal do exercito Santa Oatbarma (d"l) lIr tt Cas -Ie brigada O major cirurglao dr, Alfredo I 

JOSTIÇ\ E INfERIOR telh- no.Iuca Tlgro govermstaerrotou em l ' a O Ben]~Hnlll BOIeIho. '1 K E R M E S to E\ll\I1SfERIO DA forças commandadas >" 
DIa /8 ,a. . ã °b 'à P ei;a segunda oal'·1 Germano Wendhauscn, coronel commao· I • •• vIpelO caplt o L acu err , dante em chefe mtonno,-Urbano V~llela I ' , ,

llcquenmcntos despachados tas que VImos, CaldC1l'a, major secretarIO mterino ~ commlss10 IOcumblda de angariar do. 
1 I - • i natlvQs em favor dos ferIdos I!OS combatesartbur, Ferrmra de M~l\o-:- P~d'~co a I Londres, ,15-Sabe-se aqui que as [OI'· Ida revolução do Rio Grande do Sul, inter. 

sua Ira.ns,erencla da G~ar.da "aCIOnai de Iças do marechal Floriano, retomarão (?) a ~ !l§ ~m DO(~ ~~ P 11 OS !pretando os sAntimentos das pessoas que 
B. ,Tose para a da Capllal- Sel' passado cidade do Desterro capItal PrOYlsorla do li iiIi in 1- e) ~\iI U 'I'J Ihão concorrido para a realisacão da Ker
para a comarca da Capltale ~ggregado ao Governo revoluclO~ario de Mello ('!) ' " " Imesse projeetada, resolveu em vista das 
com mando em ch~fe o petlcclonaflo , , .1.5 forcas do governe erão comm.ndadas l",s a acta da reorgaOlsacão do partido' eircumstanc'as fazer applicação do produ. 

,João .Jnsé de (aslro T~OIor - Pedmdo i pelo general Argollo, (!I!!) ~'ederalista em Campos Novos, rocebl~a icto dos obJp.ctos obtidos em vestuario para 
tr,oferen.cl''para o batalha0 da :eserv~?a I - Ilüllt"lII, afim de darmos a deVIda publicl' ~ ExerCIto LIbertador, 
!3uarda NaclOna!, por ver·S3 Imposs bl'~La. Paris, 15-A coloma braSileIra d'esta ca'l dade, em cUJa rcUlllão compareceram 's: Ap!'Oveitando a opportunidade appella 
do de prestrar ;eus .~efVIç~: como prolOu Ipital festejOu hOJe o anUlvorsar!Q da pro· pessoás maIs graduadas e mtluenles da., para todos os bons patriotas e para o cora
com o docume"to que apre>entou, -Como Iclamaçao da Repubhca no BraSIl qnelle mUDlclplO, todas empenhadas em' Çao sempre sensivel da mulher e rogai-lhes 
requer. ' . Houve um grand~ banquete em o qnal tornar naquoll~ \'llla o partido Federahsta I quo coadjuvem o seu objeetj-vo, enviando. 

n-lrec;lu,~,·ta hu(J,!.. I pronunciarão-se chscursos fazend~ votos Ium baiuarte mexpugnavel a exemplo de Iquaesquer mimos para serem vendidos 
DIa 18 I pela ·prompta conclusao da revoluçao, eon quasi todos os municipios do Eslado. Iconjunctamente com os ja adquiridos, 

Ao coronel coU)mandante em chefe inl~·1 ~racamento dos ,brasileiros e firmeza das A?la da rcor~anisaCão do ,dircotor.io do \ A cúmmissae por excosso de ilscrup~io
f!nO ,da f'iuarda ~2clOn~!~ Commüil~c(j,n~{) I institUiçÕes repuúlIcanas. Iparlldo.l-tepubltcano Foderahsta na vJila de! c?mmunlca que d~~tro do pr~so de Oito 
ter SIdo nomeado o tenente de artllhana I ([" 1'1't'J! sn) S10 .Toao do Campos Novos. . idIaS, podem aquelles donatarlOs que não 
da HlJarda Nac;ona! de S José, ,José Vi I I ..\os desescte dIaS do mez do tietembro, estiverem de accordo com a sua resolnçM 
cente de Carvalho Filho major secretarIO -- -- ~ -- 'd~ mil o~ocontos__ e noventa e lre~, ~esta ! reclamar~m a ~nt.rega de suas da.div2.S. 
de com mando superior da mesma Comarca I O'" . n r"i ..... c •.~. Ivilla de l..Aampos l'lOVOS, na casa de reslden · I Outroslm pede a. todos os que vem ad
sendo dispensado do mesm. o cargo a perli-\ . ra8n;:; Cl.O ~ 

-:J

II U" cia do cidadão llonifacio Ricardo da Silva, ! vertidos por im.pulsos patrioticos, que;rão 
do o major dI'. Arthur Ferroir. de Mello, . I' I' G ... , pelas dez horas da manbã, ahi presente, a : ajudal-a coocolTendo com mais prendas, 
que pa;sou para a Guarda ;\."aciollal Justa (iu~rtcl dOI c~,m:"anl o su~or~or r ,,~ ~., :I'~ maioria do eleitorado, foi proposto por di·! qU() as remeltão para O Armarinho Villela 
comarca e fica aggregado ao commando , aCIOna iba c~m~~~~3 e ,,,os " 10 , versos cidadãos eloitores que sp. devia re.! onde serilo expostos, 
em chore da mesma Guarda. de .:\ovcm ro e I . .•.• organisar o direaorío do partido, ' o bem f A COMMISSÃO. 

Ao ",esmo - Communicando ter sido OlWE~1 DO DIa N. 'J., assim que se elegesse uma Gommissão exe· i ""'"''''''''_=........''''............_...........''''''_

transferido para a re5!'rVa o capitão ,Joã0 Para conhecimento da guarni,ao desta cutiva afim d'esta deliberar sohro assumo i . 

José de Castro ,Junior. Icomarca faço publico as seguioles cocur- ptos ioherentes ao meslDo) partido, sendo I EI)I'l'AES 


Ao mesmo - Communicando ter sido rendas: certo que nada se poderá decidir som clei , ! -------." _, 
promovido ao posto de tenentc·coronel ei.\ (tue ncsta data são dispensados do servi · Cào ontre seus membros, decidindo a maio· I LEILAO 
rurgi;" de brigada o major cirurgiáO d1'. ço da Guarda Nacioual, 'por terem satisfoito ria e em caso de empate o presidente da I De or/lem docidadão In~pector intedno, 
Alfredo Benjamim Botelho, Ia contrIbUIçãO peCUnlarla, de selSconloS mIl mesma desce(ha _a respeIto, passando so a i se faz pubhco para ,conqeClment? dos lOt~-

. réIS (600$000), permlttlna polo aVISO do proceder a elol,"O logo em segUida por, ,'aSsa0 os , que em Ylnune de ordem do el-
I HI , I! = I~'!ínis,teri~ da.:J.usti9a .de .to ,do~ corrent~. ~s iquanto'por ,todos foi acceito o pla:no supra, !dadã~ l\'~inistro da. J:!"~zenda do Governo 
• I' j - ---, , l3 i 4 • ~ "'0 N q ~ I· guarnas LanOJ(lO AntoniO oe ijouza o Joao Ideu o segUInte resultado: IPro\'lsorw, sorão vendidos, em hasta puUI 11 III.IS BHH,HJhil' (,!".int, oste da <I:'.e aquelle da 4' compa · Para o Directorio, tenente Pedro Carlos blica no dia 22 do coreente, ás H horas da 

nhla do l' batalna, de lOfante",,; o bem Ste[anes PreSldenl.o; ,Ioão Aires de Carva I manhã, dIVersos g~neros .desembarcados , , , I as"im que ao oapltão ajudanLe de"" lHOS Ilho Vico-presidente; Eugenio nodrigues: dos cruzadores I!mno e /lfele6l'o A.se acham 
Dos jornaes de Buenos·Ayres ale 16 do mo batalhão, cidadão João Vi<:enlo V,,·!., Chave, Secretar,o; Manuel Fabricio Vieira . idepositados no armazem à cargo da Capi

corrente extrahlmos os :, ~g~lfltes lrJlegrarn- foram concc~idL~s , por desr~eh? (In ,ho]o, 12~8ecrclario. Mombro,s: .J~à~ Eer!eira. da! tania do Porto sito á rua João ·Pinto, a sa
rnas re(I~. rl3ntes a revo!uçalJ. Iires' Illtjzes UU IIGClllja para Lralar ao sua I Sllv~, Koronal.O Ignaf'lo V10lra. El'anCISCO! b~r: 

Washington, 1<1 de :\ovcmbro.·-- Foi saude. - (Assignado). .l/anoe! ./" ·/I/,Ú"l Cardos" França, Manool Bento de Avilla, II Uma partida de fal'inhade trigo, em bar
desmenlido omci.lmenl" a noticia de ter a Itrnc/uulo, coronel com mandante , Antonio ~bscal'enbasde Queirús. J'; passan · , ricas e saccos, avaliada a 500 r~is, kilo; 
rnglatelTa pcdido aos EstadOS-Unidos, para I -. , , do·se a apurar a eleição para com mISsão I . l. S'CCOs assucar, 8 barrl~as dIto e 4 lata 
propôr uma mediação amistosa afim de ra· Quartel do com,mando SuperIor ~a !3uar,,~ exeCUlIva .olltove.s~ O ~esultado seguln!e: dlt,O, avaharlo a 600 réiS, kllo; ., 
zer cessar a revolucao no Brasil. NaCIOnal da Comarca de S. Jo,é, em '" Para ['reSIdente: T' r.nclsco CroscenclO I' a· : " saccos cafo, avahada a 1$000 r91S, kllo; , 

- de Novembro de 4893. ~UíiliGS, Vice-presidellte, Bonifacio Ricarw I ,f dito àJTUZ, avaliado a 20\) réis. kHo; 
Londres,ll ,-William Knowan, omciall ORDF:ll DO DIA N 16 ao da Silva,-:llemoros: Joa/i"im Antonio I :2 ditos milho, avaliado a 5$000 cada 

reformado da marinha ingleza, está orga · !.I~~. l . . d~ Souza, Av~lmo Cardoso França, Anlo.l um; , ." 
nisando aqui uma pequena esquadra: ,afim I ];'a~o publico, para conhecllpento da DlO A\ves de Carvalho: Jo~o C~rlos Stefa-! , 2 fardos touclOh.o ~ uma caIxa ~,ltO, aTa

. desogUlr sob seu comUlan,do em aUXiliO ao \gllarmça,o d'esta comarca, q~e n esta data nos, Gener~so Cor,delr~ uOS "ant~s, AU· i I!ada a 500 rÓIS, kl1o, :2 saccos fel)ao, ava

. ai mirante Mello, no BrasIl. ficam dISpensados do servIço acllvo da ~usto lJomlllgues reX6[ra, AntonIO José, hado por 8$000 réiS, um; 

r 
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450 caixas com 24 latas rada uma, de I GU,\,UDA N,\,CIONAL [TendO comprado a meu irmao NUDO Ga
carne em conserva, a!aliada cad!l laia por De ordem do com mando ~m cbefe da m~, as existencias do chalet do jarJim .Oli- COMMERGO 
~OO.réls; 3 saecos !a rtO~a mandIOca . ava- Guarda Nacional se faz publico que ne"!a velra Bello» e fic~ndo pelo mes",? , encar
h~d. por6.$O!l0 réiS um, , ' secretaria so recebem propostas em carta regado de cobra0 amlgavO! 011 )udlclalmer.- AlIonso Li,vramento" I,uiz C, do Campal 

6 saCDOS c~rn saccos -azlos .do an lagem, feiuda nlé ~ uma hora da larde do dia 2 de te todas as dividas da exllncta firo1', peço Mello parllC.'paO ao coromercio em gera 
ús·.dos nallados por 2~JOO ,,"S, . _.' . Nüvembl'ú para rometimento de ~oo blu-I aos seus devedores o obsegmo de nrem, que ~ostá . d3,adls, ,, 1 "eram amigavelmente

AII~ndega do Desterro,?O ~e NOI:em~rosas d.e brim pardo, 200 pares de saldal-as no'praso , de30 dias a contar de~- ~ socoepade que goraya nesta praça sob a. calças do 
de . ~8y3:- 0 4° escrlpturarlO, Ftrmwo mesmo 'brim, 200 centurOos )i~os com fiv~laIta data, ., ,, ' 'r,azão soeoal de 'A. Livramento & Campos 
Theotomo da CosI .de lerrõ, pOrta-iab,e e bolça para muoicoes; _ Desterro,__~ O de,O~tubro _d~ 18~3, Mollo, retirando-se o~ocio Campo. Mello 

. . 200 pares de coturnos de '.vaqueta da ns. t !' asco au· [,ama LOVO d Eça. pag~ e satisfoito de sou capital e lucros c fi · 
. ' canuo ti cargo do socio AITonso Livramento 
"'GUARDA NACIONAL 39 e U; 200 gorrüs de Danno, Previne-se' todo o Aclivo e Passivo da extlncta firma, 

aos srs, proponentes que o fornecimento Ao. 
De ordem do cidadao General Comman, será feito de accordo com os modelos já COIUlnercio . Desterro, 21 de Outubro de 4893.-A{

danLe em Chde. - d~ Guarda ~a.cional, faço publiGl,dos em decrelo do Go.erno Proviso· (on,1O .LWI'{(;mentO.-Lui:: C, de ,C't1ltlIOS 
publico para conhecimento dos cidadãos rio e o praso para entre~a do fornecilvento O abaixo assignado faz publico, que por ')[6110. 

alistados guardas nacional, nas seguintes é de 8 dias, força do decreto n, g16 de 24 de Outubro ..-",-",-.,...--""- ..-",I~-",~!O!....,........",,,.,.,........~ 

disposições da lei n, 602 de 47 de Setem- Quartel General 40 da Novembro de de 4890,substituiu a sua firma commereial 
bro de 48ãO: . 4893.-CalãO Vicente Coelho, tenente-co- de Antonio ,I. BrinhoSl & C,, pela de ANNUNCIOS 

Art. 49 § § 1,°, 2,° e 3.' ronel-secretario, Anlonio .Joaquim Brinhosa, para conti
•• ~beasnedro~eon~~~~~mas ou do seu posto,an- ..L....................................~....""'...._~ uação dos seus negocios de commissões, Jo:."i.o Shnõcs UO(Jue----~"-------------
"" t,E I1Lh D,"licOr~ ~~~~~g~~ci~~i~,lOportaçao e exportaçao de Na ausencia dos parentes do finadoJoão 

1<'alta de comparecimento quando fOI ~i'N.oes H'o{(ue o abaixo assignado con~ti li1.\n Uu Desterro, LOde Novembro de ,189:>,designado para o serviço, Vida As pessoas da ,amizade d'aquelle para 
Não satisfazer, como com mandante do ----i\:VIso-----

ANTONIO .JOAQUlM BRINIIOSA asslstt-rem a uma rlllssa que será l'ezada por 
corpo, destacamento ou posto, as ordens alma do mesmo finado no dia 22 do cor
e requisições das autoridades que tem o dl- 'l'endo de liquidar meu negocio, pesso a rente, pel,as ,8 horas, na capolla de N, S, 
rei to de requisitar, meus devedores o lavor de pagar-me seus do RosarIO n esta capital; pelo que desde j. 

PENAS debitas o mais breve possivaL agradece em nome dos mesmos parenles. 
Prisao até 2 mezes, Desterro, 7 de Novembro de 4893. .intonio José lt/achado Carmonú, 
Baixa do DOStO nos officiaes, JOão lI! anoel GonsalDes .limior, 
Arl, 416, Üguarda nacional de~i"nado I •.~&••••& •••••••••' I A abaixoassigl~ada , directora e.p~ofesso-I 

para lazer parte de um corpo destacado ra , do colleglO Campestre, particIpa aos 
póde dar em seu luga. r um substituto, com· Heilll'ich Ki.'chhol'i , pais de seus alumnos e alumnas que, do 
tanto que seja cidadão hrasileiro, e que to- . ". ... ,. _ ~ ~l~. 3., ?1~ N?ve~bro. em ~l_an~o. as a ul~s_d? 
nha a idade de ~8 à 40 annos. II T 0. fi ações ne tng.lez e alH~mao "t" I .,eu liUl1~glO lunCClOIlar au 110 chalet a 1ri<' I 

, b' I b d T ~ J0sé Veiga, onde espera encollt...r a mes-\ 
_Ar\. 427, Se o;.u sLot~to narJa:r' oe,':; e- ,. P6dc ser pr?c1!rado no Parthenon .. ma benevolencia e acceitaçã.o de que tem 

slgna~o. p.ara s,e_ \ Ir em ,.or.o _o_tao__o, o I (;a~nal''In.ens.e.;; Sido devedora, até hoje, no exercicio de BOM ~MPRI\GO D~ CAPITAL I 
SUbSllluldo de~erá marchar, ou apresentar Q su~ profissão, 

.outro em seu lugar, ............-8-....-8-.... , Por cansa de mudança para o fim d'este 

Ar\. 1>l8, O guarda nacional que tiver ___..-___~ Oestel ro, 30 de Outubro de 1893, anno acha-se a venda o estabelecimento do 

sübstitüto nos corpos dostacados,n:lo ficará &, :~ HERnllNIA FARIA DA VEIGA.. abaixo assignadO f sito no rrubarão n'estQ 
isento do serviço ordinario da guarda na- nR, FHANCO LOHO S I
cionaL MEDICO E OPERADOR W Estado, constando de: uma casa de mora-

Mt, ~33" O guarda nacional qu~ recusar "Especialidade em molestias de senhorasÃ lI. °I It ~ í\ dia, rancho para trabalhadores, eaza de 
fazer o ser.vlco de corpos, destacaoos" que. Ex·interno da Faculdade e Hospital MI F 1II ('I ~. Clatl!tO madeiras, uma machina ;\ vapor da força de. 
dirertamenle lhe competlf, sera obrigado. de }larinha, ~, . l , ,t . , ) N\ln 30a 35 cavallos, uma cerva vertical, uma 
a servir n9 Exercito o dobro do tempo que. AlIende a chamados na pharma~ia '~ 'dita horisonlal outra circular. com correias 
durar o det;tacamento,. ou recrutado se não Elyseu e da Praça ! '" T· . " 
iive.r motivo legal de lsençilo. I. ~ I nff. onsv LJIVramanto, como procuradol transmissões e todos os pertences, bom

't \3' L o que os e'orpos destaca-

I 
____0__ te sen cnuhao Edmuudo Trompowsky, bas a vapor etc,. tudo em bom eSlodo e 

,,,r, '. og , . n; I ponvlcta aos restantes r:REDORES da ex- . 
dos da gnarua n~c.'ooal estiverem orga",- O PHOOURADOR Icincla firma de Thomal Coelho & Trompo- preço modico. 
sanos ficarM sUjeitos ao mesmo regula- . . OdOs' t' d 

t d'·- r d Exercito de linha, . Af'T-'IO 'RlI 'R' I1E 'TO ,wsky a apresentarem suas contas al~ 3 ,o .• pre enuentes pora:to os os objeel"
men Oe ISClp ma o, a O" da uar :!( I,' . ~ Icorrente, sob pena de nao as tomar maos mencion d ' . II .

Art',434 , Os corpos oestac d, g d - M a. Á j (j em consideraeão ultrapassadoquese]'a esse a os ou parte a ' C es, queirãO dir; · 
da naCIOnal recaberao os mesmos solos , , I . '.' , d DEVI' O gil'-sea Rudolph Krausé ~o Tllbarão. 
t 'nlageos que competirem partiCIpa a seus! amigos que encarrega-se prazo, Onlroslm roga a 10 os o~ ,I) 

';..:~~s l?nhn;alS va de causas civeis, orphaoologicas e commer IRE:3 da mesma fir,,!a ,o obsequIO de alaO

~o nv "--~ - . d . Ch I d Iciaes, assim corno de cobranc·as amigareis Idarem salda,: suas ,dIVIdas dentro do mp <rT' O 
Secrelarl~ do C0'dman o eb' nesta canital e lóra della, praso, :\fIm ae eVitarmos o enlado mlltuo~ e ,e893a 

Gu~rda Na?lOnal, 3 e Novem ro ve . i Póde 'ser procurado na sua rosidencia a de cobraoças judiches, 
- t.;alão l'teente Coelho, tenente·corone ua Marechal Gama d'~: ça, n, 2, \.. ! 'l,~ '\ 

(}1\ 'fll,secretarIO, _____ ! Desterro, 4' de Setembro de li93, 
I AO COl\lMEHCiO I1 

O abaixo assign ado declara ao comm·er. AFFO:'\SO LTVilAMENTO Tem em Ileposito grande quantidade ce 
GUAllnA NACIONAL cio em geral que oesla dala traSlJasson 11 I Farinha de trigo, Carne seoca Batatas 

I ')~.,~:)i.-o:C~:n~;;oCl~·~Q Milhoe Alfafa. " 
D d do commana'o em chete da sua mai D. ~e!icidade Firmina da Costa de I. ." - - - -.' E'°tes ao',-, ' 1'0" 'lC" [,a.,) ,' e CI - I!.e 01' em. ,. "r k . d I d _'" ( 1Sr,MEI""fO CIVl' " . .' o ."' ' o"~ .' legal' pe oGuarda Nacional, faço publiCO qm3 os bra· ~ omp~w ya sua ca.sa . 6 azen asl ?arma Iil 1. h In ~ 1.. .'" vapor !lIalc'Wu e sao vendHlos po!' preços 


zileiros que exercerem as lunçiles de consu- rlOho .,Ia neSla capllal à rua do Cummer- ~ E ~~ Irasoaveis, 

,.~ ,,'" o_rooanloo no Rrazil.o~o estão isemp-I CIO n, :26, livre e desembaraçada de quaes- I " 1\ r IIK\S-CO IH'V" ; " ' , " ' . 

•'O.3'd' ..... va .... v:._. -'d-'"G- "arda Nacl'onal, em VI's-1 quer eomnromlssos; ficando d' ora em ú.l:an- ? 16 liCu.~ do COinnlcl'Ci~) ! ($ 
.os o _e rVlço a. - I ' "Or "a '-e-mo s"a 'odoo'c'lv eli EiJ , SALLE:, II
ta da disposiçãO do art. 20 do Decreto Re- e ,,3 .car~ u I~I.;,) 1<1. 1 • .~ a ~ o _ encarrega-se do preparo de doc.umen- i; ----.---...-----.--.-_ 

gulamentar o 855 de 8 de Kovembro de pa,slvo da rele"da casa. 'r tos para ocasamentocivll e requer or- .. 

181\1, e aviso~. 16(; de :28ffde Seterndbro de Ed~:I~~,í~o'd/~"~~'l)~~;~I~yro de 189:l,- i "'I· dcns de },allca,H or[J1M perandte oSI Jui- ~ ;~ II OrI1~)(l ~l f.". I~} Hn
1854 peloqueficamseme OitO as espen- , . . , i ·l· zcsdcdireito-l11clusiloole era-c I ~, - J ~ 'i '.l> _ . ~ . ~ 

sas c~ncedidas aoscidadMs n'aqu,cllascon, ,-", I oSlnbunaessuperoOl'es,acúmpanhando ê ~ , . ~ tl iI,

dições que devem appresenlar-se Immedoa- Felocldad~ FllmlOa da Costa de lrom-, os rccursos até O co lendo Supremo ti' ' . I!! . \, ~ li! , fi 

t t seus r_speclivos com mandantes, powsky dedara ao commerclO em. ger~1 Tribuna) Federal. i 

amen e a que contmua encarregado da gereocla e lo ~ 


Quartel. General 30 1de Outubro \,893,- qUldação da sua lo)a de fazendas e armall-II nua Joãu Piutu, n, 19 r pn~ 1n~.O,.:l,_' O. 

Crttao V·lCcnte · Coel.tO , Tenente-Coronel nbo, a rua do Commercio n. 26, seu genro f \!.} ~ ~ .... ~ '. 
Secretario, o sr, Affons') Livramento, _<_____o_~ 

]lesterro, 28 rl e Outubro de 4893,- Fe- ~.~~.~~~~~"'ii' ,"onde-se uma machina photographiea 
GUARDA NACIONAL IltCldadC Form",a da CosIa de Trompúwsky . j ""' cr -" d' "l-c il'Hl"li('a cU Icom lodos os perlences, propria para quem 

_~~~========== ~ IlllC..lIlne ICo. , - )11 desc'araprender aarte. 
- t~ lí ~ dell t\ rl;us ~ JI dDe ordem do g~~~r~ comman, anle em 1\ UCU' MM 1!.,i) ClIJ - I ~ DR ALFREDO FREITAS tlll l Iníonuaçüc, IIU anual illloo Villel•. 

chele da Gu~rda Naclona) do Estado de \. ,' \ , ~ Chamados e consul!as a qualquer V 

Santa Catharma faço pubhco que fiCa0 sem Ü abaixo assigo.do declara que vondeu I~h o -- - ----- "I
effeito ?s despachos coocedendo isempçao a seu ormao Vasco Gama, as eXlstencoas do' ~ ora , RijA TRAJANO-42 1& 

do servlç~ a aquelles que ~lIegaram serem cbalet do Jardim "Ohveira Bello)), livre el ,.I,,"'--........ ~..lti;'-,4-r;!!~' ,~",,~ D 111\ !1:1 TIJ A~ 

enmmefCl ::. ntes. orODfletarlOS de officmas e rlMAmnArlirlo dA tnoo rl n\1alm1f~r r.om nrn-l ~~Iir'"~~ ~~ ~ õ n ~~) 1 lrJ ,~ 

~lUtros estabelecimentos commerciaes a de \ ;;;isso: - - .' ., ~ - .- r - - 'I - .-.__.-- í§ ti rr,:,i jjj \ GJ 

IOd~stfla e ~a.o tere~ pessoas ,que os sub- Outrosim, pede aos seus devedores o ob- l .Junta COlluncl'cial a B. ..... r.. tiA , 

te~Ulssem, VI~tO como ~stá verificado que a sequio de enteod6rem·se com o mesmo I _ 

lei DaO a"tOrISa taes IsempçOes, devendo seu irmao, que está autorisado a cobrar I De ordem do cidadão presidente, [aço 'V ü 11 <10-"'0 n~, e.n bom 

porlanto novamente apresentarem-Sé aIquer amigavel quer judicialmente todas as Ipublico, que loi inslali.da e acha-se hlllc- '~ta <l <::' pI'O 1)1" ': p ,:ra Ün.
seüscümmandantas. suas contas. : r.ionando no predioarua .To;}o J'tnLO n 13, pJ.·e~~a.C')(1P. l) ·'1·~o (1,üo7P·o.!:'" 


Quartel-General 21 de Outubro de .8113, I Desterro, 10 de Outubro de ·1893, : a Jun:a "ommcrcial d'cste Estado l"ro,)o ba ]'atl "'"'''':0, 
-Calão Vicenle Coelho , tenente-coronef Nuno Gamu. 1 Desterro, lO de Setembro de 1893,- 1 "aI'" 111 fo r ", :><;(uo,," Des
secretario, O secretario, João da Stlva !lamos, 'n typOgl-"pl1 i a. 
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. 

BANCO UNIAO DE S. PAULO 

QU 4 TR-A1A"JUr.\~,_~~ li! . _U 1.. 
I
---~""'~~-s--__

.t.NT:ESDJIl17SAL-O. LI~[>o;~ 1:>EUilAT,-v. 

SA0CA SOBRE AS SEGUiNTES PBAÇAS: I e!!~U:f~fa~:i%~.~hili~:()~t)~~J~llEl~~[.~;cl~=~~~ 
A..ffecções, Cuto.llcns e M do Co,uc OnDe!

[~io de .J aneiro --Sua agonci:l. 	 1 !~~~~~~~::e~F?:::~~~; J.ti~~.tG~:~~~~~~~ ; iY~~ (.fa ~~W~ de 
que purifica, enriqueco o -,-ii;n!i r,o. o Sanguo ' e em todos os


:§ão P_~ulo-Sua 1l~:l.l.riz. J • re.taura e :ronova o SystClUfl. inteiro. .

A"en.clas: SalllO~~, C,lIupinas. Ii f.iaro, S. Cal'los do Pinhal, Snrr'Cail:lr.i· 

rão Prulo. Haliba, etc, etc. 

Paraná-Sua Caiia filial em CuriLyha. 

Goyaz- » » » 

Pernaxnbuco-Banco Emissnr e su»s agencias. 	 . 

~'''''''' __.. _M..____l.:~io Grandc!r Porto ...-\..legre c T.Jclotn.tS, lL.n:;!) da n~ I 
pll~lica li, Brazil. 

Daãco:ut~ lett:=.... sa; 'C1a te'pr'il.jsoh.;::-"e §'" 1:~aulo o 1.~."'U~2. 

estado!!!. I 

Re:ali.~a elD,pre~tilllOS por-let;tra e eul. conta cor.. 

A VAPOR NA PINGUELLA CON i' ::.) 1'0 ARROIO)rente ..ob cauçoões de titulo,", e hypot;heca~ garanti-\ 
da». 	

e fabrica de vinho, vinagre e licores 
Rec..be dlnheIro a preJ1(~lo na.. seguinteos eon-I 

diçÕ9!!l: 
Em eQ~~:, ;..orrenle de mOfimentos ~I)m I)'!liradas li HOS 5 % E'I nnTO AtEGal~J nUA 7 iH~ SETi~~UJlU; N.ú9 
1'01' leLLras a prato fixo a 6 meze, ~ ~ t 

» a \I ~ \l ~ .. TOI~) ?s semp,~e em depf~ito: ~jnho branco € Unto de diversas qu:)lidadiS alárn 
• • a l~ » 7 ~ 	 ~a ac~edlt<llJa m~lI.:a Oor?a. Vmagre brr\ilC() e tin to .- Licor de gua00. (~ae,UJt menta 

"enelaoa e rle d"e""s qualIdad es. Cognac ,le diversas qualidades I-thuIll Fer
n~~~ ,,:"e~~rnuth .,. Allla~o Vecel li, dito de quina, Bitter de~ diversas 
qLl~d~d:\de8,\ ~u~uel de dlVers.aH qual~lh!.lles, Xarope... de frUela,. titIOS e nnlre-finos. Aniz:Deste....o. 15 de Julh(, de 1893 he:;p,lIlIJOl e ,lIlIZe1te. Gonebl'l dfl dl\' PJ'::'~s. qU:llidadcs; dila ~1lJ g.l rrarJe~ . AD'uê.lI~_ 
dente e aleGoI d"" 36' e 40'. '" 
d Gt;)I'~lIlirn~s a qualidad.~ de no ss,"'s prepal'rt,lo:; jlnrqn8 além de rec.eber dirt>clarnen16 
a L~~I opa a:-; planlas ~ raizes para a sua co nfe (~cãn , dispomn~ de um hilbil pl'OfiSSlOlla ;EXPEDIENTE..Das 10 ás 3 horas fjtlfl Ja LI':lhalll/Ju Ila~ Mamadas di~l.illarias de Maria Brlzart & ~l~o~er ; 

p,rn Bordeauxe de LVIarc.lli & Parodi, eUJ ,l\lrll ltev idé.. , ~, 
. ~ell~.o nO:3:o yrineipal.cnirlado acondicionai' bem 05 OO ..·SOs generc,s,monlámos lano.l~ 

bll~c~~flp" a, Ble1femenle faremo3 umae~pnsiç~o. frauqu ea !l(Jo lIossa· f;'\bri ca ar! pu~AGENTE 	 SUB-AGENTE 

JoÃo C. GOULAR'i' F. n. UE PAULA. ViANNA J. A Vieir'B & C. 
~---_.._.__._-- ............_._._.._.._...................._.. _-------.....__._...__..._._--

\IllOI)UBLlCO ,;ltapelaria Oudina~,,~ 
Chôgr7Ü üffi liildo sorUü:wüto dti IjhapêoL. ~ () abaixo assignado tendo de retirar-se bdontra para meninas. 

para fóra desLe Estado, traspassa o contrf).~iiJ 	 _
cto de arrendamento que possuo ainda por RUA.DA REPUBLICA N. I 
seIS anllOS e mezes, d'uma chacara com todo 

TONICO. RECONSTITUi \ TE, REGENERAOOR o necessario para llma lamilia situada no 
melhor e mais aprazivel local do arrabalde Tricofero de Barrydo Estreito. 

'l'amb"m ve~da ao mesmo pretendenteVINHODf~ JVI.l\.RSA Garante.u quo faz nas· ou a outro qualquer, todos o::; seus moveis cerecrescor o cnbello ainda. 
e utensilios do primeira qualidade ü em 808 cur,,· ·shmaia calvos,
bom eslado e bem assim dois animaes. car- tinhfl. e li. ctl.spa e remove 

. roça, carrlni.Jos de mão. arreios e outra~ t"das as impurezus do eM·Imu itas coisas necessarías e de utilidado Ch da oabaça. PocitiVil

• ilutor MOUCELOT, Ja Faculdade de Pariz. 

·p.ara ~ue.m moral' .na mesma cl~acara. rrudo i. men.to impedo o.. ea.b-ulloIpor pleçlJS re:mmldos o vantaJosos. i 
til 

I I 
:1.€ Cl!.hil' ou do fJmbl'huque. 
ccr, & intã.llivelmcnto o ' ,Para informaçõos com li'abio Fal'la nesta I 
torntl espOss'), macio, l'}.B·cldau6, ou com o an~1Unciante em sua resi· 1 
traao O a.bundante. 

I daneia. Thumaz Covlho I 
Agua l!lorida de BarryI 

....-.-...--..-~---------- i 

II 
Preparada. segttnda a formula 

original uSBda' pelo inventor em 
1829. )!l' ounicope~menomllD..~ rWVR1~l~JÇ âdÀ do que tem o,l\ppróVáÇl1ooftlcial de 
um Governo. Tem dUM veze.,~m hjjl flU Dla.is fragr~,oia.que9.ualquel' outra 

~~y:a:c~;b::a~~~:lllle~ici:~uii; 
mllito · · ~nniM :iin....$ . deHca.dl';. R'I !festa typograph!" informa-se qU'em. tem I' maia permanente e agradave1 DOavenda uma bussooa, com os cowpeteootes lenço. E' dnns·"Vema' maia refr...

pés, em perfeito estado, pal'a trabalhar de cante no banho e . DO quarto do 
angenharia. bem como um par de cor en Qoente. E' eapeciAco contra a 

tr01ixiclllo e deDUidade. ·. 01ll8o ..tes, para medições, igualmenLe bem coo 3~::...t.,ca~ '*~. OI .saruda. 	 I . ' 

.' . 

.,.; 
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