
V. m EKERAGÃQ
FOLHA DIÁRIA, NOTICIOSA, COMMERCIAL, E FILIADA ÁS IDÊAS LIBERAES

SANTA CATHAH1NA
aivivo xvii

IV. 142

TYPOGRIPKII E ESCRIPTORIO
Ri;a DÁ Lapa x. 2

FSQ. OA DA CONSTITUIÇÃO

Domingo S do Jullio <le I HHr»
ASSIGNATURA

Capitai.. . .(semestre) . 5$00O
Pkü> correio » .... 6$000

Numero do dia
Numoro atrasado.

40 rs.
80 rs.

As publicações inedictoriaes,
declarações, editaes, annunçios.
etc, serão recebidos até ás A ho-
ras da tarde. Noticias importan-
tes—até ás 6 horas.

Recebe-se assignaturas para
annunçios especiaes, até 10 li-
nhas, para serem publicados dia-
riamcnte pela quantia de 2$000
mensaes.

Poderão principiar em qualquor
dia. mas terminarão sempre com
o mez. 

Os autographos que nos forem
remettidos não serão devolvidos,
embora deixem de ser publicados.

A «Regeneradod vende-se no
Mercado, taboleiro de Jorge Favier.

REFINAÇÃO DE ASSUCAR
DB

AIMTTJISESS & ALVES
Vendas â dinheiro: por 15 kilos

1' qualidade 5$800
2a 5$200
3a 4$000
4* 3$500

Em barricas de 75 kilos para cima a
dinheiro contado, tera 5% do abatimen-
to.

Deposito da refinação

15 RUA DE JOÃO PINTO 15
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ADVOGADO
sa@

P
O bacharol José Henriques de

Paiva tera o seu escriptorio de
advocacia á rua da Trindade n. 7.

Das 10 horas da manha âs 3 da ^
Utarae.

y

CORREIOTERRESTRE
PARTIDAS E CIIBGADAS DAS MALAS

Parto da capital:
Para Barrr.-Velha—nos dias 7 e 22, e chaga a

15 o 30.
Para Lages—a 7,17 e 27; chega a 6,16 e 2(5.
Para Oannas-Vieiras—a 5,13, 21 e 29; chega a

C, 14,22 e 30.' Para Laguna—a 5,10,15,20,25 e 30; chega a 1,
C, 11,16, 21 e 26.

Para Theresopolis e Santa lzabel—todas as
terças-feiras.

OBSERVAÇÕES
O correio para Barra-Velha conduz tambein

malas para S. Miguel, Cftmboriú, Tijucas e Ita-
pocoroy. Ode Lages—para S. José, Santa The-,
reza, Angelina, S. Joaquim da Costa da Serra
Ooritibanos e Campos Novos. O de Cannasviei-
ras—para Santo Antônio, Lagoa, Trindade, Rio
Vermeího e Ribeirão. O da Laguna—para S. Jo-
só, Palhoça, Garopaba, Enseada, Merim, Imbitu-
ba, Azambuja, TubarSo, Araranguá, Jaguaruna
e Imuruhy.

A WOS ESPECIAES

VENDE-SE
duas moradas de casas s-tas nesta ci-
dade uma á rua do Principo n. 170 e
outra á rua do José Jacques n. para
tratar com o p roprietario José Francis-
co de Souza, rua do João Pinto n. 5
armazém.

AO LEÃO DE OURO
Florentino J. Vieira

COM
Deposito de assucar refinado

DA
REFINAÇÃO

Dli
ANTUNES «&: ALVKS

vende aos seguintes preços a dinheiro:
POR 15 KILOS:

1» qualidade Rs. 5$800
2a 5$200
3a' . 4$000
4» .»"-¦ > 3$500

A VAREJO:
1* qualidade - kilo•2» »
3a »

400
360
280

4a » 240
7 RUA DE JOÃO PINTO 7

ESTRADA DE FERRO D. PEDRO I
A estrada de forro do &. Pe-

dro I continua a ser o assumpto
explorado pela intriga politica
para malquistar perante a opi-
nião da provincia os dous illus-
tres representantes delia no par-
lamento, os quaes como se sabe,
não poupam esforços e extremos
de finíssima prudência para sal-
var a importante empreza, que
tantas difficuldades e perigos
agourentam.

O requerimento de opposição
mandado á meza da câmara dos
deputados pelo deputado conser-
vador Rodrigo Silva, nos termos
ern que se acha concebido, não
denuncia verdadeiro interesse pe-
la causa calharinense, mas um
recurso de oppocionista que nun-
ca poderia ber usado pelos depu-
tados liberaes da provincia, ami-

gos do governo, perante o qual
têm de fazer valer os direitos li-

gados á realisação da empreza de
D. Pedro I.

A um adversário, cujo espirito

politico muitas vezes sobrepuja
altos interesses públicos, pare-
cera licito intervir nas questões
mais graves e melindrosas em
busca de matéria de opposição,
embora com risco de precipitar e
sacrificar o favorável desfecho
dellas.

. Não assim áquelles que têm

uma parcellade responsabilidade
na marcha dos acontecimentos, e
a cuja guarda e prudência foram
confiados os legitimeis interessei
de um povo, sobresahindo entre
elles o assumpto eni questão.

A estes cumpre aguardar a op-

portunidade. o momento propi-
cio não para conseguir somente a
mais prompta realisação possivel
do melhoramento, mas para sal-
val-o de um \ condemnação quasi
certa, que paira sobre elle, o na

qual ha poderosos interessados,
existentes talvez no seio da pro-
pria empreza, porque... é preciso
que se diga, uma gorda indemni-
sação vale bem os riscos da con-
strucção da estrada, dependente
ainda da procura de capitães.

Nestas condições, vê-se que
somma de prudência, de habili-
dade e zelo se torna preciso para
conservar á provincia a promessa
d'aquelle melhoramento e conse-

gtiir a sua realisação, talvez mes-
moa contra-gosto dos próprios
interessados directos.

Esse zelo, habilidade e pru-
dencia não faltão aos dous repre-
sentantes catharinenses, e, como
dissemos em artigo anterior, te-
mosa convicção de que elles sabe-
rão salvar a causa da D. Pedro 1.

A intriga politica póde depu-
tar adversários para acarretai
novos embaraços a. questão; com
isso não fará se não collocar os de-

putados catharinenses na neces-
sidadu de redobrar de esforços;
mas não acredite ella que por
esse meio consiga collocar de seu
lado a opinião sensata da provin-
cia.

Os factos fallarão mais alto.

Francisco os cidadãos Leoncio
Hypolito von Desheyden e Bento
José Feliciano Fernandes; bom
couto para 2o e 3° supplentes do
subdelegado de policia daquelle
districto os cidadãos João Fer-
nandes da Silveira e JoséBonifa-
cio Borges.

ACTOS DO GOVERNO DA
PROVÍNCIA

DIA 30 DE JULHO

Nomeando para o cargo de pro-
motor publico da comarca de S.
José o cidadão Joaquim Pinto
de. Lemos.

DIA 1° DE JUNHO

Nomeando, &ob proposta do dr.
chefe de policia, para os cargos
de 2° e 3« supplentes do delega-
do de policia do termo de S.

THESOURARIA DE FAZENDA
REQUERIMENTOS DKSPACIIADOS

Dia 22 de Junho
Adolpho Bruno, pedindo o pa- 

'

gamento da quantia de 550$000
rs. proveniente da construcçao de
uma ponte na linha da Limeira
nas ex-colonias Itajahy e Princi-
pe D. Pedro.—Informe a contado-
ria.

Antônio Anselmo de Oliveira
César.—Inclua-se na relação dos
credores de dividas de exercícios
findos que tem de ser remettida
ao thesouro nacional.

Dia 23
Thomaz Margitick, pedindo

iserapção do pagamento do im-
posto de praticagem, sello de pas-
se, sello de fretamento e despa-
chos, etc—Informe a meza de
rendas da Laguna.

Tenente-coronel Manoel Luiz
Martins, (referido no dia 18 de
Maio p. p.).—Informe a'contado-
ria.

Dia 27
Pedro Jacob Heyl, pedindo o

pagamento da divida de exerci-
cios findos, visto ter sido conce-
dido pelo thesouro o necessário
credito.-Informe a contadoria.

Adolpho Bruno, (2° despacho).
—Pague-se a quantia de 55O$00O
rs. conforme a informação da con-
tadoria.' Pedro Jacob Heyl, (2o despa-
cho).—Pague-se a quantia de..
159$700rs. conforme a informa-
cão da contadoria.

Dia 1° de Julho
Tenente coronel Manoel Luiz

Martins, (referido ao dia 18 de
Maio ultimo). — Informe nova-
mente o Sr. administrador da me-
za de rendas da Laguna.

Dia 3
Antônio .Anselmo de Oliveira

César (2° despacho).-Aguarde o
supplicante a consessão do ne-
cessario credito.

Por acto do sr. inspector da
! Thesouraria de Fazenda Geral
Idesta provincia de 4 do cor-

m
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rente foi iiüiiioado íi cidadão ma-
noel José da Conceição Junior
para»» cargo de escrivão da Col-
tectoriá da* tteridas Geraes da]
Villa do Tubarão.

A proposta para publicarão do
expediente «Ia pi evidencia da
província loi feita pelo director
gerente desta tolha e arrendai a-
rio «Ia officina, sr. José* da Silva
Cascaes. •

E^sa propostn foi preterida por
ser a mais vantajosa, visto (pie
nina das apresentadas não se sn-
geitava ás condições da concur-
rencia, c outra, por nào ser dia-
rio o proponente, e, oferecendo
menor numero de jornaes, se tor-
uava mais cara.

0 sr. Elyseu nào tem, nâo teve.
nem (píer contracto tilgum com o
governo, nem por si nem como
interessado.

Chegou da Laguna o poeta
Margarida, de que ha tempo dó*-
mos noticia.

Ali. por occasiào de um baile
na ve-pera de S. Pedro glozòü
elle c seguinte motte:

aO poeta da vel lia manta»
GLOSA

Meus senhores e senhoras
Hajào de me desculpar
Por aqui me apresentar
Mal trajado a estas horas,
Sem ter as vozes sonoras
Como o sabiá que canta.
Pela pobreza ser tanta
Não póde trajar de novo
0 simples cantor do povo,
O poeta da velha manta.

Apezar da desventura
E revezes da fortuna,
Das senhoras da Laguna
Aprecio a formosura;
Namorar fôra loucura
A este velho que espanta

Com o pigarro na gacganla,
—Um pandeiro enjoa lo—

.Nó Desterr» apejHdad"
O i><>- tn da celha manta.

Já decantei os amores
Decantei ri>"iiha< fa las,
\< beilas musas ala Ias
Já me offe receia <» flores
Que exhalarào seus odores
Do hvmencu na pyra santa.
Quanto a mocidade encanta
Para mim ora é martyrio !
Murchou qual a llòr do lyrio
O poeta da celha manta !

Poeta Margarida. ,

oiliar muito doce. enternecido, jsonham, acocoiados «com os ar-

(ÇAMBIÁNTKS)
os noos

Aos pobres
—M iiihu má»', minlia mfte, quanto g-anilesa
neHBtí- pulttcloi», quanta magestade;
como eesa gonté Iimle viver, como linde
uergrande BCinpre na f.lia riqueza.

N'.'iii unia lu^riinu siiiin-r—•• á iin^H
d'ontre as baixéllaa, d'ontre a uninensiaaafl
daprntno do ouro—a azul felicidade
doa bóna manjares du optima surpresa.

Nem um Instante os olhos rasos d'ogua,
11. in a ligeira osoilloçilo da magoa
11a viila farta de prnsrr, .sonora.

—Como[..•mo o teu louco ponsamento expandes
ftlho—a.ventura nilo ó sò dos grandes
porque.olha,o mar làthbetnd grande e,..cuõr»i

Cruz e Souza.

quasi queixoso—um olhar singu-
lar em verdade -ella ia e vinha,
quasi correndo, quasi saltando,—
com gestos de tníi gatinho que
brinca. Por fundo a tapeçaria na
qual indòjéntes Hercules, mis e
curvados, humilham, liando em
recas, o vigor saliente de enor-
mes músculos; e Narcisos, vesti-
dos de pagem, contemplam, no
espelho esverdeado das águas, os
cachos de ouro dos cabellos e a
aba vermelha das gorras treme-
rem por entre as amethystas e os
topazios de um pavão que coroa
o local do tanque.

Toda rosada em um amontoa-
do de sedas e pelucias,—pois
aiuda se nào tinha preparado-
ella comparava a sua com a bran-
cura nua dos gessos ou dos mar-
mores, fazia um mimosiniio de
llôr zangada diante de um espe-
lho de Veneza, n i qual só podia
ver uni dos olhos, e uma única
dascovinhas. ponjue havia, bem
no meio do crystal, um grupo
branco, opaco, de arlequins. Pon-
do-se nas pontas dos pés, estican-
do-se, estendia as mãos—máo-
sinlias de criança, rápidas, tra-
quinas, que sabem táo bem que-
brar brinquedos, para os bibelots
preciosos collocados na cornija
do cofre á Henrique lll; ria-se
do diabo do japonez, de carranca
furibunda, quo se esquartejava
violentamente em nuvens de ma-
deira; sorria-se apenas para a
pastorinjia de porcellana, cuja
saia azul e lilaz, parecida com.um
lagarto virado, no esvoaçar de
uma dansa immovel; abria as
caixas de marfim, incrustadas de
filetes de ouro: ficava admirada
vendoamitra em leque de um
Íris de bronze verde; achava mui-
to feios os deuses hindus que tem
uma ponta na cabeça—tal qual

0 PRESENTE DE SARA NOEL

Bra na véspera do Natal, em
casa de Silverio Bertin, de todos
os pintores de Pariz o que melhor
sabia ao sabor das parizienses,
conciliar a brancura dos braços e
do collo—como se o seu. pincel
fosse um arminho—e o avelluda-
do do pó de arroz leve; o artista
que não tem rival para entonti-
lhar sobre uma testa estreita a
sombra dos frisados. A Rosinha
tfüel__tão miudinha conhecem-
n'a, não?—parecia ainda melhor
n'aquelle grande atelier. Emquan-
to Silverio, sentado deante do ca- uiu» yo-i-a '«**-»^v — -_—-
vallete, ocioso, seguia-a com um los Prussianos, disse ella—e que

telhos nas inãosf.
Olhava para tudo. tocava em

tudo. nada punha no seu lugar.
Parou deante do fogão. Era um
fogào colossal, do qual pendiam
até o châO colchas de setim bor-
dadas a ouro—casulas ou toalhas
de altar, de que Silverio fizera
cortinas. Ella afastou-as, admi-
rou-se das altas cariatides de car-
valho e sobretudo da vasta larei-
ra onde poderia caber uma arvo-
re nova com toda a ramagem.

Entrou ella mesma alli dentro,
estalando de riso; ficou toda tesa
poz-se a dansar valsando e sal-
tou fóra bruscamente, atirando
com força as cortinas, vermelha
de prazer, como uma criança que
sae de um esconderijo em «pie
nào puderam encontral-a. Porem
o (pie a encantou mais, foi uma
chinella persa, de velludo purpu-
rino. bordada de pérola-inhas,
<pie (Jescobrio dentro de um ve-
lho prato de cobre burilado. Ah!
que lindo pantufòlsabe o que o
sr. devia fazer ? Já que estamos
nu Natal, eolloque-o esta noite
alli uo fogão. E o que aconselha-
va, ella o fez: col locou o chinelli-
nho por detraz das pesadas cor-
tinas. «0 pequeno Christo deve
ser meu parente, pois que tem o
mesmo nome que eu.

Vou dizer-lhe que traga um
lindo mimo para o senhor.» De-
pois,occiipou-se com outra cousa,
com o retrato de fidalga | ior aca-
bar: «Bonito, mas nada bonita;»
com um pássaro das'ilhas, em-
palhado, que trepava em ramo
de coral; com um alfange mettido
em bainha de prata cinzelada, e
finalmente achou-se tão fatigada
que se deixou cahir numa poltro-
na, cansada, dizendo:

—Uf! ébem interessante a sua
casa; agora, já que o sr. quer ti-

«i*
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ARTHUR ALBERTO

AMORES TRÁGICOS
PRIMEIRA PARTE

A'.e9S--t. «Se Sniut <J.,ir

VIII

MIRAGENS SEDUCTüRAS

)

Chegou a tarde..
Adelina, com a sua melhor toilete,

esperava a chegada de Luiz.
A moça queria vêr o effeito que a

sua belleza, realçada pelos adornos ar-
tificiáès, produziria em Luiz; queria
vel-o comtempal-a em extasis.

Com effeito o seu desejo foi satisfeito.
O moço, ao vel-a, soltou uma ex-

clamação de sorpresa, que despertou
agradável écho no amor próprio de
Adelina.

Sorrio-se satisfeita.
Toda a mulher que ama não deixa

de ser um tanto coquette.

—Deveras?... disse ella, vermelha
de alegria.

—A tua belleza rivalisa com a dos
próprios anjos !...

---Isso agora é de mais, meu caro
senhor.

—Não, querida; digo a verdade.
—Sabes ?... perguntou, mudando de

conversa.
—O quê, meu anjo ?

•—Que papai deseja ver-te...
—Olha, ainda ha pouco, quando re-

cebí a carta de teu pai, convidandp-me
a vir aqui, julguei ouvir uma voz doce,
maviosa, divinal, segredar-me ao ou-
vido: «Luiz, tu és venturoso...» Ter-
me-ia enganado, querida? Seria um
anjo que murmurou-me aquellas pa-
lavras, ou um demônio malfazejo qué
mofou do estado do meu pobre cora-
ção?...—Foi o anjo, meu amigo, foi o
anjo !... disse a menina, chorando com-
movida.

—Permitia Deus que assim seja...
porque eu serei o mais feliz dos ho-
mens, vivendo para amar-te, para ado-
rar-te... Tu serás a estrella que me
guiará atravez os precipicios da vida;'
serás a flor que perfumará a minha
existência; o idolo do meu coração; a
realidade dos meus sonhos dourados....

Oh! eu te amo!... exclamou a
menina, lançando-se-lhe nos braços.

Luiz, cheio de amor, apertou-a em
ãmòrozo amplexo sobre o coração...

Era a attração, na phrase de Ale-
xandre Herculano, de duas almas su-
blimes que voaram uma para a outra.

A chegada do conde pôz flm ás ex-
pansOes d'essas duas almas amantes.

Depois dos comprimentos do costu-
me, Adelina pegou na mão de Luiz e,
approximando-se do pai, disse-lhe em
tom solemne:

—Meu pai, eis o homem a que amo...
o homem generoso que abandonou os
seus para seguir-me, para enxugar-me
as lagrimas... Basta uma palavra sua
para fazer-rne a mim a mais ditosa das
mulheres, e a elle o mais feliz dos ho-
mens. . •

Adelina não era mais a donzella ti-
mida; era a amante apaixonada, cujas
palavras abalaram profundamente o
coração do conde que, disse, abraçan-
do a ambos:

—Sim, minha filha, Luiz será meu
filho, teu esposo...

IX

A NOITE TRÁGICA

Não ha felicidade perfeita n'este
mundo, diz um escriptor.

E tem razão.

Sempre que se é feliz, ha de haver
um demônio malfazejo que transforme
de um momento para outro a felicidade
em desgraça.

E' uma lei essa a que bem poucos
teem a dita de escapar; e não fazem
mais do que confirmar por meio de ex-
cepções a regra. • '-.'

Quem não naufraga hoje, nauíraga
amanhã; quem não naufraga amanha e

porque naufragou hontein...
Infeliz humanidade!.... Por mais

que te apegues á sciencia,.não conse-

guirás nunca mudar o curso da natu-
reza. Assim foi, assim é e assim ha
de ser.

Luiz e Adelino ignoravam que sobre

suas cabeças pairava uma nuvem ne-

gra, prestes a desprender o raio da

desgraça que devia fulniinal-os; igno-

ra vam que um abysmo incommensura-
vel como as profundezas do oceano, ia

abrir-se entre elles, separando-os para
sempre...

E esse abysmo, essa nuvem negra
era João. . _ ,.' 

Desde que vira Adelina, no seu co-

ração petrificado, pelo crime, denegri-
do pelo vicio, brotou o amor, mas não

o amor que nutrem as almas honestas,
e sim um amor baixo, vil, ignóbil, se-'

dento, um verdadeiro amor de bandido.
{Continua)
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raro meu retrato, nào me sne-j
cho mais: i>óde trabalhar.

—Nâo posso, disse Silverio,
deixando cahir os brados.

—Mas. porque?
Elle aproximou-se della, e ajoe-

lhou-se lentamente:
—Porque amo-a, disse elle.

II
Era verdade, elle amava-a. Lnx,

esta pequena Noel, estreara o
anno passado no theatro de la
Totir D'Auvergne, numa Revista
em que ella fazia o papel mudo
de aPhvlloxera* haviam-lhe leito
acreditar—tão tola era ella en-
tào,—que aPhylíoxeraB erao no-
me de uma rainha dos selvagens
(pie viera a Paris para se phòto-
graphar em casa de Nodar—e a-
gora, á força de protecção, tendo
um addido de embaixada chama-
do o negocio a si, representava de
Coelhinho Branco no bailado de
nma mágica; esta louquinha tpie
no espaço de doze mezes escre-
vera o nome cm todos or espe-
lhos de todos os gabinetes parti-
culares, e que em summa, era
simplesmente bonita—com a sua
carinha redonda e gorducha na

qual a bocea e os olhos pareciam
uma peonia e dous escovinhos
(bluets) dentro do leito côr de rosa
—elle amava-a! E, isso, perdida-
mente, havia mais de tres mezes!

A principio achando-o absurdo
quizera nào pensar nella, vencer

COMMERCIO

es>e desejo estúpido. nà<» indoj
mais ao theatro onde podia vel-a. |
evitando as ceias om que tdla pu-
desse estar. Esforços inúteis.

Rosa Noel empolgara-o e nào
o abandonava. E*te lindo poe-
Ihinbo, he pello de neve-, tinha
um modo de tocar tambor tà"
brejeiro, tpie era-lhe impossível
esquecel-o: era no seu coração
«pio batiam as pequenas vaque-
tus durante todo o tempo. Um
imbecil ? sim, um apaixonado.

Resignou-se a ser ridículo, a-
chando afinal o ridículo menos
estúpido (pie o soflVimento.

o Minha senhora, escreveu-lhe
elle, quer-me deixar fazer o seu
retrato para o próximo salào?»

Oh ! se ella o queria ! Prin-
cipalmente se elle a pintasse
em Coelhinho. Imaginem: mos-
trar-se a toda a gente, como etn
scena, sem ter necessidade de
para isso se fatigar. Por isso,
nâo deixou de vir â hora marca-
da: Até trouxera, por precaução,
o costume de Coelho. De resto,
nada atravancador;mettido num
lenço de rendas, cabia num bolso
sem enchei-o.

(Continua)

A-* *<•/«»«** «Sr*aliaUa*
As pessoas armadas 0**111 a SiUaparri-

lha de Briitol, e .juo residem noi dis-
trictos em que relnfio as febres intormi-
tentes a sezões, podem realmente zoiu-
bar des>a enfermidade aniquiladora.—
Um fra»co deste poderoso tonto > vegetal
afugenta os calefrios, e perseverando-
se no seu uso, as forças se restabele-
cem completamente, e o systema se for-
talece cou tra a miasma generadora da
moléstia. Klla tera sido univer*almon-
te. experimentada pelo espaço de 35 au-
nos nas localidades infestadas pelas su-
zõos e febres intermittentes. Porém
os bonetícos etfeitos dVste grande Espe-
citico conservador tia vida, não se limi-
tão a uma só classe de enfermidades; a
sua acção medicinal e tào extensa, co-
nio a das próprias molstias. Aí o-crofu-
las de typo mais horrível, o Cancro des-
trúidor, as contracçOes das juntas, tpn-
does e músculos, 0 entorpecimento o
congestão do ligado, o estado mórbido
do estômago e do ventre, a Asthma, a
tosseconvulsa.as erupções,o llhoumatis-
mo, a debilidade geral, são subjugada*
com uma rapidez o segurança tal, que
assombra os medico- os mais oxperimen
tados; graças âs suas qualidades sua-
vizadoias, curativas o fortilicantes.

Vende-se em todas as princípaes lo-
jas do drogas e em toda a parte do mun-
do.
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Sr. doutor Antônio de Lara da Fon-
toura Palmeiro, presidente nomeado
por Carta Imperial de 20 do correu-
te mez.

Paço da camara municipal da ci-
dade do Desterro, em *cssão extra-
ordinária de 28 de .1 unho de 1885.

O presidente da camara. João Du-
masceno Vidal.— Antouio Venancio
da Costa.—João Antônio Monteiro
Braga.—Boaventura da Costa Vinhas,
—Marciano José dc Carrulho.—Jono
Custodio Dias Forniiga.

¦ 

*

V

Desterro, 3 de Julho de 1885.
ENTRADAS

Itajahy—hiate nac. a5 de Março»,
l'd.. m. A. L. G. Bastos, tons.
20, equip. 2, c. arroz.

—Hiate nac. a Aurora», m. J. F.
da Silva, tons. 14, equip. 2, c.
arroz.

Tijucas—hiate nac. «Flora», 1 d.,
m. J. C. de Souza, tons. 29,
equip. 3, c. farinha de mandioca.

SAHIDA

Itajahy—hiate nac. «Joven Ca-
tharina», m. M. N. da Silva,
tons. 22, equip. 4, c. vários ge-
neros.

NAVIO EM CARGA

Rio Grande do Norte patacho
norueg. «Garibaldi», farinha de
mandioca.

MOVIMENTO DE MERCADORIAS

Forão entregues 21 volumes
dos armazéns.

Ile ii tli in e ii to» fiscaes
ALFÂNDEGA

Diale2 Hs. 365$068
Dia Rs. 858$562

1:223$630
THESOURO PROVINCIAL

.; 3.» Secção
Rendimento de 1 a 4 de Julho:

i_ CÍS( Geral  200$600
85~86[Bspecial. . $___

200$600

84-85-Geral . . . 2:239$155
2:439$755

ENTRE DOÜS
O mundo se acabará num di-

limo de água, disia um...
—Qual, tornava o outro; o

mundo só terminará n'um grande
incêndio;

—E' bôa então quer você diser
que pega fogo no mar, visto ser
elle uma parte do mundo.

—Ora, nescecaso se fôr á água,
também o sol fica molhado.

—Não sei; mas o que lhe asse-
guroé queo mundo não se acaba,
sem a aparição dos tropos e phan-
tasias de Virgilio Várzea e Cruz
e Sousa.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
Sycopliaiit»* !..

O estilo é homem, disse com
grande verdade Buífon.

O estylo do sr. Chaves no ar-
tigo—insinuação hontem dirigido
ao exm. sr. dr. Palmeiro,.ordenan-
do-lhe que tornasse sem eífeito o
acto de seu antecessor que de-
mittiu o proíessor subvencionado
do Tubarão, dá ao publico a bi-
tola do individuo quo produzio
semelhante disparate.

Crendo-se no tempo do honesto
Paranaguá, diz que ha sycophan-
tas em palácio, sem vêr que ati-
rava assim um insulto grosseiro
a S. Ex.

Julgaudo que o Exm. Si*. Dr.
Palmeiro tem medo de caretas de
pygmêos, declara-se em expecta-
tiyà sobre a annulação que de-
seja do acto do antecessor de
S. Ex.

Descance, Si*. Chaves, a admi-
nistracão Paranaguá passou, e os
sycophan tas não tem mais en-
trada em palácio nem governao
lá.

Hoje ninguém mais fala na Europa
senão das maravilhosas descobertas do
Sr. Pasteur sobre a raiva, suas vario-
dades e seu tratamento. Desde a in-
venção da vaccina por Jennor, nenhu-
ma descoberta tão importante se tinha
feito na sciencia medica, nem serviço
tao notável se tinha pi estado a huma-
nidade.

Mas, si o nome de Pasteur excita a
admiração e o respeito do mundo intei-
ro, não devemos recusar a nossa grati-
dão á outros sábios que consagraram
a sua vida, á cura de moléstias infeliz-
mente mais communs e quasi tão cruéis
quanto a raiva; a hysteria por exemplo
e a Epilep»ia,esta raiva dos ner-
vos que também faz sobrevir a espuma
á boca !

Estas moléstias, outr'ora, reputadas
iucuraveis se tratam hoje em dia cora
bom êxito, pelo emprego da solu-
ção anti-nervosa, prepara-
da pelo Dr. Laroyenne, solução cujas
virtudes estão provadas e cuja eiiicacia
não precisa ser proclamada.

A nossa intenção, não ó pois, fazer
aqui ura reclamo desta especialidade
pharmaceutica, quizemos somente lem-
brar aos que soffrem, o nome do Dr. La-
koyenne, pois elle bem o merece da hu-
manidade.

%IÍNliiuirii4«i Hilílur

O cidadão Patricio Marques Linha-
res, juiz dc paz mais votado da
parochia de Nossa Senhora do
Desterro.
Faz salxjr aos que opresente edital

lerem, que no dia primeiro dc Agos-
to do corrente anno, se deve reunir
a juntada parochia, para proceder ao
alistamento dos cidadãos da parochia
para o serviço do exercito e armada,
nas condições do artigo 9U § Io do
Regulamento approvado pelo Deere-
ton. 5,881 de 27 de Fevereiro de
1875, devendo esta reunião se ceie-
brar no consistorio da matriz em 10
dias consecutivos desde as 9 horas
da manhã às 3 da tarde: convoca,
pois, todos os interessados a compa-
recerem n'esse lugar, dia e hora, para
apresentarem todos os esclarecimen-
tos e reclamações a bem de seu di-
reito, afim de que a junta possa bem
orientada ficar da verdade, e Labili-
tada a fazer as declarações, e dar as
informações precizos a esclarecer o.

juiso da junta revisorio, que tem de
apurar esse alistamento. E para co-
nhecimento de todos manda lavrar
o presente edital, que será affixado
na porta da matriz e publicado pela
imprensa eque vai por mim feito e
rubricado pelo juiz de paz. Eu Theo-
tonio José de Souza, secretario da

junta parochial o subscrevo.—Theo-
tonio José de Souza.

Desterro, Io de Julho de 1885.—
Patricio Marques Linhares.

EDITAES
Tliesouro l*rovincial

De ordem do Illm. Sr. inspector
do Thesouro Provincial se faz pu-
blico que em cumprimento do que
determina no art. 17 do regularmen-
to que baixou com o acto do Exm.Sr.
presidente da provincia de 30 de Ju-
nho de 1883, se acha aberta á bocea
do cofre em todos os dias úteis, du-
rante os mezes de Julho e Agosto do
corrente anno,. a cobrança do Io se-
mestre do imposto sobre o commer-
cio, de que trata o art. 3o. da lei n.
1088 de 8 de Abril de 1884.

3a. secção do Thesouro Provincial,
4 de Julho de 1885.—O chefe de se-
cção, A. L. do Livrair.enlo.

ISmancipaçtEo

O Dr. Felizberto Elysio Bezerra
Montenegro, juiz de orphãos da
cidade do Desterro, capital da pro-
vincia de Santa Catharina, por S.
M.o Imperador a quem Deus Guar-
de, etc.
Faço saber aos que o presente edi-

tal virem que em audiência do dia 25
de Junho do corrente anno, ficão de-
claradoa libertos pelo fundo de eman-
cipação os seguintes escravos: Joa-
quina, matriculada sob n. 5 e sua
tilha Eulalia, matriculada seb n. 9,

pertencentes a J ustino José de Aberu;
Eva, matriculada sob n. 786, perten-
cente a D. Maria Helena Silvy. Para
conhecimento dos interessados man-
dei pássaro presente edital que sersí
affixado no logar do costume e pu-
blicado pela imprensa d'esta cidade.
Desterro, 25 de Junho de 1885.—
Eu Antônio Thomé da Silva, escri-
vão de orphãos, o escrevi.—Felisber-
lo Elysio Bezerra Montsnegro.

DECLARAÇÕES
Attenção

Vende-se a casa da rua 7 de Se'
Cuiiiiua Municipal

A camara municipal d'esta ca- . _- -
pitai faz publico, que em sessão de tembro n. 7; trata-se com o pharma-
hoje, deujuramentoepossedaadmi' ceutico Travassos; na rua do Menino
nistracão d'esta provincia, ao Exm. Deus.
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im® OE CABVALIlfl
De orlem da directoria previno

aus Srs.sócios «jue a recita do correi)
te mez terá lu^ar na noite de 12.

O sorteio «los camarotes será feito
no theatro ás 7 horas «la noite de

quinta-feira.
Defcterro, I dcJulho de 18H."». — O

secretario, liniruju; Tavarei.

ANNUNCIOS

PEITORAL OE CAMBARÁ
DK ALVARES DK S. SOARES

lm|»oi*luiite medicamento

recentemente chegado a esta cidade

listo uxcellente prcfparado, vulgar-
monto cúiiliecidu uò Rio Grando duSul

por Peitoral Iloinivopathioo dr Cam-
bani, ü «lc um gusto agradabilissimo o
muito üíflcaz contra a losso, d. lluxo,
rouquidão, oonstipaçòos desprezadas,
dores de yarganta, brouoliitos, oscarroí
de sanguo, catliarro pulmonar, dóros e
fraqueza do peito, tysica, asthma, co-

quoluclie, e todas as enfermidades la-
ryhgo-broncho-pulmondres, provado
por innumeros attestados dc pessoas cu-
radas n'aquolla provincia.

Para se conhecer a importância do

grande medicamentos — Peitoral de
Cambará—basta saber-se quo mereceu
nAo só a approvaçâo dá uraa sábia jun-
ta, como é a de Hygiene da corto, e a
autorisação de seu consumo por um de-
creto do governo imperial, como tam-
bem as medalhas do ouro da Academia
Nacional de Pariz o Jury da Exposição
Urizileira-Allemã de 188á, como pre-
mio a Uo útil descoberta.

PREÇOS

Na Agencia geral: Frasco 2$500, lt2
duzia 13$ e duzia 24$.

Nas sub-agencias: Frasco 2$800, 1{2
duzia 15$ e duzia 28$.

lllfi\IHEPÜ\l:ilCL\
LUIZ HORN & O.

PRODUCTOS (III MICOS, PHARMACBOTICOS. HYGIEMrfjS, ETC.

Grande deposito de medicamentos dosimetricos, especialidades francezas,
inglezas e americanas

Agentes geraes para toda a provincia—dos medicamentos hoineopa-
thieos do Dir. Sabino (de Pernambuco) das Pílulas Paülistànys, dus
medicamentos.

DE SADWAT
Representantes n'esra provincia dos principaes fabricantes e especialistas

francezes, únicos agentes dos preparados dentifricios dos RR. I'P.
Beiwflictinos, do Ferro Bravais, da Sol uçíloan ti-nervosa de Ldroyenne, do

if oli Boyaveau Laffecteur, etc.' 
Todos os artigos concernentes á drogaria e pharmacia, thertnoraetros de

clinica. Seringas de Pravaz, Seringas de Bomba, mamadeiras, fundas, pn!
verjsadores de líquidos, étç;

PRISCOS \m CASAS IMPORtóÉAS
9 Rua de Joao Pinto 9

! 
"Vende-se

um pintacilgo da Europa, cria-
idof. ;í filhotes cruzados com cana-

ria l»el«ra, ura cardeal e dois canários
atnburguezes; quem os pretender di-

| rija sc á rua da Constituição n. 5, al-
iaiataria.

TISICA HL10MI

j&tMMgji RAOSdeSAUDE do DTRANGKmm
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éV * Ai li eoatoe», etc. - Dose ord imiria : i, ta 3 grãos.
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^VCKAnLIL/^ Em pARiZ pharmaoln X.ER01
*1»>^—~*^»,m llAnnailnu ..ri. Imluy nn nplnrlnnui) Pli

_j.v paia Junta Central de Hygieae du Corte.'.oniàchlcos, purgativos, dopuratlvos, contra a ftltv
Obstrutçfio, a Enxaqueca, a.s ~" *"
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IPPROVADO PELA ACADEIDiiA DE MEDICINA DE PAUIS

O ÇarViVo preparado pelo Elr ES EI.. 30C ó de grando cfflcacia
no tratamento das

(¦nstralgiuN e moléstias <lo EKstomitffO c »!«« KnteMinoi»)
quo müítas vezes desespôfflo os doentes o ós facultativos.

Também é, em tempo de Epidemia um bom preservativo.
COMO GAKANTIA CUMPRE

0« arvâo de Eielloc
,;i sob a fórraa do 8*6 kx-igiii
u du Pastilha*. a assignatura

Agentes e depositários geraes n'esta

provincia-LUIZ HORN & C.a com

pharmacia o drogaria tVrtíaJoáp Pinto
ton. 9—Desterro.

DESCONFIAR DÍS FALSIFICAÇÕES
r • e das Imitações.

0 UNICO VINHO
ao Extracto

(le FIGADO de BACAXKAV

cujo uzo
produz os mesmos multados

que o do

OLEO de FÍGADO dB BACALHAU
é o

ginho ao <£ztacfo
de <§igadõ de §acdhm

DB

CHEVRIER

~VÊRbíÍDÊM 
HÕMÉÕPÃTHIA

DO LABORATÓRIO ESPECIAL HOMEOPATHICO DO DR. SABINO

\] 11)0 BARÃO NM \l
PERNAMBUCO

DEPOSITO: NA PHARMACIA DE LUIZ HORN &. C.
9 JHXJA DE JOÃO PINTO 9

Todos os medicamentos komeopathicos mais usados em glóbulos e
tineturas, carteiras de 12 e 24 medicamentos; Thesouro homeopatbico,

(obra) do Dr. Sabino, e as seguintes especiaidades:
Quiland—sp. Cura das Erysipelas.
Caiidounus—Facilita a denti(;ão e previne as convulsões.

HERVA II0MERIAN\ 
'

Remedio poderoso c eflíicuz para a
curada TIT.KINTLOSK PULMO-
X A ll Cli RONICA e rio todttf? as mo-
lestias do pulmão e dn garganta li-
cençiado pelo Ministério dos Nego-
cios do Império e approvado por
muitos governos e juntas de hygiene
da Europa, que fizeram obrigativo o
uso dá

HERVA ITOMERJANA
1141N rC^N|IC€*IÍVOM ko»|»itiieM.

10' iimiiiIo tniiiliein cm diver-
so* liowpilneM \\*\ €èrl«i e ilaw

provliiciiis.
Unico agente para o Brasil CAR-

LOS BERT1NÍ.

Cuidado com as fahi)kavõcs
A verdadeira e legitima

Herva é em latas redondas de 300

grammas; os rótulos são de papel
branco tinto em verde claro, litho*

graphado em tinta preta e impresso
o Pauucer da Junta Central de
HYGlIiNE PUBIJCA DO RlO DE JaNEI-
ro, letreiros escriptos em lingua na-
cional, firmados pelo importador
CARLOS BERT1NI - MARCA
REGISTRADA acima.

A BELLEZA ETERNA ia PELLE oitida ptlt uu ia

PERFUMARIA-ORIZA
de L. LEGRAND. Fornecedor da Corte da Rússia.

— «<»»«<*

CREME-ORIZA

EXIGIR A ASSIGNATURA CH EVRIERÍ

jWWMMfHl- s

Esta CREME amac/a
e hranqueia a PELLE

¦ DA-LHI A

TRAHSPABENCUeo FRESCOR
DA HÜCIDADI ,|r> ,

meimo n» mau avançada /etarfe |J||jii;|i
Pruern tamliera o rosto do t

du sardas o das rugas.

0RIZA-LAGTÉ
LOÇÃO EMULSIVA

I Uranqueiae refresca a pelle
| Faidesappartcerassardas.

0RIZA-VELQUTÉ
Sábio pela receita do-\'O.REVEIL.

suara para a pelle.

ESS-0RIZA
i,, Perfumes úo todos os
^ ramalhelesde flores novas.

gHSTOUTES IESPMÍ

Adoptados pela moda.

0RIZA-VEL0ÜTÉ
PÓ de FLOR d'ARROZ

adherente à pelle.
Produzindo o aveladado

do pecego.

fora com as Tinturas progressivas^
pnra o» Cibellos brancos. "*

gatí\ÍÍ 0EJAWESSKITHS0N
i •> * i ffltA "m unlca VIJr0
\ J * fíl fiSifr» Basta p»r» d»r
! < " r'iiVJ '''''I lmmedlaUmonte «os ,1 *¦ ^ RWI CrtelU»o * Barb»

* •«! 7'//Al » «BA cSr nntotal¦•» '•/_/«! Qutrquerqu».llaSeua

m
Cl 

"^3; "" 
COM ÈHTB LIQUIDO

< fêSBÍcáprecUoLAVàltSE «CABEÇA
^ fflSJ nam anlat ntm üepolt
Jt 831 APfLICAÇÍO ClMPtíS
¦fl S| Rosultfido Urimecíiaeo'i *l'i Ntóm«n"clui'»_j'o8s,ãcmA(<íWtt»rlqÍM d íiiudí.

M? a vende tm caia c/a todo»i
:•> filai: 

" ""õYciiriílirsInir 
tàgft

Vende.«ie em Üapueaia na
«PIIAHIIW i% «%MJC%iEH-
m<)y> «le Paulo Joaquim «le
oliveira. E na emprez da Agen-
cia universal de publicidade» Rio
de Janeiro.

DO SENADOJS. 16.18 E18 A
AGENTE NESTA PROVÍNCIA

Luiz Hora & Comp.
9 RUA DE JOÃO PINTO 9

n it |1111 il

EXPOSIÇÃO OE PARIS 1878
rOlíA 1>R CONCURSO

Cura
d.6 ritea_

pelo PÓ do

tm DGléry
vende-se em todas as Pharmacias. •

IB CONCURSO

m
ORSSA-OIL( Oleo paraos Oa,h>ellos.

DBSOONPIAR DAS FALSIFICAÇÕES #MERÒSAS. j]^|"naiSMESp^
Depositp principal; 207. rua Samt-Honorò, Paria.

flll
uma morada de casa com muito
bons commodos, ria rua do Coronel
Fernando Machado n.23; para tratar
com o proprietário Marianno Anto-
nio de Jesus.

fl
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