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nsisATOií':^
com que o Exm. Sr. Coronel Au-

gust I Fausto d" Souza abri >
a 1.* sess o da '27.' legislatura da

Assemblèa Provincial, era 1
de Setembro de 1888

Senhores Alembms dü Assciiibleci
Legis ativa Provincial

Io (Ml) 12 de "Maio ultimo
<iir esta Província o hson-
íim- o Dol- qnn do diii
a» (io minha nomeação
direitos á mi mortalidade

1111? tor ou irmão < todos os
lrasileiros, aportei a vossa belln
I p 11:11 I Ml .li» a». Ml»
a res po' i s. t b11 d :i d

Nome:
para pn:-<n-oado de
seguinte
adquiria

loffl
administra

S.> eu ji. partira da Cô.te anima
do do« mflhow» dewjos, |i«l» tem
nom quo muito svmpatbiso desd'
1801, e^es desejos tornaram in
t e n s i su i m o s assim que estivo em
.¦nntacto com o bom povo CJatbari
nensp, que me recebeu com a sua
costumada curdiali lade, o que fui
lendo ensejo de apreciar os atimi
Wi doles iiaturae» «« que pura com
esta riquíssima parte do Imperic
f..1 tão pródigo o O'arlor qu-, ;
noite a protelo estendendo solrn
cila o seu estrellado Cruseiro.

K", pois, com o mais intimo ju
bilo que hnj'í, cumprindo um grato
dever imposto p«11 a hei, vos s;tii io,
c o n íí r a f u l a n l o - m e co m a Província
pela colha (ju-

i ser lhcr;
se^uran so-vos qui3, opera io como
vós tia santa causa do pr«'^njs>o da
região que aqui representai1?, mi
nha ambição ficará plenamente sa-
tisfiMta se* de qualquer modo coa
correr |>arü a prosperidade delia e
pura a I' hcidado do seus estinuivets
habitantes.

Família Imperial
Amign devotado da Monareliia e

do Míniíirctiíi, profundo admirador
das viitud" s que ennobrecem todos
os membros :la Augusta I'armlia,é
com o coração transbordando de
júbilo que vo9 anuuncio a checada
uo imperador, que, com a precios;
saúde restabelecida, foi recebi d o,a<
pisar o solo da patria idolatrada
com aquelle deiirio de lelicidad'
que se sente ao recuperar-se o ben
que se julgava perdido.Como um naufrago que
pela» on ias, era «« approx.aia, nr»
se afasia da praia onde vé a
cão. afSim o coração do Brasil llu-
õtuava ha uia longo anuo, ás vezes
embalado de nsunhas espeiançat
outras vezes sepultado em triste a es-
alento ao iêr os telegraramas de
desespera do ra variação sobre o esta-

lo uo augusto o estremecido enfer»'¦uo.
Parabéns ao Braz 1 !
No dia '22'In Agos:o findo cessou

t horrível nivida. e os difusos lia-
Dl Lant -s na corte o vsrirn >i¦-?=(¦ fubur-¦ar ao lado da vii tm-aissima e santa
.rousorte, recebidos ambos nos bra-
jos de meio milhão de seus fiifios,
ira ns porta dos da mais viva e .-iuce-
ra alegria.

Ao ser ro-ebida n'esta capital
gratíssima noticia, vi com regosijo
intimo a espontanea manifestação
te contentamento dVte povo br:o-o

r» leal que, com os poucos recursos
.lê qui*. podia uíspòr de momento, mas
cheio ae nobre enthiid.a.-iuo, sou
be mestra:' quanto ama a pessoa do
\liiiiriicna o as lustitu cú-is juradasi|iie e;io ;i garantia segura da inte-
gnda ie, ua força o na p-osperiuadeda p;.tna.Por esse feliz acontecimento, de
qu" logo transmitti noticia a todos
os pontos da província, tenho rece-
biáo as mais covueaes congratula-
cões e a crteza de que foi geral o
jubuo, como era ne i-sp^rar.

Rendamos, pois, luíivores á Pro
videnoia, que, ainda uma vez, m09'
troa não ter exgotado o cofre de
bênçãos que sempre tem espargido
sobre a nossa querida pátria !

Lei da emancipação servil
Do mesmo modo que em todos os

pontos do Hrasil, foi nesta Capital
recebida com v.:i-d:ideiru eu th nsia.s-
mo a lei que extingui1' a malfadada
instituição que ha ma.s do aecu

fizeram jÜS j1Vi,na na nossa terra a raça hu"juiaiia em oppressores e oppriínidos.

lãu nabciam escravo
mais, também, bn de n
vo, graças ao gloriosoMau* destij a uno !

n i n n,irr r e:
Ho de ^

Secretaria da Presidenoia

outra, os preceitos do bivjno Mes'
tre e os protestas de tàdo o inundo
civihsado.

rieja dito em honra do caracter'atharmiMise que, ao ratar a auro
a luminosa ue 1^ de Maio dest'

levado

aauu, ja não haviau esoravus om
Província, graç.is ao esp rit--

¦ hilanlropico de seus habitante
fficaz propaganda realisada peia

imprensa e por um grupo ie nobres
cidadãos que tomaram valentemen-
te em seus hombrosa sublime mis
são de apagar a chaga repulsiva

do centro do Império se alas-
trava até os seus últimos limites
(.Jloria a essíos cidadãos ! Gloria t
todos aqu-lles quo íizoram caus:
coniiumii com seus gunerosos seut.-

ntos ! ei lona á excolsa íiegeut
do lmpeno, que, obedecendo ao
impulsos generosos do seu coração
nagnaiiimo, compartilhando os de
=ejos tantas vezes maniíestauos poi
icií augusto progenitor, e corres

mondo á vuntade nacional, que

Ao assumir o cargo que occupo
ncoutrei occunaiido ínterinamentt1

o d o Secretario o cbefe de secçã»
Joaquim Firmo de Oliveira e ncüle o
tenho conservado atò hojc, com ex-

ção do período de 21 do Junho ji
1U de Julho, no qual foi substitui )e

l)r. Jo i jurn Franc.sco d--
liarros liarreto rjnuomeauo f>el
(joverno (i irai ncceitou outra com-
mi;são não menos iinpürtunte.

A tarefados (;o uo so acham tolo-
em pi egados desta Ke [i irtioãi.

Cjin o euorme < xpejienle que <i:a-
ria ment'crcsce, entendi ue ver auro
veitar a reconheci ia aptidão do
mesmo L)r. liarros Liarreto, incum-
bmdo-o das fuucções de meu Uffi-
ciai de Gabiuete, o que me faculta
o art. 6." da lei n. 743 de 23 de
Maio de 1874.

Uovo declarar que estou satisfei
to com os serviços desses dous func-
ciouarios, assim como dos outros

mpregadosda Secretaria, pela leal-
daue o exactidão no cumprimento
de &eus deveres respectivos, apesar
do excessivo trabalho que pesa so-
bre elies.

Por esta raz.lo poço- vos que cree:^
mais dons ompregos, tia cathe-
^oria que jul^:ird''s mus convém-
jnte, afim do que o serviço se torne
menos pezado, h^-rn como av^men-
tardes os vunc.^neutos dos einpre
^ados dest:j >íc• r•1 i;iri;t e do The.suu-
ro Provincial, hhi: parando -os aos
do igual cutli -^or a da Secretaria
da Assembleii Proviccial, que tn
coütestavehnente tem a s -u cargo
menor som ma de trabalho e respoii'

bilidade.
\(A'íi t-iiiia.)

ASSIGNAT0HA
^ Trimestre 3#00&
| Peio correio: —semestre S^OOO
^ NUMKUO AVULSO 40 réis

mjpublica, som effeito o a;:to de 30 de
.fui lio fio d o que removeu da escola
Jo arraial do Portão para a fia fre-
£iiezia dos Baguàns a professorauib venci o nada I). \Iaria líliza de¦vndrado, que ora fica removida pa-.a a escola d1 sexo fivninir.o da vil-
ia do S. .Joaquim da Costa da Serra.

I'jX pediram -se as com inuni-

3 3VEÜ-N0DAPK0 VIJMCIA
liministração do Exm. Sr.

Coronel Dr. Augusto Fausto
de Souza

EXPRDIKMrK DO DIA \ UE
SETKMI3R0 DE 1SSS

P"era ;

Acto,—Declaraado, sob proposta
io dr.chefe de polícia, seio effeitoa
nomeação do cidadão José Isidrr
Al vão do cargo de 2." Suppleute dr
Subdelegado da freguez'a de Cai
nas vieiras, por não ter prestado ju-'rameato, e nomeando para substi

mbem a sua, poz um termoJiuil-o o cidadão M.inoel Victonno

ca ;0 JS.
1'iXoueran io, a pedido, do car"

t>'0 de ceiegade litterario do distri-
cto de Sebastião de Tijucas, o ci-
dadào Izidoro José Marques Firmo
e nomeando, sob proposta do dr. di-

Hor tia lutstrucção publica, parasubstituil-o o cid«uão Josó Fclicia-
uo da Silva Mucuco.

lüxpediram-se as oommuni-
cações.

- Nomeando o Dr, Sebastião Ca*
tão Calado para o cargo do delega"
do da llygiene na cida ie de Lapes.

Expecliram-se as communi-
caçôea.

Portam a.. —Concedendo licença
para que o uavio « Georg Brotto »
descarregue ro porto de Irnbituba
os mulericies destinanus á estrada
de forro l). Tliereza Ciiristina.

A" tliosouraria de faz-Tida. — De-
clarando que enviou a as.sembléa
legislativa copia do olTieio de S.S.,
afim de «rjr decretada urna verba
para a Camava municipal de S. Luiz
satisfazer o aluguel veucido e a ven •
cor do prédio em que celebra suaá
sessõjs e quo pertence ao Listado.

Mandando pagar ao negocian-
te Anastacio Silveira de Souza a
quantia de 38^401), de obj"ctos for-
necidos á mspectoria de bvgiene

ubbca.
Mau Jando pag-ir a Jo^c .Toa-

innm da Veiga a quantia de 120#
reis, de aluguel da ca«a onda func-
ciona a repartição das terras, dos

zes de .1 u i li o o Agosto últimos.

cora verdadeiro jub lo, a essa in-
stituição uefauda que humiibava o
Brazil

de Oliveira.
— Declarando á vista da proposta

Nesta terra da patria, em que já do dr. direotor geral da mslru

— Mandando entregir ao enge-
nheiro directit; nas obras militares»
Urb-ino Coelho de Guuvôa a quan-
tia He 303)ilí)0, para pagamento das
despezis feituri com as obras do
quartel da companhia <Je infantaria.

Ao tliesouro provincial. —Con-
ferino solicitou o dr. director da in-
strucção publica, diz que pode S. 3.,
si não houver inconveniente, da
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suas ,*,»» rPpa,liçaoea9J Das outras prcv,ne,as o,

<">»- W» F'TÜS ^ ""'i: 
;imuTto Hmilado. !Is-sT

cia para qua snjSo descontados aos .^^ ^ matrícui«dos liíl uiff. para ma.

Dia 12

vencimentos dos professores publ
cos de qualquer cathegoria e classe,

si assim quizerenl, as jóias e meü'a

lidadas da « Associação do Profes

sorado Catharinense ».
Deu se conhecimento ao dr

director da instrucção.
Ao commandante da policia.—

Communican Jo quo deferio o reque

rimento em que o guarda Roque

Cele-tino de Mattos pede baixa do

serviço.

mn france:' o um italiano.
O numero dos l>aeh«telan-

dos do corrente anno ode 51.

em I8SS

I O que não pudemos comprellen-
onntQ-lC dor—fo, este trecho de S ti.:- « A
-, *, . lilamura eslá anniqiiílada pelo ulti-

1 ,,-!) '-¦ ,ino orçamento, que ereoit ale im-
postos' sobre indtttlrias que nem

I,'18$'ti d existiam, »

C. Detaille teve a idéa de
organisar a estatistica dos
tremores de teria observa-
dos na Kuropa e na America,
tendo chegado aos dados se-

guintes:
1883 ....
1884 ....
1885 ....
1886 ....
18-57 ....

130
246
574
405
G65

, traur,
di>cii'>;"

: ois do u Ut

II: dado

A. sessão do hori

Depois de duas idéias aproveita-!
veis do Sr. Ihuselil c d" alirumas

palavras do Sr i oloo tino,justifica" -

Jo projecto que revoga artigos do
imento da caza, tomou voz o Sr.

Hiy-eo, parn fazer o seu bello t.i-
lento soflrer um lamentável eclip

A remoção da villa de S Mlgu
,ara Biguassú, longe deserofru-

sempre aibvliuo, poz
tom eão.

o 1):
mat

io, edifi-
tieliutel,

es-

Pci-r.

Todos estes algarismos re

I ucontoslavol monto

O laborioso artista Sr. Mi-
guel Anlonio dos Sanlos, es-
tabeleeido com marcenaria á

í?1"'1 rua do General Osorio, em
''"""Pelotas, remetteu-nos o se-

guinte importantíssimo att.es-

Deixou hontem o exercício
do cargo de Jui/. de Direitc
d'esta Capital o Dr. Antoni.
Firmo Figueira de Saboia,

por ter sido removido para a

comarca de Maranguape, na

Provincia do Ceará.
Sentindo a ausência de tao

distineto cavalheiro felicita-
mol-o pelo seo regresso a

sua Provincia natal. , „..,„„..„
SubstüueaoSr.Dr. Saboia trou 482 tremores de terra

o br Bento Josó Fernandes em 1885.
Barros que hontem mesmo póde assegurar-se,conclue
assumio o exercício. Detaille, que não ha dia no

São nossos votos que con- qual não haja uo nosso globo

cto de um conselho partidário,! _ ^  ___s re~ medida insinuada por considera- ^"j^ x'u0'VKm provar que O
presentao mini.na, mó.-'.õ 8 da m-àlot importância, dentre 2, p.ato-ai de Cam-
mente OS dous primeiros an-|„s qliaes destacaremos apenas a ¦*" ,,

nos a respeito.dos quaes não

pôde o autor recolher senão
informações muito incomple-
tas por ser então pequeno o
numero dos seus correspon-
dentes. Os dados referentes
ao extremo-Oriente augmen-
tarião aquelles numG-os con-
si leravelmente. Só no Japão
a estatística de Sckiga regis

nuo enteud,. eom a sande publica e àar í é mcontestavelmente
n,ues, 

firma „„ ™,i4„3,„p, um remédio sem igual para
¦,4plncas dos dois lngar-s. as moléstias do peito:

o município de s. Miguel foi « Attesto [\\e minhas filhas,
um das mais populosos da 1'rovm- Isol, ,u, de oito ai,nos de ida-
cia, mas infelizmente as Mires, que de e Sil vil, a, de cinco, sofffi-
dli lem remado de annos a ¦•sta1;, n, ]ia maÍS (le tres alllloshor-

parle, reduziram, espeeialmente a ,.jvelnieilte dc astllllll, que
população da villa, a vinte e cinco jj1(,g vin!la p0r aeceSSOS amí-

tinue S S. no seo novo e im

portante cargo as tradições
honrosas de seo nome como

magistrado illustrado e ho

nestissimo.

pm cessão do Instituto
Histórico, o Dr. Maximiano
M. de Carvalho propoz (pie o

instituto, obe leeendo a pre
cedentes de associações cor

numerosos tremores de ter-
ra

por cenlo lalvez üo que era a vinte
anãos.

No Biguassú pelo contrario gosa
se muito melhor sauoe; compare-si
0 quadro neerologieo das duas loca
1,dades e chegar-se-ha á evidencia
do que dizemos

Emquanto S. Miguel assenta-se
ú beira de montanha fioormt\ H

uassú se actu i f -¦;. do no do seu

Funccionam na provincia
,1o Bio de Janeiro 426 esco-
Ias publicas diu"nas, sendo
250 para o sexo masculino e
166 para o femenino; 10 mix
tas e 13 uocturnas para adul
tos.

Em 31 parochias nao lia

udados ti tão fortes, que eu
julguei em muitos d'elles ter-
se aproximado o lermo fatal
de fuás pobres existências.
Depois porem, que usaram o
¦Peitoral de Carnbarà,
preparação do Sr. José Alva-
res de Souza Soares, em A-
;osto do anno próximo pas-

='crC:rc^,rv-t-,r ad.s.Sdvina^iaUcad

cedentes re associações ou.. t,... ~- -¦

Veneres europòas, convide escolas publicas paia o sexo

Todas as assembléas provm
ciaesdolmperioaremetterem
para à corte, afim de serem
nollocados no jardim da pra-
oa da Acclamaçào, os emb le-

ins* de suas industrias, alie-

goricanieule representadas
om figuras de granito. —boi

remettida a proposta í, com

missão de estatutos.

feminino.
A matricula do ai,no pas-

sado foi de 19.123 alumnos,
sendo 12.228 meninos e 6 895
meninas.

A matricula nas escolas
noclur.ias foi de 4l_9 alum
Inos.

prender-se a dois municípios uu-

portantes. S. sob istiio e S. Josó e
ninguém dirá, em taes condições,
-ni(j se pnTiri o pnnniro ;>o sogun-
io pau estab'l;'c;ii,"nU) da scac da
villa.

IU argumentos dn Sr. Elyseo,
ins, não foram felizes e provoca-
¦am' mesmo uni ecl |ise para o seu
bello talento, ::¦ Ul ¦ dissèo.os, quan-
io se referiram ao ár. D.'. Montene-

ha quinze dias, de um novo
accesso, que cedeu prompta-
mente ao mesmo peitoral.

« Tudo que (ligo é verda-
le e o juro, se preciso fôr.—
fAiyyael Antônio dou San-
tos. »

iíísES
rro.

Esle distineto magistrado nem
veio aqui fizer time.nio, nem fn

Imar r^putirâ'

Secretaria da Presidancia

0 Hxm. Sr. Dr. Presidenta da

Falleceuhojee sepultar-se
ha amanhã ás o horas, D. Ma

ria E. de Souza Freitas, mae

extremosa do Sr. Pedro de

Freitas Cardozo.
(1 sahmiento terá logar na yà[

casa de sua residência, na

Praia de Fòrn, paia o cerni-
lerio da Irmandade de N. 8.

das Dores.

CAIXA ECONÔMICA

Movimento do dia ri dc Setembro

Entrada de deposito
nosta dala .... . .

Ketirada idem . 371ÍSÜÜÜ caracter do dl
tasagg entoes

314S00O

ui lüZtir tiniciuiu, ikui di {) ii,tcrn. M\ lir. rr^siuMuiu u:
lUtnrãn; á S checou entr»- província manda reproduzir o edi
igistrado integro. provecto,ltil[ abaixo trun-cnpto, para qu.

¦ „,m um nome feito, que muito Oj:|,eg._
honra, e não temes visto qoe duran -|,.csaa,,

lana ua Província suas seu-
tenças justas hajam levantado re-
olaLir.çõ:s. |

Juiz assim r.ão mereci; s<m- trata-,
lo peio medo que usou o Sr. Ely-ôoj
e. duramos mesmo, ,i",i, fira hem ao!

neto deptirido es-]
dentas, fura de suai

 „_.ptüt para qu
couhecinieiiLo dus iute-

•s:

Io dns depostos
jres^atr-1 daU.

].'xi-stein actualmente ma-

Iriculadosnos diversos cur
«os da aeaden ia rie S. 1 aub' 

,[ ,-.«1,1 lantes, dos quae'

'll.-sss.
'iljòi
'I
el.llll

THESOUUO PliOVINCIAL
3." Secção

De 1 a 12 dc Setembro
 3:1205746

rís^ão paulistas, 123 muiei-,

ros e 101 fluminenses.

, 1SS8 . .

Tenente honorário do ICxercilo

j Antônio Augusto Vidal, Juiz Mu-
inc,nal 2." Supplente em exerci-
cio dn Termo de ti. Jnsc, Provm-
cia do Santa O.th nina, nu forma
da lei.
Faço :-;ib"r que r.ão f-star.do pro-

— . — mn ahÍD ..u..v,—¦ ¦-.  ivido o i ITkmo ii«' l'i»rteiro dos audi-
C2SO0O,primorosa educação a lran«iidare,„ |i|..||._. .._,_,,. q>rm(li „ (|Ilili fu, ,.,.„„_.

Iraricur | artidano. ,du |(el.. L„, p,,,v_ni;iu_l n. 5.8 de 15
5G2:4.)GS4-i;i| Xãi; brilhem no torn"io nratevio,],, ..-_.br. 1 de lr'«J, f.ca oovamrnte

íys flllgores da sua iu:•• i 1:l;un:la,jobevto o ra»
is não sacrifique no interesse iiar-i,u, :1ieBi[iu of:
lorio, d»ixando oslentar-ae loraltrinta dia--, i
iituni-ntosquo ..s suas nnbre- qua- !,i'e,ir, ucn r
iaiiís d;lo IL*: piMinitte.m ter. |pretoTHitirn'jí-
0 legislado: deve >,er cal r.o. iimeiiLvs iu

2;5C3$3Üüi A' parte deira^as, que f f tu- ve an gc,14 d ,

iattnbiiir á exn-aeão pulilica, o .-m .lie igos.o j.

[•' ll.rrenos fo: bon, :,,diu.n, aux-- tl.-crelos n.""''""lhosâ 
lavoura , subsídios à igreja de Outubro

laa Pescaria Btava. Icou.tar mar

. forma d-

Otil 5350!

provimiTllo
o praso d-
lei, a datar

i ni qti-il üeT-irão os
:i n:-';st:M Uir seus r^qui1-

..líirous uos leteies dn
[(..creto n. 811 Je llll
1 H.')l :i J s;iOsÍ^ÒÍS í!ui

ddfU ,. ,,.8276 de 15
de 1881. Do que paia

iJtíi lavrai- o presente,
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que será affixalo no lugar do cov
tume e publicado pola imprensa.
Uidadede S. .losé, 21 de Agosto de

[888.  Eu Fernando Domes Cal-
deira do Andrade, Escrivão o escre-
vi. A(ssignado) .lii.tniio Augusto l'i
lia!. —Está conforme.—O Escrivão,
Fernando Gomes Caldeira de An-
dr ade*

Secretaria da Presidência da Pro
vincia do Sanla (Jatatliarina. em
i de Setembro de 1888.-0 Secre
tario interino, /oai/uini Firmo d.

Oliveira.

. '..¦ *»ifpr. d—, rtm. _•_¦*¦

Ministério da Marinha
REPARTIÇÃO DE PII..HÒES

Substituição de luz

Pharol de Aracaju, foz dorioüo
tinguiba

Provineia de Sergipo

BRAZIL

(_.• de ISSSj

Estando adiantada a construcção
do pharol de Aracaju, na foz e mar-

gem direita de rio Ootinguiba, pro-
vincia de Sergipe será elle inau-

gurado no dia 7 Setembro próximo
vmdouru, deixando do funecionar
uessa data em dlanto a luz proviso-
ria annunciada no «Aviso ais Nave-

gante.» de 17 de Março de 1884.
O apparelho de luz é dioptrico,

da 3' ordem, grande modelo e exhi-
birá luz brancafixa, variada por
luz scínlillante, de 3o em 3o se-

gundos, ílluminando todo - '•"-¦

son te.
O plano focai eleva-se

metida ção do Miniturio da Marinhai
constante do Aviso de 2(1 do dite
mcy. de .Julho. !

O arrendatário deverá prestar a
necessária fiança para garantir a
Fazenda Mscional e não será acei-
ta proposta alguma sem que seja
aeoinpantiada du conhecimento de
deposito da quantia de 5001)000,
com a cláusula de reverter o mes
mo deposito aos cofres públicos,
scill recurso algum, caso o propo-
nente preferido recuse assignar e
contacto.

Thesouraria de Fazenda de Santa
Catharina, 9 de Agosto de 1888. —

João M de Bittencourt Cidade, 2.'
Escripturario, servindo de Secreta-
no da Juuta.

'AQUETIÍ

RIO NEGRO
procedente do norte, deve
aqui chegar á IG do corrente.

IPAPELPIII
O PAQUETE

esperado do Sul amanhã á
noite.

O Agente—VilHa.

Ül
PARA FORRAR

r ande e. variado sortimento,
padrões modernos, Ichegado'a 28 do corrente no vapor
« Victoria ».
Faria, Irmão «Sc G.

iiori

33". 50

[Administração dos correios
CONDUCÇÃO DK MALAS

De crdem do lllm. Sr. Adminis-
trador faz-se publico que achando-
se em concurrencia o serviço geral
da conducção das malas do correii
terrestre neste província, parao an.

próximo vindouro. recebein-se|
nesta repartição propostas em car-
tas fechadas, dentro do praso de 30
dias a começar da publicação do

presente edital, para o serviço das
uialas uas seguintes linhas de cor-
¦eio:

Laguna e portos intermediários
Lages, idem, idem
Barra Velha, idem, idem
Freguezias da ilha.

Para os devidos esclarecimentos

EiplÉI li
OIT -FEIRA. 13 00 CORRENTE

AS 11 HORAS EM PONTO
_Va rua daOonstltuloão

iondo-so o negocio
de seceos e molhados entabe-
lecido ua cas-a n. 13 da rua
da Figueira, esquina do bac-
co do degredo 0 local c bom,
\>ov .ser beira-mar e muito pro-
curado pelos etnbarcadiçoa.

O motivo Ha vend». é ter sen dono
de retirar--*!, para fora da capital.
Quem [jretender dirija-se a mesma
icasa.

Josc Francisco Gouvèa.

lí
José de Araujo Coutinho

U rilano locai t_.Bv_.--n. «« .«" *«*¦•* "" 

[109 6 pés) ao nivel do-òlo, e _8,27jpodem os proponentes se dirigira
í12õ'5 pós) ao do nivel médio das esta administração.

marés, e a luz será visível da dis-l Administração do Correio de San

Attenção J
Aluga-se o predio á rua da

(Constituição ti. 72, onde func-
a pedido do lllm. Sr commendador'cloilOU a fabrica de refina-
José tlelfino do Santos, qne se reti-|çy0 f|e assacar (te Antunes
ra para Corte no prim-iro vapor.j^ Alves, COIH fundos na rua

fa.-aioilao.lo todos os Augusta e bastante capaci-
dade para deposito de mer-

supox-iore* movols 
cadorfas

que ornão a sua casa de residência,] a. c|lave na loja de Severo
os quaes constam de: rica secretáuj^ pereira & C.
na, sofàe cadeiras de estufo, cadei-l
ras, ditas de balanço, poltrona, e>'JTqwq
tantes para livros, guarda-roupa,-*'w 

°

guarda-vestidoa, lavatortos, camas,j
cortinados, armários, meza de jan-.
tar (obra importante), ditas diver-l

1888 —Pedro A. Duarte Silva.
tancia de 17 milhas, com tempo

claro.
A torre, de forma troconica, ê

de columnas de ferro e assenta so-

bre esteios de rosca,systema « Mit-

chell », é pintada de branco, assim

como a casa dos respectivos guar-
das. comprehendlda na mesma tor-

re, a um terço na bas».
Do alto da torre far se-hao os

signaes guiando os navios na eu-

trada e sahida da barra.

Vosição geog-aphica:
Ut. 10- - 58' - 20" S.
Loog fl- _«'—23" 15 Rio deJaneiro

, 3T_4,-00"0. Giw.
« 3.--24'-10" O. Pariz

Repartição dos Pharóes, Hm de
Janeiro.em (ide Agos(o rio 1888.—
Pedro 'Beijam m ile C.rque.ra Li-
ma, Uapitáo de fragata, Directot
Geral - Conforme.—Qointino Cos-
ta, «Japitõo do Porto.

Catharina, 11 de Setembro aelsas, vasos louças, porcelanas, ciy

e variado
sortimento

1 C.

Thesouro provincial
Em virtude de ordem ae S. I__. o

Sr. br. Presidente da Província em
officio de 21 de Junho próximo fin-
do, manda o lllm. tir. Inspector fa-
zer publico que nesta repartição re-
oembemse de novo propostas att. o
dia 15 de Setembro prestimo vin
douio, a 1 hora da tarde, para a

taes, espelhos, quadros» lampeo
relógios, cortinas, tapetes, canto-r _jr0 a 28 ,',;
neiras, e muitos outros objoctos de
uso para casa de famiLa.

acaba*) de receber p(,lo vapor
ctoria » chegado do Rio df

«Vi
Ja-

bom i

ALUGA-SE
a casa n. 49 da rua do Principe,
aro pri a para negocio; tern armação,
balcão, grande deposito para cere-

..„ , - . jae?, paióle armaztm, e bem assim
construcção de estradas econômicas, commodos para pequena família.
com ou sem privilegio, est.belecen- Trata-se com o proprietário, nu
do barreiras nos logares mais con- n)a ,jas pq^es u. 1.
'ementes para a cobrança da taxa —
itinerária, de conformidade com a
_ei n. 1180 de 10 de Dezembro do
nuo pussado.

Thesouro Provincial de Santa Ca-
tharina em 14 de Julho de 1888.—
O 2" Escripturario, Marci.no B
Soares.

inte, um
variado Mjrtüiv.rito do

Seceos e molhados
ferragens

e armarinho,
..scoll.ido a capricho pelo sócio ge-
rento Fábio Antônio do Kana.

uma ennôa pequena, cn per-
feito estado. Informa-se nes-
ta typographia.

Thesouraria de Fazenda
AIllH-NDAMENTO Di ILHA DOS RATOS

Ue ordem do lllm. Sr. Inspector
faço publico que, no dia 12 de Se
tembro p. futuro, perante a Junta
de Fazenda cesta Thesouraria. pòr
se-ha em haata publica o arrenda-
mento da Ilha dos Ratos, por tres
auoos, nos termos da parto 15 ' do
ortlgo 51 da Lei de 15 de Novem
bro de 1831 e Jfl accòrdo com o j; 3'
uu artigo 8 da Lei u.'.1348 de .11 de
Outubro do ai,no passado, como
determinou a Presidência da Pro-
vincia em i_.ffic.io n 490 de 31 ae
Julho ultimo, em vista ita recom

«NC10S

N. de Navegação a Vapor
O PAQUETE

segue para o norte da provin-
cia no dia 13 do corrente ás 9
horas da manhã.

LOTEIS 1 PROVÍNCIA
Premio maior 3:000$00Q

1 premio de 6003000
» ,, 300S000
» >» 100$000
» 608000

10 » 408000
50 » 1"$000

»».... 808000
250 »  48000

Osbllhotesdosia loteria vcnrlo-se om to-
das as «Mozas do Konila» o Collectnrlas da
iJi*ovinoia, o noEscriptorio eom ral nestaCa-
pitai, ostabolocldo no j.ioclio do T._.o__ou_-o
Provincial. Entrada polo laçlo tio mar.

Bilhete inteiro . . . 48000 | Quario 18000
O Thesoureiro, FELIPPE SCHMIDT.
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RUA UO PRÍNCIPE
ÜESTElíRO

Esla casa possuo magnifi-
(•os nppart.ilhos de enender-
nnçno .Io obras impressas c
feitura d<> livros cm bi*anco.
Tem exccHentcs nidcliinas
para (.íiutur, ri«car e po^i-
nar, e lambem para carlona-
sem, ou qualquer serviço
adlicront^ a arte.

GEOLOGIA
DA

p i; o v í N c I A
Dl!

si® cm
pol;

Canon Van-Lede

Oleo de babosa
Ijr.lTIMO

".'¦''"Maraviiliosa essenc.ia preparada por"J""'! Jaime Paradeda
A PPROV ,\D.\ PKI, \ TíXM -V. .Il'NTA DH

flYfillINK PlMíMOA DA CnilTH
In d uiiniros om-tilioados de med:-

cos d'st.incto> r> do possoas de todo
¦ ) cvileiki :iM.oh!'.'ud e jjvoconipam o
Sabão Russo, para curai.

!f^neimadu/as Duros rliíumaticas
Preparação especial de L7\auhrarc Nfovral^ias Dôros dn cabeça
per a uso do ccihcHo, ' Inniciixdo-o j ('o ti t n sõ«-s» Kspinlns

macio, liistruso c jiexwel iDarthos F ri
Restaura o cabello, dando-lhe

vitalidade e destroe a caspa

Vemle-se nesta typngra-
phia mo preço de 500 réis ca-

RUA DO PKTNCIPh\\A folheto.

Prepara-pQ no laboratorio espe-
cialda pharmacia
Raulino Hora & Oliveira

15— ItUA DO PRINC1PK —15
Cidade do Desterro, Santa Catbavin-

Proço . . ÍOO rolf
Grande rcducuão

para as vendas o"1' atacado.

l^m pingensPannos

' U10 3
Sardap

Caspas Ru^as
Dôrps do Juntos Mru peões cutaaeas

Mordeduras de iriscctos vene-
uoaos, etc., etc.

Vonde-se em todas as drogarias,
pharmacias, casas de perfumarias a
armarinhos.
DEPOSITO EM STA. CATIIARINA

Pharmaci:i e drogaria de

RAULINO HORN & OLIVEIRA
1 5 Rua cio Principo 15

a

ni,AJ ai

1 I T$ ¦
p .a Si V
t] i <i \ s

J ...Li jJki.

9
5.1

II?
1U U. '5)IEl

^Tc-p

F^-e afamado e importante medicamento
v a 1^,1 pulmonai-, brouchltos, 11-.a«üo o in.lo.naçllo do la.-yn-

",l1 -o,' ••oaquldão, coquoluoUo o po.-dft <lo > o/ .
rv-^ dos a^sntss o depositários jraasn sstaprovinois

* 
R AULINÔ HORN & O LI V±31R A

riiI'X.'OS: aJSOOofiwoo, 13»000 raolo dúzia o S4ÜCOOO a rtuzi».

Cuidado com as imitações !
Cuidado com as falsificações !
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VENDE-SE a chacnra fita ao alto
do Uemiterio Publico d esta cidurf^,
a qual confronta por um lado com
a cbacara de 1>. Maria Aguiar, e
pelo outro com o Cemitério \ile-
mão; para tratar f-om .Io?'' Nunes
l.ousada.
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