A REGKNKIllÇAO—Q uinta-feira, 3 de D ezem bro do 188®
ficâo dos autos constituem irregulari
dades, dignas de censuras e pelas quaes
advirto o juiz cominissario que as mes
mas deo causa e que as não corrigio e
rectificou, mas nSo tem o merecimen
to de annullar o processo. Silo nullidades nuas, sem fomento de justiça e
que não derão lugar a preterição de di
reitos, e antes todos os interessados forão ouvidos nos termos essenciaes do
processo e nada reclamarão. Ora é prin
cipio de direito: N eadm ittanturnullitates nudseac sine justitise fomento: G.
Dec 324, principio que judiciosameflte,
sustenta Almeida e Souza e applica em
sua obra segundas linhas, not. 232,
tratando de nullidade resultante do
defeito de citação. Confirmando, por
tanto, a decisão recorrida ex-oíficio,
pelo juiz commissario, a folhas 22, man
do que, findo o prazo lega!, pola secre
taria se expeça, em favor do posseiro
legitiinante, o respectivo titulo, pagos
os direitos devidos.—Palacio da presi
dência de Santa Catharina, 24 de No
vembro do 1882.—Àntonio Gonçalves
Chaves.— N’esta secretaria do governo
foi publicada a sentença rectra aos 27
diasdom oz de Novembro de 1882.—
João Vieira de Azeredo Coulmho, socretario.
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SECÇÃO POLÍTICA
P a r tid o lib e r a l
A presenta como seus candida
tos para as vagas de membros da
assem bléa provincial, c cuja elei
ção se procederá no dia 15 de
Dezembro, os seguintes cidadãos.
* PELO I o DISTRICTO

Dr. Pedro Gomes Argollo Fer
rão— Medico, residente na capi
tal.
2o DISTRICTO
João André Cogoy— Emprega
PELO

t S

relatorio com que o Exm . Sr. Dr.
Antonio Gonçalves Chaves, abriu a
vigésima quarta legislatura da Asseinbléa Provincial, no dia 6 de
Outubro proximo findo.
E ’ um trabalho que revela a alta
illustração e tino administrativo do
actual administrador desta provín
cia.
Agradecemos a offerta.
CONCERTO
Ante-hontem á noito, na agencia con
sular de Italia o casa de residênciado^Sr.
Josè Agostinho Demaria, teve logar
um concerto musical, realisado pelo
grupo de artistas lyricos italianos, que
se achão entro nós, e que para obsequiarem ao dito Sr. ‘agente consular
Demaria a isso se prestaram.
A orchestra, para dar principio à fes
ta, executou com bastante gosto: em
primeiro logar, o liymno nacional brazileiro, em seguida o hymno de Garibaldi e depois a sublime composição do
immortal Rouget de Lislo, o hymno
francez —a Marsclhcise.
Todos os artistas que tomaram parte
no concerto desempenharam com maes
tria a tarefa que a si haviam imposto,
tocando e cantando vários e escolhidos
trechos de operas, romances, etc., etc.
Estiveram presentes, além de outras
pessoas consideradas, S. Ex. o Sr. Dr.
presidente da província e o Sr. Dr. che
fe de policia.
Em um dos intervallos, pelo sr. Demaria foi offerecido aos seus convidados
uin ligeiro copod'agoa.
A modesta festa artística teve*começo
às 9 horas e terminou á meia noite, re
tirando-se todos os convidados muito
satisfeitos pelas agradaveis horas que
passaram, ouvindo o sympathico grupo
do artistas italianos.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

S o n e to
do publico aposentado, residente A o caro e talentoso estudante Adolpho
M ilitão de Carvalho, por suas seis
na capital.
approvações nos exames geraes
Dr. D a arte P araniio S ciiutel.
A mocidade ó a alavanca do tem
plo da soiencià, no fucturo; só eliti
E lyseü G uilherme da SrLVA.
tem o direito de ser a força motriz

’

SECÇAO GERAL

dos phenoimmos intellectnaes, das
grandes revoluções do pensamento
(Do A uttou.)

A mim dóe a barriga
Ver tal fócco d ’infecção
Ernpestando a atlimosphera
Da Assembléa em sessão.
A todos causa elle dores,
E dores cruéis que são,
A vibora maldiscnte
Que não tem educação.
Os extranhos sentem asco
Do contacto cm sessão,
Os outros curvtto a face
Vexados da discussão.
Deve este monstro deixar
A cadeira que usurpou,
Voltar ao pó donde veio,
A’ farda que abondonou.
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Sonnabend d. 2. Docembar d. J., zur
Einweihung des neuen Central
Stadtplatzes
DER

COLONIE G R Ã O -PA R Á

Direction der colonie Grãoaffecções e enfermidades dos cabellos, e este entorpecimento’ não pode Pará den 30 October 1882.
existir, quando os vasos superficiaès
G. M. S. Leslie, director.
recebem sua maior fecundidade me
diante a poderosa acção e auxilio
deste raro vigorador vegetal.
306.

ANNUNCIOS

EDITAES

%

DECLARAÇÕES

Dor unterzeiclinete Director
m acht hierm it bekannt, dass der
Se até a farda dc Urbano
neuangelegte Centra.l-Stadtplatz
Em seo lombo denegrio
d ercolon ie Grão-Pará, im m uE ’ possível não lh ’a darem
nicipium Tubarão, zw ischen Bra
E então, enforque-se, ouvio?
ço do Nord, und Rio Pequeno
Este ou outro conselho....
belegen, am 2 Decbr. d. J. feierAlguém houve que dissesse,
liclist eingew eiht weivlen soll.
Que um chicote o ensinaria;
Indcm ich hierm it zur T heilMas entendí que o. chicote
nahine an diesen F estliclikeiten
Com isso se envergonharia,
alie diejenigen Personen welche
Portanto esconde o rasto
sich für die Culturentwickelung,
Senão te ponho ao pasto.
unserer provinz interessiren, hi
Barriga me dóe erm it einlade, bem eake ich noch
dass die um fassensten vorkeA C a sp a o o u tr o s m a íe s
hrnngen getroffen sind, den
que aftligem o cranco inevitavelmen W ünschen der Besucher nach
te destroem a vitalidade dos cubei- jeder H insicht hin, m õglichst zu
los. O remedio soberano contra es entsprechen.
tes flagellos é o Toniro O riental, o
Den vereechrten F estth eilnehqual, como por encanto, prornptamern
im Yorans m eineu verbinraente os faz desapparecer.
Porém isto ainda não é tudo, vi- dlichsten Dank für das bekungorisa e dá toni á cutícula por tal fór dete Interesse versichernd, füge
ma, que não é possivel poder-se re ich noch hinzu, dass b ei etw a
produzir, á não ser que o seu uso se eintretender unglinstiger W itteja continuado.
rung, die A bhaltung der Feier,
A transpiração obstruida causada
auf Sonntag d. lO .D ecem ber verpelo entorpecimento da membrana
exterior, é a origem de muitas das leg t wird.

Alçando o livro collosal, ardonto
Traças no cranuo um sulco luminozo,
NOTICIÁRIO
E vaes seguindo o remontar garboso
T l u i s o u r n r ia d e E d iz e n d a
Recebemos pelo paquete R io Apa Do sol fagueiro là no espaço ingento !.
Venda de terras deuolutas
entrado hontem dacôrtc, um folheto Ergues a fronte juvenil potente
contendo os discursos pronunciados Já como heróo ou lutador famoso
Em cumprimento do officio do
nas sessões de 12 de Setembro e 4 E c’uma fórma de pensar honroso
Exm. Sr. Presidente da província,
de Outubro pelo Exm. Sr. deputado Fázss-te esperança da brasilea g en te!. li. 719 de 15 do corrente mez, e de
geral Affonso Pcnna.
ordem do lllm . Sr. lnspector, faço
Seis vezes astro de maior grandeza
Agradecemos.
publico para conhecimento dos inte
Einíiin là surges nos exames bellos,
Einliru
Iriumplius
ua
brilhante
em
preza!
ressados que, no dia 27 de Dezembro
A O rdem , é o titulo de um novo

campeão das ideas democráticas que Seis vezes quebras da ignorância os élos,
eahiu a luz na corte no dia 26 de No Seis vezes vives com mais sã firmoza,
vembro. Traz um importante ar Gemem seis vezos á louvar-te, os prõlos!.
tigo de apresentação e prometto
28 de Novembro do 1882.
bem que modestarnente, levantar a
Cruz e S ouza.
propaganda democrática.
Dezejamos longa vida ao collcga
L .e iã o v e r s o s
c permutaremos.
A mim dóe a barriga,
Foi prorogada ató o dia 15 do corren
Ver ousado ladrão,
te a assembléa legislativa provincial.
Narigudo, sem pudor,
Attacar reputação.
Amanhã deve effectunr-sc no theA ’ellc dóe a consciência
ntro S. Izabel, a ultima funeção do
Já
de tanta velhacada
em po de artistas italianos que ha
E também lhe dóe alingua
a ias se acha entre nós. Pessoas que
Intrigante, mal fadada.
assistirão ao primeiro espectáculo,
nos afirmão que ó digno de ver-se e
Dóe-me a barriga, é verdade,
ouvir-se, a maneira extraordinária
De nojo ede indigestão
porque dous artistas homens, conse
Desse ente tão diffamante
guem contrafazcr a voz c cantar cm
Desse infame, vil truão.
soprano, vencendo as maiores diffi
culdades, appreciando o espectador
A elle dóe a consciência,
Se é que consciência tem,
uma completa illusão, parecendo-lhe
Dellc doem os bolsos
ouvir algumas das mais afamadas
Por se verem sem vintém.
cantoras.
Não é isto vulgar, e denota muito
A mim dóe a barriga
estudo e trabalho para alcançar tão
Quando encontro tal purgante
satisfatório resultado.
Nojento urbano que foi
Os diminutos preços, convidão ao
Demittido por tratante.
espectador a ir apreciar estas duas
celebridades no seu genero.
A elle dóe a vil alina
Abjecta, corrompida
Por intrigas inil forjadas
Fomos obsequiados pela secretaria
,da presidência com um exemplar do
Por sua lingua comprida.

não o fazendo, serem onerados com a
multa de 5 por cento.
Consulado Provincial da cidade do
Desterro, om 2 de Novembro de 1882.
— Antonio L u iz do Livram ento.

Bom emprego
d e ____

CAPITAL
O abaixo assignado vende uma
Fazenda no lugar Chapada Bonita,
districto dc Lages, Munieipio de S.
Joaquim da costa da serra, tendo o
campo accomodações para oitocentas cabeças, com uma invernada mu
rada de pedra, tendo accommodação
para cento c cincoenta rezes,com caza
dc moradia com oitenta palmos de
frente, coberta de telhas, tendo boas
accommodações próprias para fa
mília,com trez excedentes mangeiras
e unia lavoura tudo murado dc pe
dra; quem apreteiider dirija se a mes
ma fazenda para tratar com o pro
prietário, isto é, até o mez de Março
vindouro, d’ahi em diante no lubarão, lugar dos Morrinhos.
Tubarão, 20 de Novembro dc 1882.

proximo vindouro, á uma hora da
tarde, perante a ju n ta de fazen
da, serão postos cm hasta publica
1,988,050 metros quadrados, ou cer
ca de de legua quadrada, de terras
devolutas situadas no lugar denomi
nado— Armazém—na cx-colonia Ázambuja, confinando, com o primei
ro lote, com a sesmaria dc Bernardino Antono Pinto dc Magalhães,
com a dos herdeiros de João Pache
co dos Reis; servindo de base para a
arre mutação o preço de dois réis cor
respondente á braça quadrada, já ar
— F in n in o José N a nes.
bitrado por esta thesouraria.
Thcsouraria de Fazenda de Santa
Catharina, 22 dc Novembro de 1882.
— A lfredo Tlicotonw da Costa I o escripturario, secretario da junta.
Oleo de Fígado de Bacalháo

C onsulado P ro v in cia l
IMPOSTO DE PRÉDIOS URBANOS

Pelo Consulado provincial d’osta ca
pital se faz publico, qde, do dia 1° de
Dezembro proximo futuro em diante,
durante o prazo de trinta dias uteis,
torá lugar á boca do cofre a cobran
ça do Ia semestre do imposto sobre pré
dios urbanos e de que trata a ultima
parte do art. 6o da lei n. 936 de 9 de
Abril do anno proximo passado, em to
dos os refuridos dias, das 9 horas da mamhã ás 2 da tarde, devendo os collectados satisfazerem o mencionado imposto
dentro de sobredilo prazo sob pona de,

PREPARADO POJt
LANMAN & KEMP, N. YORK

Extraindo direitamente dos fíga
dos frescos do Bacalháo por meio da
compressão, e sem acção calorica al
guma, depois de ter sido pescado nos
Bancos da Terra Nova. E ’ de gosto
agradavcl c contem V odo em gran
de proporção E ’ dc cffeitos admirá
veis no Curativo da Tísica. Forta
lece a delicada natureza das Crian
ças; faz engordar c coinmunica as
cores da saude aquellcs que fazem
uso d d ia .

