
 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Itajahy, 15 de Setembro de 1900

Origens repuglicanas, por Felicio Bnerque, 1 " Secção - Edificio da Escola Publica do
Quadroi:l. da Natureza, por A, Humboldt 2" sexo feminino d'esta cidade; MeS(11'ios

<' O Jdeaà!la M�manicl:de, por ChI'. Kl'au�e eiS:�I� Lourenço de Souza Rochadel, Ludovino
Btudes d' Economie Politique. por H. Au)!'. xn- José Gomes, Jacob Heusi. Julio Kumm e

let 1 vol. -Ioão A nselmo 'I'exeira ; Supplenies-« João
O Christianismo e o Progresso por Q, Antonio (ia "a. ;\1 anoel de Souza Cunha e Bento

M. Costa 1 vol. Gordiano de Oliveira, 3,a Seceão - Edi-O Fim dos tempos, por um catholico 1" '

O Sul. por Domingo!; Nascimento 1 " ficio da Escola Publica do sexo mnsculi
Bot"chaftsemer)lal'H'haclFlol'iano Peixoto 1 ti no tarnhem d'esta eidade : Mesarios-
Calorico, Luz e Electricidade por Jo�é Brasi- .losé Faustino Gomes. Alexaude Justino

liano 1 vol.
Discurso do Dr. Joaquim Nabueo 1 " Regís. Alfredo Luiz Büchele, João Kra-
Conferencla politica, pelo DI'. Cesarzama 1 " cik e Lucindo Alves Pereira; SU1Jp7entes
Pela Republlca contra a Monal'chia, Cdbferencia� - Dr, Pedro Ferreira e Silva, Agosti-

do DI'. Silva Jardíru 1 vol. nlio Fernandes Vieira e Antonio QueirozA Republica no Brasil, pelo Dr. Silva Jardim 1 " de Almeida. 4,8. Seccão _ Edificio daConferencia, pelo DI'. Alfredo Pinto 1" '

O Amazonas, pelo Dr. Oscar Leal. 1 " Escola Publica rnixta da Penha de Ita-
A nova Capital Federal, pelo Dr, Antonio Pi- pocoroy ; Mesarios - Antonio Joaquim de

mentel 1 vol. Macedo, Serafim Maximo Pereira, Igna-Traços epidemiologicos da febre amarella pelo Dr.
Olyntho Dantas 1 vol. cio Caetano Vieira, Amandio Joaquim de

(Continúu) Sant'Anna e José Vieira Rebello ; Sup;
�!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!IIlIII!!IIlIII!!II!'I"I!!IIlIII!!IIlIII!!II!'I"I!!II!'I"I!!� pleniee - José Duarte de Mello, Felismi-
-: -

no Vieira de Macedo e Hermognes AI-
Tribuna livre ves de Souza. 5.& Secção - Edificio que

serve de capela na na sede da ex-colo
nia Luiz Alves; Mesarios - Antonio Ig
nacio da Silva, Jorge Hess, Constante
Melchioretto , Rivau Felice e Mareilib
Francisco 'I'exeíra ; Supplenfes - Samuel
Heusi, Manoel Antonio da Silva e Gel'
mano Müller, 6.a Secção - Casa do ci
dadão José Rudolf na sede da mesma

ex-colonia ; Mesários Luiz Bompani. An
gelo Tironi, Frauz Seefeld, José Rndolf e

João Gaya; Suppleuiee - Dr. Pedro Fer
.lD. JK, PB. GR. GM. JK . .JG. , reira e Silva, De-Dea Fortunato e José

Francisco do Nascimento.
Paço Municipal de Itajahy, em 26

de Agosto de 1900,
O Pre-idente do Conselho Municipal.

Samuel Heusi.

(Por publicações n'esta secção a redacção não

__ ��ceita responsabilídade).
� - - - - - - - -

-. - - - - -_-",..,....,

UM GRANDE MEDICO.
Attesto que tenho empregado em minha clinica

eom muito bons resultados o preparado (pílulas do
Dr. Faro), considerando-u um dos melhores reme

dios para molestías do estomago, tlgado e intesti
nos Tudo isto atftrmo em fé de meu gráo,

Cidade de S. Paulo, 2-7-91-;.
Dr. ,Nestor ele Carvalho.

Firma reeon hecida.

Editaes
O Cidadão Samuel Heusi, Presiden

te da Commissão Municipal de Itajahy, etc.
Faz publico que de conformidade

com o disposto no § 2° do art. 30 das
Instruc�'ões a que se refere o Decreto n.

:3459 de 28 de Outubro de 1899. desig
nou para tmuscre,'erem as actas da elei·
ção de 16 <lo C'orrente mez ; da. la sec·

ção o cidadão Luiz TihuJ'eio de Freitas.
da 2" s�c\'ão o escrÍ\'ão da Paz José Po
liciano de Miranda, da ;iasec<;ão o Tabel
lião Donal Paulino de Campos, da 4a
secção o escl'ivãO da Paz Manoel Henri
que de Assis, da 5a secção o cidadão
Germano Burchart e da 6a secção o ci
dadão Manoel Antonio da Silva, E para
que chegue ao conhecimento de todot3
publica-se o presente.

PI\\'o Municipal de Itajahy, em 6
de Setembro de 1900.

O CPl'ef'idente da commi��ão Municipal.
Samuel Heusi.

o Cidadadão Samuel Heusi Presidente
do Conselho Municipal de Itaja
hy, etc.

Faz publico que no dia 16 de Setem
hro proximo liie procederá á eleição para
um Deputado ao Congresflo Nacional, e

convida aos cidadãos eleitores para ás
dez horas da manhã do referido dia, mu

nidos de 6eU! tituloJ e de uma cedula
('om um só nome e conlo rotulo -para
DeputadO - comparecerem e votarem,
os da la secção no Paço Municipal, os

da 2a secção no edificio da escola publi
ca do séxo feminino d'esta cidade, os da
3a secção no edificio da escola publica
do séxo mascu!tno lambem d'esta cidade,
os da 4a secçno no edificio da escola pu
blica mixta da Penha de Itapocoroy, os

da 5a secção no editicio que serve de

capella na sede da ex-colonia Luiz AI
,'es e 08 da 6'" secção na casa do cida
dão José Budolf na sede da mesma ex

colonia.
Outrosim convida a comparecerem,

no referido dia as noves horas na ma

nhã para organisação das mesas eleito
raes os re�pecti\'oE. mesllrios e suplentes:
1.& 'seeção - Paço �lunjcipal; Mesn

rios - Olympio Aniceto da Cu�ha. José
Francisco do Nascimento, FranCISco Boa

ventura dos Santorl, Agostinh.o, Fe�'nan
des Vieira e João Jacob Heurl SobrInho;
Supplentes - Samuel Heusi. Paulo Sehe

eft'er e ,Manoel Fernandes Vieira. 2. a

A' Commiss ao abaixo assígnada, encarregada
da. festa de NO�Fa Senhora das Dores n'esta villa,
cumpre o dever de communíear ao povo Camboríu
enso e dos munielpíos vizinhos que devido a mo
tivos Imprevistos fica a mesma festa adiada para

Offlcinas de ferraria o proxirne dia 7 de Outubro.
1.1 A mesma Cornmissão sollícíta das Exrnas.

e que portanto ach�-me habilitado a executar doi familil': «le�te ,�!unicipio,. It:jahy e Porto Bello

modo o mais perfeito, em breve tempo e por pro- a�g,uma, ,prend,," offer�Clda� a mesma Imagem
ços baratissimos toda e qualquer cneorumenda. pala abiilhantai em o leilão que terá Jogar em to-

Bspecíalmente encarrezo-rue
das :lF noute.F de no_vena., .e os abaixo assígnados antecipando desde Já

do fabrico e do concerto o s eu eterno agradecímento pelo bom acolhimento

(las machlnas, trabalhos 'de que 3; Exmas. familias dispensarão ao seu justo
� pedido, fazem ardentes votos a Nossa Senhora.

bordo, carl�OS e carroças, das DOI't'f:, para que ella conceda as mesmas e a

f' d d
sua respeitável família dias os mais felizes.

erra uras, macha os, Camboríú, 25 de Agosto de 1900.

foices, A Commissão

Vende-se nesta typographia:

r,' t t 1 vidro
ln a pre a 12 vídros ,

$160
I,�ESTA DE N. S. DAS DORES

1$600 N A V I L L A D O G A R C I A

Communico ao respeitável publico e sobre
tudo ao!' meu!' freguezes, que tenho muito RUg
mentado e aperfeiçoado "I' minhas

em geral de tedos os trabalhos da ferraria e

serralharia.

Guilherme Hering 8- C.a

Benjamin de Souza Vieira.
José Joaquim Rebello.
Felippe FI·anCÍ.$co Ramos.
Domingos Raymltndo Vieira.

CIRCO DO MUNDO

MERCADORIAS I POR

480 litrOt'
1 kilo
60 kilos

dito
1 kilo

dito
1 kilo
tina
Arroba
1 kilo

dito
"

"

um

45 kilos
45 "

45 "

I Barrica
2 .IIIelo sacco
60 kilos
60 "

15 "

12 "

1 "

Caixa
1 kilo

dito
56 kilos
62 "

lata
40 litros
1 kilo

dito
"

.,

ruoio
metro cubo
duzia

"

Hoj e sabbado e amanhã domingo
Dous grandes espectaculos

COM PROGRAMMA INTEIRAMENTE NOVO
Trabalhos equestres, gymnasticos e acrobaticos

Finalisará cada funcção com pantomimas, verdadeiras fabricas de

gargalhadas. ULTIMAS FUNCÇÕES

Avisos

-------------------------------------------------------------------------

n�D�sit� �� vinh�s D�rtn�n�z�s
DAS MELHORES MARCAS

Em caixas e em barris
Os abaixo assignados offerecem ao puhlico e especialmente ao commel'cio o

seu esta.belecimento, no qual se encontram as melhores marcas de vinhos portugue
zes, bem como xarque de Montevidso e Rio Grande (systema. platino),

l?ernandes Neves a· C. a

flottianopolis -End. teleg.: DOURO- �ua Altino Cott,êa

N. S. dos Navegante
A corumissão admlnistratíva da capella de N,

S. dos Navegantes agradece á Gerencia da COIll

panhia Fluvial e ao seu digno agente n'esta cida
de, ao Sr, Manoel Marques Brandâo. fabriqueil'o
da Igleja Matriz de ltajahy. á Direcção do Apo�
tolado do S. CoraeM de Jesu8, a08 proprietarios
e ruestl e" de en,barca9ões e ás demais pe�soas
que tomaram pal'te nR �olemne festividade de N,
S. dos Navegantc". o grande e valioso auxilio que
pre�taram, e que jamais Ferá e�quecido ppla mes

ma ommis�ão. AgI'ad ece tambem ao Rovd, viga
rio a Ma vontade com que dil'igio a festa.

Outl'o�im faz publico que para o anno fln
douro foi eleita a feguidte commiFsâo. encarre

gada da f('stividade de N. S, dos Navpgante�:
Manoel de Souza Cunha, Prefidente, Pedro

Julio Bernardes, Antonio da Costa MOI aes, Joâo
Cardof'o Sacavem, Ovidio FOI'tunato Butticelli, Se
rafim )faxiruo Pereil:'. Carlos Pereira Gonçalves.

It,ljahy, 10 de Seterubro do 1900,
A Commissilo.

REVISTA COl\'IIUERCIAl, DO »PROGRESSO«(

Itajahy, 15 de Setembro de 1900

I Preços de compras Ipreços de vendas[ OBSERVAÇÕES
Palhas Portuguezas

O ALVARO
receb('u ali< legitima!> :>palhas sMa,« bem como de

primeira e de �e!!unda Fuperiorel:'.
Rua Victoria.

Attenção
Ernesto Haertel

DENTISTA
Participa ao rel:'peitav('l publir.o d'esta cida

de que, tendo regl'e�l:'ado do E�tado do Paraná e

pretendendo brevemente ar.har-I:'e n'esta cidade,
de Itajahy, otfcrce e:eUE< �erl'iços já conhecidos co

mo dentista, executando qualquer tl'abalho con

ral'nente á f'lla arte e de todos o� systhemaF, col
lorando dentadura e chapal5 com e sem pre,sl:'âo,
elruo tambem sem chapa alguma, e dentes a pivot.

Obturações de ouro, prata, e platina; amal
gamas de toda!' es cores.

Garanto a maior pel'feição e prúmptidão de
todos os trabalhos concernentes á proflffão.

Pede-Fe aos re�pectivo� favorecedores para
dit'igirem-fe ao feu gabinete dentario que se ar.ha
montado de todos as instrumentos mais moderno!'
da arte dentaria. que fa.cilitam a boa e ligeira
€'xecução dc trabalhos dentarios.

Serviço fóra do gabinete é mais caro.

Hotel Dom Pedro
Aviso

João Ferreira de Carvalho
e:;:tabelecido com feI'ral'ia na Penha declara á8
pe>soas que lhe dá obl'as para concerto que
fica estabelerido o praso maio!' de 3 mez� para
dentl'o d'plle o!:' I'eus freguezes pror.ul'arem aF

fua!' encommenda!', !'ob pena de vender. o abai
xo R"l.'ignado os objectos pelo preço que acbar,
i ndcmmifandl)-se do valor do concerto e entre
gando o liquido em juizo.

Penba, 30 de AgoEto de 1900. 2-3
João Ferreira de Carvalho.

Aguardente de 200
Araruta .

o\rroz nacional, supel'ior
" " regular

A�mcar ma�cavo

" ma,scavinho
Banha de Itajahy
Bacalháo ,

Café do Estado .

CaI'ne verde .

Cera vil'gem .

Colla ordinal'ia, limpa
ouros Eeccos

" 8algados.
Farinha especial, SUl'uhy

" fina.
" commum

Farinhas de trigo:
Americana
do Rio da Prata

I.<'eijão preto, superior •

" "regular,
Fumo em corda, superior

" " " !legunda
Gomma ou polvilho
Kerozene .

Manteiga nacional
Mel •

Milho graúdo
" miúdo. •

Phol'phoros
Sal . . . . ,

Toucinho de fumeiro .

Xarque do Rio Grande:
Systerua Platino 1a

" nacional
" do Rio da Prata 1&

duzia
"

"

milheiro

I"

"

Cal
Pedras
Pl'ancMes de lei. . .

Taboas: Costaillnho de leI, largo
� �:b '" estr.o
� � qual. :>

J1 �:t 181'(0
J1 A!i80alho gal'uba
" Forro garuba .

" "bagnassú
Telbas chatas. •

" l'edondas. • •

Tijolo!> •

7ú$ a 80$ iem procUl'a

20$ a 22$
17$ a ISS
220
240 a 250
800

!>em procurll
'" :t

não ha

I
I 2$000 a 2$400
I

I
! 7$ a 8$

\ .. 05$

Iss a 9$

700 I
I conforme qaalidade

34$ a 35$
28$ a 30$

confel'rue qualidade

não ha

200

1$600 8 2$000
11$500 a 12$

60$
5$ a 5$500

600 a 700

1$ a 1$660
900 a 950
1$ a 1$100

60$
68500 a 7$

conforme qualidade
16$
10$

7$ a SI

J �OS a �5$
75$
.0$ a 45$
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