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- Exterior:

1.-,S(Jool,or anno
•

\\1l11e1'O avulso :301) rs.

Fnd . te1.: Progresso

I� X I) t<� D I .� N rr J�
Estando 11 findar I) auuo , appellamos

]IlHa nossos [ln,igos pedindo pal'a quê
mandem renovar suas assignaturas. A
e x periencin de n es an008 nos tendo mos

nado a difficu onde insuper a vel que hn

p.u:u te l'tcelWlem a:'> unportnncia-, das

;.:;�igl,atul'as em eonfianca. r eso}. ema"
_ �ú con-iderar nossos assignuutes. para o

'11l1l0 proxirno. as pes,.<ôas que até lO de
. ;aneiro. no" tiverem enviado a irnportan
ciq respectiva.

Como jOl'!131 que tem vivido até hoje
de seus proprios recursos. os nUbSOS arni-
0'08 i.ao p,t: atihal:'l" e8·:1 nos-a lista exi-
,...,. .

!:,'encia e não t'e l'e,'ll�ariio :\ conuuuur a

IlIestar-nos o seu auxilio. de que muito

carecemos, JlH!';! uodermos mnutvr-uos
cem a independencia e im] nrcialidade
que até hoje têm sido a nossa divisa e

ri. razão de Ser dp nossa exisreuctn.
Aos nossos a<s'gnante:s que e stâo em

arrazu, dirigimo- também o n.esmo nppet-
• lo. r ognndo ainda mais para que s- jurn

:;:1tisf�lt,.ls ;IS imp-utaucias 'jLle no- devem
Celtas de que não nos fa+rurà o con

curso que tHO eontiadamente solicitamos
de nossos amigos. desde .i'1 allleC'ipamo:i
;1 no��a g;l'<lt'd,'iO pp!' tudo q�e a ta\ 01'

de nu�so jOl'llal fizerem.

•

-.(3alal1_çO poli t,ico
•

O corrente anno já se approxl
Ina de seu teçmo: é temt'Jo, pois, de
se dar o seu balar:ço.

Tivemos uma scissão do parido
situacionista. A_ssistimos a uma se

rie de dcnlissões, voluntarias umas e

forçadas outras, de denuncias e ha
beas corpus,de ataques, replicas e tri

pltcas etc. A lucta foi I enhida, só
faltaram para que fosse compieta, ti
ros e mortes. Derramou-se bastante ....

sangue, não, felizmente, mas tinta

d'illlpressão. I-Iouve n1ilagres: pes
soas de quem se pensava qu' seria
lnais facil subirern os rios a suas nas-

• centes, de que elles se congraçarern,
déram o edIficante exe:nplo d'uma

magnanitnidade sem par, cahindo uns

nos braços dos outros. E que'n sa

hiu \'encedor? E qual o resultado de
tantas cavillações. insultos, mexeri
cos e indiscrições?

;.Jo mez de JulhO do corrente an

no escrevemos n'esta folha:
»Enll etanto, �urâ 00 laelo do Rio nc .Janei

ro, da �{>elc da Unii10 ondp ,c (onr'entram " pal'a
onde eonverl,lCl1I o� no>,o:- pl'inciptl.P' (! mai� vi·
ta!!,; inl(,l'e>a;e", uma lIuvpm >olllhria l' allll'aça·
<10r,1 do futuro rle t"da ii na(,'i1o. Trat:l-M' da ('�.

"olha do no\'o pre"idente, Ulll ueto dr ('nOI'I11O rc·

I('v;(nc'ia, qllC o gl'llpO dontinanle. pO:' J1I�io ele {'Oll'

lilio� p:II':((I�ric�, oe novo pl'etclId,' IIc�\'ial' a unta

1l0nlpacii, (( prim';; trata-�e <lo Intul'O p"onomico
.I" Brazd qUI! 11 IlI(,lll:'a!(CJ1I ple�i,t.'ncial pl'OClll'a
apl ('H'Ot'1I' l'h'onho e �cgUI'O, quanllu cru 1 ealid�de
"� iI) tril!IHl'he na ;,dminl,trllçúo f('II'''· ... ll·(ln�titucm
11m l'Olltl a�le ('yni('() Cul11 o� trift", "I·' 110 tod:1 a

11 •• (,',\0 quo !reme �ob o pe�() d(' pX JI']J,t 1I1tC:; im

po�t(l� e rI'UI11 pau;Jcll,mu ('\'id,'ntl' c

Já sabem então quem é o ven

cedor? E' o dr. Campos Sal1es, é o

• dr. Rodrigues Alves, é o dr. Joaquim
�lurtinho.

,Ei;> o 1(,�llltado d�� IU(·ta� politicas a quo a�

si�timn�. um rCHllt;lr]O tào c('rto, ('OlllO tl'i�te : tltlo·
bll8 litiganfibl18, ffl'tius gG1ulet; o In'/ill/! gaudens é
o poderol>Q grupo tll1ll1inen�e, que �.iDl em todOl'

o: ca�o' po<le contaI' ('om ° i!ICQ1ldicitrllGl apoio rio
110680 E�tado.c

•

.,.

•

Annuncíos pequr-uo». �tl'
lU Iiuhas quadr-ip.u tida" ce

tvno ruindo 1)(','il. 11";' 1':,tI"

publicação . .-..... �. J �U\ \1
Annuncio- muiou«. a li

nha quadrlpai tida rl .. )lci;!
ou �pu lucar ..... 1 (lU rs.

com ;)0°,0 dto ahatim-nto no
CR�O da ! apetição.

Publicucões parricu-
!?'1'{lQ "� t,.-Pt'l(,'P0 �IJ: -,J"7,"/,_
na 1 icre pagam -:l () rs .

por palavra.

, .
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Noticioso e Litterario End. tel.: Progresso

Dizem que no Olympo fluminense
entre outros deuses ha um, cujo berço
foi ri'este Estado e até no mesmo lugar
onde teve o seu berço »0 Progresso«
Se,portanto, os Catharinenses em geral
não venceram, ao menos venceu um

Catharinense, o que aliás corresponde
a nosso systen.a politico, conforme o

qual luctarn partidos e vencem indi
viduos. Oxalá este vencedor nunca

se esqueça de que os vencidos tam
bem são irmãos, e que é melhor e

mais nobre deixar participar do po
der a companheiros de talento e tra

balho, do que rodear-se de autorna

tos, cuja unica qualidade é não pos
suir energia e independencia. DIzen
do isso, referimo-nos exclusivamente
ao futuro, ern que, ao que parece, a
influencia pessoal do dr. Lauro na

conflguração politica d'este Estado,
destacar-se-ha de um 1T.0do decisivo.

Ao dr. Felippe Schmidt faltaram
duas qualidadcs indtspensaveis na qua
dra difficili,na em que cah'u o seu

governo. Se fosse politico previden
te, não se teria dado a scissão no par
tido governista, ou a mesma não te
ria accarretado tão grave..:; difficulda
des á administração actuaL As me

didas violentas a que o governo re

correu para sahir-se da s:tuação des

esperada em que o collocou o ple:to
de 2 de Dezembro de 1900, consti
tuem d'um lado um precedente fatal
e d'outro lado, como era natural,des
encadearam uma perigosa tormenta.

Faltou tambern ao dr. Schmidt
talento financeiro, para enfrentar a

situação melindrosa que invadiu todo
o BraziL Uma economia transviada

pelo respeito partidario e portanto in
sufficiente, certas reformas de impos
tos tão odientos, como o do capital,
arnbas essas medidas no fundo boas,
mas intempestivas e irritantes, foram
como lenha que se deita ao fogo.

Não houve uma idea regenerado
ra c se mesmo houvesse. erasimples
mente impossivel realizar-se ella no

meio de tanto embrulho e efferves
cencia de paixões politicas.

Parecia a muitos que o partido
cha'l1ado federalista, infallivelrnente
ganharia com a scissão no seio de seus

adversarios e que mais tempo, me
nos tempo, uma ou outra parte dos
antigos s;tuacionistas haviam de pro
curar a alliança do mesmo.

Realmente isso se deu, mas não
sem alguma alteração no seio de am

bos os partidos. Qualquer que fOSSJ a

razão, o facto é que d'um e d'outro
lado chefe!'! importantes recusaram a

alliança. Não se pode duvidar que
tal divergencia não é favoravel á co

hesão e disdplina d'Uf11 gre'T,io politico.
O partido chefiado pelo senador

dr. Hercilio Luz acha-se actualmente
na segunda phase de sua vida pu-

Gomes e Nicolau Peressoni approvados
s.mplesruente.

Aulas do sexo feminino, ragidas pela
f,rofe8sora norrnnhsts , Florencia Regis e

professora adjuncta, Maria Antonieta Du
.ute ,

Curso Elementar: (1.0 anno) La elas
se : Leontina Regis, aprovada plennmente
cem di-tine. ão em geographa , apj.rovn
ela plen. em portuguez , francez. historia
do Braz:1 e HI ithimetica .

Oceanitides Paula da Luz appro-
"ada plen , com distinccão em portuguez ,

plenamente em francez. geographi« e his
toria do Brazil; simplesmente em HI'I

thmetica.
Judith Duarte e Erothides da Sil

va Fontes, approvadas pl-u.unento em

portugues, arithrnetica, geographiu e his
toria do Brazil.

2.a classe: nas mesmas disciplinas
Antonieta Pereira approvada plenamente
e Eulnlia Duarte. simplesmente.

3 u, clnsse : Approvadas plenamente
com d istinccão : 1\ oemia Amal ai e Her
minia 'I'riphonia da Costa

AI'II u,atia" pleuu.neute : Hv::,« Pe
reira, i\lnria elo Carmo Navarro. Estellitn
A ml-1rll I e �lal'in Leonor Claudio.

Approva(jf\s simplesmflnte: Maria da

(Continúa) Gloria Gaya e Alice H. da Silva,

__________� -��w_
»'rrabalhob de agulha:« Appl'ú\'adas

com elistincção �laJ'ia da Gloria Ga}'[l e

Antonieta Pereira; Appl'o\'arias plenamen
te J udit h Dua I'te, Lpnntina Reg'is, Ocea-

��� --� - - - - - � � -

----
-

-_-
-

nit des Lllz, Eulalia Duarte, Erothides
Fontes, EMellit'l Amaral, �IalÍa Clnudio,
" ., �

, C I I11U '," rl'o Ro" n .. _

.1.".1",,« UI.)'I 1 f.Vi:� .. :::i," J. Cltlltl,
Eis o rellUltado dos exames do »Col- Alice H. da Sih'a, Almel'inda Pinto, i\la

legio lta,ahy,r apresentado pela mesa ria Fernandes do Nascitrento e Ma1'Ía
examinadora compo�ta dos 81'S: chefe do Olivia da Cllnha.
distl'icto escolar Ludovino Jose Gomes, Curso imfantil mixto: Appro\'aelos
como presidente, do director do collégi\l plenamente: S�lturnino Luz, Maria Au
Joãu Maria Duarte, da protetisul'fI.. norma-' gU8ta Amaral Almerinf}a Pinto e j',laria
!ist2 D. FIOl'encia Regis e dJS illust!'ado" F'prl1:1nr!ps rio �aRcimento .

cidadãos Arno Konder e João Guedes da Deram pro\'as de adiflntamento OU-

Fonseca, advogado de no��o fõro. rante o anilo os seguintes: Gel'nldino Mi-
Aulas do sexo masculino regida::! pelo guel da Silva. Dario José de Cnstro, 11a

profe�sor João Duarte e professora ad- n,?el Annibnl Pereira, Vdo Heusi, .Manoel
juncta Esther Duarte: Gaya Aeto, Pedro de Alcantara Pereira,

(1.0 anno.) Curso Complementar: Frederico Navarro, .Maria Olivia da Cu
Henrique Fontes approvado plenamente nha, Elsa Stein, Alice Leal. Alice Reis,
em trancez, portuguez, arithmetica e Fr,lncisca Fontes.AI berto BukloWE'ky ,J osé
hi8tonêl do Brazil; simplel!!mcnte em geo- Loure�ço de \loraes, Artlllll' Gomes e

graphia e escriptul'ação mercantil. Is neOlO Palumbo.
Curso Elementar, ! (l. classe: Eurico A matricula foi elevada durante o

Fontes appro\'ado plenamente em portu- anno lectivo findo a 93 alumnos, 55 do

guez. arithmetic:l. geograpbia e historia sexo mflsculino e 38 do sexo feminino.
(10 Hrazil.

JOlSé Gome" da Cunha approvado
plenemente em arithmetica, geographia
e hi toria do Br,lzil e simplesmente, em

portuguez. ��-��---��- --���

2." c!asse, La secção: Thomaz Fon- No O Dia de Florianopolis, de 8 do
tes appr()\'ado plenamente com distincção corrente, achámos um edital da Dele
em portuguez, geographia e historia do gacia Fiscal do Thesouro Federal, em
Br.lzil e plenam.:!nte &m aritbmetica. que $e faz publico que no fim do correo-

,João Alcantara da Cunha e Eleu- te meZ det'âo recolhidas as notas do Go
tbet'io D. de �I()raes approvados plena- verno dos valores de 5005000 da 5,·
mente em portllguez, arithmetica, geo- estampa, 200$000 e 505000 da 6· e8-

graphia e historia elo BI'aúl tampa e 205000 da 7. a. estampa. Os de8-
Approvados plena:nente com distinc- contos determinados pela Lei começão

ção: Flancisco 8elgiv de Almeida e La- no dia 1.0 de Janeiro de 1902.
el'te Na\'al'l'o Lins; approvado," plel1:unen· Quanto ás notas dos Bancos emisso
te: Manoel i\lariano da Costa.; approvadoil res e RS notas do Governo dos v810res
simplesmente: Emílio Schnaidel'. O:'>wal- de 1)00$000 da 6." estampa, 2008000,
do Gonçalves Hercilio Pinto e João Ole·

.

1005000 e 50$000 da 7.a estampa .

gario Dutra. 2005000 e 20$000 da H.a estampa o pra-
3.& cla3se, Eie:nent,ar de portuguell. zo para recolhimento dellas tica proro

arithmetica,geographia e histora do Brazil: gado sté 30 de Julho de 1902.

Olympio Alcantara da Cunh:l nppro- Scieote des� edital dirigimo-nos com
vado plt'l1amellle com f)illtinc<;ãu; Cariu::; UlIlu nota U� 20$ü00 ua 7.'" e::,Lalliva á
Magno Tavarps. ·Euclides J. Dutra e �lesa de Rendas Federaes d'e:ita cidade
Amancio EduHldo de Borba approvados com o pedido de trocai-a paI' llma ou

plenamente; Elisiario Claudio, Annibal tIS, a resposta que n08 deu o chefe da

blica. Constituindo-se em dissidencia,
após o pleito de 2 de Dezembro do
anno passado, considerava-se, como

maioria do partido situacionista, corn
pleno direito de governar; ao gover
nador, diziam, competia só adrnin.s

trar o Estado.Faziam opposição a cer

tos actos do governo, 1l1aS não ao

governo mesmo. Essa dissidencia, po
rém, tornou-se uma declarada op
posição, quando 1) a animosidade,
fomentada,propositalmente, (ao menos

é o que pareceu) chegou a tal auge,que
qualquer negociação era impossivel,
2) quando o governo, mediante de
missões e deposições.anniquilou a base
real da influencia dos dissidentes, 3)
quando! annulando quasi todos os

mandatos electivos ao congresso e�

tadoal, de que dispunham, tirou-lhes
tarnbem esta parte do poder gover
nativo. A consequencia não tardou
em apparecer: os dissidentes passa
ram á opposição, ligando-se com a

opposição já existente.

o Dr. Pedro Ferreira aceita cha
mados para. fóra do municipio.

Collegio Itajahy

NOTICIAS

•

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

Repartição foi que não recebera ainda or

dem para trocar as notas que serão recolhi
das. Parece-nos então que o Governo Fede
ral entende que quem tem urna de stas
notas a recolher. deve dirigir-se I-i C:lpi
tal para poder trocai-a ou ticar com a

mesma como lembrança d'un: -xceltente

governo. cujo lemma é OI (1" II I' P, o

gresso! Como não achamos urd=m no fa
cto de os governos anteriores. para dai
aos seus amigos oecasião dp -n.iquecer
se li custa da nação, aucton-arern diver
sos bancos a emittir dinheiro-papel sem

base metallica.do mesmo modo '!d\'idamos
haver quem ache um progresso Il'isto
o governo actual, difficultaudo a troca do
dinheiro que deve ser recolhido. pro
curar propositalmente prejudicar o povo!

Deve- se realisar ainda este mez o

casamento do sr. Edmundo ele Souza Cu
nha COl1 a exma SI·a. D. Marta An
tonieta Duarte, gentil filha de nosso ami

go e distincto prufessor João �1. Duarte.
Aos jovens noivos desejamos todas

as ventur.is.

Pelo Laguna, vem passar o Natal,
entre seus estrernosos paes e irmãos, a

ex ma. Sra. D. Francisca Fonseca. PI esa
da filha de nosso distincto amigo Auto
mo Schnaider e virtuosa esposa de nos

so particular arnigo Thiago da Fonseca.

acompanhada ele sua cunhada a exma.

SI'a. D. Laura Fonseca

Pelo Laguna regressaram, apõe dous
annos de ausencia no Rio Grande do

Sul, onde em um de �eus melhores colle

gios concluiram o cur:3O de humanidneles
os intelligentes jO\'ens catharinenses Adol

pho e Victor Konder.

Ter:ninadas ns fel'ias que vieram pas
saI' no seIO oe sua diotinC'LI familia, 08

dois intelligent3s mo��os �egllirilo li mal' i
Clllar·se em uma das academias bl'azileil'ils.

Adolpbo e Victor nos cursos que fre

quentaram no estabelecimento onde fize
'am seus preparatOl ios, obtÍ\'eram sem

pre as primeiras classificações e premios.

Pelo »Laguna« chegou, de Florinno

polis a esta cidade, onde veio gORar o

descanso dos seus trabalhos no magiste
rio, a illustrada e distincta professora da
Escola Sorrn<ll de Flol'iaDopoli� D. Ade
lina Lobv Hegis. Infelizmente pe,;sõa de
Slla familia tendo enfern�aoo n'aqueJla
cionde. a Exma. 81'1\. D. Adelina teve de

]'egre�sar alli pelo mesmo vapor, eleven
do estar de 110\'0 entre nós muito breve
uente.

Attrahente e sem duvida digno rie

grande nssistencia é a te:;ta que no In
o :�y:1l vae ser celebrad!l. a 2�) d:3 cor

rente, em commemor<l\ào ao Natal.
Com o concurso da musica d'aIH,

auxiliada por bons elementos artisticos

que neste genero possue Blumenau, UIll

oratorio composto de seis partes vae ser

executado n'aquelle dia. Caela uma das

execu\, ões que \'ae ter o interessante pro
gramrna será. aO que nos dizem, moti\'o
para se louvar a bôa idéa c}'aquella fes
ta. nova para muitos que a presenciarem.
8ucce�si\'amente fln-ee-hão úuvir: so

los e córos spm ou com acompanha
mento de musica; declnmaçllo e recitativos
com acompanhamento de piano forte;pal'
te executadn com in8trumentos de cordR,
violinob,etc acompanhaoo de harmonios ou
pianos tortes etc., parte feita unicamente

pela banda musical etc.

Quadros \'ivos represelltanoo aspe
ctos bib!icos r(llativoE' ao Nat,al serão eX

hibidoll.
Havendo j� entre nós alguns que

não querem perder a occasião de apre
cinr aquella festa artistico - religiosa e

gosar lima pittoresca excursão pelos cam

pos,tãO propria do fim do aono, o Progresso
]embrou-se de convidar' aos nmadores de
bom canto e de bóa mUSlC:1 e a todos
em geral que queiram pass II' algumafl
horas alegres e satisfeitas, p::1ra virem a

esta redacção afim de comhinarem no

modo mais faci! de realiEar esse pnsseio
o qual ser I Rem duvida mais ngradayel
e econo:nico se for feito entre muito!>

companheiro!"; e btm assim pnra se en

tp-ndt'rpm com antecedenci<t com o comité.
em Indaya:. encalTegado de dar acolhi
mento aos excursionistas.

•

Pelo »Industriale esperado amanhã,
é que chega a esta cidade o Sr. Felix
Marques Brandão; filho do nO:3E'O armgo
Manoel Marques Brandão Por engano
roi que autecipárnos a sua chegada, dizen
do que sena 110 dia 17. pelovl.aguuu.«

ras por todo o rosto, um menor filho do
Sr. Carlos Serino. de uns dez annos de
eríade. de nome Adolpho. Na occasião em

que aquelle pequeno por curiosídnde.abria
o reservatorio onde se gera o ncerylene
que illu mina a casa, uma sua irmã ap
próxima-se com uma luz incendiando-se
immediatamente o gaz alli contido. Alem
do rapazinho, a menina sahiu com uma

ligeira queimadura tambem no rosto.

Pllula- Purzativas de Rauüvetra=-Puremento

vegctae�.-São as urncas que substituem com

vantagem os purzar ívo- de oleo de rícino e ou

tros, ;:lO annos III.' bom exito attestam a sua efflca

cia contra as cntermídades do estoruago, Ilg"do
e intestinos : curam tarubcrn as dyspepsins, ind i

gestão, prisão de ventre, a ffoccões produztdns
pela btlls, suppressão das- regras nas mulheres,

vostígens, tontura', hydropisías, hemorrhoidos, co
licas, falta de appstite, ctc., etc. Não tom dieta

nem resguardo,

Revista do Exterior
HOLLANDA

Devido ao.; bons oflieios da Rainha Emma,
mãe de Guilbormíua, Sober-ana da Hollanda, os

dssaguísados domesticos que se deram ultirnamvn
te entre e-ta e sou esposo, o Grão-Duque Henri
quo de Moeklenburzo Schwerin cessaram. tendo
ambos se reconciliado, após alguns dias de sepa
raçao. Assim contam 08 tclegrarnruas o que :,f' deu
entre a meiga e arfectuosa Guilhermina e o seu

grosseiro e POU('O cortez marido. O grão-duque
Honriquo é um homem de máo !!enio, pouco dado
ii temperança e ne caracter intempestivo II menos

f;'en�il. Em ('OI·to dia r,>cente, e�t;:ndo a jantar a

Famllia Real, a Rainha usou de uma palavra mai�

forte, e na qual o PrinC'ipe Consorta (juiz desco
brir ulUn allll�ao á sua p('�80a. J8�O hu,tou para
o Grao-Duque, quo e, por indole, aves�o aos ca

rinhos o (IUe estava no momento exaltado de mais
atil'a..ee contra Guilbermina uma �araivada de
illl!ulto� pungenti�8irnoF. O e�candalo. na corte,
fOI enorme. Naú podendo conter a fua indignaçao
PIll face de tal pro('edimento, o Tenente Vantels,
Ajudante de Cam �;o da Rainha, cen�urou com as

�or('za o procerlimento do Grao-DuQue,ao qual om

um ra�go dll cavallwil'i8mo, atirou um cartel de
de�atlio. O duelo I·ealizou-se 10ilO ('111 �ec!uiela ao

jantar, �abintlo o tenente gl'avemento ferido. Ou
tro otHcial. de nome COI'd, tambem da Ca�a mili
tar da Rainha, b"teu-�e depois em novo duelo
com o Grelo-Duque, o qual, espada habil e dex·
tra. levou ainela uma vez vantagem na luta, fe
I'indo ligeiramente o �eu adver�ario. E�Fe� facto�
cau�aram no anim;) dR joven imperante a mais

profunda impres�ao. Acredita-se geralmente que
foi a impreF�ao nel'vof'a, di��o ret'ultante, a eau&a

do aborte de Ilue foi victima 8ua �ag-e�tlldc a Ra
inha Guilhermina. Depois disto. conforme COITPU,c
o Grao-Duque, ,.entinelo-se mal no �eio da COI·te
da Holbnda, cujas trailicçõeB de quietuele atfecti
va tao lamcntavellllcnto de'TPs;;eitoll, tinh:l

partido para fora do paiz. d'onde a in,tancia da
Rainba Emma voltara. vivendo agora em paz com
a illfeliz Gu\lhCl'nlina.

Correspondeneias
.E7orianopolis. 1;)-12-1901.

- O sr. ministro do Interior, dis
pensou este anllo, p<1r solicitação do Se
nador Lauro Müller, as modificações con

stante.s oas inHruc�'ões, que baixaram com

o Decreto n° 4227 de 23 de Novembro
ultimo, com rela\ào aos exames; resol
\ endo não vigorar' os artigos, 23, 24, 33,
41, 49, CO e 51 do mencionado Decreto,
que ticum supl'imid05 pEJOS artigos cor'

respondentes das instruc\ões anteriores.
- Chegou da Cftpit<ll Federal em

companhia de sua exma. fanJilia o sr

tlenador Dr. Hercilio Pedro da Luz.
- Achão-se nesta cidade. em visita

l\OS seus dignos progenitores, 08 intelli

gentes estudanteil: \ indo da Capital Fe
deral, onde Já concluiu o 4.° anno da
Faculdade de Medicina, o sr. Jonas Oha
les de .Miranda; e da Capital de São Pau·

lo, onde jét foi approvado no 1.0 anno,
D3 Faculdade de Direito, o joven João
Pedro da 8il\'a Ramos.

- Consta que apparecerá no dia 1.0
de Janeiro pr0xlluo um llO\'O jornal sob
o nome A T1'ibuna qUf! será distl'ibuido
3 vezes por semana; sendo sua collabo
ração livre.

Telegrammas
�� ..... - ..�--...,""""'�

Consta-nas que pelo .. �L-Ix. ({ em sua

ultima. viagem a neS30 porto, veiu, ele
Ftorianopotís a esta cidade, sondar o ter
reno afim de V6r se aqui podia introduzir
o Jogo do bicho. um dos muitos indivi
dlJOS que na capital do Estado cavam a

ruína e a desgraça de lima população de
muitas mil almas. Para satisf'aeção nossa

e de todos os itaj.1 hyenses sou bemos e

com o maior prazer fazemos publico que
aquelle nosso hospede seguiu pelo mes

mo vapor para S. Francisco onde. dizem,
foi estabelecer o seu criminoso negocio,
por ter encontrado aqui vigilante e soli
cita a autoridade representada no Sr.
commissario de Policia a quem smcera

mente felicitamos por nos ter, com seu

zelo, livrado de uma calamidade, egual,
nos seus -ffeitos. ti fome, á peste e á
guerra.

E' com o maior pesar que sabemos
ter Iallecido em Florianopolis. na noute
de 17 para 18 do corrente, na edade de
41 annos, a Exrna Sra D. Maria \Ven
dh.rusen, ntha do fallecido José Vicente
Haendehen estremecida e sempre lem
brada esposn de nosso bom amigo An
dré Wendhausen. sogra do Sr. 'Carl08
Meyer e sobrinha da Exma. Sra. D. Ca
tharin.i Malburg

A virtuosa senhora, conhecida pelas
suas vil tudes e qUHlidades de coraç'flO,
deixa nove filhos.

Nascida aqui no ltajahy. foi talllbem
aqui seu pae negociante na Barra do Hio.
na ca!'a que hoje pertence 1\0 Sr. A.
Konder.

Ao inconsolavel esposo, nosso pres
timo1:o am1go André \Veudhausen, II seus

filhos e maIS tamilias apreseatamús os

no,<sos pesames

Esteve nesta cidade o Sr. Desem
bargâdor npo:»elltauo José R Guillon de
pas�agem para S. Bento, onde vae res

tabelecer-se de seus incommodos de saúdé
No mesmo vapor �egU1U, vindo da

Capital, para a mesma localidade, o novo

Juiz de Direito d'alli, Sr. Dr. Antonio
Gomes Ramagem.

Chegou de Florianop)lis o Sr. Au
gusto N unes Pires, que, em com llli5�li o
do governo Estadoal, anda inspecci ouando
as Estações do Fisco.

'revel'am lug<ll' hontem, 6 Il. feira, os

exames da escola allemão dirigida pelo
sr p!'o�e�sor F!'!lllZmCj'Cr, ":.?�::-! ��:..���::::
cia dos paes dos alumnos e protectores
d'aq l. elle estabelecimento de instr'uc,'áo e

de representantes do Gremio ;3 de Maio

Realisaram-se a 19 do conente os exa·

mes da escola da Exma. Sra. D. J ulia
de Souza Miranda Seus alumnos mostra
ram regular aproveitamento havendo uma

exposil;ão de excellentes trabalhos, pre
parados pelas meninas que e muito eatili
fizeram aos paes das alumnas. Uma com·

rnisoãú do Gremio 3 de Maio esteve pre
sente.

:\0 intu:to de e\'Ítar o abuso, aqui,
segundo no::> elizem, muito commum en·

tre os traficantes chamados 'mascate�, de,
em vez de cada um tirar sua licença,
como é de lei, visto serem different,es 08

seus capitaes, para poderem negociar, ti·
rarem elles uma só, servindo esta para
todos, algumas pessóas nos ponderlU'am
que essa irregularidade lesiva do.. cofre.
municipaes, por parte de indi\'iduOI tAo
nocivos ao nosso commerl!io. podia ces

sar se <lquelle documento trouxesse es

tampado como se faz na Europa com cer

ta clasl'e de gente, o retrato de cada
um elell e:;.

Senelo agora a epoca em que o nos

so Conselho Municipal vota as suas leIS

e põe em orctem os seus serVIços, não
dU\'idam03 que qualquer medida a res

peito I:;eja tomada, afim de cessar essa

annimosa exploração.

No dia 17 elo corrente, ia sendo vi
ctima de um grave accidente que feliz
mente ficou limitado apenas a queil1.ladu-

Rio, 19. Aggravou-se muito aI.)

situação politica entre Chile e Ar

gentina. Ha pouca esperança de che-

gar-se a um accordo pacifico. 16
- Foi pela segunda vez rejeita-Ida no Senado a moção, apresentada

pelo governo, quanto ao imposto de
40 % sobre as farinhas argentinas,
como tambem a da auctorisação das
loterias.

-.As transações bancarias effectua
rarn-se hoje, ao cambio de 125/8,
O valor das diversas moedas é este:

1 libra est.••... _ . . 19S009
1 marco ..•••.••...

""I
./JL-

1 franco .. __ , ......

'

754

1 do1lar ...••.....• .1$013
-

- -

Extemeto Ita!ahyense
Realizando-se hoje, no Paço Municipal, os

exames de alguns meninos que frequentam as au

las de meu curso escolar, convido cm primeiro ln
gar aos 81'S. paes dos alnmnos (,! depois a todas
as pessoas que Oi' queiram assistir. Este annunclo

oq ui vale a um convite. Por isto, todas as pesso
as d'aqui que o lerem, EC considerem convida
da. para dar com sua presença mais importancla
e realce a essa t os ta escolar.

Itajahy, 21 do Dezembi o de 1901.

Ttburcio de Freitas

Sociedade dos lltipadopes
DE IT ..\J ..\HY

{

A Diroctoria desta �ocieda coromuuiea aos
81'S. socio8 que na nouto ele 31 do corrente lllf'Z

h;,vel'á um arvoro de Natal com prendas em lei
lao o em fe�uida um pcqupno Baile, (' no dia
seguinte 1.0 de ,Janeiro ás i:l hOI'a" da tarde ha
verá Torneio de TiroF ao alvo com premios.
Itujahy 18 de Dezembro de 1901.

A DirecwTia

NAVIOS ENTRADOS
Vapor »Laguna de Florianopolis á 17.

1> » de 8. Fl'ancilco á 18.

NAVIOS SAHIDOS
Escuna »Felix« para o Rio ao 12.
Va.por »Laguna« para S. Francisco á 17.

» » pal'a F'lorianopolis á 19,

�AVlOS ESPERADOS
V<lpor »Industrial« da Laguna no dia 22.

» »Ma]« do sul.

NAVIOS Eà>I CARGA
•

Pntacho »Emilie« para O Rio.

CE

EDI�rAL

G):zoyC2ul)ê.nf0 JQi :r-e.ce.ifczr ê. Jcs}2le.sczr
da Municipalidade de Itajahy, para o

exerClClO de 1902.

(Continua,AO)

TABELLA A

Taxas sobre industria e profissão
1 Açougues.. . . 12$000
2 Advogadoil e solicitadores 15$000
3 Agente ou caixeiro fie com-

panhia de seguro de vida. [>0$000
,! Agente ou caixeiro de segu-

l'O maritimo . "

5 Agente de companhia ele pa-
quetes a vapor ..

6 Armazem de eleposito
7 Bilhar publico . . .

8 Botequim .

9 Baile publico. .

10 Casa de pasto .

11 » »quitanda
i. 2 » »negocio :

a) de 1." ordem .

b)) C)" ». .

c)>> :3.& ». .

d)>> :l... :». •

13 Casa que vende joias .

14 » » » »additivo

50$000

20$000
20$000
20$000
20$000
6$000
15$000
15$000

• 50$000
40$000
30$000
20$000
50$000

a seu negocio . . . 15$00O
Casa q ue importar dI' paiz
estrangeiro:
n) de 1.- ordem 50$00O

h) " 2· » 1CSOOO
Cclsa de commissão e cousi -

gnaçâo:
a) de 1.- ordem . . 40$00O "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

b) »2" }).

1"( Casa de terreiro, latoeiro,
sapateiro, alfaiate. sellt'irc:,
relojoeiro. tanoeiro carupr
na, carpiuteiro. marcine.ro
e outras semelhantes:
a) de 1.& ordem

b) »2." ».

r C),.D 3." ».

J8 Casa de jogo de \·iSpOI.1
1 I) Casa ou chacarn onde 1,'1,.

ver jogo ele bola, prlt, p.

outras
20 Carreira de cavallo carla um.i

:21 Charutaria
22 Cigarraria
2:) Cocheii a ou casa ele alugar

nnirnaes .

24 Confeitaria
:25 Corturne
26 Dentista
'27 Deposito
�8 Despachante
:!u Divei timentos publicos : cos

moramo. panoramo. lanter
na magica. figura de ges
so phonographo, cn vallo de

páo e outras exposicões se

melhautes : por cada repre
sentacão

;1() Engenhos ou fabricas a va

pOI' para serrar madeira,
• pilar ou benificiur arroz,

descascar ou moer cate,
tu! biunr assucar e outros en

genhos ou fabricas não es

pecificar' OR :

a) de J " ordem

b) » 2.& ».

c) » 3.a ».

:31 �fio seud o a vapor taes en

genhos ou fabricas .

3:2 Escrivãoo

:3;� Empreiteiro de obras
:34 Exhibição de anirnaes pelas

ruas .

a) sendo feroz.

Espetaculo eq uestre e gym
nastice na praça publica:
a) por tres m.zes ,

h) » um só espectaculo .

Espectacu!o drumntico :

a) po r tres meLes .

b) ,. um só espectaculo .

:5"" Fabrica de cerveja
:l€ » »vinho. hcor ou

-

•

•

:3.)

,
•

:Hi

•

gazoza
:Hl Fabrica de vinngr e , sabão

ou vellas
-lO Fabrica. de cal

-lI Gado abatido para o consumo:

a) por cabeça de gado
v:lccum ,

h) suino ou oyelhom
0.I-:! Hotei" :

a) de 1 .. ordem

L) » 2· ».

-1:1 Licell�'as :

a) para deposito de matf

riaes nas ruas, eclific<lç-ão,
;.Iteração, den�olição, tapa
gem. andaime em prerlio e

suas dependencias, e ou

tras licenças de accordo COIII

o codig;o de posturas
b) para cão não aç-aima

do ou nçaintado
c) p;,ra abertura de cntias

de nE'gocio
de J." ordem
»2a »

•

•

•

•

"

» 3 "

» 4." "

d) para abertura de casa

de commissões consigna
ç-ões e importadora de paiz
estrangeil'o .

e) para ahertura de casa

� �Ie 'vender joias
t) I.ara ahertura de olfniatl
g) para abertura de fabri

ca de cerveja.
h) parôl abertura de fabri
u. de vinho, liro!' ou g,lzoza
i) para abertura de fa!lrica
de vinHgre.sabão ou vellas.

j) pflra abertura de tabrica
de cal ,

k) para abertura de t,lbri

C:l, ou engen 110 a \"<1 pOl'
para :cerrar madeira, pilar
nu heneficiar arroz, descas
c:tr ou mcer c:dé, tllrLin'\1'
a,lIUC:ll' e outros engenhos
011 fabricas não especifica-

••

» •

•

•

r]'JS

,

:308000

:l!I:::;I)OO
:!IISOO()
10S000
,")08001)

10S0()O
10S0!)!)
�O$OOO
1'-1$000

10S000
20$000
2;-1$000
10S000
208000
15S000

6$000

(iOSOOO
40$000
258000

:208000
158000
15S000

158000
30S000

.')0$000
108000

:308000
G�OOO

:305000

208000

1;)$000
20$000

2S000
18000

:308000
�\)SOUO

n$ooo

(i$OOO

:200$000
1 ;IOSOOO
JOO$OOO
,')0$0$0

}OoSOOO

100$000

(

3Itujahy ,

·)1 ue Dezembro de 1901
•

o GRANDE REMEDIO!
o ESPECIFICO INFALLIVEL

ESPECIFICO ANTISYPH I LITICO DE

Preparada pelos pharmaccutiC'os

ELYSEU & FI LHO
100$000 E' o melho!' remedio para 1(·llIblÍga�. Expclle
:30:5000 toda a qualidade rle vermes e nã 1 neees�ita pur

gante, porque clla é por si mesma purgativa.
60$000 _-\� ('riançaH a torna0 facilmente, pura ou di-

luida em eaf".
DO�E: até dOUR annos uma colher de chá

-l0$000 por dill ; -ie dOUR a �e;� anlio� uma ('olhei' e nJpia
de ehá; de 8ei� a dez dilas colheres de chá. Adul

:30S000 to� uma. colher de 8úpa por dia.

I Duzia 8$()Ü{) vidro 1$000

-l oSOO O .-\ venda unicamentc na caRa dos fa bricante�

Elyseu & Filho

���.{tr({;:'k{&;':i:í�.)t�t�t�t4:>í41({<J3��í(�:r:lt±;I�{i.t�jt0.t<{tk�t���:;;?](,º'i��.)í��J'({.��t'rt.�té.i:t��
g §

� CLORINDO PALUMBO B� �� COM �
<:�: �.A visos t:; Armazem de seeeos e molhados �

./,,r.� -"-""-,,-,�r��,,,,, � �Acabou ele rE'peber Grande sor-
�� Uníeo representante da grande fabrica de sabão e .�5timento de doces finos � vellas Paranaense que vendera por preços baratíssimos. �rara � d:+Eo,t\I'ÕvOI....e do NataI ��

. Assim como: kerozene, sal, farinha e trigo em saecos e ;.�.�..._'-i
"'. barrica, polvora, phosphoros, café e outros artigos. �e vende baratissimo. <:.0\ Acabou de receber carne secca de mantas e pe- lo':).

José Oitlrich. � daços e vende por preços baratissimos;. o preço .será feito �� no acto da compra para menor ou maior quantidade B2-? �� �
�i:))1;.�4-�J,.'{i'J.�)K�),�·}.};.t;,s.tc��;j:}J,.{r�������;&!/J.�)Z��:e-J.:e-4.<r)A�\}J.�)j.�;X�·);�t;.�;>).&<r;.��;.�110

1) para abertura de erige
nhos OLl fabricas não a vapor
rn) !l[1IH abertura de offici

nas de Impressão, papela
iia , typographia e lytogra
phia , de tirar retrato
11) para abertura de offici

IHII5 volantes ..
o) para abertura de fabri

ca de charuto ou cigarro
p) pala abertura de offíci
lia de sapateiro. ferreiro,
n ltn iate , barbeiro, relojoei
ro ou latoeiro e outras se

melhantes

40$000

40S000

80S000

;30� 000 CLARK
Cura radica: I) definitivamente todas as formas de cnvonenanu ntc do sangue.
A syphilis primaria, secundaria e terciarta é por cllo completamente curaria e expellida do 8�S.

torna oruanlcu.
Cura para sempre a syphilis terciaria, doenças da garganta, erupção antl

ga ou recente. dores nos ossos, glandulas enfartadas, inflamações ou

suppurações, corrimentos, dor de ouvidos, mãos rachadas, qual
quer quo seja a duração d'cssas rnolestias.

Este remedio cura radicalmente mesmo quando qualquer outro tratamen
to tenha falhado.

1\"a sua composição não entra nenhum Mineral, mas exclusivamente aubs
tancias vegetaes innocentes. O seu uso não obriga o doente a. dieta alguma, nem a

qualquer alteração nos seus costumes e occupações.

"�al"antillloS que este especifico é Infaltlvcl ,
Encontra-se em todas as drogarias e pharmn cias principaes, em qualquer par

te dom 1111 do,

Dh-Ijamv se á Cla r-k.' Specific

40S000

No 140 East 30 th Str-eet

Nova-York, U. s. Ao

(Continúa)

João Jacob Heusi Sobrinho, Dele
gado Muuicipal de ltajahy.

De ordem do cidadão Dr , Su perin
tendente Municipal faz publico, para co

nhecimento de todos os interessados, que
no dia :!(:i do corrente mez, pelas onze

horas da manhã, RO Paço Municipal, re
cebem-se propostus em cartas fechadas,
para a arremutação do servico da illu
minacüo publica d'esta cidade, no anuo

vindouro de 1902.
Delegacia Municipal de Itajahy, em

5 de Dezembro de 1901'
O Delegado .\!uniciJ.lal

João ,local! Heusi Sobrinho.

O abaixo assignado , procurador da

Municipalidade de Itaja hy , avisa aos con

tribuintes que nindn não pagaram o im
posto de consumo de agua do 2" semes

tre deste anno , que se não fizerem e-se

pagamento até o fim do corrente mez , fi
C:-IO sujeitos á multa de 20 »t.:

Pnco Municipal, em ,) de Dezembro
de lUOJ,

JOãO Gaya.

Industrial
L:>te paquete é esperado neste porto
dia 2� cio corrente, seguindo depois da
índispeusavel demora para:

S. Francisco
Paranaguá

Iguape
Santos e

Rio
Hecebe cargas e encommendaE; para

qualquer informação trata-ee com osAgen
tes u'esta c!oaup

Reis & Bauer Jun.
ltnjahy. 12 de Dezembro de lUOI.

o Napheryl
o excellente mata bicheira,

a venda n'e�ta typographill .

Deotsebe.rr Volkskalende.rr
fUI'

den Staat Santa Cath:lrina
aut das ,lahl' 1902

zu haben in der Bllchrlruckerei Progresso.
Preis 1$000

GELE! VERMIFUG!

Rua João Pinto 7, DESTERRO

810ck paloa O an

no de 1902,

DE

ELYSEU & FI"LHO
na

{:ul"a todas as molestias das vias respiratorias. Poderoso

tosse secca, no (lefluxo, na tlyspeséa, asthllla,
coqueluche e mais molestias do peito.

.a venda n'esta rr,ypographb.

Vidro 2.000
_L\._. VENDA

UNICA:NIENTE

Pharmacia e Drogaria :.
ELYSEU & FILHO :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ltujuhv, ::! de D, ;:l' r.hro de l!1fll

����:/������f������ji: �!t��i�it����®�®�����@®����W�i(�7
� .• •��

,
' � .,'OR.-\ O 'JI�RC(jRIO! �

MOLESTIAS DOS ANI�1AES
MATA BiCHEIRA DE HENRY

NAIJHCR'YI�

RAU L IVE IRA
Yenfadeiro antiseptico contra a bicheir<l ÚO,; Hnim;leH. Sem

__-_
_..

os inconvenientes do mercurio e de facil applicn�':10, o Naphcryl,

�:.-;:+��.�.
- - �" �,�,�.:.�. O Mata Bic�ellira deI Henry, curai radicalmente a bicheira, �

.,
-f

� peste sarnas, plO lOS, pu gões. cHITapat lOS, esc:ll':1:O e toda;:; ns �
." -

'. � I'
.

II •'

�� I.)UI\.\:\IE�'I'E ,rE(.E'r,\I�S � �
mo estms que atacam

Oo� a�'A'PHVCaRosy.\'Laccul1s.
8uinos e outros,

�
.....
�, .,�. 4 tem a propriedade de curar os animaes SE:\l SER �OCIYO como �,:'��
,:"" Approvadas pelo Instituto Sanitario Federal � �
,.' ,-" � acontece com os outros pn'pararlos-creolin:l, etc. ..� Pl'eminrl;1i' com mf'dnlhfl" de la rh""p PIn rlh'PTsns p,p!'si�'ões e CO!JI I) � � Exi,ia-se spmpT'p o nomp Na.phC"�/1 0U !\12.t2. Bicheira �

.�:_ �_,', (" 1
.

1 I'
. -

I ('1' �� �', de Henry, afim de Re edtar falsif:cnções ]JJ'eJ'udiciaes, �-._,,"•JlI'ê:1I1( e 1>1'(1011110 (a !..XpOSl�:ao (P Â lICHg'O "-<J'">�
� P R E (' o B A R A l' ISS J ;\1 o

�, --:=-"*'<->- �� � A' VENDA EM TODAS AS BOAS CASAS DE NEGOCIO I;"+�
� os �.. Agentes em Bt,a Catharina: CARLOS HO�PKE & C,a Flol'ianopolis. �
� Estas

Pi:l:Sp��atf:o�I��a���;d:;��:� o:�svantagem � tJ'®'�'\i""",��,t"'"��:'®'C
.\ttestão Sl� �����:e:n�r�-nt:�:::i;dad: �; :s�mago, t- Pi 1 li 1as do Dr. Faro

curatn tambeln dyspepsia, indigestão, prisão de ventre, affecções �,-
produzidas pela bilis, suppressão das regras nas lnulheres, �
vertigens, tonturas, hydropesias, hernorroides, colicas, �\:,.�falta de appetite, etc. �Não têm dieta nem resguardo �

�'
Cuidado com as imitações e com as falsificações �

..

�·L
�

�'J�Q1(�1�Ot.�"'to..r��:r��f1{�)j·���;���it�-r.:,·j:·�í��J�?�·'!:;·j:·.·)'(�f1:�)1���f�í�:·í;�1r:;'1:;6:·j'r.c:"t;;ttI
� ."V
:. .:::>

� Mata-Bicheira Ungeziefer-Tod �
�:, ,�>

� C.l\_RBO I ... J_� (�.L\'_RBUJ�I� tt
�� ,'O�'" .:->
�� UE ��

� E(Â\'SE� 3: ru.uo ELYSEU & FI LHO :4
'n' Da> Ca,l.lOlill, \'011 unsorer Erftndnng. ,;)
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Especifico Aureo de Harvey
(.ll.\NOE IlJ�-'IEI)() 1�-(iLEZ

CURA INFALLIVEL!
Cura rapida e radicalmente todos os casos de debilidade nervosa, impotencia,

espermatorrhéa, perdas seminaes, nocturnas ou diurnas, inchação dos testiculos, prostração ner

vosa, molestias dos rins e da bexiga, emissoes mvoruntarras e íraqueza dos orgãos genitaes.

Este especifico faz a �cL1ra positiva em todos os C<l808, quer de moços quer
de velhos, <hí força e vitalidade aos orgãos genitaes. revigora todo o syst=ma
nervoso. chama a circulação do sangue para [IS partes geuitaes. e é o unico re

medio que restabelece a sande e dá força ás pessoas

nervosas, debilitadas e impotentes.
o desespero, o receio, a grande excitação. a insomuia e o desanimo geral.

desapparecern gradualmeute depois do uso deste especifico , resultando o socego ,

a esperança e a foro-i.
Este ine",timavel especifico tem sido usado com grande exito por milhares ele

pessoas, e Dcha·se á \'enda em todas ns pharl11aci<ls e (hogarias do mundo.

nirBc�ao :
•

247 East, 32D street

Nova-York, E. U. A.

-------·�:�8��-------

o exeellente remedio que cura com seguranca.
todas as molestias do

"

•

,
� �- Podemos garantir que um grande nu 'l1erO de doentes desenganados...

_ '1

ficâram completamente curados com o uso d'este poderoso remedio.

T�mos provas, no grande numero de attestados (com sa firmas le

galtnente reconhecidas), que possuimos e a imprensa tem publicado.
São anti - dyspepticas e puramente vegetaes, tendo uma acção Iaxa-

tiva rnuito branda e

São approvadas Saude PU'plica do Rio de
segura.

pela Directoria Geral de

Janeiro, e receitadas por diversos lnedicos das cidades de S. Paulo, Por

to Alegre e Capital Federal.
Garante-se o efteito, sendo uzadas conforme reza a bulla que acom

panha cada vidro das

• Pilulas do Dr. Faro ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


