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Elid. tel.: Progresso Noticioso e Litterario

.: x I_) I� o ( .� x 'r I� hido qualquer outro governador. O
Estando a findar o anno , appel lamos mallogro de algumas medidas toma

para nossos amigos pedindo para que das a respeito, ainda perorou a Sl

lllaJHI:,m .renol ar suas assignaturas. Atuação.
expenencl.a de tres aunos nos tendo 1ll0:S-

O mais fatal de todos os males
fi ado a difficu dade insupera v el que ha, . _

]1,1)';] se receberem as importnueias das e.ra a Imlnoral. tradição de noss�s pa:-
assignnturus em confiancn , resol \ ernos ItldoS a preferir antes uma victona
EU considerar nossos assign:lllte�. 'para o fictícia, obtida mediante violencias e

;111110. proximo , as pesilôa� que, ate l0. de íalsiflcaçães, do que ganhar syrnpa-
.. ,J�ne,,·o. nos tiverem PllVlado a importun- thias com UITI procedimento leal e no-

lTl r especnva. .. .

• Corno ;01'0<11 que tem vivido até hoj.e bre. Se o dr. Schrnidt trvesse escolhi-
de seus prnptius recursos. os nO:"80,, mm- do O caminho d'uma justiça altiva,
gos uao esn a nluuão es-a nossa justa exi- outra seria hoje a agglo.neração dos
�el1Cla e nüo �e l'e\'u.�::\I'iio a connnunr fi partidos e outros os resultados d'uma
pr est.u= nos o "eu auxilio. de que muito

lucta tão pouco edificante e tão inutil.
c.irecemos, parei podermos m'1I1t(.>]'-1I08

com :I indepeu.tencia e inu al'lialiclade A. dissidencia chefiada pelo sena

que nt : hoje têm sido a nossn divisa e dor dr. Hercilio Luz, possuia elemen
a 'azão de ser dr- nossa px;�'tencia.

Aos nossos n-signantes que Estão em
tos fortes já por sua posção official,

arrazo , dirigimos tambern o !1;eSIl1O arpel- já por serem seus chefes, directores
'lo. rognnd o ainda mais para que SI:'J:lm politicos d'UI1l eleitorado de que pa
�aListplt"S .IS imp.ntuncius '1de no- de vem reciarn poder dispôr a bel prazer.

Cer tos dp que não nos fn1tar:1 o con- N'estc partido, mais do que em qual-
curso que tno eonfindamente solicitarr.os

d
dI:' nossos amigos , ctps le j . nnteeipnmus quer outro, quasi tu o gyrava em re-

;1 nossa !2:r:ltirl;io por tudo que' fi tuvor dor do chefe, que, sendo governa-
-

d b
. accrescimo; a razão é sempre a rnes-de nosso jornal fizerem. or, sou e grangear numerosos ami-

gos pessoaes não só por sua aftabili- ma, o poder! Diz-se que os votos

dade como por serviços reaes que
do »Volksverein« e os dos dissiden-

138.1a l'1.ÇO IJOli t.ioo prodigalrnente prestou a muitos. E' tes de Blumenau já não são tão cer

certo que, no principio da dissidencia, tos, que com elles possam contar os

dIversos partidarios actuaes do dr. seus chefes; diz-se tambem que o dr.
• :\ào se precisa d'llllla grande per- Schmidt estavam vacillando, sem sa- Carneiro fez pazes com o sr. José

spicacia rara descobrir, que os par- berem 'para quem transferiria!1l as Mauricio. O ferro é duro, mas não
tidos d'esta terra achaln-se n 'unl es-

suas sympathias. O que, porem, cos-
resiste ao iman-quem admira que a

tado de fermentação rolitica. Os acon- tuma decidir estas tergiversações, é gente não tenha maior resistenc:a?
te"l'mentos do anno decol rido. nao O resultado final e' termos na env

quasi sempre o poder: não duvida- ,
-

bastavam para organizar-se urr. óru- I:.OS que, se o dr. Hercilio fosse ca- trada do anno de 1 (J02, real:nente só
po novo e coherente, mas eram suf-

paz de commetter tal indiscrição, po- dous partidos politicos no Estado. O
ficientes pa: a ro:-nper a· unidade dos

dia publicar centenas de cartas con- situacionista, um tanto enfraquecido,
sl'tuacI'onistas e se fazer resentir até apol'ando se no pod'eJ' que oc:sue etendo a expressão d'uma sympathia -. p � ,

no seio da antiga opposição. e gratidão immoredouras, mas etc. cuja garantia principal é o Olympo
A,ctualmente, quando a phase da flurninense. O federalista, um tanto

• violenta excitação já passou, é inte- Outro ..;im, é innegavel que unla
augmentado e portanto, pode ser,

ressante fazer um estudo rctrospecti- dissidencia, tal como era a do dr. Her-
igual em nUlnero aos adversarios,

.vo de tudo o que rIa politica esta- cilio, isto é, quasi �xclusivamente pes- mas sem aquella o-arantia da ordem
. , soaI, ou vence d uma vez por um. b,. .doaI n'este anno presenciamos e pon-

quasi as_alto, por uma acc1amação po- pSUPdeYlor e o que e pnnclpal, sem o

derar os pro e COl1tra que assistiam o er

a cada llnl dos conlpetido:-es. pular, ou então fica baldada. A ra-
P

.

.

tl'-
zão é Inuito simples: as syl1lpathias h'dor consequel�dclad' eremos e elçoes

Eln favor do sr. governador esta-
d

_

d
. rcn I as na rea l a e, em que o po-

\Ta o roder, aquella vara 11lagica, que, o povo sao mu avels como as nuvens, d
'

P P l t'� .

d er selnpre vencera no a e, a e que
bem applicada. ainda não enga ,ou no

e os amigos emprega os, pouco. a UtTI beBo dia desabe a respectiva par-
Bt'azl'l os qlle se fiavam n 'ella. A,s- pouco, ficam desempregados. A hls-

t d OI A
'

l'
. .

. .

d' �' t
e o ympo. te a, paclenCta.

sistia-Ihe tambem a fama d'ul1la ho- tona consigna Iversos Lac os pare-

nestidade rara e d'uma economia mais cidos COíD o nosso e o resultado sem- -�-�---���--�

f
. O Dr. Pedro Ferreira attende•

, rara ainda. Era tambem em geral co- pre OI o mesmo.

nhccido que o dr. Schmidt nào gos- Porqne o dr. Hercilio não se ar

Lhya das tortuo�idades da politica. 1\1as riscou a um golpe de mão? No prin
esta ultirna qualidade,que sell duvida, cípio não quiz e depois era já im- M-OT I C IASnelo constitue uma falta nem para possivel. Nos primeiros mezes d'este

UI1l hOilli.:!m publico, nem até para um anno, esperavam-se d'um :llomento - -_,�-�_._��

governador, tornou-se n 'aquella com- para outro disturbios na capital do

4 olicaçüo a causa de graves sort)rezas Estado: ninguem se admiraria se tal

e re\"êZCS. O chefe do partijo situa- acontecesse. Logo depois, todos esta

c:onista, após o rompimento. era in- vam certos de que o governo sahi

negavelmente o dr. Lauro �1üller; ria vencedor.

tnas o dr. SCh'llidt desempellhava qua- Pela alliança ou união com um

si o papel de redactor responsavel e grupo d6ls dissidentes, cresceu o par
conlO tal era o mais exposto ao fo-' tido federalista. Se isso influirá e quan
go �cruzado das baterias da dissiden- to influirá na configuração po:itica do
cia e da or"posição. Ficou tambelY' Estado, é quasi il1lpossivel determinar
r1lUI�O prejudicado pelos apuros fi- se agora: devemos com paciencia es-

.. nan,,:clros, em que aliás teria ca- perar a prirr.eira eleição, em que me-

•

•

..

•

.,.

,

dir-se-hão as respectivas forças. Pa
rece-nos que o sr. Elyseu Guilhermeda
Silva, não obstante ter manifestado
mais syrnpathias para COI1l o dr. Sch
midt, do que para com o dr. Herci
lio, não deixará todavia de continuar
na opposição franca contra o parti
do chefiado por dr. Lauro Müller e

assim todo o partido tederalista achar
se-ha reunido no mesmo acampamen
to e reforcado com os elementos dis-

,

sidentes, que francamente adheriram
a opposição.

Fazendo uma conta approximati
va, .é certo que a opposição, alliada
com a dissidencia, tal como era no

principio do corrente anno, constituia
talvez mais de dous tercos do eleito-

,

rado catharinense. Basta juntar a vo

tação de Blumenau com a do partido
federalista, para obter uma maioria
sufficiente. Actualmente e ainda mais

passando algum tempo, a opposição
pode apenas contar com um notavel

a chamados a qualquer hora..
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\
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EXPEDIE:\TE
Annuncios pequenos. até

lU linhas quadripattidas (;e
typo miudo pcl it , por cada
publicação lS(:(,(J
Annuncios ma ioivs. a li

nha (J uadripartida de pctii
ou �('u lug ar ... ,. 100 I'S .

com ,lOo/o dr: nbntuusnto no
caso da I epetição ,

(.

Publicações particu
lares na secção Tribu
na licre pagam 40 rs.

por palavra.

Pagamento adiantado. c

End. tel.: Progresso

2:500S000 lhe foi imposta, e todas as

auas mercadorias e uma mula que as

tr.msportava foram embargadas.

O Tribunal Correccional, em Iudsyal,
condernnou a Florencio Heinrich e Edu
ardo V.'ill a 3 mezes e 15 dias de pri
sáo, por terem brutalmente espancado o

professor dalli.
�

A Camara de Blumenau multou em

2:.')00$000 :l Gustavo Errnlich , negocian
te d'uquella praça, por snuar vendendo
mercadorias pelas ruus sem ter antes
obtido a devida licença de mascate.

De Ftorianopolis. acha-se entre nós
o nosso amigo e distmcto procurador do
Estado, Dr. Thiago da Fonseca. que veiu
passar COIJl sua fumilia , no meio de seus

parentes e amigos, as festas do Natal. O
Dr. Thiago regressará á Capital, no dia
2 pelo »Laguua.«

E' com o maior prazer que publi
camos a baixo o telegrarr ma que sobre a

impo: taute testa escolar realizada na ci
dade ela Lugunn nos enviou o :10SS0 dis
tincto e bom amigo, Sr, Accacio Morei
ra, intelligente advogado nas principaes
comarcas do 8\11 do Estado:

Laguna 22. Proçresso . Teve lugar
hoje perante o que a sociedade Lagu
lJen8e tem clf' mais escolhido, o encerra,
mento do anno lecti\'o do Instituto .Mu
nicipal de lns!rucçãJ, com distribuição de
premio:> err. medalhas de prat:l. Ilickel e

bronze em numero de 28. Acto esteve
imponentit58imo. Oranlm diversos cidadãos
�alldanoo coronel Costil Carneiro. fun
dador do instituto e Dr, Greenhalgh. ileu

plovet:to director Saudações.
Accacio Moreira.

Hoje, 8n hbado, 28, é a partida men
sal e a ultima que este allno dá o Club
»20 de Agosto, Certo sl?ra isto um mo·
tiyo para ser brilhante e animada aquel
la test.u.

Damos as buas vindas ao Sr. Felix
�1:1rqLles Brandão que. d�,;-)e segunda
feira ultima, se ê1cha entre nós.

Na freguezia da Penha, falleceu no

dia 20 do corrente, com a idaoe de 24

anl1os, deix�ndo tres innocentes filhinhos,
a Exma. Sra D GuilhermIna �Iafra de
Macedo. e�tremecida esposa do n08tlO

:1migo Sr. Felismino Vieira de Macedo,
a quem apreilentall10s, bem como á sua

exma, familia, os nOS80S pesames .

A Directoria Geral dos Correios, no

Rio de Janeiro auctorisou o estaheleci
mento de malas fechadas entre Join\'ille
e o Correio Allemão. A correspondeReia
ate !!gora tem sido expedida em transito
na mala de S. Francisco.

:\0 ultimo nllmers de nosso collega
Blumena111'1" Zeitun!}. que se p"blica na ci Xo dia 31 do corrente, haverá em bene
dade de Blumenall. vem cOlTobol'ado o ficio rio edificio em construcção da Socieda
que, na ectição passada de nossa folha.clis- de Guaran.)' uma festa,que con�tará de um

tien;os sobre a necessidade de serem to· bazar de prenrlas, devendo começar ás
madas providencias qaanttl ao modo como' 8 hor:ls da noute e concluir á meia nou

procedem os mnscates relRti\'amente a te, com uma representação dramatica
questão de lic!:'n(,'a concedidll pela Muni- eXf'cutada por diversos amadores. No
cipalidade.pal'a f�zerem elles o seu nego- dia seguinte, 1.- do anno novo, haverá
cio. E' assim que em Beneditto Kovo. ainda diversões á tarde. Em todas as duas
termo d';lquelle lI1unicipio, os fiscnes Fre- fesiaR n ITIu"ica da Socie'lade tocará as

deriro Kr<llllheck e Eugenio Cber pren- suas melhores peças. O resultado do lei
deram um arabe que negocia\"a ,em a Ião senl applicRdo á Caixa S3cial.
respectiva licença Lma multa de .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8nhiJ:ldo. :.n, te\'e ll:gal' no pa�'o do
COIlt'elho Jlunieipal o eXHme dos alulll'
nos do curso e'colar sob o nome ue »Ex
terna to lt:ljabyeuse, ({ q Ile d il'ige o nosso
a mi go Ti t; LI rci o d e Frei tas,

PlJr:l!1l examinados na primei!':1 elas
tle, em pOI'luguez: José l'lw,ldo LillPl'ato,
(�r;l(.:iliall() �llillrl' e Lazal'o B:lstOS. appro
\'ados com distinc�'iiü; Carnil'o \\T, �a\'"l'-
1'0 Lltl,; e ,Jul:v rios Hei"" plen:1I11ente,
Em :,I'ithmetic:l ,Julio dos Heis, di"tincI:ão;
,Jo::lé Lbaldo Lib<:'l'ato Laza!'o Bastos Grel
diiano:\lüllel' e Camillo \Y,:'-i Lins.plena
mente. Em geog'rnJlhi:l: L;IZ�ll") Bnstos, e

,José l-balelo Lihel'alo didincçiío; Julio
dr):; l{eitl, Glacd!allO l\Iüllere Carnillo \\',
�, IJIIlS, plenamente Em HislO:ill do Bl'n.
zil , UI actliano �liiller, Laz::l'o Basto", JOelé
L'haldo Liberato. Julio do" [-{eis e C"mtllo
\\', N, JJi,n�, ['Iennmente, 'remos em e:\posição. na redacção

�a r,egunda cllsse: em portugll�'z do 110S80 jornal, dous o\'os de g:-lllinha
Telt.lli'lIIO I'preil<1, GOllçah'es, Jo:l0 Ca- que P,lI'H aqnelle fim no" offel'eceu 081',
:":11 e5, José Eugeniu Jlüller, Telemaco Ullysses Dutra. Esses dons O\'OS, postos
Pereira Lihenüo, Igllcrido Cl1llb:l, ,José de uma só vez, eetüo nas extremidades
Hodi e O::-waldo Heis. distincçiio; EI- mais finas ligados um ao outr0 por um
nesto [{adi silllp�esmelJte Em geogl:lphh: tubo de alguns cAntimetros de COI1l
Os\\aldo ReilS JO:ôé Eugenio i\lüllel'.Ter- primento O pnyolucl'O que cobre e",ses
tUJlllllO l;ollçal\'t:>� 'relemaco Libel'ato, dous pl'oductcs é antes uma pellicula
l!.!:�oridi) CUllhil_ JCtl2 [{adi, rlbtir:c(JiO e 'l1olle do que propriamente c;l.�ca. O ta
,lo,io Casnres_ EI nesto Rodi, plenamente. manha de ambos é natural e a sua di
Em Hlitlllnetic:l: ,José �Iüllel', Tertuliano \'el'sidade de colorido indica. eonter, um
(�(ln(:al\'e;:" 'relemaco Lib"rilto, �Toüo Cn- simplesnlente a clnl'fl e o outro a gem
:,are;:;, Ignorido Cunha ..José Hodi, El'- ma.

nesco Hodi e O::\\aldo dos Reis, todos No dia l,O de JallPiro. :is dez ho-
plennmE'nte, ras da manhã. n(1 salão da sociedade

�a :�,a cla.s"e, em portugu8z : Emi Ebtl'ella do Oriente, aGremio 3 de ,Maio
li(J da Cruz Coutinho plena.rnente; Em- tar,í a di:,;trihuição dos premlOs a08

manoel Libel':lto Antonio de SOLlza, R6- alumn03 e alu:nnl'ls que, no conente
rlolpho de Souza, Rodo!pho (j'Oli"eira e anno, mais se di:,:tinguil'llnl. nos e;:tabe
Romão 11achado, �implesmente. Em geo lecilllentos de instrucçi'io dest.a cidade,
g-1:lphia: Emilio Cout.inho, Emmanoel Li- Para es�a 801emnidade que tem um I

hêl'lltO _.\lltonio de Souza, l\odolpho de tão altil si�niticação e ellsp6e de todo;: os
�n za, HIJmão :'IIncha,lo e Hodolpho o' "Iementos para ser brilhante e attl'ahir
Oli\eil'a. plenamente, Em arithmetica: C'llIlCUI'i'encia o Gremio nos pede para
Enllll11noel Liherato.Elllilio Coutinho, Ho, convidar, por este meio, alem do profei!
dtllpho d·Oliveira. Antonio de S;)uí'n e sorado. alumnos e alumnas e paes de fa
HOdolpho de Souza e Romão �Iachndo, milia, o corpo condular, as auctoridades
ple'lH!],ente. fpdel'aes, estadoaes e mUllicipnes. emf\m

�a l'1::Ese rudiment:lI': ;\lario I'erei- ,a todns ml peE�ôas qu� se lllteressarem
rfL Liherato e Jo�e Germano de AHdl'a-1 "do desenvolvimento Intellectual desta
de a]lpro\ :Hjf\S plenamente, I

terra

Alem do director do Colleglo, foram. , -"., ,
_

Patacho »Emilie� a 15 do Rio,
","',"1".,I;,n ;(Iol'''� e Histolia do Blazil. I lJ('lllll'atlv" de Rt,U�I\' :::l-Ellxlr d� \('lnnlP; Ijanchiio »Allian(a«:1 Iii de Floriallopolis,r,' ,m

,

,

' I' G :'100 (,em n e[,CIrIO) Cnl('o I'c('onhl'('ldo t'ffil'a,,':1' Ex ''la, :-:1',1. D [,'Iorenel:]' t{f:'!!,I>I. <Ilgna no� I'heulllati�mo�, eEcrophulaF, ulc'cra', leueo1'1'hlo-1 :. "Santiago.:: a :20 » »

jlJ'ofes�ora do Collegio,Municipal; em 31'i-1 as ou ftores branca�, calJcro�, rarbunculo�, bou- Yapor »lnduetrial« a 20 do Rio.

r--'------

Criança phenomeno foi. uma. que se ,I thmetica o Sr. Marcos Konder; em geo
hnptisou, no dia �:� do corrente, n. ma, arnphia os Srs. ['adre .Ioüo Baptista Pe
triz desta cidade. Grande concun encia ters e Arno Konder O distincto profesde pessoas uffluiu :í casa do �r Com- :501' .Ioão Xlaria Duarte prssr ou também
missario d a policia afim de ob"pJ'\ ar8111 o I seu auxilio,
curioso caso SeuiJ pa,:>:; resi.l-m 11" �,Pe I l',!�,l commissão do Grémio :3 de
lira de AIllOllal',«:l algun- kilo:lle;l'();'! 'Ilaia composta dos t::)rs, Dr. Pedro Fer
rio ••cima. Cout.mrlo apelJ:1� 1:t':S. di:b de r.-iru e Sil\'a, coronel Eugenio Luiz �lül
nascida, a infeliz creaturinhn. que te'> do IL'r e do Juiz de Direito dr, �a\'arro Lins
sexo masculino. tem no umb g» uma her-I (:'t'tP\'e presente.
nia.nüo envolvida por pelle (> ''':ldo as di Os exames causaram hóa impressão
mensões de um 0\'0 de p: .i,i"ha. ;\h� pplo I egular adiantamento que revelaram
não é isto ainda o que cou t il ue a ver- os nlunmos d:l� diversas classes,
darleira monstruosidade que r.uito inte-Iresse despertou na ropul;J(.,10 desta cid : Honrem reuniu-se o Trihunal do
de, O in�oli,to cio eas� está sobretudo �m !jllry desta cid�de" E'en�lo i;uhment�ido !l
ter "inflo 3 luz o 1l11SerO recem-naseido Julgamento LUIZ Francisco de Oliveira.
trazendo. um pouco acima uo umbigo, qUA foi absolvido. servindo de Promotor
na região do estomag», na linha media ad hoc no impedimento do effectivo o ci
H metade de uma outra CI ianca <ia mes- dadão Thomé Braga , advogado no foro
mo sexo, lig:ad'l a si por UIll j.JE>diCll-1 de Blumennu e advogado do 180 o ci
lo de cerca de um centimetro de <liame- dadão Joi'to Guedes da Fonseca" acl\-o
tt'O e composto de, pólle dp aí'lpecto nOI'-lgadO do mesmo toro.
mal e tecidos molles, 'Essa metede com- -

põe-se do �eguinte: pés, p,el'nns, cO,:xal5, Pelo ratncho »Emilie« a CU,:O horda estH
nadegas ate UI1l pouc'), l1blllXO do Illgal praticnndo como piloto. \eio do Rio deonde deVia eXisti" a cmtllra, Todas estas ,JnnE:il'o e acha-,e entre nos o nosso con
partes do corpo e!:'tll\'am pel'feitamellte terl':1l1eo Sr. Hrnrique \Vatson.eonformadas, notH ndo - te, porém, a talta
do anus e dos testiculos, e st'll<io todas
es"as p:1I'te"" que agora enumeramos, in
teriores em dimensõe:, ás cOl'l'esponden
tes :is da criança inteira.

A CI iallç,l não tinha nenhum? outra
anormalidade lJal ecia tlãO soffrel' muito
e m3mCl\'a com a\'idez,

O Sr, Dr, Pedro Ferreira no:> disse
tt'atm'-se de um C[\SO que a SClenCli\ de,
nomina »)g:l�tl'omelia.c

, -

A Sociedade dos A tiradores offere
ce aos seus associados os seguintes di
vertimentos. No riia 31 elo cOrlente uma

:ln'ure do ;\;;ltal, com um leiião de pren
das. i\o rlin LO de Jilneiro, ri" :3 horas
da tarde h:1\'er:í un' pequeno baile.

,

;\a 6 a feira da semana ultima, 20
do ('o t'l'r 11 te. rea:is�lram-se os exames da
escola allemã do protes�(1r Sr. Franzme
yer. A::; rnatel'ias quP e:::tnonram O" alllm-E�tc\-p muito festejado este anno. IlOs durante o anl10 e de que fizeram 8;1-'lqui. no It:lj:1I1j. o �atal. Foi grande tisfatorio pxp.me foranl: pOl'tuguez, alieI) numer!) de �as�l� dA familias �!lle prepa- mão. geogrnpbi:l desenho linear, arithl'a:':lm :loS trn:llc.'�I1aes 6�'V�Ore:l t,m l:e:l� ar
metica, 'geometlin. e historia sa�l'ada.!'anjado e, ,,�.'t�_tJ('o PI,��:pe fOI ;llm )em S;1o t'!:'tes os nomes,ooB alumnos e�a.'ml1lto aJlI (CI,\LO. A IllHS.:,l,do gnJ]o e flS

I minado,,: Frpdel'icn Stelll Leopoldo Oil,,Outl'3S que ?e segUIram eSflveram bnetnn-; gel', Arthur Scheeffer, Olympio Miranda.to COt:colndns, , Yulff Assehurg, Frida R:lllert, Adelaide
.

DI'.'el'"ns mel1ln:IS e mrl1l1lOS fizeram
[{onde!', Lllisrt Flores, Brigida Palumbo,11 nql1ella dla:1 pn;TIClra eommun!];-w, :\[athilde H,eiclwl't. A]I'i!13 H"ichel't, Amn-
lia Hudolph, Carl08 Scheeffer Hermnnn
Hnue:'!t, I,aimnndo Flores.

F,'I':>n: examinados outros aluml10s
alem d'estes. os quaes mostraram bom
aproveitamento Deix'1I110S de publicar
seus non:e;; por nüo termos recebido fi

de\'ida nota,

I
I,

Hontem ao meio dia, foi recolhido
ao xadre;t, desta. cidi'lde o individuo de
nome �1-tnoel Firmiano. v11lgo Sarl'fLha,
lho. por te nclwr em estado de embri:!
guez e �e ]1ort<1], incoll\enientemente, Na
occasiüo em que uma das praças da po
licia effectu:1va a prisão, Firmi�lno ten
tou feril-a com uma fa.ca Felizmente.
porem só a blll�a foi attingida peln a]'ma,

ema cornmi�são do
e:;te\'e presente

Gl'emio 3 Ma:o

-

, ,

h-is , durthros. cnf'crmidudos da pel lo , nocroses c
outras mu'ostia- de ctuncter �� philitico . :;\<10 tcn
dieta nem resguardo.

Pilulas conno "ezill:� de Rauilveira-c-Espcci
tiro muito i-ocouuncndatlu contra a� f('bl'o� in ter
mitontes. b\li Ili'n,' L' outra-: evitandu a,. I'e(:;lhicl�"
1:10 fl'equpntes norras molos tia». li ]]0""0 Re11lí'(liu
contra 'ezO,,, applica-se no" n e"lIl()� ca-os quo
a,. ptlu las

o Dr. Pedro Ferreira aceita eh�
mados para fóra do munieipio,

RBvista do ExtBrior
A:\lERJCA DO ser,

Convem (lar a conhecer aos nossos leitores,
azora qUL' a immineucin de urua guerra faz con
vi l'vil' p.un o Paclttco a curlc-ulade do mundo,
alguma COUEli sobre a rcpublíca do Chile e 'sua

sítuaçao c propondoranc-ia entre a� - nas outras
illllás no contineDte Americano, 8ati�faz"ndo o
no""o intuito o que a rL'�p('itl) do p�qJel que ia I'e
pl'efental' o Chile, no rOllgl'rsfo Pnn-Alllcl'icano
dj",(' o C'orl'e�1 onr]pnte cio Time� em Pal'i�, �ClJm
lllvdalllo� fi esta Reyi:-t;, a, pl'ill('Ji1a�� ideas que
�obre (] 1:l��l1111ptO vcm n'aquello artigo,

Tive oc('a�ião, diz o 81'. Blowitz, ele púr-I'le
em contacto com o lepl'(�:-entante elo Chile qnc 0�'
tá a parti!' para :\fova-York e d'alli pa!'" (J :\Iexi
('o ondl' telá de a�Fi:-tir ao Con�repPo e abi dr"fen,
der a call�a rle uma da" mais fottr�, (la� !l};li:
bem organi�ada� e d:l� mai� int!'l cc"'ante:- elD� H(',
plJbliC'a� �nl alllc!'i('nna�, o Chile, E' jll�tam('nt('
e!'te facto rta :-uperior o!'�alli�ação (' impol'tnncia
do Chilo que faz ('01Tl qUf' e�t1 TIrpllblir;! n:10 ,("
ja perSO?lfl gr(lta entre 0:- EEtados sul AI1l(!f'icanos,

O Perú e :t Republ(,;l Aq!elltina ;,au l"eus
adv('l'�ario" dpclaral10s r rntl'e e�:-af' potencia" (' o
Chill' ainda ln mui'as que�tOe� penllcntcs, O :\10-
xko e o Brazil.a [{epllblica [)ominicana r o Hai
ti mnnite�talll a I'e>pe,lo (1'ell:.t, F('n;\o boa \onta
(le, pelo meno� Ullla certa tlll craneia mitig:arl:l
pela illditl'el'cnç'a; llla� (la:.: outra" pequrnas 1'0

publiea" Holivia Co�ta TIiea, :-;ieal'agua Gnatcma,
Ia, Pal'f!g-na,', Silo Salvado!', l'!'uf!:alli (' Efjuadol'
a maiorb cstá di�po�tfL a oppor-ol' ao Chilo ('
até a levaI' n f'n:l oppo,i\,ão li limite (la p)�iti<;,a
lIlá vontad(' Pur esta," l'al:ües, excluirlos o :lfpxi 'o
e o nt'azil, qU",pOt' motivo da >ua impol'tanclH c
da tua 1'01(':1, ('�Ião challlado� n dcu'IIlPQllhar pa
pel proelllinentr c(Jlllparati\'amellte aos outro� eS-1
tados �ul amCl'kano", o Chile p�t:.í. il:qu('�tlona\'('I··
monto o ('cntro ('nl torno do (Jual, no Uongre��o,
I'ugil'á o tomporal t1� fli"ru�,ão,

Grande (', a i1111'0l'trtll('ia quP OR E:-Iat1of: Uni
dOF ligalll a e��e Con�I'e:,:,o flUí' porll' vil' a �"I' da
maio!' I'ignifi('açi'ío pal'a olle,', 0 orjpctivo ill1tllp,
tliato do� E"tad()� T'ni(lo, é r]pfrnrll'l' o� ]lrinripi
os, n<1o do arhitl'<lIl1cnto voluutario (J sim do am'
bitril11Jonto (,olllpul�(l!'io. �faf' o Chile. dizia entãu
:l(juelle cOI'l'e:.:pondr'nt0, ",tá aIJ,olutalll('Ilte 1'0"01,
vido a retirar f.e do Congl'(,s�o inaug:ul'al se nã::>
tit-a!' elaram('ntt' í'"tipulado quI' arbitramo,lto oc
('�p('r;ie alf!'unH\ pode ter etreito rdl'oacti\'o. e por
tanto. (jllO sr mio pode iliselltir It legitimidade das
conqni�taf' d') Chilc,

O Chile ,inlÇ!:a-se hujo pr('('eitamento prcpaI'a
do pal'lI dd'Plld!'t' as Fua:, opiniOe", me:'1I10 Cjlll' :i
VCffe de I'ctil'at'-f'e dll ("ong;l'e,,�o Pan-AllIllrir'ano,
eontl'a qllatquPl' tOl'ma r](o cOf1('('áo. !\ão ha dll\'i
da que o :llexico o o BI a"i1 �ã, dnllB Esta(los qne
não podC'm óCI' (lef(lenlwdos, mas 11('m o )\fexi('o,
a clr:,pC'ito rl� rc�if'tl'ncia f]lle ellc olf('l'f'('cU 1l0�
EFtados rnido�, nem o Braz!! qUI' poderin nlaiB
larele tOlnal-,-0 fOl'midllvel, porlL'm. no que· diz
le�ppito a fOI'\'a,Col1lpanlr-oe tom (J Chile,

E,ta Hepllblie:.\ tet,I, é hem v('l'dado. menos
de ;; milh(l('s de alma� e Mio (, rica pOI' fornla fi

POr]('I' manter nnl cx('('('itú ngulal' de !llai:, (le 17
mil ou 11' mil homen".I,Jaf inqut',":i()navellllcnt" é o
maib militai' de todo� ps E,tad,,� Ameritanos, O
aDnlJ paF�ado, mai� de cineoenta mil novo� rc('!'ll'
ta" f'f> offerc('er til! ao rL'C'rutamen;o e, COl1l0 é n:1,
tural, tivoram de �er l'e('u,-ado� �I�" o Cbite po�,
"ue a con'(,lipí'áo l' f.'stá organi;:ado de �('coruo
com (J 'J'Ftcma pruf'siano com UI1l eX!"t cito activo,
um o''!'l'C'ito de 1'C'c'prva I' UIlI exrrtito tel'ritorial.
De modo que. 8e tanto j()I' n('ee�,ari(), o [_'hih, po
(!erá pOr em campo 2UO mil hOlnen' bem di,cipli
nfidos c bf.'11I eXPl'cit:trlos. cducados por offiriae,
Rllelll<1es, da nJaiOl' efficacia no eampn da batalba,

O Chile con:,idel'a-:-e. poiB, Ulll E�tado que
po(kI'ia muito }Jrom re,i,til' a qua�i toda� as for
�a� dos olltro� exercito� Fui-americano>' juntos.
!rl'aç:l" 1\ uma educação e tli�(';pli:la ntil it'll' e�u"e8
ás melhores da EUlopa,

Alem r1i�,o, o Chile srlllprí' foi ftel Íl,; �ua� pro
mí"HtF, Tem uma PHllHl(lr� dr 7;) l1at('rip,� de ('a- 45
nl10e" Krupp, E' UIllR n I('ã() um tanto bpllico,a 16Por temperamento. c prefere combater a tolol'ar

-17quo se 11](' inlpunhn umiL �c"u\,:i" inju>�a, ['01' to-
da" e�ta� l'fIzOP�, (,ol1sirl(,l'a-�e que pile não �rl'á
viltualmpnte clJn�trantrido a fazer fraca,sal' (1 Con- -18
gl'(,�so, retiral1do-�(' d'clle. Tanto implicaria de
fRCtO a 'ua l'etiradlt. c por i�,.(J "e diz desde já
e tom granr1e� probablidade� dp 1'('rilade que não
Ferá approvada a medida f]Ul' tOl'lIa ('ompulHol'iú
o arhitramento l'dl'oacti\'o, Alem dis,.o. pl'e�ull1e- "9
se que o� E,tade, Uni(lo� procul'arílo evitar de- -O; JSal!ladal' ao :\fe"ieo,ao Bl'azil C ao Chile e �e es-

forçarão para ('Ilegal' a um accordo com eota' tre" 51
pot('neia prcduminantes do Sul iia AnH'Iir-a. fazen- ,,2
do-Ihpl; as ('on(:('>S\l86 'iue julgaI' equitatil'a�.

Lanchão »Allianca« ti �:3 ele Ftorianopolis.
'-;1]101' »Pv.rto Alegre- á '27 do Rio
,1;1!1't1 urlos« de :-<antos li '27,

x.. ,'108 SAHIDOS
Lanchão »Alliança , a 1(i para Floria-

nopolie,
,'appr Industrial« fi �:3 para oHio,
Lanchão »Santiago« fi 2-1 para .lninville.
Vn por »Porto Alegre« á '27 para o E11!.

�AYlOS ESPERADOS
»Tig' e« do l+io .

»Almirante« rio Rio
Vapor »Max« de Ftoriuuopolis a 28,

Pauta semanal
Itajahy, �b de Novembro de 180],

Arruai dente de 20" Pipa 2;)S
BRnha do Itujahy kilo lSlI(l()
Arroz inz lez superior 228 a �;)S
Assur-a r mascavo . 1 kilo 7u
Fal'inha e�pL'cial, Suruhy , Sacro
" cOlllmuru . , 3SliOl)
" de trigo do Rio Pl'ata <! melo saco l-!S a 1 iíSlI()(1
,. Americana Barrica . , �tiS(lilO

Feijüo pleto, �upel'iul' (j() kg, !)�OOO a lO�(lOO
I{orozcnc . Caixa 10S000 a 10SiíOll
:\Iant!'i�a nacional , 1 kilo 1 S100
Pho,.phoro� . Lata, :):2:::001)
Sal , . 80 I i (t'(}ti 78bOO ti �S(lOO
Xarque elo Rio Grande . kilo 900

S�'stema Platino 1". dito � 920
::SOTA :- Tom-se ultimalllpntp a('('rntuado

ainda maÍ>, a baix', �I) aE�ucal',

s.

PARTE lYIllRITlffiR
�A ,'FiFi E�TRADOS

A Sociedade GU'llany, no intuito de propor
('ionae a. t-eu� a�Boci,i(los algnnlas hOl'a� dr rccrf'io
na nonte de Bl do ('OITentu pM'a 1.0 oe ,Taneil'!)
de 100:2, re,IIi�:,rá no dia ;31 á� 7 horati da nouto
no e liftcio �ocial ,em con:-trucção um l'orteio ou b�
,,�!' dp prcndas em bl'ncfici"das ohmf',A Ballda :\!u
sieal executará al�unHk peçati de seu I'e,)()rtorio"
l\ i meia nuute o H,\'l1I110 :\facio!lal em �audação
:IJ 1.0 de ,hnell\J dI) 1\)02,

E' do t"pCl'al' a conculTCJ1cia 'Il todos os 1'0-

eio:;, hem c"mo das pes"ÍJ"� eonvid�tlas pela So
ciepade,

o Napheryl
O excellente mata bicheira,

:l vellda n'esta typographia.

Oryet:I1Je.níc5 elêr l"cc:ciier e. clcs]2>cset.
da Nlunicipalidade de Itajahy, para o

excrClClO de 19U2.

(Continua,ão)
q) para abertura de pada

ria ou confeitaria
1') para abertura de C:IS3

de P,1StO, quitanda ou botp
q,t!Ill. _.

s) para abertura de hotel
ou l'lwrmacia
t) para yendel' doces fruc

tas, e bOltaJiça" em tabolei
r08, cesta ou bandeja, pelas

,*08000

30$000

GO$OOO

tl$OOOruas ,

u) para
gue
y) para

aheltura de at;ou-
25$000

abertura de curtu-
me

x) para abertura de agen
cia� deposito.::. ou al'masem

�Iascate8 :

:1) domiciliado
cipio.
b) não domic:liado

;,0$000

40$000

no muni-
. 1 :oooSOOO

nicipio ,

c) da joia::;
nledico
Olaria .

Passagem dOR rios,
hasta publica
Padarias:
a) de 1." ordem
h) » � a »

c) » 3," »

Pha.l'macia,
Photogl'llphia
Phonographo
Pom lJeirob :

a) domiciliado

no mu-

2:000$000
1:000$000

10$000
15S000

mediante

258000
IiSSOuO
:;'0$000
40$000
3(J$000
6$000

110 IllUlll-

[,3

ClplO .

b) não domiciliado DO mu

mClplo
Heohideiro de gallo, publico
ou particular,
Rendimento dos bens lllllUici
paes
Typographia ,

Titulo d8 tranferencia Ol! eon

cessão de terras.

100$000

200S000

30$000
5-1

55
56

:20S000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'ir
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.

•

•

•

,.,.

21)SOOO

�O$OOO •

12$000

1 ;')$000

b�OOO

• I

lS:iOO

lS:íOO

3$000

$300

1$000
1$000

8200
$tOO
S005

::!SOOO
S005
$100

S005
8020
$200

'5:200

S100
8300
$00,')
�O]O
SOlO
$200
S::!OO
$100
$200
SOlO
$020
S005
$00;)
$QO;J
$200
'�600
SOlO
$200
S040

r.SI)OO
:)�tlOO

. ( r

Taxa Bobr€) CbD!iUmO d:agua
a) Está sujeito a esta taxa, calcula-

1$750

28000

da sobre o valor locativo, qualquer edifi
cio que. tendo ou não pena d'agua. se

achar situado em rua por oude passe o

encanamento ou n disrancia de poder ser
utilisada a agua (lo nbastecirnento.
h) Edifício ele valor locativo de J oS a

1,jS por n.ez . $500
c) Edificio de '\0"0101' locativo de

168 a 20S000 por mez.

d) Edifício de valor locativo de
:2lS a 25S0QO por mez.

8200 C') Edifício de valor locativo de
:21,$ a :30$000 por mez.

ISt)OO I) Edificio de "alar locativo de
31$ a 3f)�OOO por mez.

g) Edifício de valor locativo de
3liS a 10$000 por mez.

h) Edifício de valor locativo de
41 S a 50S000 por mez.

• 30$000 i) Edificio de valor locativo de
518 a 70S000 por mez .

������ j) E(�fic.io de valor lo�ativo de

12$000 'IS. a 100SOl)0 pOI rn ez .

6S000 k) Fa hrica de cerveja por mez

I) Idem de gazoza e outras se-

melhantes ,

m) Estas taxas serão cobradas
semestralmente :olté o fim de
cada anuo.

u) Por pipa d'ngua fOI necida aos

paquetes [l vapor, navios de
velln e quaesquer outras
em barcacões .

37 Anastacio Luiz PereÍl fi, 38 Bel'
S750 nnrdino Vieirn dos Santos. 39 Elyslarío

Cosme da Silva. :lO Francisco Victor Gar
1S000 cia , 11 Francisco Rodrigues de Assis Pe-

182:')0 reira. :l2 Henrique de Souza Xledeiros
43 João Serafim Medeiroa, 4-:1- José Pe
reira Thimoteo, 1,j Manoel Gancheiro Fi

IS;JOO lho.

o Dr. Antonio Wanderley Navllrro
Pcn,jr a Lins. Juiz de Direitode Itajahy etc

Faço saber que fui rlesignado o din
27 do corrente mez, pelas onze horas da

manhã, para ahrir-se a sesaão do Trihu
I) li I do Jury, que trabi11h'lI' I em diaR
cOllsecuti\'os; e ha\'endo procedido ao

sorteio dos quarentas e oito jurados que
terão de servil' na rr.esrna sessão, de
conformidflde com o 9rt. 60 da lei n.20'í
de 18 de Outubro de 1895, fOl'am sortea·
dos os cidadãos seguintes.

Cidadr.: �;;t.�-M(�Ír{�:�í�j.��j:;}1��q,1'�<{}j'±'I�{:;)t{ií�"f.�t.�tr�í<{;t.t��ícf;tc(;�;';��1 Antonio dos Santos Gaya, 2 Ve- �;- _ �riõ>simo Pinto Correia, :3 Augu�to Perei·

:'��K;�':!��". ATTEN AO �.�9.�'.':=2''''ra dos Santos, -1: JoAo Bauer Jun;or, 5 � �
Pe,lro Baller, 6 Antonio Martiniano da
Siha, 7 Modesto Ftrnandes Vieira H � �
,Jacnh Baller, 9 Eduarrio Dias de �[iralJ- <:r

O PALUMBO
.�;>

fiA, 10 Ga1Jriel Heil, 11 JulioI{umm, 1� � CLORIND �Edu<:i.l·do Pessoa Lins. 1;3 João Baptistil p

oe SOIlZ:l :'\ledeil'os, 11 .Jorg Tza�chel. Communica a. todos os seus freguezes que, em vista �
'15 Ae:oRtinbo Fernandes Yieira, 11'\ Frs- �
oerico Augu6to Luiz Thieme, 17 Dr. Pe· da. pessima. crise que estamos atra.vessando, acaba. de ef-
dro Ferreira e Silva, 18 Donato Gonçal- fectuar um contracto, relativamente, de carne secca, com

;.'tves da- IJuz, ln Romão Julião }lachado, � uma. xarqueada, no sul da Republica, afim de poder ven- �20 Jó'!;é nei·ti, 21 .Jacob Heusi, 22 Gui � der por pre«o baratissimo! Por isso pede a todos os seus

Mlherme Fisçher,23 �ranoel de Souza Cu- * bons devedores, auxiliaI-o com algum dinheiro; e no dia.
nba, 21 J oãn Dyocisio de :\lol'aes. 2;) +t� . ,

t '!;'
Olympio H ·rmllio de ·�lil'al1da 26 :'\1;1n�tl � 1 de Janeiro receberá. a prImeIra remessa., como a��s'lra. �Lopes Fa!!-,und es, 2 7 C� rloSQ F�'ed efldco I �.T .'.� ..

'

•.,,+� w ' .'. ,;'.:.,"+ ".:•••�..,:·.:••,:r.:.-:.;'iffi,'Ç'i;•.�' 'r�.:.'�iI.�c.;.,':Ç�.'Ç 'N.• if "Ç :��.-=�.j� .., '�Seá ra JunIa r, 28 A n ton10 Uel roz e t>"4àV4'-v.f..V4'V-'l'v.J!. ,,,,,./"!.'·";+Y�V4"'·vl�,í�..V-'l'V� y l{.v"�V-'l'v....',í�V"'l"";",,,·yl•• ,1..l-V-'l'·v v..l- ./-'l'V�V��

2$250

2$500
4$000

2$000

18000

Renda
Tabella G

e serviço no cerni-

•

TABELLA B

Rendas e taxas prediaes e

tet ritoriues.
1 Imposto de solo sobre trnn

emissão de propriednr'es
:2 Arrendajaento. foros e 1:1iIl!r

mios rIR forma da legi�l:l�':-:o
a nterior.

;3 PaI' metro linear de tel:'PIlO
não edificado nem mundo
convenien temente. err ! .o rn

Cercado dentro da cid;!!lp
,

a) sendo o terreno pa nta-
110S0 ou alagadiço .

TAAELLA C

1 mposto sobre vehiculos para
transporte maritimo, fIu v ial
e terrestre:

1 Hiate .

� Lanchão
a Lancha perúa e outras
.J. Bote .

;) Canoa de aluguel ou frete

Carrongern, carros. cárr o
cas. carretas. e carretãos ;
a sa bel' :

fi De cond ucção d e pessoas ou

ca rgas a frete jornal ou

aluguel :

a) sendo o vehiculo de

quatro rodas B puchado por
quatro anímaea . . .

h) sendo o vehiculo de

q ua tI'O rodas e puchad o pu r
dois animaes

c) sendo o vehiculo de
duas rodas

7 De uso particular:
(1) E3endo o vehicl110 de

quatro rodas . . . .

e) sendo \'ehicuIQ de duas·
rodas

terio :

1 Venda de terreno no cemite
rio publico para jazigo per
petuo, por 0.22 cent ou

palmo quadrado
2 Ap,ontamento de sepultura:

a) pflra adulto.
h) » menor,

3 As abertur:1s e encerramento
das sepulturas fica.m a cal'

go do co\eiro 6e oRil1teres
sados não pl'efirirem man

dflla" fazer, por si, m8dialJte
cOI1f:ietirrento do arirniniE
tl'adoJ'

4 Por e,'te serviço re..:eberá o

coveiro;
a) para sepultura de adul

tos

b) idem idem de menores

28000

1$1)00
8800

4$000
�$OUO

Almeida, 29 José Onofre Correia, 30 Ma
noel Correia de Mello. 31 Calixto l edri
no, 32 Candido .losé de Borba 3:3 Er
nesto Schnairler. 34 Alvaro Rodrigues da

COBta, :35 Manoel Felippe Coelho :3(; �la·
110el José Rebellu.

Oamboriú :

....� visos
de .vgosto«

•

• TABELLA D

Aferição fie pesoE e :nedidai'\
O imposto de aferiçno de

pesos e medidas será co

brad o IH1 forma d esta taheli:1,
i POI' um terno de medida::; de

C(�p'lcidade para secco::\, de
:lO litros at\� 0,02 .

2 Por um terno de medidas de

capaciclade' pn.ra Iiquidos,
de 10 hté 0.02 ,

:3 Por um terno de pesQs de
10 ki:cgrammo até 1 gramo

ma . .

-I Por peso ou medidfl avulso,
cada um.

.) Por balança de qualquer tft
manha

fi Por metro .

I
Tabella H

De ordem da Directoria, convido todos os -o

«ío- • <Ira 11 p'lI·ti(la do-te mez que ,'0 ir-alisa: á em

o dill 2� do cr.rrente, ás 8 horas (la noute, no

lot-ai dv costumo.
J:Hjah:(, 25 de Dezembro de H)(ll.

A. Tacares do Amnral..
Socretario.

,

TABELLA E
Taxa dei exportn.t,:ão :

1 Madeira Sf:rrada, por dll%ia
2 Toro. melro �ubico
;� \rig:1S. por 22 centimetros
l Aguardente pipa
.'í B;l n ha kilo '.' "

I, Batatas, sacco ate 80 litros
7 Cf\rne. salgada� fumadR, etc,

kilo . .

8 Cera em rama, kilo
!) Charutos. milhpiro

J O Couro fresco. salgado, ou

curtido, um .

11 Farinha de nwndioca, Sf\CCO

até 1'0 litros
] 2 1111ho. sacco at€: RO litro:>
1:3 Fumo em folha kilo
11 Manteiga. kilo ,

1.) Toucinho, kilo
ISo ASbucar. sacco até fiO kilos
17 Feijão, idem
1 R Arroz em casca. iriem
1 \) Idem pilado, idem
20 Ovos, II uzia
2t A\'e-s dome�tieàs. uma ",

:22 (,dé chumhado, kilo �
�:) FlIb'�. lítIO
:24 Pol \'i1ho idertl
�-J BngreR secco.., cento ,

2fi E�;ttira de pery, idem
'.

27 Lenha. em acha idem
:!h Ripas de gissara, idem
:!!) Bananas caixo

.

:10 Gado vaccum um

>1 Idem suino Oll ovelhum idpm
Quaesq uer genero tl�O e�pe· oi

cificado' :2 "!o. •

•

�lultas
] 1lulta por iutracçiio de posturas
2 Idem por infracçào de contrnctos ce·

lebrada" com fi municipalidade
;3 Ide.lU a sentenciados na forma do co

digo penfll
1 Idem por quebramento de fiança nos

termos de bem viver e segurança de
vida na forma da lei

;) idem a fldvogados e outras pessoa"
do foro civil e criminal

ti Idem na forma da legislação eleitoral
7 Idem pelo excesso ele tempo do pa

gamento de impo�tos e contribuições
muuicipaes.

(Continúa)

Tabella F

Pasta para dentes
Cm oxcellonto producto chimico que limpa o

conserva os dentes.
A' venda na Typographia Progresso pelo preço

de 1$tlOO por peça.
renha:

.J 6 Ponciano da Costa Passos, 47
Deoclecisno Barbosa de Souza, 48 Ma
noel Joaquim de Macedo,

Outrosim , faço mais saber que, na

referida sessão. serão apresentados os pro
cessas que estiverem preparados. A to

dos os quaes e a cada um de per si, 1'5

convida, bem como a. todos em geral.
pm a comparecerem no Paço do Conse
lho Municipnl na sala das sessões do jury.
tanto no referido dia e hora, como nos

dias seguintes, em quanto Jurai' a ses

são sob as penas ela lei. E paI a que che

gue ao conhecimento de todos. mandei

passar o presente edital e outro de igual
theor, para serem nffixarlOb no lugar do
costume P. publicados pela imprensa.

Itajahy, 7 de Dezembro de 1901.·
Eu Dcr val Paulino de Cnmpos. es

crivão do jury o eserevi. Antonio Tl'an

derley J.YavOlTo Pcreii a Lins

üeutseher Volkskalendep
für

den Staat Santa Cntnurina
auf das .lahr 1902

zu ha beu in der Bnchdruckerei Pregresso.
Preis 18000

GELE! VERMIFUG!
Preparada pelos pharruacouttcos

ELYSEU & FILHO
E' o melhor remedio para lambi ígas. Expolle

toda a qualidade ele vermes e não necessita pUI'
ganto. porque elIa é pOI' si mesma purga tiva.

As crianças a tomao facilmente, pura ou di
lu ida em café.

DOSE: até deus annos uma colher de chá

por tlia ; r\p dOUR a �eis annos unia colhei' e meia
de chá; de sois a dez duas colheres de chá. Adul
tos uma colher de sopa por dia.

Duzia 8�OOO vidro 15)000
O ahaixo assignarlo. pl'ocurfldor da

A vencb unicamente na casa do� fahricantes
Municipalidade de ltajahy avisa aos COll

tl'ihllintes que ainda não pagaram o imo

posto de cOlJsumo de agua do 2.Ú semes

tre deste anno, que. lõe não fizerem esse

pagnmpnto até o fim do corrente mez, fi-

B 1 kC-"LO sujeitos á multa de 20 %.

OCPaço 1lunicipal, em ;) de Dezembro
de 1901. I

Jot1o Gaya, n venda n'eata. T.ypographi:1.

Elyseu & Filho
Rua JOHO Pinto 7, DESTERRO

para o an

no de 1902,

()� GRANDE REMEDIO!
O ESPECIFICO INFALLIVEL

ESPECIFICO ANTISYPHILITICO DE

CLARK
Cura radical e det1nitivamcnte toda;; as forl1las de cnvpnenulTIt'nto do Fanglle.
A sypbilis primaria, secundaria e tereiaria é por dlo comp\etanlC'llte cnrada e expeJJida do sy�·

t.flma or�ani('o.
Cllra para sempre a syphilis terciaria, doença� dn garganta, erupção anti·

ga ou recente, ,10reR noS OSSOS, glandulas enfartadas, inflamações ou

suppurações, corrimentos, do,- de ouvidos, mãos rachadas, qual
qncr quo �eja a dura('1to d'c>sas mole:;tiRs.

E"te remedio cur3 radicalmente mesmo quando qualquer outro tratamen
to tenha falhado.

�a sua compcsição não entla nenhum Mineral, mas exclllsi\'alllente subs
tancias \'egetaes innocentes, O seu uso não obriga o doente a dieta alguma, nem a

qualquer alterflção nos seus costumes e occupa(,'ões.

(;arantinlOS ([ue este especifico é inl'alliyel.
Encontra-se em todas as drogarias e pharmaeias principaes, em qualquer par

te do mundo.

Dit'ijam- se á Clar'k'
N. 110 East ao th Slt'eet

Nova-York, U .. S.

Specific
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'�
. Vidro 2.000 �

� A" VEND_1\._
�� UNICi\_�IENT-E �

� �

� Na Pharmacia e Drogaria �
�

. I�

_� ElYSEU & FILHO �
� DESTERRO �
-;� �
·�.�(.;�A��l\"�j�-w)����ô�Jf��J.,_W)l�J\"����\.Wg��;�+t.�;�+�. T ��+.��+'!.;-:r;�.. 'T' .�+�+�+����+�r.+'�., T '�+�'---X
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�

� Mata- Bicheira ! r Ungeziefer-Tod �
t� C��RBOLINICAR�,OLIN I.
� ELYSEU D�. t;'ILHO 1< ELYS�U & FI LHO �

�: .

Da� Carbolm. von u��el'er Erflndurrg , �
� O ('ARDOLI�, dl' nos-a Invenção, é de um I�t das boste �flt�pl um das Cngoztcrcr,welches {:>
�� etrl'ito feguro contra todos as parasitas, que Fl�h a.n den 'I'hicren setzt, dio sogenannten �
.:. ,'e localj;"alll cm quasi todos os anirnacs. 1"01'- � Ilicheiras, LlU ve: tllrren.

.
1'4,

'P'J. mando as chamadas BH'IIEIIUI'. � .

Der Gebrauch VO� ,1�at(t Bicheira, Cm', ��
�,: O UtO do :\IATA.HH'HF:IRA, denominado � uú/ln gouannt , Ill11FS Jll d iescru Falle al�en tE'
��: CARBOL1:<, nc,:,c (,<\';0 devc i er preferido ii anderon v?r!!ezogen werrlcn. denn. es wird �
Bt um outro. qualquer, pon- furá de�apparecer, ln kurzor Zelt �I('�e Krunkheit ��den, r;'
� em breve P ..paço de tempo, todo o vostigtc .

Das Car.boltn i-t il.lle �lIal nôtlg, wcnn ��
;:;� de �emPlhant" mole-t!a.

sich dl�. H:hadllrhe Bicheira, d ie Fest und ij
��. A applicaeão do CARBOLI� �rna-se ne- an.dCl'e �lIll('l'Ie K�·ank.helt('n. von. welehen FO p.
?'í cos-arta tOdM as vezes que se ruanifosta a bautig I. Ierde, �1�l!lvlCb, Schweine und.an. �
,� jln:jlHlici31 1l1l'HClRA. a PE�TE o eF�a;; outras dere Thl('r,� C1"�I"Jf1{)n wcrden. boruerkon lãsst, �
'to: 1ll,)le�tiaF quo att ingcrn às raça!': cavallar , C(It:�o,tn ist l'lJi.

.

ausgezcichnetos :\1lttel �./.
� vaccum. - n inu, etc. ge[.!e� .\ Iúh�e.uche. CiD k�:aftvoller \'('rnichter �
<:: O �L\.�'A-B[cHr:II1." de nome CARROL[�, j�l' Flohe. Lause. �olí.ho�ke u. dCI·gl. welc.he i!l
� (\ ele elreito certo na epizoofia; é um ener- FI('h �n Hunden. Pferd(,l1 und andelen Thle- lR
� gico destruidor daR plllgas, pIOlhos. crzrrapa- I cn han tlg anRetz�en. ". . �
,� tOR ctr. em animae" ('av"llarc:'. gado bOVinO Dutz,,"d ·LOOO. \ IdlO 500 relS. �
� .., 1,lDzeiro. cã,," etc. Einzig ovht i�t rlasjenigc i=;i
�.

'_

� 1 Duzia ,*8000. Vidro óOO reiF. \\"elche� in 0('1' Apotheke vr n g
� A \ell1la Illlicam('nte na clt!'a dOf; fabricantes �
�� Elyseu & Filho �
� Elyseu & Filho verfertigt wild. �
.� Ena ,João Pinto 11.° 7. DF:STERRO Rua ,João Pinto 7. DESTERRO. �
� g
�"'ro'''''-'-:,.;:.;.:r:r,,''�' .:�;t;�� '.N j"",!<j�':7f.. ..., ."•."Ç;!<j��' FT1 r:!�"",·oN(.fi,Y:!o;,-+�·"_'.f(õ.'f:Y."1:!'·"·"'(Õ�:':""i ....X....,.�'lI'(O'..,.õi'..

:n",V�j'-X-V4�V'':'';/4"V4'líV4'"'./4'V'''.''V�V';:'·v4óV''''''V': I'v"""V+V4óv"""Y"2"V4'V'A'V�V",V."V+v.,.",V"ll'V,(��

I

,

� ��
� Cuidado com as imitações e com as falsificações �
.� '. �
� Preço baratissimo �
�

..\' venda em, todas as boas Pharmaclas �
� ��

.

�
e ca��l::�ciO. �

�
R I-

·

01'-
- �

.� au IDO Horn & rveira �
� UNICOS PROPRIETARIOS E FABRI(';A�TES mI-

��•
4'

DE

-:RAULIVEIRA:
PUR ..\l\-IEN'rE VJ1�(iET ..\ES

Approvadas pelo Instituto Sanitario Federal

Premiadas com medalhas de la classe em di versae exposições e com o

Grande pr-emio da Exposição de Chicago

Estas pilulas são as unicas que substituem

purgativos de oleo de ricino e

com vantagem os

outros.

20 ANNOS DE EX ITO

DE

ELYSEU & FILHO
Cm-a todas as molestias das vias respiratorias. Poderoso

na tosse secca, no def'luxo ,
na- dyspeséa, asthma,

coque!uche e mais molestias do peito.

BOM
Attestão sua efficacia contra enfermidades do estomago,

figado e intestinos;

curam tambem dyspepsia, indigestão, prisão de ventre, affecções
produzidas pela bilis, suppressão das regras nas mulheres,
vertigens, tonturas, hydropesias, hemorroides, colicas,

falta de appetite, etc.

Não têm dieta nem resguardo

����ii���M6i:ji�ti�tii�Mt�ac.
:: (;,OR ..\ o -'JERCURIO! •

: MOLESTIAS DOS ANIMAES �

@ MATA BICHEIRA DE HENRY C
: N�'-\._PHCR·YL I
� Verrladeiro antiseptico contra a bicheira dos animaes. Sem �
� os inconvenientes 00 mercurio e de faeil applic;H::io,o Naphcryl, �<i•. )j

o Mata Bicheira de Henry, cUl'a )"noicalmeute fi bicheira, �

.

peste saruati, piolholi. pulgões. carrapathos, escnras e tortas as ::
molestias que atacam o", animaes cavallos, vaccuns, suínos e outros. �

� O NAPHCRYL ..

� tem a propriedade de clIrar os animaes SEM SER NOCIVO como •
� aconteee com os outros preparaoos-creolinn. etc. .,
� �Xija-Se se�pr�

o I1l)m� N��t:�ryl ou ���� Bicheira .-
� de enrY,:1 m e Foe e\ltar 'a SI .eações preJu IClães. •
Ala

P R E (' o B A R ATI B 8 I :M O �

� A' Vt:NDA EM TODAS AS BOAS CASAS DE NEGOCIO f&!!IV

.- Agentes em St.a Catharina: CAHLOS HOEPKE & c.a Florianopolis. •

""�""""'"""""","

SANTA CATHARINA

Especifico Aureo de Harvey
GR.\NDE R}�l\IEDI() INGI.JEZ

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, emissões involuntarias e fraqueza dos orgãos genitaes •

Este especifico faz a cura positiva em todos os casos. quer de moços quer
de velhos. dá força e vitalidade aos orgãos genitaes, revigora todo o systp,ma
nel'\'oso, chama a circulação do sangue para as partes genitaes, e é o uni co re

medio que restabelece a saude e dá força ás pessoas

nerrvosas, debilitadas e impotentes.
O desesp€'ro, o receio, a grande excitação, a insomnia e o desanimo geral,

desappnrecem gradualmente dopois do uso ueste especifico, resultando o socego,
a esperança e a força.

Este inestima\'el especifico tem sido usado com grande exito por milhares de

pessoas, e acha·se á venda em todas as pbarmacias e rtrogarias do mundo.

•nir8c�ao :

247 East, 32D street

Nova-York, E. U. A.
Tinteiros de vidro

compra-se n'esta typographia.
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