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A ACTUALIDA E 
-ORGAM POPULAR--

ｒｅｄＢｃｔｏｒｉｾ｀＠ ｄｉｖｆ［ｒＸＰｾ＠
ｾＭ Coth:u-ino. Lugunft, 3 de .Junho de I90K 

FARPEANDO 
-«.-

A campanha em torno da candidatura 
do futuro prf.'sidente da Republica est:í 
-empenhada: gemam os prélos, os mani
ftstos se sllccedem, a onda cresce a 
lucta parece ser sem treguas; e, no ･ｾﾭ
tanto, o povo bl'azileiro de palanque 
.assiste indifferente a liça dos pl'oceres, 
'Como em Roma o Cezar da tribuna ré
gia impassivel acompanhava o combate 
<los gladiadores. 

R, emquanto assim se desdobram os 
factos, no pó do esqllecimento,sacudi
dos com o maior menospl'eso , vamsendo 
-f)S mais palpitantes interesses da Nação, 
'Cuje epilogo supremo será o supremo 
sacl'ifieio da sociedade brazileira. 

De facto, este é o ponto, para onde 
'Vamos nos encamillhando,slum milagre 
(\1/ abnegação e de patriotismo não se 
'Operar. modificando profundamente o 
m9il.1> desastrado de pensar e agir dos 
preceres da sit.uação , 

O pO\''O que desperte do lethargo em 
<qUê tem ｪ｡ｺｩ､ｯｾ＠ q lIe tome por si a.diao "
teirl\, conscl0 do seu papel,lIos de2tinos 
CIl Nação, afim de que a Patria seja 
ft>rtll e respeitada . 

Essa apalbia Que observamos, pre
'lluncilJ de terríveis dias, é que deve ser 
banida. Diante dos factos que dia á 
(lia se succedem cada qual mais depl'i
meRte do nosso caractpr, não podem 
o('ontinuar os publicos negocios a serem 
'Othados cllm eSlle indifferentislUo cri
minoso e attentatorio da nossa propría 
dignidade. 

Este estado de cousae é insustenta
vel por mais tempo; basta de tanto ser
vi1ismG e de tanto desprezo. Se f:.Iz 
.tleceseario que os representantes imme-
4iatos do povo se compenetrem,ao me
nos, da seriedade do mandato de i]ue 
ire acham revestidos, muito embora elle 
não seja a real e filll expressão da von
tade popular. 

O Paiz está farto de tanta pnrlapati
ee: cJle exige mais acção e menos re
thorica, pn.ra que possa caminhar des
ass0mbmdo na senda do progresso, e 
aSIWm desvencilhar-s8 daR innumel'as 
difficuldlldes que o avassallam, 

A lucta deve ser collocada em ter
reno differente. 

Precisamos curar dll agricultura que 
ahi está a se debater em cruel agonia 
lem que se lhe soccorra com um rllme
dio salvador, ａ｢｡ｮ､ｯｮ｡､ｬｾ＠ ｡ｏｾ＠ seus 
propl'ios e minguados reclIrdos, ella que 
é & fonte por excellpncia da riqueza 
pulJlica e particular, não elwontra uma 
mA!) ｡ｭｩｾ｡＠ e caridoda que a soccorra .8 8ua ｴｲｩｳｾ･＠ e dl/Holallora 10I"ria. 
. O commercio, fonte preponderante 

do progreBllO. em cujo seio reside a 
ellWlse cOD8ervadol· ... d'ollde dimana n 
eqUllibrip da • ação. vive de lima vi, 'a 
lqloria, esmagada lIob O ーｾｯ＠ 6X.CCSÜ-

II 
v.o e e.xorbitante de vexatorios e extor
SIVOS ImpostoR. 

1\ A industria ( e toda ella é incipien-
te), ｾｳｴ｡＠ é, no paiz, tmtuda como filha 
espuna; não tem guarida: para ella 
nem uma palavra real Im qual 8e pOSlla 
tradu'l.11: IncentIvo e animaç[l<\; pelo 
ｾ＿ｮｴｲ｡ｲｊｏＬ＠ ainda não começa a florescer 
Jrt é sobrecarregada de onerosas contri
bUIções que só servem para atrophial-a 
matando-a de vez. ' 

E são os homens do poder, os intitu
lados representantes do povo, os apre
goados apostolos do progresso, os uni
cos culpados dos males qllenosaffiigem 
Ifue vêm hoje levantar essa contenda'-: 
«sui ge!leris »- que abi vemos napra
ça publtca, em prol da candidatura pl'e
sidencial?!. ... 

E' irrisorio tudo quanto ohservamos 
por qlle é incontestavel não ser o amo;' 
da Patria e nem dfls instituições que os 
levam a assim agir'; mas, exclusiva
mente,. o egoismo do corrilho que só 
vIsa o mteresse inconfessavel em jogo 
contra o bem commum da Patria, 

A questão de ordem não é de esco
lha do cidadão qu e tem de go"ernar o 

E.o.i:L, ,,:lo é dahi princip.!l.hn .. nte qUê. 
vem o mal: o perigo est:í na falta de 
pl\triotismo, na falta de ci\' ismo dos 
ｰ ｾ･ ｵ､ｯＭｲ･ｰｲ･ ｳ･ ｮｴｮｮｴ･ｳ＠ do povo: d' elles 
é que tudo depende, como n'elles é 
onde reside todo o mal que nos invade_ 

Tenham o desprendimento necessa
rio , ｾ･ｪ｡ｲｮ＠ altivos em repellil' os acenos 
do poder, ｳＺｾｩ｢｡ｲｮ＠ trabalbar para o bem, 
e outra sera a senda 11 percorrer, 

Queremos a Repllblica grande, al
trUlst,t e altlva, pOl'q ua ella - o gover-
110 do po\"o pelo povo - ê a mais ada
ptavel e consoante ao meio e a indole 
(lo povo brHzileiro, mas exigimos que 
os nossos politicos se compenetrem do 
seu papel na Republica, e ri8quem , de 
vez, as inconfeSllaveis conveniencias 
politicas, que só servem de despresti
giaI' a Hepublic!t na Repllblica. 

GAZET I LHA 
CHUVAS.-A. ahundante e ininter

rupta chuvarsdaqlle durante o mez de 
Maio findo c,thiu em toda a zona deste 
municipio e do Tubari'Lo, ca1l801l gmnde 
prejuizo á lavoura. Podemos affirmar: 
perdeu-se quazi todo o feijão e gl'ande 
parte de Outl'OW cereaes, 

Os prejuízos calculados sobem a 100 
contos, 

Pobre lavoura! ... 

DO RIO DE .JANEIRO.-D'esstt pro 
｣･､･ｮ｣ｵｾ＠ chegümm hontem pelo «1ta
pemirim . ｯｾ＠ ｮｯｾｯｳ＠ illush'es e Jwe3ti
mosos patrícios !Ir, ｉｾｭ｡･ｬ＠ Ulysséa e o 
major João de Guirual'i\l's Pmho. 08 
quaell tiveram conLligna recepção de 
parte dos ｳ･ｵｾ＠ ｮｵｭ･ｲｯｳｯｾ＠ amigos e ad
miradol·es. Aos illustres excul'cioniH
tal! enviamo 118 exprtl:!l!Õtld lill nool.:lo 
'V iY J cont Jut:)mento . 

ESPECTACULO.-O grupo drarna
tico .. Recreio Familiar" pretende levar 
á. acena no dia lOdo corrente, o emo
cIonante drama" CamiJIa ne Subterra
neo ,. e a engraçada comedia" Mestre 
ｉｧｾｪ｡＠ ". 
.. O drama" Camilla no Subterraneo OI 

ｊｾ＠ mUItas palml\il provoeou á nOSlla pIa
ｴ･｡ Ｎｲｬｬｬｾｮ､ｯ＠ representado pelo grupo" a 
de . ｾｲＮｵｯ［＠ pp.lo ｱｬＡｾ＠ se tornam desneces
sanOti o. nOJ.Od elogios . 

Devei'! fn mrlr ｾ･ ｭ＠ receio <.'a afamRdos 
c Igarros X I' .T .O . á venda ne Gllbi.ef. 
Sul do e.t.do. 

BAIIJE_-Terálogaramanhã na 8éde 
social do Congresso LaguncBse um 

sumptuoso haile offerecido pelos ｳｾ｣Ｌｵｳ＠
ao seu digno predidente. o illustre dr_ 
Ismael UlyddtÍa, em ｊＧ･ｧｯｾｩｪｯ＠ pelo seu 
regre.so a esta .cidade, 

MEZ DE MARIA, --Terminou no dia 
31 do passado a festividade do Mez de 
:\faria, qUI> se realisou em Tubarão da 
qual foi festeiro o dr. Alvaro Ro'do
valho. 

ESQUADRA RUS8A.-FOicomple
tamente recàassada no combate naval 
empenhado na bahia ·Wu-Hung. 3000 
russos_ dou8 navios ﾷ ｧｵ｡ｮｬＺｴＭ･ｯｾｴ｡ｳＮ＠ um 
navio hospital, tres C'ouraçados e uma 
contra-torpedeira fon.m aprisionados 
pelos japonezes, indo ti pique ｴｲｑｾ＠ cou
raçados, seis ｣ｲｵｺ｡､ｯｲ･ ｾｬ Ｌ＠ um tra.!18pOr
te, um guarda-costa e tred contra-tor
padeiras. 

O navio capitaneo foi do mesmo mo
do mettirlo a pique. 

Uma nova batalha estti travada. di
zem os jOl'Oaes, proximo á ilha 'J'lu8he
ma, 

PEI,O« ITAPEMIRIM »-Chegou da 
Capital o major [<'I'Ol1fIlO Coelho Pires 
que á ella tinha ido li passeio. 

CIRCO FRANCEZ,-Chegou a csta 
cidade parte da companh ia erf(ltestl'e e 
acrobatica, devendo n'estes poucos dias 
chegar o resto da ｭｾｭＬＮ＠ compenhia 
que vem por terra. 

DECERSO, -Falleceu no Pará o L1r_ 
Franklim Rllbello, digno irmão do tlr. 
Americo Rabello, actual promotor pu
blico da comarca do Tubarlo. 

FESTA, - Renlisar-se-ha, nesta ci
dade, n" dia ) I do corrente. a tl'lldi
ecion:tl ft'sta do Divino Espirito Santo, 
('onst.'\ndJ de novenas, missa cantada, 
ｊｕＧｯ｣ｩｳｾ￠ｏ＠ e ｾｔ￩ Ｍｄ￩ｵｭﾻＮ＠

ｄｒｾｕｎｃｉａＬＭａ＠ commiSllão da CIt
mal'a dos cleputadlls deu parecer ｲ･ｾ･ｩﾭ
tan\lo a denuncia apresentada pelo dr_ 
Candido de Oliveira contra o ーｲ･ｬｬｩ､･ｄｾ＠
te da Rcpu1Jha. 
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Serviço cspecial 

} ' Ｂｾｉ＠Florianopo I , -

O dI'. cort.hell.engenhei 
• 10 que ro nort.e' alnerlCOI 

ult.hno.nent.e aqui e ... t.e,'e, 
.. de present.e no nio.t.rnt.a 
do arrendalUent.o da Es
t.rada Tllel'ezn Clu' i s tino 
e do c ont.ra<,t.o dos nlc lho, 
rarnent.os do Barro d'esso 
c idade. 

Florianopoli , 29 
Fala-se na nonleoção do 

di'. Vasco Cobl'al, pI'ol,no ' 
t.or publico de S, Joaqulln, 
POI'O juiz de direit.o da co
Dlarca de CnlllpOS Novos. 

Rio, 30 
Coro dcst.lno a essc por

"o scgulo hout.elu o Indus 
"rlal COlO escalas . 

Rio, 31 
Foi oP::)I'ovado nns nlO

t.erios do .' anno d e pha r, 
:Dlaeln o nosso cst u dio so 
.pnt.rie io Ant.o n i o GuinlR' 
:rães Cabral. 

Florianopolis, l - Junho 
Aceeat.ua'se. á despe it.o 

da opposição levoL.t.ada .o 
.cnndldat.ura do dr. D e r
nardino de C aDIpos q u e 
;t,elll á seu ravor a Illaioria 
dos Elilt.odos. 

Rio, 1 
8egoio ｨｯｾ ･＠ pOl' Sant.os, 

COIll desU no a eS!5e por t.o , 
.o vapor S. J oão da Barr'u. 

Ylorianopoli s, 2-6 b . t. 
C ons egui sabe r, eOID 

Uluito rcservo e dc pessoa 
ent.cndida, que o DI', Cam 
pO!!l '8alles dcsisUu de s uo. 
candid'Dt.ura á pr'c_) idc n' 
eia da R e publie a, O g e 
neral Pinhe h'o ｾｉ｡ ･ ｨ｡､ｯ Ｌ＠

p orem. pensando ele n")odo 
dive r o, iusist.e e m opre -
8ent.ar o nome do 4.'IX-pl·C' 
lIJide nt.e ai 8upre o18 lllagis , 
t.rat.ura da ｾ｡  ￠ｯＮ＠

Vap.> est.e eOlll 8S devidas 
rezerv as. 

BISPO DIOCESA .. '\O. - Chegou no 
dia 30, na capital do Estado, o illustrc 
prelallo Re"m, D. Duarte LeopOldo, 
Bispo dioCes3UO do Paraná e Rnnta Ca
tharina. _ Ex. foi rccelJido pelo 
mundo omcial, cléro e PO\·o. tocas do 
dural,t .. o acto ､ｵ｡ ｾ＠ lJanda de muzica. 

Haviamos recebido a 30 do paflijado 
tplclIr;unma dando-nos esta noticia. 
cUJo ti este que, 110 corpo da nOllS:1 ga
zetilha damos. 

ｅｾｔｒｅ＠ ｾￓｓＮ＠ - Acha-se entre nós 
vindo no paquete ﾫｬｴ｡ｰｾｭｩｲｩｭ ﾻＬ＠ o ､ｾＮ＠ I 
Honorio Hermeto Carneiro !la Cunha, 
digno e ｩｬｬｵｾ ｴ ｲ｡､ｯ＠ Procul'lldor ｆｉｾ ｃ ｒｬ＠ do 
governo Federal. 

-Da capital do E to.<1o ｲ ･ ｧｲ･ ｾｾ ｯ｜ｬ＠ a 
21 pelo «ltapemiri!ll» o ?OSSO estimado 
ami!1o o SI' . OIymplO Thlze .. 

. ossos respeitosos cumpnmeutos . 

ｄｅｾＡｉ ｓ ｓￃｏＮ Ｍ ｆｯｩ＠ exonerado, á pe
dido , o di'. J oão ｐ ｡ ｾｌｬｯ Ｎ＠ Vasconcellos, 
do cargo de juiz de direIto de Campos 
Novos. 

LICE:-l ÇA .-Foi negada pela .C:lma
ra dos dep utados a licença sol!CltllCla 
para tlrocessar o dI'. Barbosa LIma . 

ａ ｃ ｅ ｔ ｙｌｌｾ ｏ Ｎ＠ - J á chegaram os 
aparelll08 para a ｭｯ ＿ ｴ｡ ｾ･ ｭ＠ ｾ ｡＠ iIIumi: 
nação no risinho mUlllclplO d? rubnrão, 
devendo a installação reahsar·se em 
principio do mez de Julho . 

JUIZ DE DIREITO. -Foi nomeado 
o ｾｲ Ｎ＠ Thiago da Fonseca, juiz de direito 
da comarca de Joim'iIle, sendo exone
rado do cargo de Procurador Geral do 
Etilado. 

Confirmou-se o telegramma do nosso 
correspondente em Florianopolis. 

DR. POLYDORO DE ｓａｾｔ ｉ ａｇｏＮ＠

Em viagem de recreio. no Itapemirim 
ｓｅＧｾｬｉｩｯ＠ hontem o sr. dr .. Polydor o Ola\'o 
de Santiago, engenheiro dus obras da 
nossa barra. 

ALISTA MEN'rO.- Forão encerados 
os trabalhos do alistamento eleitoral 
d'este municipio, sendo alistados 8G8 
cidadãos. 

P3rn. 'lnem ｾｩｬＢＬｦＺＺｬ＠ de fumar Os ｃｬｾ｡ｲｲＨＩｳ＠

E Xl'n ,\ -I'OnTES ; no G. Sul do Eslado 

n fPRENSA. -Fomos visitadospelos 
seguintes collegas: 

"O ｾ ｬ ｬｉｮｩ｣ｩｰｩｯＢＬ＠ de Uberaba; 
"La Voee d'Italia" , do RIO; 
"Gazet Popuiar" , de Araguary; 
"Gazeta de Minas", de Oliveira; 
"A Concordia", do Braz; 
"Correio do Sertão", de Avaré; 
-Recebemos mais o n. 4 da "Revista 

Militar", que se publica no Rio de Ja 
neiro e um ｾｩｮＭｦｯｬｩｯﾻ＠ contendo a inte 
gra da conferencia realizada pelo noseo 
iIIustl'e co-estadano o phul'maceutico 
Heitor Pinto da Luz. 

Os nossos sinceros agradecimentos. 

DEMOSTHEN RS VEIGA.
Trouxe-nos, suas despedidas, por 

ter de seguir hontem no « Itapemi
rim », para Flolianopolis. o nosso ami 
go e collega sr. DemostbeneR Veiga, 
da redacção do "Con'eio do Povo", ria 
Capital, o qual pedio-nos, tornarmos 
publico oseu reconh ecimento ao distin
cto e correcto po,·o lagunense pelo 
modo gentil com que o ti atou; ao mes
ruo tempo. pede-lhe desculpa, por n50 
despedir-se de todos pessolllmente, rle
vido a sua curta demora, nesta cidade. 

Gratos peja gentileza da ｾｩｳｩｴ｡Ｌ＠ es
tendendo aos iJonij lagunenses as 8 U,IS 
desculpas. 

A A01fJALIDADE 

ALIHTADOS.-
4l JoIo Carlos Darreto. 

6 42 S .. ｨ｡ｾｴｩ｡ｯ＠ Antonio ｾ･＠ Magalble. 
43 lazimiro A ngulr ' kl 
H Antonio Pigguzzi 
45 Antonio Luiz Saihro 
46 Bapti sta de Bona . ,. 
47 Ppdro ａｵｧｬｬｾｴｯ＠ da SIlva 
48 M;,.noe l Luiz 8aibro , 
49 ｆｲ｡ｮ ｣ ｩ ｾ｣ ｯ＠ Torqllato da Costa 

550 Maltoel Roborto de Carvalho 

) 

51 Izaias Julio ｕ ｡ ｲ｢ ｯｾ ｡＠ . . 
52 Martinho Rod ri gll os de Figueiredo 
53 Manoel Jollo Machado 
54 Manoel Baptista da Silva 
55 José FelippfI Dias 
56 Manoel Telles da r.ruz 
57 Manoel Joao dos 8anlc,s 
58 Thomé de Souza Roza 
59 Manool Leocadi o da Co nceiçlio 

560 Pedro J . de Ol iveira Mend onçl 
61 Custodi o Francisco de Bem 
62 J oão Cardozo de Fi gueiredo 
63 Candid o Miguel da Silveira 
64 C1l1'ispim Ignacio da 1\ . Luz 
65 Fernand o Martins de Oliveira 
66 Joao Baptista Rensett y 
67 Pedro Lu iz da Silva 
68 Jacob Pinto de ｕ ｬ ｹｳｾ￩｡＠

69 Jol'io da Cruz e Siha 
570 Manoel Fra ncelino da Silva 

71 Antonio J . da Silva Marqliei 
72 Vicente Rodrigucs da Si lva 
73 Antonio Manoel \' iei ra 
7,1 José Bernardinu de Oliveira 
75 Avelino Domingos da Si lra 
76 Antonio Gaspar do· San tos 
77 José Elias de (;ouoy 
78 JU l'onymo Hufi lt o Fe rna ndes 
79 Ilell to Berto de Oliveira 

580 Bernafdi no Jo C Vieira 
8 1 J ul io AlallO de Dittencourt 
82 Luiz Fernande Guedes 
83 Pedro de Souza Ilenl 
Ｘｾ＠ Joao Quirino f;al'dozo 
85 AI'etino Nascimento da Costa 

6 Manoel Jol'io dos Reis 
87 H('ro tildes José Prates 
88 Antonio ｊｯｾ ￩＠ lIIaria 
89 .10:10 Hypolil o de Bem 

Ií!)o ｊ ｯｾ￩＠ Hypolito de Be m 
91 Eu fl'azio Manoel de I3em 
92 Firmi no Ju é Vianna 
93 Jo:lo de Olireira Ｈｾｵｩｭ｡ｲ｡･Ｕ＠
94- Anton io ｆ￼ｊｩｾｨＨＩｲｴｯ＠ da R01.a 
95 Sa turn ino Franci:!co du Lim a 
96 Lavio Manoel Pacheco 
97 Zcferino J oaq!ll m da Silva 
98 Antonio Juli elo Nascimento 
99 Ma nuel Jol'iO Roza 

600 Candido Bonetti 
ｾ＠ Candiclo Zeferino de Ca, tro 
2 José Joa lJ uim Galindro 
3 U!(ge ro Pilt ig li an i 
, Adelpho J . I'ittigli ani 
1\ Aotonio Flll vlo V. Pitti glíaní 
6 Fra ncisco Ezeq ui el de Sooza 
7 Manoo l A. da Si lva Amante 
8 Manoel Marcelli no Ferreira 
9 Lu iz An toni o da S. Miraroda 

610 Daniel Hod l'i gues Lope 
ｾ＠ 1 Orquiz Mareel/ ino da Silva 
12 José JO<lo de Mo ndo nça 
13 Nieolau To lenti no da noza 
14 Jl'ron)'mo Franci<co do Oliv eira. 
15 Honorio Anaslacio do Pi nho, 
16 JOl'ino Luiz E tevao 
17 Ayrc. oares da Roza 
18 BonifaClo I,!lnacio Monteiro 
19 Cuslouir) Tlllagu do Oli ve ira Pinho 

1)20 Taci to ｲＮ ｵ･､ｯｾ＠

21 Luiz. Francisco da l\oza 

• 

• 

• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• 

, .. 

f 

I! 
ｾＳ＠

ti 
!U 
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28 
20 

<630 
31 
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'86 
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38 
39 
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U 
'-2 
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45 
46 

'7 
ｾ Ｘ＠,O 
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51 
<>5' 
"53 
1\1 
:Só 
56 
M 
'5s 
59 

ｾＶＰ＠

6 1 
<6! 
ｾ｡＠

'64 
'6 5 
166 
'67 
ｾＸ＠

69 
ＬＬ ｾ ｏ＠

ｾＱ＠

Vi 
'U 
74 
VÕ 
'76 
ｾＷ＠

78 
79 

6 80 
81 
82 
8 3 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

690 

ｊｏｉｯ Ｎ ｾｾｾ ＺＺ＠Jon Prl 
lan.oel Pereira .... 11 .. "1, .. 
Sablno TalllIia de 
J OS6 A nau Isky 
Leopoldo de Souza Guimarlel 
Euclides Fernandes Guodes 
Bernardino Elias Machado 
Jo:'quim Jose lialindro 
llido ri o José Antonio 
Erluard o Antonio cios Anjos 
Anton io Rodrigues de Freitas 
J ｯｾ￪＠ Ul'ognoli 
Antonio José de Miranda 
Bento Teixeira de Souza 
A ntonio O, nodrigues da Silva 
J ollo Escolastico do Nascimento 
Jollo I\aphael da Silva 
ｾ｢ｮｯ･ｬ＠ r acheco de Souu 
André Avelino de Souza 
Francisco fernandl's r.uedes 
Pedro Rodrigues de .'igueiredo 
• 10ão LUIz Buchole 
Paulo Augusto Slrauch 
ｊ ｾｳ ･＠ Florentino ｾｬ｡｣ｨ｡､ｯ＠
Joao f'orfirio Peroira 
Bonifacio Serafim Fernandes 
Alfredo Cogta Pereira 
JosêJoaquim Cardozo 
J-0Se Llliz da Silu. 
José i oaventura nachado 
Ernesto Aparicio de Góes Rabellll 
Laurindo Teixeira de Souza 
)oaqulm JUlio de Olh'e,ira 
M:annel Feliciano f,welra 
José ａｮｴＨｪｮｾｯ＠ Rebello 
Emesto Biehl 
lIanoel Henrique Umal 
unoel Serafim Fernandes 
f'ranciseo lorge Caemmoorer 
Theodoro !lHchado do Sou:o 
JOse lOaquim Fernandes 
hgela !lanoel ｆ ･ ｦｮ Ｍ ｡ｯ､ ･ ｾ＠
Serafim IOsé da SIlva !laltos 
Jliguel Paql1l1in , ' 
<10M !liranda da Sllvetra 
Padre !lanoel SOa0 Luiz da Silva 
JoãO Luiz do Carmo 
19oacio 10:10 de Carv,albo 
10aO lIarcellino Pereira 
Eduardo Antonio de Bem 
José A gosti nho '!<'orn.and,09 
Padre 19nado BIlroardú Rukerl 
lIIarfizio Jardim de Menezos 
Cllstedio Barbosa Cabral 
Firmillo ｃｵ ｾ ｴ ｯ ､ｩｯ＠ Alvos 
10ão Custorlio dos SantoS 
Antonio p-odro dos Santos 
João Pedro dos Santos 
JOse J oaquim SOàres 
Banoel pedro soares , 
saturni no Fernandes LI ma 
)Ianoel r ellx da silva, ' 
Manoel Vietol ino da srlva 
Francisco Marlin! Call1'al 
101\0 Mon teiro Cabral , 
Antonio G, da silva BarreIros 
Julio Horo Maria 
Manoel Rocha 

ＨＧｏｾｔｬｉ｜ ｕａ＠

JosÉ HIBEIIW ｇｏｾｭｓＬＭ ｅ ｂ ｴ ･＠ nos· 
88 i1migo, filho do illustre tlr" Alfredo 
Moreira Gomes, juiz de dire ito ､ ･ｳｾ｡＠
co nlarC11, ultimiLmente nllme.s.no prati 
cante de piloto, seO'UIO hOlltem ｰ･ｾｇ＠
"Itapemil'irn", afim de fazer a:l\1tá prl
meim vingem de ｉｮ ｳｴ ｲｬｬ ･ ｾ ｬ｜ｯＬ＠

Desejamos ao joverti. all1lg' i tIl ll1tnS 

Tinturas e felicidades. 

1JINRIQUB LI O, - ｾ ｵｬｯ＠ r elo 
ltapemirim". para o Rio de Janl'l, o, 

MIm de matricnlar o leu fllbo Oldl.' Inar 
eRl um doe collegl08 d'aquplle loglLI', o 
advogado do ｮｯｾｯ＠ fOro cujo nome 
8erve de epigraphe a eeta, 

ｆｏｒｔｆＮｓＭｲｬｾ＠ bum pnlarl .. r c nromntir.os, 
Irom nle no Gabinele Sul do Estudo , 

CONSELHE,IRO LAMPREA, -, Fo
rão magnificas as festas realiSMas na 
Capihll, em honra ao distincto ､ｩｰｬｯｾ｡ﾭ
ta pOl'tllguez, Conselheiro Lamprea, 

FORO,- Acaba de ser proposta pelo 
dr. Honorio Carneiro da Cunha, illlls
trado ad\"ogado, uma acção ordinaria 
de restituição de Impostos. contra a 
Fazenda Estadoal, sendo alltores o co
ronel Francisco Gonçalves da Silva 
Barreiros, e seus irmãOS . 

DF.UCIOSOS eia"rros PAf, I'ITADO
IlES, no Gauinele"'Sul do li: slad o, 

J1 1'!DIDOS 
Club 71 de SetcOlbl'o 

De ord em do S I' , P res ,de nle e de lIecor
do com os estatll tos, ｾｯ ｮ｜ ｴ ｩＱ ｵ＠ aos s rs. 50-
cios quites a. rellRirem-.se e m asse mbléa 
ｾ･ ｲ Ｚ ｬｩ＠ extl'\1.Orditla ri a, ás li horas tiu ma
nhã, rl o di a 11 rl e Junh o proxim o VIndouro , 
a Rm de e lege r-se a nova (lirecto ria. ql"\e 
tem de <er9 i,' du rante o unn o soc ial de 
1905 fi. 1906, 

Sec"etaria dn Ch,b .. 7 de Setembro " , 
em 26 d. Maio de 1905 

Fran.cisco Co.ta 

1 ', SECRBT ARIO , 

Estrada de Fel'('o 
D. Tb.ereZia Ob.ri8tilla 

AVIZO 
De ord em do SI', D,' , Dlreetor ｦＢｾｯ＠ pu

blico que do dia 15 d .. Jun ho proximo fu
turo ,Ile segund o u\' t I.O , li ca rà • Sltlipel\SO o 
ｉｲ Ｂ ｦ･Ｌｾ ｯ＠ Glltr e as eslaçoe. de Orleun. a 
à1 il\ as. 

Ese riptorio do T rafego . e m 20 de M,lio 
de 1905, 

R OBERTO SCHIEFLER 

Cher .. do T ra fego 

ANNUNCIOS 
ＭＭ ｾＮｾ ＭＭ Ｍ

NOVO LLOYD BRAZILEIRO 

o ｬﾻ ｾ Ｂｑ ￚ ｅｔￊ＠

ITAPEMIRIM 
E' espel'tHl o dos pOI' tOS do 

norte a 12 do corrente. 
Sahidl. depo is de indi sprn

savel demora, l'cccbendo car
gal'\ e passageiros e em tl'ansi
to para GS portos do ｾｯｲＮｴ￩＠ C Sul 
{\a RcpubHca . 

As cargas em tl'ausito, t.erAo 
sempre prolllllta ｢｡ｬ､･ｾ｡ｯＮ＠

o ｾＱｊＸｉｬｴ＠

ARY CABUL. 

A Caa, SardInba. 
Recebeu e tem Il venda alem de n/ui , 

tos generos os artilos abaIXO deSCI jlllj
nados que vende por preços sem com
pe lcncia. 

Hel'l'a malte em talljnhas e ebilena
' ellas ue cl'ra, ue J oinv'lle, ditas, stoa
ri nas cle Joinville,superiores - Saha' 
de Joi ll \' ille, diversas marcas - .·,'rro 
de engommar, superioflli-Luuças luan 
cas e de eores- J<'arinbeiras esm:tlta
das, com azas-Sal- Café-- K.erozuuee 
muilas miudezas-

Esta casa sendo dep( sitaria dos tor
rados da Padaria Bom Fim-tem ｾｉＢ｡ﾭ
pre a elisposiçao dos 8rs. Consumido
res os bons l"!Tados segulntas: 

Biscoitos sovados e ditos ｲ･､ｯｮｲＱ ｵｾ ﾭ
Roscas bal':l.o- e ､ｬｴｯｳＭＢｰｯｲｲ･ｴｩｬｬｨｯ ｾＧ ﾭ

ｾ ｵｰ ･ ｲｩｯｲ･ｳ＠ falias doces-e fatias elo lei
te-bLlaxas d'.lgua e boinas doce5-

o MALBO - Vende-se co14 

lecções de 4 numeros por 1 $. 

ENVELOPPES-Transpal'l'n· 
tes, para cartões post;'les. 

o MALIlO-Rf'vistll de aI te 
e critica, do Rio ele J Ｂ ｉｾＧｩｬＧｯＬ＠

n, avulso 300 rs, 

VENDE)l-SE sômente no Ga
binete Sul do E:;tado . 

'Valentim 'I'oglloto 

aviza ao publico que tem som
pre em deposito vinho colon ial 
de uva, puro ,dr diversas m <t l'3 

CdS a preço raqoaveI, fabl 'ica-
' do em prensa apropriada e Lo tn 
todo e mero que exige t.lI fa
brico , Tflm tambem <l ti ll ' Il'· 
dente do bagaço da uva . 

o mt>s mo acohselha o, la
vl'adores em geral fazer pIa 11-
t açAO Ctn grande escala de a· 
mOI'eira para cria1' os biruml 
da seda sendo este clima pc'o
prio para tal industl'ia. 

Encal' l'l'''il-RP de com !I' tU' 
todos os c<lsulüs dp t,ll ｢ｩ ｬＧｩ［ ｑ ｾ＠

e tarnbem a -.;eda U H tio . 
Azam buja 

Grande h:m\t.ilho : 
ｾ Ｈｬ＠ Gabinete HuI do h ＧＱｉＨｦｏｾ＠
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A AOJ UAUDADE 

GAB. SUL DO ESTADO 
-DE-

ｾ ｉｴＤＪ＠ 1!\:UdlUtlt dt ｾｬｬｴ ｴｦｬｴ Ｄ＠
CHAR HHIA ｐａｐｅｌＮ ﾷ ｜ｒｲ ｬ ｾ＠

E 

ｾ ｾ ｹｰｯｧＺｲ ｡ｰ ｉ ＱＱ ｡＠

SORTIME:\TO COMPLETO DE FUilIOS, 
Cigarros, piteiras e objectos de escriptorio 

EM FRENTE A ESTAÇ· O TEL.EG1UPHtCA 

LAGUNA 

ＧＢｾｾｾ ｾｾＪｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾｾ＠

LOJ A DA S ANDORINHAS 
........................................................ 

DE 

Grande deposito de cbitas de diversos padrões, 
metinó, caça, ri scadinho; casemlra , diagonal, casi ne-

s m·)demas,brin; gravatas de seda ; chape us de sol e cabeça. 
Lenços, collarinhos, punhos, abotoaduras, ca misas 

para home ns, etc.; preços os mais ra soaveis . 
Deposito dos agradavels e saborosos 

FUinS DA SYRtA 

-- RUA DA PRAIA 
........ .... .. .. ................. .... ............... . .... ....... .... ...... ............ ...... .. 

PH ARMACIA AMERICA 
- DE-

1.l1t1t1t tl ｾ＠ I it\tlt ti n ｾ＠ It$it 
Completo sortimento de drogas , productos chimicos e 

pila rmac(' LI ticos. 

I 

Especialidades nacio?a.es e estrangeiras, homoepathia, serum 
para InJecções hypodf\rmica . 

Irrigadores, .lIIallJadeiras, sabonetes 
medicinaes, thermomctros para banhos, etc . 

Direita LACHl A 

A 

CASA UL YSSEA' 
avisa aos seu freguE:'zl'S e' ao publ ico 

qtHl acaba do receber um grande sor
timen to de: 

Occulos e ponce·nez com graos f' de 
cOI'es ; lenles; lindos estojos para cos
tura . ba l'ba e unhas; superiores esco· 
vas para delltes; gravatas dos mais lin
dos padroe e feitios mais modernos; 
bons suspensorios, gorros, sapatinhos. 
toucas e jalecos de lã, capai para crian· 
ças e fichus lindiss imos. 

Harmonicas de sopro e magnificas 
gaitas. 

Relogios para parede e papel a (an· 
tazia , mignon . 1'1 C1S, lamfleOes para 
meza, para pendurar e de ge latina . 

Lindos brinquedos. lirros com gra
vuras e bon ecas vcstidas e nuas, gran
des ｾ＠ pequeninas. 

Completo sortim ento de ceslas para 
compras. fl ores, ｣ｯｾ ｴｕｬ Ｇ｡ｳＬ＠ e,wla, ctc., 
dos mais bel/os mod elos. 

Objectos de loilet e para ｢ｲｩｮ､･ｾ Ｎ｣ｯ ﾭ

mo:-sabonetes, agua floriua . copos de 
cores. poria cartOes, I'azos . nlbuns ｰ｡ｲｾ＠
retratos. c:uxas com mu ica e muitos 
outl"OS objectos . 

Jornal de lUodus 

ｾｬ ｏｄａ＠ ELEGANTE 

ｾｬ ｡ｧｮ ｩｦｩ ｣ｯ＠ jornal contendo elegantes 
modelos ;,de l'e , lldos, bordadoli a 
roupa branca 1$000 

E STA Ção 

Com ｉＧ ｡ｲｩ｡､ｯｾ＠ e graciosos modelos 
de bordado , roupa branca, blusas 
elc: Tem moldes, supplern ento lille-
rano rtc . 1$700 

GRANDES M ｏｏｅｾ＠ DE PARIS 

ｅ ｳ ｰｬｲｮ､ｩ､ｾ＠ jornal parisiense com 
mouelos coloridos, de saias. blusas, 
rendas, Ｌ ｾｏｏｏ＠

METROPOLITANO 

ｅｾ｣ｲｩｰｴｯ＠ em quatro linguas e con-
let»Jo mais de seisrc nLos modelos do 
ves tidos, ca pos, bordadoG 
branca, ｣ｯｬｬ｡ｲｩｮＡｬｏｾ＠ ｲ･Ｂ､｡､ｾｳ＠ ｴｩ￭｣ＺＢＭＭＢＢＬＬ｟ＮＮｩｾ＠

3$500 

ｾｬｲｳｉｃＧ｜ｓ＠ para piano. de Mi lanez 
ｾ＠ Caralcanii,J.Cllristo, ｈ Ｌ ｂｲ｡ｾ｡Ｌ＠ etc: 

-NA CAf!!iiIA ULYf!!iiIf!!iiIÉA. 

VEfjCAS :;3 A D!ftHEIR O 

V rndo-se uma parelha de bestas para 
ｾ｡ｲｲｯ｡ｳＬ＠ con talldo de um burro e 

um a besta , ｾ｣ｬ｜､ｯ＠ esta mui o ,(Jjli"Ía 
para montaria. • 
. Quem pretender diri ja-se a Lisa Sar

dinha. 

Ｂ ｾｪｧｮｲｲｯｳ＠ ｾ ｃｯｮｂｾｬｨ･ｩｲｯ＠ Mafra » pre. 
p,.ladof. com ･ｾｰ･｣ ｬ｡ｬｬｵｬｬｬｏＮ＠ 1\0 GAB
ｾｕｌ＠ DO Eb'l'ADO. 

CABTOES POSTAES - Com 

vistêls, t) POs,pllêlOtasiaf' moe
das. No Gl1b . Bul do Estado. 1 

I 
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