
fi ,." •• • • 8UMlIO M 

llCT01LIDADE 
os 'OSSOS ｉｊｔｅｾｅｓｓｅｓ＠

Tnlllllllittir a08 poderes publicos le
galmente eODlltituidos, IIS opinioes que 
de nós lI'e apoderam, é dever que nos 
é imposto pela sinceridade com que 
agimos em prol dos nossos interesses' e 
quando ell83ll ideas são vigorosas a ーｾｮＺ＠
to de gerarem cOllvicções, e, antes de 
tudo, prestar-lhes 11m pequeno auxilio 
DO delicado trabalho da direcção dos 
nOil80S destinos, 

Eia pOTque voltamos ao assumpto por 
nós já tratado : desta vez, porem, res
tringimol-o ao nosso Estado , 

Di88emos, em o numero anterior. que 
lIem o braço do immigrante jamais te
riamos o desenvolvimelto materia.!. de 
que m1lto precisa o Brazil. 

IlIcontestavelmente aSBim o é; os fa
ctos ahi estão nos demonstrando a 
acertada medida que tomaram ｡ｬｾｵｮｳ＠

Estados da Republica, em introduzir 
em seu territorio um avultado numero 
d.e i 00 m igran tes. 

Temos, entre nós, um exemplo bem 
rrisante dos beneftcos resultados do 
trabalho do eltraageire. 

Haja vilta para a prosperidade in
vejavel de Jolnville e Blumllnau. 

Oa valiosos serviços,que lá prestaram 
os immigrantes, transformara ｰｾｲ＠
completo, e ｾ｡Ｌｰｩ Ｌ ､｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ aquellas CI

dades e munlclplos. 
Urge, pois, proseguirm08 com a obra 

iniciada- , 
As riquezas do , sólo cathannense 

precisam ser extrahldas, áfim de que o 
nORSO Estado possa concorrer com 
aquelles que mais se ,disting,uem , 

U ma corrente immlgratorla para todo 
ｾｳｴ｡､ｯＬ＠ eis o que nos falta. Todos os 
municipios ｡ｧｵ｡ｲ､ｾｭ＠ este e!emento 
para mostrarem os IDcalculavels have-

om que a Natureza os dotou: 
ｾ･ｾｯｾｳｯＬ＠ cuja primazia ･ｮｴｲｾ＠ os demaiS 

, em contesta possue mmas de fer-nlOgu , 't' ardo de pedra, sambaqlll, ｶ･ｳｾＭ
ｲｾ Ｌ＠ c de areias monazíticas, ouro e mlU
ｦｾｾｾｵｴｲ｡ｬｬＬ＠ além de diversas producções 
todi\8 adaptadall ao noss,o clima . . 

TemoS com abundaocla, nos dlver
municipios do Estado: chum

Ｚｾｳ＠ {erro manganeJ, enxofre, mar
ｾｲ･＠ \ignito, turfa, carvão de )le

ｾｲ｡＠ ｾ･ｳｴｩｧｩｯｳ＠ de ｰｬ｡ｴｩｬｬｾ＠ e ｡ｮｴｨｲ｡ｃｬｾ･Ｌ＠
, lumbagina, madeiras de 'vanas 

ｯ｣ｲ･ｬｾ､ｐ＠ des café e todos os cereaes do 
qua I a, ' d E a , ente e os peeullares a urop . 
clima qu • b lho d'a-Se nlo reeorrermos ao Ｎｲｾ＠ a 

lIes que tanto nos auxlham, como 
que 8 tirar das nossas terras os 
Poderemo ' os? . I ulaveis haveres que possUlm 
ｭｾｳ＠ cnoMos patricios, se bem que tra
b lhadores e intelligentes, não podem 

a fertilidade dl\& nossas terras; 
ｶ･ｾ｣･ｲ＠ a reconhecer que a populaçãO 
､･ＢＮ･ｭｯｾ＠ ainda é relativamellte peque
naClOna, ste motivo não podemos dia
na, e ｰｯｯｾ＠ eelementoB extranbos. 
ｰ･ｬｬｾ｡ｲ＠

-ORGAM POPULAR-
8. CBthBrlnB, ｌｮｾｵｮ｡Ｎ＠ 1..- de ..Iulho d. 1.8011 

Acreditamos \tue as nossas palavras 
terAo o acolhimento preciso nall rodas 
governllmentaes; e se temos esta certe
za, é porque vemos o DOSiO g"verno 
levar sempre na consideração deVida 
tudo quanto diz a08 n0880S intere88es, 
correspondendo desta forma acoufiança 
que em tão boa hora lhe depositara a 
soberania popular, 

Ao Congre88o do Estado que, com 
tanto patrioiiimo e lntelligencia tem 
prestado o seu valioso concurso á causa 
publica, pedimos que ao começar os 
seus trabalhos de legislaçãO deste anno, 
proporcione ao poder executivo os 
meios nece88arios para que elle p088a 
introdl!zir em todo o Estado uma cor
rente immigratoria, que é, a nosso ver, 
o unico meio de conseguirmos o pro
gresso material de que tanto preci
samos, 

GAZET I LHA 
Dr. Paula Ramos.- E s te 

nosso illustradissimo representante no 
Congresiio Federal, acaba de produzir 
dous monumentaes e brilhantes discur
sos batendo o projecto do sr. João Luiz 
Alves, que remodela as nossas tarifas 
aduaneiras , 

Errata.- Por um deploravel 
pastel dado em a noticia sob a ' epigra
phe Flori"no Peixoto, publicada em o 
nosso n, 13, sabiu o nome do ､･ｰｵｴｾ､ｯ＠
Barbosa Lima, em vez de Francisco 
de Sá que o substituio por ter ｾｵ･ｬｬ･＠
adoecido. conforme estafa escrtpto na 
falada noticia que sahiu toda trunl'ada. 

Fica rectillcado o erra havido. 

Club 1.2 de ,Julho.-Asfes
tas em commemoração ao 3· , annivér
sariQ deste Club. que tem a sua sede 
no Ma .. alhi1es forão transferidas para 

." d' os dias U e 11S deste; e, entre as 1-

versões que estam assentadas, contam
se 4 grandes corridas de bicyclêtas ás 
q uaes concorrerão 12 amadores. 

Bilhetes de Loterlas.
No Paraná foi decretada a prohibição 
da venda de bilhetes de loterias, com 
excepção ápenas aos da loteria da Capi
tal Federal. 

Amntstla. -Constaque o sena
dor Ruy Barbosa tem sido instado para 
apresentar um prajecto de amnistia aos 
implicados nos factos de 14 de No
vembro. 

_ _ o 

Denuncia. -O dr , Antonio Si
moens da Silva apresentou á COrte de 
AppeUação uma denuncia contra o dr. 
Pereira Pa9sos, Prefeito do Districio 
Federa1.pelo crime previsto nos §§ 1·. 
e 4· , do art 207 do Co digo Penal . 

A denuncia foi despachada pelo des
･ｭ｢｡ｲｾ｡､ｯｲ＠ ｃｬｄｾｲ｡＠

Não rol Jueto.- o resllltado 
do jury da Exposição Agrlcola, que ui· 
timamente teve logar na Capital 1\0 
Estado, não correspondell á espectatl
va desejada. 

Alguns commerciantel exportadoree 
da nossa praça passaram pelo dilllabor 
de ver os seul productol claSBificad08 
com flagrante injustiça, 

A conceituada firma de Manoel Pinhó 
.lF.lhos.-por exemplo-que,naExpOli 
ção de S . Luiz, cujo jury,sabemos, foi 
severo,obteve pela banha lá exposta, 
medalha de prata., eotre'anto na a
ctualExpoBiçãO Catharinenl", o mesmo 
producto e nas mesmas eondicções,foi 
distinguido com medalha de sa. classe! 

Note-se : a banha e todos 08 produ
ctos d'esta considerada firma, gersl
mente conhecidos com vantageaa neste 
e no mercado do Rio de Janeiro,gozam 
di reputaçãO firmE\ naquella importan
tissilJla ｰｲｾ｡＠ da ｒｾｰｵ｢ｬｩ｣｡Ｌ＠ obtendo 
sempre preços superiorés aos seus con
generes exportados por esta praça. 

Outro producto, da nossa'novel indus
tria, que tambem foi na classificação 
feita, depreciado, é Q exposto pela 
respeitavel firma Carneiro &: C-., desta 
praça. ReferimO-Dos às amostras de 
aMo. japonezas e chinezas, que ohtive
ram, pela razão da sua especialidade, 
premio inferior ao que justamente me
reciam . 

O fim a que teve em vista a eIposi
ção foi- o do incentivo e da animação 
á lavoura, á industria, e a todas as clas
ses laboriosas,pelo menos é este o juizo 
que fazemos, com inteira justiça, das 
intenções e sentimentos do nosso illus
trado e digni88imo co-estadano e exme. 
<Ir . Lebon Regis que, de certo.não terá 
ftcado satisfeito com semelhante re
sultado porque, diltancia-se muito do 
objectivo almejado. 

Santos Dumon(.-O dr, Re
go Bl\rros, ministre do Brazil em Bru
xellas, recebeu, êm nome de Santos 
Dumont, o diploma de honra que lhe 
foi conferido pelo Congresao O\ympico, 
reunido naquella capital, sob o patro
cinio do rei Leopoldo e presidencia do 
barão de Cohertim. 

Collecclonador.- Tivemos 
occaai'o de examinar a bella e impor
tante collecção de Jornaes e Revistaa 
que tão caprichosamente e com tão 
grande trabalho tem conseguido reunir 
o sr. Frallcisco Fernandee. 

Sómente as Revistas sóbem 1\ cento 
e cincoenta e a maior parte já enC!\der
nadas, formando ao todu 16 volumes 
de alto valor. 

O sr. Francisco Fernandes continua 
na faina e pretende em breye comple
tar o avultado numero de trizentas re
vistas, 

Nós 8Ó tem08 a louvar lIIua pacien
cia e pilzistencia, o que nla é muito 
commum, àigam08 á puridade . 

--
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FL1JIII",,'SOPOLIl!, 8 

por deoret.o de hoje da
ｾ､ｯ＠ "01 nOlDeado p.·eCei· 
&o de policia o dr- Hera
-ellt.o Corneiro Ribeiro. 
-Juiz de DlreUO do Ara-
_aguó. 

FLO&U ... Wl'OL18, 10 

.... 'EScola Agronomica 

-de BIDlnenau di,loUlOU aO 
.a1I'e.res Euclides de Cas
'=r >COID cart.a de veteri
Dario (?). 

ｆｌｏｉｾＢｏｐｏｌｊｓＬ＠ 12 

Foi .. andado 8el'vir u' 
-UDl d08 Corpo8 da gu'trni
ção "ederal desta capital 
-o al"ere8 Lymdolpho No
brega.. 4a ,guarnição do 
aio Gra-ode. 

FLOJUAJl9POLI8, 12 

O .... J08e .Jobanny pre8 
't.oo b9je exame de !lom
'Cenela áftUl de obter pro
",leão paro advogar. 

Ji'LORJ.l.JfOPOLIS, 13 

O .. Japoueze8 -oecupa 
raID 8ftk-arinas. 

VLOIlWllVOtlS, 13 

'Falleeen hont.em no Rio 
ｾ･＠ ｾ｡ｮ･ｩｲｯ＠ o Coo8e he; ro 
"MaDOeIFraocisco Cor .. eio. 
-"u1to 'J}roeIDineote ｾ＠ ex_ 
:&e_a dor do IIDperio. 

FL'lBHJiOPOLB, 13 

18il!lpo aeg ·..Iio ｮｯｾｴ･｟＠ or 
terra 

"LeIte de ｾＢｯＮｧ｡ｬｨｩｩ･ＮＮ＠ A-
-eba-se -entre nós vindo no llop-?mi>-im 
-de ti, o Sr. Anlonio I' into lei te de ilI a-
galbaes, di. tincto eultor lias ｬ ･ ｴｲ ｡ｾＮ＠ e 
que na maçonaria brazilúi ra Oêcuoa o 
-elevaio oargo de trantle inspector 
feral_ 

IJlo_ d Orazileiro.-- Renun 
t' (lU (' r.ar o de pre,j lente dI) Llo d 
1Jrazileiro o Dr. Bell m Par' I.eme. q:Je 

aj substituído pelo Dr_ Perei ra li ma. 

..Juiz Federal_ Os candidatos 
'lf)ara fJ ｣｡ｲ ｾ ｯ＠ de juiz federal da ,('cçao 
do Amazonas, foram ｡＼ｾｪｭ＠ das 'ificarlo 
lIelo Sopremo Tribunal Federal: i .. Or. 
Eloy Pilllenttll, 2 -. Dr . Olympio de Sá 
::3'. Dl' _ {;audida Vieira {;barlls. ' 

IndeOloi.mção_-Q governo 
'italiano pede ao gO" erno do Bmzil a 
indemniEação de 600 ton/<JS dP r i$ em 
f"ver do eus subdito deportados il 
JeP'lIlmente para o Ar re. 

f:iJ - abi o rezaltaf\o da def;oripntação 
de m ､ ［､ＬＬｾ＠ tomadas em deire·peito:ia 
lei e á propria Constituiçí\o Fe4erall 

E vamos m.rcbando em um mar de 
J'OZa8 . _. 

Pudera! ... 

----
Ali8tnnJento Eleltorul.--

DamO!! hoje o r ult:rdo do Ali talu llto 
proctd.do ui rm mente no .Estado de 
a(conlo c.ow a lei Roza e lSih·a. . 

C:tpitnl 1.643 eleJtores 
Join \"ille 1.369 « 

Blllmenau 1 .3JO 
Tubarí\o 1. 301 

Lages 1.230 
ItRjahy 932 
Lrguna 868 
Cllrit)'banos 36 
Palh oçr. 58.1 

. Francisco 536 
TijUCi' 5!?.5 

S. J oaquim 470 
Bigullesú ｈｾ＠

. José Hs 
l maruhy f OI 
Campos 1 Ol'OS 391 
Ara n-.:nguá Ｓ ｾ Ｙ＠

J agl1aruna 30.1 
BflIsque 267 
Nova Trento 212 

Urussanga 209 
S . Bento 205 
P arat,y 180 
Porto Bello 156 
Garopaba 131 
'Campo Alegre 98 
Camburiú 83 

----
15.477 

Eleitorado de 1"901 
Idem ｾ＠ 1905 

DifTerença "para menos 

« 

" « 
a 

« 
« 
« 
« 
« 
« 
« , 

« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

"1S . 161 
15.477 

10 .684 

Para o Gravatá-- Seguiu 
a lO, para o dilltricto do Gra,·atá. o 
sr. João Monteiro Cabral ,digno 1°. sup
-plente do j uizo de direito d'esta comar
ca_ 

Cortes de calças e collels 
Na AI('>i a laria G.\LLETl . 

Barra do Itajahy.- P o r 
determinaçAo do Exmo. Sr . DI'. Lauro 
Muller, minietro tia Viaç<'io . foi manda 
do orçar ai! despezas para o me lhora 
mento da barra do l t.'\jahy, serviço 
este que brevemente será iniciado. 

There::;r;a Chri8t.ina.--- En · 
tre esta estrada e o sr . Americo Lage. 
foi eelebrado accor<kl para o arrenela
mento do matcrhl lIutuante desta via
ferrea, exiatente em 1mbituba - sendo 
approvad o pelo ministro da viação. 

R egr e 8 8 0 , ---De r olta do retiro 
e pi rilual, para unde fo ram, acham -se 
entre nOs os rflV. padres I'iga rios e coado 
juclores das diversas freguezias do sul 
do Estado. 

Rio Gru-nde do 8 u l. --- F oi 
I enct:rrado o alistampnto elei tora l nesse 

E lado, (l:lndo o seguinte resul tado: .... 
ｉ｜ｾｰｵ｢ｬｬ｣｡ｮｯｳ＠ 55 . R:'ln 
Federalistas 27. 58!) 
Dessidcnte9 40 í 
Monarcbi tas 32 

C onsta-nos--que o commercio 
da Capital, anClOsamenle espera a rc
Iloiao do Congresso, áfim do I'er se 
C!lisam os peza los ilO pú tos que sobre
carregam dlVllr"os goneroe de sua 
exportaçao. 

Â ACTUAU1J.lnr. 

P 
o .. rarontr:uú.--.ClJIn 

ara ra . d' 7 I 
de tiuo a essa ,·illa. s!'glllo no .Ia l n 

te li <r coronel Jl)sé MaUriCIO Ilos 
corroo -' . t dentol mu 
ｓ｡ｮｴｯｾＮｲ･＠ peitavol supel'ln ell -
nidpal. 

H'ie dcsnnturnda. Um fa
cto ro ro llanlc acaba de se dar oa wla.Jo 
do Recife . que muito abalou o .e: pmlo 
publico pel a mall'adez de que fOI leI es-

tidu . 
Eis o caso.: - «lima criada de n,?mn 

Josepha . empregada na ｣ ｡ ｳ Ｎｾ＠ do ri I': .'.1n
lOS ｍ ｯ ｮ ｾ ｩｲ｡ Ｎ＠ çllCre ete p,1/iCI ,1 ､ｾ＠ E, t,1l10, 
illudindo a vigilancia da familla .. deu a 
luz a uma creanca do sexo femlnll10 li 
deco mbinaç.ào com uma outra .Cl'lada, 
sua companheira, de nome Launnda,no 

ｾ＠
intuito do occultar o facto aos seus pa.
ｴｬＧｯ･ ｾ＠ matou o infeliz e innocente nascI
turo ｾ ･ ｬ｡ｬｨ｡ｮ､ｯＭｯ＠ e em seguida depo-
sitando-o na latrina . . 

A policia veio . entretanto. sabor do 
facto e ､｣ ｳ ｬｲｵｩｾ｡＠ a latnna encontrou ·so 
o "Cad'aver da creanç.a barbar<l e deshu-' 
manamente ai assinada por sua prop'ria 
mae! A uiminosa no acto de ser presa 
confessou o crime. 

ＮｊｯｾＨＩ＠ . Ｇ ｾｶ･ＸＭ Este nosso as
signanlo e (hstlllt"to represontante da 
casa Roza Neves & C' . , seguio honl em 
pelo Itapemirim,para a Capital do Estado 

Dr. Heraclito Ribeh'o, 
Seguio hontem pelo I!"'IJ ·nliri11l para a 
Úlpital do Estado. afim de 'IS5 Uml 1' .o 
exercicio do rargo de PrefOlto de Pl,h
cia para o qual fóra ultimamente nomea
do. o Dr . Heraclito Carneiro Riboiro. 
Juiz de Direito da ｣ｯｭ｡ｲ｣ｾ＠ do Araran
guá _ 

Adiamento. --- A reunião dos 
gOl' emadores que tinha por fim. tralar 
da nnificaçào rias leis procnssuaes, e que 
estava marcada para hoje, [oi nova
mente transferida pll"a o mez de Selem
bro proximo - . sendo o motivo desse 
adiamento não estar pronl[lto o projcclo 
que lera de servir de Jljj'ot a discusSãO 
do importante assumpto. 

Paran ,_._-Q resultado do alista
mento el litoral neste E tad o [oi rl e . . . _ 
ｾｏＮ＠ 927 ･ ｴ･ｩｴｯｲ ･ｾＮ＠ s('nd o approxi'narla
mente I t .:lOO ｧｯ ｜Ｇ ･ ｲｮｩ ｾ ｴ｡ ｾ Ｎ＠ 8 .900 oppo
sicionistas () 727 dU l"Í dosos. 

Lei eleitoral,--- O presiden te 
do Ci\ará em mell . agCl Il1 dir igi,la a ·\s
sembl éa Estar/ oal. declarou nau obede
cer ;i II Ol'a lei elei toral, e mandou proce
der a nOI'a qual fl caç.ao par a ｡ｾ＠ ｾｉ ･ ｩ･ｳ＠
esladoaes e municipaes . . 

- o mesmo facto se da no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

o roubo da Cn8n da 1\loe
da--Sllva POlltes,chefe ri a quadr il ha 
que ultimamente :<qRaltara a C:lI:'a da 
ｾｬｯ･､｛｜Ｌ＠ foi prezo em ｾ ｻ ｵｧｹ＠ das Cruzes 
E3tndo de São Paulo . ' 

Antes tarde ds que nunca. 

"orio'a. --- Continua o grassar 
C(l'n in len,i ｊ ｾＨ ｉｴＧ＠ ＡＧ Ｌｾ｡＠ epidemia, na ci
dddt) tio [\ i l) GI"<llIdo. 
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Á Á(J1 UAUDADE 

Coo.elhelro :lIallo I 
Franel.co Correa. Dtl:;ap. 
pareceu dn ijctlnario do mando o vnltn 
protllJllnenle que em vida chamon-sll 
Jlal\iel Fraftci,C(l Corrêa natural do 
tCtlrilyba. capital do Parani. Formado 
<etl1 direito pela FaCllldaue de 3. P;lulo, 
-exerce0 com grande proflr-ioncia diver
sos cargos publicos do real e imln8diata 
ICo",6anca. Foi um d03 ｭ｡ｩｾ＠ [lroemi 
l/l6rlles ｣ｨ ･ ｲ ･ ｾ＠ do antillo partido COlller· 
\Vader lia sua torra natal. Foi deputado 
'pr6\,iu;cial de 1870 a 4874 . deputado 
ｾ･ｲ｡ｬ＠ na H,' , li, ' e Hi ' ｬ･ ｧ ｬ ｾ ｬ｡ｴｵｲ｡Ｎ＠ mi o 
ｾｬｩ＼ｉｉＧＱＩ＠ ､ｯ ｾ＠ ･ｾｬｲｬｮｧ ｡ ｩｲ ｯ ｳ＠ no (;abi nele 7 
.do ll,lrço de 487 L IIrez idido pelo valle
lfand(1 :Visconde do 1\10 Branco. sendo 
1C1eito ｓｾｬｬ｡､ｯｲ＠ na vag;1 do Sarlio de An
!lllnina. e escolhido por Carta de 14 de 
1Feverniro de 1817. fmlotlo pHte d(l 
ｴｃｯｮｾ･ｴｨＨＩ＠ de Estad(j do extinctoJmpel'io, 

-El'a um cidadãO de grande prestigio e 
IPflllundo merecimento. 

lufonticidio e suicidio.
Folhas da EUI'Gpa narram um triste 

facto que se deu na cidade de Pallau· 
:za. circumscripçAo de N oyara, Italia, 
'li 28 do passado: « Pallqualina Gressi, 
-eujo marido fõra á A marica em busca 
.(\e mei()l; menos penoso3 do que tinha 
<em sell Faiz t evi, na sua longa ausen
-eia. dois filhos.. Ultimamente sabendo 
:a illfem qlle seu maridG estava prestes 
:i <,\legar, desesperada tomol1 de uma 
mll'l'alha, matouJlS duas crianças e Bui· 
IGidoll-se 'eUl seguida. 

NECROLOGIA. )' 

Victima de um inslllto apoplétieo fi-
1flOu.se ás I} horas da manh1\ do dia 9 
& corrente G estimado cidu<lão Antonio 
óQonzllgll -de Almeida. O fiuado era 
natural da cidade de Lages. d'oude mu
,(lotl.se para esta.em 1883 em compa
alllil\ do.seu avô o major Antonio Bene
-dieta dos Santos. 

Foi 'Por muitos .l\n008 negociant.e 
ｾ ｬ Ｇ ＨＧ ｳｴ｡＠ cidade, ou de exerceu por maIs 
.(\e UMa ｶｾｺ＠ cargos de eleIção popular, 
d' entre eUes 1) de Vereador da Cllmara 
Municipal deste mliuicipie de 1886-:
t \l8:], da qual fa'Liam pf1Jrte O major LUIZ 
Ner, P . dos Reis COlIJO ｰｲ･ｳｬ､･ｮｾ＠ e 
José Pedro da Silva Pinto como vIce· 
I'l'i'sidente . . 

I' Of fullecimento do secretllflo ｾ｡＠
oCamara. o cap o JoãO ｔｾｯｭ｡ｺ＠ de 01\· 
veiraJunior em 1887, fOI ｮｯｭ･Ｈｬｻｾｯ＠ pnra 
･ｸｾｬＧ｣･ｲ＠ estec8rgo e.optando entllopelo 
mesmo, resignou o da ｖ･ｲ･ｬ｜､ｾｲＮ＠ Co
nJO Secretat'io perm aneceu ate 1894. 

Exereen mais tarde o cargo de Com-
1l1iSt!afro de policia.--

O extincto conta\'a M 8nnOB e era 
casado deiXAndo apenas um filho. 

O ｂ･ｾ＠ enterro reaUsou·.se R. tarde, 
I!abindo da cass de ｾｵ｡＠ ｲ･ＸＱ､･ｮ｣ｾ＠ ｰ｡ｾＢ＠
21 igreja Matriz e d'esta par.".o ceroiterlO 
de Santo Antonio onde fOi mbnm.8do. 

D'entre 88 moitas pelll!oas que ｣ｯｾＭ
areceram aD 8eto notamOBII8 ｂ･ｾｗｄＧ＠i;R' major Julio de GnimarAM Proho, 

cor'onel Thomaz Pereira Nett!, Oaear 
Pinho, Fclipre ｃ｡ｾｲ｡ｬＬ＠ II'ranctICO do-
1Il'l'hino Maria da Ｘｊｬｶ｡Ｌａｾｴｯｮｩｯ＠ Brandl, 
IlomingoB Thomaz Ferrel.a. Ｇｾｉｏ＠ Car
"lllho. capo Joao Paulo Cordel"', eap. 
,10M da Coeta Rodriguel. ｴ･ｬｬＸｾｌ＠ CO 
I'onel José I!'ernandel Manlnl, 

Pinto Ｑｾ＠ ｜ｨｧｬ｜ＧｍｾｾＬ＠ '\(lMel Alano F. 
L':lu, Jacintho Galletl. dr. ｈ･ｲ｡ｾｬｩｴｯ＠

Carneiro Hihpiro, Ant.mio O'Impo do 
Â1Dl\r.ll. J03é ｆ･ｲｮ｡ｮｬｬ ｾ Ｇ＠ Monte CiM!) 
Renê J{OIlIl, Ｌｊｯｾｯ＠ RoduipJw (j linps: 
ｍ｡ｮｯ ｾ ｬ＠ ｬＧｬｮｨｾ＠ ｋ Ｇｾ ｴｬＧｬＬ＠ Ｌ ｊｯ Ｎ ｾｾ＠ dP Amujo 
Teixe.ra, LUIZ Fonaeca. Olavo \1.aga· 
Ibii.es. T,\c,to PIIl ho. ａ ｾ ｢･ｬ＠ ｂｾ ｊ ｳ｡Ｌ＠ [{I)

dolpbo Bapti,jta de Araujo, tcuente co
ronel Francisco Gonçalves da t:l ilva 
Barreiro" Marcolino ｍ ｡ ｲｴｩｮｾ＠ C'lhfal, 
},l;\reolino Monteiro Cabral, João Mon
ｴｾｩｲｯ＠ Cabral, José Fernandes de Olivei
ra, João de Guimarães Cabral , Cyro 
Teixeira, Virgilio Pacheco d03 ｒ ｾ ｩｳ Ｌ＠

teuente-coronel Antonio Machado da 
Roza, tenente Ary Cabral. Francisco 
Monteiro Cabral, major João Enriquc 
Teixeira, Thales Ulvsséa, major Fron· 
tiug Coelho Pirea, hblloel D. Frag030, 
José Glaudino Maehado. Antonio Cae
tano, José Patriclo, Eduardo da Silva, 
o representaote d'esta tolha ti diversas 

I outras pessoas . 
Aos seus dignos cuuhados, irmãos, 

filho e extremosa viuva enviamos as 
nossas sinceras condoleneias. 

1'10 Rio de Janeiro fallec611 o primoro· 
so jornalista e deputado federal pel9 
Estad o do Rill, dr. !Ivares de !zel'edo 
Sobrinho . 

No dia 6 deste ､･ｾ｡ｰｰ｡ｲ･｣･ｵ＠ do nu
mero dos vivos, na cidadl\ de Lages. o 
major José ｄｩ｡ｾ＠ Je Azambllja ｃｩ､｡ｾ･ Ｌ＠
superintendenle substituto . O major 
Cidade desempetlhou ､ｩｶＨ｜ｲｳｯｾ＠ cargos 
<le eleiçilo popular e alguns de nemea
Ç10, com verdadeiro tino e ,exemplar 
prubidade , ｾ･ｮ､ｯ＠ um ､ｯｾ＠ mais antIgos 
negociantes datjuella praça. 

A' exma. familia do oxtincto e ao 
municipio de ｌ｡ｧ･ｾＬ＠ ellviamos as nossas 
mais ｾｩｮ｣･ｲ｡ｳ＠ Gondolenclas. 

CoUegto lUunicipal 

Sabbatina Escolar 
Dia 10 a 8 de Julho 

Maria Pinho 360 pontos 
Aimce Alcl1ntara. 306 » 
Alice J(lhanny 28.2 » 
Paula Johanny 215 » 
Candida Teixeira 492 » 
Amo Gruner 180» 
I yo Fonseca 180» 
José Fonseca 479» 
Plinio Braziliense 161 lO 

,llyrio Alcantal'a 159 » 
El:>ah Lemos 114» 
Gastão Fonseca 114 » 
Uhanio Ribeiro 93 11 
Adhemar Ulysséa 90 » 
Oswaldo Gruner 67 » 

'Declar&,1O 
José Luciano de Mattos, pro

priet8\'Ío do Gabinete Sul do 
Estado,aviza ao publico, tanto 
deste municipio, corno fóra 
d'eUe que, deste mez em dian
te nao vende mais lado e Bem 
entl-eg& trabalMs p08f pbt

esso& algoma, sem o 
Ｌｰ･Ｚｉｉｉｗｾｊｬｬｆｭ･ｄｴｯＮ＠

--- -

"pnde-se uma casa terrea 
situada á rna Sant.1) Antollil), 
de,-;ta cidado, emfredte <l" 110-
tel 'I lIltc Claro. Pal'êl infl)l'
mações nesta ty pograpluu. 

Vllf\(le.se o hiato nacional CAI'!l'U!· 
M \, com a lotaçao de 300 alque

res de farinha. 
Taquaraçotuba 

I.enço!l ｾ＠ !lravat"s pelo eu.t .. 
No Gab, Sul do ,t,;.t •• d 

NOVO LLOYD BRAZILEIl\O 
O PAQUETE 

ITAPEMIRIM 
E' esperado dos portos do 

norte a Ｒｾ＠ do corrente. 
Sahirà depois de ind;'Spen

savel demora, recebendo car
gas e passageiros e em transi
to pam os portos do Norte e Sul 
da l\.epublica. 

As cargas em transito, terão 
sempre prompta baldeação. 

o AgeBte ' , 

Any C.lBR1L • • 

.José GOlDes do Ｎｾｉｮｮｲ｡｜＠
Fililo 

CIRURGIÃO DE.\T15TA 

Communica ao publico des
ta cidade que em seu g.tbine
te dentarlO executa-se qual
quer trabalho du domioio 0-

dontologico, sendo os lUeSUH)S 

feitos pelo systema ｭｯ｣ｬ･ｲｮｾ＠
e de accordo com a alta ｻＧｳ｣ｾｾ＠
la norte-americana, garanti
dos por muitos annos e ｾｴＧｬｉｬﾭ
pre com bellissima ('stLH'tica. 

Consultas das 8 hor,ls da 
manhã ás 5 da tarde. 

CONSULTOIUO E RESIDE:'ijCU: 

Rua lá de Novembro n.J)'l 

• Cult.ura de plaa&.. ｾ＠ Ｌｾ＠

Raw jorDal illllstrado servid, especial 
men\e para • ＮＮＬＮ［ｾｯ＠ d. 1l1lllutr08811 
ｾｾ＠ llwi&que 8e adap&3m aos climas 
ilo Bruil, bem como de .eua modos a • 
culmra e sua 1diiijdade. 

.... aatva &Dual. 51000 

.\ ULY8SBA eMlUTega ... 
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.i .! rrUAUDADE 

GAB. SUL DO ESTADO 
- DE-

Ｇｏ ｾ ﾷ＠ '!UtiatUT lIt llltU\t$ 
CHARUI'AIUA PA"PELARU 

B 

Ｇ ｾ ｉ Ｂ ｹｰｯｧＺｲ｡ｰｨｩＮ｡＠

SORTIMENTO OO'MPIlETO DE :FUMOS, 
Cigarros, piteir.as e ôbjectos de.escriptôrlO 

ｾ ｍ＠ FRENTE A ESTAÇÃO TELEGRAPHICA 

LAGUNA 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

LOJ A DAS ANDORINHAS . ....................................................... 
»"E 

:l?à"D-10 0311i.1 
=t 0=0 = 

'Grande deposito de chitas de diversos padrões., 
merinõ ＨＧ ｡ｾ｡ＮＬ＠ rlscadinho; caselmra, diagonal. casine-

f3s modP; r . brIo; gravatas de seda; cbapeus desoI e cabeça. 
L I ( o ,llarlnb(}s, punhos, abotoaduras, camisas 

pa, " llomens., etc :; preços os mais rasoav-els. 
Deposito dos agradavCls e saborosos 

F4GOS DA SVRIA 

-- RUA DA PRAIA--
ｾＢＢＢＢＢＢＢＢ＠ -. -, ..... ................................................ .. .................. .... .. 

PHARMACIA AMERICA 
-DE-

']}laultd . 11Utlt da lua 
omplet0 sortimento de drogas, productos cbimicos e 

pharmaceuticos. 
ｅ ｾｰ ･＠ Ｌ ｡｣ｩｯｾ･ ｳ＠ e estrangeiras, homoepathia, serum 

pu a IIl}eCÇÕeS hypodermicas. 
.tlores, mamadeiras, sabonetes 

medicinaes, thermometros para banhos, etc. 

I , Ilr.t\& t4GUll 

A 

CASA UL YSSEA 
nisa aos seus frrgu8!es e .ao publice 

Que acaba de .. eceber um grande sor
·timen to de: 

-Occulos 11 pence·nel co m graos e da 
cores; lentes; lindos e Illjos para ｣ｯ ｾ ﾭ
lUTa, barba '8 unhas; superio res esco
vas para dentes: gravatlls dos mais li o· 
dos padrões 'e feitios mais ｭｯ､ｰ ｬＢｬｬ ｯｳｾ＠
bons suspensorios, gorros, ｳ｡ｰ ｡ｬｩ ｮｬ ｾｯｳ Ｎ＠
toucas e jalecos de l:l, 'Capas para cnan-
'Ças e ficbus lindissimos. . 

Harmooicas de sopro e magO! ficas 
'gaitas. . 

Relollios para parede e papel ·a fan
tazia , .mignon. Plncas, ｬ ｡ｭｰ･ｾ･ｳ＠ para 
meza, para pendurar e de getalina. 

lindos brinqu1ldos.lirros com gra
voras tl bonecas vestidas e nuas, gran. 
des e I'l'qoonlnas. 

Com plC'to sortimrnlo de res las pua 
-(:omprali, nores , to. tllras, e,cola, :etc. , 
dos mais bel/os modolos . 

Objectos de tonel e para bl"indes.t o
mo:-sahonelfls , agua florida . copos de 
cores, porta cart6es, vazos. albu ns para 
retratos, cains com musicll e muitos 
'Outros objectos. 

Jorna l d e Moda s 

MOD:/. ELEGANTE 

M-:tllnitico jornal ｯｯｮｾ･ｮ､ｑ＠ elegalltes 
modelos -de vestidos, ｢ｯｲ､ｾ､ｏｬｩ＠ e 
Toupa hranca 1 $000 

ｅｓｔｾｃ｡ ｏ＠

Com variadus oe gratiosos modelos 
1Ie bordado . roupa br.altCa, ｢ｬｵ ｾ｡ ｳ＠
etc: Tem:moleles , supplelllenlo IittQ-
rarlo Nc. 1 700 

'GRANDES ｍｏｾｾ Ｇ ｬｬｅ＠ PARIS 

ｅｳｰｬ･ｮ､ｩ､ｯｾｩＰＡＢｔｉ｡ｬ＠ parisiense com 
modelos ｾｏｉｏｦｬ､ｯｳＬ＠ de !;lIas. blusas, 
rendas, 2$000 

ｾｬｮｒｯｰｮｌｬｔａｎｯ＠

ｅｾ｣ｲｩｰｬｯ＠ em Quatro lingnas e con
tendo mais de seiscentos modelos ele 
vestidos, capas, bordados, roupa 
branca , ｣ｯｬｬ｡ｲｩｮＡｬｏｾ＠ rendados etc, 

3$500 

ｾｬ ｴｓｉｃａｓ＠ para piano. de Milanez 
Cavalcanli,J .Chl'isto, H.Braga, etc' 

N A C ASA ｕ ｌ ｙＸ ｓ  Ｎ ｾ＠ . 

VENDAS SÕ A ｄ Ｎｎｈ ｛ ＱＱｬｾ＠

Vendl'-se uma parelha de ｢ｍｬ｡ｾ＠ f\a r;\ 
carroças, constando de um burro () 

uma besta, ｾ･ｮ､ｯ＠ esta muito propriã 
para montaria. ' 

. Quem pretender dirija-se a Casa Sar
dmha . 

Cigarros . Collselheiro Mafra > Pl'r 
parados com especial fumo. No GAB
SUL DO E8'f ADO. 

CARrOES POSTAE::; - Com 

vistas, typos,p lwnt Dsin p mor-
4ias. No Gab. Sul <.lo Estado. 

, 
" 
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