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EXPEDIENTE 

As p ssous que Rcceitarem a assi
gnatura deste periodico serão conside
radas amigas do ｰｲｯｧｲｾｳｳｯ＠ de Itajuhy. 

» O A r á li tO« 
A .imprensa« tem sido em todos 

os tempos o grnnde vehiculo, o gruu
de propulsor da civilisação e do pro
grc8so. 

A agricultura, o commercio, fi in
dustria, as sciencias, as artes, etc. 
sempre tiveram na »imprensa« o seu 
principal aráuto para apregoar- lhes os 
seus productoB, os seus artefactos, as 
suas obras. As sociedades cultus ja
mais poderãO clispensnr tão grande 
factor da educação popular. Onde quer 
que exista uma agremiação humana, 
!OI"lHt-Se indispensavel a imprensa, o 
Jornal. 

Qual O meio mais expedito de 
transmittir os nossos pensamentos, as 
nOSS'1S impressões, sellão o que offe
rece o jornal. 

Lamentando , pois, essa sensi"el 
falta no 1'0SSO meio social, já tão flo
rescente nos díYersos ramos da activi
dade pubFcll, foi que deliberamos illi
c.inr a publicação desse minusculo 
periodico,- periodico que irá augmen
tando de formato a medida que for 
f Ile crescendo no conceito publico, de 
quem espcnllllOs favoravel lIcolhimen
to. O Aráuto acceita toda collabora
ção desde que seja dignlt de ser 
publicada. 

Sociedade de Agricultura 

Por iniciativa do nosso iIlustre pa
tricio Dl". Lebon Regis, digno deputa
do ehtadoal, ::lcaba de ser fundada em 
Florianopolis a Sociedade Clltharinense 
de Agricultul'a', que tem por fim prin
cipal desenvolver a industria ugricola 
no territorio creste Estado: distribuindo 
bons sementes pelos agricultores; man
tendo o ensino de agricultura pratica 
por meio de monographius, illstrucções 
..!k.; ,!.imribuir.do illst ,'umentü6 ngrico
h:s por meio de sorteio aos lavradores: 
fazendo propagr. nda fóm do Estado de 
suas diyersas regiões, em relação ao 
clima, salubridade, etc. etc. Pura estes 
fius a Sociedade ｴｾｲｻＱ＠ sua sede na ca
pital e filiaes ou agentes idoneos nas 
diversas localidades do Estado e cor
respondentes fóra d'elle. Pl,ra attellder 
as imprescindiyeis despezr.s a Bocie
dade cobrará uma joia nunca menor 
de 2$000 e mensalidade nunca menor 
de 1:;'000. 

Com os mesmos intuitos o DI'. 
Lebon Regis. de passagem por esta 
cidade, acaba de fundar uma m.ial da 
Bociedade Cathnrinellse de Agricultu
ra , tendo pam isso promovido uma 
reunião que se realisou uo Salão do 
»Gremio 3 de Maio « ás 7 horas da 
noute de sexta feira p. p., onde, de
pois de exposto pelo Ill('smo DI'. Regis 
e discutido Jlor ､ ｩ Ｂ ･ｲＬ［ Ｚ Ｌｾ＠ ressoas pre
sentes á reunião , as bnses jú citadas, 
foi votada em escrutinio secreto a se
guinte directoria: 

Presidente, DI'. Pedro Ferreira e 
Silva ; secretario, o professor rfiburcio 
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de Freitru! e thesoureiro, o negociante 
Donato Gonçalves dn Luz. 

A no,a directoria resolveu reunir
se brevemente afim de tratar da i11S

t:JIlação definitiva da Associação Filial. 
No numero seguinte nos occupa

remo mais detaIllftdamente das VWl

ｴ｡ｾ･ｮｳ＠ que deve trazer ao nosso mu
nieipio tão util quão proveitosa asso
ciação. 

Conferencia de São José 

Esta util a oci:lção de caridade 
festeja hoje o dia cio ,enerando pa
triarcha ão Vicente de Paulo, pro
tector dos pobres com uma missa so
lemne precedida de um triduo que 
principiou no dia 17 e termina hoje 
á noite. 

A conferencia fara distribuir ul
gumas e molas aos pobres, logo de
pois da missa. 

Um- Anginho 

O nosso digno patricia José Boi
teux e sua digna Esposa acabam de 
passar pelo desgosto de perder o seu 
filhinho Gilberto. Os inconsolaveis pais 
devem, porem, resignar - se porque 
foi mais um anginho que ;oou aos 
braço do Creadol'. 

Fuzemos tambem votos pelo com
pleto restabelecimento da saude do il
ｬｵｾｴｲ･＠ director-proprietario do »Repu
blicac , que, conforme noticiaf<1m diYer
sos jornaes da capital, tilm estado 
enfermo. 

N O'I 'ICIA :R I O 
Contm('taram casamento, a senho

rita Alma Willerding, digna enteada 
do Sr. Otto D. ｾｬｯｬ､･ｮｨ｡ｵ･ｲ＠ e o joven 
ｩｾｬｪ｡ｨｹ･ｮｳ･＠ Hugo 'l'reder. 

Felicitaç·ões. 

N a festa da Rociedade de Atira
dores de Itajahy. relllisada no pp . no 
concurso de tiro ao IlIYo-

ｾ］］］］ＭＢＭＭ

Obtiveram graduações os Bocios: 
Carlos Krubeck- Rei do alvo; Vicen
te Schefer Rei do Cervo; Gabriel Heil 
10 cavalheiro; Vicente Scbefer 20 ca
'Rlheiro. 

A sociedade »Guamny« destri
buiu ha dias entre os seus accionis
belS os coupons para recebimento na 
thesourari:t, da impol'tanala dos respec
tjvos juros vencidos até J unho pp. das 
acções do edeficio . social. 

Pambens lO sua esforçadl\ directo
ria pela crescente prosperidade desta 
digna associação. 

S!lbemos que fi nossa Municipali
dade lucta com imlllensa diffiiculdade 
para attender as suas despezas, porque 
perdeu a sua principal fonte de re
ceibel e por ni.'lo ter aiuda recebido até 
esta data o supprimento municipal. 

Coust:. que o »Gren'lio 3 de Maio« 
pretende emittir acções com o fim de 
auglllentar o numero de livros da sua 
bibliotheca. E' de esperar que tenha 
o maior apoio tM util deliberação. 

No lugar denominado »Barra do 
Rio« nesta cidade, queimou-se, hor
rivernlente, com uma chaleira de d'a
gua a ferver, umn menina de 12 au
uos de idade, filba de Maria 'rherezn 
e afilbadll do nosso amigo Manoel de 
S. Cunha. 

Foi unanimemente eleito, a 12 do 
corrente, superintendente dn villa de 
Brusque o sr. Carlos Renaux. 

ｃｯｭｰｲｾｭ･ｮｴ｡ｭｯｬＭｯＮ＠

Sabemos ter tido boa viagem até 
a Bahia, o Snr. Henrique H. Hundt, 
negociHnte desta praç.n, que se dirige 
a Europa em tmtalllento de saude, e 
bem assim seu digno sogro Joiío Bauer, 
que acompanha - o nessa viagem. 

Para Luiz Alves. atim de assistir 
a festa de Hão Vicente de Paulo , se-
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guirRm antes de hontem a Senhorita 
D. Quiquita Silva, companhado de seu 
sobrinho Dorval Silva, alumno do Col
legio Itajuhy, os sra. Affonso de Oli
veira e Armando Müller dos Reis 
com sua ExOlo Esposa. 

D'O Cornmrrcio da Laguna: 
.Melhoramento da Barra. - Cbe

gou a 9 o rebocador Santa Cathnrina 
trazendo um batelão de ferro para o 
transporte de pedras. 

O outro batelão virá após os con
sertos que está fazendo na Capital.« 

O Aráuto faz votos pnra que em 
breve seja um:. realidade tão alme
jado melhoramente da barra da tlores
cente e importante cidade. 

---c:::. . " __ _ 

Hosped es e V iajantes 

Estiveram nesta cidade, a passeio 
os illustres militares Df. Gustavo Le
bon Regis e o alferes alumno Flavio 
Nascimento. Ao SlIr. Dr. Regis acom
panbava-o sua Exma. Esposa. Com
primentamol-os. 

I Com destino ao Rio , onde vae 
empregar-se, seguiu no »Snntos« o 
distincto joven itajahyense Carlos Pe
reira Gonçalves. Desejamos ao esti
mavel moço feliz viagem e breve col
locaçãO. 

No mesmo paquete embarcou pa
ra ão Francisco, onde pretende dar 
uma serie de espetaculos a distincta 
artista lyrica - transformista Ollelia 
Menzatri, que nqui nos propordonou 
quatro bellas noites de atrabentes di
versões que lhe valeram muitos ap
pia usos. 

De Florianopolis pelo .SmItos«. 
regressaram a Exma. Snm. D. Amelia 
M lUler dos Reis e a Sen horita D. Rsther 
Miranda, que tinham ido 1\ passeio a 
capitnl. . 

Pnm São Francisco no . Itnpenú
r'i1n« seguiu o sr. Manoel Firmino No
brega. 

Necrologia 
Ha poucos dilUl o n0880 estimado 

amigo J osé Candido da Silva Vieira, 
digno administrador da Meza de Ren
das Federues, passou pelo desgosto 
de perder na capital sua veneranda 
mãe, infelizmente temos de registrar 
mais um passamento de um seu poren
te proximo o sr Joaquim Vieira de 
Souza Junior, fallecido a 15 do cor
rente. 

Pezames. 

Leão XIII 
Conformé telegrammas que al

cançam até 11 do corrente, noticiam 
achar-se gmvernente enfermo o Sobe
rano chefe da igreja catholic3. 

Os ultimos despacbos porem d1l0-
nos a grata noticia de ter S. S. algu
mas melhoras. 

ANNUNCIOS 

Asseburg & Willerding 
Casa Importadom e Exportadora; 

Commissões e Consignações e Conta 
Propria. 

Agencia das Companhias Novo 
Lloyd Brazileiro e Fluvial de Blume
nau Itnjahy. 

Praça da Matriz, esquina da Rua 
Dr. Law·o Müller. 

CASA DE FAZENDAS 

E ARMARINHO 

Georg Tzaschel 
Rua Dr. Hercilio Luz 

. Esta antiga e acreditada C!1S!I de 
fllzcnd::s, armarinho e modns tem sem
pre vuriado sortimento de chitas, cas
SRS, lãs, morins, pannos nmericanos , 
pelucias, rendrís, yoiles, setilletus, l"is
cudos etc. etc. 

Sortimento de lindos objectos pa
ra presentes, brinquedos, etc., etc. 

Sortimpllto de chapeoB de <liver
SOB feitios, lampeões, etc . 

. ,------------------
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novo Palacete 
HARRY H . HUNDT 

Rua Dr. Lauro Müller 

Recebeu um ynriudi. imo sorti
m!'llto de rhitas, pelucias, cas in tr. 
cassas, o que bu de mais lindo e mo
derno. lmmensn ynried:u1e de cintos, 
ｰ･ｲｦｵｭｲｲｩＺｾｳＮ＠ leques, rb'peo'. Cartões 
POEt: ,€ti de ltajahy e BluOlenau. Gran
de oliiIll€utos de ｬｯｵｾＧ｡ｳＮ＠ etc., etc. 

Preços ao alc:\llce de todos. 
l:ma ｜ｩＷｾｴ｡＠ ao Armari!'ho HlUldt. 

- Y er para crêr-

Padaria Esperanca 
ｾ･｢ｴ ･＠ bem montado stabrlicimeu

to rnl'olltram -se sempre grhnde sorti
mento de b;sroitos, bokchinh!l pão de 
djyersns qualilh,des. e outras ｭｾ＠ as 
trnbulhndas com eBlllelo, perfeição e 
asseio , 

-- l'as:l de seccos e mollwdos de 
"amue} Heusi. 

Armazem de seccos e molhados 
de 

manoeI de Souza Gunha 
Yariado sOltimeuto de genero r,li

mentirios, fumo eepecial, xnr(jue, cn
bos. felTagens, louça. etc. 

Preços razolweis. 
Rua Dr. Pedro Ferrei ra . 

llrrmazem ｐ･､ｾｯ＠ ｂ｡ｵ･ｾ＠
Grande sortimento de fHzendas, 

ferragans , tlmas. cabos, cereaes, sec
cos e molhados. 

Preços rnzon ,·eis. 

ALFAIATARIA DA MODA 
:\Iax. ｓＨＧｨｬｾ｡ｩ､｣ ｬＧ＠

('ouf\'cciona ternos e qunlquer 
peça de roupa pHfU homens e ｣ｲｩｬ｜ｮｾＺＬｂ＠

pela ult'm:l mo,I.·, 
FilnJ1 ill0S modemos. 

ｐｲＺｬｾ｡＠ (Ia ｾＱＺＱｴｲｩｺ＠

Nova Casa de )i'azcndas, 
:\I'lllfl l'inho <' ｾｬｯＨｬ｡ｳ＠

Lindis imo sortimento de chitas, 
casso . pclucins, leques, te. . 

Breycmente espem-se um lmdo 
e yariado sortimento de rascmirns. 

IJ:1rgo d:l ;\Intriz esq. da rua 15 
dt> Noyembro . 

• José dos H<,is. 
Salão de Barbeiro e Cabelleireiro 

Taboleta Elliptica 

Francisco Boaventura da Paz 
B:;l'behl e cort:: cabellos :I vouta

de do fl'eg-uez P"l:\ llltim:1 moda e COIU 
toda perfeiçào. 

Attende ch:.m.,clos n::s ｃ ｈｓＺｾｓ＠ dos 
seus frcgut'zcs. 

ｾ ｩｩ ｯ＠ se enganem ;- é nn taboleta 
»Elliptira. 

RU:1 DI'. H ercilio Luz. 

Salão de Barbeiro e Cabelleireiro 
ｊｾｭｪｬｩｯ＠ Gazanigah 

Taboleta Escudo 

Trabalha com todo o esmero ell1 
sua profissão. 

Faz a burba e corta. cnbellos no 
m:lis modemo etin lo. Attende a cha
ｭｾＬ｣ｬｯｳ＠ em ｃＺＱｓｾｓ＠ p:l rt iculares . 

Rua DI'. Hercilio Luz 

SAPATARIA 

OLYMPI0 CUNHA 
Rua Dr, H ercilio Luz. 

Gh ;:)0al1a "elldc-se ulDa com gnll1-
C. \) r r • de ｙ Ｚｬ ｲ ｩ･､Ｌｾ､･＠ de plantas, 

excellellte aguH el e beber e lavar, com 
｣｡ｾ｡＠ de 1Il01':.dia e 3 pequenas C::BI\S 
para alugar, 

Local :lJlr:'ziwl desta cidade, 
Tn,ta-se com o seu propl'il'tario 

01.\ mpio ('unha. _______ _ 

Sociedade Estrella do Oriente. 
De ordem da Dircrtol'ia convido 

0 8 sen hores socios e suas Ex.mAs 1<'11-

milil;s para ulUa d o mingueira , hoj e 
ás () hor:is da tHde. 

O secrctario .70(;0 A,.,'f·/J1IJ'.II. 
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