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HOMENAGEM 
ú 

. Patttia Republicana 
o 15 de Novembro 

o Governo pl'oYisol'io da Re
puhlica, ｣ｯｮｾ｡ｧｭｮ､ｯ＠ a dnb de 
hoje ,\ l'omnH'moração na P:llria 
Brasileira_ ｬｩｾ｡ｮ､ｯ＠ assim os ､･ｾﾭ
tinos do Jlaí7. :,OH da ｩｮｾｴｩｨｴｩｾ￣ｯ＠

"epuhLe:lllll, I,no fez maiH no que 
lul' a ｦￓｉｉｉｾ｡＠ de Lei áquillo que 
Ip"e ｣ｯｮｾｴｴｴｮｩｬＧ＠ in"hahll el con
ＬｩｬＧｾ Ｇｮｯ＠ pUni ° po, o bruzileiro. 

Dizer quP ｯｾ＠ ro"os têm o p:o
\elllO quI' as circumstancins ｉｨｰｾ＠
Impõl'm t:lIye1. mais acertado 
do que dizer que elles tem o go
,PrIIO que merpccm. 

E' incontestayel que, peln ｾＱｴＺｌ＠

ｳ｜ｴｬｬｬｬｾＧｦｬｯ＠ na Americ:I e pela Bua 
･ ｙｯｬｵｾＧＱ￭ｯ＠ hi toriea, o Bmzil tinha 
flltallllente, mais eedo ou ｭ｡ｩｾ＠

t:mll" d' :.<lopt:.r o I'ep.imen re
puhhcano. 

Foi, em grande parte, por 4ue 
lIS circulll toncihs no impunhllln 
･ｾｳ＠ ｬ･ｾｩｮｈＧＱＡ＠ que ti mud:lnçn da 
fôrma de )!OYelno tez-.e de mo
do lIIen08 ,iolento ｊｬｯｾｳｩｈｉＮ＠

Pala o Br:17.\1 <-, port:.nto, ex
cusa ela :l q UfStliO da fÓlma de 
P:O\ erno. O qu o hem da Patda 
ｸＮｩｾＱＧ＠ é que l'onRiderel1l0d Ó re

glOll'n I'I')luJ.It':1I\0 como ill' \ 0-
p:avl'lml'nrc ('. tahl'leeldo e nod 
･ｬｬＱＩｬ･ｮｨ･ｊｬｬｯｾ＠ l'011l túdo o r ｦｯｬＧｾＧｯ＠
p:lra Ijt\(' b"nq n' se JlO-8:1 , ('0111 

juhilo cnda vez nlalor, eOnH\1l' 
11101'1'1 a d:.tIl de hoj('. 

j 

Dr. Lauro .Müller 
om inteim justiça o Ex .mo 

, nr. Dr Lauro SeYf>riano Müller 
é considerado eomo um do es
tndista mais preclaros!' de mais 
futuro de que dibpCe o BI:lzil. 
. ' : encPll(lo o desalento e o pes-
Ｘｬｭｬｾｭｯ＠ que enr::cteri fio fi phwe 
que o puiz atravef'l'a, H. Ex.a., 
com lulmirayel t'no, energia e 
d ditação :\0 hem publico, ,",Ie 
exercendo de modo singularmente 
hl:llI.mnte e benetico o cargo de 
IllIUlstro ria Industria ｙｩｮｾＧ￣ｯ＠ e 
Ohras l'lIblie3s. ' 

e o ｅｾｴ｡､ｯ＠ de bnnta ('athal'll1<\ 
tilo legitimamente se sente orgu
lhoso de contar a S. EXIl. entre 
os seus filhos, nada mais Jl8.tul uI 
do que dominar, como domllul, 
e te st'ntimento ne8tn C'idude, 011-
de R. EXII. viu 8. luz do dJII. 

O .drlÍlt/o, que e de\:llIece de 
1'1' um dos mais f rvorosos ad

miradore de e benem rito cn
thl\rinen8e. interpretando o entir 
p. ruI s<luda -o pelo seu nnnÍ\t'I'-
8al;0 nutnlicio, que pa ou li 

do concllte, desejando-Ih!' lon
go e felizes annos de vida li 

hem da P'llria e ､･ｾｴ･＠ Estado. 

Coronel Vidal RamosJun. 
Tt've ｦ･ｾｴｩｙＺｬ＠ rec pção na c:lpi

t:11. 110 di:: .i do 1'01 rente,:lO 1'1'
ｧｲｴＧｾＧ［ＧＢＧ＠ de ｾｬｉ｡＠ ｜ｩｮｾ ･ ｭ＠ 110 norte 
do Estado. o E'. 1110. Snr. \"Ice
(,ole\'l1aclor ('oronel "idal ｈＺ｜ｉｬＱＨＩｾ＠
Junior. 

Ao encontro cIo ｩｉｉｬＱ ｾｴ ｲ･＠ tida
dno, que tão ellp.n:lmentc dirip.e 
ｯｾ＠ dl'8tin08 do ｅ ｾｴ｡ｬ ｬｯ＠ cntlwri
ｬｉｬＧｉＧｾ･Ｌ＠ foi a lalll'ha a \ apor 
.t:hI"n », I;ol!lluzindo a 8('U hordo 
ns ＱＱｬ Ｇｩｬｬ･ｩ ｊｬ｡ Ｈｾ＠ : iltoridLlI!'s do ｆｾﾭ
tndo p ･ｬＡ｜ｉｉＬｏｾ＠ Ｚｭｩｾｯｾ＠ de ｾＮ＠

]< :-':.1 . e a h'\I1da d,' Ｑｉ｜｜ｉｾｩＨＧ｡＠ do 
('01110 !Ir ｴＭＧｬＧｾ｜ｬｉＧｉ｜ＱｾﾷｩｬＮ＠

.\0 lJt.frolltnr o 'I a' nll hrhia 
do no!'t!' foi f:l ulbdu :,(1 ｾＨＩＱｬｉ＠ da 
ｭｵｾｩＨＧｮ Ｎ＠

No trapiche da Alfnndegn gran
de Jlumero de autoridades esta
doaes e feclerues, funccionarios 
publicos e enorme afHuenci:t de 
｡ｭｩｾｯｒ＠ e admiradores uguardavão 
Il ｣ｨ･ｧＺｬ､ｾ＠ de S. EXIl. 

Ao desembarcar foi R. Exa . 
recebido com yerdadeiras demons
trações de aleglia, corresponden
do aos comprimentos que lhe e
ram feitos pelo seu feliz ｲ･ｧｲ･ｅｾｯＮ＠

Ao diligir-sé :10 palncio do ｾｯﾭ
\l'rtlO foi S. Exa. nCOllll'anhlldo 
por todos quantos tinham li tiis
tido ao seu desembarque e grande 
numero de pessoas do po,o. 

ａｾ＠ pro\ <lti d" :1).11 ･ｾｯ＠ t' rualli
ｦ･ｳｴ｡ｾ￣ｯ＠ de jubilo recebidas pe
lo Coronel Yidal Ramos Junior 
em sua visita aos municipios do 
nOIte li sua chegada li capitnl ｾ￣ｯ＠
um E'levudo IIttestado de sua cri-
t ｲｩｯｾ｡＠ administrao;ilo do Estado 
de ｾ｡ｮｴ｡＠ ('athurin:l. 

Recolhimento de Notas 
ｾ＠ Ol"<lInente lem hnlmos aos pos

suidcre8 de nota chllmada a tro
co, que o no\ o prazo finda-se li 

30 cIo corrente, e que o desconto 
｣ｏｬｬｬ･ｾＧＺｬｉＧｉ￭＠ em 10 de dezem hro. 

ｅｳｾＢｳ＠ notas silo ｴｬｯｾ＠ seltuintes 
\":llol'es e ･ｾｴ｡ｬＱｬ｝ｬ｡ｳＺ＠

Ga estampa .,OO!SOOO 
7" 50,.001) 
i" " 1 no:?ooo 
7" • ｾＨＩｉＩＺ＿ｏｏｏ＠

ｾＮ＠ » ＺＡｏｾｏｏｏ＠

b" » :!0020on 
E tOd:18 as notas do ôeguinte 

bancos: 
Credito Populnr do Glazil, Emis

ｾｯｲ＠ tio Norte_ ｅｾｴＺｬ､ｯｾＭｬＧｮｩ､ＰＸ＠ do 
Bmzil, Emi.'Ror tI:1 Bahia. Banco 
tia Bahia. ｅｭｩｾｴｩＨＩｲ＠ tlr ＱＧｾｬＧｉｉ｡ｭﾭ

\iUCI). Emi,,,or do ｾｵｬＬ＠ l'niilo dr. 
ｾ Ｎ＠ l'nulo. :-;adou:.1 do Bnlz:l, ＱｉＰｹｴｾ＠
･ｬＱｬｩｾｳｩｬｯＬ＠ Hl'l'uhhll t1n8 ｬﾷ ＺＮｴ｡､ｯｾ ﾭ

L nido" do b 7.U e Hepuhicn dn 
BIlI/.i1. 

• 
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A exposição americana 
Estão fl\Zendo maxlmo empe

nho em favor da. E'xpoaiç:1O a 
reallsar-se em São Luiz. o Go
verno Federal o de te Estado, 
1\ commissão ｾ･ｮｴｲ｡ｬ＠ da capital 
Federal a. comntiBSilo e@tadoal 
de FlorlaDopolis' e a ｣ｯｾＮｭＡＸＸｩ｜ｯ＠
de ignada para e te mUDlclplO. 
ｾ￣ｯ＠ immel!sns 118 "llnt!lgens 

que o municipio Ruferirá se se 
fizer bem representar netJ8a E'X
posição. 

Ainda a 9 do correote o Sor. 
Dr upelintendente recebeu o se
guinte telegraIUllla, p ra o qual 
pedimos a flttençilo: 

»nr. uperintendente munici
pal - Jtajahy. 

O Governador recebeu o se
guinte tE'legramma que vos traDS
mitto. convicto de vo os e for
ço no sentido de e municipio 
fazer-se representar condignamen
te concorrendo com briLbantisrllo 
pn'ra a exposiçi\o dos productos 
de te estsdo : . Algum88 nnções 
ameriCllnns redobram de E'ijfor
Ç08 pura ＸＰ｢ｲ･ｳ｡ｾｩｲ･ｭ＠ na ･ｸｰｾ＠
siçào de dlo LUIZ com exhlbl
çõe propria8 e de eus mu eus, 
onde existem valiosos productos 

- brasileiros collecionad08 durante 
muito anno. Para o no880 Paiz 
não 8er supplantado nllquelle cer
tamen appellamo para. o patrio
tismo de \'. Exa. e renovando 
o coo\ite do GO\'erno federal jà 
aceito por \" . E..-':8 . perntitta que 
lembremo a reme a de amostras 
de madeiras de differentes qua
lidades, mobilia , mlltte , mine
rae diversos exi tentes ne e 
est:1do, productos cera micos e su
a materia primas. producto da 
coloni. conch88 e tudo muis que 
ｯ｣｣ｯｬｔ･ｾ＠ a \-. EX8. para feliz e
xito da expo ição bmzileira, que 
será completo si os &tados con
correrem com uas principae 
producçõe. O Governo espera 
que V.Ex." promova a remessa de 
grande amo tra abundante pa
ra serem de\idamente apreciadlls 
e anah adll8. 'sudaçõe - Jo é 
Americo 'antos, Antonio Olyntho, 
comm' arios ,« 

Convém publicarde este na 
impren a local , para maior vul
gl1risaçi\o, envi3ndo copia 110 u
perintendente do municipio pro
ximo não ervido por telegrapho, 

Perrim Olivf'im, 
pre idente da comm i 110 centrnl.. 

Irmãs Maisonnette 
Realisou-se na noute de lOdo 

corrente, quarta feira, o segundo 
concerto dado entre nó pela 

- = 
o ARÁUTO 

Iympatbieu Senhoritll Horaclna. 
e Julieta, dilectae filh81 do noaeo 
dildneto eollega. profetllor Ho-
raeio Maiaonnet&e. . , 

Deyido ao ma.u tempo e ligeI
ro encommodo de saude de uma 
das illustres concertista8, ficámos 
privados de oU\il-as n88 noite8 
de sabbado e domingo da se
mana pp. " 

O concerto de quarta feIra fOI 
mais um explendido triumpho 
alcançado por 1'8888 ｩｮｴｾＱｬｩｧ･ｮﾭ

te8 jovens, que foram ｭｾｴｯ＠ ap
plaudida8 pelo selecto pubhco que 
enchia o vasto salão da S. Estrel-
11\ d'Oriente. No lindi88imo duet
to de canto La "ltlSÍca dei ban, 
acompanhado ao piano . pelo me
nino aturnino, o enthusl88IDO d08 
espectadore foi delirante. Gran
de numero de lillclos bouquels de 
tlore natura e foram offerecidos 
88 eximias »virtuosi«, 

Em nm dos interyalloB, o Snr. 
Maisonnette em brilliante a11ocu
ção agradeceu ao auditorio as de 
mOllitrnções de apreço de que 
eram alvo as suas filhas, agra
decendo em genll ao distincto e 
ｨｯｳｰｩｴｾｬ･ｩｲｯ＠ povo itajohyense IIS 
provas de expontanea gentileza 
que lhe foram feita8, 8 si e á 8UII 
fumilia. 

Concluindo, declinou dentre as 
pe 088 que lhe prestaram ser
viços, que jamais esquecerá! os 
nomes dos snrs.: Carlos ermo, 
Amo Konder , Reinaldo cheeffer 
Edmundo Cunha, Au usto Xavi
er, D' Pedro Ferreira, Cel. Eu
genio Müller Joi\o A eburg, 
Ger\'a io Vieira, Geraldo Gonçal
ves, Dorval Campos, Familia 
Brandão, Directoria da . Estrel
la d'Oriente, Coronel Fontes, a
muei Heu i , Alexandre Smo
kowski, e o Redactor desta fo
lha. 1\0 dia seguinte , seglLiu a 
Familia Maisonnette pura Blume
nau, devendo voltar a esta cida
de a 15, donde seguirá pam o 
norte . 

Sul-Americano 
X o dia lodo con'ente comple

tou o seu 4° anno de existencia 
o brilhante orgilo • ul-America
no«, que se publica na capital 
do F.stado. 

Redigido por distinclos e illus
trados professore e diversos ho
mens de letlms, constitue essa 
diamantina publicação uma im
portante collecção d variados 
888umpto lilterarios e scientifi
cos, digna de figurar na mais 
exigente bibliotheca. 

O ArlÍulo, hOlll'ado ､ｦ＾ ｾ ､ ･＠ o seu 

lnieio com a permuta do «SuI
AmeriCl\Jlo" envia-Ibe cordiaee 
felecitações. 

Noticiario 
O Gremio 3 de Maio comme· 

mora a data da proclamaçllo da 
Republica, ーｯｾ＠ meio de u,ma con
ferencia publica que fara no sa-
1110 do Ｘｾｕ＠ edificio, hoje. ás qna
tro hora8 da tarde, o Snr. Dr 
Pedro Ferreira, 

Como por oCCll i1l0 de comme
moraçi\O da descoberta da ｾｭ･ﾭ
rica a directoria do GremlO 3 
de Maio pede aos donos e com
mandantes dos embarcações sur
tos no porto para as embandei
rarem. 

Regre880u no dia 11 da fregue
zia da Penha, onde foi ｣･ｬ･｢ｲ｡ｾ＠ a 
festividade da Virgem PadroeIra 
daquella localidade, o IIOSSO amigo 
Rev.mo Sr. Vigario P. João Bap
tist.a Peters. aquella freguezia 
foi sua Rev, acommettido de for
te encommodo intestinal devido 
a terrivel lI\al de vólvulo. Fazen
do-se trausportar ｩｭｭ･ｾｩ｡ｴ｡ｭＬ･ｮﾭ
te para esta cidade, fOI medIca
do pelo Dr Ferreira que comba
teu com feliz succe880 e88a en
fermidade, da qual já se acha 
restabelecido o illustre sl1cerdote. 

Devido aos esforços do d. 

CommiBBario de policia Olympio 
Cunha e ás providencias dadas 
pela auctoridade competente, bre
vemente será removidl\ para ou
tro predio , em logar apropriado, 
a CIIdeia" cuja perlllunencia na 
casa onde ainda se conserva é 
impo si"el, devido ao estudo de 
ruinas da referida casa. lO pre
dio alugndo recentemente para 
a cadeia , já foram providencia
das 8S obras necessarias para se
gurança d08 detentos, e é prova
"el que se effectue a mudança 
no dia l o do proximo vindouro. 

Deve-se realis8r, hoje, nn pros
pera "illa de Brnsque um con
certo instrumental e vocal em que 
tOlllllri\O purte : o professor Bü
ckheler, violino , I\S snrs.: Pfeil
stickel' , canto, e Lydia Hertel, 
piano . 

Do Rio re!1;reBBou n capital, 
onde se acha ha dias, o illustre 
senador Dr Hercilio Pedro dn 
Luz. 

A cidade do Itlljnhy que lhe 
deve o importante ruelhoramell-
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to da canallaaçllo d'agua, obtido 
em sua adrninlairaçlio,nAoolvidará 
o seu nome que se acha ligado 
a uma das suas principaes rU88. 

A o iIlustre senador e a 8ua 
Exma. Familia lIaudamos respei
tosamente pelo seu feliz regres
so a terra natal. 

Acha-se a pa88eio na fregue
zia da Pen ha, on de foi pa88ar 
alguns di88 em companhia da fa
mília do n0880 amigo Serafim 
Maximo Pereira, a exma. Sr. D. 
Leopoldina Gomes da Cunha, 
digna esposa do n0880 amigo 0-
Iympio Cunha, acompanha-a o 
seu filhinho Nemesio. 

Da Wlla de Brusque esteve 
nestn cidade, na terça feira pp., 

, ti dhgno juiz de direito d'aquella 
comarca, Dr Erico Torres, que 
regre880u no dia seguinte. 

De Camboriú ossnrs. José Flo
rencio e José Maria de Souza. 

Acha-se no exercicio do car
go de prolllotor publico da im
portante comarca de Blumenau o 
Sr. Dr João Paulo de Souza Vas
concellos, que em dias da sema
na utrazada esteve de pa88ngem 
nesta cidade. 

A direcção dn S. Guarany 
pede-nos para avisar ao publico 
que, por motivos imprevistos, dei-

ou de haver o espectaculo hon
tem como estava aonunciado, de
vendo realisar-se hoje ás horas 
do costume. 

Na tarde de li do corrente 
chegou a este porto o vapor 
»Victoria« trazendo um dos seus 
tripolantes affectado de variola. 

O Sr. Dr Delegado de saude 
do porto não consentia que e88e 
vapor atraca88e e que desembar
cassem pe880as que não tinhão 
de ficar aqui, só permitt;ind.o que 
f088e a bordo o pe880al mdlspen
savel, e fazendo desinfectar esse 
pessoal a88im como as malas do 
correio, a Ctlrga e as bagagens 
dos pl\888geiros que desembar
carllm. 

abemos ter sido transferido 
deste bispado, Purantí e Santa 
Catharina , para o de S1Io Paulo 
o Ilctual bispo D. José de ('a
margo Bnrros, que foi substit;ui
do pelo ('onego Duarte, de SilO 
Paulo. 

A mf88a annunciada no n.O p.p. 
pOI· alma da finada Anna Luiza 

o ARÁUTO 

Dutra da Cunha, que, por moti
vo de força maior, nAo foi cele
brads no dia 12, l}cou tran.Ceri
da para terça-feira proxima, 17 
do corrente, ás 8 h. da m. 

As Camilias Cunha e Duarte 
reiteiram o seu convite áe pes-
80all de IIU88 amisades, para 88-
siatirem a e88e aeto religioso. 

Rio 9. Os peruanos evadiram 
o n0880 territorio. 

Os brazileiros, commandad08 
por José Cardoso Rosa, derrota
ram completamente os invasorel!, 
capturando maia de 50 peruan08 
e fechando a alfandega que elles 
estabeleceram na Bocca do Chan
dlers. 

Roma, 18. S. S. O Papa Pio X 
a88ignou a nomeação de monae
nhor Mery deI VaI para o cargo 
de secretario do Estado Pontifl
cio. No proximo conaistorio o 
monaenhor 8erá nomeado cardeal. 

Cambio 12. 

A dous do corrente forAm ce
lebrados na Matriz desta paro
chia pelo Rev . DlO VigA rio , mia-
8as em intençllo da8 a1ma8 dos 
finados que a Igreja commemo
ra ne88e dia. Após a ultima mis
S/l seguiu-se a tradicional procis
são em romaria ao cemiterio orr 
de foram resadas as oraçOes do 
costume. 

A tod08 e88es actos 888istiu 
enorme concurrencia de catholi
coa. 

A conferencia de S. José fez
se representar por sua directoria, 
recebendo das pe880as que visita
ram o cemiterio esmolas para seus 
pobres na importancia de 88$000. 

A Esmola 
Oh! si os ricos soube88em quan

to heroismo, quão sublime resig
nação, quantas virtudes muitas 
vezes se escondem sob os an
drajos do pobre! 

i soube88em de quant.as lagri
mas são capazes os seus olhos 
quanta lIngustia innumeras vezes 
tortura o coração, qual\tas clo
res tantas vezes torturam aquel-
18S entranhas! 

Si elles soube88em quantas ve
zes um auxilio insignificante, uma 
pequena bagntelh\ subtrllhida ao 
immenso supertluo que se yae 
esbanjar eUl cle1l13sins e prodi
galicllldes seria 8ulficiente . pa.rll 
retrnhir de um l1Iau deslglllo, 
para evitar UUla acção climinosa 
que vae consummar-se , par:l Ie-

= • 
var a paz e a Celicidade ao Mio • 
de uma Camilia! 

Si elles soubelMm como do 
doces as lagrimaa de graildlo, e 
como é reconhecido o coraçlo do 
pobre ... 

Ricos, dae a mllo &O pobre, 
soccorrei o indigente! Poucaa got
t88 de orvalho bastam para rea
viventar a planta que se eBtiola 
e detinha. 

Felicitacões 
Faz annos no dia 11 o Sr. 

JoAo Kracik, negociante del!ta 
praça. 

Contractaram C888meuto o Sr. 
Chriapim Antonio dOI Santos e a 
Senhorita Maria Amelia dOI San
tos. 

Movimento marítimo 
de 10 a 15 do corrente. 

Entrada.. Do norte, vaporel!: 
Max, a 8; Aymoré, a 5; hiate 
ltajahy, a 6; lanchOeI! Ir)"ry e S. 
Thiago, a 18. 

Do Sul, vaporel!: Itapemerim, 
aI; Victoria, a 11; lanchõ8l, 
Aliança, a 6, Trindade e LeDo 
do Mar, a 11. 

SaAidas. Para o norte vapor 1-
tapemirim, & 2; hiatel! Itaperiú, 
UniAo e Gertrudes, hlDchOea A
melia e 15 de Julho, a ｾ［＠ pata
cho Blumen&u, a 6; hiate ltajaby, 
alI; vapor Victoria, a 12. Para 
o Sul. vaporel!: Max, a 4; Aymo
ré, a 5; lanchõea LeAo do Mar e 
Trindade, a 11. 

Aos nossos 3ssii'nantes 
Afim de não haver interrupçAo 

na publicação deste periodico, 
pedimos aos n0880S I118Ígnantee 
que inda não saldaram lIuaa 88-
signaturas até a fim do eorrente 
anno, o especial obsequio de o 
fazerem , por cujo fayor, des
de já, nos confe88amos agrade
cidos. 

O director-proprietario, 
João DUlIrlR. 

Edital 
JoAo Jacob Heusi Sobrinho, De

legado Municipal de I tajahy, 
etc. 
Faz publico que o prazo para a

presentaçãO de propOltas para ma
teriaes e mão de obra com re
ferencia li construcçAo do caes 
em frente a Igreja matriz foi 
prorogado até ás onze horas da 
mllnhl\ de 18 de Novembro pro
ximo. No paço municipal serno 
dadas minucioslls inforUlllçOes aos 
intere88ados. 
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o ARÁlM'O 
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P:I('O municiplIl. I de Outubro 
de 1903. 

O ｄ･ｬ･ｾ｡､ｯ＠ l!unicipal 
João Jarob ｈｉＧｉｉｾｩ＠ (,/mllho. 

E dita l 
Em cumpriml'nto no dptrrminn

do 110 11.° I· do r,rtigo ,I. e 
ｬｉｲｴｩｾｯ＠ 5° do Rep:ulamento para o 
l:Jn\'nmento e ｣ｯ｢ｲＺｉｉｬｾＧｵ＠ do ｩｭｾｯ＠ -
to de capital. crendo pela Lei nO 
I,,) de I 95, e :lter:Jdo pela 
leis n." ,I.; de InOO, ;'47, de 
190=?, e 56:? de 1903, cOlI\'ido a 
ｴｯ､ｯｾ＠ os proprietm'io ou oceu
pante de '10 e 1I todo • quel
le que po 'ui rem haver!' tribu
t: \'eis, comprehelldenflo n'E'lIe 
tudo Quanto repre ente \alor, 
como propliedadl's bem feitorias, 
e"tah lecimento commercines e 
industlill s ,ado de QualQu r es
p cie. etc. (devendo er o' e ta
hclecimentos commerciae e in
dotrmee, emprez:.ls, bonco 
complUlhias. 1:III<;ndo sobre os 
capitoe indicado no' eu eon
rmc! e eãt tutos e o C!Ul:'.lI 

IUluerrin que não tiverem 
contl'acto, ohre o cupital com que 

. m demonstraclo pelo eus Ii
..... ＭＭＭＭｾＧ ＧＺｲｯＺＺＧＺＺＩ＠ n I'irem 110 prru;o d 

ellt di' 1\ cont. r ､･ｾｴ｡＠ d:1tn,de
elar r por escripto o \'ülol' d 
lu, rI' oh pena de mult.1 de 
- 000 e ser feito o lançamento 
a revelia do inter do. ' de
c!: ruçõe poderão _er en\'i das 
á e ta ｈ･ｰｵｲｴｩｾＧ￣ｯ＠ independente
m nt do comp recinrento da por
te, e o r, de não ab r ou 
nllo pod I' e a escr VE'I', pode
rão er feit: por terceiro, a ｾ＠ U 

rogo, ou verbalmente ao exaClor 
que li rednzirá a e cripto. F. " _ 
ra qu ninguem ｡ｬｬ･ｾｵ･＠ ｩｾｮｯｲｬ｜ｬｬﾭ
rin mandou - e affi!i r divel ｾ＠ s 
de ilnlnl theor e puu!iear no pe
riodico local. 

ｾ｛･＠ n de H. E. de Itajahy, 
24 de Outubro de 1903. 

O Administrador 
Aulollio .Tu,'( cltltUicll'1·. 

ANf\ UNCIOS 

II Je II . .J 
Terão lugar grandes ba

talhas de gaBos, desde 1 
ás 6 horas da tarde, no 
rinhedeiro lO Vencedor«, na 
rua. Lauro Müller. 

O ]lroplietmio, 
Oli\'erio Junior. 

A Casa Nova 
Fa .. tida, ｲＢ｡ｊｬｬｯｾＬ＠ fff"ragrll, 

,,,1'111/, rtllro, rhli/"lio. nlll 1110, /OtU
e", lilllll.<, 0/("011, (lIbo". r 1/!l1l 08 
ou/rfNl mtigo, t 1«10 ,.CC'( bl/lo ,'crm
I 1I /l/I'. 

O llbaixo a . 'glllldo ｲｨｾｭ｡＠ a ｾｾ＠
I 111"10 do ＯＢｦＧＱｾ＠ i/anl pllUlro, etn t; , 

/a da qml/dp ,., durelio em ｬｽｬＧｲｲｏＬｾ＠

qu rt'l-o/vI'u farrr. 
Vi,il,.,lI! Visilem! 

A CA A 'O\'A 
d 

Donato Goncalves da Luz. 
Rua Dr: Ferreir 3-4 

Vende-se uma charara bem 
plantada de or\'o

res fructiferns, com Optilll:l ugua 
de beber e la\'. I' e COIll bOa casa 
de Illomda para nrna fUlllilia re
gul:lI', sita á rua 7 (Irll 110, 

P ra \'er e tratnr na mesma Cfi
,com o seu proprietario: 2-4 

Antonio de Costa Flóres 

llssebuJ1g & Willerrding 
Ca!'\ lmport: dom e Expor

tadora; ｃｏｬｬｬｬｬｬ ｩｾＧ ｯ＠ s, E' Consigna
sóe e Conta Propna, 

Agencia d,: COlllpanhias o 'o\'o 
Llol'd Brazilelro e FllIYi' 1 ､ｾ＠ Ita
jahv -BlllmeDnu, 

l'iraça da ｾｉ｡ｴｲｩｺＮ＠ e quiDa da 
ijua Dr. ｌ｡ｵｲｾ＠ AJilller_. __ 2-4 

Salão de Barbeiro e Cabel
leireiro 

Taboleta EIUptica 

Francisco Boaventura da paz 
Bl rbeia e cOlia cabellos pela 

ultima moda e com toda perfei
ção. Attende chamados DUS rasas 
dos seus freguezes. 2-4 

Rua Dr. Hercilio Luz. 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭ
fc>011) cTl)JZ'l'CSO Jc cal"iial 

O nb,·i.co oli,igllndo } )O,.8111' nrs
la ridode I' I'm 1'1/11.' dI' gm)/(/I' fu
turo dirn' '11 tn.'"8 pt'quelllls P 1('1'
rpIIU.', t'Plldl' 1/1uilo hnmto P 1'111 COl1-

dirÔf',' I'fmlll jo,,"s ao f&1II}JI ndor. 
Tr"tll- ,'''' cr,l/I 8-4 

Donato Gon«alves da Luz. 

A Typographia Progresso 
ICIlJol d! rmbn 10 IOrUJlelto le 

IlHl'li('i pac;lH's, ülI'Iõ('s 
C! (' phantasla pai'" ".,Ii
('il:\I', Un'os tOITlIII.",

cÍlu's (' t1(' "('gisl"() ei vil 
I'tc. ete. 

o 'lote e tahelerimE'nto pncOIl
tra-s gr::nde variedade nOR nrti, 
/1:0 purn esrriptorio, p:l]/pl pam 
cmias, :lImaR o ('te. 

Casa de louça 
de 

HARRY H, HUNDT 
Rua Dr. Lauro MUller 

E.le inlportnnle Ｇｴｮ ｢ｰｬｬＧｲｩｮｴｬＧＬｾｴｯ＠

rOlllllwrrinl ncnba dI' ,'erl'Úfr um Im-
do e l'a,illdo ｾｯｬｴｩｭｲｬｬ＠ (' fcu:m-
do· dI' toda o quo/idn go -
IOf; rl'fuiae, (i/OI', Irqw'e, ｧｲ｡ｶｾｴｮＸＬ＠

novidodl s rm modas 1)01 a nOIVGS, 
objl c/os de 11/$0 para 0/"/(11111'7110 a,r 
ml'za , brillqudo,: grand I' v"rt
ndo OrtilJll'lltO dI' louçn , pl'l'fuma
rias e fUllila outras nOl'idodl's que 
só á dóta fm'á ｦｾＮ＠

Prl'çQ SI'III ,"ival! J 3-4 

Omimo nB[ocio'" 
Vendem-se: 

Uma chacara toda planta
da de nr\'ores frllctitenJ8. eonten
do 50 braç: s de frente :i estrada 
que el!:ue para CllmhoJiú com 
o' fundos que Me acharem até o 
riacho da Fazendn, 1'0111 ulUa casa 
todu eonstruida de mudeira, el11 
hom e t,)(lo I' totln eob rtJl de 
telhas; e bem assim um terre
no proprio }lI ra Ilgricultul'l1, sito 
111\ Fazenda. com (j7 ｨｲ｡ｾ Ｇｮ ｳ＠ ele 
fr ute e com ROO ditt,s ele flln
dos. toelo em mnthl Yirp:em, fll
zt>ndo frente li I ste dn estrndn. 
que e/!,ue para C'lIl11boriú e fun
dos té n ('!lixa d' p:lIa. 

Quem pretender pôde ､ｩｲｩｰＺｩｲｾ＠
e ::0 seu pl"opl"i t:u'io que far:í 

lIe .... ocio 1-4 

Zosimo Machado de Esnindola, 
I tajuhy. 

Padarja Esperanca 
e nrmr.zem de 

Se ecos e Molhados 
ltnjahy, rua Dl'. Hert> ilio Luz 

,'e,te acreditado t;tn heleci-
mento rommercial vende-se exel
lente Ｎ ｣ｯｮｾＨＧｲ｜Ｇ｡＠ dE' repolhoc, iD
duslrill n: ,('ionnl, fnbl'ieacla unieu
IIIpnte no nosso ･ｾｴ［Ｌ ｨ ･ ｬ ＨＧ･ｩ ｬｬｬ＠ nto. 
Generos coloniul'ij do 1" qu li
dnde, 

Pão eapeei:.!. ro ('as, bollaehi
Ilha , ｭＳ ｾｓｉｬｾ＠ !Ih ･ ｲｾＺ ＮｓＮ＠ tudo fll
hrirado rQm farinha 11:\8 mais a
ereditada8 marca ' . 

de 
Yis item o armazCIII 11adarill 

Sa llH 1(' I 11 (' ti S i. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00004
	00005

