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ｾ＠ O novo governo de 
Santa Catharina 

POSSE DO BENEIIIERITO Oro 
HERCIlIO LUZ 

nobre recinto da nossa Camara uma passada era já de si uma garantia 
vida forte e deslumbrante, ainda para o novo governo que la agora 
mais real.ada pelo enthusiasmo e ｢ｲｩｬ｢｡ｮｴｾｭ･ｮｴ･＠ abrir pela sua ope
pela alegria reflectida em todo. os rosldade, patriotismo e capacidade 
ro, tos, quando li figura varonil e de trabalbo. Terminados os applau· 
querida do dr. Hercilio LllZ ｾｵｲｧｩｵ＠ sos que ｾ･＠ seguiram ao discurso do 
ｾ＠ vista de todos. O nosso chele e sr. Presidente do Congresso, foi 
amigo ar. cel. BenjaUlin Vieira, por este annunciado que o novo 
que se achava em um d os com par- Governador respondena a ･ｳｾ｡＠

Foi uma verdadeira apotheose de timent03 d.o Congres.o do E.tado, Ｎ｡ｵ､｡ｾ￣ｯ＠ no Pólacio do Govern/'. 
brilho extraordinario com que representando o nosso Municipio, A sessào ｳｯｬｾｭｮ･＠ foi encerrada 
no dia 28 do mez passado reali· na posse do grande patricio, foi no meio das ｭ｡ｩｯｲ･ｾ＠ acclamaçles 
zou·se a posse do no'o Governa· bonrado com um con,ite do digno ao nOUle do exmo. dr. Hercilio 
dor do Estado, o sr. dr. Hercilio patricio dr . José BoiteuIj 1'. Se- Luz . 
P edro da Luz. ｣ｲ･ｾ｡ｲｩｮ＠ do Congresso, para tomar EM PALACIO 

O dia 28. apesar de tempestuo- assento em uma das cade:ras no O ellmo. dr. Hercllio Luz, clae-
su e visitado por uma chuva co- recinto das sessões, como exdepu· gando a Palado, para aguardar a 
piosa, não impediu que se reunis· tado. vinda do, ｭｾｭ｢ｲｯｳ＠ do Congreuo 
se deanle do ｾ､ｩｦｩ｣ｩｯ＠ do Congresso A PROMESSA SOLIU&NI: ｒ･ｰｲｾｳ･ｮｴ｡ｬｩｙｯＮ＠ dirigiu.se primei. 
uma grande massa popular a rspe · Ao aviso do sr. Presidente do ramente á sala de despachos. onde 
ra da vinda do eminente homem S <:otlgresso de que o sr. Senador assígnou as nomeações dos ecre-
de Estado, exmo. dr. Hercilio Luz, Hercilio Luz, ia prestar .. promes- ta rios do loterios e Ju stiça, P'a
que ia prestar o compromiSSO le· sa solemne todos os presentes se zend .. e Obras Publi cas, CbtÍe de 
gal. As 13 horas a chuva calmou levantaram. 'fomando o Livro de Polici .. e Ajudantes ele Ordens do 
e fez um intervallo, justamente na Promessa, o sr. Deputado José novo Governo. D .. bi passou aua 
ｯ｣｣｡ｾｩ￣ｯ＠ em que se dava a chega- Boiteux, 1'. Secretario, !eu o ter- ella. ao salào de honra, onde o 
da do novo Governador. O dr. mo do compromisso legal que o esperava o seu antecessor, o ar. 
Hercilio l.uz. chegou ao Congres· novo Governador iriil aS3igoar: I' Genera; Felippe Scbmidt que leu 
ao Representativo no laudau. pre· c Por minba bonra e pela l'atria um Importante discurso de lauda
.idencial, escoltado por um plque- prometto solemnemente preben- ; ｾ￣ｯ＠ ao novo Governador. ao pas· 
te da Força Publica. Sua exa foi cber com toda a >:llactldão e es- sar a administra.ão ､ｾ＠ ｾｳｴ｡､ｯＮ＠
recebido por uma commissão com· crupulo os deveres inberentes ao I 
posta do snrs. Deputados João Pio cargo de vice·Governardor, envio ODIStUIISO DO SR.DR. MElaUO lUZ 
nho Arthur Costa, Caetano Costa. dando nesse empenbo qilanto cm ' . _ . __ 
ｖｩｲｾｩｬｩｯ＠ Varzea e Arist iliano Ra· mim couber a bem do Es}ado e S. Ex. dlf'glu·se pnmelraasente 
mos, que o intruduzir;lm na sa!a d: dos meus concidadãos •. No mo- ao sr. ｰｲｾｳｩ､･ｮｴ･＠ do Conrresse Re· 
bonra, acompanhando.o do;:ols ate mento em que 5. ella. assignou a preselltal1vo, a quem agradeceu as 
a mesa da Presidencia , onde se a· promessa em todo o recinto vibrou I palavras com que fara saudado, na
chava m sentadus os snrs. Deputa. uma grande salva de palmas, sendo q.el.la casa. 
dos ::Iurval Melchiades, presiden· ercuidas novamente o.liversas a;c1a- Disse o sr. dr. ｈｾｲ｣ｩｬｩｯ＠ Luz que 
\e do ｃｯｮｧｲ･ｳ ｾｯ［＠ José Boiteull, 1'. mações ao eminente ColDdidato do mais uma vea se viu confurtaate· 
Secretario; Luiz Vasconcellos 2'. Partido Republicano CathariDeDae. me:lte convicló de que f6ra o povo 
Secretllrio; e desembargador ｓ｡ｾＮ＠ Em acta foi lolvrada que '> sr. quem o bavia conduaido ao ｃｯｾ･ｲﾭ
.. io Gonuga, presidente do Supen- Senador General Lauro Muller, no do Estado e sentia maia ellla 
or TribUDal de Justiça. A entrada, de ixou de prestaI a promessa ao certesa com as bomenagenl qur. lhe 
do beDemerito ｲ･ｾｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･＠ da I cargo de Goveroardor . para o qual prestavam os .rs. deputad.os, que 
democracia ｃ｡ｴ｢｡ｮＮｮｾｮｳ･＠ reb oou f6ra eleito, por não haver compa. eram os representantes maiS dlre· 
em todo o vasto edlflclo uma pro· , recido. 'rocado mais uma .ell oI ctos do po,o. 
longada salva de ｰ｡ｬｭ｡ｾＬ＠ ･ｲｧｾ･ｮﾷ＠ Hymoo do Estado, fallou depois Estava certo da collaboraçlo e de 
do.se das galerias WUltOS v.lvas, o sr. deputado Durval Melchiades, apoio que lhe prestaria o CODgreaaO 
eothusiasticamente corre.poudldos. em nome do ｃｏｄｧｲ･ｾｳｯＬ＠ ｦｾｵｯＮｬ｡ｮ､ｯ＠ o durante o seu governo, no q.ual e.-

ASPECTO DO CONGREaSO 1IOVO Governador de Santa Calha- perava que todos os catbanaeasel 
｣ｯｮ｣ｯｲｲ･ｳｾ･ｭ＠ com o seu esforço e 
lloa voutade para. o bem e futuro 
do E-tado. 

I b te O rina. Era magnlfico e d<!s uw rdn 
aspecto que represeutavaw a sala dI! Alludiu ｾ＠ vida publica do! s. na. 

_ I ' do Coagre •• o tod .. sewpre devotada ao ｰｲｯｧｲ･ｳｾｯ＠
• e.gao e as ga cnas '. d E t d mos 

> • d lodas as classe' e aos Interesses', s a ?, . 
ｒｾｰｲＢｳ･ｮｾ｡ｬ＠ nttes e uno 111C,,1cUI,vel/lrando que o largo tiroclnlO do 11· 
CIVIS e inl. artse ｾｬ＠ . d .. t -o 

I d a m ao ele<Tante e ILI.lre publiCO I!m a miais ｬ｡ｾ｡＠
massa popu" av .. 

Agr ... decla, porta1lto,effulivam.ea • 
te e,s,' I'rvvil .lo! ami,ade e sollcia. 
ｦＱ･､｡､ｾ＠ que recebia nal paluTU do 
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!Ir. presidente do Congres o, certo 
da col1aboraçio patriotica que teria 
de t"dos os r5 . ､･ｰｵｴ｡､ｯｾＮ＠

As 15 horas, o templo esta,'a lit· Vir,ilio Varzea. n'uma vibrante 
teralmente rtpleto das PlU ｾｳ＠ mais oração, 'agradeceu a homenagem dos 
representativo. do nosse Est ado. Ａ･ｵｾ＠ conterraaeos, ergutndo ao t r· 
Terminadas 31 solemnhlaues redli· min a r vivas' S. Cathariaa e ao dr. 
sadas em Palaeio ｯｾ＠ srs. dn. Her· Hercilio Luz. 

Voltando.se depois para o !r. 
gene ral Felippe Scbmidt, disse S. 
Exa., q\le, de facto. naquelle mo. 
mento. era a segunda vea que amo 
bos se encontravam em UDla solem. 
nidade como aquella. 

Como o dissera bem o sr. gene. 
ral Felippe Scbmidt, ambos baoi. 
am já Lollaborado, um como sol. 
dado e republi:-ano e outro como 
cidadão e profissional em um mo. 
mento bistorico para a nacionali· 

eilio LUI e ｆ･ｬｩｰｾｦ＠ Schmidt, acom· I Foi deli rante a a cclamaçl\o. 
pan hado, dos S!1rs. Drs. A dolpho \ A solici tações populares, fallou o 
K onder e José Boiteux, Secretarios , nosso couterraneo Camillo Navarro 
da Fazenda e Interior e do lnte· que teceu um hymno de Ic uvores ｾ＠
rior e Justiça e Capitiies Manoel individualidade do eminente catba d· 
Guedes, João Caneio de Siqueira, ｮｾｮｳ･＠ que ora nos governa. 
ajudantes de Ordens, dirigiram·se Em seguida, formou·se um ex· 
para a Colthedral. Grande loi o nn· tenso ;:restitu que por entre calo· 
mero de pessoas de destaque que rosas acclamações dirigiu ·se para 
acompan!Jaram:l. Exas. ale aquelle o P alaci o do Governo. 
templo. A'porta da Cath.edral .. osl Abi ｾｲｯｵ＠ ･ｬｯｱｾ･ｮＮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ o, sr. 
Srs. Drs. Hcrei lio Luz e .Fellppe dr. Joao de Oh velra que, numa 
Sc!:lmidt, foram 'recebidos por cem'loração quecte e patliotica, sa udou 
mIssões da Junta ｾ･ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｯ｡＠ e da o candidato do povp, o Sr. Dr. Her· 

nade brasileira. 
Os annos que se passaram e as 

diverg'!ncias passageiras que t;ve· 
ram, cada qual lutando pelo ideal 
de engrandecerem a Patria com· 
mum, não baviam conseguido apa. 
gar a amizade mutua e a solidd 
riedade politica que 05 lig:lva na· 

Irmandade do S. S. Sacramento. cilio Luz. 

queIJe momento. 
Encontro o Estado em condições 

auspiciosas e ar) fallar dCl adm inis
tração de V. :Exa., que acaba de 
findar, digo ,'om a maior coo vic · 
ção e sinceridaJe que, como honra· 
dez e operosldade. foi um modelo. 

Os bomens pu blicos,('omo V. Exa 
e eu, não se pódem furtar que in · 
tuitos menos explicaveis nos incom· 
prehendam muitas vezes os aetos e 
desvirtuem as intenções. 

Y_ Exa., eotretat:to, pode estar 
certo de que. na úccasi;;.> em que 
tiver de pas_ar o governo ao meu 
successor, eu me l>entirei fdiz se pu
der dizer e mostrrr con"ictamcnte 
como V. Exa. de que trabalhei 
para (O bem de S. Calharina e vi os 
fructos de m 'o ba obra, tão sãus e 
tão uteis, c me. o que apreseota ao 
deixar sua brilhante admini tração. 

DISTRIBUiÇÃO DE 
VIVÉRRS A POBREZA 

Em homeuagem á ｡ｳ｣･ｮｾ￣ｯ＠ do 
eminente Cathannecse Exmo. Dr. 
Uercilio Luz. ao Governo do Es· 
lado, a patriotica Juuta Republi· 
cana resolveu dIstribuir generos 
alimenti clos:í ｰｯ｢ｲ･ｾ｡Ｎ＠ Encarre. 
gou·se deisa nüoeli<sima missão a 
Associa.,ão bas Damas de Caridade. 

ASPECTO DA PRAÇA 15 

A' noite, n:al ces,;ou a chuva, co· 
meçou a afrui r á praça 15 de No· 
ｶ･ｭｾｲｯ＠ grande multidão popular. 

As bandas de musicas Amor (l 

Arte e COl/lmercial occuparam os 
coretos, fazendo mag nifi co co ncerto. 

A ILLUMINAÇÃO: ELETRlCA 

Belllssima era illuminação- ele· 
ctnca da Praça 1f) do:: Novembro. 
Ceotenares ､ｾ＠ lampado1s de varias 
Lures pendiam das verdejantes ar · 
vores, daodo ao loc al um aspecto 1 
SOl rp reb e nden t e. 

Ao partir b oje daqui V. Exa .. ou 
para as fileiras do ･ｸ ｾ ｲ｣ｬｴｯ＠ ou para MAiilFESUÇÃO ｐｏｐｕｌｾｒ＠
honrar ｮｯｶ｡ｭ･ｯｴｾ＠ a nossa repre- A grande satisfdção que domioa. 
sentação, ｰｯｳｾｯ＠ afrlrmar-Ibe que o va e aioaa domIna a alOJa calha. 
｡｣Ｎｯｬｉｬｾ｡ｮｨ｡ｭＮ＠ a D;'ioha amizade, ad- rintn se, traàuziu .se na brrlba,nte rua. 
mrraçao e ｾｯｨ､｡ｲｴｬ､｡､･Ｎ＠ .. I nifestação popular que n ,qat!le dia 

Ao lermlnar o r. dr . Herclll o se realisou. 
ｾｵｺ＠ apertoll a mão e abrdçoll ｾｦｦｵＭ Ｌ＠ A's 19 horas, após o banquete 
S1vamente ao. sr. general F elrppe que o Sr. Or. l<upp Juoior ｯｉｦｾｲｬ Ｇ＠
ｓ Ｎ ｾ｢ｭ､ｴＬ＠ ouvlndo·se por essa occa· ceu no .Bar Farui ii .. r. ao Sr. Dr. 1 
51ao lima pr.longdda salva de pai. Abdardo Luz os !oeus amJl70s rrsol . 

• b II - d S E I ' " mas a e a oraç"o e . xa. nram precédlJOS de uma baoda j 
Após Ｎ･ｾｾ･＠ impo r t.ante discurso,o I ､ ｾ＠ ｭｕＧｾ ｬ｣ｾ Ｌ＠ f zer uma pas;eata pela I 

nosso dlstrncto AmIgo. ｾ ｲＮ＠ Depu. Praça 15 de ｎｯｶ ｾ ｭ｢ｲｯＮ＠

tado ｾ･ｮ･ｯｴ･＠ ｾ･ｬＮ＠ ThIag;o de Cas· 1 Os manifestantes ao cb egarem de 
tro, Vlce·Presldenle do Cvngresso, frente ao B. nco do Comm" rcio aC' 1 
saudou o novo Governador em po· c1ama.am o Sr. Or. Henrique Rupp 
me de seus colltgas do Congresso, Junior. 
com um empolgante discursv, ｱｾ･＠ S. S., em companhia dos Srs . 
por falta de espaço ｬ｡ｭ･ｮｴ｡ｭｯｾ＠ nao Dr. Abelardo Luz. \Ieputado Virgi . 
poder.mos dar no presente nu· lia Varzea e Camillo Navarro alcan-, 
mero . çou o coreto ali erguido e em elo-

TE-·DEUM quente di,cuno saudou o calb 'lfi. · 
Apos a posse governamentavel, nen.e il lustre que é Virgilio Varzea.1 

teve lugar na Cathedral, o .Te- Atrav ez de sua onção qu e empol. 
Deum. promovido pela cJunla Re.\gou a multidão, o Dr. Hupp Jun io r 
publicaDa. em acção de graças ao enalteceu os merec i mento s do Ih ' 
inicio da Administração do Exmo.\ Hercilio Luz que foi sempre o itl " lo 
Dr. Hucilio Luz. ､ｾ＠ sua lerra e de sua g--rae. 

• 

Da multidão partiu unisona e fnr · 
te uma ovação ao nome bemq u iuo 
co intemerato republico. 

S. Exa. ｡ｧｲ｡､･ｾ･ｵ＠ ao povo a m I, 
nifestação de que era alve. 

ｐｲｯｭｾｴｴ･ｵＬ＠ co mo urna formula 
do seu governo, ｣ｦ｡ｾ･ｲ＠ justiça, ju ... 
tíça para todos •. 

«Amparado pelo povo de minha 
terra, disse S. Exa., traba'lharei i,· 
cess.an tem ente pela ｧｲ｡ｮ､･ｾ｡＠ do 
nosso Estado .• 

Novamente, fizeram-se ouvir ac· 
c1amações ao nome do Dr. Herci· 
lio Luz. 

Attendendo tis solicita ções da 
multidão, orou o Sr. llr. Adol , bo 
Konder, que produzi\! u'oa nota\, I 
oração que despert ou muito enthu
siasmo. 

ＢＢＬＧｾ＠

\, 
r 

MEDICOS 
em todos os pai
zes civilizados 

RECOMMENDAM 
Emulsão de Scott 

t a recommenda
ção mais merecida 
que ae poderia ter. 
216 ... 

• •• 
• 

, 

• 
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Em seguida. os man ifestantes se 
､ｩｾｬＧ｣ｲｳ｡ｲ｡ｭ＠ por entre ruidosas ova· 
çõri ao Sr. Dr. Hercilio Luz. 

A Junta Republicana Catharinen. 
se offereceu ao dr. Hercilio Luz 
um.! caneta dl ouro para assigna r 
o ｰ［ｩｾ･ｩｲｯ＠ decreto de seu governo. 

l' ol·lbe entregue esse brinde por 
uma commissão cl'mposta dOJ ｳｲｾＮ＠

João Carvalbo, dr. Rupp Junior e 
tenente Flaviano Gastão. 

Republica 
Reappa receu na Capital do Es· 

tado o nossa digna collega a .Re
publica., orgam do Partido Repu
blicano Catharinense. Dirigida 
pelo distincto jornalista patnclo 
sr. Oscar Rosas, a .Republicu, 
como mui to bem dIz em seu pro
gramma de apresentação: -.renas· 
ce, generosa como sempre justi
ceira e benigna o seu programtna 
será o bem do povo Catarinen e 
e a glOria do seu nome •. 

Ao baluarte das ideias Republi
cana.,.O Intransigtnte •• apresen· 
ta as suas sinceras saudações. 

ＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭ ＮｾＮＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

TIRO DE GUERRA 406 

Que a aua existencia uja lem· 
pre acompanhado de UID pau ir ri· 
sonbo. são o, ｙｏｾｯＬ＠ d.) -O Intran· 
slgente •. 

____ .aa ____ ｾ＠ .. ---rr.----

HOSPEDES E VIAJANTES 

No dia 3 do ;:orrente rrgressou 
de Florianopolis, onde foi assistir 
a posse do eminente patricio e che· 
fe Dr. Hercilio Pedro da Lua, o 
nosso digno cbefe sr. Cel . Benja. 
min Vitira, '3uperintente Munici
pal Il.e.te Municipio. 

S. s. que tencionava seguir no 
dia 27 do passado pelo vapor Anna, 
porem, fl'cl:bendo dia 2b um tele· 
gr;'UJma, do distincto e syml'atbico 
moço sl.Ce!. Bu.so A seburg, avi· 
sando que naquelle dia á uma ho· 

.0 Intr.lnsigcnte. como um dos 
orgãos do Partido Republtcano, 
"pre enta a Sua Exa. as sua_ b ·)· 
menag-ens e felicitaçõ>s e congra:u
Id-,e c ') m o povo pc!a victorla da 
d e lllocracia Catbarinense, tendo a 
su l frente um digno patric ia que 
com solici tude -e descortiJo de um 
hUUlem de Estado, rumarà Santa 
Calha rioa ao a;>ogéo da glona. 
Foram e ｣ｯｬｨｩ､ｯｾ＠ para auxlltares 
n1. administração os no_sos distin· 
｣ｴｵｾ＠ ｰｾｴｲｩ｣ｩｯＧ＠ : Drs. José Arthur 
B vitcux. Secretario do Inte rior e 
Ju ,ti ... ; De. Adolpho Konder, Se· 
cc< t no da Fazenda e Obras Pu· 
bhêd'; Dr. J oão da ｓｬｬｾ｡＠ ｾＱ･､･ｩﾷ＠

TO,. Procurador Gerai do E,tado; 
De. Gil Costa, Chefe de Policia; 

I ra da Ionle pa,saria aquI em seu 
No dia G do corrente o Tiro de' Importante a"tomovel e que com 

Guerra 406. ｦｾｺ＠ um raid aos sertõ· outro companheiros, lhe daria pas· 
･ｾ＠ dos .Alleruães e Braço. deste sagem no mesmo auto. gffectiva· 
:\lunicipio, srudo muito bem reee· mente no mesmo dia e bora, aqui 
bldo pelos habitaotes d'aquellcs ----------
1 ugares. HONROSO 11 

vr . Olavo «'r,·ire Junior, Dlrector * .. * Aos nossos illustres collegas 
das Obras PublIcas e Capitão Jo· .0 Dia ••• 0 E_lado> e .Terra Li · 
ão ｣Ａｾ＠ Oliveira Carvalho, Supenn· vre., muito penhorado agradecc· 
tcnu e ote da Capilal. mos a' referenclas ahás ｪｵｳｬ｡ｾ＠ da 

Todos estes nomes ｾ￣ｯ＠ dignos de \visita que fez aquellas digoas re
receberem os al'plausos da Oploi- dações o nossa D'rector e am:gQ 
ão PutJltca. IH. ce!. Benjami,:" Vieira. 

O ｩｬｬｵｾｴｲ･＠ Dr. !larão de ｓ｡ｮｴｯｾ＠
Abreu altesta 'lue o melhor prepa· 
rado para a ｾｹｰｨｹｬｩｾＮ＠ em qualquH 
que seja a fórma. deve·se usar o 
graude regenerador da humanidade 
.EltxIC de -oguetra do pharmaceu· 
tico cbimico João da Slh'a Silveira. 

12 de Outubro 
A d •• ta que hoje transcorre, lemo 

br a-tlo o -116 aUDlversario da des
cob Hta do novo mundo, em cujo 
｣ｾｯ＠ fulgura como e.trella de ex· 
tra urdinario brilllO o nossO caro 
Br. ?II. 

E -. se importaute acontecimento 
ｲｬ ｜［ｈＮＺｗｏｾ Ｎ＠ nns americano'ôli, ao cele
lHe pIloto genovez Christovão Co
lombo, que proccraudo abrir para 
a I odi a um caminho mais cur to que 
o proje cta do pelos portuguezes,eu
controu, no .1ia de hoje, a primei
ra ilha no continente americano, 
na <lual pa z o nome de São Salva
dor. 

. -
EM PLENA DEMUCRACIA 

SUPERINTENDENCIA rdUNICIPU 

No dia 5 do corrente reassumiu 
o cargo de Superinte ndente Mu, i·' 
cipal o sr. ce!. ｂｾｮｪ｡ｭｩｯ＠ Vlcira, 
que havia pa'Sado ao seu s<lbstt tu. 
to legal o nos'o digno .migo Capo 
José C<zª,rio ｐ･ｲｾｩｲ｡Ｎ＠

Us innumeraveis certiricados e'l 
guaes ao qUf seg'lc. certificam os 
beneficios resu . toldos da I'rod .g1l)· 
sa .Emubão de cot.-.A tte to em 
fé do meu grau que ha muitos an· 
nos tenho appltcado com exccllc:nte 
re.ultado a EUlul ' fto de Scot,. es
pecIalmente a Senhoras lympbati
cas e a creança • . e<peclalUleote as I 
de cresl'Ímento rapldo. 

Miguel Alvarenga 

Campinas S. Paulo. 

Pelolas, I<io ｇｲｾ＠ ode dI! Sul. 

(Firma reconhecida). 

Casa Matriz-Pelotas 
Caia l<'e:lal !<IO de JaDeiro 

vende· se n ' s pharmacias e drogari.l 

Cuidado com a, imitações 

Ao nosso chefe e amig'l Coronel 
Benjamin Yielra. quando na Capi· 
t ti do E s tado, fOI l'fferecido pelo 
uosso atnigo e talentozo escriptor 
Sr. João de Oliveira, varias folbe· 
t o s com o titulo acima,de sua aba
lizada pena, em bomenolgem do Mu
nicipio de Jaguaruoa .,0 Exmo Dr. 
Hercilio Luz. Muito grato. 

Anniversario 
I 

ELIXIR D8 NOGUEIRA, do 
Phco. Chco. João da Silva Silyin 

DepLlraltvo 6(W competidor 

No dia 20 do corrente. completa 
mai. uma ｰｲｩｭ｡ｶｾｲ｡＠ a wimoza Si· 
IIhori! Aurora da Costa, dlle· 
cta filha do ｮｾＬｳｯ＠ illustre ｾｴｮｩﾷ＠
go Clpitão Fab.riciano ､ｾ＠ ｉＧ｜ｾｯｾｩｭＬ＠
capit ,lista, re"dente no ､ｬｾｴｲｴ｣ｴｯ＠
de I tapema, Municlpio de Porto 
Bello. 

• 

Slr. 11 .. 11 Flull., di Hoc" 
Resident. ｾｭ＠ Chá-Gran • • 

Pernambuco 
Curado com o Elizir d40 .. 

........ do Pharmac8uUco (alo 
ai .. Joio ela Silva Silnin. 
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------------0 INTRANBIOE 'TE-----------

cbrgoa o 1111 r • CrI. Buno, trurado 
em sua ｣ｾｭｰ｡｡｢ｩ｡＠ os aOI os di. 
tiactos amigt'S Tearale Guilboa, 
correcto Commandante de uma f<.lr· 
ça do uercito em Blumenau. Cel. 
Paulo Zimmermaa, operoso Supc. 
riateadrate de B1umenau e Caeta· 
ao Decker. agente du terra, do 
mesmo Muaicipio. Depois de sa· 
borearem uma chavena de café. se· 
guio o autn a uma bora e lõ m;nu. 
tos cbegando a Florianopolis as 4 
horu da tarde. Ainda no dia 3 do 
correate o sr. Cel Benjamin Vieira. 
de regres o a e.te ｾｵｮｩ｣ｩｰｩｯＬ＠ r.'1 

dora sinborita J(>aaita Pachfeo. Ia coatar da prn!D data .preH • 
A, di tinctas sinborit .. fleitl!, tar aesta Repartlçlo a Ｌｴｬ｡ｬｾ＠ de 

.0 Intraa iJorentr. apreseata as 110- seul ｢ＮｾＢ＠ as. drdauçGea poderio 
rea de sua felicitaçlo. ler el'vladas IndrJll'Odeate da par· 

_ te, alo a beado ler roder' IH 'rito. 

No dia 26 do ｣ｯｲｲｾｮｴ･＠ O Gremio 
da. Flores, fie ta villa, orrerecerá 
um suml'tuozo baile as suas ISSO· 

｣ｩ｡､｡ｾＬ＠ no Paço da Superintenden
ci" Municipal, ｾ･ｮｴｩｬｭ･ｮｴ･＠ cediuo 
pe!o sr. :,uperintendente Municipal. 

• 
DOLETnI DA GUERRA 

coavidado pelo sr. Cel. Busso As· Pari, 7 _ Toda imprensa france. 
sebur" para regressar em sua com· za, _em ･ｸ｣･ｰｾ￣ｯ＠ de credo politico 
panhia. partindo o auto as 3 bo· em artigos onu e ｾ･＠ vê toda n ledl· 
'as e l!> minutos d" tãrde chegan. uade e P,ltriotismo, regcit" semi 
do a esta \'i lla as (, ｢ｯｲ｡ｾ＠ tr,zen· .I . bcrq, lIela, a ｰｲｯｰｾＬｬ｡＠ de paz 
.10 portanto 2 horas e 45 mioutos. leita pdos ilDperi o ceolraes. 
.'ào ha a mell ' r du\'i ll.l flue é o ｎ･ｾｳ･ｳ＠ artigos diz em que a luc. 
primeiro auto de f"r,a que temo, la ｵｃ｜Ｇｾ＠ proSI!2 ulf SeW cI wencia I 
110 E-tade> e <eu pe>prietario o 'f. ｡ｴｾ＠ o fim, ｯ｢ｲｩｧｾＨＩｊｯ＠ a ｲｾｮ､ｩ￣ｯ＠ .lu' 
Cd. Bus o um deIS Iln,n i,os ' ba· 

101" 1"0; em ｣｜ＮＩｵ､ｬＢ［ｾｏ＠ dlguma, 
feur •. Ao S r . Ccl. l3u",o, mu ito Ao \ence,l r. r de"e cabu odes . 
pt..:nhürado a ra 'e :' f') :l' ｾ ＢｴＱｴﾷ＠ ll" '" .! 

I 
...... '" \ I!.J .... IJO. 

aas dispens"Ja aD DIr(ct()r de ta I 
folba. A acredItada ＺＬｉｾＺｊＮ＠ do Sors. I{ on., 

der e Cump., clllllmunic..rão·nos que I 

por outro a seu rogo ou verb.l· 
mente. 

AqueJle que deiur de fuel·o no 
praso acima fica'sujeito a multa de 
20· 000 e str feito o lançamento a 
revelia do iDteressado. 

Ag-encia d.1S R. E. de Camboriu' 
eml' de Outubro de 19'8. 

o Agente 

Rodo/P/lO da S. SillW5 

__ "q>-_ .... _-_." e __ 

ELIXIR DE NOGOEIRA 
5 
'" ... 

c.r •• • o.. 
Ll hlamento dll .,.. "8 

tf!d:a. do pescoço. 
InUammaçDu do ut. '" 'o. .ª Corrimento dOI ouvJ. ｾ＠

dos. -
Rbeumatismo em Ir.- g, 

,ai. V 

Manchai da pu. ｾ＠

I •. Q) 
de 

Para ｔｵ｢｡ｲｾｾＬ＠ nodp exerre ° Clln,tllulCdm seu, procuradores os 
cargo de ｡ｾＩＧ ｬｨ｡ ｲ＠ ua Agencia de seu antlti0S e mprcg.td ,'s or5. LUIZ 
Terra , ｾ･ｧｵｬｯ＠ o Ｂｯｾｳｯ＠ . bom amigo AugU,tll \ ' dlgt e ｾＧｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ de AI- I ｾｾｾｾ＠
Pedro HY'IDO GUerreiro a 'Jurro ｕｊｾｬ､ｊ＠ I ｾ＠

AflecçO .. 
IIg.do. UJ <, 

Do rei no pel· 'i: 
CO 

dezejawos feliz via>{em e ｱｵｾ＠ bre'l )lul'IO grato. I 
ve po saDIos vel·o entre nos. 

lO "-O 
Tumores BOI C 

ossot. ... 
Cancros n' a 

ESTRADA DE ｔｩｊｊｃｾｓ＠ A IHHHY I. --'. OREmo pA,' FLüI:.E" 
De ordem da Inbonta Pre'l Jen-

nertO'. 
ｾ＠Oonorrhhs. 

C.rbunculos. '0:; 

O DO ｾｯ＠ dlstl cto AO/,:" e pa· 
tricio Dr. Ado lpho Kouel"r. dlJ!or> 
Secretario da Fazenj" e Obras Pu 
blicds, de ｩｧＧｾｯｬＱ＠ 0"('1 n .1Inigo ,\n .. 
tonio Pinheiro, nU Il la r <Ia, O !J ras 
ｐｵ｢ｬｩ｣｡ｾＬ＠ para vir or"ar os ｲｾｰＢｲｯ Ｎ＠

"le que precisa a ･ＬｴｲｾｌＱ｡＠ de Tiju 
ca a ltajah)'. 

Ao iciciar a sua ｧｾｓｬ￣ｯＬ＠ já o il
lustre patricio prlncipia a tratar da 
viação publica ､ｾ＠ sua e OOS a terra. 
ｾｯ＠ governo do sr. General Felippe 
::.chmidt, por muitas vel(es o nr. 
Superintendente de.le Mcoicipio, 
pediU os nece, arios con.:ertos no 
morro do Encano, na parto! ｱｵｾ＠ per· 
tence a este Yiunicipio, sem nU'lca 
ｓｾｲ＠ atteadido e teve por muitas ve· 
aes de gastar verbas com essa via
ção geral do Estado. 

S. ｇｒｅｾｉｏ＠ DAS FLORES 

A Sociedade «Gremio das Flores_, 
em lua assembléa geral, elegeu a 
1:ova Director;a que ficou assim 
constituida: Presideote. inborita 
Eveliaa Vieira (reeleita); VÍo'e-Prt. 
sideate, sinhorita .L euCndes Si Iva; 
Secretaria slnhorita Marilia Pache
co (reeleita); Thezoureira ｾｉｯｨｯｲｩﾷ＠
ta Lydi,,-Pereirz; Procuradora si· 
ab(.!ita Judlth Blttenc?urt e Ora· 

ｴｾ＠ de,la ,ocledade, couvido as <';i
nhorttas as<ociad as e exma. fami· 
lia, para o !Jaile social, que reali
·a r· .e·ha em o dia 26 do ｣ｯｲｲ･ｮｾ･＠

pelas 20 1I0ras, na sala da Superin. 
ten"eocia hlunkipal. 

A Secretaria 
Marilill racheco 

--------._.--------
EDITAI, 

Para coohecimpnto de t odos os 
proprietarios de te ｾｬｵｮｩ｣ｩｰｩＬＩ＠ que 
p'-lS uem beos sujeito ao imposto de 
Capital a Virem no praso de 60 dias Ú nOE DEPOUTl" DI 

Flstulu. co 
Espinhas. :3 

'-
Jhchitilmo. (\, 

flores brln· ...:J 
caso o.. 

Ulcuas. w 
Tumores. " SArnas. ." 
Crrstlll . " -O 
Escropbull1. O 
Darthros. 

.... 
Boubas. C 
Soubons. 4l 
fI finalmente. 
todaS.1 mo- Q) 

lestlu uJ pro-
vtnleatu de " ... 
,.nCUt. .... 

O 

'" u 

SAnGUE Cl 
t=:l 

ha mais Maleitas, Febres 
. ....................... intermitenteeJ ou Sezões ........................ 
loma1ldo a afamadas Pillllas do plza111taCelttico: 

Heitor Liberato Marca Rel{istrada «HEITOR. 

Oarante-.e à cura completa em poucos 

dias rezando conforme a receita juntli 

ITAJ AHY Ven4c'l8 em lodo •• 1 n.,oolol e na pbarma.ta S C ATHAR ｾ＠
BRUlL 4e Heilor ＱＮｬ｢･ｲｾ＠ ... a noa Lati,. MilU .. D.. ,11 I I, ! 

e 
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