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Ma Sic lia o «a Ceiíalx-ia
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IV

O segundo candidato do
Partido é o dr. Henrique _TWw,^„ £ ral,rm0Valga, nome laureado des- qua cl.epou.ulii « a d0 cnrren-
de o inicio de sua vida pu- I«*, hffti* ira vspór fom -17 feri
blicfl, quando sahia d? Fa-
culdade de Direito prestigia-
do porum brilhantetirocinio.

Estabelecido no Estado a

ri' h « muitos sobrevivente: da
M cs ;i

AMm dos hospi .oes, o? bo ¦
brevivenles são abrigades nas
esoolas, nos hesp tao-, na Uni, f / — •

sua acüvidade foi posta no veraidade eem outros adifíei s
antigo partido federalista.ao 0 CKS';H partimlures
qual dedicou as suas melho- 

° K

res energias.
Na imprensa a sua atti-

tude fi.í a de um combatente
de/> rim o ca rtello: — ca! mo,
desapaixonado, discutindo
sem acrimonia o de modo a
licar sem immisadcs, som
rancores,

Realisada a fusão, que a fiâj ——,«
veio abrir novos horieontes 2 do "!,rTerite o t r ;e
à sduação do Estado, o dr.
llei.iiquc Valga cnttoucon- meu to ua infeii/©:*
vencido na nova ordem du t-« di Oalub «

O arorltrspn LuaUi visitai
Ofi feridos!

Fritando lugares imn |i< spi-
ties, a municipalidade defcor-
minou qun todas 'is esoo as se
transformem etn ho.ipíiaes.

Muitos oidadftos r b •!« o«
s /br- viventís nas propãas eu-
h S d r. s'dnncia

— por falta d* numero I uai
d»1, depntad Camara argon

disjutiu,n ¦. sesiáod.v
eoo votado
s«nd i o jko-v-rno a too> rr r pecu .t«m-
¦o-revi wn
a S ei i i.

Eleição Federal

Em virtude da escolha feita polo Conselho Su-
perior, conjunctn monte com a Commissão Executiva
do Partido Republicano Catharinen.se, a mesma apre-
senta e reooinmenda no eleitorado Catliarinonse para
preenchimento do terço no Senado, e para os cargos
de deputados lederaes, os seguintes correligionários:

PARA SENADOR

ÍBr. Feüppe Schmidf

PARA DEPUTADOS '

Dr. Henrique de fòSmeida Valga

Dr. Viciorino de Paula Ramos

Corone? líidal José de Oliveira Ramos

e para disputar a minoria o

Sr. GeSso Eayma

Conhecido^, como í-ão em todo o Estado, os no-
mes indicados, a Com missão abiixo assignada pede

Guarnição Federal . De viagem
Obedeoetido k ordem Bupe;< —

rior e por ter de assumir oj No Saturno chegaram, hon-
lhT^he L M 

regl™nto> quVem> dft Capital Federal os nos-lhe oabe na fó ma de nova re-'P08 distinotos amigos ara. drs.organissçao do exercito,deixou Senador Feüppe Schmidt elioctem o commando da gaar-, Oels . Bayms

 — ~ - -  o. j.a. n .uui^.uv.o, auuiumrwui au uxo assignada nedecousase nao poupou cs for- , Cf7'ua -o muno a .ncloWia e espera do t -dos os srs. oleitore, e correlio-ion-irioJ
ços para qut: a suaa!titude 1 >hnil' ''u > Uíiíilm,íucor- o nmir.mxn ms nmao nm>o unir.... &ços para que a sua ^ l,c„Uw , ¦ •. —
correspondesse à confiança no^o Par"''oa* 0

. .. t povo am.gi , táo ciwmea'e 'e
que n elle era depositada, rido po.'a horrorosa catastro-

Eleito deputado federal na
vagado sr. dr. Paula Ra-
mos, todos nós virnol-o des-
empenhar com galhardia o
mandato que lhe foi :onfia-
dr., merecendo os mais fran-  UH,HO ar
cos encomios da imprensa deba xo da ohu7>i « j
fluminense, aliás tão avara »P aspe°ti- da «idad i tnud >u.(,

o concurso às urnas para suffragal-os.

Anlonio Pereira da Silva e Oliveira

php. Francisco da Silva Ramos

«Tribunafapliam 
rl° M s"ina h\ Emüio Mum

«A Ornj! Verme ha. rlur^nu! GllstClVO Leboit Regis
o dia cta 1 • tratou S'.)') fi*ri^o •'
Nã'i b lutando »a buracas, -os' ^at-a ; r-ongregaçõ's religio- <?ão da bnhi nui vae de Oataniasas enviaram a si-ilia o Calimódicos iraiaraTT. jmit os í.o ar

A. ti acenas do oôr e deaosín/ro
fluminense, aliás tão avara
em elogios.*

sua reeleição, portanto, vos ,1U0) aiiíi0'a.j
impõe-se como um acto de voltum.
rigorosa justiça.

bri-< grnpoa do roigiisca paiv„oo"íortar os fcrHos.
lv/4 w v*~nu*»i ti % , i

seguo-se O assombro aos íu<mi-' °? !na daH 'ddô-ís pro
oj pela fom°,íXimaH " Palrai B"qu-,an»m os ,"üa' armaa^níi e aa loja<, ewpeoial

ao j;o:''o.
0» vigOes estão transforma"

Talegrnpíiam de Hoagio nne Í2 
'5abi^0e!'- Onvem-se

tnali iL>< d,M aHata ,L. e,u rmw 
,barulho 

ensurdecedor,
sjr tos, lamentos oonamovedo-

mçào federal e do 37' batalhão
-le infauteria o mosso amigo sr.
ooronel Júlio Fernandes Bar-
bosa que durante os 6 annos
que entre nó i permaneceu >.ou
be impor se a geral estima do
pjvo ca harinoüse, pela urbani
dade do seu trato e disciplin.i,
ijua sabia imprimir aos seus
cominandados.

A traufmissão do oommando
leve logar hoitem ao meio-dia
dchanic-se presente ao Boto cs
srs tenenre-o( rnnel Mu is Tel-
les, msjor Hou. i ju:t Pereira e
oíBcialidada do B batalhão de
irtilharia, major Emílio Cabral

a offi jiaes cio 137" de infanteria,
oapit.fio medico dr. Buloâo Vi-
anua e oorpo de saúde do exar
o to e o dr. Thi.-go ^ia Fonseca.

O sr.^oronel Júlio Barbosa,
nn |pal^raa repassadas de etfco-
ção, Bj^radeoeu aos seus oom-
mandudos as provas de oama
radagoai que sempre o dispen-
yavarn e communioou que n'a
i^uella momeLto passava o oom

Grande foi o numero de pes<soas de todas as olassas sooiaea
que compareoeu ao desembar-
qtt-3, affirmando assim a sua
solidariedade oom os dignos
umigoa.

Ei.tre. os presentes notámos
os srs. ooronel Governador do
Estado dr. Pedro Silvn, offioi-
al de gabinete, tenente Euoly-
des de Castro, ajudante de or-
deoB; coronel Júlio Barbisa,
ooronel Pereira o Oliveira, de-
sembargador Arruda Camera,
drs. Thiago da Fonseoa, Rupp
Júnior, Aristides Mello, Huivio
^dunoi, Corrêi de 0'iveira,

Niool&u Ped-raeiraB, Buloào
Vianna, e Jacíutbo de MattOB,
tenente ooronel Munia Telles,
Theotonio Nunes, c ipitfto João
Ornmiohé pLarmaoeutico An-
t-mio Pereira Oliveira, Filho,
Felinto Costa, Hugo Ramos,
José Gtou^êa, capitfto Franois
co Anlmio Sommer, Tisiano
Bts--»d mn, (-anente-ooronel Pe-^uoiio uiuinüL üq passava o oom ' dimubo-üurouoi ir©

oand j da guarniçào ao seu di- Jdro Lu ^ Demore, José da Cos-.%-wv . j_  rn:*~ j„ r-vi:

A distribuirão do viveresj: ineútí as ourivesarinB

O outro candidato è
prestigioso chefe politi ;o, sr.
coronel Vídal Ramos, nome 111 

^11B
que por si só vale como uma
bandeira de combate.

Desde o tempo da monar-
chia o sr. coronel Vidal Ra-
mos veio accentuando as
suas qualidades de legisla-
dor e impondo-se à conside-
ração dos seus patrícios.

prr.vooa tumuiloí. Apressa sõ' . 
°H Poao,1i< «oldadoa sobrevi-

a r.irti i.: -i .. v.-: s.. . : ve. t s opptjzaram-sv; os m>1O a pai ti 1'á d. a teriJos* pofquolj®'1 8 appnaeram-s»
muitos cs ,l; ataoad .s de pneu-! 

1 
?rPS 

'6V0 tararn feo eul.io

Os prejuízos ...
Messina sã ; calculados em diTis
bilhões de liras.

6 P"eu"| contra os sol-iad s qae mata-
materiaes dft ^m alguns dell^s.

. j us outros ma faitc

As viot.imas oaloulam-
pur^reram.

A' ultima

atores desap-

hora a \gonoi.
com mi

Muito

srs em' a, tiNtotani» ooumunich do MYssi-
¦ u pr^hendentes em Bf NPSuin'w? n^ioias:— f" mwu «VHUI.D CUi . ,

flagiRnte fure,o, f.ram fu iladosLT ' 0]':rarír".'rr vi ruint,s dfJ
e outro- nr^snw JiNueve Mastri ücuram intuita-,

eraquanto os andares, ai saca
e outro.-, presos—Telpgrariham dd R

O j gi upos das varias zonas
nas ijuaes foi dividi ía a oi iade
irab.luam febr Imente, salvau-
do os feridos, quj conf.irjuam os r irauspoitadi s para Catania'j Pai ermo por ferro-via.

A pplande-se n aoto enf rg:co
do rm Viat-.r Maa ei, que de
nuttin ... syndieo, ooad.-i 8-dva-
dor Mauiilo e o ul*efe da enge
nhar:a civil, Adolpho Gherzi
os quae? se .rno.-travam ineptes
na grsv>) coatiugoiio:a actual

O presidente A-mando* FalawuttUl Ud ÍU mouuu P &i
qu • se reoe-aque os mortos emí, •' 00 .ctos d0.maír,J'íir'üs pa-; Iwres recebeu telegramaias mui'laoios aristocráticos prinoioal- t " '

JNa administra9aopublica, vmaaan (iiovar.ni B'-ja »,-.8li.0i-ai..ooa ^nnoipai-., «<•> txpr.>s^vos do rei Viotor
quer como superintendente 12 0 )0> a^asi toda a popuia<?«o Ptufce nof 

V™' 
Garjb,,ldji ,J8" Mnuoel HI agrRdeoando a Fran-

em Laces auer como ™ °S 'O-b,0ts» que est,-to ins, hcando tudo ar- 9^, com o mais profundo reco
tl a ^ varn u ; ca^s de Villa San Gio |ra^? 

Rte as . naeoim'nto, a parte activa eVernado. do Estado revelou vanni afuodaram I hotf-H e as ciasas mai« mn 0 aiufintpmftiit.o rmvi 
—A .

<no camarada tenente-ooronel
Muniz Telles o do batalhão ao
sr. major fímilio Cabral,a quemn'aque>lla ocoisião tornava pu-b.ioo o heu reoonlieoímeiiGo pe-Ia dedioação oom que o auxilia-
ra em sua ar^ua laruía pediu-do trunsiuittir os s.us agraie
oimenLos a todos os srs. olfi-
oiaes do 87

C.'om as lagrimas nos olhos
o sr. ooronel Barbosa, abraçou
os sis. teneata-coronel Munia'folies omnj jresHenriqae Pe/ei
• a e Emílio (. abral, que agra
djce -am mostrando o pe/ar quaexperimentavam paia retirada
do canuradaque soubera impor-
se á sua estima.

I O sr. ooronel Barbog* oon-
vidou u sr. teo-intd-uoronjl Tel
l?s e offieiaes a acompanhai o
na despedma ao seu batalhão
que estava formado no interior
cio quartel.

Cheqjaudo em frente aos seu«
x r''i'ii'nandaio8 o sr. coronel

tão apreciadas qualidades
de caracter e de espirito qus
todo? o consideram como
um dos políticos de mais lar-
go descortino.

«Agencia Steffani» destas laoibom desabaram. O tem Ornado na immcnsa oatasm.muai-ntal theatro «Vittjrio troph j que enlut.ua Italia.commuaioa aos jo naes n-Qa|r"'inu^;^i tbeatro «Vittono
uoti offioial de,mentido o ap lfm^,uele' «bafu arrastando Ornado de Washington vounreoimento d„. iu,a„ tV naquela o cCiroulo dl Lífu — - . ^"gron vo
parecimento das ilhas do Li
pari, as quaes nada soffryvam

— A Bubscripjào publica

que 1H o «uirouio di Lef u t,u na sessão de é d^TomVter-i» 8 Bolsa e os edifimos do la- 0 aux lio ià 5Ü0 mü do]liraUt®'
ra eoccorros da eaiastrophe da

do do corso Cavour.
A; 

Ü purjauiu^UU p 11 OllCRI T, . , * =UU'0
,sua passagem no go- aber a em Milão rendeu i4 ura| . Dí!S tnbu .aes, da ígreia da hicdia.

verno foi brilhantíssima-e milhào de liras. JAnnunoiação da prefeitura,
ninguém poderá deixar de' 0u,ro milhfto foi oíforeci-io P151'?1'1^000111 Pouc a mures qua
reconhecer que não houve bem d^Mità 

E°momíí)*' fcm
entre a sua administração e ,1 _Oommua";.m de IWio-
a anteiior a menor solução Calabria que O seuador Kuiix
de continuidade. iPlutiuo, qne estiva sob OS es

Eleito deputado federal, |oombro8'foi salvo-
o prestigioso chefe serrano'- 

~0 8r-0rla3C|"> ministro d^
r.nnn,i fsfm, nP.r«™o« ]U8tlíB' tolegraphou ao sr T.t-

ta Oítiga, E.vino Tito de Oli-
veirs, Paulo Sohieffler, Álvaro
Cos' n, fofto Sautos,tenente José
Pedro de Lima, ooronel Felix
áiquoir?, Campos Lobo, A lol-
pho Leoa Salles, Qaroia Netto,
Qervasio Luz. Frano;soo Maga-
no, Djmosthenes ^egui, V i.s-
tidea Naves, Antonio «Jodho
Pinto, Kstaniblaa Vieira, major
Oscar Lima, major Cibral, Bar-
rosj Pereira, capitão João Car-
valho, b'ran"isoo Freyealeben,
Oswaldo Haberbeok, Osoar
Bounassis, oapirao de fragata
Jul:o Brito, Io tenente Lindol-
pho Nobrpgn, oapitão de oorve-
ta Tito Brit », capitães Jaaua-
rio Côrhj i e Paulo Grizard, te-
nente '«hdido Marinho e Pom-
peu Díjs, alferes Franoisoo
Ferreira, Moaoel Pereira e
4maro Ribeiro, Agostinho José
Feüppe, ooronel Frãnclaoo 8il-
va, Manoel Jorge de Almeida
Coelho, coronel íimilio Bium,
Marcelino Slma°, Manoel Alves
de Souza, Euolydes Domin-jr UÜD J-/UIII f
tjuea, Eduardo Conceição, An-
d ré Pinheiro, João Caldeira
Forte Seara, Leopoldo Diniz,

conquistou ne,Camara um ^toZj~
lar^'0 «ireulo de amigos, o embíroa-Jcs tn s mil sebrovi-! ? hospital rmlitir caiu, sv
que servio para a obtenção ventas. j Pulfando doenter:, mídioos e en-
das medidas necessárias ao'ZSSSSTw
Pr0n^nnndn0dn0Si° ' a8Hokd'ia Pel° terromoto. I f*aáo 

dd in.teC8a f^ma?a a C1"
Dispondo de grande pres-1 n. , ,r \ dade que eatà transformada em

tigio politico, chefe supremo o,trT„ T'2 jIna que a, vasto cemiterio.
do partido na região serrana 'rlo^A p 

* 
^eixa 

0 oou'j Um marinheiro russo, na oo-uu pmuuu naicgidOserrana, raçado «Ragina Elena», aue 1 ousião em oue trausnnna^ o
que obedece a sua benefica e*tá transformado em hospital.' cadáver de um moça, foi" apaonentaçao, o sr. coronel Vi- -Km Reggio-Oalabr», deu nhado por um muro que dosa-
dal Ramos ò uma dessas in- n6 

um °'1!-'"jct0 en're oa bersa bou, morrendo.
dividualidades a quem O 

'avanfí 6 08 s' (1Ue aaílU6 ! o facto tem contristildo mui-
Partido não DÓde deivar dp a'S T"' t0 08 ieU1 oamaradas de todas

£ ' Nos oonflíctos ioram mortos as naoionalidades.
render as maiores provas um barsalheiro e um guarda da A oidade pormaneoe limitada

affôctuosa solidariedade, alfaadega, à f&oha de terra Ç[ue uue a esta-

, E'iili(ii..s para RepartiNa praça da Immaeu ada, çõüs Fo.ieravs
estatua da «Madonna» fi-j&uia-:
taotti. i O r.rt. ;i3 da lei n 2050 de

Confirma-so qua cs quartéis ^ dezembro ultimo, que fi
foram abandonados pplos sol- Xd a despeza gwal da Republt-
dados sobrevivente >0 depois ca- o presidente da
da morte de quasi to los os oom ®ePubüoa a fazer as necessa

—<-«« r>a operações de credito paraconstruir, a 'quirir e aJaptar
e ofícios propiios para os di-
versos serviços tadrraes na Ca
pitai í ederai e nos Estados,não
podendo a quantia des-tinada
á amortização e ao pagamentodos juros Ja divida oontrahida
exoader a que se deBjpende com
oa aiugueis dos mearnoe edifí-
OiOS.

A Alíiança da Bahia,
segura contra os riscos de

INCHND10, RAIO, e seus ef-
feitos,— Campos Loba,

de um oabo um aparto de
mão.

Ao retirar se o pr. oorone
H ar bosa, o sr tenente*ooroae
Telles oonvidou a todos os srs
oíHoiaes a acompanher o sr. oo
ronel Barbosa até sua re&iden
ia.

Filicitando o no«so distiaoto
amigo sr. ooronel Muniz Telles
pela &ua investidura no alto
posto de commandante da
guarniçào feteral, cumprimos
gr«t) dever tornando publicoo nosso reconheoimento ao Br
coronel Bsrbosa por seus ra'
levantes berviços prestados á
manutenção da ordem publica

Fa/eada Nacional
Nos Estados, onde uâo hou-

ver solioitador de FazeadaB, a
commisaâo a estes conoedida
pda lei n. '242 de 1841, será
percebida, a titulo de gratifica
ção pelos prnouradores físcaes.
-—lei n. 2 050 de dezembro ul-
timo que fixa a despeza geral
da Republica.

A commissão a q^ie se refere
a oitadalei de 1841 é a que lhes
íor aibif.rada das quantias que
se arrecadaiom por suha deli
genoias.

capitão Piraouruoa, coronel
Tenorlo de Albuquerque, ma-
jor Campos Júnior, Ootavic
Silva, mbjor Raul Tolentino,
Emilio Kun z, João Tolentino,
José Gomej da Cunha, Oscar
Oapella. Wenoeslau Freyesle-
ben, Luiz An-istaoio Pereira,
pharmaoeutioo Franoisoo Pel
reira e Oliveira, Manoel José
de Vargas, tenente ooronel João
da Silva Ramo*, JUanoel Espe-
ridião da Silva', Olymplo dos
Anjos, coronel Manoel Fernan-
des major Luiz d'AoampDra,
" laviano Gastãò, Bernardo
Guimarães, Andié Wendhau-
sem Júnior, tenente Éodolpho
Vieira, Francisco Pasoale,' Pa-
dre Zola, Luoiano Bertrand
ooronel André 

' 
Wendbausen,'

Carlos Viotor WeadhauRen,'
relippe Sohmidt, j0fto Klet-

temberg Augusto Rangel Al-
vim, Savas Nioolau Savas, oa-
pitão Henrique Mafra, Manoel
Joaquim Romão >'uaior, major
Sllvino Cunha, Ejiilio Simaa,
Nuno Gama cfEçi Clementino
Britto, por isoa folha e muitos

outros cujos nomes não pode*mos aliste r.
Reiteramos daqui aos íIIhs'

tres amigos i s oumprimentos
de boas vindas que pesaoalr*©»*
te lhes dirigimos, 

*
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PARTE 0FF1CIAL

governo do estado

ICfOS DO FODEH EIECOTITO

Joio Franoisoo da Iiooha — 
iC91 Pereira e Oliveira

Idem. O nofcso distiuoto aniigj Br.
uiz omio ooronel Antonio Pereira da SilLuiz Dalb soo—I lem.

^ndróas Kruming—Idem.
I Jobó Christiano da Silva -
J.dem.

I Manoel Fau&tino da SiWa—
Idem

Pedro Selinger—Idem.
Kclolpho Fuiedrioh- liem.
Yalentim htal!=Idem.
Constantino Wiltont-ky —

liem

Diversas
Procedeu-se hontem ao

sorteio do jury correcio"
V. . Oliveir., digno euM». 

nali3aUllao sorteados: Jo-
tendente Municipal, roí, ai to

Silva,

PRO' CÁL&BtííA E SíCILIA

hontem, alvo de imponente ma- sè Pedro üuaite
nifestcçáo por part» dos ha JuãoEloy Piei'1'i e Manoel
bitanteb de OauiwH-Vieirr., que Pereira da Silva.
mais uma ve* assegurou a sua
solidariedade ao prestimcso N dia l5 do correnten n a ro . .

Da Santo Autonio foi s s será submettido a .ll^oa
acompanhado por diversos aiui monto tio réu Nestur Gon*

gOB, reuniodo sa outros em ceiçílo, accuzado como in1
[ caminho, *endo a > ohegar na curg0 n0 artigo 303 do Cod.

is"deU°7o P°na^ da Republica.

Salão Azul

Fazem annos hoje:

a exma. ara. d. Maria
Leopoldina d'Ávila, espo-
sa do nosso amigo sr. de*
se mbargadot Pachco
d'Ávila, digno Presidente
Superior Tribunal do Justi

Dialhese C8C'rophuIo.se
Do muito digno ar. oapitSo José

do Miranda Porteira Campollo, ox-
Cominandunte do destacamento de
linha 'h ciil.i.ir.

Illmo. er. doao da Bilva Silveira—Pelotas.
Não popro fartar-mo ao dever de

communicar-ihe a 'mportante oura
iea'1-ada polo toa preparado BMxir
da Nogueira, Salsa, Caroba e (Sua-
rico, na pessoa de meu fllhínho Ade-
Uno

Ctiu > ao sabe «firia e'lo ha Bola

l Várzea reoi bido ao

Amanha devem regres-
sar á esta Capital,para on*

t de foguetes e por mais
Damos a seguir os nomes dasi cavalleiros que o acompanha - (

posBoaa e quantias subsoriptas I ram até a BÓde da freguezia ;
em tavor duB viotinaad sobrevi j Na residenoia do nosso ami
ventes do terremoto da Cala- go sr Braz Costa,on Io foi of transferiram sua resi-

Pia 3 do Novembro d«i 1908 bria e ilha de Sicilia na Italie; fereoido a a. «. e aos demais , . n nn(1,n umiirnsr
Jofto Gabardo—Em vista da ' ouja quantia total é remetida J iauto almoço, sendo o sr. Braz ULncid> ou.

informação oonoedn o terreno ao Banoo da Italia pela coinmis-
pedido, ao preço de 0,5 real bSo ^seguinte: Franoisoo Grillo

J ^ » II n M rt T\MAn riE T.ll if» /4' A rtr, »vt ¦ . r\ m <t

Expkdikntb do kxmo se. coro-
NKL GOVERNADOR DO ESTADO
Requerimentos de spachados

Ca, 'anãos do um enorme inchaço no pes
o sr. professor Amaro acompanhado de uma magre-

Pessoa,lente de Latim da
Escola Normal.

Vinho do Porto Adriano,

em partida 26$000. Rosa
Neves &. Comp.

por m. q. devendo eflectuar o presidente; Luiz d'Aotmpora,

pagamento em á prestações sáoretario; Pasqual Simoni,
èzuaep; a 1* dentro de 90 difis Franoisoo PaHCuül e lioooo Fa-
• as outras em egual epooha ladino, membros,
doa annos Beguintta. J Coronel Gustavo Riuhard,

jj;a 20$, dr. Houorio Cunha 10$,

Patrioio Luiz Mendes - Co-' Anonymo l$ Gusfcavo Silveira
í^> ^0Í0 Deihno 2$, Euchele

(Júnior 2$ Anonymo 2$, dayme

Olavo Cerni iro da Cunha— 1 C°ubo 2$, A H. 2$, Alfredo Jo-

Arbitro em 100$000, na forma' »6 Gonçalves 2fc, Hhilomeno da
Costa Arautos 1®, Üeraldmo A.
Feijó 1$, Lu z Augusto Gonçalda lei. i

Olavo Carneiro da CuDha—
Conoedo sessenta dias delioen-
ça para tratar de sua saúde on-
da lhe convier, oom ordenado
na forma da lei.

Dia 11

Julia Livramento Campos
M«llo—Deferido, nos termos
da informação do Thesouro.

Franoisoo José dofi Prazeres
Janior—Fica arbitrado em.. .
101000 menaaes o aluguel da
casa onde funcoiona a es o!a do
*exo masoolino do A'to Biguia-
kU' Dia 

12

Sérgio Nolaaoo de Olivera
paei— Como requer. '

Dia 13 I
Saul Ulyatôi — Conoedo o:

terreaó pedido, ao preço de 1
real por m. q. devendo fazal-o
medir e pagar o seu valor den-
tro de 5 mezes. _

Roberto A. AugustoSohittter
—Indeferido. O torreno qu« pe
d# tem de ser dividida em lotes
ooloniaefl.

veá 1$ Major 2g, Dante Nati
vidaae 1$, José Ferreira Mar-
quea 1$, A. Sal.es 2, Anonymo
14, D. Manoello 1$, João To-
lentino 1$,. Júlio Franoisoo Re
gis lí, H. Kupp Júnior 2$, Jo
sé Ortiga 2$. Franoisoo Sepeti

O sr. PrannlHGO CJ ri lio, digno Oro-
„ Tiwp A11 Alisto de Faria e K0rito oou nlar intorl io da Italia,

6 sua 88p08A inuansBiVOiM 0111 Kdfg^on-ae vir hontom ao nos^o 05-
ouaimularde distineçô ja aos iu- sua extna. espora
rmmornn amiir I quo doraoa da rcnnKo da oolonianúmeros amig s. | 

itall.ua dwta Capital _ para mxIIImDepois de ligeiro passeio até
ogar Praia de Fóra, o sr

coronel Pereira e Oliveira h 'a
Em sessfto magna do

o legar Praia de Fóra, o sr 
Iniciaçao revinem-se lioje,

pedou se ua reaidenoia d > i.oj OS membros da loja ma^O
so dedioado am'tíO sr. .tUn.ol Ilic.i 0)'iit':iX c lvcibulho,
Luiz da Silva Britto. oni^ á Pm templo á rua
1 hora, reuairam-so os morado J0ã0 Pinto n. 10.
eas á'alli, em numero superior

O sr ooronel Pereira, apro j Da Capital Federal íc

veitando, easa oo^asi-o diesv gressou, no Saturno, em

oh Buperiititefl du tfl^rivel oatastro-
pho iln que f d thai>t:o Calabrla e
MessinH.

Coi*i>o de S^ijunuiça
Pervlgo pnrii hoje:
Konda de vlsltu, flfnros Ferreira.
B-Udo-raalur, sarg ento vago uiob-

tro Muiitnphii
Dia ao corno, 2 Bargonto Boza.
Dia ao nlojnmecito. iiiubIcs Cnnlm

za extrema, quando o Ulnstre clinico
dr. Gervaelc Alves Pereira aoocse-
lhou-me da dar Ben «Ellxlr de No-
gae'ra>. claasifloanlo a molostla de
men filho de dlatheso escrophaiose.

J& vô, pois, que devo estar satls-
(eitisnímo com o reaulrado obtido e
dar lhe oa meua parabena pela dei-
coberta de um remadio tfto podoros j.

Pode fozur 0 uao qne lhe convier
desta carta.

O capitão—<Jobó do M- Ferreira
Campollo».

Pelota», 2 de Novembro de 1883.
Vende-se nas boas jiharmaci-

as e drogarias desta cidade.

A NOVA MtD (MA

  Oe Santa Vlctoria (Sio Grande do
Guarda dj quartal, oabo Kre1er(i'0. i âul). escreveu n respoltavel neg.j-n ... I • T.1  _ . — II™ Dlnin Hn flllnni

lhes queaBua visita titih.i por comnanhia de suas filhas 3 Gia"i>v do t»itlao\o. c.abo Uectllo. t ciame sr. cnuysaio *im,u uo um«i
fim oommunioRr queogover 'O aenhorillhas Graoinda e «n»^«rtothWouro,0hboBlearao- |»f dlgn° vice-consul portoguoz:
j w i. j l. • j*. weiiuuiJLiiido vjli Gu^riv dn pretounr»,csb'j Britto 1 cRxmo. sr. Vlsconda dedo Estado havia determmad.) ]^jai.ja 0 n0aso amigo sr.] l'-.tuho, 2 pr-rg nto Azavedoj fi0uz» Soares.—Logo que re-
a BU^pecsio da demar(m9ao pj,ancjgc0 

c^e Almeida j\la"1 ca'108 1,1 110 0 I cebl ei bjtica do cBapuclfieos*
que se astava fazendo uo
Campo-Novo, podendo d'óra chado.
avante os moradores do dia ^

. trioto utilisaiem si) «'ellcn fo- A sorte grande da Lote"
ba 1.Ü, Abel Cabral 1$, Amonio.mo a é então, porém pedia lhes ria da Capital Federal

0"uma, uab) ArruSa oornetolro
Piunkatiu.

i-iquote eoTnutolro Benevoauto.
Uíilfouno, b- gorro o capa.

VIMIO l>0 PORTOr, | in u a c outa,u; pulou.» pouw a Hct uct V^clJJlUOii j.' üuv.iiol , VliV.llU y |( | y
Perrone Pasqual Arenare I que dentre si encolhesfletn uma coube hontem ao n. 9:090}.. . 

' 
Dírti ia 26Í0002$, Canos iViontz õ$, Jube Li iinmrm-sSo riara fiscanar. 1 Adi.ano, m p r

Regressou da Capital aí
; Carlos Moritz õ$, Jubó Li commi-sSo para fiscaiiar. ,no Cabral 4$, F. Boonassis 2$, Foi indisivel o .q,ontontamen-

Brando & La 30$ (Jarios Hoo do povo de Caunaa vioira 1 •,
peoke & C" 60$, Andró Wen- que pedio ao ao ui^sío aollega exma. família do nosso
dhausen & CN 30$. E luardo professor Clementinj Britto,) amigo sr.dl' Cândido Frei
Horn & Ca 208, Ernesto Vahl que aoompanhou o sr. ooronel ve, integerrimo juiz fede'
20$, davas N. «avas 10$, An Pereira e Oliveira nessa exour-j ra^nio Par.oco 2, Juljão Glageco aâo para agradeoer lha.ao mui
2$, Viotor Gageoo 2$, João Bri- to tem feito pelo desenvolvi i lmntpm da
gido de CaivalUo 1$, Coustan- mento do munioipio, e apMe I .
tino Garofalis 10$, Raulino sentar-lhe eao governo do Ei-i^ldade ua Liaguna, onde
Hern & Oliveira 108, Oliveira tado asua solidariedade poli-líôra a passeio, O nosso
Carvalho & Irmão 10$, Germa- tioa no que aoosdauo nosso ool- • amigo sr. professor Fe)'-
no ÜaWner iOí, Raul Tolenti iega. |nando Machado, lente da
uo IUjJ, (íermano Wendhausen Depii;1 do jarit.ir retirou se, "NT^v.-nnl
10$, A. Mdgui.i Aduooi 58, Au a. s. grudo aoompanhudo ato c

gusto íiiüggman 28, Anacleto Santo Ante nio por muitos ami-
tiliva 5$, Lauro LinhareB 5S, g0B.Leisuer & Irmão 1C8, Spiridion — — i-—"

Beniamin Gallotti Junior=5KyriasÍ8 5$, JuJio Moura lOS, Q« Pailla RaiílOS
n terreno qtn pede para patri-lMiguel Butarao 5$, Z.ph.rio C. ' rAUl<x nttlllU»
n terreno «ju ^ y aí„. a,» No paquete, que sahira
monio da Municipalidade nãoIBer=ou 10$, Duarte Sil^a & La
node aer oonoedido, visto oomo 1108, FranoiBoo Coriêi Savedra do Rio amanhã, deve em-

o Governo da União jà tomou 10$, Carlos Kresten 2$, Rodol- barcar com destino a esta
pho KirckeQer 1$, b. G 18, Ni- capjta[ 0 nosso illustre anii-

B» «¦ dr. Victorino iePau-
Beok & t. a 58, loonomuB Aga • 1& Ramos,
pito 6$. Germano Boejík^n 2|, Damos esta noticia cer-
Franoisoo Kiiazer 58, Autonio tos de que, como nos SUC-
B!UI" ^raldoer & Nooetti cecje oncherà de satisfação
5$, R. Doaer 2.$, R. Caldeira „• *
2$, a. M. Barroso 58, Mathias aos .'^úmeros amigos e

conta d'elle para fundação de
nm nuoleo colonial. Pode indi-
car outro lugar que esteja de-
-voluto.

Dia ]8
Otto Wemuth —Paguo-se pe-

Ia Colleotoria do B umenau a

quantia de 7:1008000, 3» e ul
tima prestação, de aooordo oom
o oontraoto.

Dia 20
Beijamio Gallo'ti Júnior —

Insoreva-se para ser pago de
aooordo com a informação do
Thesouro.

Dia 25

Gu*lberto Leal Nuiea -Co

mo reqmer.
Dia 26

Mifcuel Weber—Passe Be ti
tulo. .

Franoisoo Compmm— Passe
•e titulo sómente doa 200 m. q
constantes da plantt, e resti
tua-se ao«upplioante7$500 que
demaiB pagou.

Frederioo Sohlukart=PaBse-
ae titulo-

Felioe Fachini - Idem.
Frederioo Gutz — Idem.
Franoisoo Paganelli - Idem.
Franoisoo Antônio de Car

.t»1ho— Idem.
Helmnth Hadliok - lem
Jobó Secheler H«m.
Joào Kulmanu—Idem.
Jo&o Sohelter—PaBS»-eo ti

tulo.
Júlio.^Thuocrrw—Idem.
João Alves Fontes-Idem
Jofto Seoheler—Idem.
Joeé Frouta— Idem.
Antomo Lourenço de Cas^i

jbw « oitros—Idem.

No «Saturno» regressou hon-
tem de Curityba o no so amigo
sr. engenheiro tenente Luiz de
Sà Af íonseoa.

Regressou hontem da Capi
tal Federal o nosso conteiraoeo
sr. telegraphis a Jcsé ds Scu^a
e Mello.

IUs.i \cvea ric Comp. j

W&S ROHMSB.ÍAE^ |
ato, 9

Cambio 15 1/1 fi j
Ab tranaaoçõos bancarias fora» jaftoctaadaa ao cambiu de 15 1|I6 .
E' eflte 0 valor dau rilvnrHas moe j

ím
Libra OBtottlaa
Franoo
Marco
Dollsr
100$ tort«o
PeBO ouro, argentino
Poao ouro, oriçnUl

O

de ana iovonç&o o o livro «0
Novo Medico», nunca mala
mo foi preaiao, até a preai n-
to data, sppallar para asala-
tonola medica á poaBoaB di
minha famüla; pois, em todoa
oa cabos que tenho nppUcxdu
os referidos €E8pecificoB»,-em-
pre tenho oolh do oa melho-
tea rmultado».

cKntro aa difforentea enfer-
raldadea que tenho tratado,
ouarel a cura da mlnhi ne •
tinha A iolina, 21 ami" de
idado, qae, Boflrnnlo horrível-
mente do tOgod ", ficou ra-
dlcalmente curart» i; >'n os re-
feridoa cBapecIflooa uu Novo
Modicv tondo antCB sido tra-
tada por medicoa e oom mui*
tos ontroa remedlos».

(Firma reconhecida).
¦ ,\ovo Medico» do Visconde de

15$867,
6SB
707

3$il60 So^a Soaren, é nm livrinho do 176
867$461 p. gmaa.que se onvla«g1,atuitamente»

a$'360 e franoo de porto a quora o requ<sl-'{$875 tar ao Deposito Gerai do EataballcU
mento IndustrialPharmaceutlco SOU-

listado ZA B0AKBS, eai PelotaB (Bstado do
do Klo Grande do Sul).

Arreoadação effoctaada pola sub- vonda em todaa as pharmaoíasdlrooturia de ruuda» i'o Tlieaouro do e drogarias.
®Btado do dia l a 13 J inelro de '900 jjopoaltarloa em ElorlanopoliB:
Ca!x» geral 3:442$183 

*

Thesou»'» d<»

Ogfxn t-apeeiai
Addaci Jiial

Exarolclo do 1908s
tCsixa geral

Hoje, á noite, a excellente ,Uaixi\ eBpeclal
banda de musioa do Corpo de{
Segurançn,frtrá retretaem fren
te ao palaoio do governo.

&04$762
1.-U7J88SI
5;5tí4i783

Joté GhrieUvão de Olivena
Kado.pho Pinto da Lm

318$345
liBSObO

Begressou para Porto Alegre)
Tribuna Livre

Siíva 1$, Eduardo Firminõ~Yi- adm' adores que esse pres-Jde cuja Alfandega.ó eHcriptu-J
istineto CO -reli- írario,o nosso joven contenaneoj

—-o.
Escola Normal

Luigl dW.ainpora 1>' $
Total 613S0J0.

Paladino 10$, C. Bereuhüaen
108, Eugenia Bruggmaun 5$, (
Buaoh & S 58, Antonio lJLllo-1
meno 5$, Antonio Hibelro 5$
Otto Kbei 3$, Clemente Pelado de musica dos alumnos
28, Dionisio José Lsundes 6$, do 3- anno.
Faraio & Damas ;o 15$, Fara- Approvadas plenamen-00 í.1™4" L,pam?"S "*'f: to: Juditli Oliveira,g.áo 9;
oa Ci.ni Faulo Fodestá l£, T ^ , .r'
João Setter 1$, Vioe-oonsul de Judith Duarte e Lieocadia
Portugal 208, Salvador J< ã > Stefí'en, gráo 8; Anna Re-
Manoel 28, Vioenzj Pasoale 58, gis,gráo 7 e Maria Helena
Degiaoomo Sl Camarieri 10$ Rosar grào G
D.menico Evangelista 20$ e? Approvada simples-

mente: Julieta Torres
_ Gonçalves, grào 4.

O sr. coronel Governa" Resultado da prova pra-
dor do Estado recebeu ^ca Trabalhos de agu-

telegramma comunicando

que, no dialõ do corrente, Approvadas plenamen-
partirá para esta Capital Anna Regis e Leoca-

o tenence coronel Júlio Steffen, gfào 9; Julie-

tosar da Silva e capitão ta Torres Gonçalves, Ju-

Frfihcisco Nabuco, com* dith Oliveira e Judith

lüadante e ajudante, acon* Duarte, grão 8 e Maria

panhados do GO praças que Helena Rozar,grào 7.

vão aquartolJar em S. José vinho do Porco Adriano,
onde será organizado o 57 em partida 268000. Bosa Ne-
Batalhfco do Caçadores* ves & Comp.

«Farinha Ophciia»

PREPAPtADA DE BANANAS
A'verdadeira aiimeiitavAo dAsetl1 r

Dw-rina hontem o Drazer de - anç»"! ama8 de leite 0 convaleaoen- Sc tt, com bypophi/BihitiB de cul e
. . T^a . i teB. Raconamendada por numerosos soda. De fauit emprego, principal-

o li. i sua. visita o sr ar JOao Íiives a^QSjACiüB> ontre tllo» o do illustre meate dhb criaaçiiB o üa regrenofto
Kesultaao dos exames j^jg Souza Bor^ep, chegado hon»! 'J home, dlreoíor dj 'Hborotorio dua dyitrophiaa geraes conat.tu íu

eira 1$, Família Fiorezino 40$, timOSO C distineto 
Franoisoo 2üS, Riooo gionario conta entre nós. jAgilberto 

Munis TelleB

Outro sorprehendente
resultado

Aquellea quotên o cganiamo de*" "7" 3 bilitado ueceasltauí um agente rapa*
43*$40o raciQr> Bucontra-Ho na tímulBRo de

Scott. 0 diatlncto madioo da Capital
Federal (.Brasil), o dr. Torraao Roxo
partelro, espocialuta uaa mo'eatla8
das senhora^, módico pela faculdade
de Medicina do Elo (to Janeiro mam-
bro da Faculdade de C rurgla do
Bio, attenta o Bí-gaiute:

Tenho emptegndo com sur-
prehendente reaaltado a Qinula&o de

tem do Rio de Janeiro, e que chlmlco de Berlim, Chaeton, Cham- naoa, aeado p;r ibbo da indlc/içio
vem fixar residenoia nebta oa-S^He. o« illuotrea olin u .ade Plu- daa moléstias que depauperam a

•l i „u__„Q • rlanopolle, dr. Antonlij Viconte nutrição em geral, t/verdade, o q ia
pitai, onde pretenae aonr e8"jBU(ca0 Vlanna, capitAu me'!io do hffirmo e juro em fá do meu grào"-
oriptorio de advooacia. j Exurolto, do Hospital do O idade p————wmm; etc. etc. e o dr. Olegario oe An* , 

" _

Aoha-Be mu. O,pitai .oom , — » 
^SSS& STXZZ. ' 

£|j [TA RS

Governo Municipal
Cobrança da taxa de remoção

 _ „ do lixo do 1' trimestre do armo
No cltapaoy» vierem os ae- denaado o oa outrus proparadoa do 1909 proximo uindowj.

cuintes passageiros: Joaquim me«mo, por uma inapecçao intestl- .
Telles, Carlos Struoeli, Fran n6l adquirida durante a lnlancla. • De ordem do oida|lão coronel

Aimoirlo MaoVia In a Fóie easa alimentação aer subati* Superintenlenta Muníoipal e
cisoo de Almeida MHchaJo e tu[da vaatajoBHmenw ?el. farinha ocnheoimento dos inteíesduas filhas, d. Elisa líreirô 0 1 QDhella, a uuica Que. além de sor * j , . i» for
filha. inutritiva comb»te a apparlçfto daa aados.taço publioo que,nos ter-

 j moiestíaa tãj communs naa crianças» mos do Begulameato em Vigor,
KTn .(Jntnrnní nhptrr.il hon oomo sejam gaBtro enlerlte, enterlte, Vai-se prooeder á cobrança da
iNO «aaturno» onegou uon fnlatrhBíi B vormea aZ. lim mk.

p.„h.a„ de «, exmi. fcmili. o S»
nosso conterrâneo sr. Agapiti Braeii Bhering e Ualmette que t&o
de Araújo Ros indo, esoriptu- impurtautea «ntudoa tem folto sobre
rario da Altandega de Santos, a tuberculose, attrlbue o desenvolvi¦

, monto desie terrível mil, á atimon'
tav&o de iuiie de vaoca, leite ron*

¦ , r, (plarrheá) e vurmes
tem ra Capital Feder»! o nosso Premiada em divereas nxpoBlçôes,
distiroto amigo sr. Alfredo Ri- na Republica Arg;nUna, 8. jjUib e

Eatadoal.
Fabrica Fundada, em 1600.
Vondo¦ ao em rtiv<ira>«a oacaa.Fabri-

a vapor Altino Corrói» n. 43.

ohard, d'gno deputado ao Con-
greüso do Estaao.

Aoompanhado de sua exma.
familia chegou hontem o nosso —VINHO DO PORTO-
oonterraneo tr.Eduardo Freyes-1
leben aoreditado negooiante
em 5. Paulo,

Adriano, em partida
26#000. ROSA Neves &•

taxa de remoção do lixo, rela-
tiva ao Io trimescre da anno de
1909 preximo vindouro sendo
cobrador o ar. Manoel Mariano
Vieira.

TheBOuraria da Suporintan-
denoia Muníoipal de tfloriano*
polis,30 de Dezembro da 1908

João ão 8. Ramo».
PfvmcAiQf íawJ4f<>ifa,



1

O DIA

Alfandecja de
Fíoriaiopolí*»

De ordem do sr. Inspeotor,
em oommiseâo convido os srs.
industrlaes, negociantes e mer
oadorea ambulantes de produ -
otos sujeitos aos impostos de
oonsumo a virem registrar, até
31 de Março do oorrente anno,
n&o só os estabelecimentos, co-
mo os indivíduos que emprega-
rem na venda ambulante.

Pela patente do registro se-
rfto oobradas as seguintes ta
xas:

A) fabricas '200$0l)0
B) depósitos de fa-

bricas e capas com-
merciaespor gros
po ioo$noo

C) oasas oommpr
oiaes retalbistas,
exclusivamente He
produoto tribuna-
do:
De 1 classe õOéOOO
AR demais 30$j()Q

D) casas coromer-
ciaes retalhistwH
com outros ramos
do rogocín, nlem i
do producto tribu- '
thdo, excepto cha-
rutarias f 30$000

E) oBsas commer- .
ciaes rethlhis^asde j
mais de um p odu- j
oto tributado por
patente, até tres 201000

F) meroidor am^u
Ia. .te, por couta
propr a ou alheia 2 $ IP

Gj pequen s íabri-
oaitPB, tiabalhati-
do to ou oom Dra
tiimero de opera-
rios que não exoe-
da a teis 20$000
De mais de seis a
d< ze 50$ü00

Chamo a attençfto dos s-a.
interessados para a* seguiutes
disposiçõ s do actual reguh-
mento doB impostas de ooi.su-
mo

Os induNtriae^ e negociantes
de produotos sujeitos ao* im-
postos de ooasura', que f rem
devedores de multas, nfto po-darão abt'r, renovar ou trans-
ferir o legistro, sem prévio pa-
gamento ou depotito da respe-
ctiva importância.

O registro para o oommercio
por grosso bó poderá s^r ccu*
cediiio aos importadores e aos
ataoadiàtas.

A oategoria do commen ij
neste oaso, >erá >egulada por
ourr .B impostos federae , esta
doaea ou munioipacs.

Alfandega de PI mnoDoIis,
2 de Janeiro de 1909

O 2* Eseripjturario.
Lydij Barbrsa.

Delegacia Fiscal
PROROGAÇÃO DE PRASO

De ordem do sr. delegado fia-
oal, taço publioo, em virtude da
resolução tomada pela junta ad
mioistrativa da Caixa de Amor
tisaçâo, em a sessão de 28 do
corrente mez, que a partir de 1-
de maio de 1909. as notas de
5Í000 das 8" e 9" estampas,
10*000 das S 05 e 9 °® estampas,
20$Ü00 e 60$000, fabricadas
na Inglaterra, oomprehendidas
no edital de 1" de setembro ul-
timo, começarão a s< ffrer os
descontos de que trata o art. 13,
da lei n. 3313, de 16 de Ou
tubro de 1886, a que Be refere
0 art. 205 do deo. 6711, de 7
de Novembro de 1907. pelaforma seguinte: 2$ nos trez
primeiros mezes, A% nos outros
3 mezes, 6$ uos trez seguintes,

nos outro.-; trez mezes, 10j[
no primeiro mez que Be seguir
e mais 5„[" mensaes a'ahi em
diante.

Delegacia Fi&oal do Thesou
ro Federal, em Santa Catbari-
ua, 29 de Dezimbro do 1908.

O.- car lioracio Camisão,
2- esoripturario.

THESOURO DO ESTADO
De ordem do oidadào Di

reofor, faço publico, para oo-
nhooiinento dos interessados,
que, até 31 do oorrente m«>z,
precede se neBta Bub-Direoto
ria à arreoadaçào do imposto
de patente por venda de bebi
das, correspondente ao primei-

FESTIVIDADE DE SÍOSEBiSTIiO
Realizar-se-ha a

corrente, á noite, a
19 do
traslá

Guaruiç&o de 8. Calha-
rina

De ordem do Sr. Coro-
nol oorainandante o para . - 
conhecimento dos interes- d&ção da Imagem do Glo-
sados declaro que os cor- r'oso Martyr São Sebastião,
pos desta guarnição rece- Para a Calhedral, depois de
bem Voluntários por 2 an- Percorrer as ruas Bocayu

/* • i -t \Tf) TlnmQffJ/N A i

ti

O Cidadão Leonel Heleo-
doro da Luz, 1 ¦ sup-

• plente do Juiz substi-
tuto Seccional:
Em cumprimento do art.

18 do Decreto n. 5453,
de G de Fevereiro çlel!)05,
convida a todos os eleito-
rps deste município a mu-
nirem-se de seus títulos

ro semestre do corrente* exer- nos, na conformidade do va> Demetrio Ribeiro, Al-
0T8on.l00tad0»quedeixar8m;?'SnP°8tO"OS 

?rtÍS08 
64 0 Ai™' Larg° 17

de satisfazer o pagamento de. Regulamento ap-
suas prestações ate aqnella! PrOVB lo pelo decreto n*

,.__i 6947 ,je 8 de Maio ultimo.

e reunirem-se em suas
respectivas secções, no dia
;30 do corrente mez, ás 10
horas da manhã, afim de
votarem 11a eleição federal,
que deve reaiisar-se nesse
dia, para um Senador e
quatro Deputados. E para
constar, mandei lavrar o
presente edital, que será
publicado pela imprensa.

Florianopolis, l i de Ja-
neiro de 1909.—Eu Ja-
cintlio Cecilio da Silva
Simas, escrivão que o es-
crevi.—Leonel Luz,

dàta, ficarão sujeitos ás multas
rogulamentares.

Sub-direotoria do Rendas
2 de Ja::eiro de 1909.

Júlio Francifico Rrr/iv
3J Escripturario

O tenente ooronel Antônio de
Ca">tro Oandra.juiz de direito
na presidencia ria oommissftj
da revisão do alit-tamento
eleitoral do município de Fio
rianopo'.is,na forma da lei.
Faço saber que foi organiza-

da a commiasào da reviuão do
alÍ8'amento eleitoral sob s mi
nha presidoutia e servindo de
secretario o psorivfto jaíioial
Campos Júnior e composta
dos cidadãos eleites pelo Con*
selho Municipal

Eugênio José Antonio Bru 
no;Fr«nciBoo Theophilo C^rdo- > de documentosqusatestemsu
zo o José SiUoira da fJenlis; e m ralidade e tnaioridade. E
supplentes: Augusto Lopes da Par& constar, pnbüoa o presen-
Silva, José Guines da Silva Jar l,e-
dim, e Antonio Oo->lho Pinto,1 Directoria da EecolaNormal,

Dos eleitos di lista do impôs. Florianopolis, 30 de Dezem-
to predial (imposto urbano) Ma! bro de 1908,1 1 ti  _ c\ rn . r-* <1.1 C\ H" -j

Quartel em Florianopo
lis 15 de Dezembro de
1908

José do P. Campos
1 * Tenente Assistente

Escola Normal
Aohandj se vaga a cadeira

de trabalhos de agulha, deB'a
Esoola, por falleoimento da prote-s ira ). Adelina Regia Los-
tada, d em virt.irle do offioio
do oi Ik.dfto Direotor da Ins-
trucção Publíoa, fica deHde jàabfr'o o conourso com o prasoie tres mezes a cjular desta pa

de Novembro, Artista Bit-
lencourt, 16 de Abril e Pra-
ça 15 de Novembro.

No dia subsequente serão
celebradas duas missas na
Cathedral. sendo uma ás 6
1[2 e outra, solemne, ás 10
horas; ás 4 Ij2 horas da
t".rde, terá logar a procis-
são solemne para a capella
á Praia de Fóra, percorren-
do oitenerarío do costume.

A Commissãotem a hjnra
de canvidar as irmandades
e fieis devotos para compa-
recerem a esses actos e
pede também ás extnas.

O Dirjotor em exeroioio
7-fi n Eugênio Lapngpsue

OISCl A RAÇÕES

Governo Municipal

ESCOLA i\OKVI VL

Exames vagos

Terminando, amanhã 13, os
exames dos aluamos matr cuia-
dos na Escola Normal, faço pu-blioo que, no dia 15 do correu*
te, pelas 10 horas da manhft,
começarfto os exames vagos a
que se i^far* o art 299 do re-
gulament . De conformidade
com a reseluçâo da Congrega-
ç&o, a ordem a s?guir nos exa*
mes será esta: Arithmetlo^Qeo1
graphia Portuguez, Fraacez e
Dpsenho.

No referido dia 15 será feita
a prova escripta de Arithmi-tioa
por todos os oandidatoa inseri
pt^s os quaes sõo oa seguinte.1-:

1" Fábio fiouaa
2• 8ophii Jovita Moritz de

Carvalho
3" José Cezario Brasil

14- Joào Antonio Oliveira
Henriqu- s

5- Virgílio José Q-odinho
6- Iraoema Adduoi
7' iBaura Veiga Faria
8* ElsaC ampello
9- Eponiua Martins

10" Alina Gutierrez Ganguçu
11- Hilla Gutierrez G^n«uçu'

Secretaria da Esoola Normal
fSntharinens!», em 12 de Janei-
to de 1909.

O Secretario

•IUROS DE APÓLICES
De ordem do oidadào Coro-

nel Superintendente Munioipal
e para conhecimento dos inte-
ressado», são convidados os
tínrá possoidores de apólices
mun'ciptes. a comparecer, mu
riidaa de suas respec ivas apo-
lice?, na Thesauraría d-sta 8u-
perinfendeucia do dia 15 Ho
oorrente mez em diante, afim
de recebei em os juros venoidos
pelas mesmas Bpolice-i , no re-
gundo aemeat-e do anno de
1908 proximo pxa>ado

1 hesouraria da ^uperinten-
dencli Munioip..l de Flonauo-
p^lis, 2 de Janeiro de 1909.

O Procurador Theaoureir.i
João S. Ramos

noel José 8eares,2-TeiientoBrli
sio Caelan.) Ferreira Lnte e os
supplentts Joaquim Tertuliaao
de houza Vieira, e José Qainti
no C»rdozj, e bem a^Bim os
contribuintes sobreproprio 'ade
ruraeK, J. ão Vieira Cordeiro
Manoel Antonio Vieira e os
supplentea Fiancis^o Küriz r ¦
José Antonio de Lima Que
aâj convidados a compareor
na primeira reunia > que dnve
rà realisar se no dia 15 do cor1
rente m^z t/uoia das sults d.i
Palacio Munioipal afim de sp
dar principio a revisâ , sendo
na forma da lei, as reuniões da

jmesm» commi.-sào eff^oíuadas
|Oaa segundat-, quintas e sabba-
i c'os, durante 30 <i ias Jas 12 á-)
tres h ras da tarde, incorrendo)

! nas penas estabelecidas no ert.1
do 

[eePecfc;V? 
D'creto|mo está: cartas dirigidas ao(a nova reforma eleitoral) os •, 6 .

que faltarem. Para que oh'gu°) caP^d0 mesmo navio,

^va C. U li I iil UfttüU J.HÜ *  CAU4UO.
ra o provimento da respectiva íamilias o obséquio de íaze-
cadeira. Os candidatos deverão rem apresentar na Cathe-apresentar aeus requerimntoa a dral os anjos e meninas ves-Mt. d.r.oK.r,. ..omp.nh.do. tidas de bJran0()

Para maior realce desses
actog, a commis^ão espera
que os fieis devotos, resi-
dentes nos logares por onde
passar a procissão, illumí-
nem as fachadas de suas
casas.

A Commissão

AVISOS FÚNEBRES

O tenente Virginiua da
Lamare, aeu pae e irm&o
(ausentes), mand&o celebrar

eabbado 16 do oorrentB, ás 8
horas da manhã, no altar mòr
da Oathedral, nendo celebrante
o oonego revdmo. Franoisoo
Topp, uma missa em intenção
a alma de sua inisqueoivel es-
posa, nora e ou nha ia d. DJA-
NIRA DE LA.MAHE^ falleoida,
no dia 9 do oorrente na Fortn-
lesa de Santa Ctuz. Convidam
para este aoto de religião e oa-
ridade» aosamí^oa, oonheoidos
9 respectivas famílias para as -
siutil-a, ooufesaaudo se de;de já
aummamente gratos aos que
oompareo >rem e também aos
que aoompanharam o oorpo da
mesma á ultima morada.

Florianopolis, 13—l-9o9.

Juí« Ju»éde Moraes Cu*
nlta

TELEUJIAPHITA
Arma do Moraes Cunha

(e Julia Mtiría da Cos*
ta Mattos, espo. a e ir'
mã, oonvidam os aeus
parentes e pessoas da

sua amisade para assistir< m a
missa de 7* dia quu por alma de
seu esposo e irmflo, mandam
oelebrar nalgreja de S&o Kritn1
oisoo,ordem 3a, a 15 de eorren-
te áB 7 horas, ooníeBsando*se
desde já aKradeoidos.

ti

L I 
• 

F. .
Auy. . Hf sp, . Loj. • .

OKDEM B TRABALHO
Hoje às 7 1^2 ho as sob ¦,

Mag *. de In '. Coivida se a
todcB Ilr, •. do ( • ) e M M-\
RR.-.

Ord. -. da Florianopolis em
13 de Janeiro de 1909.(E,'.¦VV,)-0 

8e-.\•. E D.- 3.-.

Lugar Brumette
Pede se offertas para

ADVOGaDO I
«—» I

Mario pio guima- I
RÀES TOURINHO '

Bacharel em Direito I
« —» |

RUA JERONYMO I
< OELHO N. 18 I

'

João Gru niché faz pui ouo só unenas para a ul. —, . " f1
venda do lúgir nacional 00 conatiiuio nesta
«Brumette», no estado co • Pra9a a ^rma João Gru-

Jofy Jorge de Campos,

Ahandco»
C NCUK-iO PABA GUARDAS

De ordem do ar. Jnspector,
faço publico que se acha aberto
nesta Alfandega, a insoripção
para ooncursj de gaardaB, com
o pr.zo tríuta d<as.

As matérias do couourai oons
tam de exame de Po tugu^z
Leitura esori) t% e gramm^tica
e arithmeti.o», operações funda-
menti: es sobra numeroH inteiros
frações ord nanas e systema
met-ic i.

Oa candidatos deverão exhi-
bir provas de terem bim con*
portamento e não haverem com-

t e 11 i d o crime pelo qual te
nham soíirido penainfamantede

j nâo soflrerem de m <leatias e te
rema robus tz neoessar;a parB
o serviço e finalmente, de quea<=m mais de 18 e menus da 40

.anncs de idide.
j Alfandega de Florianopolis,
[8 de Janeiro de 1909.

Raul lolentino
Guarda Mór,

a noticia ao o nheoimento de
todos mandai publiia- o pre-
sente pela imprensa.

Floiianopol:s, 10 Janniro de
1909.—Eu L onardo Jorgo de

. Campos Júnior, Seoret iru da
Commissão subscrevi (assigna*
d. ) Autonio de Castro Gandra

E tá conforme.—O Secreta
rio.—Leonayd> .iorge de Cam'
p-is Júnior

2a districto dnCninmi<a

j 
nado <weral d¦» E«tad<i

¦ Faço publico quo,fia dia 18 do pro-s'mo mez de Jan«Iro, o Ag^nto do
U distrioto do Cjramli-arlRdo Gorai
do Estado ir A prooedur ao reconho*
cimento das picadas divlzorlaa dus
terrenos concedidos a Jnlian Sr.la no
fí'0 do Braço, Município da Nuva
Trentüi aa qnaos Hovum iich-ir bb
abortas, na conformidade de disposto
no art. 6*2 do reenUmento n. ias
de 39 de Outubro da 1900; devendo
o reforldn Agente procoder como ee
acha determinado no art. 6à du mes-
mo regulamento, cn-o nfto ao achem
nqucllae picadas drb o»nd!çCoB «x1''
gidae; ficando aaalm notlüuadoa to'
doa oa InteroBaadoa naa mesmas
terras.

Derecturla de VUç&o, Torras o
Obras Pnblioau, 23 de Dozimbro d»
19U8 —A. M. Barroso Pereira, Do'
rector.

Governo .\lunicipal
Edital 2wa c< lranç'i de Divida

Ac iva
De ordem do senhor Fnparlnten'

dente Municipal e de accordo oom
a lei, b%o convidados os Ronbored
contribuintes que estft? em débitos
de impobtos e teias Municipaps até
31 do Deslumbro preximo findo, a vl.
rem saltar os ditus débitos dentro
do praao de 60 diac, contsndoN da
data di-ste, s b prna d» prouedor^SHa cobrança exe.ntlvanieate na forma
da lei,

Thezonraria da Superintondenoia
Municipal di Florianopolis, 11 de
Janeiro de 1909.

O proouzador thesonreiro
Jc«t tia 0, R«m<?«

em casa
vas, até
rente.

do er. S. N. Sa*
o dia 12 do cor*

AVISOS MARl riMOS

C. N. DE N.JOSTEÍRA

O PA.QUETE

Itauna
E' esperado brevemente

do norte, seguindo para
Porto Alegre e escalas.

Recebe carga e valores.
Para mais informações

com o
Agente

LEONEL LUZ

o VAPOR

MAX
Sahirà para Itsjaby, S. Fran»

praça
miché & Cia. para toda
especie de construcções e
reconstrucções, organisa-
cão de projactos, plantas,
orçamentos, vistorias, etc,

Pai'» o que dispõe de com-

CLUB PATECK PflILIPfü & Ga fetente 
enS.enlieiro e ou-

TJ, . . . 4. , 
* trosim previne que breve-

Ji mentet 
inau®ar"á ° ¦»

bo sr. socio abaixo designado: ^SCilptorio em ponto Cen-j
Ciub LXX n. 06 == illmo. traI desta cidade, onde es-,

sr Cyprianola Penna-Join- porá a nova firma merecer foisoTe Fâ-anaguWnõito d*eV11i®; . ,. 1n , a confiança que sempre!^ do oorrente.íanopoas, — —1 0 ]|10 fQj individualmente] Reo°be oargas, passageirose
Cartas Meyer. dispensada, de cuja inau-' R,ta MaH^"' pel° trapiohe á

 -- guraçao dará em breve sei-, 0„ Aiyonf
; encia ao publico. Podendo - 

- - e 08

nao obstante desde já ser
provisoriamente procura-1
do de meio dia às 3 horas1
da tardo no escriptorio do
Lloyd Brazileiro á Praça]

^15 

de Novembro N- 1.1

i -1

X

v mssm

Ca*l Hoepc/ce & C'

ANNUNCÍ5S

vend^ST

LIGA OPERARIA
Eleição

(2- CONVOCAÇÃO)

AVISO

} O abaixo assignado tem
a honra de prevenir á praça^UINVUUAUAU) . . r •

Não tendo-se, por falta de qu,e ten^° bldo nomeado em
1?_ . SühstltllinÃn fln ma\nr ÁHnl.

Uma casa para familia situa-
d a na rua Alfcino Oorrcin n*
107. A tratar no Hotel Sul-

I Amerioa a rua Jofto Pinto.

PRECIZA-SB um~W
i»" i.uuicauu cm aÍudante de cozinha, e

numero, realisada a sessão substitui<?ã° ao major Adol- um trabalhador para todo
de assembléa geral convo- PhoaC-L,ma» gerente da Sin 0 serviço,

cada para o dia 10 do cor- ^er ®ewinS Machine Com-
rente, ficou a mesma addia- Pany'Reste Estado, espera
da para domingo, 17 ás 11 

mer®cer do publico a sua
horas da manhã. Pede-se fonfian9a'°utrosimpedeaoB Atcenoâo
o comparecimcnto de todos 

frAeSaesej. em atrazo virem 0 engenheiro Juv^nri*

i*r;;.rs ss ^£Jr~72
oom qualquer numero, eon- 

Novemb^ 15 
^ tar' Podendo^ara e8s™fimforme determina os nossos 

Florianopolis/ 9 ãe Ja, 
sor procurado, das 8 ás 10

neiro de 1909.

No Grande Hotel Brazil
Praça 15 de Novem-

bro 27.

estatutos.
O 1 • Secretario

Rodolpho Caminha Emüio Blum,

da manha,em sua residen-
cia rua Jeronymo CoelUq
n« 1?.

t "

¦ 
í:$W li \t> /. ) 'A i • ti" • »
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ií ('ifen,-; .»* Jmm

Ti%ysthoma no/o, rápido, inoffensivo e agradava
sem necassidado d; ser o escravo de injecções

nos rájpscjo e permanentemente

ti'AM TE Leirt n r uuldndu í aanalyse e a opinião dada pel° .
Dp *^iitiQC>l y Nelson Uuk Carlos Pellegrlne (Alton)~~ = No. lfiti, Capital da Ropubllo» Arguntlna.

HuonÕB AyrcB 15 do Abril de 1008
INSTITIT O LAVAI.- Aviroida <lo Vayo 1138.

AiíhI.-sM o ou rfiiuadlg «ju- constituo o tratamento qae por vrac. é
< x «ium, d«-vi> declarar qae quem seguir suas'• i !o yiiíhor f^voravjw' resultados, por mUa oontor qaeW!) •- ¦ .1 A : .-Utlo.
Í88ign.'\dw Dr. MANUBL Y NELSON.

: f.; •
U U\

n; . , r, fuzw 'o oxperlonoiaB e sim qnaii'1" 1 dnüte o non°o tratamento que
i'i o a •" •• ou< ij: "S ilo dia. Si tlverdna < xgotado

;;,7 .1 j > vo8 d • lamento, o ainda oetrorops pa"
. m>o •••' n-i ii •" d;!r irirgantU «mpinhus, mancha» de

ií rst 1'i» iv-irín- : i uofpcí » t«-»lrta do eabelio e sobrancelhas
v. , so « O - ;t do uti ji í ú i Hncu("'ario da m'phsÍB quo uóu

,¦ • Ou j.míií •> ' i • . -ub" ott-Taiu ao n0H80 trata incuto, e
ílft p 1' o ío i :i n U! llllioe robustos.

•y Escreva pedindo o livro explicando o nosso t^ata
1 w? rviento o curativo d > siphlis, que será mandado

pr>io Correi'> lechni em enveloppe lis» e sem
dcspcza, a qualquer d s Republicas d'/'merica do
Süí,

STiTUTO LAVAL—AVENIDA DS MATO II!!

T • S t>
Bi! A :

AYRES

mm iím 909

s. sn
âks para faveibr.s ostholit aa brasileiras,

k i.i i Ortiiida '.In Mil.
>.1< p .n. .-Yr;l- • i-it (!ci )
Tüjiak êo lembranç' s Luso brasileiro,
•i bra»ilt;ii'o ( i<>)

Viu. .1 ií^íi.-rio

LVj*"!* ? 'arienkalòn(5.-r
: Deutátb . Vo'k-kd' urler (Porto Alegre)
de- iiófc¦ (Laiirt:)
.•¦v- ii—Kaiender ,

Em IbHana
¦*s (IionZi^cr)

í m -Polaco

t- ?j, polt.ki (Bet:<zigt r.)
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Um Alimento Poderoso

O oleo de fígado de bacalhau não contem
princípios activos como propalam alguns fabri-
cantes de medicinas secretas.

É um alimento como o leite e os ovos, por
exemplo; e da mesma maneira que a ninguém
que tenha que alimentar-se com leite e com ovos
se lhe occorreria substituir estes alimentos com
cousas que se dizem conter seus princípios
activos, assim aquellas pessoas que para nutrir-
se e engordar têem por necessidade que tomar
o Oleo de Figado de Bacalhau, devem de tomar
o mesmo oleo e lo esses preparados secretos
que se dizem estar compostos de seus princípios
activos.

A parte nutritiva do Oleo de Figado de
Bacalhau, é dizer, o que tem no oleo que forta-
lece e engorda, é a gordura què o oleo contem
em sua combinação.

Ê, por tanto, um engano dos doentes tomar
vidros e mais vidros d'esses preparados que se
annunciam como preparações sem sabor, com-
postas dos principios activos do Oleo de Figado
do Bacalhau, as que não contêem nem uma só
gota do Oleo e não são outra cousa que misturas
de substancias extranhas a elle, nas quaes pre
domina o alcohol e que carecem em absoluto
de todas as propriedades que têem feito do Oleo
de Figado de Bacalhau o alimento mais pode-
roso que existe.

^ /
Os doentes atacados da Tisica, da' Anemia,

da Escrofuia, Racljitismo e outras affecções que
exigem o uso continuo do Oleo de Figado de
Bacalhau, como alimento, devem sempre tomar

A Emulséo tie Scott

4»

4»
4»
4>
4»
4»
4»
4»

«e»
4*
«5»
4»
4»
4»
4»
4»
4»
4*
4»
4»
4»
4»
4»
4»
4»
4>

I

<*>
4»
4-
4*
4»
#
4»
4»
4»
4»
4»
*§»

^CALDO 
DE CftNIU

O T?"hrr' '¦> rntkcarfc oomeç*
hojo u to, vira á mavel íregue •
o saborosíssimo

j Caldo de Canna
! Perparado .08; richosameute,
m msi n> va e npraslvjl vi
venda á rua Frei Oaneoa exoel
lente ponto de desoanso paraps mimeroos spasseiantes quademandam aquello arrabalde.
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que está composta do oleo r.iais pura
e que tem sido recommer;dada posr
mais de 35 annos por todos,os medi-
cos do mundo como a única forma
em que se deve tomar o Oleo de
Figado de Bacalhau, por ser assim
melhor tolerado pelo estomago mais
digerivel e mais assimilável-

SCOTT & BOWNE, Chimico», Nova Yarfc

NHGoC'0
V- n lp.se, ViintajcBuiDcnte, o'ie Boteis o líquidos, bem aor-

t.idu o aírpgaoe.tido, á rua. Deo-
doro n- 40.

O m <tivo da vm In é nâj
poder co'»tinu'ir na garenoia
do referido negocio o reBpe
ctivo propríefcaiio

. luíorma^Oan no mesmo.
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Carteira
Perdeu-se,no dia 7,á rüa

Altino Corroa,uma carteira
com dinheiro.

Pede se à pessoa que a
.encontrou o obséquio dc
itrazel-a á redacção desta
í folha.

•ThíVríTECaAV

Hi. X. O. O.—Na
j Ph armaoi a Con trai

auwyu»

MWIliS IKUIKU íiHl 1,1 J
CLUB MACHADO

"?CBO

Sortirnento completo dos produetos Hòmeopa-! Acha-se aberta a inscripção para o club IV.
ítlricos de

Alt.ors vvic Eiwachsenen acneUe^
rasclie Hebungder kõrperMchen

Coelho Barbosa & G:

kuns dos G esamint-Nervensystems.
aiviátogcn Humraèls wirt mit grossem Ertolge
andt:

- .afct Eiseu ! Statt Leberthran!
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Em Tinturas, GMobulos etc. caixas com

• 24 vidros completas, do Globulos e Tinturas.
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Um terno de superior case nira estrangeira po r
5$>000, 10S000, 15$000 rs., etc.

Este club de roupas, o primeiro quo S3 abr io
nesta Capital, é o quo offoreca m-iis vaatagjn^ a os
seus associados.

O socio concorrerá semanalmente com a quantia
de 5$000 rs; si no praso de 24 semanas a sorte lhe
for adversa, receberá o terno de paletot da fazenda
que lhe aprouver.

O ultimo socio sorteado terá, além do prêmio,
o direito de escolher mais ura terno.

Acceitam-se socios de fóra desta Capital.

ALFAIATARIA MACHADO

T;&«a, dUib llepablloa n. o

aRADO SEGUNDO A FORMULADO PHAEMACEUTICO^i
i

HEvTOR LUZ 1

F; ma prepara rio eífioriZ pera as febres intermit-l
uiaiinr. Sst^<, *«'>.«««, etc.
oenoEt encontram neste E«pec:flco uma onraj

1 t,

1

M

m

A Typographia Gutenberg acaba de receber dire-
ctamente da Europa grande. e variado sortirnsnto de
eartõ«K* a pb.?ffiita,«iapara participações, fe-
licitações e visitas que venderá por preços ao alcance

a os aocassos febris das sezões, sem que neoesBi.® ^ tod0s, garantindo a maior presteza na entrega, para o
' .'*ys dn-i-e. ... jA as que dispõe nas officinas de dois empregados que se oc-
Stü. effei o eatà venheacío po* milhares de ouras O n • _ , „ ^— cuparao em attender a este serviço.

j A todos os cartões acompanham os respectivos en-

, veloppes.
Visitar as officinas da Typographia Gutenberg á

Vidro
Duzã»

13000
1O0UOO

renda na rha aeia entrai de Oliveira Fi-

ltino Correia (em frente ao Mercado).
p rua Altino Corrêa n. 13, não perder tempo.

VER 
PARA CRER

jLMAIJAK IJATHARISESSE

PARA 1910

Devendo publicar-se nos meiados do anno cor-
fente o Almanak Cathorinense para 1910, recebe-se
desde já n'esta typographia annuncios para o mesmo,
mediante os seguintes preços:

Uma pagina 20$000
Meia pagina 12f>000
Um quarto de pagina . . . 7$000

Sendo o Almanak Catharinense uma publicação
bem cuidada e a que dar-se-ha notável circulação, é de
presumir que os srs. negociantes, induetriaes e artistas
se aproveitem d'esse meio para recommendar os seus
estabelecimentos.

A tratar n'esta typographia.Sufiani


