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PREVENINDO ... 

O dever da Imprensa, daquella 

q ainda Dom ao teu fi BIt81lca Vieira OOm o ｵｴｾ＠ ... 
Ｆｯｾｬ＠ de8eDVolfi.mento, Jmpresta- do Ovrwo Jhecsuiillo. o.. QOI 

VUII. ｏｾＬ＠ e ｾ｡｢ｬ､ｯ＠ qll' 0110 ba alumoos iIlumiDAraDl a me .... do 
Dada maIS prejudicial a IlRude 008 predlo oode fuoociona *luelte • 
tempos calm080ll que na fructal nlo belecirut>oto, 8 reuniram . "em 
amaduradus a 'cmpo, cboveo:ellte- cumo algum811 8Iu01I1", pata p ..... \a
meute.. rem Rlgulll; momento de Cc,n\·ertla. 

Devia ser empenho Constante Recitaram depoil p...esi" dI' !lut!)· 
das Exmas. Familias evitarem reI> naCiIJllaell. 
･ｾｳ･＠ UIO tão funesto, não permi- A's 7 112 ｨｯｲ｡ｾ＠ dli lIoite r .. -ce· 
ttlndo que as ｣ｲ･｡ｮｾ｡ｳ＠ cOmam e5- beram a visita do sr. Or. Campo", 
sas fru.ctas, e do mesmo fUodo nos Mello. que foi retribuia' "AAlldll 
colleglOs os Ｍｰｲｯｦ･ｳｾ＠ devem Re Ção, e a de muitas eXmas. ｾ･ｮｨＨＬﾭ
esforçar ew proh.ibir a releiçílo de rus. ｾｮ､ｯ＠ maib uma vez I('gar !lS 

fructas enverdecldas. recitativos. iendo geralmento RP-
Outra causa que talvez auxilio plaudida pela ｾｵ｡＠ graça a alumna· 

o apparecimento do ｾ｡ｬ＠ entre as • inha Hcnriqueta Assulllpçi\o . 
creanças, é o banho salgado, ao A's horas retirllraru ·se ｴｯ､ ｜ｬｾ＠

ardor do 50!... na maior alegria. comprolllettend(l' 
Pensem os iotere sados e ajudem se sempre Se unirom e febtejfu· I\S 

as authoridades competelltes li Co- datas nacionae .. 
hibir E-SSeS males que ahi estão Pela DOssa parte. ｉｬｧｲｬｬ､･｣･ｬｬｬＢｾ＠ !l 

prejudicando a todos. saudação que n',l; fizeram e telici
tamos á essa juvE:lltude chciü de p". 

Falstaff triotisrr:o e esperal!ças. 

qUI! toma a peito o bem estar ge· 24 DE FEVEREIRO EU! Lages, apezar dt' marcar 0 

ral, t'> prevenir, acautellar o povo therrnumetro 31· á sombra nl\ IH'-
contra o perigo que o ameaça, de- Em regosijo à data que domingo ras da canicula, o calor tem ido ti 

fendel-o mesmo contra a propria se passou, commemorath'a da Pro- objecto de c011versnçues con1 !l 

\"ontade atê. Pensando assim, vimos clamaçâO da Gonstituiçllo l-<epubli· elevada cifra de 50' ao bOI. 

prevenir o povo, fa7.e l-o peusar canil, as alumuas e ｯｾ＠ alumnos A secca está se tomanco ullla 
num mal de que está cerl'auo (! que. do Instituto Municipal, dividindo- calamidade; a agua de yue bC SCr\"P 

decerto, não vê, pois si I. ｜Ｇｩｾｳ･Ｌ＠ 6i se ew duas com missões foram sau· a população. para beber, nlern oc
O presentisse, já te!·ia procurad" dar S. Ex!l.s. os Srs. Dr. Gualber- suja, decompõe'l!e 1'llpidlllllClltl', a· 
evitai-o. to, dignissimo Superintendente meaçando o apparecimento de a1-

Rt\ pouco lI1ais de 11m mez,ou- Municipal; Dr. Campos Mello: C:>- gurna epidemia grave . 
.... Iruos dizer que e"sa ou aqllcllll roneis RelDaldo Tavares e J. A. .As foutese ｮｬＱｓｃ･ｬｬｴ･ｾ＠ e poço ｾ･ﾷ＠

.pesbOa está doente de febre ... E de Oliveira; Revmo. Padre Nobre· ccaram na maior parte, hr\\"end" 
são tantas a li Vf'zes que ou vimos iM- ｾ｡ ［＠ Ii\'. José Bazilio Corrêa e a uoutraB apenas um leve filete d;\
eo, e sãc tantas ns pessoas que es· nosSa redacçllO. Essas compuze- gua. 
tão doentes dessa febre-de que raw·se: das ｮｬｵｬｬｬｮ｡ＳＭａｬｭ ｾｬＧｩ ｮ､｡＠ As aguas do rio Cnraha quasi e,,
não sabemos o ｮ ｏ ｬｬｬ･］ｱｵ ｾ＠ jn n;Io ABsumpç1\o, Iracema du Oli veir8, tagnadas e prestes t\ extinguir·, e 
nos admiramos da frcq uencil1 da Marill 19nez ｓ｣ｨｮｾｩ､｣ｲＬ＠ Erica von jà não se ｰｲ･ｾｴ｡ｬｏ＠ ao g"ado, 4 ue aR 
phrase e de Contarmos ns centenus Lasperg, Maria Theodora c Eudo- repelIe por estar coalhnda a supor· 
de pessoas, na maior parte Crean· xia Soares, quo trajavam o unifor- flcie de Baba0. 
ças, que della s1\o presas . me do Curso FdlDinillo: vestido Espessa tumaçl\cobre a cidlldp. á 

Qnoos as causas? br&nco e {axa COm ｡ｾ＠ COres do tarde, aunUDcianda grande" quei · 
Procura0-se. dão-se muitas; a· Estado; e d0s IIlumnos: Abel e madas de mattos. onele o fogo é 

chamo porém que a mais adruis· (Jezar Assumpçlto, Antonio Vieira, impossível ex.tinguir. 
sivel. 81 u!1o forem pantanncs por Ghristiauo e Bento Pereira, J ollO Grandes prejuizos amt'açam .\ po· 
perto, serão as frucms verdes. e Antonio Ta varps, Frederico e pulação lageana. 

Realmente. nus admirllmos dn Reinl\ldo Lenz, Bento José PercÍ-
fnc,lidade COm que so vende e se ra. Trajano e Alfredo Correa, An- No logar erl"ll Azul, municipio 
cOme tl'uctas verdes, muiwí' até tcnio G. Carvalho, Manoel AI\"es de Qllixadá, no E.tado do Cf'nrit, 
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. N passou·se O segumte caso: - 1 o JOSE' AGAIPO INSTITUTO MUNICIPAL 

dia do mez p. findo, uma ｾ･ｮｨ ｯ ﾭ

ra deu à. luz nma Cl'eanca 10 seXo 
feminino, e tres dias depois, no dia 
11 deu á luz a duas outras do , 
seXO masculino, 

ComposiçãO preDllada 

O BRAZIL 

Em visita a sua exma. proge
ni tora em Florianopolis, passou por 
esta cidade o sr. J osé Agaipo 
Ferreira, typographo d' O Paiz, 
Dial'io de Noticias e SeCtllo, da O Brazil fei descoberto em 3 de Até a ｰｲｾｾ･ｮｴ･＠ data , diz "à Re· 

pu blica," mãe e filho estão sem 
1I0vidade e passam rcgularmente. 

As creanças silo bem contorma
das e de tamanho regular. 

Capital Federal. Maio de 1500, p(' lo almirante po!'" 
Jo é Agaipo é catharinense e tuguez Pedro Alvares ｃｾ｢ｲ｡ｬＬ＠ rei' 

ha pouco tempo se acha nO Rio. Dando em Portugal el-rel D. Ma
Arti ta emerito, conhecedor da !nuel, o Ventnros?, 5' representan

arte a que se entreO'ou d(' corpO e I te da casa de AVlz. Pedro Ah-ares 
Foram augmentado os \'enci- alma. o nOSSo prezado co·estadano, I Cabral tomou posse da neva terra 

menta dos estafetas da ' reparti- ' depois de labutar longos !l1l:lOS Ilas ｰｾｬｲ｡＠ " co:oa de ｐ ＿ ｲｾｵｧ｡ｬ＠ e. o guar
ções do Telegrapho Nacional e dos typographias de Flol'ianepoils,onrle ､Ｑｾ Ｐ＠ francIscano frei Henl1IIne ｾ･＠
guardas das Alfandegas nOS Esta- 8'hilll como em todo o ｅｾｴ｡､ｯＬ＠ o ｃｏｊｬｾ｢ｬＧ｡Ｌ＠ celebrou á 15 ､･ＮｍｉｉｾｬＧＬ＠
dos, estipendio que percebem ･ｾｾ･ｳ＠ !If- d l '.1l1l ngo da Pa.schoela a ｾｉＧ｜ｬｬｩ･ｬｲ｡＠

tlstas é dcveras minguado, teve nllssa qn e se dIsse no Brazl!. CIl
emfi:n uma c9 .:1pensaçM. pois no bral ､Ｌ ｾ ｵ＠ a n() \'a ｴ ･ｴＧｲｾ＠ o .nome de 
Rio e basbnte considerado pelR Vera CruZ, quo ｾｐＰＱｳ＠ f 01 ?ludado 
sua pericia na arte e muito esti- para o dt' Santa ruz e mais tarde 
mado pela sua nobreza daI ma. sll bstituido [)elo :eme actual de 

Dr. C:I Iro Barbosa 

Pelo ｰ｡ｱｵｾｴ･＠ " ltapemirim," che· 
gou a est!1 cidade a 26 do lIlez 
findo, o SI', dr Castro Barha a' 
inspector geral das obras publicas do 
!;u! da Republica. 

En!!;enheiro especialista em con
strucções pruvisorias, peS5'Ja da in
ti ma confiança technica do exnlO. 
Sr. secretario da Ind ustlia e Viá<;ão, 
percorre actuallllente e-te elevado 
fllnCcion:lrio federal as linhas fer
reas do nosso Estado e as do Pa
raná. 

Profisaional de idéas ｡､ｩ｡ｮｴｾ､｡ｳＬ＠
deixará fi signalada a sua visita 
por medidas de alta relevancia 
para o "erviço da construcçào da 
E. F. de ｾＮ＠ Francisco, cujo traça
do elle percorre desde ante·hon
tem em companhia do engenheiro 
fiscal da linha sr. dr. Campos :\lel· 
lo, devendo regressar ao I:<io ,Ie 
Janeiro pelo porto de Paranaguá. 

liar&o rema 

l:)obre a rede de linhas ferreas 
convergentes para o ｮｯｾｳｯ＠ porto 
temos obre a mesa um llotavel 
artigo que por ter chegado ､ ･ｰｯｩｾ＠
de paginc.da a nORsa primeira pa· 
gina, nllo publicamos noje. 

Serã elle a pagina editorial do 
nosso proximo numero. 

O illustrado oollaborador que 
nos obsequiou com esse beIlo tra
balho nos rele\'arà esse adiamento. 

Ajunta a Sll!lS benas qunlidades Bl'azil. Tendo em 1. 0 7 Napnleno 
a de graude abnegado pois durante 1. rei ela Fl'Allça, envlnrlo um exer· 
as ultirn!\s euC'hentes em Floriano- cito pura invadir fortugal. re801· 
polis, salvou preciosa8 vidas com \'ou a co:.rte do Lisboa mudar·.e 
illl'llinente riscv de sua propria. para0 Riode ,J anei ro e ahi estabe· 

Ao bom companheiro de outros lecer a séde da dYllastia poi'tuglle' 
tempos de Intas ｩｮｧｬｯｲｩｵｾＬ＠ um abra· zt\. p\ r decreto de 16 de DeZ€lll' 
ço, a par dosdesejo5 de innumeras brocle 1815foi o Brazil elo"adc, á 
felicidades. categuria de reino, annexo ao de 

Yi iLas ao Institulo lIuoicipnl 

OS 51'S. drs. Ca tI'O Barbosa, il
lustre engenheiro, inspector ge
rai de Estradas de F('rt'o e Obras 
Federaes n( S Estados. Santos Bar· 
reto e Campos Mello, visitaram 
esta semana o Instituto :llunicipal, 
percorrenrlo todas as aulas e diri
gindo palavras de animação aJ di
reot.or e corpo d'lcente. 

Suas Exeellencias demonstra
ram assim O seu interesse pela 
educação da juvcntude san-francis
qllense. 

Do engenheiro sr, Oscar Casti
tilho. agente do II Districto do 
￼ｯｭｭｩｾｳ｡ｲｩ｡､ｯ＠ Geral de Terras do 
Estado, rec<:bemos o relatorio que 
ap!'eseotou ao Director da Directo· 
ria da ViaçI\o, Terras e Obras Pu· 
blicas. 

Portugal e Algarves. L ogo depois 
rebentou em P ortul'al.na cidado do 
Porto uma revoluç!\'o e triumphou 
em Lisboa. onde reuni r·am·se as 
corteS j>!lru elaborarem UI la cf)nsti' 
tuição politica. As causas da re\·· .. 
luÇão forallJ : porque I'ortugal nu" 
podia supportar o go\'erno ､･ｾｰＨ Ｂ＠

ti co e militar que o opprimiil . 0'. 111 

ver Com bous olhrs os panos dL> 
Brazil , abertos ao comnH'rciO e" 
trangeiro e a 8ua antiga coloni!\ 
elevada á categoria de reino e 
sendo residencia da curte e curM\ 
portugueza. 

Fizcr!l.m annoS: a 23 de Feve- Da familia Augnsto dos Sa.ntos 
rei ro a Senhorita Cecilia Margar,- recebemos um cart1\.o agradecen. 
da Corre a, e a 28 o sr. João Ro- do-nos os pezames que lhe trans. 

r ur decretu de 7 de Març" de 
1821 manifestou D. João VI a sua 
intenção de regressar a Portugal e 
mandou proceJer á eleição dos de
putados ás cortes de Lisboa. Re' 
uuidos os eleitores na Praça do 
Commercio, não tardaram à. exi' 
gir que el-rei adopt6sse n consti' 
tuiÇão hespanhola, e por esse mo' 
tivo foram invadidoe por um des' 
tacamento policial, e sendo a IIS' 

sembléa disperflada. D, uoao V l , 
partiu com n familia real a 26 de 
Abril de 1821, tendo antes (l'isso, 
n0meado D. Pedro, princi[)e reg'en ' 
te rlo Brazil. Us aetos ､ ･ ＡＡｰｯｴｩ｣ｯｾＬ＠

proclamados pelu!! corteS de Lis' 
mão CorrEa. IlOittimos pelo lallecllnenlo de Seu 

Parabens. idolatrado chele. 
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boa, desde 11. chegada 4e. 
VI' Portugal, eueperaram 
animos dos bralilelrea laeplrando
lhes depois 1\ lndependencla. D. 
Pedro recebeu aviso de .... 
ｾ｡ｬＧ｡＠ ｐｏｲｴｬｬｧ｡ｾ＠ e entl" .. Jun'-tl Clel!ez... '7 '.==t:; .. ｾｴＢＧｬｦ￭＠
::S. Paulo ... ｾｨｮ｡ｳ＠ Gerae. 40r po:r e.te • !tu, 
fiO p,riucipe que nl\o tOl8e. S 1l' __ 

A 9 d J . d ..w-. foi eam,ritDeatado 
o unel!'O e 1822 apre- bordu, por vario. &11'-

sentou a camara municipal do Rio ---
de Janeiro uma petiçAo do ptvo 
no meSlllo sentido, e D. P<'!dro re.: 
pondeu 1\0 seu ministro José CIo
mente Pereira: .Como é para o 
bem do povo e felicidade geral 
da nação, diga ao povo que fico,» 
Então a di visão portugueza auxi
!iadora em numero de 2 000 ho
mens occupou O mOrro do CJastel
lo; mas teve qUtl capitular dinnte 
､｡ｾＬ＠ n uruOl'osas forças brasileil'as, 
retll'flndo-se para Nicthel'0Y onde 
embarcou para a EUl'opa, 

(Continúa) 
Abel Assumpçao 

J, p, de Olh'cira ｾｶ｡ ｬ｢ｯ＠

Após alguns de permanencia 
entre nós, regressou )pelo "MQ.x" 
para Florianopolis o sr, capitão 
J oão Pedro de Olive I'a Carvalho, 
deixando-nos a Se uinte carta : 

-
Dr. Yleleri •• ｾ･＠ rlll ..... S 

Tomou passagem, ante-honrem 
110 ｾｓ｡ｴｬＱｲｮｯＬＢ＠ pala 8 Capital Fe
deral o eXmo, sr. dr, Victol'ino de 
Paula Ha1l108. nosso digno repl'e' 
sentante na Curuara dos Deputad()s, 

O Seu e 1lJ barq ue foi bastante 
Concorrido. 

F, G, Alves Nogueira 

Na cidade de S, José, n'este 
Estado, falleceu O'8r. F, G, Alves 
Nogue.ra, que, por algum tempo 
Rcrvio Como redactor d'esta (Qlha, 

A' sua desolada tlsposa e demais 
parentes, nossas condolenci&s, 

SECQÃÕ LIVRE 

dllmo, SI', Red ctOr d'a PII.- Agradecimento 

pt'ttcle ...... 
8. FrMeUoo,28 11" .... ,,* 

1907. 
-------

Mano('l Luiz T('iseim, htroni' 
lha AlVes de Oliveira, Nieolllo 
laulo de OIÍ'leira (' Fabio ￂｮ｡ｾｴ｡Ｇ＠
cio de Oliveira profundamente a' 
gradecem a todos aquE'lles que n' 
cempanharam O emerro de sua 
sempre lembnldn espOSl1, mDE', ｾｯＧ＠

gl'a e avó; ｢ｾｭ＠ COUlO tol'na m ex· 
ten::!i vos ('s 8NIS l!gl'adecimentC>l5 a 
Dit'ectol'ia e philarmeniclI da S, 
M, T3abitonga, por se terem I ｢ｾ･ﾷ＠

quiosamente,incorporados,1\!) GleSIllO 
enterro, A ao H, Fern8nc10 de Cal" 
\'alho e demais pessoas que os nu, 
xilinram durante a enfermidade da 
mesma finada. hypothecaUJ tambeIU 
o seu reconhecilllento de gl'atiJão, 

Em 23-2-907, 

ED1TAES 

t1'ia,-Nesta, -Ami o e SI', -De O Cidadão Antonio da Costa Pc' 
envolto COm meus gradeciOlcntos D, Anna Maria de J, Santos, Au- reira, Juiz de Direito l' Supplen' 
pelu modo que noticiou minha che- gusto Affon-o dos Santos, Mal'tinia- te em exercicio, da Comarca de 
ｾ｡､ ｡＠ a esta cidade, venho trazer- no Augustcl dos Santos e familia S, Francisco do Sul, e Prp.&i' 
lhe por estas linh9.s minhas dijspe- veem fazer publica a sua divida dente da COIUUliss!lo de Rf" 'i' 
di das, pondo a SUl dispusiçãO em de gratidão às pessoas amigas que slto do alistamento eleitc1rul, etc 
F lo l'ianopolis, meus diminutos os acompanharam durante o dolo- Fnço publico pelo presellte que 
prE'stimos, pedindo ao mesmo telll- roso transe da enfermidade e Con- foram encerrados nO dia 14 do cur' 
po n fuv o!' de agrapecer por 'uiru sequente falJecimento rle seu ido- rente', os trabalhos da comruisEã,) 
ao hospitaleiro povb leste pedaço latrado marido, pao e sogro Affon' de ReviSão do nlistamento eleitoral 
de noSSo E5tado, a que dedico par, 50 AUgUito dos Santos, deste Municipio, de conformidade 
ticular sympathia a immerecida A todos os cavalheiros e exlllas, com [\ lei eleitoral em dgor, e que 
consideração com ue fui rBct:lbido, ｦ｡ｬｾｬｩｬｩ｡Ｘ＠ quo passaram noutes á. sua n acta do oncel1'amento dos tl'aba' 
principalmente pel honesto Com- cabeceira, aos que acompanharam lhos é do theor seguinte: -«Acta 
mereio desta pru que mais uma o fI:Jretro, enviaram corons e final- da Conclusão da Hevisão dos tm' 
vez dIstinguia firma Oliveira mente a todos quantos prestaram a balhos eleitorues deste municipio 
Carvalho & Irm os, dn qual façu ultima homenagem no querido ex· de SãO ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ｣ｯ＠ do Sul. Presiden' 
parto, com sua resadissima con- tincto se conlf'ssaru eternamente cia do SI'. Costa Pel'eira, AOS qua' 
fiança, gratos, torse dias do mez de Fevereiro de 

Levando a m is grata ｲ･｣ｯｾ､｡ﾷ＠ Aos distinctos clinicos Dr. Luiz mil novecentos e sete, nesta cida' 
ç1l0 pouho a 4ispOSiçl'lO de meUS Gllalberto e Dl', Pedreira fazem ex' de de S. Francisco do Sul, em 
H!l1igos, meus ijlsignificantes pres- tensi \'0 o seu reconhecimento pelo uma das salas, o!lde funcciona o 
t tl lJOS na Capital do Elstado a rua esforço empregado, de que a morte Governo MUDlc:pal, presentes o 
Alti no CorrOa, Il

t, 54, onde seID' zombou; bem a8!im agradecem pe' 81', Antonio da Costa PereIra, Juiz 
pro recoberei COiU particular agra- nhoradUs a quantos corações vir- de Direito da Comarca, 1. Sup' 
do suas ordens, - 811bscl'evo ·me \ tuoaos que, desta cidade e d'outras. plente em exercicio, e COulo presi' 
vosso patrÍl:io e admirador, ./oàQ : lhes mandaram p,ezames e telegl'um' deute da Com missão Re"isol'a do 
Pedro de Oliveim Ca1'valho , mnS de condolenc18s, alistamento eleitoral deste n,unlCl' 

S. F'ranciscQ, 1- 3- 907,» S, Francisco, Fevereiro de 1907, pio e os demuismembl'Cls della os 
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A P\TRU 

I 
Sr. Jo().o Man'a Cardo o, Gnspar la 10 ｨｯｲ｡ｾ＠ da Illnnhit. parn abrir 3 J oaquim de Pa ula Alves 
Alberto Samy, Calixto Jo Tava' a primeira se lio judiciaria do 
re, Antonio Tlwares de Oliveira, corrênte anno, que trabalhará em 
Jo é de Pinho Castro, Jo inu ?lI1\' dias con ecuti\'os em uma da sala 

Freguezia da Birra Velha 

chado Pereira e Alfredo 'oar do Governo Municipal desta cida- 39 Mi!!;uel Antonto de Freitas 
Gome , pa ou n me ma Commis' de; e que havendo procedido dos 40 JoM Vicentl:l de Mello 
silo depois de encerrado o traba' scrteado quarenta e oito jurados, 41 Thi motheo .José Bernardes 
lhos e ubscripta nquells a conferi I' que têm de 8ervir na mesma sessM 42 Jo ,é Pereira de Miranda 
a Revi o, a que se procedeu com na conformidade dos ArtigOS 326 43 Vicente Gonçalves de Souza 
os documento que lhes sen' iram o 32 do Regulamento n. 120 de 44 :Silvestre da Silva Chaves 
de ba e, e ,'erificou nllo ter dado 31 de Janeiro de 1 42, e do Arti· 45 F liciano José Coelho 
a eliminação de eleitor algum e nem gl) 62 da Lei 11. 205 de 1 de Ou- 46 José Antonio de Moura 
deixado ､ｾ＠ er incluido qualquer tubro do1 05, foram sOrteados ｯｾ＠

cidadM que para i so requereram jurado eguintes: 
que foram tre (3) eleitore o quae 

o os eguinte : Arthur Honora' 
to de uza, Jo!lo Fernande Dia 
Quaty e Leonida Branco. Em e' 
guida procedeu a di tri"'uiçllo 
､･ｾｴ･＠ eleitore de ns, um a trt! que 
vOtarllo n/l l' secção no edificio 
onde funCClonaa uperilltendLncia 
Municipal. E, por nada mai haver 
fi tratar' e deu 1\ Commi ão por 
terminado os tmb lhos da Re\'isA(. 
d'uccordo Com a lei em vigor, de' 
terminando que da pre ente acta 
fo, extrahida uma copin para ser 
pubhcada pf'la impren a, e convi' 
dado de _e modo o intere .. sado 11 
apre entarem os eus reCursos den 
u'o do pra o de quinze dias des a 
data li junta l'e pecti\'a. E, para. con' 
ｾｴ｡ｲ＠ I vrou'se a pre ente acta qu 
vne a ignada pelo Pre idente e 
mais membro da oUlllli· !lo. Eu. 
Jc.::;é Augu to Nobrpga, e crÍ\'ãO 
do judicial n inrlo de ,eCrt!tal;O. 
a e"crevi e tambem a signo, (As' 
iO'nado I Antonic da Co ta Perei' 

ra, JC lào MafrA Cardo o. Antonio 
Tavare de Oliveira. Alfredo Soa' 

fregoezia de N. S. da Graca 

1 Jusé Marcos de Freaa 
2 Carlo Nebrega 
3 Deucleciano ·obrega de T oh do 
4 Alfredo oares Gomes 
õ Jo é de Pinho Castro 
6 Boavelltura daCcsta Vilihas 
7 Cypriano Jo é Corrêa 

Antonio Lope errãO 
9 Augu to Afton o do antos 

10 Franci co Victor Leão e SiJ va 
11 Domingo FernRnde Corrêa 
11 JoãO Ho tio 
13 Francisco Pel'eira de ouza 
14 Joaquim J ose Gonçalves 
16 Joaquim Cabral Pereira 
16 Antonio Felicio da Silva CorreR 
17 Jv ｾ＠ Carlo Alve 
18 AlIon O A ppoli lIario Doio 
19 Miguel Hudrigues da Cunha 

Bompeixe 
20 Reinaldo Lucio de Oliveira 
21 Francisco Cornelio da Cunha 

Fregoezia do rmty 

re Gome. Jo é de Pinho Ca tro, 22 João Pereira da Costa Lima 
Gn_pnr Alberto Samy. Josido Ma 23 Antonio Francibco ｾｉｯｲ･ｩｲ｡＠
chado Pereira, Calixto Jose Ta"n' 24 João Jesumo de :'Ilira 
re . E para CJ de\'ido fins mandei 25 João Antonio GlheS 
affuar o pre,.entll no lugar do COso 26 João Horminio de Souza e Oli, 
tume e publicar pela imprensa. '. veira 
Franci co. 22 de Fevereiro de 190i 2; José Pereira da Costa J unio:, 
Eu, Virgilio Augusto Nobrega, es· 28 
cri vão -cb tituto do Judicial que o 29 
e. cre\'Í. (A iguado) Antonio da 30 
COMa Pereira. E tá conforme, O 31 
escrivão BU hstitu ". Virgílio Au: 32 
gu f,t) Nobre!Ja , 33 

Porfirio Augusto Borges 
Antonio Alves da 'ilva 
'I bano Antonio Moreira 

Eduardo José do Carvalho 
Grt!gol'io da Rocha Coutinho 
Franci co do 'ascimento (')a-

br.1l 
O cidadll.o Antonio da Costa Pe

reira, "uiz de Direito l' up?len· 
t.e em exerci cio da Coml1rca de 
'. Francisco, na f6rma da Lei, 

etc 

Freguezia do aby 

34 João Mnrce!lino Alves 

Faço saber que ､･ｾｩｧＧｮ｣ｩ＠ o dia 
2 de Março pro. iL10 l'ntrante. pe· 

35 Ago tinho Machado Lima 
36 Eduardo Ledollx 
37 Augusto Kruger 

Fregoezia do Itapoeil 

4; Catulinio Un()fre ds Rosa 
4' ｊ ｏ｢ｾ＠ Estevão da Rocha 

A todos os quaes t:l a cada 11 m 

de per si se convija. bl:l m COmO R 
todos em ｾ･ｲ｡ｬ＠ para comparecere m 
no referido dia, hora e lugnr desi 
glladob, Co'110 nos dias seguinteR 
ElIlquanto durar a sel:!sl\o, sob as 
penas da Lei se falt!ll'e m, E pnra 
que chegue au cOllhecimente de 
todos mandei pa 'sal' () p rescnte 
Editl\l qUE' será affixauo no lugar 
do cO.tume e publicado pela im, 
prensll. o remettido aos juizes de 
Paz para as nottf!caçõeb respecti
vas dos jurudos que se acharem 
em seus distri('tos. Cidade de S. 
Francisco, em 28 de Fevereiro de 
1907. Eu, Virgilio AUgusto No
brega, escrivão subssituto o e crevi, 
(Assignudo) Antonio da Costa Pe
,'eira. Est4 conforme. O escri " lI.o 
substituto Virgilio Aug1l3to Nn
brega. 

ANNUNCI08 

A
LUGA'SE uma ch!lcnro, 
COm terrenCtS para plan· 
taçllo, propriu para fami li a. 

perto da Cidade. Quem quizel' ve' 
nha tratar Com O pl'oprietario, que 
reside a rua da Graçu n. 17. 

Joaquim Antonio C?rrea 

CASA 
Precisa-se alugar I1ma Cllsa 

boa, COm duas sal6.s grandes pelo 
menos e 3 ou quatro quartos e 
!J,uintal, no ce ... tro da cidarlo. Alu
guel seguro e bom trato li CRSa. 

Informa'se ncsta ｲ｣､｡｣ｾＧ￣｣＠
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