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Meios pralicos pm tombaler o gorgg
lho do milho 

(ConclUSão) 

110 .; aeae I" • milho • O 
ultmeüer • ama expoalçlo. 

Obeervo q_. • o milho _ eu- ｾＮＮＮ＠ ela •• 
obe ｾ＠ JUrgulbo. a1pm .. leman.. ...... • • ele 

depoll de collocado a.. y".lhal, .; PIOprio. • eoa .... ·rlllO.I....... cio 
qRol ｾＱｉＦ｡｡ｉ＠ estio mal taparias. gol'@ulbo : 

FlOalmente, • coneervaçAo da 1-. Nao emprerar ....... te te-
ｴｉｾｄｬ･ｄｴ･＠ e quedo de pouco cui- trangeirn ou de origem deee ..... -
dado, o que, em re"lidade nllo cidn; 
cUHta muito pela POUCR qunntidade 2°. Evitur O odl1ltardamea&IJ das 
que se lIeCe!I.,ltR. qualidades de milho doro, plantt.n-

Um ｧｲｾｮ､･＠ descnido, milito go - do·se ＱＰｄｾ･＠ do milho tenro 00 elll 
ruI, constste em esperar o ultilllo estaNes dltferentes; 
momento para ｾ･ｰ｡ｲ｡ｲ＠ o milho para . 3'. Fazer dUllS semeaduras prin' 
semente. Isto ',ccII8iona dous ma- ctpacs: urna mais ced, outra o 
los: lIão se póde sompre separllr mais tarde possivel ' 
o melhor e toda a partida pOde tel' ＴｾＮ＠ Quando posbivel. fazel' qU\l 
pnnclplo de g'lrgulhu ou ovo. o I1Itlho recebl\ alguma g('ada antes 

O milho pal'a semente deve ser de () ｲ･｣ｯｬｨｾｲ［＠
separado, desde o principio, qUlln 5'. Effertllar outl'lIS >,omcadul'As 
do Se fará a pl'imeira colhoita de- secundaria::! em ｊｘＧｲｩｯ､ｯｾ＠ de doml 
ve·s(- seccal-o em lognr livre de ou tres mezes durante t, nnnOj 
gorgulho e env8sal-fl, de8de que 6°. Não de:xllr abs .. lutarnente 
ｴｬ ｾｴ･Ｎｩ｡＠ bem secco. nenhum ｲ･ｾｴｯｬｨｯ＠ nas ｰｬＸｮｴ｡｣ｾＬ＠

E como as bOllS vasilhas sempre nom griloi perdldod em parte al
｣ｵｾｴ｡ｭＬ＠ é ｮ･｣ｾｓＸＸｲｩｯ＠ aproveitaI-as gUIllIl; 
bem e nAo guardar para semente 7°. ｾｲＸｮｴｾｲ＠ n. mai8 rigoJ'{ls/\ lil11-
ｾｩｮ￣ｯ＠ o milho melhor e mais escu- peza nus ed,ficlos onde 8u arnHlzelle 
Ihido. Isto é necessario tamberll o mllllO; 
(:01' outro lado, si SE' q ner que a 8·. Queimar os telheircs provi· 
qUlllidade não degenere e dê boa sorios onde se guarrl ou o mílho, 
producção. antes de o dr,bulhar, desde que te-

Consert'ação da semente-E' fre- ｄ･ｶｬｬＭｾ＠ escolber 8S espigas nhn IIpparrcido o gorgulho; 

t d d 
'1 maiores, melhor gl'snulndas, de lI". Debulllllr o Illilho atacado de 

quen e o caso e per er-se o ruI ho .. 
de8tinado para semente por causa grãrJ maior. Quando se desgruna, gorl'ulh o fora ､ｬＱｾ＠ pluntações e 
do gorg ulho . Isto aContece por des- não se deve gUllrdAr para semeu- queilllar nesse CII SO (lS capulh08; 
cuido . te sinAo a porção do meio; està 10:P \(Indar de terreuo cada 

O mais seguro é guardar as se- provado que os gril03 d. o p.J e os ｡ｮｲｬＮ ｾ Ｌ＠ dt:ixando , Bi p(tssivel, certa 
d t d" d t t distllncia entro o milh ｾｲ｡ｬｮｯ｜Ｇｯ＠ e (l 

me ntes eru vasilhns bem tapadas, a ｰｯｾ＠ a .. 1/ pro uc o In erlOr em 
t dad 1 d d 10gBr do anti.,ao. 

sendo especises para o Caso os quun I e e qua I a e . 
garrll fõe8. Uma preoccup8\!10 que preju- 11.;0 Introduzir ns qualidades 

P rocede-se assim : quando o mi o dica e permitte aO gorgulho eXer· puras que os indios cultivam; 
lho j à está bem secco to rua-se f\ cer maior ･ｾｴｲｬｬｧｯ＠ é a de ruuitos 12.;0 Apressar u colheita d,) 
pOr ao sol e quando està mais qu(\n- lavrndores que julgam que 1\ se- milho atl\Clldo no plllntação; 
te colloca-se rapidamente no gar- mente um tanto velha é 1\ mel boI' e 13 ｾ＠ Introduzir (t uso dvs SCCCI\

ramo e se tampa . que o milho muito novo nlto é boa dores para eccal' .;em perigo e con · 
A ta mpa deve 861' perfeita e co- semente. ｳｾｲｶｬｬｲ＠ o milh o; 

berta. de bom lacre ou côra. No Por conf.equencia, julgam neees 14:=> Pertiog ll :r o ｾ ｯ ｲｧｵｬｨｯ＠ 1108 

nume rO do casos, a somente S6 sario guardar a semente muitos milh os desgranlldos por Illl'io da 
Conservará perfeitamente. Succede, mczes e com isso augrnentar 8S exposiç!lv 1\0 s,,1 e do 1ll0,·i111PlltO 
entretanto, algumas vezes, que o probabilidades de invasão do gor- como acimll se purticulnri u; , 
milho já vem do roçado com o ovo gulho. 15;0 Sepamr pro'nptamento o 
do gerg ulho. E' um erro. O grão é muito bom milho qne se ､ ･ ｾｴｩｮ｡＠ pllrn sementP· 

Nesse caso , pormais que se ex- para semente, desde q/U esteja ma- 16 ;0 '110 gun rdnr se não amelho; 
ponh a ao sol, o gorgulho nascerá duro, nlfo precisa tao pOItCU que esteja semente , secc/\hl. be m ｾ＠ guardal a 
e m pouco tempo naS vasilhas; en- secco. em ｾｬ ｏ ｕ ｓ＠ vasilhas. 
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A P.\TRI. 2 

1-;: F t Protrra 'o d- IlIprAl1 ., I Ao ｩｬｬｬｬｾｴｲ･＠ 8r. corunelOlivcira. • I 'H! r LI • :;em 11101', qll,lIl' ,u' u 
U') c 1I\'('nh,\ ti' .?C'Ulent Illuito foi dirigido o, ･ｾｬｉｩｬ｜ｴ･＠ telegrnllllDa: 
110\;1 ' .'0' ｅｾｴ｡､ｯＧ＠ ｮｩ､ｯｾ＠ acnba de cCorou('1 J os;, AutOnio Oliveh'a, 

1 ';: ｐ･ｲｾｕｬｬｬｩｲ＠ｾ･＠ que n.'.a sI' ill\'entuJa UJlH\ lIluchint> dohn' S, FrilllCiscQ'-S,lUUI\11l0S cnthu' 
ｉｬｬＧｲＬﾷＨＧｧｵｩｾ Ｍ ｯＬ＠ o ",,!!rl'do 110 triulllPholdOl'l\ outoll\atic,\ que se ocha pre' ｾｩ｡Ｂｴｩ｣ｩｬ｡ｬ･ｮｴ･＠ V, EX:l, extrllOl'dina' 
ｬｾｴＮ￭＠ prillcip'll111 nt n:\ llliulICil'si- sC'lHoruente <?xpo,;ta e:u IJolldre e rio exito ｣ｯｮｾｴｬ｜ｮｴ･ｳ＠ succe SOB Ligl\ 
l!al!'" e c ｮｾｴ｡ｬＡＨＧ［｡＠ ti' cadil ｰｾｳ＠ oa e eU! \ aria' cidades importantes, ;\foritillla Brasileira, toda Repu-
11'\ ,('1::10 COIllJIIU'U de t t!ü (I agr:, E' ｣ｬｊＩｰｲ･ｾＺｬｊ｡＠ não nOlllonto pala ulica parnb us, -.Jugusto Vinhaes, 
('lIlt 1'('" doul'al' j eH'1H1CS, COIllO tallluem para ｓｾ｣ｲ｣ｴＺｬｲｩＨｊ＠ ,GemI. » , 

Dl'. ｊｊｯｩｾ￩Ｇ＠ ::;, Brrtoni (I sellar, pOr I(lixa', rotulo" do cu' AgradecIdo' pela deltcnde:-a, de 
d reco e al'l'ulllol'os ｾｭ＠ pllcot" e nos ｬＱｉｯｾｴｬＧＡｬｲ＠ e fOl'llecer O onglnal 
,,'Cos para a t'xpeuiC;io, I pnm trun nipção, -._ .... - ._-

H.1RP I DO 1RI. TE 
E,ta IHUl' h illa é ba. tu n te co 111 ' --

plic'lu:1, p c nllll occupa pouco l'. pu- Chegou, 110 ultimo ｰ｡ｱｵ･ｴ｣ｾＬ＠

Ç<) e ｈｬ｢ｾｴｩｴ｜Ｑ･＠ " .rabalh() dl' UIIIl\ vindo' do norte, para a "Phul'tIla
Cl'men ｾ＠ de bnll;tl. cia ｾｬｩｬｬ･ｲｮｬＬＢ＠ ulll grande e \'arindo 

eu ui li r3nlo V lura em melWs de ulna hera sortialento de ､ｲＢｧ｡ｾＱ＠ pcrfulllarills 
\"Il ri ". lllilhtue8 de jOl'llllC8. que fi' e appnrelhlJs ｣ｩｬＧｵｲｧｩｲＮｯｾＬ＠

.101'1' r ; IlU.\ jo)ven é de\'(!I'<l, 
ｾ･ｲ＠ .. fiz, pc> i, é na mocio!t\(le 
I 1 C' vh'umo: de onho e chim ＧｬＧｴＱｾ＠
E d i, IIIOS· IIh:llllhahulII:1nidarle 

].' t.io ,dI/) voar,,":' i illmC'11 ' i d ,111 e 
r enll tlP!?!];! ' \'inl f' uma orilll 

C,lm i,m\letliatalUcnte prolll pt· .S. 
c 1111 ｃＧｬｈｬ･ｲ･ｾＧ｜ＬｳＬ＠ aOl!Jl'ludos L' clllJla' 
｣ｉＩｴ｡､ＬＬｾ Ｌ＠

C'm I'ep:i trador autolllutico ada' 
pt'\I!o aO lIlachilliblllO illlpedoqual' 
IUCI' traude ou inexactidão, 

PARTE NOTICIOSA 

(ver., , _-\0 CXIllO. br. DI', Luil. Gual!)erto, 
COIllO c tri te dei" r,se na ｯｲｰｨｾｉｉＭＬ＠ Pn\ iLlmo as mais ,inceras fuliei' 

(d'ltle I ｴＮｉｾￕＨＬＸ＠ pru' tCI', 110 dia d' etc, COIII ' 
O «li' j .. ram ielizl' noutras éras, pletado Illais IIIJ1 allno lI!1ua pre' 

ICio,a e utilidllla' exi!'tC'llcia, 
• [ € u D U', i o':. o DI) ,,('ruI l' ti 15 ',Exa., por ｾｴ･＠ rn"ti VO, I'ec'e' 

(annos beo Illtlito parubens de diver aS 
Dl'ix:!l', ,orrill l!l, Os carCeres lIlun- pllrle , 

(danos 
r ,li-,IH.', C:l \'0' peço, a morte ne ta .'0 lar do nosso di tincto amigu 

(idade. J ,ãO Vieira reill ou 1;0 dia 5 a 

! rnai,,1' alegria por te r pido tlata Jo 
E \Ú', que olltr 'h.,,'a brillo.'l 'te 'eo ｡ｊｬｮｩ｜Ａ･ｲｾ｡ｬＧｩ ｯ＠ natalicio, uem 

Ｈ｣ｯｭｭ ｩｾｯＬ＠ cc lll/) da ,ua Yirtuosa. e muito di' 
1.1 ' , qU'lIdo en morrer. au meu ja' I glla ｅｾｰ Ｇ Ｎ｡Ｌ＠

'l F ,i triplo o prazor, pois 110 mes' 
E I: lIe do fdh: i nm, . ｡ｵ､ｾｬ､＠ ... (} ,di(l ･ｏｉｾｰｬ･ｴ｡ｲ｡ｭ＠ 10 911núS de 

l'asnd,::>, Receberam muitas felici' 
taçõe. a noite e a dbtincta socieda' 
de 13 de ｾｦ｡ｩＰ＠ lhes foi cumpl'i ' 
lIIenlllr, 

xxx 

.r .. *. 
Porquo 1.7.,1,>, morellinha. 
E., ｾｲ＠ l f)5 d ingrata? 
E' :l i m CJI tu me q ucre 
-. Tão O cl'eio--' uma ingrata 
1l0ntcUl rdo cnntellte 
C"JI.I m-Í!!O únir de am(,r., , 
B oj I 10 volt", o ｲ ｯｾｴｯ＠

• h.i li"eiro (' COll \'fiIlCOI'", 
I o ri !l': i' f O sabe
j)(>pois J" ter" ferido, 
O :1 cn (' r-I'::i ,oh ! FIO .. ! 

• * • 

ｾｉ Ｑ ｉ＠ felicidades e 1I 0S 'o; parnbens 

'l'amucIU no dh fez annos a 
I ｩｬｬｴＨＧｲ･ＬｾＱ＠ ute e gentil ,enhorita 

I 
ｾｊ｡ｲｩ｡＠ Eugenia de Oliveira, 

! Congratulamo'no pOI' tão feliz 
aconteci mento e fazemos votos pela 
sua felicidade, 

A mez:l de rendas c tadoaes des, 
la cidade, está procedendo á Co
bl, IIÇ'l do imposto de patonte por 
\'C'IHla de bebida espirituosas, re
lati 'o :lO 2' seme tre do correr.te 
exercicio, 

A meza ele rendas fedpraes d'PStl1. 
cidade nrrecauou dUl'lllltC O IIle% 
ｰ｡ｳｾ Ｚｉ ｵｯＬ＠ a quantia rle G3:89R 022, 

Granue e 1!1I1jltuosa foi a. rcCe
l'C;ilo que teve o J{ovd,no, Parire 
'l'opp no ch , ｾｮｲ＠ ua capi ral do Es
tado, por oCl'Il,iilo da SIM volta da 
Eurll pa, 

Sua RC\l ltlla. aqui chegou 11<> 

ulti'lJo vapor :til mão "Hall" e 11 ') 

d· , f' I IlIe mO III ,Pgul 110 .," ,IX 

V'aqui fplicit:.tIIlOM fi CIO sympa
thico quito ti istincto bacl'l'dote . 

Ante-holltem o DI', P'olippe Pe
dreirll malldou rezar uma IlliM,n, 
pelo descanc;o ｾｴ･ｬＧｬｬｯ＠ elo sen 0gl'O 
e Illlligo o (:ol'onel Va.yirl Ferreira 
Lima, ha seis mezes lallecido no 
E 'todo da Bahia, 

E ·teve a pa. ｾｃＧｩｯ＠ entre ｉＱￓｾ＠ (1 

sylllpathico Ol"iopim ｾＡｩｲ｡Ｌ＠ talentoso 
Hl'dattor-U hefe d:.t "Gazeta de Jo
inville ," 

ｖｩｾｩｴ ｯｵＭ ｮ ｏ｢＠ o nnsso joven COn
terrnlH'O PIl\cido C, Percira, ('m
pl'e12 ado no COllllllc!'cio de Itnjahy. 

Gratos. 

o dia de hojl" é cCJIIsagrado :\ 
cOmmelll'Jl"!lção da Rapuulic3 , da. 
Lib"rdade c da Ind,'pC'ndellcÍrL dos 
PO\·OM AIllCricanoR. 

lloolisa-sc h(}jc o cspectllculo or
gallisado pnlas ululllnas do Extc\'
nato S, ｆ｜Ｇ｡ｬｬ｣ｩｾ｣ｯＬ＠

Clt Illnmos a atLenção dos 8\' , 
COIl! Ulel ciantes, para o edital pu
blicado na becçãO ｣ｏｬｬｬｰ･ｴｬＡｬｬｴ･ｾ＠
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Snb.elllos quo Uma ｾＢｍｗ＠
sy IIdicl\to ou que ou*,o ｮｵＬＬｾｩｩ｜ｪｾ ｾ＠
Ｈｬｲｧｵｮｩｾｬｉ､ｯ＠ elll 
P iU'1\ illullIinar Ilquella cidade 
luz E'lectricll (l que pretemle ou 
rcq nerCO pl'!vilegio a nOIil!& ' 
cipnlidnde para o lI1e91110 fim, Sua,e boje, 

Magnifica ｩ､ｬＺｾ＠ e soberbo efeito pari 'I norte o ar. W.t1ti.er EI •• er.,lbllbw 
se noS fosso posslvel obter tno gl'&.D· que eaeVe entre n4I aipo 
de IIlclhol:ulIl(-nt?j 'III\S 009 parece -- do MiDiateriO •. 01_",-
de ｴ Ｌｾ ､ｯ＠ .Illlposslvel, porque, lleja Bico. inglezese (rancezel. com terio da Justiça. da ...... 
ｱｾ｡･ｳ＠ f'lI P'III as condições " nossa ou sem argol1a T ti G t') b' t t' . d d . d 1l d ' , li ne, eu I e; 1'1 ma repar IÇIleS, 
C I a e ali! :.l n, ｾ＠ po e s('r ill U'lI i, C08 pretos f! \'ermelholl, para gar- ficoções por meio de tel&em 
lIoda a luz l'lectrlcn, A n1\o tcrOl('S rafAs, 80 IIIl Phllrm8cia Millel'va, _ 
bôa luz, nM Convem cogitarmo!! de Na PharDl8cia Minerva vende, 
UIll melhoramentu que nos vonha Com ses,l\o magna, commemo- fie : Emuisllo de Seott'l! a 2$400 O 
cllve:gonhar. COIllU acontece a Illui · rOll, no dia 4 dv correllte o 5' an- vidro' MalJ'nozia de l\I'lIIny a 11400: 
ｴ ｾｓ＠ outros ｬ ｯｧｾ ｲｯｳＬ＠ e,. ､ＮＧ･ｳｾＨＩ＠ qut' 11»- ｮｩｶ･ｬＧｬｉｕｲｩｾ＠ de Sua ｩｬｬｾｴ｡ｬｬｮｩｬｯ＠ a hu- PiI:JI;s d; Ayer a 1$300 e todos 
ｓｬｾ＠ é, a !l,ossa, ｲｮｕＱＱｬｃｬｾ｡ｾｬ､ｵｾｬ･＠ não manitaria Associação 1rm1l0 Joa. os preparados phal'lnaceutico8, COID 
rL \ e cumede t UIll pl'l vtleglo que quim, de ｆｉｃＩｲｩ｡ｮ ｲＬ ｰ ｵ ｬｩｾＮ＠ gronde reducc,'ão. 
e.n linda nOS pode aproveitaI'. 

Hospedes e \'injallles ａｧ｡ｦｬｬＧｬｬ･ ｬｬｾ ｯｳ＠ uccasião opportull!l 
e não queIramos principiar por 
onde ('s .. utros aCabaJlJ, . Etlta semana aqui estivcl'Illll e 

:\felhore:ll'ls fi que eXIste, levan ·1 hospedaram-se no Hotel do COlll
d,,-a uóa até d"po is de meia nuite, I mNcio : 
llCCI.l dl' ll(lú-a nas n" ites que a Ina Bernardo Stumm, Cri"pilll 11im, 
suh,,' tarde e rec ,! lIel'-:;e côdn, e Eugenio Moreiro, Pedro Kn '}ib JII 
gOS tCllI OS o" nossos pouc ps recur- nior, Mario Lobo, Emilio Raguse 
sOs CUlll outroS melhoramentos de I e Senhoril, Leopoldo Correia, Fu
mais llf'ces"ldnr\e e Illenos IUXQ do I nan(lo Lepper, J,ucio SOar<ls, Dr. 
que luZ electric:\, como por exelll-: Octavio Carneiro e ｳｾｵ＠ irmão, 1'0· 
pI o, 11 m edilicio municipal, urna nyantf', Carlos Hoepeck Filho, Wei· 
cadela, calçamento e ni\'clalllentú bel' e Senhoro, Dr. Costalltino e 
das ruas. etc" etc. Oal. Procopio Gomes de Oliveira. 

Somos cOlltrf1l'i"s a illllnlÍnllção 
electrica, um :t veZ que llão a pos- Chá Halllburgo. Chambard e 
salllOS te l' CII1 condições de ser elo- Sallde PCl'estello, encontra'se na 
gi:lda. 'Pharmacia Minerva, 

Sà sofTl'el'á de espinhas, sardas, 
t':11 pi IIges. panl1us. caspas, dartros, 
eezenas e todas as molestias da 
pell(!, todo aqut'lIe que não der 
I1 lna chegatlinha á "Pharlllac in 
:\finet:va," e comprar UIlI vidro de 
"Epitlermina" , quo alem de pl'es 
tnr estes beneficios é um excel
lel1te perfume, 

Yolunlnios do Paraguay 

A COOlmissão de Finanças do 
Senado acceitou o projccto de pa · 
recer apreseJltado pelo sr. Felicia
no Penl1a sobre a sltuaC,'ão ､ｯｾ＠ vo · 
lllntndoH da patria sobreviventes 
da guerrll do Paraguay. Ao aft. 
l' apresentou o relator u ma emen
da « concedendo vitaliciamente a 

ｅｾｴ￡＠ e llJ festas (l lar do nosso Cúntar da d3ta da lei, U(lS officiaes 
alJl igo R .. dllhrio C. ｐ･ｬＧ ｾ ｩｲ｡Ｎ＠ tele, e praças de pret dos corpos de vo· 
grnpl!i sta ｾ｡＠ e .:tação da ViJla do luutarios 111 patria, dn Guarda Na
Phraty , pelo nascimento de :lua cionnl, mernuros de tribunaes mili , 
filh inhl\ Allre lia. tarcs e estudantes de medioina, o 

PlIrabcus. I soldo actualmente vigente COrros' 
pondente ás patentes que tinham 

11'1 j"':ld' ll'eS ao ' idros zincos e I na l'pocha em que foram dispensa-
o ' I . T O It eSll la ltc , de um c dois litros. Co' , dos do serviço ｲｮｾ＠ Itar. > ,re a ur 

m:lures pflr:l hom ens e mulheres, prupOZ e a ｾｏＮｄｬｕｬｬｓｳ￢ｏ＠ a('cettou que 
Só ｾ ｯ＠ encontra na Pharm. Minerva. fosse supprlDlIdo o paragrapho que 

o peso da alma 

A alma não e impon,leravcl, ao 
1I10n"s no diz!>r de cinco mE'dicos 
de :\!lesHac hussets; affirmam ･ｬｬ･ｾ＠

até ha"er determinado o peso que 
variaria entre 30 a 40 J::ramlllas. 

Eis como elles ｰｮＧ｣ｾｴｬ･ｲ｡ｬＱｬ＠ : 
Coll caram leitús de moribundos 

n'umà balança excessimmente sen' 
si veI e verificul'I\l\l, i m mediatamen' 
te depois da morte, uma diminui
çií.O, que se nãO explica por no
nhum phenomeno visivel, attri
buelll-na á partida da alma que 
deixa o corpo humano após o obito. 

Parece que estas experieJlcias 
duravam ha seis annos, os medi
ces de New Yerk ligam 'Ihes gran' 
de importancia. 

Para a ｐｨ｡ｲｭ｡ｾｩ｡＠ Mint'l'\'a chE" 
gou a Saude da Mulher , rcmedio 
este, que tem causado grande seu' 
saçilO na clinica medica do Rio de 
Jaueiro, pela sua efficacia nas mo' 
lestias do utero. 

Viajll varn nos Estados U Dido!'. 
em caminhl) de ferro, um ameri' 
cano e um hespanhol. 

O am eri cano não se fartava de 
lazer notar aos seus ･ｯｭｰ｡ｮｨ･ｩｲｯｾ＠
de viagem, nH maravilhas do seu 
paiz. Naturalll1ento a conversuç'flo 
recahiu na veIocidndo d'aqllello 
moio de kanspul'te. O americano 
sustentava que era na Aruerioo 
onde havia a maior rapidez nas 
viagens. 
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-- ｃＺｬｲ｡ ｬｬｬ ｢ｾＡ＠ Il rí o e rial\J u_t 'des I ｾ＠ ［ＬＮＮｌ［ ｾ ＮＮｌ＠ ｾＧｾ［ｬ＠ •• ｾ＠ ＧｾＺｾ［＠ ｾＺｴ Ｌ ＱＺ＠ ｾＡＯＧＣｾＮ［ＮＮ＠ Ｚｾｾ＠ ｾｾ＠ ｾ＠ .• 
I I E 

(I • r-: ｹ ｾ＠ ;W. ;W'. _ . • Ｑ ｾ＠ . - _.i< - -excLtUloll o he"pan ll. ..111 ｾ＠ ' ,. _ . _. - - • 

pa ull:\ a rapidez dn' via:ren é tal ［ｾ＠ E R M I F U GO 
qu' um uia indo de Ciudad n udri , ｾ＠ V 
g) 1':11"\ Madlid, ao pal'arllloi> P tn ｾ＠
ti ma ･ ｾ ｴ ＡｬＬ＠ o. enfll dei 'me CO IU ('I ｾ＠
chele. e, ;c ,-,lntei ela mão pa ra lhe ［ ｾ＠ - RA LlVEIRA-
pr 'spegn r uma bofetada... ｾ＠

- E.. então? ｾ＠ Apprmdo pelo Instituto auililJ'io 
-Quando [\ ､ｴ＿ｾ ｰ ｅＧ ､ ｩ＠ era o chefe ｾ＠

da eH:\çlio Ｌ･ｾｬｬｩｮｴ･＠ que npau ha n\ ! :: ｾ＠ Poderoso medicamen lo con tra toda a -sorte 
de vermes intestinaes 

- 'EC .:tu LIVRE" I ｾｾ＠
ＭＭＭﾫＭｾＭ

ｩｵｪｵｲｩｾ＠

Pcrguntam'llle,e no crinl de 
injuria, ｩｬｾｬｬＩｬＧｴＧﾷｴＺ｡ｳＬ＠ lIão cudo pro' 
vada a distribuição por l1Iui' do 15 
P{' -<011', tica ou não o edi tor de 
Utll .iorllll fOI .. \t!e qualquer re::;polt" 
:-ahilidade que lhe seja attlibuida 
por r,rti:.!;d de redacç&0 'uppo to i 11" 

j 11 ri" fi. 

ElltellllcUl'k que nã() porque a 
Pllhlieiua le 11(\0 tem 'id ,) cntendid[1 
103:0 I ribllnae< COmo condição 
c em(;lItar e 'iUl COillu circumnstan 
tira necitle ntal. 

:-,[. lcllwmente ','IIl' o .-\ceol" 
dão d" ;:'lIpnior Tribunal de JlI ti' 
ça d,- '. P,ml t de 2-1 de Julho de 
1 \)1, 'JIlele d! el:z que nJo deixn tIl' 
:;er punivel a i'ljuI'in publielllla por 
meno !.le 15 Ii '".·"as do ＼ｾｬｴＮ＠ 316 
l'X', i rla art. Ｚｾ＠ 19. !i 3' d,) Cud, Pen.; 
ｾ･ｮｴ･ｬｬＨ［｡＠ do Ｎｩｵｩｾ＠ dr. Lllua Dru
lIFlnd do Tri:). Ci\'o e Crim. do 
Rio ele Janf'i "o, ri" 4 de Setelll-
11: o de 1 !'-; Circ u rn::;la ncinde 
Ace ,r,l ão d ｕｬ･ｾｬｉｬＨＩ＠ Tri hunal de 
l' de Janeiro do 1 fi,,' onde 1>e 
diz que a pllblicid de lIãfl e um 
elcmcntú c n"tituti"<l d ) crime de 
injllri ll, e uma conrlição de aggra
vação: Outril Àccflrclib ､･Ｂｾｯ＠ Tri 
bunrtl, de 20 de Dez:!l1Ibro do me
PoIO a11ll0. turl ,) encol1trad: na Be\', 
da J ｵｲｩｾｰｲｵｲｬ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ \'01. l' pag, 233, 
v, I. 2 pago 9a o .32G, \",1. 5' pago 
190. 

Por abi ｾｐ＠ \'ê quI' na au:;encia 
de pl'OV., el:! dh I 'buiç;"b de j '/ rnal 
p li' ｭ｡ｩｾ＠ de }ri ｰ｜ＺｾｾＢｩＬｓ＠ Hão deixa 
de, el' puniwl o crime de iujuria 
"i,!') que ･ｾｴＡ｜＠ fica cnn"ertida em 
imple p r IlU'" ｴｾｲ＠ qualificaçã,<.-a 

puLliddi\ e. 
O ｾｬｬ｢Ｌｴｩ＠ uti,'o [\,0 ]>njecto do 

c .e!·;;o pc;)nl qU:lndo em di. Cu ,1\0 
lia e:\II1:lrá d·· deputa ús tratan
do llot injuria, diz () 'In. 325: in· 
juriar, isto é offelldcr cmllllluni 
cando com duas ou mais peoas 

ｾ＠
ｾ＠ Es!e \,p r lll ifugo tem Il vnntngeOJ, a le m do outro_ , de n1\o 
:'r.; ó de trui r toda a sorto de lombriga' ComO tlIlllbe l\J produzir 
ｾ＠ ulJla acção balutar do e to 111 ngoc ｩｮｴＨＧｾｴｩｮｯ＠ . . 
ｾ＠ A sua promptl operoção em t0dn os ntaqncs I'epeu tlnus 
Ｚｬｾ＠ pro\'enientes de lombrigas, taeS ComO: con' u!sôe , colicas Ou 
Ｚｻｾ＠ espa mos-d'i lhe uml\ supe rioridade sem rival. 
ＧｾＮＬＭＬＮＮ［Ｌ＠ '. ｾｾｾ＠ Uau li llo lIorn & Olil ei rn,-Unicns fahricanto'-Flol'ianopnlis ｾ＠

ｾＬ［Ｍ ... ｾｾｾｾＮＬｾ＠ ｾ＠ Ｚ Ｎ ｾ＠ .• ｾ＠ ＺｩｩｾＮ＠ ＢＴ｜ＧｾｾＮＡＦｾｾｾｾＮＮＮｊＮＮｾｾＴ＾ＺＧＺ＠ ｾｾ＠ !Iof. 
t ＧＺＭＫＭ［ＧＺＢＢｦｾＺＢＢｦ＠ ::Y:t ", T '* • .... .... ﾷｾｾＱＺＢｦｾ［ＺｲＺｾＢＢＺｦｾｲｾｾＺｔＡｉＧＬＮＮ ｾ ﾷ＠ y ' -X 

reunida ou nãO, Olt directamente, lcrct/ln. 91G de 24de utnbro de 
a launra , a reputaçãO ou o decoro 1 90, todos os cOlllllle rcin ntes' que 
ue algueUl etc. possuircm seuS capital' superior 

Por consl'qnencia não re t:\ du- 1\ 5:000 000, sfIO ohrig-l dc s a rC' 
"ida de .que:; 1\ injuria ｬＱｬＡｌｬｬｕｾ｣ｲｩＧｬ･ｬｵ･ｲ･ｲ･ｭ＠ perante e 'c Juizo no 
pta ｰｵ｢Ｑｴ｣｡ｾ｡＠ por meno ,de.z5 pe,' I prazo ele 10 dins o ｉ Ｇ･ｧｩｾ ｴｲ ｯ＠ de blllHl 
soa ê pum vel, C<lm mUlurm de 1"\' firmas COllllllcl'cioes, que S!lrlí feito 
zàO o de 7e . r a ir:juria impI'e a no cartonO do registro Je hypo' 
tanto mais q lIe o codigo penal cogita ｴｨＨＧ｣｡ｾ＠ de ｾｩ｜＠ comarca, e a aprc' 
de tre::; modo de publicaçãO: ma' sentarem seus li \'rlls em Juizo, ufim 
nu,cripto, ｩｬｬｬｰｬＧ･ｾｅｯ＠ ou litr,graphado. de serCm l'ubricaclos, ｳ＼Ｌ ｾ Ｉ＠ pona til' 
. ｾＧ･＠ Sfl ti ｬＱｾｩｮｨ｡＠ opini:io a ｶｩｳｾ｡＠ da ficarem ujcitos 1\ multa de 200'000 
IUn:lprudcr.CIt\ 1\ que IlOS refenmos. a 1 :000$000. ｏｵｾｲｯｳｩｬＱＱＬ＠ fiCllm talH' 

Um as i!Jnanle bem obrigados 1\ tlpreRen tare!!l Cm 

A Di rectoria da 8. ｾｉＮ＠ Ihbitonga, 
ll ,uito penhorarIa, agradece since
ramente á eXlIl!lS, !'enho\'ita E' 
tephani,\ Barrl'to, ｾｦ｡ｬ＠ ia Umbclina 
<le C;Ut'o, :\!arin Ouilhermina 
Bralldã'l, Elllili!\. Augn. ta Belol11, 
Laura Lopc .. ｾｬ｡ｲｩ｡＠ das Dores 'i\va 
e ｾｉ｡ｲｩ｡＠ Guilhermin,1 Correa, o va
lio o concurso que pre taram pos
,anelo cnrtões para o espectaculo 
em benefício dil mesma, o\'ieelade. 

A Direclol'ia 

EDITAE 

Juizo, nllllualmellt ,pal'a e l' post .. 
o - vh; to - {'s se u S livros 
c o 111 Cs r e b p (: C t i v o s b u ' 
lanços. U regi:tro <lo que se trnt:\ 
c facultRl.i "o aos collllllercillntes 
que pos uirem 'eu capitaes infc' 
rio\' a 5:000 000, mas nem ｰｯｾ＠

isso deixa 111 dp ficar Rugeito a nOYf\ 
lei das fallencias. E, para , quo che' 
gue ao conheciwento de todos 
:nandl'i lavrar o prc:;ente que sen\ 
affixado nO loga r mais publico e 
publicado pela ｉｬｉｉｰｲ･ｮｾｯＮ＠ S , Fran' 
cisco, 8 de Julho Ile 1907, Eu, 
José Augusto 'obrega, e 'crivllo 

I 
que subScrevi, Estavam tres e8' 

,O cida.dão ａｮＬｴｯｾｩｯ＠ da Co. ta Pe' tUlllpil hns t:stadoaes no valor cl<' 
r('u'a, JUIZ de Dllelto e do ComUlel" quinhentos reis, e sobre e!los u 
cio, l' supplenteem exercicio,nes' seguinte: S, Francisco, de Julho 
ta ｣ｩ､ｾ､･＠ do '. ll'ranci co, DA forma de 1 97. (As ignado) AntoniO da 
d'\ lei, etc. Costa Pe!reira, Está eonfvrme, O 

Faz saber que nas termas do De' escrivão, J, ,l1. Nobrega. 
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