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ncdilclol·-t;here- lIl'. Feliplle lIachadu 
redreira . 

-,:00<1 pura O Estado, exit!tolll no 
Paraly às 1II:lI'genll da "iH-ferre", 
du· l'Iu ltHPl'CÚ grunde área nos 
ca:us de bel'ell) ｃＨｊｬｬｬｲＮｩｬｬ｡､ｬｬｾ［＠ ulIsim 

c IIIU ali tlu Ararar.gná, cujo rio é 
lIu'legauIJ 11 ,,<lpor. 

l.prestI •• 

A utorieado poll\ IJCi n. 600 11" 
17 de Outubru rle 1906 entah •. )pj 

C01l\ n ｃＸｾＱ｜＠ banl'ari/\ de Jl1cob Wnl' 
ter & C.. de Londrell, IIS neee!'S!\
rias negr;ciações para n reu!izul:1!.fl 
do empl'e!>tilllo de 500. 000 ｬｩ｢ｲｬｬｾＮ＠SSigllilllll'1IS 

I'AHA. FÓI{A 1>0 :>IUNICIPIO 

. l nnfJ ..... ........... . 

$eme'tre ... ...... .. 

J'.\HA o :>IU:\ ICIPIO 

.A 11 no. 6$OUO 
8 9meslre. . . .. . . .. . .. 3$00{) 

I'AGAMKNTO ａｄ｢ｓｔ Ｎ ｾｄ＼Ｉ＠

, . l $201) . , umero w;u SI) ...... . 

« atl'QzacllJ.. •. $800 
Os vriginaes enviados a 'sta 7'e

dacçlitl, 11ào Sf1 ãJ dev"lvidos Jllesmu 

nàu rendo 'Publicarias. 
O,. ar! ig"s de clIllaboração não 

scndo elltl'egues até ｱｾｷ Ｌ ｔｴｵＭｦ･ｩｪＧｑＬ＠

a I meio dia, 80 5IJrlio publicados na 

eiiÇãlJ seguinte. 

- ＭＭＭＭＭ ｾ＠ ..... .-......",---- --

MENSAGEM 

(Continuação) 

o problema no pO\'<1f\lllento rio 
RO I", que está h"je na ol'(lelll do 
!lia. não tIIe tem passaúo desaper
cebido, o}uanto mais qu e o Il lJSSO 
Estado é UII1 dos mais ｡､･ｱｵ｡､ｯｾ＠
:t se r pov'lado pe lo e lemento enro
pé,·; 11 prova disto está em as nos 
I\ns ex-cohnias q ll C têm pl"Jgl'erli
do adlllira\'c lmente. 

Possuim os diversas rl'giões que. 
IIl O parece, re U neU} as cond ições 
exigidaM pela lei para n",lIaOl ｾ･ｲｬＡｭ＠

creadol> nuclells colulliacs. 
Para merece rlUos ｏｾ＠ favores da 

Uniã", além un, lIberd ado e area 
UUM t03 l'1'en"S, é pl'eciso que ･ｬｬｾｳ＠

ell tejnm sitlllld"s lÍ.8 rnarguns dc es· 
tmr!as de feJ'l'u ou dos rios (Ie na
\' egaçãt) fi vH pc 11'. 

Como terras devolutas <', pOI' 
r. t) ns('qllencia dns molhore:! condi -

E' de tuda CUII\'eniencia purn " 
futuro tI() E,tadu habilitar o Poder 
Executivo a entrai' ('Lll accôl'do CO!!! 

o Governo F ede ral para gosarlllo8 
d"s favures du Decreto n. 6455 
e expedir ｾＸ＠ batiE'S rpgu!ameutareR 
pnra aquelle fim. 

Creiu não ba ver tlifliculdade, 
em viRt<t UOti exelllpios citadC1s que 
O Est1ldo ubtellba que a UlIiào 
tollle a si a creuçi.lo dos nucleos co· 
IOll ines. 

Ulll rumo importnnte da nossa 
adnlÍni ｴｲＡＧￇｾＩ＠ (I" reclama to(la fi 

nOH,n Ilttenção P, a instrucçfio pri · 
maria que se ｲ･ ｓｳ･ ｮｾ･＠ ainda da fal 
ta de Ullla boa organisnçi\o. 

C"n velll relllodelarmos tudo 
quanto telllOd feito ate hoje relati
vo uq uelle serviço o ado ptlll'mos 
u III lJ ü "lJ proghllllma de ensino 
prillHlrio pratico e llJoUel'llo. minis
tl'1ldn por um ｰ･ｾ＠ oal dtJcen te bem 
prC'pllrado. 

A roforma augmentará UI\I tanto 
a despeza actual. porélu se impl'ie 
pelo necessidl1de que temos de 
com bater o aUfllpbabeti81l10 e esttl
belecermoti o ensino da lingua vel'
nacllla nl\s noSSas antigas cúlonills. 

Deveis attenúer prudentemente 
à ｣ｲ･Ｑ｜ｾＧ￣ｏ＠ progresbi va de n9 v()S es
tabelecimentos escolares, conveni
e nte mente localisado8 1I 0S centros 
de populaçãn mais nensa e func· 
cionando em predios apl·opriunos. 
I'eunilldo todas as condições de by· 
giclIe. 

A minha primeira (Alerta foi li 

seguinte: juro 5'1. ｡ｬｬｬｬＧｲｴｩｳＺｬﾫｾＨｬ＠

1 ' 1. e typo 8'1. liquido; mais tUI·de. 
porém, por ｾ･＠ encontr;lr " 11)('1'

cada do dinheiro na Europa ｾＱＱｬ＠
condições muito difficels. p'" dnz (I 

typo de 78. COmo ultimo limite a 
uma ｴｲｬｬｮｾ｡ｩｬＮｯ＠ regular. 

Aquelles ｳ･ｮｨｯｲ･ｾ＠ nãO acceita' 
rl\m a minha proposta pondenllHlo 
que o typo 78 não em pl'Rticavl'1 
na nctunll"ituaçil .. IIlnnetllri,\ l' 'lu 
í6 ·(. liqUido pura o Estad(l, dallei " 
a C·l' rtezlI que, cabO fOShf'm /I('ceitu
･ｾｳｦｬｳ＠ cnndições. o elllpn'stilllo S!:' I'ÍtL 

realisodo. dentrll de trinta di ;ls. 

1\ fj ' caliHI'çãü dus 'escola!'; pl'llllll
ria s fei tlls p OI' inspectol'es rrgionaes, 
limito c'mtribuiní para o augmellto 
da frequencia d"s "lull1lloS e de!; 
envolvilllento da in. trllcçãõ. bf\be 
de todo progresso mr, l'al e llIurerial 
do povo. 

A' vista. porem. de umn rliflc
reuça de 24' 1. para Ｑｉｬ ｾＱｉＰｾ＠ da illl

purtancia I\, receber. nào 111" pare ' 
ceu cr.nveniente continuar IH 11. g." 
dações Selll primeiro babeI' qUIII 
erU a opinião frallca p ince1'l\ du; 
Sl':>. neputnd.. eleitoS pal'n a n,,\'1I 
legislatura, ti quem devia ppdil' 
nesta seSsão 08 meins prpcisus pur,\ 
o pagamento do juro e da :l111(1f'ti-lll 
çào, em uma imporwncin, r.llne;\ 
men oS de 450 ContOS I\nnu<\e'::. 1'en ' 
ds os deputllllos consultad'ls em ｾ｜ｬｮ＠

maiorin, opInado prlo Ilrldialll l'llt·, 
do ･ｭｰｊＧ･ｾｴｩｬｬｬｯＬ＠ escrevi ti 2 de Abril 
do corrpnte :1.0 :'1 representantes I\! , 

Ri o, ela referida casa boncaria: _. 
que nuo sendo possh'el ｣ｯｮｾ ｰｧ ｵ Ｇ ｲ＠

｡｣ｴｵ｡ｬｬｬｬ･ｮｴｾ＠ o emprestillHI pura " 
Estado Hcnd" IH. typo el e 76 Ilqu!
nos. resolvi addiar a tina r('ali nção 
para mai8 tarde; que ｅＧｾｳｬＱ＠ ｲＨＧｾ Ｈ＠ lu-
ção, porem, não importava n'l I'!I ' 

ptum de nOS$a!l neg0cil\<,ões quI' 
qne podium ser ｲ･｡ｬｩｾｬｉ､ｴｬｳ＠ I"I!" 
que melhorasse a SitlltlÇ1l0 d,,' 1111'1'

cados IIlouetnl;os cur"ppo . 
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A ＺＺ［ｅｒｅｾａｔａ＠ A ' ••• 

Em plell I .. éo vnrru c;l\' I tri tf' e Teus olho lindos, mimosos, 
Illcl:.lIlCuliCa, l'llcobrind .. - L' l S ve- Olhnlldu (lS lIIeus empre vi, 
ze. 11 S lU:.llJ[ Ilegro ' da ' nuven' , QUI/. recpio O afastar -me 
ￚｾ＠ V€'Ze' e,parginco ""bre a terra Mas sempre olhava p'ra ti. 
leixe' dt> luz, que ｰ｡ｲｾ｣･ｬｬ｜＠ feito 
de torrente ' de larrrimas, a eterna .\lui debalde qU1Z fugir-te, 
confidente d(l" q\le não abem o Não ver mhi os olhos teus; 
qne é alegria, df. que -onham, e .\Ia requer a dura orte 
"i" elll e 11IOl'rl"U 'onhando... Que teus olho sejam meuS. 

ｾｬ Ｉ ｡＠ \'lI mui di ·tante 1\ l'renntú ... 1 . 

a principio nota' qua. i impercepti- 08 !cus ｯｾｨｯｳＬ＠ s:Io , bnl.hantes, 
,'ei. e cheia' de no'talgin, depoi' E tao hOllltos Jamais VI, 

L' t.\ not.ls tUllltl m '-Ida, IIltei ｾｬｉｬＧｳ･＠ Dá-lJJe de pre ente, portanto 
e ｰＬＬｾ＠ o J tinguir que e ul\n \\'al -' E ta rica jóias para mio 
.; executada na flaut3 e acompa
nhada llll pinhl incon ·ol:\\·c1. .. 

ｾｯ｢ｴｊ＠ o ･ｬＱｴｨｵｾｩｵ＠ :nu do ' apaixo
lIaJ . d,1 serena.ta; as 11 C ttl. obew 
e ,e perdem nu espaço e a lua, 
debru<;ada. IHI' ｾｩｮ｜ｳ＠ do fllllllllPn' 
t I, ｣ｾｃ ｵｴ｡＠ ｾｩｬ･ｮ｣Ｇ ｯ＠ . a "Crenata do' 
trititfh ... 

E o' accordes da wal a \'ã .. pou· 
('o li pOue0 morrendo e extinguem' 
e cOlllpleta11Jente. 

.\I.! seduzem, fa cinam, matam, 
Teus bello olhos Morem:, 
Da-me um cu tigo severo 
Tornando 1.1 vida allJena. 

um tristonho 

2 

, ALLt:ClIENTO 

No dia 27, de complicaÇ0e8 de. 
p/lis do par to, deo a lill a ao area
dor a eXlIIa . sra. D. Anna Rufino 
T rippia, digna e v irtuosa esposa do 
nossa bom amigo Sr. Gentil Trippia. 

.A inditosa Benhora, que tinha 
exceIlentes yir tud t:8 e gozava de 
muita estima, dE'ixou cinco filhi
nhos menoreS de 7 a nnos, 

Nossos pezames ao sen ｾ･ｮｴｩ､ｯ＠

esposo. 

PARTE OTICIOSA 

A 25 do mez p , findo contou 
mais uma preciosa e uti l pr imave ra 
o nOSso ､ｩｾｴｩｮ｣ｴｯ＠ amigo major An
tonio da Costa Perei ra, Ill ui to di 
gno despachante geral da Alfunde-

I ga e Juiz de Direito em exercicio. 
Sinceros parabens, 

Seguia, 110 J,fax, para a Capi
tal do E tado o presado am igo 
major Lucia naldeira, que foi COll-' 

tinuar a prebtar os seus valia o Então c0ntinúu o lethargo da 
IIl,ile, Profundo ｾｩｬ･ｮ｣ｩｯ＠ reina no 
lIHlr. no céo. 11, terra ｾ､ｯｲｭ･｣ｩ､｡Ｌ＠ .. 

eu ul hos, como são raros! erviços no Congre'su. 

O ｾＬ＠ umo da ｮ｡ｴｵＡＧ･ｺ ｾ ｬ＠ é C\'ll\llIU 
lIicativu; ｾｩｮｴＮｈｬｬ･＠ C·lIH Illno e vou 
a dirigil"'llle para ｣ｮｾｮＬ＠ quando u 
biUlllente ouç ) o ladr'ar furioso de 
um (';ia. 

latido 1I110'mentam e ng"1'3 
llo dle' acompanhad.. de um re' 

Sou I' de pa,s ;; na.; ca Içada , 
O'ahi li in tante ｰ｡ｾ＠ am p"r 

llIim dou coi6s na rapid ez ele urna 
t:al'reira de-enfreada, ｰＨＧｲｳ･ＢｵｩｲｬＯＬｾ＠

p ·1' um po ;Inte ｉｬ｜｡ｾｴｩｬｬｬ＠ que o per' 
"eguc rtlÍ\'''sa;lIente, 

E UIl1 d'ellrs empunhando o 
pinho d€: ('(,njul1ctado, Outro de 
flaut:\ em ri.te, c lI'rem o quanto 
lhe perl11ittem a' perna e sOl!1cm' 
e afinal. .. 

Aind ' L 10, j I ) ladrar do Cão, 
furioso por lhe terem Interrompido 
o omn" rep Irador; rindo-me do 
que acabava:lc ver le\'antei ú, 

Cllho p'lra o Cf: I e não PUelll conter 
um gl'itoJ de ･ｾｰ｡ｮｴｯＺ＠ A I ua, lã" 
palliJa e tri te parecendo sempre, 
ria a b)m rir debl"Uçada lias 
(J'7lva do ｦｩｲｭ｡ｭｾｮｴｯＬ＠ .. 

xxx 

Telll uns olhos de matar." O nosso desejo e que tives e 8. 
' llo doi phar6es muito clan,s EXIl. feliz 'liugem. 

Ao nauta que \'em do mar. / 
Ci\ ameolo 

Pedroliva 

E sa 1I10rena que pas a 
'orridente (' mui liO'eira. o 
C(.m olhos de feiticeira 
Andaodo com !!!uita graça .. , 
Esa nlorena que pas a 
Toda .. legante e catita 
'rl"az 110' cabellos com graça 
Um li ndo laço de fita ! 

E não Eiei que desespero 
Por e te llIeu cora<;110 ... 

!V) a minha perJição 
Teus olho -meu dese;per0 ! 
ｾ ･ｕＱ＠ o sei mesmo que c pera! 
- ｾｬ｡＠ o teu laço de fi ta 
Que trazes Com tanto esmero 
E' a ca U"a de tal dl'sdita ! ... 

Traz nos cabellos COltl graça 
l m iindo laço de fita! 
E a Illorena que pa' a 
T oda f!legante e catita, 

Contratou casamento coll1 a 0-

nhorita Maria Paulilla Tavares, fi
lha do nosso amiO'o SI' , coronel 
Reinaldo THvares; o Sr. Alfred(. 
Bruno Nil on. 

.L ｯｳｾ｡ｳ＠ folici!a:;ões. 

RecolhimelllQ de nolas 

Por telegralllllla do Rio, para 
" O Dia", sabe·se flue foi pl"llrogad(, 
até 31 de Dezembro o praso pnra 
o recolhiment·) sem desconto dl' 
todns as notus em recolhimento 
excepto as de 500 rs " que findl1l',í 
o pra o do recolhimento, delll des· 
Conto, no dia 30 do corrente. 

Xa. quinta·feira, 29, chegou de 
J OÍll\' lll e o ｾｲｵｰｯ＠ drolnatico dirigi 
do pela dibtincta actriz l zolina 

'I ;\11)))clar, () qual prptende h (1je fn ' 
zer a Sua ･ｾｴｲ｣｡＠ no Salão Hnl11' 

I ｢ｵｲｾｬｽＮ＠
U ｰｲｯｾｲ｡ｬＱｬｬｬｬ｡Ｌ＠ que será espalha

do, é attrahente e convidativo. 
Au théatro ! Ao theatro I 
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Delllullstl'ftQlo doa 18t ... ,*â •• Ｇｾｍｩｩ＠
chados lia meza de reacl .. _II1II ... 

Qllli4.de ... piem 

A 1'!'Oz piladl) 
Btlnha 
CanHIJ'llell seccos e em consertas 
Fm'inha de mandioca 
Fumo em folha 
Herva- rnatte 
Manteiga 
ｍ･ｩ｡ｾ＠ de algodão 
P olvilbo 
Pontas de pariz 
ｾｯｬｬ｡＠

Velas stearinas 
A guarde n te 
rlrtl!!!e fal'pad o 
ｄｩｶ･ｬＧｳｯｾ＠

Kilo 
c 
c 
c 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
< 

Litro 
Rolo 

lft:Ho 
1:880 

1':160 
4&:810 

489:602 
17:010 

7:110 
42:400 
79:190 

10:139 
9:080 

105:490 
1:435 

81:&00 
88:010 

1.8&2:324 109:900:600 
27:016:000 
36:660:000 
5:768:200 

28:978:600 
13:63:9500 
14:535:000 
12:578:800 
12'515:000 
11:844:480 

347.364:000 

, ..... 
11.81':600 

471.051:000-

2.209:550 

494:917.050 

Digno de ser imitado I, Pelo Dr. ｉｉｉｾｰ･｣ｴｯｲ＠ da Saude, I O primc>genito do rei de Hespa' 
Contra os desoccupados I d este porto, fOI multado em 200". nha. nascido em Maio, recebeu os 

O dI'. cbefe de policia, do Etita- ｾ＠ sr. ｣ｯｭｭ｡ｮ､｡ｮｾ･＠ do ｶ｡ｾｯｲ＠ lta- nomes de Affonso Pio ChriRtiano 
do rta Babia, fez recoOlmendar a I ｴＱ｡ｹｾＬ＠ por conduzIr passageiros sem Eduardo Francisco Guilberme Fel" 
ｴ ｯ､ｾｾ＠ a nuctoridades policiaes da mediCO a bordo. I nando Antonio Venancio. 
tapltfd que t'lmem conhecimento - . . .==== 
das pe8soás I'esidentes em tndos os ledalba bomaDltarla I SECÇ \0 LIVRE 

districtos, com declar:tçiío rig'Jrosa Lê-s n' O Paiz, a seguinte no· mub XXIV de JaDelro---
Ih> suas pl'ocedencius e meios de t.iciu, referente ao nosso joven co-
vida. obrigando aos que nllo tive- estadano Jose Agaipo Ferreira, ha- Levo ao conhecimento dos ｾｊＧｓＮ＠
re lll oCcupação a procural·a dt:n- bit typographo do nosso colleO'a O socios. que a partida dan&itlnte 
tI'O de 24 hol'as,. sob as . ーｾｬｬ｡ｳ＠ do' Di{/., da CJapital : to d'este Glub, terá lugar no dia 8 do 
art. 399 do Codlgo CmnJnal. I "u sr . ministro do Interior diri- mez andante. 

Quc bum SE' cbeO'as5c até nós gtO ao O'ovf'rnador de Santa Gatha- S. Francisco, 30-8-1907.=0 
tão salutar medida! " ｲｩｾＱＱＮ＠ ｰｾｲ｡＠ informar,,, requeri meu- secretario, Al/redo Soares. 

- I to do sr. José Boiteux, presiden-
Hoje ao JllelO dia será inaugu- te dn Sociedade GathaJ'inense de EDITAES 

l'ado o relogio, que ba tanto tempo BI'neficencia, pedindo a Cc.ncessão 
é co m a maioJ' ancicdade esperado de uma medalba humanitaria ao' CORREIOS 
II llv.il'-se as Sllas agradaveis e tão I'. ｾＨＩｓ･＠ ａｾ｡ｩｰｯ＠ Ferreir:J, q.ue em ApplicaCão de selins oniciaes 00 rrao' 
utCIS badaladas. Florlllnopohs, salvou, com I'ISCO da queamento da correspoudeoeia rederal. 

propria vida, a dois filbos do cal' 
teiru da ･ｾｴ｡￣ｯ＠ telegraphica Silvi
no Martins Jacquos, prestes a afo
gar-se na bahia daquella capital." 

Movimento do porto 
E :; ta semana entraram e sahi

ralll d'este porto os paquetes, vindo 
di) s ul e do norte, O Max; do sul o 
Jupiter c u Guanabara, do none o 
Itat.iaya, da Companhia Lage e o 
Gllajará, do Lloyd. 

São esperados do norte o Flo
rinnopolis e do sul (I Sirio, da COIH
panhia Llc.yd Bmsl leiro. 

Na sexta feirn, ante-hontem, 
começaram as novenas da tradicio
llal testa de N. Senhora da GI'aça, 
nossa Padroeira. 

O Administrador d\1s ｃｯｲｲ･ｩｴｬｾ＠

d'este Estlldo, faz publico, de ordem 
de s. eX.a o SI'. dr. ｄｩｲＧｾ｣ｴｯｲ＠ Geral, 
a circular da mesma Directoria suh 
11. 3613 de 25 de J li nho ultimo, (' 

Os Estudos Unidos são os pais telegramma de 17 do cOrl'ente, abai' 
dOti phellomenos. Ha pouco morreu xO tran-cripto-emrelação a tal u:' 
alli, diz um jornal, um homem sumpto. 
azul, suppolldo-se alie haver tOma· Circular- Em nrlditamento ar meu 
do essa CÔr devido tomar com eX- telegral11llla cireulllr de ] 4 de ｾＨｬ＠

｣･ｾｓｯ＠ nitl'aeo dt' pmta. I veOlbl'() do ann o passndo, cOIIlI1,nni' 
HOIll'essa ! I cO'vos que 110 dia l' de Ag-ostn prf>' 

ximo futuro começará a ｾ･ｲ＠ appli' 
Cessaram os tumultos repllblica · cada no fr811quoamento Ila c',nes' 

nos 0111 Portugal, pondencia fedem I o tello official 
creado eUI obediellcia /lO art. 2' da 
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A PATRIA 

Lei 1:3 dl' 23 de Dezembro de) ｾｾ＠ .... :-;. .... ＺＮＮＮＺｴＬＮＮｴ［ｾＮＮａＮＺｾｾｾｾｾＡＭＺｬｾｾｾｾｾｾｾｾｴｴｉｾｾｦＦｴ＠
l!lOl e jlí elll cIrculação. De <lC- ｾ Ｂ ｾｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
conJ .. Cl.1lI , l ' e 2' do cita- ｾ＠ F U GO 
11 :lrt::!" t <la e qualquer ｣ｯｲｲ･ＧＭ Ｎ ｾ＠ VE RM I 
pouu 'uciu d· CUnlCtel' .,meial qUI:: ｾ＠
II O tenhu o referido sello será ta ｾ＠
XilU:\. alvo ｾｩ＠ tivl!roellt, ordina· ［ｾ＠
1'10 Ｇｯｲｲ･ｾｰ＠ Judente, ficandl) ｾ＠ isen' ｾ＠
<;11" ＨＱＮＱｾ＠ taxa li rnitnda ao c. o:; 
e, 'pre:s elll lei. ｾ＠

O tornecimento de 'ello á re- ｾ＠
partiçUt" ledemc , de accordo com ,. ｾ＠
a ｲｴＺｾ＠ ＩｉｵｾＧ￠ＨＩ＠ U) 'f. ｾ｛ｩｮｩ＠ tro da In- ｾ＠
tlu tri,l. deverà fr reqlli itarla pe- ｾ＠
I. ｾ＠ chde da ' ｭＨＭｾｭ｡ｳ＠ repnrtiçõe -. ｾ＠

de\'clIdo /l. ｰｬＧ ｾ＠ on ｾ＠ a queUl a' 

torlllula. turem entregue pa 'ar o 
O/lnpelcl\te recibo na reql1lsiçiio. 

- RAULIVEIRA-

A'pprovado pelo lo liluto aoitario 

Poderoso medicamento contra toda a aorte 
de vermes intestinaes 

Este vprruifogo tem a vantagem, alem de outros, de nl:<> 
ó dt> truir toda a sorte de lombrigas comO tambem produllJiT 

A' ｣Ｂｲｲ･ｾｲｯｮ､｣ｵ｣ｬ｡＠ official que 
I 'I' le\'ada a ulua reparti çàu p,,,tal 
para "er franqueada aC<lmpanhará 
.. lIIoHlel<> 64 cujo dizere l*rilo 
preenchido de accordo Com a in' 
tnll'çõe' exi ' tente 110 ver 'o do 

uma acção salutar do estornago e intestinos. 
A sna prompta operaçllo em t(\dos os ataqnes repe.ntin.s ｾ＠

,.,,: provenienk de lombrigas, ｴｾ･ｳ Ｌ ｣ｯｭｯＺ＠ conv.ulsões, collcal Ou ｾ＠
ｾ＠ e pasUlos-d4.,lbe uma upenorldade sem I1val. ｾ＠ ... 

ｉｉｈ ＮＧ ｾＱｬ＠ (l mude lu, 

.;I Rauliuo 110m & Olheira.- nicos tabricantes-Florianop.nlis ｾ＠
ｾ＠ , 

ＧＬ Ｃｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｆ＠
v-"J __ ..,. v 'O, T ＮｾｪＧＧ［Ｇ＠ ［ＺｾｾＮ＠ T Ｇ ［ＧＢｬＢＧＡ［ＧｔＧＡｾｾ ｾ ｾｾｾｾｾＧ［＠ 'T' :T'U'-:r!",.,.. ｴＧｾ＠)ie"t.\ rlala :,ilo endauo' a e 'a 

Arlmioi, traçãu e xe'liplarl'. do refe' 
riu .. 1lI0ut'IIl, afim de que f.,rne Telegramma- T endo recebido ai' Floriauopolis, 1 i de ａｧｯｾｴｯ＠ de 

1907.- 0 Administrador, Felix Si-ça t' UIII a cada repartiçi\o iotc ' gUll18 ｣ＧｭｾｵｬｴＡｬｳ＠ obre modo exeCu' 
ｲｴｾｾｾ｡､｡Ｌ＠ para o fim indiclld\I, e Ç[IO erviço determi nndo circular queira. 
H'II'prtl que ella ' tI requi:;ilarem. 3613 declaro nenhuma correspon ============= 

.-\ ｩｾ･ｮ￠ｏ＠ de taxus autorizildn dencia pl ·derá tran Itar eorreio sem I A V I S O 
jlel. <ln. J' 11. XII da Lei u. lG16. re.pectivu ello, i'ençõe determi' ------------
de.'JU de Dezelll br, fi nd... toma,.' nadas lei ' l'râO eflecti vas me IDo) t:mpreza L10yd Bra ileiro 
e,á etf\!cti\'j\ pelo memn prüce so, pr"ce' o, cabendo chefes reparti' 31 . Iluarque & C. 

A' praça ue\t'nd .. er furnecido á in tituiçaoJ çõe reqnlsltar ell08 ou modelos 
IH'nelicuda u 111 exelllpl r do lUO' 64 para forneCer ｒ･ｰ｡ｲｴｩ･ｾ＠ ou 

d d b d ' d A começar de I ' de 8etelll b,." del u cit'ldt •. '" lIIedianle requbi ' lIUt0n a es sU OI' Ina as. 
d D Proximo, os vapores d'esta EIII-

<;à \ e"cri nta . i rect re re 'pe' 
I" Aurllridades estlldoae e muni' preza farão movimento de carga e 

ctho. 's ello. de que careC,'m. A l'ipaEo". pagarãl) &Ul\' corresponden' descarga no trapiche dos srs. Oarl 
CCI\Tll<>p,,"delll'l.1 uftici'd IIU iellt,\ tia,. bocca c<,fre c"ntinnando pleno H & C 
de ｴ｡ｸＬ｜ｾＮ＠ flor "enturi\ encon trada . I 'I 14 oepche. 

vIgor te egramma cu'cu ar • O' . Franci co, 24 de ａｧｯｾｴｯ＠ de 
ＱｉＱＱｾ＠ caixa, nrlO ou 10 ufficielJtemeJl' d 

\'elllbro 1906 quun O se trlltar Cor' 190i,-0 agente, Sergio AU!Justo 
,ellada, sfrà taxada, appliclln respolldellci ,ls isentas taxas proces ' ]V, b 

U',-se-Ihe () ｾ･ｬｬＢ＠ currc::-p"lldente e SO será indicado circulaI' 36 quandu o=re=g=a=,===========
commuuicando- e O fllct0 a repar e tratar autoridades ou Rt'pal'ti' A ｎｕｎｏｉｏｾ＠
tlçã .. interes-arla. que .. erá debita' ções em subordinação qualquer 
d'l pela rI? pe [h'a impol' ancia. ALUG\-, ., \lini terio erá debitado pelos sdlos I) 

A n];li· rigtlro n ｬｩｳ｣｡ｬｩｾ｡￣ｯ＠ deve '1" t" d Aluga, e a ｣ｨＢ｣｡ｬﾷＮｾ＠ de "VI'St"-O " lUIS eno I ntere a o a sumpto u .... - u 

.;er feitl, de ＢｾｯｮｬＩ＠ a ,ah'agu:lrdar rl' I '1' Alegl'd ," nest'\ cI"'''de, CUIU ｶｾＬ＠ ta correspen ellcm: por expmp o ;, l' ｾ＠ ,u.. .. 
a r,' pon bilidade do Thes',ureiro . 'J' d ca a de mOI'a(la ｣ｯｲｮｰｬ･ Ｇｾｲｮ｣ＮＨＧＮｴ･＠

ｬｬＱｾｴ･ｔｬｏ＠ ｵｾｴｬ｡＠ quan o ｾ･＠ trata COl" v. " 

ea di. p0'ic;.;e-. do:arb. i5 a 79 . re pOll,lencia eleitoral cu instruc' restaurada, plantação de ｣ｾｦ￩Ｎ＠ bll' 
1 e 2. do) ｒ ｩＧｾｵｬ｡Ｇｬｉ･ｬｬｴｯ＠ que: r,m' çãlO publica. etc. ｮ｡ｮ･ｩｲＬＬｾＬ＠ bó9. aglla. forno, ｾ＠ todo 

tlnua 11 "Ill vig'or Para Ｚｬｰｵ ｾ｡￣ｯ＠ o conf" rtavel pal'a familia de tm' 
da renda Ｈｊ｣ＮｾＮ｡＠ Coorre pondeucia :e!los applicados \' orresponden' tamento. 
ｯｲｾ｡ｮｩＮ＠ rã e. ':I Arllllini. tração, cia ellcontrada caixa lIl!.O franquea' Trata, e ClllU O DI'. S. BarrCl t '. 
mensallllente, um quadril, cuja da " li in nflici en te será descarrega' ____________ _ 
cópia erá re !lJctti,la :\ contadoria dI) meSmo proces o taxa devida, I COllPR \ - E 
Geral. contendo a !"lIhida dos ｾ･ｬｬｯ＠ deveo.lo secçllO competcúte estar I Quem tiver ]Jara vonrler : d.,il' 
officitlc-. neb"a Repartiçi\" (' .1gen' pr',vida. ｾ･ｬｬｊ＠ ､･ｾ｣ｵｲｮｲ＠ fiscali aç1lo I consólos. seis ｣ｮ､｣ｩｲ｡ｾＬ＠ pam sala dt! 
eia Ｂｵ｢ ｮｲ ､ｩｮ｡ｬｨ ｾＬ＠ -, utrle e fra' pr .. t:urnr facilitar quanto po::; ivel visitas, e IIlIIa de balallço, queira 
t rnidade, --O Direct r Geral (a ｾｩＧ＠ repartiçõc· e autoridade intel'e a' fazer O fuv or do trazer in!(l l'lllaçõe 
"nlldo) J. C. de J/iranda e Hflrta. Ida s. (Assigna(lo) M, Horta,Director. á est!l typographia, 
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