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Os originaes enviadoç a sta re
dacçew, nào serão devrdvidos me! IIW 

nào .sendo publicados. 

Os artigl! de cullabomcão não 
endo entl,p{Jues ｡ｴｾ＠ 9K(lrill-(eim, 

(t" meio dia, 80 $lJrllo publicados na 

ed.iÇclll seguinte. 

o IW[TAL r;o OOVEH:'\O 

CrJlTespo nllend" 1\0 ｪｬｬｾｴ ＬＩ＠ IInhel .. 
de ullla ｣ＬＩｮｾｩ､･ｬＧ｡ｶ･ｬ＠ fl"llCÇ'LO (h\ po' 
pulação do littn l'al do E1tad tl. aCI\· 

ha de seI' pl"ll\'idcneil\uo ror pnrtt' 
do governu do Estado, .. final ､･ｾﾭ
clIlilce dH pr"jeetll.1a ･ｾ ｴｬＧＺＱｬｬ ｡＠ de 1'0 
､ｊｾ･ｬＱｬ＠ do Plll'ilty II Il (tapucú. 

E' Ctllll a lIIais sinccra e (' trusÍl i\ 
ti ;ttisfaçiin que UpréSl'lI t I mOs Ｑ｜ＬＬｾ＠

ＱｬＢｾｾ ｜ｬｓ＠ ｬ ･ ｩｴ ＢｲＨＧｾＬ＠ que ｾ ￣ ｯ＠ dil' l'l' talll (.' ll 
te ｩｬｬｴ･ｲﾷ ･ ｾｾ｡Ｎｴｯｳ＠ pelo b!'"1I1 e pro Pl' 
ridade ､ ｴＩｾｴ｣＠ E<;tllrlo-o E li!a l pe l!) 
qun l a Repartiçã" rle Obms Pllhli
cas Ch;l'" a cone lll'ren te ' pa nl a 
Ｈ＾ ｘｴＧ ｣ｵ ｾ￠ ｬＩ＠ ､｣ｾｳ ｬ｜＠ ｩｬｬｬｰＢｬｴｩｬｮｴｩＮｾｩｲｬｬ｡＠ via 
de cxplln sllO cOll1lllercia!. t' futura 
artf'ri 'l do pll\"llamelltlJ da ZIIlI'l quu 
p)r clle é percorrida. velU CXpUIl
t.Illt't\IIIl'nte ao n0830 espiritolll ns 
, inlçi\o d CS.-;;1 alvit;lIrt'ira 11 flci :I, 

s. 

I tI1lla "U"-IIE" cnln" I" llahiuo .1 .. ｾｉＢｬ＠ A l· .. nliH'ut "pogl' Ipbil' '. 
Llill-u" Ulllptll .. d"j 'til\! ... I'ft e i lenl'ia Ile Ih e ,!IH r ｾ＠

IIÓ" tlacr1l, 1> () U,./I!/.lia (arl/lG!I" IIR ＨＧｯｮ､ｩｾｩ｜｣Ｎ＠ qllt.> 1t3u ba-<e ri, \I I' • 

Cltlllpllllha Cvlll qUIl RI ... ellll'1tllhll- 111!'f111hl .• ＱＧｾｬｍＧｬﾷｩｬｬｬｴＧｮ＠ clJlI1ntt'ri," '" 
II' .. ｾＭＢ＠ PO\'OIlIll('U , d .. . }o'; lado, r;IlItl!1I1 n ,.aloUridlldt! \,1' ,111(, 

E' lI3hiuo, CvlIl dftai! .. , que pt'l .. \"i<lllut' dt' qualquer nucle.. c I. 
art. fi' d, ｋｴＧｾｕｉｉｬｉｬｬＢＢｴＢ＠ fio. (>1''"'';'' nial que Illli dt"'" ｾｉＡＧｲ＠ lund:l\lo. 
mcnto dll. '"I .. que pelo govcrnl) fe- ｾＱ｜ＮＩ＠ ･ｬｴＧｈｬｬＧｬｬｴｦＧｾ＠ ｬＧｾｾＢ＠ 'IUt' '1111\11· 
dera I Sl:'rllu excl li b i VlIlHtJll te !lcpi Ｌｉｉｾ＠ tarll.'lIm!.'II!P til' a p ｮＧｾｬＧ＠ lHil UI ,'111 /I li" ' 
}J!lril IJpernl' t) tierviç .. da c"l"pi - "" dI> tl'rre"o indieac!" (> 4u·' p",, ' 
S!lçl\o "s ｴ･ｬｔｴｊｬｬｏｾ＠ que ､ｩｾｰｯｾ･ｲｬＩＧＢ＠ '>Ci :nall ' t'llte .. rã :-N\"i fl" 11 Ir p:;", 

dns vuntHgcn::. de Ull\á \iaçl\o Irall ｾＮｴｭｴｬ｡＠ .. h, ｲＬＬｾ｢ｧＧ ＺＱ Ｑｉ＠ que". ,\'el"ll' 

ca e p"rlll:ment". querfluvinl,qu'· r re"ol,e' dt'hUIt1"""!'!' " I ·\nr ;, 
terrc.tre. effei t" . 

O nl·t ｾ＠ d c ..t R I ! I A prosperid ,,!.. que tt'rt:l'>lt.'n!>· 
, • I o It:",,, ･ｾＱｉ＠ 14l11ell o 

Inclicllnrlo a forlllula IrilllCa IIralcMtà ilM,egur,,?a :\' .:1 ､ ｾｬＧ［＠ ｰｬｬｬｴ Ｈｬｾ＠

I . Çá I I t dP I gue , ,\ ... E!r I"'ilrl .. ｾ＠ pell j,Jt(lra p,,' 
11 cu 'IllIs:! I) pc " go' ,,1'11 1) e tini .. d' P .. I. . d _ . 
com U au 111' (I e t I I d · tl,l .1, - I\rat\ e !.lp'><'U, {I" e ｾｬ＠x " ｉｾ＠ ｾ＠ H. na IZ que .. 

União e
' O d fl\cdlllentl:' cQ'Jq('ctumr a ttenuend,,· 

1\ IItral'a elll acc r ., C .. III 
E ·tlldo desd se 01,1 enOrme {'r.r:cnrtill que pal':\ 

u :; e que ･ｾｴ･＠ pOM ' (la l's"e fim c oncorrem ｯｾ＠ l.II'mentl. 
t<lrraM aptas para o p,l\Oalllelltu. 

O ., dê .. naturae •. ra, JU ｉｉｉ ＬＬ ｾ＠ SClelH'EI 'l'h no' · 
80S ｬ･ｩｴＧＩｲ･ｾ＠ da existt:llcia de vasta 
e ruaglllfica arl'a de terras devo-

GELOS f.T1I\eS 

A() JoAollinho ('al(1 i l't\ 

lutas, na zona por onde se!,ue 11 

estrada a conlltruir »arll " ltajJucu , 
o q IIC , em boa hor, talllbenl f')1 

lembmdo peio illU8tre Cur( 'nel G,,
vernudor na BUft ultimtl men ag"lII Qual o poeta qul' nAo tem ､ｾＬＬ Ｇ＠

E' pUii eou..a resolvirla que ° di· crip-to em ｾｉｬ｡Ｂ＠ e trurhe:; a prima' 
gnu engenhe:ro, ultill lame nte COIII- vem?! Qual delle ' nã" tl'lIl IIIIIJli' 

lIlili iOlll1do pelo governQ federal , festad,) eu aUlor à es:;a encantad, . 
pall\ inspecionar e indicar 110 sr. rn elitaçâo ? .. 
ｬＱｬｩｮｩｾｴｲＢ＠ du ｶｩｬｬｾｩｬｯ Ｎ ｱｴｬ｡･ Ｌ＠ ｾＸ＠ terre · " 1\ ｰｲｩｬＱｬ｡｜Ｂｬｾｲ｡＠ é li estu\;lw .1"" I i' 
110S mais evidentelllonte coloniS<\, 80 " bnlbuciou li tritit .. ｃｉｉｾＬＮｩｮｬｩＬＮＬ＠

\'eib, não deixará de "isitar a ter- de Abreu. ｐｲｩＱｬＱｮｶＬＧｲｮｾ＠ foi talllhelll 
ｲｵｾ＠ pl'oximll dn pnrtc rlo P.lrnty c o titulO que ･ｬＱｾ＠ deu a,) eu liw" 
ela margem da E. F. '. ｐｲｾｮ｣ｬｾ｣ｯ Ｇ＠ - j--ill da litttlraturll ｨｴｬ｜Ｂｩｬ ｾｩｬＢｩ｜＠

19ua"sú . ｅｾｓ ｬＧ ｾ＠ terrenus que om Bilac, (\ inc()n"tante BiLtc. t '111 

grande p"rte pcrtonCC' 1Il :11, Esta- bem lIl<1nife til clnra'lIente " - '" 
,h esulo (' nchalll-se completa- 11 m OI' 11 primavera. Em UIII do" -e"s 
lIIe nté nos CasOs defillidos pel 0 art. melhorc' Mnnl'tO. diz elle : «P,;n,,\' 
13 c seu' pill":lgl"ilph .. R re(: .II IlI1H·n vera=lI:n. orril!"lIbert') em tUd" ... » 

dllm se mui particulnl'mcnteá Com' E LOdos, t.aIos oS quP ｳ ＧＡ ｮｴ ＧｾＱｬｬ＠ " '111' 
mis ão do go\"crll () pela sua ("nni' ml\ lavraI' (I fogo uivino da p (' ,Ia 

fest,L adaptaçflo á puIYl:ultul'a e IIl11nm ti prílll1l\'Pl'a, 11ecllnt ,(li n ',\ 
,cncl ll abundantem ente provi(!"s de e, elllbora be lltido " !li .. olv.; I\v· · 
ｬｧ ｵｵ ｾ＠ ｣Ｂｲｲ･ｮｴｾＧＮ＠ p el"t'n ne e pota' ell g'lll /t", t,tllam ｾｯｭｬＧｬｬｴｅＧ＠ Uf\ pri lll,l' 
vei" de sorte n ahastect'rem "" vera e pal'eco)lll ViVl' (' .In, '''C:ln' 
occ upantes dos t"utur.>s hlte. e ti t.)8 dll eductora ･ｳｴ｡ｾｲｴｯ＠ ... 
s('l"\'i l'pm ｡ｬｬｾ＠ trnb,dhos I\gric,,J.\, e I i das ｯ ｏＢＧ｡ｾ＠ Icmhmm ('.tl' 

ｩｮ､ｵｾｬｲｩ｡ＨＧｾＮ＠ Llllal' é :\pena" pam (> tig l!I.lli " d-

• 
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A PATIDA , 
as, é !lpenas para mostrar que as Dr. '.11. 1 •• '5 I Na quinta-feira proxima oome" 
｡｢ｯｲｲ･｣ｾｭＮ＠ Felizes 08 que têm a . çarAo 88 lJ novenas que fi .. 
primavera d'alma! O Dr. Paula Ramos, nomeado faltando para a festa lia 110_ ｾ＠

Pois eu, sendo ｑｬｾｮ ｯ ｳ＠ prosaico ultimamente para uma commiSSllo droeira, que foi mudada para o ar. 
do que pareço, nãO sinto pela pri ' do Governo, terá de resignar O lo' 6 do vindouro, por cau. do ru40 
mavera o que sentem os poetas. Eu galo de deputado, por este Es- tempo que reinava. 
gosto do inverno... tado, para acceital a. 

O inverno !, As mortalhas de Em relaçl\o a sua nOlDeação le- Diz O "Novidades", de Itajahf, 
ne\-e, que de cem do céo sobre a mas n'o Dia, os seguintes túle- que na Capital Federal reina agita. 
terra, trazem um refrigerio as mi- grammas : çrio politica, e qUE' o Dr. Atlonso 
nhas dores: sou feliz no inverno cRio, I6_-Coronel Governador. Penna rompcrà Com o blóco. e que 
porque encontro em tudo a me ma -Acabo declarar Exrn o. Presiden- I o J;r. Carlos Peixoto chefiarà O 
tri teza que habita em minh'alrna . te da Republica que, de accordo partido que apoiará o Presidente 

O aspecto funebre das selvas, com os amigos tio Estado e obede- da Republica. 
onde no t.'llgicamente soam os can- cendo ás ordens; estou prompto a 
tos dos pensl\mentosj os raios sem desempenhar o honroso cargo de 
calor que o sol envia á terra, fa' uperintendcnte Geral de lmmi
zem-me "iver immenso no gelado gração e propaganda do Brasil na 
seio dos meus pezares, mas ainda Europa. 
aSo.im eu goso porque as seI vas e Pedi que não fosse Ilwrada a no-
o sol são tristes cama eu... meação sem concluir na Commis-

r eV08S que descei R da montanha São de Finanças o trabalho orça
nos crepu cuIas tristissimos dos mentario e ultimar negocio do 
dias de Maio I Arvores que tIcs' nosso Estado. 
prendeis folhas secras ao embate Conto sÓ poder seguir depois 
da brisas que passam! existe um de meiado de outubro . Com muni
coraçi1o que vi ve COmO vo gelado I qnei por telegl'alU ma ao dI'. L:iuro 
e triste, lDuitn triste 1... o convite e pedi opinião. -Âmisto-

Eu adoro o inverno. Didna es' sas sandações, - Paula Ramos.:b 

tação que eu comprehendo, sê eter' 
na para mim ... 

Nas f1ôres que elllUlurrhecem á 
falta de calur. vai minh'alma hus' 
car o mel de que se nutre, e as 
f10re3 mOrrem porque não gostam 
do in 7erno e AI! vejo a morte das 
ｦｬｯｲ･ｾ＠ e vivo mergulhado noS gelus 
eternOS de minh'alma._. 

100'erno. suhlime estação despi
da de alegria, eu te adoro tanto! 

Gelo é gelo min h' alma! 
Meu vi ver -inverno intermina

vel. .. 
xxx 

A' • * • 

Tão lindos e maiE mimosos, 
Nunca vi nem pode haver. 

Em tempos mais bonançosos, 
Que a natura se eRmerou, 
Nunca ninguem encontrou 
Tão lindos e mais mimosos. 
Grandes, vivos e formosos, 
Até uns de enlouquecer, 
Podem mesmo apparecer; 
Yas p'ra elIes destinado 

«Rio . 19.-0 "Correio Paulista· 
nau e "O ｐｾｩｺＢ＠ occupam -se dl!:, nO 
meação do dr. Paula Ramos para 
o im portante caso de .superinten
dente da immigraçiio, na Europa, 
fazendo-lhe referencias elogioslls 
e louvando franCàmente a escolha 
do sr. Presidente da Republica. ｾ＠

THEATRO 

Na noite de 24 houvc o ultimo 
espcctaculo dado pela troupe Izo
lina, o qual foi bastante variado e 
bem ､･ｾ･ｭｰ･ｮｨ｡､ｯ＠ por tod')s os 
artistas. 

Em um dos intermedios O habil 
desenhista Augusto Dalliés tirou, 
em 11 minutoso retrato do EXlllo. 
Sr. Presidente da Republica; sen
<lo nessa occllsião muito sentida 
a falta da III usica não tocar O b,y 111-

no nacional. 
Se na de bom effeito e um signal 

d<:! veneraçl\o €- respeit0 a prirnei
auturidade da RE'publica. 

PARTE NOTICIOSA 

No Max seguia para Parana· 
gná li apreciada troupe dramatica 
lzolinn Monelar, que t:1o bôas noi. 
tes nos proporcionou. 

Bõa viagem e no:;sos 3g1'lldllci' 
lDentos peh\ lembrança da despe
dida. 

No mesmo vapor aqui shegou o 
sr. coronel Alexandre Ernesto, de
putado Estadoa!. 

Visitalllol-o. 

A Alfazdf'ga da Bahia rendeo 
o mez passado a quuntia ds ........ . 
1.802 :195$000. 

Lê-se n'O Dia, O segui nte des
pacho telegraphico : 

l{io, 18 

A representação catharir.ell se 
rounida no Club de Engen haria. 
estudeu Ullla importante planta <1e 
viação fe!Tea no inte riol" desse ｅ ｾﾭ

tado. 
O SI". Ministro da Illdustria lIlar

Cou o dia 20 para uma conferen
cia sobre e8se aSSU'11 pto, solicitada 
pelos representantes cathal"Ínense8. 

Foi estabelecido à barra do 
norte da Capital u In post0 adua
neiro, sendo nomeado commandan · 
te dos guardas o SI". He1'0ndino 
Moreira, guarda da Alfandega !le 
Florianopolis e irmão do nossa 
companheiro Libanio Moreira. 

Diz um colIcga fluminens0, em 
data de 21 do cnrrente : 

"Com a deputação ｣｡ｴｨ｡ ｲｩｮ ｣ｮｾ･＠

Um rOSto maio delicado, 
Nanca vi nem pode haver. 

Um tristonho 

o sr. ministro da viação conferE'n
clou hontelll sobre fi construcçã" 

I
. .) d.e u ma estrada de ferro qlle, par

. FOI nomeado Ｈｽ｡ｰｬｴｾｯ＠ do J orto tlndo de Florianopolis. và termina r 
I d este Estado o !Ir. capItão de Fra',nfl {ronteira da argentina. 
gl\ta Julio Alves de Britto. 
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.... ｉ￭｡ｬｾﾷ､ｯ＠
deu·.e 
ｾｗ＠

D"f1:aIl& pêtb 
CatallO : 

Do nOS30 distiocto conterraoeo 
José Arthur Boiteux e exlDa. fami
lia, rel'ebemos delicado cartão com' 
mUllicando-nos a Slla novo. resideo' 
cia á Rua da Estrella n. 24, Rio 
Comprido, Capital Federal. 

"Um pae de ｦ｡ｾｬｬｬ｡Ｌ＠ erguendo-
se do leito, pela mAnhA, tratou doe Gentil Trippla, Joeeplllna lIaia 
I1CUS laboreI quotidip008, indo car- e Jamilia, agradE'cem do fundo de 
rear O milho. seul corações a todal ai p8118O& 

Agranecidos pela gentileza. 

Recebemos tarnbem do pl'ogres' 
s i vo Club Recreativ0 7 de t:)etem· 
bro, de Al'aranguá, a seguinte 

RegrestI8nd() á tarde ColD o seu que, com tantos carinhol e desvel
carro carregado, foi f/lzer a det!car- 1011 os auxiliaram no trat.aDlcôtl) de 
ga à porta do paiul. Abi, buscaDo lIua IICmpre lembradada espoM8, filha 
do dar com a Tal'a de ferrA0 n'uru e irmã Anna Rufinu Trippia, DI' 

b',i, o fez Com tanta infelicidade grande enfermidade que a levou no 
que a pancada caiu sobre a <-abe- tumulo. 

carta , participação : 
ça de um seu filho, menor, rna- Outl'osim agradecem a tll.das 1\8 

"Clul> Recreativo 
bao.-Aral'anguá, 8 
de 1007. 

7 de 8etem
､ｾ＠ Setembro 

tando-o instantaneamente. pessoas que lhes enviaram corÔas, 
Dezatina-se o pae, dando gritos cartões e cartas de cundolcncia8 

lancinantes. A sua mulhel', mãe e quE', a'5sistiram à ｌｬｉｩ ｾ ｳ｡＠ do 7' dia. 
do pequeno morto, Corre ao local. 

[limo, t:)r. deixando numa bacia d'agua, no 
lli miar da porta da cozinha, o seu 

T emos a subida honr'a de levar filh <J ｭｾｮｯｲＬ＠ Uill pequerrucho. 
ao vr:-s, o c"nhecirnentc que de ac· Encontrando o filho morto, pro' 
cordo com os Estatutos desta 80' rompe eru copioso pranto e ｧｲｩｴ ＨＬ ｾ＠

ciedade , fomos eleitos membros e de desespero, descuidando-se 110 

assullt!1lJ 0S os referidos cargos, a 7 mp.dr>nho transe, do filhi Ilho que 
do Cflfrente lIlez, deixára s6; -quadro estupenda-

Prevalecendo-se eSS3 meSma mente hOl'rivel, encontra-o aos pe' 
Directoria da presente occasião, [I' daços, Servindo de repastú !lOS 
p l'esenta · vos os seus mais eleva· porcos! 
dos conceitos e significati vas ma' Torna·se então duplamente hor' 
nifestações de subido apreço e dis' rOrosa a situação do casal e O pae, 
tine ta cordialidade. na loucum da dor, sacca dE' umll 

Be rl)ardino Campos , presirleute, fara e Com ella traspassa o COI'I\· 
J oa quim Baptista de Carvalhu, ção, suicida-se. 

vice ·pres idente. O terceiro filho, naquelle mo' 
Abrahão Rupp l' secret3rio. mento de tão negros ｍｵ｣｣･ｳｾｯｳＬ＠ cor. 
Alberto Halm, 2' dito. re à casa de um visinho. para 

Agradeci mtnlo 

João Athanazio Viei rn. e ･ｾｰｯｳ｛｜＠

agradecem de coraç5o a tod:.l:; as 
pess?l\s que os acompanharam duo 
rante a enfermidade, e (>s auxilia
ram no funeral da 1D!'nina Maria 
Alice Tavare:s, sua filha adopti \"li, 

fallecida em 24 do C(lrrente. 
Aos illustres SI'S. prote.sores Joa· 

quinl S, 'rhiag0, Edg-nrd chutei, 
Frederico Frúk e D . Julia Albu· 
querque, cunlessam se igualmente 
gratos pelo inolddavel obsequio de 
terem feito os seus aluml1lJs COlJl
parecerem aO enterramentu da refe' 
rida creança. 

Ｍ］］］］］］］Ｍ］］］ｾ＠

EDlTAES 

Euge nit., F. de 80\1za. thesoureiro, chamal ·o, para pedir 80CCorro para 
Luiz ､ｾ＠ Oliveira Leite, orador' o lar infeliz: mas-coitado I - aO 
Ernesto A. L\Jchina, procurador. transpor (I rio. numa pioguela ... 
Muito agradecemos, e ao cupri' eis que 8e desprende O pega mão, 

choso Olnb , desejam os todas tiS atirando-r> ás aguas e essE filho, o Fuço publico pel'l presente edital 
prusperidades, lJue restava á pobre e desventu' que, a requerimento de Luiz Ro ' 

rada mãe, IIlorl'e ufogado 1... drigues de França, e por ､･ｾｰｬｬ･ｨＢ＠

Movimenlo do 1'01'10 Em menos de u:nn hora, todo do Sr. Superiotendente Municipal 
um quadro de negrores, de que Substitutn, em exercicio. prr>cedt,u· 

Durante ti seruan't finda entra' resultaram quatro victimas prezas se vistu'ria e exame na casa de ｾ ｣＠ . 
ra m, do norte, 08 paq\letes, Oriou, da morte dfJsastrada o ctuel e uma brado á rua Q.'nsdh r> Municip'll 
Ipiranga, Guanabara, Victona e o levada á ｉＨＩｵ｣ｵｬＧｾ Ｂ＠ ao eXtremo de- desta cidade. e de cuja "bt(·ril) e 
arge ntino Temero, que "eio carre' sespero da dor da infeliz senhora, exame julgaram <'S peritos Q\.1é a 

I t Ill "e e esposa t;'io brut,almente fc" dita easa acha'se ('/li estado de rui' gar lerva mat e . ... 
Do sul e norte o Max. rida pelo illfortunio ," lias, tendo já desabado pnrte cJ s 

I fu odos e q nO bm be m O màr, e- ta' 
Festejou ｨ ｯ ｮｴ ･ ｾ＠ o seu anniver' I Os trabalhos na ClWJara dos De' d.o da CIlBa offerece ｩｮｾＱｉＮＱｩｮｴＧｮＺｬＧ＠ pC' 

sario natalício o sr. professol' Ed. putados foram prorogados até O rlg0 nã.:; so ás casas vlslnhns ｣ ｯ ｭＬｾ＠
Schute l, a quem felicitamos. dia 3 de NovelllbrC'. I talubem (l" S transeuntes que )1 •• 1' nlh 

• 
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A PATRU 

con ' tan temen te transitam. cons'/ ｾＲ､ＺＮ＠ Ú ＺＮｴｸｾｴＮｊＺＮＮＬｾＺ＠ ＺｴＮＺ､ＮＺｾ＠ ±!t ± 2t ｴＬＲｴＺＮｴＮｴＮｬｬｾｾ＠ . 
tando ｰｯｩｾＬ＠ que a referida ca a per' ＬｾｾＢｦｾＤｹＧｾＧｪｾｙＮＮｷ［ＱｾｾｔＮｾｔＮＤｖｾｙｾｾ＠ - ｾ＠ . 
tence aO Sr. Antonio ｾｲ｡ｲｩ｡＠ Barro' ｾ＠
. o Pereirn. re"idente na Capital do .Jj GO 
Estado, de nrdem do r. uperill' ｾ＠ V E R M I F U ｾＮ＠
tendente, intimo ao me mo sr. Bar' I ｾ＠
roso, para dentro do praso de trinta Ｇｾ＠ ｾ＠

arriar as telhai e madeiramento da ｾ＠ -RAULIVEIRA- ｾ＠
diJs, a c(,ntllr desta data, mandar ｾ＠ ｾ＠ . 

A pprondo pelo lo litulo Saoilario 

mesma casa ou a reconstrui l-a de Ｇｾ＠
novo, sob pena de não O fazendo . 
ser ､･ｭｯｬｩ､ｾ＠ por ordem desta Su" ｾ＠
perintendeucia na rórma do art. 6 ｾ＠

correndo 1\ despeza por couta do i ｾ＠ Poderoso medicamento contra toda a sorte 
rue:mo proprietario. ｾ＠ de vermes intestinaee ｾｊＭ

E para que chegue ao conheci- , ｾｉＧＢＢＧｾＮ＠
mento do referido proprietario, ｬｾＧ＠ ｾ＠ ｾ＠
vrei o presente edital que Vlle pu' Ｇｾ＠ ｾ＠
blicado pela imprensa, avisando·o .. , 
tambem por officio desta data. ｾ＠ ｾ＠

'. Froncisco, 16 de etem bl'O T ｾ＠ Este vArruifugo tem a vantagem, alem de outros, de não ｾｲ＠
de 1907. -O Fiscal Municipal, ｾ＠
Carlos de Oliveira Bronze, :m uma acção salutar do estomago e mtestmos. 

ｾ＠ A sna prompta operaçí\o em tndos os ataques repentinos ｾＧ＠
----- ｾ＠ provenientes de lombrigas, taes como: convulsões, colicas Ou ｾＮ＠

ｾ＠ espasmos-d4-1he uma superioridade sem l;val. ｾ＠

COXCURRE. OIA 

De ordem do Sr. Dr. Secret!l' 
rio Ger:ll, faço publico que até ao 
dia 21 de Outubro pl'oximo 8e re· 
cehem propostas para construcção 
de uma estrada de rodagem entre 
a estac;ão da ･ｾＺｲ｡､｡＠ de fprro na 
villa do Parnty, e a povoação do 
ltapoc ú margem do mesUJo rio, 
de accordo com a planta e orça' 
mento existente n'esta Directoria, 
á disposição do, inte re8sados. 

A conc urrencia \'er ará sobre o 
preço o praz,) para li ConC I usão das 
ob ras, 

As propo,tas serão apresenta' 
da" e:n carta fechada. comendo, 
aleU) da proposh em duas via.,urna 
da:; quaes sellada, certificad J de 
nãll ser de7edor á Fazenda Esta' 
dt,al, e ter deposibldo uma c::.uçãO 
de 200JOOO e m dinheiro ou apo' 
\ices e tadoaes, para garantia du 
abignatura dI) comracto. 

O proponente p!'eferido depusi' 
tará no aeto da nssignaturu d'l COn' 
tracto, uma ca u\,ão de 10 '1. cor' 
respundf'nte ao valor do contracto, 
nlíl) &6 para ga ran tia da sua exe' 

ｾ＠ ｾ＠
ｾ＠ R31llioo Roro & Oliveira.-Unicos fabricantes-FlorianOl)f)lis ｾ＠
ｾ＠ ｾｲ＠

ｴｾｾｾｾａＧﾮｾｍｗｾｉＦｗｾａｾｾｾｪｾｾｬｾｾｾｾ＠
ｾＺＭ［ＭｾｲｾＧｴＮＭｲｾｾＺｦｾｾｾｾＢＧＮｴｾｾｔＧＺｦｔｾｾｾｲｾＧｃｾｾＮ＠ "'" ＧＱｊＧＺ［［ＱｲＫｾｩ］Ｂｾｔｾﾷ＠ X 

I 
21 de Outubro proximo, ao meio li , ou a esta typegraphia que 
dia erãu abertas uma hora dopois informado de tudo. 

senl 

pelo Sr. Secretario Geral , em pre-
sença do!! prop"nentes ou seus re-
presentantes legaes. 

Dirêctori'l. de Viação, Terras e 
Obras Publicas, 21 de ｾ･ｷｭ｢ｲｯ＠

de 1907. 
Antonio M. Barroso Pereira 

.. ta.-Na Oullectoria de Join' 
ville acha-se a disposiC;:lo dos in' 
teressados, copia da planta e orça' 
mente. 

ｾ］］］］］］］］］］ｾ］］］］＠

ANNUNCIOS 

VENDE-SE 

ALUGA-SE 

Aluga-se 1\ casa do sr, Antoni o D. 
Quaty. A tratar em Joinville cOm 
Izidoro Hont;rio Doin, e nesta cida
de com Affonso Doin . 

VENDE ·SE 

11m hem montado negocio de seccos 
e molhados, na Rua da Grac;a, n. 
11, ficand o o preteudpnte na mes' 
ma casa. 

c:1ção, corno da sua ronservação um terreu(·, no Rocio desta cida' 
d:Jrunte dous anno, a que fica o· de. com 50 braçds de frente e 
brigado. E,,;w caução p'Jdtl ser feita 500 de fundos, co m frente na astru' 
em dinheiro, ou em apr)lices geraes da' Quem quizer fazer um bom ne' 
ou Estadoaes. gocio dirija-se a ｓｾ｣ｵｄ､ｩｬｬｯ＠ Au' 

Quem quizer comprar o referido 
negocio. queira entendpr 'se com o 
proprietario 

Antonio de Souza 

Nesta typographia compr<\'se li 
collecção d' 0' A Patria." As propostas recebidas até O dia gusto da Maia, á rua da Graça n. 

. . 
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