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RUY BAl-WOSA 

Foi hOlltCI1l hOsp,', le de Pnl'tugal 
o sr. dI'. Ruy Bnl'bsa \'ice-pre
sidento do seuado brozileiro. e che· 
fe da rep resentação rio Brazil na 
proxinHI' confereneia de Hnya , Ex
IIJellJbro elo goverllo prlJ"isol'io da 
Republica irmã, pl'inclpc rl os jf)r
nalisttl:l C jurisconsldto8 ｢ｲ［ｬｺｩｬ･ｩｲｯｾ＠
abulicionbta incan<::tvel até ｾｴ＠ lei 
l'edclll(Jtora, orlldo r onlincntc, co

,,-'cb l'o de cultura tão Ii/:lSt:l quallto 
profunda, () SI'. dI·. Ruy Barbusa e 
ｉｬｬ｡ｩｾ＠ do quo uma g'!c,rin do Ben· 
zi l, porque é UmH das mais pUl'as 
lilol'ias da rflça I' ;na e da Humn 
nidnde, C tnd o q 'I t\Jl to a seu re:l
peito pos"a mos c"crclier é muito 
int'uri,,1' (\ 0 mcrito ､Ｇ･ｳ ｾ ｡＠ indivi
d II a I i ri a(1 L' i nC()mf}il rn \·01. 
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Há quem nlgulIlll vez o (,uvio 0U CoOlO jornalillt/l. 8 sua campanha 
leu (l'ldCl'á ｴｲ｡ｮｾｬｉｉｩｴｴｩｲＬ＠ com (ll·e· de tres allnOS nn Imprensa nilo tem 
cisa fidelidade, a impressão de as- riVfll n0s faRtos do j'.l'naliKllIo bm· 
sornb .. o que a sua palavra ou a bUI\ zileiro e ainrla hoje hão disputadas 
pellllll ｣｡ｕｾＺｬｉＮＱ＠ t: ,I flue 1i o ou ve oU por a Ito preço as pUIICUP collt'cc;õps 

, lê. ｾｮ｢･ｮ､ｬＩ＠ h1do, conhecendo tudi, que ｣ｸｩｾｴ･ｬｬＱＬ＠ Alguns ､Ｇ･ｾｦｯ･ｳ＠ IIrti· 
('. todo., os ｡ｾｾｕｬｬＧｬＬｬｴＩｓ＠ ｶ｣ｾｴｩｮ､ＨＩ＠ com gos fOl'ullI trnduzidos \Jm todas ｡ｾ＠
o \'ocabnlurio llIais ric" e pl'opl'io linguas cultas. Um ､Ｇ･ｬｬ･ｾＬ＠ cA li
da lingna jl"rtugueza, que ulle 111/l- cçao das c!'quadl'ab. te\'e de ser 
neja ComO Vieirll: Gal'l'ett. HCI'cu- I'cedltado tl'es ou qunt,," ｖＨｊｺ･ｾＮ＠ Ou' 
laflo ou Canlillo, O SI'. dI'. Ruy Bar· tro, «O justo e a ｪｉｬＸｴＮｾﾷＡｬ＾Ｌ＠ destinu
bosa é selll pre o patruno ｰｾＨ［ｵｬｨｩ､ｯ＠ do fi profligar fi CO\':.I dia lJloral rle 
Ou volulltari,) dc tuda8 atl ｧｬＧ｡ｮ､･ｾ＠ I 11111 juiz, C"us"U ullJa sensaçf\O que 
｣｡ｵｾ｡Ｙ＠ no fôru, no ｪ ｦＩ ｬＧｴｬ｡ｬｩｾｉｬｊＢ＠ e no I ainda huj" pCI'Ilurll na Illemuria 
parlumento do seu paiz. N(l jornal, !l.c ｱｴＱＺｬＱＱｴｾＧＩｓ＠ o lel'l\lll. A bt'rie_de aJ'
no pl'etorlO ou no senadu [l SUlI pa- ｴｬｧｵｾ＠ .l llHl reputllt;u" c5fnrrapa
lalTa é sempre pret'i"sa quando d:n. dl',tinada a rep"llir insillIJiI-
1 'io e decÍ:,iva ... e nlgulll:JS veze, çõ,'s c,dl1wlliOSlltl. pO?' () fl,d'."l'l'hario 
rui prophetica. 1\ C&COI reI' sangue. ｾｬ＠ no' pnra que 

Apostolo do Direito, do qual é desmonta!' eSte dladellJa fulgul"lllltp. 
na America ulll dos ｯ ｬ Ｇ｡｣ ｵｬｯｾ［＠ jJula· Ildu !lá .. ha uma }>ia que nno sej:L 
dino dú Direito, que. não raro, a11- pura agua ]I 

tepl'z a nntagonisllloe pessoat:s ir C0I110 orudor ft ｲｾｉｊｾ･Ｌ＠ parlalllell· 
I'eductiveis; advogado da ｰ｡ｾ＠ e da tnr, academico, não teell1 Cl!l1ta os 

arbitl'agem, que bojlJ {) Jil'"ilu Cl U tl'iUlllphos alcançados ｊｬｾｬｯ＠ /:ir . Ruy 
Hlitllido americano, o Sl' dl'. Ruy Barbosa. muita vezes sobrc !\sEem· 
Bflrh 'Jhn nàf) pod ia deixar de ser u lJiéas prvf'IIlJ.,lllente hostis. Um, 

chf'fc da ｬｬＱｩｾｳ￣ｯ＠ encarregada de rc' entre tantos, ficou l1lél1JoJ"a\·el,p'lis, 
preselltal' o Bmzil lIO OOtlgTesso da 1'0 1' si &Ó, faria a reputaçãf) dC' ullJ 

Hayn . Essa r.llllleaçào cabia lhe hOlllem. N'elle a. rloquencia ar' 
por direito de conquista e podem os I' lJ bntad ora e a grandeza moral at 
leitOres ficar ('eltos de que nenhum tingil'alll as culminaucias <lo genio 
pai: terã na llIaguu ｡ｾｳ｣ｬｬｬ｢ｬ￩｡＠ d\J· e da santidade. Foi por occasião 
legnçuo mais bl'ilhnntc. do nttcntaclo contra o fallecido dr. 

• • 
ｾ｣Ｌ［ｵ ｭｩｲ＠ n'UJll Hrtigo de jornal o 

('relo ､ Ｇｾｳｳ ｡＠ existencia tllultipla e 
tnrefa ｩｭｰｯｳｳｬ｜ＢｬｾＱＮ＠ Como ju1'Íscon· 
sulld, ns seJs trLlbalhos, verdadei
I'fl s mooographius ･ｸｨｴｬｵｳｴｩｶ｡ｾＬ＠ ｾ￣ｯ＠

o assombrv do fOro bmzileil'o. O seu 
COllllllCllltario ao habeas corpns bri' 
tanllico é citado em Inglaterra,como 
a ultima palnvm no flssumpto. O 
seu parecer é spmpl'e consultado elll 
todas as questães de 'lUltú, e, quau' 
do se trata de estabelecol' a Vel'
dadei ra doutrina consti tuieiúnal , O 
vOto de Ruy Barbosa é definitivo. 

1:'I'11llente de Moraes, e-ntãO ｰｲＨＧｾｩＧ＠

(]ente da Republica. Ruy Balbos .. 
(!ril ullla 'las victimas indiclllias no 
punhal dos ｡ｳｾ｡ｳＸｩｬｬｯｳＮ＠ Pois bem : 
ki clIe quem requereu o habeas cor
pus para os suspeitoS, que jà iam 
a caminho de Fernando de Noro' 
nha. «Perca-se tUllo, llIa!'; sah·e·se 
o direito! ｾ＠ - exc 1n1l10U e lIe para o 
Supremo Tribunal Fcdel'al, boqui· 
aberto deante da sua prodigiosa 
oraçiío. Eo habeas corpus foi con· 
cedido! 

• 
* * 

Dis emoS que, algum::.s vezes, a 
aa pala m fOra )Jrophetica. Um 
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ex ' :l pl.. h'\staní. E,ta \'a Ruy I EM OEFENSlV A Em o 1101180 paiz, felizmente hoje 
Barbosa exil:ldtl em Paris:1l\ teUl' tido, CO III toda razllo, comO um doa 
ｰｾ＠ d·) prillleiro julgalllcnt-J de Ao ill ustre collega " Novi rl a dcB," mais ad iantados, nl\s ｣｡ｰｩｴ｡ｾ＠ e 
Ol'eytus. Ae 'l1Ipuuhám o prnces' dp Itajaliy, pedimps 1\ fi ueza de re· municipi,." !Uais ｲ ･ ｮ､ ｬｬｾｯｳ＠ exiMem 

'I. A-..si. tit·" 11 cerilJlllllia tragica da C"III '!lendar ao seu correspondente , ｕＱ･ ､ｩ Ｈ｜ＬＬｾ＠ jJagos, quasi que uniCl& e 
eXKuctoração e della <,:lira. "erten' d'uqui) q ue seja ma is ｾｳ｣＠ .. "pulo- exclusi vamcnte, para fiscalisarem a . 
do ｾ｡ｮｧｵ･＠ ,\ sua grande abna de li' So nas suas notitil1, afim de nãO matança do gado para o consumo 
bera\. Xessa épuca Il ｣ｵｬｰｵ｢ｩｬｩ､ｾ､･＠ serem cuntestada , como tem /lcon· p ubl ico; e quando não ha medico no 
dl' Dreyfu' era, para t"da gonte, tecido e flCaba de aCODcece t· com as loga r , ou o Municipio nl'io pode pa' 
um artigo dE' fe. Hllm'e, p"rêm , um ultilllas uqui chegadas. gar lhe, os fiseaes ｾ ￣ ｯ＠ obrigados, 
hOlllem que dudtiou... O primeiro' O clamôr não é só nosio, e o il- findas as 24 horas marcadas pela 
que du\'idvu, ante' de ｾｨ･ｬｬｲ･ｲｬｬｬｬｳｴ ｲ ｯ｣ｏｬｬ･ｧ｡＠ se cOllvencerá lendo o lei, a fecharem os açougues, depois 
Ke:>tnl'r, llIuito :lI\te:l de Zola. Fui ultimo numerO da ｮ ｯｾｳｮＮ＠ distincta ､ｴｾ＠ retirado o restante da carne , 
Rlly Barbosa. A ua admiravcl lu' cClllega "Gazeta de Joinville," com que nãu pode mais Ser vendido, e 
cidez fez'lhe yêr os lados \·ulner;\· 1 relaçi\O (\ algnllllls, que nós re, de feito O pi'eci50 aceio diario. 
vei ' dn prll\'i\ e-a:'ombro de pre' pctimos DaS8uaS palavras, e a deterl Logareil ha. com') conhece mos 
vi ;l,,, ! -o fundalllent, )S de llullid.l· havido em ccrt.\ Repartição Fe- muitos, que os fiscaes, na fa lta do 
de, que apontou em carta para (1 deral, fortes discussões e etc., em medieo, são obrigados a assistir a 
"J'Jrnal do COllltllercio," do Rio de hora de expediente . o que é uma matança do gado. e se desconfia r da 
Jaueir,l . /qram precisamente os que invprdade, pois, apenas alguns ami· rez, n:io a deixam matar; ou se é 
tIIais tarde 'erviram de base au jlll' gos ｲ･ｵｮｩ､ ｯｾＮ＠ E'm palestra, pr0cu- da carne, li l:Jandam enterrar. 
gamento da Ca iia<;110 de Paris. rara LU explicar Os COllllllpntarios Nos paizes frIOS e ll HlSIllO aqui no 

Tal é O homem-amigo sincero que ha7iam, e às 8 1/ 2 horas da sul do Brazil, em tempo de inver
d us portugUf'zPs-que Li, boa Ii on' manhã, antes do expediente. no, se pvder:l. permittir mais a lglJ.
tem aga aluo:1 durante poucas ho' E ks amigos são intimos e não mas pouras horas, porem em tem po 
ra , ｡ｰ･ｬｬ｡ｾＬ＠ dentro dos seus mu' se podem pl'CoCCupur com COUOSAS do rerão, eOlllo o que já vamos 
r"" h spitaleiros. Tal é a menta' futei , e que, de IDOlllent'l, se aca· IIlru\'ossando, nem mais meia hora. 
lidade nua e o puri simo espirito bam !\qui lIleSmll sem a interven- : E' precisll e de urgente neces-
liberal U0S qUllPS, n'este 1Il01l1eu' çii.O de outrem. ｾｩ､｡ｴＱ･Ｉ＠ pois, que a ｉｬ ＨＩｳ ｾ｡＠ lunici-
to, ｩＩｲ･ｾｴ｡ｉｬｬ ｏ ｓ＠ hOlllenag<!m. Nãfl é palidade e O sr. Superintendente 
lavor: é de\·er. De \'ez em qURlldn ---- ' I providenciem afim de llão Sí! con-
os flancos da natUl'ez '\ provlda rasO I ｴｩｾ＠ uar a vender carnes mortas de 
gnu)' ' e para deixar passar UIII sa' A' ", . • 2 e 3 dias! como tem acontecido, 
bi,) . .\las logo Se ｲｾｴｲ｡･ｬｬｬ Ｌ＠ pl/ r mUI' 'con, grande prej izo dos se us !Ou-
v, temp " porque o genio cauça a ｾ＠ oS teus olhús eu leio nicipcs. 
tecundidarle. Não demandam a O que sente o coração. Cada dia nos COn vencemos mais 
barra de Li boa muitos homens como de que esta é UDJa dns principaes 
o sr. Ruy BlIrbo a. Em mim tudo é receio causas das co!icas, diarrheas e fre-

(O' O Seculo, de Lisboa) 

h Compadre Sergio 

ｾｦｵｬｨｵ･ｲ＠ pura e fiel 
Não ha e nelll pode haver. 

Di 5e-O ･ｾ｣ｲｩ ｰｴ ｯ ｲ＠ infiel, 
Malllco. tôlo e sellJ chiste, 
Que no mund o não existe 
Mulher pura e fiel. 
Que barbarislllll cruel! 
Quanto asneira a valer! 
Fica. idir,ta, a aber, 
Que ｩｾｬｉ｡ｬ＠ a mãe querida, 
A quem ､･｜ Ｇ･ ｬｬｬｯｾ＠ a \'ida 
N110 ha e nem pode haver. 

Duchama 

S. Francisco, 2í=1f)=967. 

Emquanto a ti não fallar , quentes ､･ｾＳｲｲ｡ｮｪｯｳ＠ de estomago e 
Se não poder alcançar intestinos, que aqui tanto se obser· 
Nos teus olharrs eu lei(,. vam e muitas vezes Causas de re· 
De turlo tambulIl descreio. cahidas e /lté de mürtes nos conva' 
E s6 bUticO a solidão les centes e parturiantes. 
Para não fallar, e, então, Com esta nossa e bem fundada 
Nesse constante viver, opiuiAO, não ficarãoOH Srs. caJ'ni-
Procuro bem conhecer ｣ｾｩｲｯｾ＠ projudicados, UUla vez que 
O que sente O coração. estas carnes, restantes, podem ser 

Um ｴｲｩｾｴｯｵｨ ｯ＠

26--10-907. 

CARNES VERDES 

postadas e salgadas para Carne 
de 'l'ent0, ou de sol, corno em eu ' 
tros logares chamam e fa.zem e , 
melhor vendidas. 

A mesma decomposição putrida 
que observamoS nos corpos Iluma' 
ｮｯｾ＠ depois das 24 horBs, dã-se nns 
ammaes cujas carnes constituem o 

Em todo o munoo e em todos nosso principal e indispensavel ali' 
os Ｎｴ･ｬｄｰｾｳＬ＠ uma das cousas que I mentoi portanto, é preciso acabar de 
maIS CUIdado d.emand:J. e que ?8 vez .. com este abuso, talvez pmtica' 
Governos, e;;perlalmente os M UllI- do Inconscientemente. 
ｾｩｰ｡･ｳＬ＠ mais capricham em fisca. , A tal respeito lemos, em IlDl jor' 
ltsar, é a escolha e a vendager;n : nal da Bahia, que, em uma sema' 
das carnes que nos servem de ah· na I no matadouro da Capital , fo. 
mento. ram coodemnadas e mandadas en' 
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tLl 1'.11', 1;1 I .. medico da 
litlncle, 80 rezei ! 

QUI" bt'nit" cxempl 
ｾ･ｬＧ＠ ill1itndl CID todl\ll Il 

principal ml:'nte nqui, que 
ｮｾｯ＠ ｾ･＠ cogitou dE1 tl10 II&lutar me-
dula, 

---=--

Ｈｯｲｲｩｧｴｄｾ｡＠

ｾＮＧ＠ cI "is ｾｉｬｯｴｴ･ｳ＠ iltsertofl nn pri 
l1l f' lI 'a ]>11g-1II:1. de\'elJl ser lirlo!! 01-

f'illJ : 

\111lher pum e fiel 
Tã l) ha e nem l)co(ie ha\'er, 

Nos teus olhares eu loio 
() que pe nsa () coração, 

-

Xa noticia publi('arla erll Ｑｉ Ｐ ｾｓ Ｈ Ｇ＠

1I111l}(' \,O passado, sob o titul o-Ex
ｰＬＬ ｾ ｩＮｾｬｩＨＩＭ Ｌ＠ le ia-SI! J osé 80ares 00-
:IIC", 0 111 vez de ,J osé ｾ ｯ ｯｲ･ ｳ＠ Xo
h\'ega, C'l Ill O ,alJio, 

NOTAS 

Diz o " BJ'flzil," do Rio: I 

ｰｵｾ＠ amor do a._ 
ollJll!\COIO vlt ..... : nu 11 
Ilhh. principaee propalDlD& de 
melhol'lUn8oto., ap:1rdlludo a re- Teado o comlDl,. ... I ... 
ali açAo deste 8Dlpre8timo. litia d'eata oolDarta, 

Parece que agora á tempo de se carta da Europa pecliado eac1e 
recommendal' as negociações SUl- do negociante JOIo Waltber Lo
pensas. U Sr. Prefeito estará, pro. betruu, o qual, segundo diz a re, 
volVelllell(é, l.Iucioa" 110 1' continuai' ferida cana, acha·s" Ilelta cidade 
n grande obm inturolllJ)ida, e o Sr. desde Abril do corrente anoo; esta 
Preoitlunte tlt' Hepublica, por seu I\utoridade pede a quem souber do 
turllO, desejoso de sati::,fazt'1' {I ｮｯｾｳ｡＠ parndeiro do referi<lo Walther, in' 
formosa cupitul a sua ｮ･｣･ｾｳｩ､｡､･＠ tOl'mal-a, 
mnis urgGnte : -a conc1u.,ão das -Foram nomeadoS [mpectoree 
ohl'us, :lpenas iuiciadtls, de sanea Pohclaes do 2' e G' quarteirões 
mt'nto e 1Il0(1erniSttç[ICI, ｾ＠ do districto lle tu cidaue, os "rs. 

Etati Ij( ,tas são pnra ｊｊￓｾ＠ de Lin,oolpho Ｚ｜Ｇｵｾｯｳ＠ da ｓｩｬ｜Ｍ･ｩｲｾ＠ e :4 n' 

gt'lllHle valor plJrquullto vê n tonto AllDullcraçl10 de OlavClra. 
, ' ( b,- que . f ' " f ' 

o o\'eotVJ ｢ｲ｡ｾｩｬ･ｩ｜Ｇｯ＠ cnda dia llu- (fII] útl!re a olgan:,,:'ç!\o elta ncs 
gmeJJta mais, l'e:spech\'O" quartell'ue 

PARTE NOTICIOSA rbenolltno curioso 
----------------------

O c ,npre:; tim o dc tre::i milhoes Diz "O Paiz." que o CI'e,eOCOI" 
ｬＧｾｬＢ ｲｬ ｩ ｮ ｮｳ＠ para O Eotado do S, N,' vapo\' t:3it'iv pa saram ('Dl rc pondente do "E.tado de S, Pau' 
1'1111 1" est;\ afinal ｲ ｾ ｩｬｬｩｺ｡ｴｬ ｬｬ Ｌ＠ e do tl'flll,ito a exma, sra, do DI'. Herci- 1(,," em Santa Rita L!e Passa Qua· 
III"do mai s fa\'oravel. dada as l liO Luz, e o Dr, Navarro Lins, rllui' tro, o seguinte: 
condiçõ('s ,lctU:1eS ci o mercado de to digno Juiz de Diroiru til. Itajahy, "Qu:nt,dt:im ultillln (3), pelas V 
ｌ Ｂｬｬ ､ｬＧ･ｾＬ＠ e , em geral , dllS mcrcados com sua eXl11a, fUlllilia, horas ua manhã, f .. :ul>:. ｾｬｬｲｰｲ･ｨ･ｮＧ＠

l.o lleta l' ios da Eu ropa, t1iJo:; por UUI phellC>lllellO bastante 
Qua nrlo se considera que n taxa Nr, mcslIlO vnpo\' pu sou, parn o ｩｮｴ･ｲｾｳｳｮｮｴ･＠ : - ｮ･Ｌｾ｡＠ hora cahia 

do Ba nco da lnglaterTa subiu e 80 nio Grnnde, o llO' SO s)"mpnthico e chuva, que desde a \(':Si)era vinha 
mant('\ll a quatro e Ill e io p tl \' cento; dibtincto colll!ga {'arlos Reis, di\'e- fecundando o solo, mas em Cl'\'to 
quc os lI"ssoS titul os IJI clh orcs e ctor da Re\'ista uo uI. momento uotàmos que I\S butega 
Os rio l\fexico e ti a Al'gp ntinl llll I O illustmdú ｣ｯＩｬ･ｾ｡＠ veiu do Riu tinham a cOr arrcxeada! AIguUll\8 
dUIII q lHl Hi todos <, Om sé ll sin' is bni- oc Janeiro, onde foi em prop,LglllI' l'ehsolls apanharam dessa agua, 
x a,' de li ?, de ] e de 2 '/. ｾ ｣ ｬｬ､ ｯ＠ da da sua importante Re,'ista, luas não chegnmm a ｣Ｈｪｮ｣ｬｵｾｩｬｯ＠ nC' 

qUl' n"l no,>so:; , da e'nisoãO dc 1 V03, Agradecidos pela delicada vi.ita nhumn sobre n ･ｾｴｲｮｮｨ｡＠ chuva, 
(para as Obras de' Portil d" lii ll de e lhe cic,ejamos bôa viagem e mui, Em certos logares da cidade, no ' 
.Jalleiro) f-s tà0 a Vi 112, n:lo deixa tas oro peridas. r.ulamellte nos passeios,ob crvalllt'S 
de Cl' ･ ｘ ｉＧｾ ｉｉｦＧｮｴ ･＠ o ty]l '1 el e 95 112 - I manchas roxns, Ｘ･ｭ･ｬｨｾｮｴ･＠ ao 
1>0 1' que foi clllittido O ･Ｚｬｬ ｝＾ｬＧ ｣ ｾｴｩｬｬｬ ｯ＠ Em seo bnrdo talllbem levou o sangue, Damos a palnvl'I\ a quem 
de hOllto l1l , 'irin, para Florianopolis, o nos, o ｰｯｾｳ｡＠ nos explicar U\o c. quibito 

Explica-sc, :I1i}ís, ,\ relativa fa- prezndi simo ami!!;o e distincto col' Cl\so." 
l'ilitlade e cxc C' lle ncia d 'l contrncto laborado)' Lydio Barbo:l e 8UB. 

da emissão : () paiz goza de u rn a EXllIa, Familia, Ｎｯｾｬｭ･ｄｬｯ＠ do porlo 
paz gemI, o cOl1llll e l'ci o de impor Ao Sc(\ embal'que comparece0 
tnr,ãl/ e expoJ'taç1\o nttin ge n ci ｣ｬＧ･ｾ｣ｩ､ｩｳｳｩｬｬＱｯ＠ numerO !1e amigos, Passaram durante l\ semana pas-
f l'Hs oxce pciouaes, a as I' .nu :" pu I eXlIll\S. enhoras e senhoritas, a snda, por este porto: 
hlicns e xcedelO de muit 'l tl .' rl' nclns I::;, 13 de Maio e muitns püssons do Para o sul. o Sirio e para o uor' 
dos oxe rci cios antel'i H'CS ' \ 'ell lo P,) \-o, que lhes foram dar o abraço to, () Jupit('r, 
Crescor a par dcssa pl'l ' porida!le de despedida e ｉ｜ｬ ｯ ｾｴｭｲＭｬｨ･ｳ＠ ｮｂｾｩｭ＠ Silo esperados, do ｮ ｾ ｲｴ･＠ o Oricn 
Ａ ｮ｡ｴ･ ｊＧ ｩ｡ ｾ＠ interna , o ; e u prestigio a ｧｲ｡ｮ､｣｣ｬ＾ｴｩｭｾ＠ quc nqui ｧＢｺｾｲ｡ｭＧｬ･＠ O Max, de Flo\'ianopolb. 
rn to l'llacI'lnal no I'xtel'l Ol', graça tl Fazemos vutos para que t1ves- -
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HOTEL 
BELLA-VISTA 

S FrancHco do 'uI Rua lIajahy R. 31 

(J, ＱｉＰｾＬﾷＮＬ＠ l·"timall " (' Ilt'ga de I 
imprensa di'. Thiag ,I \ F u:;eca e 
Carlo" l{eis pl'etend"lIl PUblicar,; 
para figuraI' 11.1 ｅ｜ＨｰｾｩｾＧｩｬ ｬ＠ de 1!:l0 , 
ullla obra ue luxo que t rne conhe
cido Ou alludido tentalllêO ｯｾ＠ \,ul- j 
to. 1lI:11S l'lllint.!ntes do uo a vidll 
!JUlitil·;\. a ＱＢＬｩｮｩｾｲｲＬｬｴｩ＠ \'U, cui1l:nt'l'
cin\, indu.rria\. imellectual e ar' 
ri,[ ;<:;I. h"1I\ C"III(, \ i ' us que attes' G'Jfl<:ah'es & Val('nte, pl'oprietarios do "Botei Bella Vipta, situado 
tt!1ll ( n",::" de ell\·(.h·illlellt'l, no melhol' pontO de"ta cidade e mais saudavel, com vista aprasivel 

E' til:' e:<p<ll''11' que ｴｬｬ､ｯｾ＠ allxi' pal'.'l torla a bahia, communicaru ao publico que ahi encontl'al'à bonM 
li '111 fI b 111 exitú ､･ｾｳ･＠ elllpl'eb"n- ｣ｏＡｬｬｉｬｬｾ､ｯｾＮ＠ conforta\'eis para familias e ｜Ｇｩｾｪ｡ｮｴ･ｳＬ＠ ｕｾｬ＠ sortido ｾＧ･ｳｴ ｡ｵ ﾭ
dlmento, en\'iaudu pho[()graphias, ranc, Jogo .rle bc,las, banhos frIOS de ｣ｨｵｶ･ｬｬﾷｯｾＮ＠ caprlChnso 8tH'VIÇO de 
ac ｉｉｬｰ｡ｮｨｴｬｵ｡Ｂ､･｡ｰＢｮｴ｡ｬＱｬ･ｮｴｯｾ＠ para / meza e co I la. tu(], I" I: preços. cOlllodo.s: ａｓｾｬｉｾ＠ cOI.no teem. um sal110 
a "Linilria )louerna.'· FlolÜIIOPO' bOIll montado pllfa reUll1ÕeR, bnlles famlllal'es. plc-Illes 111' ｾｯｃｬ･､ｒ､･ＸＮ＠ e 
li:;. sendo este li!'\'() ･ｾｴ｡ｨ･ｬ･｣ｩｬｕ･ｮｴｦＩ＠ frequentado pelo ｰ･ ｾｳｵｴｬｊ＠ de rAspei-

O trah:1I h'l u> cliché;; \'ae ser to desta cirlade, eSpenl'll contiuuar a terem a honra dc ｾ･ｲ･ｬｬＱ＠ pn,cu-
f " rar\us rei re'l,eita,-ellwblico e viaJ'untes. par;\ O "ue tl'em serviço de l'it', elll SUPII , A,yres. '1 

deliO'encil montada, que estal'á Sf'mpre à ､ｩｳｰｯＬｩｾ￣ｏ＠ ､ ｯｾ＠ ｭｾｳｭＰＸ＠ ｮｯｾ＠

[l"zou ｾ･Ｎ＠ huntem, uma ｭｩＬｾ［｜＠ trapiche,; por occ<l5ifiO das cheg-nd:ls dC's vapores. podend" oS meSUlOR 
r Dl'. Luiz C. de confinreUl o conhecimento ､ｬｾｳ＠ ｢｡ｧ｡ｧ＼Ａｬｉｾ＠ 80 cocheiro d:l deligellciR do p( r nfllla Ui) 

Calllp .\lello. 
O ;tCto foi lIluit,) c"ncorrido. 

DI:' ｰＧｉｾＢｩｬｧ･ｬｬＱ＠ pará v Ri o, ｣ ｾｴ･｜Ｇ ･＠

lIe:;!;\ cidade. dando-nos a hO ll ra 
de S:UI ｜Ｇｩｾｩｴ｡＠ o nosso illu tre c"l 
lep:a DI'. Thhgo ua F, nscea. 

G l'II tu-. 

Xo Jupitel' ,;lJguiralll, boutelll. 
para l'aranaguá ｯｾ＠ SI·S. D1'5. an

gés e Alipif'l ｾｬ ｩｲ｡ｮ､ＳＮ＠ dignus en 
genbeir0:; da E. F"I'rO, 

Büa \ iagclIl . 

Hotel Bella Yisca. Aceit:lITI ｰ･ｮｾｩＨｬｮｩｾｴｲ｜ｾ＠ mediante I'revio ajuste. 

ｦｲｯｬｬｴｩｳ｣ｾ＠ Santa Calhari ll3 

GOS( AI: VES &; T'Af,ENTE 

--------------- - - --

Uutrosim, julga por e se I11l'io I Mellu. O ｾｯ｣ｩｯ＠ que não pagar 
cumprir um dever sagrad r)' ('lia· dpntrv de 5 dia .a Contar da prest'n
tIInndo attenc;ilo dos 8111'8, agenl\JS, te 11aUl,.erlÍ. excl uid I. 

segundo o faeto que aqui 8e deu, S, Francisco 27 de Outubro de 
e c mO c tenha repetido, até pes 1907.-0 Procnrad "r, Frederico G. 
ｓｏ｡ｾ＠ que não são praticus tel'! UI ' I Leu:. 

Cf>llduzido na\'ios d.l barra ao pl I[n" .========== "" === 
trazendo por es e meiu grandes pre-

E . . II I '''Ibarcou, n, meSm' \'aIYl', JUIZOS para aque es que têm suas

j 

ｖｅｎｄｾ＠ 'E .. . 
l'um de"tino a CUril) ba o sr. Luiz ｃｬｬｲｴ｛｜ｾ＠ do prilticagelll. E.8. um bOnito SItIO 
Kuhnl' a qUl;UI agraJeceillos a vi SOUlOS em llumero de tl'es os co 11 tendo ＱＶ Ｚｾ＠ metI'( s de frente, Ro-

ｾｩｴ｡＠ qUt: 111,,, fez. praticos (is to é, os que têm cartas); I ｢ｲ ｾ＠ 33?6 ｾｬｴｦＩｓ＠ de fundo, pel:to 
infelizmente um ｾｏ＠ oentre estes é delíta .c ldade, tem b,a IIgua c mUIta 

,:ECÇÃO LI\-RE 

Declaração 
O nhaixo :15-'ignad" prlltic da 

barra e porto de3t:l cid:\de, f.,z pu 
blic,' fi r inrer!lledjo da presente 
､･｣ｬ｡ｲ｡ｾｩ｜ＢＧＬ＠ que em \'il'tude dos fa 
ctos que ulti rr:amcnte aqlli se tem 
dld", c"m as praticagens c!(1S na
\io. de di Ｂ･ｲｾＬ｢＠ ｣ｯｭｰ｡ｮｨｩ［ＩｾＬ＠ [lU 

('onheci lllel1t dos ｾｲｓ＠ Agentes das 
C')(III-':1nhin •. (;ll\ geral, dos vapo
le, qne , ulcalll as ｡ｧｵ｡ｾ＠ dI) INrt) 
､･ｾｴ｡＠ bahia, que de ora em diante . 
ｴｾ､ｯｳ＠ o. na "ios ｱｵｾ＠ entr<l1'em no 

; ｾｉｉｉ＠ P JI·t . perel: herá 30 000 de 
tUI\ do C:J a ti In q lIe e Itrar e "a
hir de di". 

que abrange todos os navios. 
ElO ｜ Ｇｩｾｴ｡＠ d r) que acima acabo de 

expôr, desde já fico,sob minha ｲ ･ｾ ﾭ

pousabilidade , á disposil,'ãO dos STs. 

AgenteS das referida' Cul1lpunhias, 
que me pagarão apenas, 30 000. 

E qnanto aos vapores que sahi
rem a noite, será. então, c',mbi· 
nadu en tre mim e os 8rs. agen· 
teso 

S. ｆｬＧ｡ｬＱ｣ｩｾ｣ｯＬ＠ 22-1O-!:l03. 
Elizio F. do Nascimento, Pratico 

S, ａｾＱｐａｒｏ＠ A'S FAMILIAS 
Previne·s,· aOS t:!rs Ｘｯ｣ｩｯ ｾ＠ que 

ne ta procuradoria se está proce
dondo a cobrança da contribui
<;ão de,'ida pelo fallecimento do 
l'onsocio Dr. Luiz C. de C::mpos 

n-nrlelra. Para melhor intormaçãO e 
Iratar-SlJ nesta cidade de S. Fran
Ci8Cn , com J. V. M1l':lDda Evol'a. 

YF::\'iE-SE uma chacara no lu
gar Fregnezia de> Sahy. A tratar 
CI'In o prnprietario Eduardo Le
doux, 

ATTENÇÃO 
Eleuterio Tavares vende cal es

pecial , taboado e sarrafo de Join
ville. 6-2 

ｃ ｏ ｓｉｾｉｉｅｉｍ＠

Precisa-se de uma cosinheira, 
de um menino ou urna menina , 
para C2 a de família. A tratar 
nesta typcgraphia. 
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