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Almirante, gloria da DOI8a armada, 10. maia .&eI, e veja .. do , o 
dm relatorio, e Dia meno. diatiD- dobro, CU muito maia ? Qoal doa 2 
cios e viajadOll l111Criptores e.tran- o melhor ? Certamente o &eG, DIo 

Ｎ､ｬｴｬＸｲＭｃｾｲ･ＭｄｲＮ＠ felippe lub4. geiro9 jã. o disael'lllD que, se o 1101- ｾ＠ verdade ｲｯｊｬｾｧｦ｜＿＠ ａｰ･ｮｾ＠ deee. 
r 4 . 110 porto (OSII6 devidamente bf!ne- Jamos, 00 pedImos qoe 8eJa ma'l 
e relr.. liciado seria igual ao de Toulon, CJ patriota e menos bairrista. 
ＭＭＭｾＭＭＭＭＭ primeiro do mundo' E' muita vai- Ufanou-se tantO e pretende0 re-

.lssigoalaras dade, para nlio dizermos COUBR mais baixar-nos Somente porque recebe0 

f' ARA FÓRA DO lIUNIClPlO apropriada . o seo porto 2 transatl8nticos, qu", 
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IRRISORIO 

Foi O caso de ter o nosso iIlustre 
collega "O Phal"ol," de ltajahy, a 
25 do p. p . lIlez, elevado de 01 aSse 
o lieu pequeno e IIcanhado porto e 
rebaixado o nosso que é tido. re
conhecidú e proclamado um dos 
melh l)res :lo Brasi!. 

E porque? Uniea e simplesmen 
te por là terem entmdo 2 ｴｬＧ｡ｮｾＺ｜ﾭ

tlanticoB medindo 16 pés de cala
de·. 

E' preciso mais patriotismo e 
menos bairrismo, CIHO eollega. 

Acuso ignorará que Ilistinctos, 
illustrndos e praticos marinhoiros 
da!! ｮｯｳｾｮｓ＠ marinhas de guerra e 
mercante, e ate estrangeiros, já o 
ｃｬｬｬｳｾｩｦｩ｣｡ｲ｡ｮ ｬ＠ em segundo logal' l' 
Ignorará. tambem quo um distincto 

E" v('rdade quo o transatlantico para lã entrarem, com 16 pél, foi 
"Karthago" aqui andou batendo preciso deixarem em Paranaguá e 
com a quilha em um banoo, porerll aqui, mil e algullloil tonelladas; 
fi Br. Com mandante Ihell devia ter quanta mais se rE'cebes.e, com o 
dito que foi porque vinha sem o nOa, anouallllente, 20 collossaes 
practicl) e desviou-se do canal, e, vapores inglezes. alguns:. de 10 
Jl<lrtanto, de quem a culpa'! Necell- mastros! como alguem d'abi jà de· 
ｾｲｩｮｭ･ｮｴ･＠ d'elle, que al"riscou-se via ter presenciado, 24 Hamborgue· 
ate a perder o navio, e nlio devi- ze8, 14 Bremena, ｾＱｾｬｊｮｳ＠ extraordi' 
/lI) af.alta e-. ｾ＠ u es eiteaa e n ri.-, e até ｾ＠ Ttl, e muitO" 
falta de profundidade dI) canal; navios a yela, de gmnde calado, e 
pois muitissiLUo maiores são os 08 n08SOS grandes e pequenoS pa' 
transatlamioos "Lime Branch," quetes que aqui entrum e saltem 
"Poplar Branch," "Elm Branch." quaai diarillmente, a qualquer hora, 
"Soldier Prince" e tantos úutros do dia ou da noite. sem practicos, e 
da mesma Comranhia, iJlgleza, que que lá 11110 o podem fazer. 
em noSso porto entram, mensal' Se o eoHega ti"esse, no seu por' 
mente, Com 23 e 24 péE e n!Lo sa· to, a felicidade e n grande honra 
hem com menos de 25 e 26 pés ! de receber, em um so dia, e ver ･ｾＧ＠

mas nunca bateram com SUIlS cnor- palhados na bahia 6 e 8 paquetes, 
mes quilhas em banco algum. O nacÍonatls e estrangeiros, como ｮｯｾ＠
vapor inglez, de que trata o illustre temOS tido dezena:; de vezes ! Ocr' 
e orgulhoso collega, foi o .Poplar tamente o prazer passaria f\ delirio 
Bralloh" que sahio, em meia maré, e de delirio a loucura; faria fogue' 
com 25 112 pés, e se demorou-se tOes capazes de atravessare lU (O 

ell1 sahir a barra, foi simplesmente céo, e ali l\1zes do ｾ･ｯ＠ Pharol annun' 
porque o seu digno cornmandante. oiariam aos quatro canto!; do mnndo 
oauteloso 001110 é, não quiz expOr a sua superioridade; ainda mesmo 
as iras dt\'! ondas de nma barra que se dragasse o de 'l'uulon. 
grOs!!a, oomo edteve dois dias se- E' muitl) bairri'nlo; e é o callO, 
guidos, a sua linda floresta fluotu- ilIustre colltlga, do gato que nllo 
ante, comI) lhe denominaram O[i- come azeite, quando o come Se Iam' 
eiaes e Passagpirus de outrOs na- busa. 
vios, Que a apreciaram e admira- Antes de ultimarmos propomos, 
ram; mas nunca por falta, talvez, de publioo, ao orgulhoso collega. 
de agua, como itisse o collega, em como fez a eptrclla mais brilhante 
ar de mofa. da America do Sul, e Se ti vesse' 

Subtraia agora O collega, 26- mos n opinilio do eollega, diriamos. 
16 -quantm! ficam, para mais, a do mundo. a gloria do DOSSO Bra' 
nOssO favor? E pllra que um navio zil, o incomparavel e immortalisa' 
sais COm 26 pés, quantos mm! pre · do DI'. Ruy Barboz3. na conferen' 
eisa de profundidade? .som me os cia da Haya, quando quizersm n08 
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colloral' :th,lixo de outros paizes para o. população brazileira os be
mais atru/trlos e da Turquia, que, !!eficios do 5t>U meth!ldo. 
pur fav ('1·. deixe ficar o nClsso porto Eis a trnduçi\o da sua carta, e 
lia. U'I :lntign ('b ' ificaçào. aproveit·) esta. upportunidade pam 

E termin:lIl1 'lS dizen<l n-Ihc quo patenteur lhe a minha gratidão 
as Il l'"Sa S alllbições, ('1I1U0 dis e, pela benevolencia com que corres' 
de Ser ti CnblltiJ,(, o futuru pcrtu da pondeu ao meu Ilppello : 
Companhia E. 1". ,-.. C., sã/) bem "Chicago, Dl de agostO do 1907 
lundadls lia presente re post,1- Ｍｃｾｰｩｴ￣ｯＭｴ･ｮ･ｮｴ･＠ Radl er de Aqui' 

Qne send) u porto de ltajahy no, addido !lavai á embaixada 
me lhomdu. ficHl'á excellentc, ron' brazileira- Washington , D. C. 
ｦ ＧｬｲｉｉＱ ｾ＠ lia opinià{o. não e verdade?, ;..teu carO senhol'--A vo'sacal" 

[l0l hem . se o CulJatãu p:l.SS 'Il· ta de 29 de agosto acaba de Sol' 
pel J lIle",lJll> proc<,ssn, ficad excel' rerebih, e tenho granrle pnlZel' 
Icnti,,,imo e, p Irtant 'l, deyc ser O ellJ resp'Jlldel-a. Em primeiro lo' 
pr ' feritlo. lI;ar, houve en/;ano m. noticia do 

ue a n0sSa distallcia e tã0i"Popular Mechanics". Eu nãQ ãis' 
gmudc que a luz d,) ｾ･ｯ＠ "Pharo!.'" se ,eis horas dentrü d'nglla; com' 
COI1l todo o azeite que pos'ue, não tudo eu lliíQ hesitaria em empre' 
a pClde :1 lcançar. gal' O meu meth odo de ｲ･ｳｵｲｲ･ｩｾｩｩｱ＠

ｑｵｾＬ＠ fillfillllent é. elO ｮ ｃｬｓＸＰｾ＠ co - ("esuscitlltion) num corpo que ti' 
mçõe ' pul a fen'ente o ;;angue ｶ･ｾｳ･＠ estaoQ seis h 0 r ,18 dentro 
de hmzileil'l.s e, p tH·tanto, de Ca - d'llgua. O mai or tempo de estadia 

glotte ue pessoa viva, eUa fecba

se espaslllodicamente, e nlo abre 

emqunnto nao for forçada a iaso. 
ou até q li e tenha loga r a relaxa' 

çãO (Ollseq ueJJtem e nte os pul' 
, d' ruões não podel'ãQ enr her agua, 

Tambem o sangue n110 Corre quan' 
do fl'io: mas quando o COrpo é a
quecido em aguu quente, a epi' 
ｾｉｯｴｴ･＠ é levantada e a respiraçl10 
artificial é começada, as cOlldiçôes 
sito perfeitas pam a resul'reição. 

A respiração nrtificial dc\'e iler 
('ontinuada por aigul1l tempo, fa' 
zeudo os movimentus ｣ｯｲｲ･ｾｰｏｬｬＧ＠

doutes á ｲ｣ｳｰｩｲ｡ｾｩｩｯ＠ natural 16 ou 
1 vezes pOI' Illinuto. 

Eu vos rccollllllcndo o meu me' 
tbl>do e esto u Certu que serà u l1J 

meio de salvardes lUuitlU\ \'idas." 
Se, de accordo com a aflirmati' 

"a do Dl'. Whitfllrd, a pllbliraç:lo 
desta carta for un, "Illeiy de salva r 

Ihari1lelbes, para desejarmos a de um corpo dentl'o d'aglla, reSuS' muitas "idas," dal"" le' hci por muito 
UlI:5Sa jJ" I'l'..;cente cidadt' tie lLajahy citado por mim, f /l i de 40 minu satisfeito," etc . , etc, 
c ｾｾ ＬＩ＠ p.)rto, toda ' as lIlelhorttli e tos, ｾｦ ･ｴｬ＠ plano é o seguinte: IClgo ' (Extr.) 
p!',):perid 'ldes e nunCa re baix t 1'0:. q:lO o corpo é reti rado d'agua , sub' 

Dê ｾ･Ａｬｬｰｲ･＠ n Cezar, ,) que lhe Illerge-se -o em agua quente cur' 
pertence, illustre t' c::\ro collega. rellte, não tão quente que qn eime 

Re -, ureiçiio dos ｡ｦｯｧｾ､ｯｳ＠

o corre, porém t,lnte. quanto as 
mãos o :lupportem: deixa se-o ate 
que esteja quente, suspende'se' en' 
tilo a rabeça !óra d'llgU!l e com o 
dedo levanta'se () epigl Cl tte e limo 

Tratamento de um lIIedico amel·iC:lllO pa'se 1\ mucosidaele reunida na 
garganta; começa'se a re 'SpiraÇãCl 

PARTE NOTICIOSA 

ｾ ｯ＠ lar do Sj' IIlpathico e muito 
distincto Sl'. Carlos I.Jeidner, ｊＧＨｾｩｮｯｬｬ＠
hol:lia 3 rt maior alt;gria po\' ter 
S, S. cOlllpletltdn 01 li i r:: 11111 lInllO na 
sua preciosa e tã" util existencia, 

Ao excellente amigil, pois, abl'll ' 
çamos e pedimüs que Ilcecite os 
noSSOs pnrabens. O illu.tre CH[Jitào -tenente Ra - artificial, levantando os bl'8ços para 

､ｩｾｲ＠ de Aquino. addido naval á l f6m, depois abaixAndo'se para dell" 
ｮ Ｈﾷｾｾ｡＠ l::-gaç i\ o em. ffilshingtou . es -I tI'O e comprimindo O nbdollJ.en, ao Em transito por aqui ms-aram, 
CrO\-e-II0" a segull1te c31ta , que Jl ClS mesm o tempo que um aSslstente noJupiter, para (I Ri o Grande oS 
Ｇ｜ｰｲ･ｾＢ｡ｬＱｬ ｯｳ＠ em publicar. tal a bua 1produz a traCi(ãO dn lingua em uni' eXmos. ｳｲｴｩＮｧ･ｮ･ｮｬｬＧｾ＠ F'irrninoL(,pes 
alta inrponanciahumanit..'lria; sono com o muviment0 do:! bra' Rego, Sequeira ele Menezes e oca' 

<Sr. redactor -- 11 Je setem brCl ços. pitão Dr. Aragão Bnlcão, 
ri!' 1 nOi, -Xo ｩｬｬｴ･ｬ ＧｬＧｳｾ･＠ da ｾ｣ｩ･ｮＭ Ha alguns annoS passados, uma Sendo os dous ultilll(,\s, hospedes 
ria e da humanidade, \'Cllh Cl soli- barca fel'ry clrei:1 de meninas de do nosso ehefe DI'. Pedreira, aos 
citnr \'0 a publicação das seguintes collegio 811.sobrou nu rio Fox e sete quaes ulOstruu toda cidade e os seUS 

linhos P 'lI \'osso conceituado jornal. criança- afogaram'se; a que eu melhOramentos, 
('erto rle que intere"tlrãe, tambem tl'l\tei, fluctu c u rio abaixo uma mi' Bôa viagem. 
a1l ｜Ｇ ｳｾｯｾ＠ leit') "es e á populaçãO lha e fOI trazida desse ponto para I 
ti" Brazil. em geral. um desembarque ti meia milha Falleceo na Capital do Estado, 

EncolHnlndn na edi,iio de se- distante. pnrn tratamento. Segui o no Gymnasio Calltarinense, de onde 
tembro da excellente rev ista "Po- meu plano, e 110 espaço de duas era distincto estudU!!te FrAllcisco 
pulaI' ｾｬ･｣ｨ｡ｬｬｩ｣ｳＢ＠ uma noticia fi hora" ella foi levada, reanimada, Stamm, irlolatrado filho do SI', Ber' 
1 e'plito da pratica seguida pelo para casa, ao passo que IIS outras, nardo Stam m, socio da casa A. B. 
Dl'. Hcnry K. Whltfortl, de EI- t"atadas pelo methodo actualmente & C. 
g:n, I1linez , para reani 'nar os ap- adoptado, não fOl'all1 resuscitadRs. O inditoso estudante amanhece0 
p!\rentelllentes afogados, mesOlo Cllmo é COl1lllJUlll quando uma morto no seo lait/) e Clll'I'em diver' 
tend o c.tarlo ｯｾ＠ corpos dentro c1'a- pessoa expõe uma theoria diame' sue versões sobre a verdadeira cau' 
gua pejo E'Fpnço de i'eis boras, a - trai mente .. pposta à unÍ\-ersalmente R:I. da sua II1 vl'te, que, consta-nos, 
pre,ei me (c ,'no em natUlal diante aceitll. tendo tido alguma difficul' ainda não é subida. 
àe tão ｬｾｯＮｴ｡Ｂ･ｩｒ＠ resul.tados colhiuos dade ･ｾＱ＠ ser ouvido (I have had ai Aos inconsolaveis Paes e toda Fa' 
pelo o0l1llel te profisslOnal), em es- hal'd tIme to be herard). AfIí .. mo milia enviamos os mais sincero!ol 
crc,'or-Ihe uma carta, solicitando que quando ;\ agua attinga á pie' I sentimentos de pezar, 
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Avi5l\mo aOl 00lII0I .. q .. ｾ＠
tes que I:' tamcI procedeodo a ... ,&. 
｣ｾ｢ｲ｡ｮｮ＠ da:. ll88igDACUral, oorree.:aGrC)p8 
pondente,l aI) 2' aem8l&le. ･ｾｉＢＬ｟＠

AOS Ｑ｜ＱＡｉｉｬ［ｾ｡ｬｬｴｯＡｬ＠ de , pediláOa 1Ii':"-::;1If 
mondar a IIl1pu l·taO"iJ de 8U&II a8-

sigllatul'BS (1 anno), pelo correio, ｾｊＺＺ￼ｴｾｾｾｾＺＧｬｾｾｾｊ＠
de8C(mtando o porte da cana. "Liberdade," ... .. .... _ 

FIpria opoU.. reGI_mOi IIJII • otGI que ｡ｾｾｾ］］ｾｾ＠
A ｭｾｺ｡＠ do Rendas Federaes tIode'- e be .... ·da e maio dedo, Com _ 

desta cIdade, nrrecKdo.u durante Ｆｯ｡ｴＦ･ｯ｣ｩｾ＠ ...... , em a qual o .. vioe de di ..... ＺｲＺＺｾ］］＠ .. : 
o lIIez pallsado a quant18 de ....... eorioa e oft'ereceo bonitos pensa' conhecimeDIO doi ... 
131:0-10'54, lmen&oe, que muito agradecemole Companhias. em JeraJ.c1oI vapo-

Do nosso dlstinrto patrioio Dr' 
Theophilo No!asco de Alruehla c 
EXlllfi. Senhora, rE'cebemos deliclA' 
dLl cêlrtão cUlnlJlunicando nos a 8ua 
11 0\' 3 residencia á Rua Sants\ Chrig· 
tiua, n, 22-na Capital Federal. 

ｾｬｵｩｴｯ＠ agradecidoll pela genti
leU).. 

p .... m08 a publicar: 1'81 que .alcam ai agUa do parto 
deeta bahia, quede ora em dia_, 
todos OI navios ｱｵｾ＠ entrarem no 
mesmo porttl , perCtberá 80f000 dfl 
taxa dE' cada um que entrar e la-

O coraçAo da mulher é o sepul' 
chro c\aa flores. 

• 
No templo da vida, habita urna hir de dill. 

estrella-Deus. I Uutrosim, julga por esse meio 
'" cumprir UUI dever sagrado' cha· 

A alma é o espelho da \·ih. mando attençllo dos Snra. agentes. 
* segundo o facto que aqui se deu, 

A ｾｉ･ｺ｡＠ de Rendas Estadoaes, A mulher, é o symbúlo do idPl\I. e comO Se tenhll repetido, até peso 
" IIlt'Z passado, arrecadou a quan· " homem, martyr, do trabalho. soas que nllo silo praticaR terem 
tia de 31 :287 $710. conduzido navios ､ｾ＠ barra ao pClrtO, 

ｾ Ｂ＠ paquete Odon chagaram do 
Rio de Janeil'o. o eXlllo. sr. Dr. 
Abdún Baptista e sua Filha. S. Ex». 
que foi em Pl'ucura dto melhoras 
a sua pl'ecil)sa saude, felizmente 
,'(' io restabelecido, O que muito nos 
al egrou e d'aqui o visitamos e feli· 
citlllllOS . 

Para Flol'ionoiJulis, sl'guio, 110 
Max. o SI', Manoel Agustinho De-
1001'11, que aqui exel'cev COm recti
dãCl e justiça o logar de Adminis· 
trador da Meza de Rendas Federnes. 

Acofl) punhou-o ｾｵ｡＠ exllIa, Fa· 
milia, e ao emb:lrqup. comparece0 
cl'escido numero de amigos e ex mas, 
ｆ｡ｬｬｬｪＩｩｮｾ＠ . 

O nosso dest'jo é que ti veSselll 
hOa viagem. 

De visita 00 nosso amigo e colla' 
bOl'lldur Dr. Santos Barreto, esteve 
ne:itn. cidade se:.l Rogro O coronel 
José J. Machado, abastado fazen' 
deil'o c chefe governista da comar' 
co de S. José dos Pinhaes, no PIl' 
ranà. 

Pelo Max chegnram a esta ci
dade procedentes do Floriaoopo· 
lIs ｡ｾ＠ eXDlOS. Familias do srs. 
Antonio Ramos e Alfredo Vieil'a, 
escrivão e administradol' da Meza 
de RondAS }<'cderaes. 

Visítamol·Qs. 

Do digno l' secretario da Club trazendo por esse meio grandes pre· 
Doze de Outubro recel!temente juizos para aquelles que têm soas 
fundado em Pedras' Grandes, rece' car!as de ｰｲ｡ｴｩ｣｡ｾ･ｬｊｬＮ＠
bemos o ofticio abaixo, que muito ＸｾｭｯｳＬ＠ em numero de tres (,1 

IIgradecelllOs : p,'atl.cos (IstO é, os que têm cartas); 
Exrno. Sr. Redactor da Pat1'ia,- Infd.zmente um ｾￕ＠ dentre estes é 

Temos a hOnra de comrnunicar'vos que abrange todos os navios. 
a fundaçno nesta localidade a 12 Em vista do que acima acabo de 
do ｣ｯｲｲ･ｮｴｾ＠ do Club Doze de Ou' expôr, desde já fico,sob minha re5-
tubro. ' ponsabilidade, á disposiçAO dos su. 

Na eleiçll.o realisada nesse rues' Agentes das referidas Companhias, 
se meHmO dia ficou assim constitui' que me pllgarlio apenas, 30$000. 
da a Sua Directoria: E qnanto 808 VllpOrl'B que sahi-

Presidente Boaventura Costa rem a noite, será, entllo. C('OIbi· 
Mello; vice presidente. PlatAo Gui' nado entre lDim e oS sra. agen· 
marâes' l' secretario Clyto Aman' tes, 
te' 2' ditu JOAo ｔｨｯｾｬｬｬｚ＠ de Souzu' S. Francisco, 22-10-903. 
ｴｨｾｳｯｵｲ･ｪｲｾＬ＠ .João Card080 Rocha; Elizio F. do Nascimento, Pratico 
prúcurador, Jolio Luciano Pereira; -----
zellldor, Pellro Alipio. I ESCOLA EVANGELICA 

Approveitamos o ･ｮｾ･ｪｯ＠ para so' 
licitar'vos " remessa. paTa a nossa 
b.bliotheca, d3 vossa conceituada 
folha e certos de sermOS attendi' 
dos nnteciparne'n08 agradecidos. 
5audl\mos'voS oordial mente. -- Cly' 
to Amdnte, eecretario. 

Participo aos srs. paes de fami
lia que, devido 1\0 I\ugmento doa 
alumnos detlta Escola, tornou -8e 
necessario admittir mais uma pro' 
fessora e que para elite cargo foi 
acceita a profell8ora normalista D. 
Castorina Lobo de 8. Thiago, que 

l"iaul. 40 porlo já tem dado provas de sua capari' 
Durante a semana finda entra' dade em tio espinhosa profisdo. 

ram os paquêles: Como até aqui.e8perQ continuar 
Do norte, Unitas, Oceano, Ju' 1\ merecer dos Br'II. paes de família a 

piter, Victoria o o allolDllo Spartn. me.ma ccnfianC;a que me tf.m sido 
Do sul, o Sirio e ante'homem o dispensada. Para mais inform&ÇÕe1l 

Max. queiram dirigir-se ao directar 
Sito esperados, do sul, o Orion 

e Victf, rit\. FreMrieo Â. FroM 
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I 

EDITAL 

c.. prlso 4e l. dils ｉｾｾｾＪ＠
F'ço puhli,,, pa,. ｯｯｮｨｾ［ｭＬＢｴｯ＠ i U GO 

dog ｩｮｴｾｲ･Ｇｳ｡､ｯｳ＠ que fica marcado ｾ＠ VE RM I F 
II praso de 30 dias á contar desta ｾ＠
data, para que 011 donos ou C011- ｾ＠
ｾｩｧｬｬ｡ｴ｡ｲｩｯｳ＠ dOIl volumes auaixo ｾ＠
mencionadlJs, se apresentelll nesta .. ｾ＠
repartiçãO pará despachal"lllll os ｾ＠

melllUos volullles, sob pena de se-! ｾ＠
1'(:,1ll ns mel'cadorias contidas nos ｾ＠

alludidos ｾＧｯｬｵｬｬｬ･ｳ＠ vendidas em has., . 
ta publica, e sem direito a recla- ｾ＠
maçH" alga IlIa. ｾ＠

• 
- RAULlVEIRA-

Approndo pelo Inslilnlo Su ilario 

Poderoso medicamento contra toda a sorte 
de vermes intestinaes 

-

'ergio Augusto Nobrega, 1 cai' ｾＬ＠

xott! n, 903 e 1 pacote n. 378; ｾ＠
Luiz Atembarg, 1 pacote n. 16, ｾ＠
prucedf'ntes de Hamburgo, vindos ｾＧｃＮＮ＠

no "ap"r allemãu "Desterro" a 16 ｾ＠
de Dezembro de 1905; Eugen Curo ｾ＠
lin, 1 pacote n. 673; 8ergio Au- ｾ＠
gu tu Nohrega, 1 pacott' n. 992, ｾ＠
vind .. s de Hamburgo pelo vapor ｾ＠
allemào "::3parta" a 27 de Agosto ｾ＠
de 1906; M W & C, 1 caixa n, ｾ＠

f
, 

Este vermifugo tem a vantagem, alem de outros, de ni<> ｾＮ＠
só destruir toda a sorte de lombrigas Como tambem produllir ｾ＠
uma /lcção salutar do estomago e intestinos. ｾ＠

A sna prompta operação em te>dos os ataqnes repentine. 
provenientes de lombrigas, taes ComO: convulsões, coliCla ou ｾ＠
･ｳｰ｡ｳｬｬｬｯｾＭ､Ｔﾷｬｨ･＠ uma superioridade sem lival. ｾ＠

, 
9, vinda de Hamburg') pelo va' ｾ＠

pt.r allemão "Parthia" a 22 de Se' ｾ＠
te'll uro de 1906; rtl V A, 1 caixa ｾ＠
n. 5775, vinda lie Hamburgo pelo ［ｾ＠
vapor allclllão "Paranag\1á" a 15 ｾ＠

de Julho de 1906; W E. 1 caixa .li 
ｾ Ｌ＠

Raalioo Hora l: Olinira,-U nicos tabricantes-Florianopolis 
ｾ＠

n, 1906, vind!l de Hamuurgo pelo ｾ＠ ｾ＠

\'apor allemão "P!lranaguá" a 25 ｾ＠ ｾ＠

de .Março de 1906; E W, 1 caixa n. ｾ＠ ｾ＠
100. vinda de Bremen pelu vapor ﾷｾｉｗ｛ｾｬｾＡＮＮｾﾷＧｾｬＮ＠ •• ＧｴｾｉｾｾＩｬｾｾｾａｾｾｾｾ Ｇ ｾｾ＠
a 11 e 111 lio " B,m n " a 3 de De ze m b ro ｾｾＭＺ［ＺＭｾｲＮｦＱｦ＠ ＢＺｰｱＺＺＧｬ［ＧｔｾｾｾＭＺ［ＺＭ ｾＭＺ［ＺＭＧ［ＧＭＺ［ＺＭ ｾｾＭＺ［ＺＭ ｾｾＭＺ［ＺＭＱＺＫ＠ ＺｾＭＺ［ＺＭ ｾＺＫｾＭＺ［ＺＭ Ｚ ［＠ ｾ＠ ＬｾＭＺ［ＺＭ ｾ＠

de 1906; A C 8 H, 1 caixa n. 9604; 
ANNUNCIOS C O, 1 caixa n. 1896; P & K, 1 Henrique Dettemer, 1 pacote n, 

caixa n, 3494, vindas de Hambar' 930, vmdo ､ｾＬ＠ Hamburgo"pelo va· 
go pelo vapor allemAo "Sparta" a por al1emão ｾ｡ｲ｡ｮ｡ｧｵ￠Ｎ＠ a 15 de 
29 de Dezembro de 1906; O A, 1 Julho de 1906, A. Baptista & Os· VENDE.8E um bonito SitiO 
caixa n . 700; POlllp 8eparator, 1 car: 2 ｰ｡｣ｾｴ･Ｘ＠ ns" 288[89; An- contendo 165 metros de frente, SQ' 

caixa \l. 15192 . \'indos de Ham- tomo Candldo ｐ･ｲ･ｬｲｾＮ＠ 1 pacote n. 
b I ' 11 - G b 570; AUgURtO Sergio Nobrega, 2 bre 33?6 ditl)s de fundo, perto 

urgI) pe o \ apor a emau" ua y. te 1 2 682 . d d desta CIdade' tem boa agua c muita 
ba" a 22 de Janeiro de 1907; Eu· ｾ｡｣ｯ＠ b s ns. 3 I e ,VlD

1l
08 Il. e . madeira Pa;a melhor intormação e 

gen Curlin,2 pacotes n. 801)2, vin· Tam ｕＡＧｾｯ＠ 2P5e °d vNapor a
b 

emdo ｴｲ｡ｴＸｲＭｳｾ＠ nesta cidade de S Fran. 
d d H b , I ,11" roya a e ovem 1'0 e , . 

oS e am U1go pe o vapol a e· 1906' J I' B k 1 d CISCO, eom J. V, Mmmda Evora, 
101\(, "Karthago" a 4 de Julho de , ' U ',us ec,. encapa o, 
1906; Helene Guidd, 1 pacote n. ｖｉｄｾｏ＠ do RIO de Janeiro pelo vapor 
407; Hugo Guidd, 1 pacote n. naCIOnal cPrudente de Moraes» ai 
40 ; A, Baptista, Oscar, & C" 1 25 de Setem?r@ de 1906; G W A 

. pacote n. 169; Anton Stolt, 1 cai. C, 1 sueco, vmdo ､ｾ＠ Hamburgo e 
xote n. 45; Richard Quidd, 1 cai- ｲ･Ｍ･ｭ｢｡ｲｾ｡＿ｯ＠ no RIO Grande no 
xcte n. 20 ; Hugo Quidd 1 1 pa- vapor ｣ｓｬｦｉｏｾ＠ a 10 de Julho de 
cote n, 683, YlDdoll de Hamburgo 1906. 
pelo vHpor allemão "Sparta" a 27 Meza de Rendas Alfandegada em 
de Ag('stCl de 1906; Roberto ｾｉｯｴＧＭ S, Francisco, 4 de Ncvembro de 
reson, 1 pacote n, 853; H. Dette- de 1907. 
mel', 1 caixote n. 5'19. vindos de 
Hamburgo ｾ ･ｬｯ＠ vapor allemão "Par· 
thia" a 22 de Setembro de 1906; 

O Administrador 

Antonio Oliveira Ramos 

VENDE·SE uma chacara no lu
gar Fregllezia do Sahy. A tratar 
Com o proprietario Eduardo Le
doux, 

ATTENÇÃO 

Eleuterio Tavares vende cal es
pecial, taboado e lJarrafo de Join
ville, 6-3 

• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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