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A PATRIA 
rrolll'iedade de ullIa  ｳｳｯ ｲｩ ｡ｾｾＱｕ＠

e secIPldario, ncs Estadtls, 4 ' Pro· 
,'er :t ｩｮＬｾｴｲｬｬ｣￣ｯ＠ seI !J)lr{aria, no 
Districto Fedeml. . 

do ａＺｊＮ ｧ ｵ ｾ ｴ ｯ＠ Com te. into1'llle tnndo 
fiel e ill te ll igL"n telll l'ute " tt xt , 
c(,nbtituicioni\ l, ｾｯ ｢ｲ ｣ｬＡ ｵｨ ･ ｭ＠ aS 111-
mino'us e ind!:'Hrutti ｶｯ ｩｾ＠ ｾｃＧ ｬｬｴ ｴＧ ｉ ｉ＼Ｚｾ ＾ｉ＠

de' ViveIro ｾ＠ de Ca-.tro, " prallh'nu" 
juiz que ｾ･＠ fez en tro ｯｾ＠ ｉ｣ｧｩＬ ｴ ｡ｾ＠ .. 
glori oso paladinu da liberllnde prl" 
fissional. 

lIedaclor-Chel'e- llI'. Fcli\IIIC 'lacllildo 
\lcdl'ci ra. 

Ássigll atu l'as 
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,'000 
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.lnno. 6$000 
Semestre. . .. .. . ... . .. 3S000 

PAGAUENTO ADI .. :\TADO 

Numero a';ulsII .... ... . 
« , atrazad" .. ·. 

$200 
$.700 

Os originaes enviados a ' sta ?'e
dacçüu, nào serão devolvidos 'lIesmu 
\Iào sendo publicados. 

Os artigJs de cullabomção nào 
ｾ･ｮ､ｯ＠ entregues até quu7'ta-fei7'a, 
a·, meio dia, so 5C7'ão publicados ?Ia 

ef./lçãu seguinte. 

,l Qlleslilo do ＮＺｮｾｩｮｯ＠
IV 

(Continuação) 

No capitulo das garantias de 0 1' 

de\l1 e de ｰ ｬ ｯｧｲ･ｾｾＱｉ＠ intitulado
declaração de direito- con,tu !l 

､ｩｾｰｳｩ￣ｵ＠ terminante, § 24 di' art. 
72 : 

.E' garantido o livre exercicio 
Ile qualquer ｰｲｏｦｩＢｾ￣ｏ＠ Illoral, Intel' 
lectuul e industrial.» 

Combinand" todns eSsaS disposi· 
ções, ＬＬｾＭｾ･＠ que a ｃｵｮＸｴｩｴｵｪｾＬｩｩＮｯ＠ dn 
Republica firma este::! dous pl'inci 
pios, até certO ponto incompati
veis : 

l ' Manutenç:lo do cnsillo offieial; 
2' AboliçãO ､ ｯｾ＠ privilegios e,co' 

lustic(Js c aClldf"llic"s. 
Quantl) ato prillleiro, ná,' ha (Ipi' 

lIil:\es divergentes; qLlanto nll sC' 

gando, lls ｰｩｮｩ･ｾ＠ dividem-se, en' 
tre osque adl1littc!lI a plena libenlit· 
de ｰｲ ｣ ｦｩｳｾｩｬＩｮＺＱＱ＠ e os fl ue ､･ｦ｣ｬｈｬＮｾ＠ III 

n sua limltaçíLo legal pelos dipllllllfl. 
offici l1E'il. 

Esta ultima d(>utrina é a que 
tlll1l, talvez, Il1nior nUlllero do ade' 
pt"S, o que pouco iluporta, pois no 
caso se trata <le ppzar e não cOllt.ll· 
votoS. 

A dqu trina ｏｰｰｦＩｾｴＬ｡＠ é 8ostentad:\ 

I nterpreta (J cll' 1l,(,b1llO 01 1 '0(" 
l"I!'tll e pObitivo. n. minl'l'in ｾＡＧｉｰﾭ
cta 11" ｨｾｴｩｴｬｬｴＢ＠ do< Ad ｶｵｧｮＮ､ｯｾﾷ＠ . 
Tln qunl figlll a "S!:'lI ;.\ tua 1 presi· 
dellte. Dl'. Jngll'z de ,'o Itza. 

A--illl entond", () Celttru lif'pU
bllcll no Con,er I'un"r, MI I Íl'd,:de \I ' ,
Iitica ne que fazem part'· arJt rI s' :l 

rcpubliclInoti da pr( paranu:l. e(lIl1 l' 
os Drs, Demctrio Ribeil . Ｌｾ｡ｬｬＧｰ｡ｩＬ＠

}lelTaz. 'l'l'ixpirn de S, uza ú ;d
meida ｆ＼ＱｧｬＱｬｬＨｬ･ｾＮ＠

O Congrefso :-:;\ci.,I'. I '\llll.itti. 
n Illesllla (Ioutlillll. qu: nd", elll í 
de Janeiro de 1 91 apl'lI!\'fU a 11" 

ulvpl lllúÇÜ11 d,., OI'. J...;t;'lI\etril> Ri
beiro, em que ｣ｏｄＡＡｲｬＧｾＢｩｾｴｮｾＮ＠ bll' 
chareis e doutores, ch!\lllnrnlll in!' 
qtlOS e humilhantes Ｈｬｾ＠ ,CI1'3 \ln pl i,,' 
pri vilegi0s. e affillll'1nll11 a ｾｵ｡＠
efJectú;a .nlidariedade C011! o }Jl·iIlCi· 

pio politico da C1111pl ta sepal'(lq';' 

entre o espiritual e" tempo1'al e sua.' 
c' nseque?lcias pI'a ｴｩ｣｡ｾＮ＠

Entrll as attribuiçõ<" d" COIl' 
grC'0'so, esper ificanns no art. 34 ua 
rOllst ituição figura o n. 30 que 
dispõe: 

.('olllpete prl \'Ilti \'lllll eli tI! ao 

peloR thf'oristas mais independen' 
ｴ･ｾＬ＠ Ilwis instruidus e, sobretudO, de 
eo:," ucta publica nlais desintertlssu' 
da e escrupulosa, quaes siLo oS apos' 
tolos 8j'stemuticos <lv Positi vismo, 
Ｈｉｾ＠ el11iuentrs cidadãos :\liguel Le' 
ｭｯｾ＠ e 'reixeim Mencleli. 

Alem nesses nrdorosos e sabias 
pr(l paganci'-tus, sustentaralll a siL 
doutrina na ｃＨ［ｮｾｴｩｴｵｩｮｴｯ＠ e dep"is 
no CungressO. 06 deputados filiado 
á mesma escola ｰｯｳｩｴｩ｜Ｂｩｾｴ｡Ｌ＠ Deme
trio l{ibeil'o. BiUbosn. Limll, Anni 
bal FulcãO e Julio de C Istilho . 

NU\'e llnn"S mais tarde, ell\ 1 f,! 9. 
ú graude principio libernl foi tll'
fendil!o na Camarn dos ｄｃＧ｝ｬｬｬｴｮＮＱｬｾ＠
pelo reprosentallte cle ｾＮ＠ I'nul'. 
Dl'. GaleãO ('n1'\'>lII1:\I, ｱｬｬｾ＠ l'lllittill 
11 re,pcito, hrilhante e bC11l fun,ln' 
mentad" part'cer C"llllJ membrol d" 
ｃＨＩｬｬｬｬ｜ｬｩｾｓ￣ｬＩ＠ ,te COllhtituiçi'.o, ｌＢｩｾｩＬ＠

lação e JUHiça. 
CunVI'l':;s', Nacional Il'gislar subl'e 
n organis<1c;1I0 lIluuicipfll do Distl'i 
ctn Pl'cleral, belll cOUlO ｳｬＩ｢ｲｾ＠ :1 pO· 
licia, O "l'lIsino superior" e os de· 
mais ｾ｣ｬＧ｜ｩｯｾ＠ que nfl Oapital t'urtjlll 
reservados pam o g'J Verllo da 
Ul1IUO. » 

O nrt. ;) estatue as illl : 
dncull be, outrosim, no Congres· 

ｾＨＩＬ＠ !Jla níLo pri\·ativlllllente ... 3' 
Cl'ear i ntoti tuições de ensino superior 

Defendem-na ｪｕｬＧｩｾｴ｡ｳ＠ ､ｬｊｾｓｕ＠ es
cola COIl1e> SOllU, Pinto no sou rna
!!;llific'> opnsculo -,L liberdade pro

fissional. 
P'óra da orientação philnsophica 

Hn um anuO, apenas. IJ E ' tal! , 
de ;\linus firlllou fi me-;\Ua dr,utrin,\ 
republicnna pelo ')rgliO (\0 ｾ･ｵ＠ ill'

tUlll Probidt'nte, n Dl'. JoíLn Pi-
ｉｬｨｾｩｲｯＬ＠ o unicn dtls gt>\·,·rU:llltc8 al" 
tunes, qoer na UnillO, q\:er m',; 
ｅｾｴＺｈｬｯｳＬ＠ q\!e ;;0 t\'1lI appr'lxilllnld 
ulll pClUl'I' <lo \'cnladeirl' ty]'o li u 
estndista republicano 

Reis CUI ralho 
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A PATRIA 

Uf UDIGA DE S. FRHCISCO uivea mãOaiuha esperllndo a esmo.j 
la abençoada que a caridosa don° 

Ao n/.sso distincto allligo coronel zelia ia distribuir. em grnças ｾｯ＠

Reinaldo Tavares, agradecemos a lUez das rosas. 
delicarlez.\ ele uvs ter llJostrado e De repente, ouve·se uma discor
enviado UI1l telegramma, de 16 dant(' nota. Âs harpas emmudecE-m.
do conente. do Exmo. Sr. Dr. A caritativa campesina compn· 
Luiz Gualberto, dando IH nOmda- mia entre os dedos roseoS uma 
çoes dos ･ｭｰｲ･ｾ､ｯｳ＠ da nova AI- moeda. 
fUl1llega d'esta cidade, feitas por .Esmola! Não! formosa :lama, 
Decreto do dia 14; que s!l;o : sou rico, disse ·lhe um mancebo. I 

Iuspector, Delfino Freire de Re· Ｎｅｳｴ･ｾ＠ miseros mortaes que, pre · 
zende . cisando de uma côdea de p!l;o p!lra 

Pri'ueiros ebcriptllarios : ｭｩｴｩｧ｡ｲＭｉｨｾｳ＠ a h'me, ｾ･＠ ｰｲ ｯｳ ｴｾｭＬ＠ de I 
Alfrt!do Vieira, Paulino Goul'êa joelhos, dIante de tI, O flor, são 

e Oraciano ｾｦｕｬｬ ･ｲＮ＠ Illais felizes do que eu. Tem a 
:3egund'J3 : melodia da tua voz a cantar sem-
."ascimento Badejo, João Geral- pre a alleluia festival da ｣Ａｰ･ｲ｡ｾＹｵＬ＠

dino e Claudiano Claudio Carneiro o teu sorrir duce. como ulIJ beIJo, 
da Cunha. a trllzer a alegria aO coração ... 

'rhesuureiro, Joaquim Silveira. cElIes, sim, são mais felize'3 do 
Admini trado J' das capatazias. que eu, porque mendigaram por 

Cbudinu Rocha. ahi além n'um cortejo de miseria 
Porteir(l-cartorario. Virgílio Au' e encontraralD sempre a tua m!\o-

gU:ito NLbrega. sinha nervosa, aberta aos esquoci· 
Cumprimentando aos recem-no- dos da sorte, na pratica da cari

meado, oS felicitamos pela acer· ' dade. > 
tatla e merecida escolha leita pelo Sútfrega e impaciente, pergun· 
Exmo. ::lr. David Campista, muito tou-lhe Aurora: 
tligull Ministro da Fazenda; que .Então, que desejas? ｾ＠
IllOstrOll IISSilll serem de sua. inteim .Oh ! formosa- donzella, a esmola 
confiança. Ique eu peç(l, que espero I\nci080 , 

---- n!l;o é ･ｳｾ｡＠ que tãO santalllente dàs 
e sim a esmola do amor, que nos 
leva aos páraruos ､ｩｶｩｮｯｾＬ＠ a cor.· 
solação á alma e a esperança 
n'um porvir risonho. Amo·te , ado· 
l'nvel princeza de minha alma. 
Dá·me a esmola do teu ulha,., olhar 
cheio de graça excelsa e de amor 
bemdito." 

.A ESMOLA 

Havia fe s ta. no_ pagos da mi
uht\ tt,rra, là onde ti ve a alma a · 
dorlllecida ao calor de uns olhos 
azú es e avelludados ... 

Festeja va-se o mez tias rosas . 
Moçoila , de c.lhar cheio de ter

nura, de olhar de piedade conso' 
lad 0ra . tangem harpas; moços bar ' 
dos decantam ｭｹｾｴｩ｣｡ｳ＠ 6des, que 
recórdam queixumes elolentes dus 
pastores . 
ｅｾｶｯ｡｡ｭ＠ em sublimes e atlora· 

veis harmonias ｯｾ＠ harpejos dos 
instrumentos mavioscs. 

Começa a festa. 
Badalam. alacres e festi ｶ｡･ｾ＠ 08 

sinos que annuciam a chegada da 
Aurora, a formosa campesina de 
cabel\os louros, como os espigaes 
creHtados ao aloirecer das madru · 
garltls. 

Bandos 
algodoaes, 
pagos da 
psalmos. 

de creanças, em trajos 
seguem a rainha dos 
minha term, por entre 

Us p<,bres, que enchem o áttio 
a igreja, CÓrrt:m a beijar-lhe á 

E o pallido mancebo, no extase 
dt! embevecido, demoradallJente, 
apaixolladanlentf' contemplava o 
olhar de luz, da form0sa campesi
na. de cabeUos loiros, COmO os es
pigaes crestados ao aloirecer rias 
madrugadas. 

Oscar Ramos 
S. Francisco - 907. 

Em transito,para Laguna. passou , 
no Saturno, o eXmo. sr. Dr. Tei· 
xeirr BrandãO, distincto medico 
que desejava examinar o impor· 
tante CIISO J oãO Kicardo, o que não 
tez por já se ter removido para ou · 
tI'O caixão e enterrado'o perpetua ' 
mente. 

Feliz viagem. 

UIOSTICO 

Ac ｾｉ･ｮｴｯ＠
AdOro 

A q)mdo 
Arn OILo 

A --':::ellto 
Agrad t;l:Jço 

Ama ｾｲ ｯ＠

A ｾｩｬｬｨｯ＠
ａｦｾｳｴｯ＠

A IDal tliçõo 
Arrojo 
Ala ;::'go 

AC C':)uso 
AlOjo 
Ar ;::'ufo 
AnOto 

A ｾｴ･ｶ･ｪｯ＠
Ass t;l:JlltO 

A t-<astro 

A q)uento 
Ag c::jardo 
As ｾｩｳｴｯ＠

Aca 1-30 
Ac :"'bo 

AlIi --.:::io 
Ass 010 

Ah;::'o 
Arr "'-48Co 

A C':lordo 
AC ｾｉＩ＠

Am ｾｲｧｯ＠
Ac ｾ･ｳ｣･ｮｴ ｯ＠

A tlquiro 

Para S. Paulo seguio () sr. Dl'. 
Mario Tibiriçà , mall pouc o tHá de 
se rlemorar. 

ｓＮｾＮ＠ ao que consta, será recebido 
por amigos particulares c 08 com' 
panheiros da Estrada de Ferrl\, da 
qual é um dos mais distinctos re ' 
presentantes, com a mai or prova 
de apreço. • 

Applaudindo a idea, fllzcm 0 S 

Votos pela sua feliz viage III e bre' 
ve regresso . 

Domingc passado, quando ｡｣ｾＧ＠
bou de fazer a visita ao Hospitlll , 
o DI' . F. Pedreira ia sendo victi 
ma de ullla grande desgraça, pois 
o seu cavall0 tendo quebrado" 
.freio, disparou e o ｮｯｳｾｏ＠ ｃｨ･ｴｾＬ＠
calculando AS consequellciaR aU' 

r,lu'se ao chl\o, ficando Uul pouc·' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



maeh aoaclo Da ea 
direita. 

Apeurde ter p •• ao .. 
6ncommodado, oomo DMaraI 
hoje, felizmente, podelllOl lelt.! ' .......... 
tal'o pelai melhoru e por teor ee 
livrado d. tio grave peri., ｯ｡ｬＢｾ｟ｲｾ＠ ... 1to da morte. pecliea .. 

CoDYeDI ' do pa'''' Cl)m soa Exma. 'amllia aeguio para. . eoD e • q e p,,.,.,... para FlorianopoUs, Rfim de allliltir ÇI6 du ool'l'elpODd.oclu .. tasaaclo4 ao casamento do seo digno Irmlll, O Mtaa ImmediatameDte apôs O re-ltee pee..-adore •• t n08SO aympathloo amigo, Ir. Caro cebimen&o das ma. meamo DOI PoiI a eue poYo ｬｯｾ＠ Leisner, que voltou na quinta dominlOl e dl.1 feriadol, dade vedor de ｰ･ｾｄｮ･＠ gra&icllo pt'1o (eIra, ｾｾ＠ Max. que elle recebimento le dê entre facto de, quando por alb pa-.v Fehcltamol'O pela boa viagem. 6 horas da manhA e 8 da noite. pelsoa de minha famflia, ter ... 
Lembramos ao sr. Superinten' 

de.nte, a representaçllo que, de,,' 
mwgo passado, fizemos do depn' 
nente telbeiro existente atraz da 
padaria Esperança=Rna Carijos. 

- tada com carlnha.? ac"lhimeD&o. Pelo dr. lnspector de Maude fo- Disso eu apenaI, que, quelO cs' ram multados, na qUIlDtia de 200' crever$ o artigo inserto 0'0 FIla· cada um, por exercerem a profis· rol, procurando rebaixar a barn. silo medica iIIegalmente, os srs, do DOSIlO portn, para, inconsciente Lydio Prates, residente em SA(, ele"r.r a do Itlljaby, decert? fôra Joaquim da Costa da Serra, P. um louco ou algulls ｰ･Ｘｃ｡ｲｬｯｲ･ｾＮ＠
SchuemaD, ｴＧ･ｾｩ､･ｮｴｯ＠ em Urleans, porque em sua maioria ｓｏｾｉｄ＠ ler Tubarão; e Alrredo Pastori, com igDrlrnntes esses ｰｯ｢ｲｾｳ＠ bomeae. e residencia em Tubarão. nAo um jornalistu, homem pratico 

No Saturno embarcou para Fio ' 
rianopeli. o nosso sympathico e 
distincto collega Carlos Reis, digno 
Directol' da Revista do Sul. 

Agradecidos rela despedida e Diz o jornal cRio Grallde"se., Ibe desejamos fE'licidades e boa re· de 7 do corrente: 
compensa. I cA procuraçllO purn requerer" 

habilitaç!lo perante o llinisterio dll 
No Max ｰ｡ｳｾｯｵＬ＠ com SIta eXllla. Guerra, deve dar ｰｯ､･ｲｴＡｾ＠ para resra" O exmo, sr, Dr . Arthur Pe· ceber O soldo vencido da data da c\reira de Cerqueira, muito digno lei de 13 de Agosto ultimo, para 

ｄｩｲｾ｣ｴｯｲ＠ di InstrucçAo Publica em que nAo caia em exoreicil) findo, 
Curityba, e parente e amigo do Deve igualmente dizer o Corpo, Dr. Felippe Pedreira, com quem Brigada, DivisA0 e Exercito a que esteve ｡ｬｧｵｭ｡ｾ＠ boras. pertencia quando foi dispensado Feliz viagem. para procurar se no milliHteri O da 

Guerra o all!entamentO. 
Pelo exmo. sr, coronel Govet·

nador do Estado foram nomeAdos 
os nossos distinctos amigos Anto
uio VOII ｌ｡ｾｰ･ｲｧＬ＠ l' supplente de 
Juiz de Direitu e Antonio Tavares 
de Oliveira 3'. 

Nossos parabens, 

Os discursos dos Deputados Eli
zeo Guilherme e Dr. Luiz Gual
berto, que publicamos domingo 
pasl-iado, foram transcriptos do 
"Diario Officia)", do Congresso, 
de 9 de corrente. 

A emenda que passou foi, COmO 
viram, " do Dr. Gualberto. 

Ante'hontem, entrou em ｮｯｾｳｯ＠
porto, sem pratico, o transadan' 
tico Parlhia. 

Rezar-!le-ba, q narta-feira, 27 do 
corrente, na ｾｬ｡ｴｲｩｺ＠ desta cidade, 
missa em intençll.o á alma de D, 
Anlla Rufino Trippia, 

8ECÇÃO LIVHE 

IKI1TINDO 
E' este o titulo de um artiguete 

assigado pele s\'. Luiz Zadrozny, e 
publicado n' O PharoZ, de Itajahy, 
em 15 do corrente, rebatendo algu , 

A directoria geral dOI Correios, mllS Plllavrqs que lhe dirigi, em depor cÍt'cular de 29 de outubro feza da barra desta cidade que me 
findo, dirigida aos administradore. foi berço natalicio. 
dos Correio! decrlaroll a e.tes= ComeçA mentindo, dizendo que que as ｭ｡ｬ｡ｾ＠ das agencias posmei foi de chofre insultado em pleno pu· 
dt:verlio Ser fechadas nos diRl de blico I 

e estudioso. 
Não é intrigolldo-mc 

meus co-estaduanos da visin1l&.
dade dI) sul\. que conquistara sy 111 
patbias o sr. Luiz Zadrozny ... 

Que import.'\ a nÓII, ter o COOl
lDandante do KarthafJo, ('Iltrnd" 
sem pratico, arrastando assim o na' 
vio sobre o banco de areia, focili' 
tand" desse modo pt'ejuizos a 011' 
treUl ? ' 

Seria, para IIÓS outrO". filh , 8 
desta patria Oatharinense moti\'o 
de orgulho e contentamento, FO 
, -isseDlos todas as barras de nosso!! 
portos rr!lncas e profundas para da' 
rem entrac\a a qualquer navio do 
gl'ftllde caindo, 

SODlOS cllthnrinenses, e por ｩｳｾｯ＠
mesmo, de\'emos vlvidar mesqui' 
nhas desavenças e, unidos traba' 
Iharml)s pelo progrE'SSo do 1I0S o 
Estado, e n50 rebaixal'o <,on.o fl'Z o 
tlr. IJuiz. 

Si houve iDlproperios de minha 
parte, foraDl unicamente em troca 
aos que me dirigiu o sr. 2' machi' 
nista do Max. 

Nilo devia perder meu tempo em 
responder a e8SaS ｾ｡ｮｴ｡Ｘ＠ in \'erdn
des, emanadllB de um cerebro exalo 
tado pdo enthusiaflOlo; mas 110 as
sim o faço é em nttcnçllo ao publi' 
co de minha torra. 

::;, F,'ancisc0, 22-11-907, 

Domingos Cuf'f'hJ 
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A PATRIA 

EDITAL ANNUNCIOS thia" a 22 de Setembro de 1906; 'I 
Henrique Dettemer, 1 pacote n, --------_---, __ _ 

ATTENÇÃO 
Com prlso de 50 dias 

930, vindo de Hamburgo pelo va
por 1l1Iemão "Par:maguà" a 15 de 
Julho de 1906; A. ｂ｡ｰｴｩｾｴ｡＠ & Oll-

Faço publico para conhecimento car, 2 pacotes us. 288[ 89; An
dos interessados que fica marcado tanio Cllodido Pereira, 1 paeotc n_ 
o praso de 30 dias a ｣ｯｮｴ｡ｾ＠ desta 570; Augusto Sergio Nobrega, 2 
data, para que os donos ou consi- pacotes ns. 132 e 6 2, vindos de 

E leuterio Tavares vende cal es
pecial, taboado e sarrafo de Join
ville. 6- 5 

gnatarios dos volumes abaixo men' Hamburgu pelo vapor alIemão 
cionados, se ｡ｰｲ･ｾ･ｮｴ･ｭ＠ I!ebtl re 'l "Troya" a 25 de NO"eUJbro de 
partição para despacharem os mes' 1906; Julius Beck, 1 encapado, 
mOS volumes, sob pena de serem as I ,'indo do Rio de Janeiro pelo vClpor ｾ＠
rnel'cadurias ｣ｏｕｴｩ､｡ｾ＠ nos ::.lIudidos nacional «Prudente de Moraes» 11 ｾ＠

<a 

d .. 
'Z 

;: 
'di « 
:::I v olumes vendidas em hasta publi' 25 de Setembro de 1906; G W & ,.,. 

ca. e SeUl direito a reclamação aI' C 1 succo, vindo de HamburbO'o e ...... -
ｾ＠ ;> 

&2 cr' 

guma. re-embucado no Rio Grande no ,.,. ｾ＠ <: .. 
'erg-io Augusto Nobrega, 1 cai' vapor Ｎｓ ｩｲｩｯｾ＠ a 10 ､ｾ＠ Julho de ...... g. ....:l -: 

xote n. 903 e 1 pacote n. 3i ; 1906. c: ....:l S 
Luiz Atemburg, 1 pacote n. 16. l\Ieza de RenJas Alfandegada eli r". ., 01\ ｾ＠ 3 
procedentes de Hamburgo, vindos S. Francisco, -l de ｾ｣ｶ･ｮｊ｢ｲｯ＠ de ｾ＠ t: o:l ., 

no "ap"r alIemãu "Desterro" a 16 de 1907. r:.- S ｾ＠ % 
de Dezembro de 1905; Eugen Cur' O Administrador r-- ｾ＠ § ｾ＠

lin, 1 pacote n. 673; Sergio Au- Antmia Olivei1'a Ramos .-;S 5 E:-< 
gu to Nobrega, 1 pacott' n. 992, Q o 

0;0 

i ... --. 
C'-I 

dndos de Hambur!!:o pelo vapor d: . Ｎｦｴﾱｾ＠ - ... 
ｾ＠ >Ç,..,.d.:, ........ ﾷ､ｾﾷ＠ - ＧＱﾱｾｾﾱｾｾＧﾱＧｾ､ＮＺｪｾｾｾｾｾｾＧ＠ ｾＧＧＧＧＧｩｲ＠aIlemão ''.':parta'' a 27 de Agosto ｾｾｾｾｾ｜ｾＧｩｾｾｾＧＱｾｾｾ＠ ｾ＠ｾ Ｎ ｾ＠ _ ｾｾｾＮｾ＠

de 1906; M TV & C, 1 caixa n. ｾ＠ ｾ＠

9, \'Índa de Ham bur!!") pelo \'a' , ifu. 
por alIemíl.o "Parthia" a v 22 de Se' ｾ＠ ｾ＠

ｴ･ＧｬｉｾＡｾＮ､･＠ ＮＱＹ､ＰＶｾ＠ MHV Ab,1 Caixl"a ｾ＠ VERMIFUGO ｾ＠
fi o "' "0 ,om a '" am ",ogo pe o ｾ Ｂ＠ ｾ＠
vapor alIemão "Par-anaguá" a 15 "?i. ｾ［＠

ele Julho de 1906; W E. 1 caixa Ｇｾ＠ f' 
n. 1906, Ｂｩｮ､ｾ＠ de Hamburgo pelo ｾ＠ §:. 
"apor altemão "PllI'anaguá" a 25 ｾ＠ -RAULIVEIRA- ｾ＠
de Mal'çode 1906; E \V, 1 caixa n. ｾ＠ ｾ＠

B +In ｾ＠
100, vinda de remen pelo vapor ｾ Ｌ＠ ｾ＠
allemãO "Bonn" a 3 de Dezembro n , Appmado pelo In lilulo Saoitario ｾ＠

de 1906; A C H H, 1 caixa n. 9604; ｾ＠ ｾ＠ . 
C O. 1 caixa n. 1896; P & K, 1 ｾ＠
caixa n. 3494, vindlls de Harubar' ｾ＠ Poderoso medicamento contra toda a sorte ｾ＠
go pelo "apor aIlemM "Spal'ta" & ｾ＠ de vermes intestinaes ｾ＠
29 de Dezembro de 1906; O A, 1 ' , 
caixa n. 700; Pomp Separator, 1 ｾ＠ ｾ＠ • 
caixa n. 15192. vindos de Ham- ｾ＠ ｾ＠

burgo pelo vapor aIJemão "Guahy· Ｚｾ＠ . 
ba" a 22 de Janeiro de 1907; Eu- ｾ＠
gen Curlin,2 pacotes n. 801]2, vin- ｾ＠ Este vp.rmifugo tem a vantagem, alem de outros, de não ｾ＠
dos de Hamburgo pelo v!\pOr alie· ｾ［Ｇ＠ ,só destruir toda a Sorte de lombrigas Como tambem produzir: 
mão "Karthago" a 4 de Julho de ｾ＠ uma acção salutar do estomago e intestinos. ｾ＠
1906; Helene Guidd, 1 pacote n. ｾ＠ ｾ＠ A 8Ua prompta operaçllo em todos os ataques repentim.s i; 
407; Hugo Guidd, 1 pacote n. ｾ＠ provenientes de lombrigas, taes Como: convulsões, colicas ou 
40 ; A. Baptista, Oscar, & O., 1 ｾ･ｳｰ｡ｳｭｯｳＮＮＮＬＮＮＮＮ､Ｔ ＮＱ ｨ･＠ uma superioridade sem l;val. ｾ＠
pacote n. 169; Anton Stolt, 1 cai - Ｉｾ＠ ít; 
xote n. 45; Ri chard Quidd, 1 cai- i 
xote n. 208; Hugo Quidd, 1 pa- n 
cote n. 683, vindol! de Hamburgo ｾ＠ Raulioo lIoro & Oliveira ,-Unicos fabricantes-Florianopolis E; 
pelo: vapor a llemão "Sparta" a 27 • • oc 
de Agoste. de 1906; Roberto ｾｬｯｲＭ • ｾ＠ ｾ＠

reson, 1 pacote n. ｾＵＳ［＠ ｾＮ＠ Delte- ｾ＠ • _ _ _ _ _ _ ｾ＠
mer,.1 caIxote n. 519, 'Illdos de Ｇｾ ｾｾｭｾｾｾｾｉＮＱｲｯｾｾｾｾｾｾｾｾａｾｾ＠
Hamburgo pelo vapol' allemãO nPar-1 ｘＭＺｾＭＮＭ［［ｾＺＭＮＭ［［ＡＬ＠ ,. ＮｾＭＧＭ［［ｾｊＭＧＭ［［ｬｾＭＧＭ［［ｾｾｔｾｾｔｾｊＭＧＭ［［ｾｾＭＧＭ［［ＺｾＭＧＭ［［ｾＭＧＭ［［ＺｾＭＧＭ［［ｾｊＭＮＭ［［ｾｱＺＭｾｮ［ＭｾｾＭＮＭ［［＠ ｾｾ＠
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