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Longa foi!\ jornnda iniciada cm da de honra de OZorio, F I rinn 
1 !H, tl!.o cheia de sacrificios COIlIO Deodoru e Antlrlldp Neve. Icn-
1\ patrioticl\ empll.'itaun do 1 05. ､･Ａｬ､ｯＬｬ｢･ｾ＠ 11 me ma ju tiça que 
Inicialllol-a aos ｵｬｴｩｭｵｾ＠ estalllpi- a Italia. Ｂｮｯｾ＠ a ｉｉｉｾｏ＠ latin,l. rCl1lh'u 
I!Ob dos ｣ｾｮｬｩ･ｳ＠ na famOoa revolta aos i Illper('ci\'ei gllJ'ib:dtfilll 
do Setembro. Ainda mais clevpu-.e (I rgr"gio 

Batt'mos ás portas dn In pren,a, Cf'ngl'c so el1) ｾｵ｡＠ ohm 11Iel itl I i . 
do Executivo e dos 'rrihunlle;" CIJ- preparando a rc. ｉＧｧｾｬｉｩＢ｡ｾＧ￠ｏ＠ cio 
contranJo alli u aqui proteeçiil' ａｾｹｬｯ＠ do I::\'alidos ela I'atria. {,ndC' 
(! srmpathias. GalrJp,wl1lll os anllo, somente ｾｉＧ＠ recolhiam r,. In\:llid. ｾ＠
re\'eZa,vaUHe os G'Jvur!lo" e a prll' Ｎｴ｣ｬｩｺｬＡＧｾ＠ ! .. , 
ciSSM dos mal'tj'reB não en!' ntr'l' E.,be ｩｮｾｴ￭ｴｵｴＮＩ＠ ｾｲ｡｣ｩｯＮ＠ ,\I\lentl! CI:;' 

\'Il guarida ｮ｡ｾ＠ ｲ･ｰｮｲｴｩｾＧｾＺｳ＠ publi-I nominado be,1(,fiel'lJtE'. jal1l:lÍ' prl" 
cu '. das qUlles {orllm nllJatlo, to I en('hcu ｣ｾ＠ fins par:! CJue f", cl'el\ll", 
dos I'S patrintas que trnzialll 110 lima barrcira ill"cllci\'el ｉｉ｣ｾ｡＠ in· 
antebraço a legenda ｧｬ ｯ ｬＧｩｯｾ｡＠ de ｧｲ･Ｚ＼ｾｯ＠ ｡ｯｾ＠ V.,lunturi, s da l'atri:l. 
1 'G5. nlith legntari .. , 11, patl i IllIlI1 ín crea-

ｄｩｺ･ｾｮ＠ qUE' :\\'iso n[\,) IIt"trúelll U'. pela l'arillndc pOlUI. r. t, IIh d.\ 
､ｩｲｾｩｴｯ＠ COII 'ignados em Dec ... ｾｴｯ＠ , ＢＮｩｾｴ･ｮ｣ｩＮ｜＠ de tu e"l,hel cimellt , 
entretonto ｊｉｉ￠ＨＩｾ＠ que ｃｏｉｉｉｉｉｃｾｃｕ＠ Cfll Torna "c P0l' t1clllai,., ｾｩｧＺｬｬｩｲｩｬＧ｡ｴＺＭ

punhal'aIU espnlbb lia guerra do \'."1 fi detcria J'I n 'li cl'J' 1 P I 
Parllgnaj', bUU.Cl't,\'t!ralll e lIJunti- dl,illu,õe que 11 •• atll Ilhial.l1l1 Il O 

veram , C \'ti E' I portaria , im)ll'diJlclo Ill1Ifro penod I tIl' 14 :111111"-. quall' 
') ingre"so do Ynluntarios da Pa to. fOl"llll os Jõlllcil'O,' t. n.haul tlu' 
tria !lO ,\ \'10 cre:ld o COm ai H'I'- r:lnte e,ta peno a ｴｲ｡｜Ｇ･ｾＬＬＺ｜Ｌ＠
ba, de. tac;\das Je 1\111 patl'illlcni o ｾｯ＠ céu illJlll.ll'Ulnuu ua IH lidl':l 
crcado pela cariJade popnlal'. br:lZilcira ecli[l aram 'o JI U, 11-11'0 :-

ｾ｡＠ histUl;L1 de todas as Ilações que illullliUl\\alll a Ire", "I \erella 
ha paginos bublilllCS solellloi ' (Indu que IItrílnSS3mú - Fali to Ctlld i) ' 
datas mCIll')f[\veis que flllgllrulIl ,;0 (' Bp!'OarulJ til' ｾｬ･ｮ､Ｈ＠ Ill;:\ ...: ' 

COIII os mesmos bl'ilh08 das csu'e! · brinho, representantc, c!a ｾ｡｣［Ｚｩ＠

U ' ｖｏｌ･ｾＧｬＧａｒｉｏ＠ ' DA PA TRIA las do céu. que desappar\'cerlllll do ｾ｣･ｬｬ｡ｲｩ ｯ＠ ti,) 

\ \ ｾ｡ｩｬｯ＠ Dmileira) 
Essas data ' COlllmCmOl'am fei' \'ida, deixllndu ｮｏｾ＠ ｡ｬｬｮＨｬ･ｾ＠ do par' 

tos hcroicos, c Ｌ ｬｊ｢｡ｾｲ｡ｬｬｬ＠ a gratidão lamemo li terminallte rcqlli,i,:i{) 
uos povos nos seus ｬｩ｢･ｲｴｬｬ､ｬＩｬＧｩＡｾＬ＠ do pngGmclIt,/ do 1;01110 ao lihC:I" 

E' chegado o solelDne Ill IJ lIlento ｬｬｬｵｩｴＺｬｾ＠ veze a signo Iam o I'cnn"ci- tadure' da ｰｾｬｴｲｩ｡＠ bm ·ilt·ira, 
do fi carem traçad:ls lias cotumnas monto cXJ uma nac;:lo qua i tlesap' .\ e\'oluc;ãO ［､ｴｲｵ｢ｴ￭｣ｾ＠ do Chile, 
d.\ ｩｭｊｬｲ ｣ ｮ ｾ ｡＠ nossaS cordiaes hum ella parl'ciua dos lllappas no convivio ａｉＧｾＨＧｮｴｩｮｮＬ＠ Bolivia, JapãO, ltali.\ 
g;ene aos Apostolos do bem que Gnivel'sal. e Paraguay, reCollljl()ll"antl,) a
lIOS arrancaram do cllioso ostracis- A remota das antigas pt'O\ ill- i:ioldnJu,' sobre\·i\'el:tu de uas uI , 
mo, iUl pellindo-nos ao convi vio Cil\8 de ｾｉ｡ｴｴｯ＠ GroBso e , Pedro limas guerra, f"i in pirnd:l Jlclú 
'0cial. ､ ｾ＠ uI , durante a campanha UO PI\· Bl'asil. que te\'e a generosa inici, ' 

Apenas aguord:lvI\JlIo.' a ,ancç1to rllguuy, a ' batalhas de 21 Ul' )Iaio tiva de corrigir o pefcl\llo do ]la:, 
<Ia J;d que autoriza o pagumento 11 do Junho, o passamento de Lo- sados gove\'llo, tel'llalllellt<.l c,' 
do Mu ldo vitalil'io estipu1:ldo no pez 11 0 Jl131'CO llIiliario de Cerro queeitlos dos l':1sg .' uu hcrui"ll\l) 
Dec n, 8, 371 de '1 de Janeiro do Curt illumillaru [\ pagina mais nO, prntic:ldos pelos p(üriotas que "tH" 

1 'G r) para sahirJlJos à biU'I'ó\ da t:l\'cl lIa lIistori" Bl'llsi10il'a, reraru du 8610 da PntrÍ'l o ÍJ!imig) 
OpilltO publica afim de exprimir O Oongl'll,o Naci"nal yeio ao illvas i r CIU 1 Gó, 
ｾｩ ｮ ｣ｾ ｲｯ＠ rec0uhecimellto ｡ＨＧ｜ｾ＠ Pall'i - enC mtl''' ur ｾ Ｂ ｢ ｲ｣＠ Í\'cntes ｊ･Ｇｾ Ｇ Ｑ＠ Fi I à" cou\'cniencia5 dCl :;cu pl'l . 
a l'chas da Rupublicn ｲ ｣ ｜Ｇｩｾ Ｌ ｲ･ Ｚ［＠ dOI helll cl'Íeas jorllad.ls, dCti \alol'os S ｾｲｮｭ Ｚ ｬＱ｡＠ militar c na\'u1. diol uLU1' 
esquccimen o da :lI(} lllll'cbHI. ｃ ｏ ｬ ｬｬ ｢ｾｬｴ ＨＧ ｬｬｴ ｣ ｳ＠ que forllJavalll. guar- do prim!lzia 1I0 cadinho gct.elo' 
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A PATRIA .-

idade americana o Guverno Affon' bihssimo foi o no 80 abençuado pro· I Este iutl3l'essunte plt'ito prende 
8IJ Penna saldando a divida oontra' tector Dr, J, Coelho G, Lisboa, por muit" teUlpo a nttenQIo do 
hid pelo ｬＧｾｴ｡､ｩｳｴ｡ｍ＠ do pas ado e se nnrti ta emel'ito ijeOlpre in- PO\'o d'aquella capitRl, ｰｾｩｮｯｬｰ｡ｬﾷ＠
I't'gimen, derr ubou por completo o ça vel durante a ｾｩｳ｣ｵｾｓ￣ｏ＠ ｾｯ＠ pro- ｕＱ･ｬｬｴｾ＠ d. s que 110 dedlcaO!_oe 
obstaclllo luvlllltado entre :I mocida' jceitl oru cunvertldo em leI. ｴｲ｡｢ｬｬＡｨＬＬｾ＠ do IOro, , , 
de e o serviço militar .. , Essa mo' Ao dedilhar nas fibras do cora- FOI ｾ ･ ｵ＠ ｰ｡ｴｲｾｮｯ＠ ､･ｾｌＧ＠ ú miolo da 
cidllde e per8.l!ç08i1 , es e operariado çll.o 08 accordes de sillcero reco· clI,usa o noSSo ＱＱｉｵｾｴｲ｡､ｯ＠ e 8ympa' 
di tincto que com os olhos lIl/lre' nhecin;entc ao G"vel'llo do bene' thlcu conterraneo dI', Cel80 Bny' 
jado de lagrimas e compadecin da merito ()onselheiro Dr, ,Atl'onso n,a, hoje rl'putado um d08,advoga' 
IIOl'te mi t.' ra e mesquinha do! infeli' Penna, ao Congres o NaCIOnal, á dos de mais nomeada d aquelle 
zes Voluntarios da Patria. Sua Eminencia o Cardeal Arco\'er- fOro, 
Iltrcou n Destino a entrada do pre' de, au Cummercio Nacional o eS'1 .. ? Paiz" de 6, Ilotil'iando o ve' 
elite 800ulo para o cdesideraturn, trnngeiro, à mocidade de todas as redlCtum da COrte de appelluçAo, 

desse intrincado problema-proble · classes, uos dignos ofticiaes du exer' I ｡ｾｳｩｭ＠ se ･ｸ ｰｲ･･ ｾ｡＠ : , 
1113 phinge pavorosa que a todos cito e da armada Nacional, não "O dI', UrblDo de Freitas IÔra 
o 0'0vern08 atterrarn coincidindo I deixaremos de fazer respeitos'ls prlJcessado como incurso uo 3rt, 

tal ｾＧ｜｣ｯｮｴ･｣ｩｭ･ｮ ｴｯ＠ ｃｏｾｬ＠ a explen- continencias á imprensa adiantada )56 du respectivo codigo, por I'X· 
didlL \'ictoria dn nossa diplomacia desta Capital e dus Estados, sali' ercicio iIlegal da medicina, pelo 
em Haya, a exaltação da farinha entando ° l'0pulari sim<> "Jol'nal juizo ､ｯｾ＠ feitos da saude publiclI, 
nacional entre as pc.. tellcias 'uI · do Brasil," cuja dediraçlio à nossa servindo de base ao ｰｲ ｯ｣ｰｾｳｯ＠ uma 
,\mericanas e a serie infinita de causa ultrnpa.soll os \imites da receita que furmulara elll 19 de 
cunqui tas que o thermoml'tro d,) Londade, Junho de 1906, O Illedico, por 
ｰｲｯｧｲ･ｳ ｾ ｯ＠ vae lIlarcandn para () Rio, 15 de Ｂ｜ｧｯｾｴｯ＠ de 1907, seus advogados, oppnz [la proces$II 
Bra il em todo (\S ramo!! d/\ hu- Ｇ･ｧｵ･ﾷｾ･＠ as ussignatnras, a excepção de incumpctencia de 
llIana actividade, juizo e a COrte de Appellaçu'> de' 

Depois de derrubar as cadeia Volonlario cidio a questão, declarando sei' com ' 
da escravidão, de ｲｾｳＧＩｬｶ･ｲ＠ o \iti- petente no caso o juiz criminal. 
gio;; seculare do An '8pà e Mis-

I 
Fui convertido em lei O projecto O dI' . Urbin u de ｆｬＧ･ｩｴ｡ｾ＠ fvi de· 

sões, de abater o unit'o thrnno c, .ncedendo o soldo, pela tabelJa nunciado perante a j u:lti,:\ IOMI 
Hgllido na \ines torras america- I actual , vitaliciamente aos officiaes e O processo segu.iu vagar SU mell' 
na n!\o podia () Bra<;il pel'ml1nl'cer le praças de voluntarios da Patria tto oS seus trllmites, 8té que ag'lnl 
inrlifferenl!l à ,'orle daquelle ' que I e da Guarda Nacional , que serviram o medico requereu a pl'I'snirçun 
37 annns lhe deram gloria e I'l'no I no Exercito e na Al'lllada per oC' do processo, visto que a pena que 
me... E s e p:ltri<>tlls aguel'l"id<>s' ca i!\o da guprrn com u Parnguay, Ibe poderia ser cUlLlll1i D:lda seria de 
que de bayoneta calada varreram seis meZes tl o de\icto que serdo 
d .. solo nacional o inimigo p,tran· Sold., mensal de ba!!e á ｡｣｣ｵｾｵ￣ｯ＠ data ｾ･＠ mais 
geiro e SUCCl' i ｶｾｬｬｬｰｮｴ･＠ durante Coronel 400$000 de um anno. O juiz da 5" vura 
cim'o annos, aflrontand(, a ill tem- 'l'enente ·Coronel 320 000 criminal, dI'. ｬｻｯ､ｬＧｩｧｵ･ｾ＠ da ｃｯｾｴ｡Ｌ＠

perie dns ･ＬｴｬＺｬＮﾷｾＬ＠ pl'aticaralll in· Major 280$000 indeferio, porem, o pedido, fllllda-
d l'idavt'is actos de heroismo. Capit:1fJ 200$000 mentando a suu sentença em que 

Bem ht1ja em primeiro !tll'ar li l' Tenente 140 000 ｳｾ＠ tr/lta de um crime permanente 
EXlllo. SI', Conselheiro Atl'un o 2' Tenente 120,000 ou c<>!!tinuado , puis que O dr, Ur-
Penna que endo filh o da tell'o da l' Sal'gent!-l 37$500 bino de Freitas continua h clini · 
Liberdade quiz dei xar um 1'ulco 2' Sarge nto ao 500 cal', devendo ser a pl'escripçll') 
de luz DI) seu quatriennioadminis- FOl'rid 22$500 contada dI) ultimo acto que, nrsse 
trntÍ\'O ancci.'nfindo a lei un3ni- Cabo 15 000 sentido, praticou. 
meDlente appl'o \'ada pe lo Congre· Anspeçada 12$000 O dI'. Urbino de Freit1s 8ppel!ou 
'o Nacional. Soldado] O 000 então pal'a a COrte de Appellação. 

Foi . Ex. ne sn genem fi tuefa que hontem resolveu o c8S0 comn 
ecundado pelol! Ex 111 os. rs, Gene · ------ /lci ma dissemos, 

mes Pinbeirn Machado, Glycel;o, Os /1esembargadores Nabuco de 
D, , Fe\iciano Penna, rbano do FORO DA CAPITAL FEDERAL Abreu e Raja G&baglia \'otaram 

antos, Deputados Irineu ｾＱ｡｣ｨ｡Ｍ contra a prescripç110, Confirm:1vam 
rio, Fi/into Prates, Capitll.o de Mar O advogado dr. Ce! O 8ayma a sentença do juiz que a Ilegou, por · 
e Guerra José Cal'los de Carva · que, no CR80, se trat!\ de um deli ' 
lho, Homero Bapti ta e E smeraI' O caso Urbino de Freitas cto cumposto de varios actos e teu' 
dino B:lOdeira, e demai t'ongres· dendo ao mesmo fim, E' um delicto 
i ta favora vei ao projecto apre- , A 2" Camara dn COrte de Ap ' continuado e a prescripção s6 se 
entado pelo ex-Deputad" 1I0S, o ｰ･ＡｬｬｬｾｯＬ＠ julgou prescripta, pOI' 4 p6de contar do ultimo acto pratica' 

C<>1l1 panheiro de armos Dr, ｾｦ｡ｲ｣ｯＭ ｶｯｴｯｾ＠ contra 2, fi ｡ｾｬ｜ｏ＠ criminal do, e o tribunal tem presentes ､ｕｾＳ＠
lin J de Moura, I1l'H'ldJ C lntl':I o Illerl:c) ｰ ｯ ｲｴ ｾｧｕＨ＠ Z l'cc:it::s do meSmO medico, de abJ'l1 

Entretanto qu elll g!1IlI1l'i nrnenb r . TrbinJ de Frl'it, S pOI' ･ｸ･ｾｾＧｩＧ＠ le março deste anno, 
tl'rÇO U n armas nro. (> t·)J'Jlei'l n ,- ci, illegal,la medicina . Os desembargadores Edmundo 
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Barreto, Lima 

Guimarle8 e. ｾＺＺｾｉｉ＠
consider"ram DI 

porpuo o réo ｲ･Ｘｉｰｯｄ､ｴ Ｎｾ ＢＧＭＮｍＱ＠
cto que pl'atiroa 
to, sobre o qual foi IIIt."' •• _..l1rt 
çll0 e que elltá preeorlpto por lei. 
F,' por esse que l'eIIpOoa., e - JL.·,·" . 

por outro que pudesse ter OOlDmt- ｾｉＮｎＮ＠
ttido, posterior á deDal.. Ｎ￼ ｾＮ Ｍ Ｎ ｾｪｬｬｬｩｲＮｾｾ＠

hr Ü ｾｾｾＺＺｾ＠
ticou outro delicto, por ello re.
Jlonderà, DIas em oU&l'o procello' 
este ･ｾｴ￡＠ prescripto. O deliet? ｮｾ＠
é continuado. ESta foi a doutrina 
que vencen. 

JI'ItJrianopolia, l' de 
de 1907. 

de cIar publicidade nO 
Dezembro lDero ao Cem,"",- do n 

Foi ad\'ogado do dr. Urbino de 
Freitas o dI'. Celso Bayrna. 

Folgamos em registrar' Dlais eetf\ 
tdu I1Ipho alcnnçado pelo douto ad
vogndo, ao qunl nos prendem la. 
ços de e treita amisade, tmnsrnit
tindo-Ihe pOI' esse motivo as ｏｊ｡ｩｾ＠

cllu h'as saudações. ｾ＠ (D'O Dia) 

o 3rtigo que sob a epigl'&phe_ 1 

Os volulltal'ios da Patl i,,=, inseri' 
Dl OS hoje, em a nossa primeira pa· 
ｧｩ ｬ ｾ￪ ｴＬ＠ foi transcripto do sympnthi' 
co coll ega A Lanterna, da l3ahiu. 

Eleirào pua Deputado Fedml 

Damos abaixo a circlllar da 
C0111lll issão Directora do Pnrtido 
Repub li can ú C;uth::tJ'inense, tralls 
cripta do Dia, para a qnal cha
mrtlU oS a llttençl\o dos eleitores 
deste Municipio : 

I 

CAIPOKlSMO 
'five uma casa cahiu 
tive UlDa planta murchou 
tive um gatinho fugi" 
th'e uma trompa rachou 
tive algum ouro joguei 
tive \1m CII vllllo c1\nçou 
tive um casaco rasguci 
ti\·p. um cachorro cegou 
tive UIIl amor me esqufceu 
tive uma mulher rn ol'l'eu 
ti\'e uma esperança gorou 
ti ve ulna cama vendi 
ti,'c utO CiUllle perdi 
86 minha sogm fic cu! 

Eleição Fetleral 
Pelo t(']egramllla ｡｢｡ｾｸＨＩＬ＠ dil'igido 

pele EXIllO, SI'. Coron el G .. "erna' 
dor ao IIOSSO ｰｲ･ｺｾ､ｯ＠ e distillcto 
amigo Corollel Reinaldo Tavl\re. 
sitbemos que está marca0 o v dia 5 
de JaneIro vind ouro pal'ú proce 
der fi l'll'.ÇãO, afim do preencher' 
o a vaga deixalla pel o Dt'. Paula 

Ramos. 
Para este logar foi e-colhido 

«Duvendú ter logal' no dia 5 de pelo partido, de accOrdu com os 
Janeiro de 1908 li eleiçãO para Chefes dos ｬｬｉｵｬｬｩ｣ｩｰ￭ｯｾＬ＠ o Exmú, 
um Deputado Federal, na vaga :::)t'. DI'. Henrique de Almeida 
aberta naq uella casa do Congresso Valgrl, muito distincto e illustt:ado 
com a renuncia do Dl'. Victorino ｣｡ｴｨｾｬＧｩｮ･ｮｳ･Ｌ＠ (' de grandes servIços 
de Paula Ralllos, apresenta a Uom· aO seo Estlldo. " 
miosão Directora do Partido Re- De pleno aceOrdo com a brilhan 
publicano a candida tur!l cio Dr, te idéa de tão juta .apresentação, 
Henrique de Almeida Valga para pois outro não era ｭ｡ｬｾ＠ merecedor, 

' f 'd . COnVtdhOlOS au nesso mdependente a I e en a \ aga , " . d' 
A escolha feita pela Comults- eleJtorndl) pura, ｲｾｯ＠ dIa 5, ｾｉ＠ o ｾ･＿＠

silo Di rectorn e acceita pelos Dire' voto ao y.m.pnthlCo e mUIto drs 
ctorios locaes nM podia ser mais tincto p, tnclO , 
acertada pOr ter recllhido em ul1l Ns urnas. 

cto rolJe,,,dr. Oscar m 1 0-4ue 
pedi mOI-lhe dlllCutpa 11 farelne oa 
proximll ediçlo. 

C.nur. O 
Para concurso ar. lugnrL'lI de 

guarda da Alfandega, o tandidnt(, 
del'e arresental' sua petição C( tll 

o ｾ･ｧｵｩｮｴ ･ ｳ＠ dt)(,ullJl'nt08, conforll e 
determina 1\ C"n3 11idarão : 

Certidão em que prove ter I 1\ 

40 allnOH de idade, certidãlJ em que 
pI'U\'e ter bum comportamellto e 
não han'r' comlllettido ('rime pelo 
qual tel\ha ,ffrhlo pena illf!lll .aJlt(:>, 
attt'btad o de nãlJ s{,fIrel' mole ｾｴｩ＠ t' 

ter robustez llece:>lsaria para'l e .. 
viço. 

O concurso constaní de ･ｸｾｭ ｵ＠

de portuguez, leiturll, I!, cri [1 ta e 
ｧｲ｡ｴＱｬｭ｡ｴｩ｣Ｎｾ＠ e de Ilritbmetica, !lpe· 
ｲ｡･ｾ＠ ｦｵｮ､｡ｴｬｬ･ｮｴｬＱ･ｾ＠ obre IIUII I (;-

1'0 5 inteiro , ｦｬＧ｡｣ＬＧｾ＠ úrdinaria L' 

y teura mctl'Ícu. 
As provas serílo escripta C (l'I I. 

ｅｘａｾｉｅｓ＠

Foi o eguinte O I'eultado de s 
･ｸ｡ｴｬｬｾｳ＠ reali"lados nas Escola:> pu
blicns desta cidade: 

E cola do sexo ｉｬｬＺｬｾ｣ｵｬｩｮ＠ : 
Appro\'udo c')rn distill('çl\O : '1'11(:>. 

otonio Machado Pereira. 
Approvado plenamente: Joun 

Pedro dos Pa sns, J 08é Floreneio 
de Carvalho, João Ildefonso de 
Oarvalho, Dedicacio Sergio de 
Carvalho, Francisco Candido de 
Souza Lima, Jo!lo pf'I'eirn de 
::iantanna e Guilherme Tcll Doin. 

Simplesmente: Caroliuo Pedro 
de Oliveira e Jovitn Curvelll" 

Faltaram dous almnos, 

, R' Id '1'1\'l\re - S Fran' 
cathari nense de grande merecilllcn' « elDCu o l . '\··ã DI' Approvadas plenamente : ｾｉ｡ｲｩＨｬＮ＠
to " de Ｕ･ ｲ ｶ ｩＬＬ Ｐ ｾ＠ renes ao seu Es- ctsoo, - ·O tllrnUIlIl!O e (' IÇ, o D ' 

､ ｾ＠ Y I, á ' t 'I Valgn Deputado Fedel'al, vaga r, Izabel Maia, Mal'Ía Mngdulcna d .. 

1" Escola do seXo feminino: 

､ ｴ ｾ＠ o natal, que sauer drepreDsl!n ｡ｾ＠ Pa 1'" ｒｾｭｯｳ＠ lll:trcrllh dia 5 d . Th: ago, Firlllina ｾＱｮｲｩ｡＠ Gemes e 
l O' n te a Camara os t' pll U cO " . , , • 

.,na l en n , I Janniro 190 CordelC's Sa ulnçõ,)s, Ro :l ｾｉ｡｣ｨ｡､ｯ＠ de Oh verra, Nilo 
tados. ': I d t s ' . . Ｍ ｇ ｾ ｳｦＱｬＩｯ＠ R 'clta /'d, > compareceram uas a umna . A Oomrulssão por esses ｄｬｏｴｊ｜Ｇｵｾ＠ -
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A PATRIA .-
2" Escola do sexo feminino : ｛ ｾＺﾱｚﾱＧｕﾱＱｴﾱＱＺﾱＱｴﾱｴｴﾱＱｾﾱＱｴﾱＱＺﾱＱｴﾱＱｾ＠
Approvada. Com distincção : Bar ｾｹｾｾｾｾｾｲＮｷ［ｩｾｾｾｔｾｾ［ｗｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ｾ＠ｾ＠

tencia Francisca Doin. O 
App. plenamente : ｾ＠ oemia Flor ｾ＠ VE RM I F U G 

Souza Lima, Etelvina Corre a ｾ＠

de Liz Guerreiro, Laudelina de ; _. 

Lenz, Alice Christins Wander- ｾ＠ -RAULIVIllIRA-
Beyden e Marietts Dalila Guer-I 
reirn. Approvado pelo Instituto SanHario 

App. simplesmente: Bertholina ｾ＠

Rosa de Oliveira e Celina Clara ｾ＠ Poderoso medicamento contra toda a sorte 
Doin. I ｾ＠ de vermes intestinaes 

Diz· o ｮｯｳｾｯ＠ collega .0 Dia", I ｾ＠
de Florianopolis, que, carta pro-1 

de não 
produ-

cedente do Rio noticia que a ins- ｾ＠ Este vel'mifugo tem a vantagem, alem de ontros, 
tallação dn Alfandega desta cida- ｾ＠ so destruir toda a sorte de lombrigas como tambem 
de realisar-se-ha em principios do ｾ＠ zir UUla acçí\o salutar do estomago e intestinos . 
mez de Janeiro proxirno vindouro. ｻｾ＠ A sua prompt!l operação em todos os ataques repentinos 

SECÇÃO LIVRE 
ＺｨｩＺＮ｟ｾ＠ provenientes de lombrigas, taes como : ｣ｯｮｶｵｬｳＨｪｾｳＬ＠ ｣ｯｬｩ｣｡ｾＬ＠
ｾ＠ ou espasmos-dã-Ihe uma superioridade MeU! rival. 

ｾ＠Estrada de Rodagem 
A Mesa de l{endas Estadoal 

dllst<'\ cidade recebeu ordem de en

tregar mensalmente ao sr. Super
intendente Municipal do Paraty a 
quantia de ＳＺＰＰＰｾＰＰＰ＠ ale prefazer 
22:03 $580, importancill que o 

ｾ＠ Raulino 110m & Olil'cira.-Unicos fabricantes- Florianopolis 
ｾ＠ ｾ＠
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

ｲｾｾｾｔｾ＠ .... ＬｾｔＧｾＧＢｦＧＡＬＺｾｾｾｾｾ［ＢｬＧＢｾｾｾｾｾｾｾ ｲＱ］Ｂｾ［ ＢＢｦ＠ ｲｾｾ＠ ＧｚｲｾｾｾＡｾｾ ｾｾ＠

EDITAES José Augusto Nnbrega. , Tabellilto 
de N@tas n'esta cidade de S. 

mesmo uperintendente fica aucto. Frallc.isco, atc. 
risada a despender com a cou:;tru- De ordem d0 ｾＧｩ､｡､￣ｯ＠ Superin- I Faço ｾ｡｢･ｲ＠ que em meu poder 
cçllo da estrada de rodagem que tendente Municipal, taça publico I o car.torlo eXI.ste uma ｬ･ｴｲｾ＠ _ da 
daquellavillnse dirige> a pO\" lJação para conhecimentorlosinteressadoslquanha de qUlllhentos e _rlüm 
do Itupocú, que de accordo COm o Regulamen- 1 mil e duzentos reis ＨＵＺｾＰｊＧＲＰ ＰＩ＠

Nossa tE'licitaÇão aOs amig'js do to n.61 de 3 de Fevereiro de ] 904 para ser prote, tada por falta de 
municipio \'isinho pelo acto de vai se proceder nesta procuradoria ncceite, sacada COntra Antonio 
.Justiça que acaba de praticar o a cobrança do imposto de declmas José Znttar, e n!\,o tendo sido en· 
Exmo. Sr. Coronel Richard, Go- prediaes Urbana relativo ao segun _ contrado n'esta cidade o mesOlO, 
veraador do Estado, lançand,) Suas do semestre deste exerci cio e bem pelo presente o notifico para accei
vbtas para esse importante muni- assim os foros de terrenoS do Rocio tal-a ou dnr as razõeS porque não 
cipio que de todos oS Governos durante Il mez de Dezembro pro- o faz. ficando ､･ｾ､･＠ jà intimado do 
anteriores era descurado. * * ximo, em todos os dias uteis daw dez respectivo protesto, 

horas d:l manha as duas da tarde. SãO Francisco, 30 de Novembro 

CONCLUSÃO 
ｏｾ＠ que não satisfizerem o paga- de 1907.-0 tabelliãO, José ａｵｧｵｾ Ｇ＠

menta do imposto de decimas ur- to Nobrega. 
Por sentir abandonar-me a cal- bana no referido praso, ficam Su- ］］ｾ］ａ］ｎ］ｎ］ ｬ］ ｕ］ｎ］ｃ］ｉｏ］ｓ］］］］＠

ma necessaria para escutar as pa- jeitos a multa de 5 ·l. por cada 
lavras insultantes do ｾｲＮ＠ Luiz mez que exceder o dito praso, con
Zadrosny que, com a sna ailsigna- forme determino. o art. 29 do ci
tnra vêm publicadas nO Pharol, tado Regulamente e bem assim os 
deixo de respondE'r-lhe, nãO temen· que nllo satisfizerem o pagamento 
do SuaS ameaças, pois de nada va- dos fóros, ficam sujeitos a multa 
lem , maS provando assim, que fui de 2$000 por cada anno, confor
educado em outra escola muito me preceitua o art. 93 do cedi
diversa a que, o sr. Luiz recebeu go de posturas ｭｵｮｩ｣ｩｰ｡･ｾＮ＠
tantas licÇões de respeito. Procuradcria do Governo Muni-

Para o caso da barra, dou como cipal de São Francisco, acs 2] de 
re posta definitiva o discurso d(, Novembro de 1907. 
iIlustre Deputado Fedl;lral Jose 
Carlos de Carvalho, publicado pela 
"Patria", de l' do corrente. 

7=12--07. 
Domingos Corr2a 

O procurador 

AflJnso A. Doin 

Terre nos de Marinha 

Por preço rasoavcl, ven de-se 
um terreno de marinha nesta ci· 
dade á rua da Praia com 68 pai· 
mos de frente quo fa zem ao caes 
e fundos á rua da Praia limitan
se pelo Norte com hel'deiros de 
Antunio Lopes de ｾｯｵｺ｡＠ e pelo 
8ul com O Becco Geral de cujo 
terreno é foreiro Emmanuel Perei-

Ira Liberato. 
I Para informações trata-se por 
obsequio com O sr. coronel Reinaldo 
Tavares. 
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