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IV 

( COlltinuaçiio) 

Orgam noticiOlO e 1mpUaial 

S, rudsc., 19 ｾ＠ .... " • I. 
08 privilegios de diplomas bCo- A loluçAo mai. c torme ao 

IOlltiol)s uU Rl'ademicos, qlAasquer piritr> republicano intQl'porado 18' 

quP sejam, sendo livre no seu ter· galmenttl á Conatituil;lo d.:&4 de 

r;t"rio o exercirio de todas ali Fevereiro, já elll .eu coDjuncto. j' 

pr06S8ÕE'S dE' ordem lJIoral, intE'l· l'om ｅＧｾｰ･ＨＧｩ｡ｬｩ､ｮ､･＠ no art. 72, eri" 

lectual e industrial. ｾ＠ li mitar li influencia do Eltado 80 

De tudo que citamos. c( nclue- "llllplc,s auxilio material. 

ｾ･＠ clnrarnente que a liberrladl' O E:;tatl .. fornece; IH ｉＱｮｾ＠ Os ca' 

profissional, estu belE'cida Pl'ln Con· ｰｩｴｯ･ｾ＠ \l nsc:;llil!8 uuielllllentt' as 

stituiçãl) de 24 de Fevl!reiro. c debpez:ls. A orgaoisa<;lio dlJ eo. ino, 

u/lla lei vigente, npenas n:\o rllm- propriamente, o corpo Ot CCllte, a 

prida pelos ｶ｡ｲｩｯｾ＠ gv"orn'ls da Illaterios u en inar, tndo ellltim 

ｕｬｬｩｾｯ＠ o dcs Estnd'ls, sal",) a glo · flue sc rel.lciona Com () dt,ruinic) ＨｯｾＮ＠

riosa excepção do Rio Gl·flndt· do l'i rituill, cOlllpete á il icíativo1 til' 

ｾｵｬ＠ e actualmpnte a de ｾｦｩｬｬＺｬｳ＠ O,,· I':uticulares. 

raes. O governo limita' '" " ｾｵ｢ｶ･ｬｬＢ＠

ｾ￣ｯ＠ Sl! trata II1lilS do del1lonsLrllr ciOUl'r ｡｣｡､･ｬｬ｜ｩｬｾｾＮ＠ g) 1lI.1a,.i ,:>. ｉｾ＠ . 

com os dado d. hi ｾ＠ .. ia, qu a li· cell c outros li titut'l de cnlino 

berdade profissional é Ullla COllse· ｾｉｬｰ･ｬｩ＠ ". C ｾ･｣ｵｮ､ｮｲｬｬＩＮ＠ r.,lIl(1 I::z 

'lueneia da ci,'ilis<.:!;ãO e Cu pedir por cXllmplo, ColU () ｌｾ＠ ceu de Aru, 

nos ｬ･ｧｩｳｬ｡､ｯｲ･ｾ＠ que hal'IliOnisell1 a t' Ofti<.:Í, ｾ＠

ｬ･Ａｾｳｬ｡ｬ｜＠ .. C,,11I os rostutJ1e,. não; o Póde mesmo fnulqlll' l' ai '1l1l' 

costume se fcz lei. ａＺｾｩｬｬｬ＠ CII:lIO se quize'l'1ll ell. iuar l' aprcllnc:·. l IlIe ' 

supprimiram os pl'hill'l{i"s indus' tliU/ltl' ｧｾｲ｡ｬｬｴｩｮｾ＠ 1l1nterial':S inu:, 

triae, pl"Ilpri(Js ￡ｾ＠ ｣ｯｲｰｯｲ｡｣［･ｾ＠ de pens:\\'ci', (,s ｧ｡｢ｩｬｬｾｴ･ｾ＠ tle physit"l. 

()flicios, furul\! supprilllidos I)N de laboratorilll; dI: chimicn. ampltitlH'8 ' 

ＨＧＰｉＢｊｾｯｲｮ･ｳ＠ intellectunes e momes. trus de l\natomiu, lllU!4C\.I- de hi,' 

"1\0 se comprehoode meSID" quo toria lIatural, C(·1Ull jà tranqueia 

sc ql1eim dar uma interpretl1ção à ｢ｩｾｬｩｯｴｨ･ｃｬ｜＠ e nrchiv("Is. 

gal'alltia d!l liberdade de exercicio Entendido, porelll, qur a llIallll 

dad pr06ssoes iodustrines (n!lO &' tençlio do ensino pelo E 'tado a

exig m diplomas para l>er agricul' brange, quer CI auxilio materi al. 

tor, fl\bricllntc. negociante ou bao' quer (J dOJnlllio espiritual--inter

queiro) e outra à do exercici" Ａｬ｡ｾ＠ pretação meoús liberal, mui" COD ' 

pr. 'fissões cspiri tuaes. de ordem in' traria 00 t1ispc siti \'0 ollnstitu('Í 0-

tellertual e 111 ora I. qU!lndú o texto nal da liberdade de pr068,,1\,,- " 

con titucional nada dbtingue. Ha modo de conciliur melhor ･ｾ＠ t' 

Finalmentc, UIII dos Estndt)s na mesmo urna pt·"fis. 50 intellectuol" rlisposith'o C(,1lI aquello Dlaoutl'll 

Republica, I) Kio Grande do Sul, moral sobre que não se exerce a çl10 e fazer do E tudo U1ll concul" 

incor p"rou de Uma maneira expli- hllrUleneutica capC'iosa dos privi' reot-e apenas da iniciati\fl pllrti' 

cita, clara (' pGsitiva, o rllgiUlen legistas; é a de meRtro ou educa' cular. 

lJormal da Iiberdadc de profisSliO. dor. POde ensii1ar quem quer e O O Estado. como qualquer cidl\' 

EIIl Slll\ sabia Constituiçl\n politr · que quizer dl\o foruece linetucnte o ensino. 

l·a. decrct:\cla e promulgada em 14 A liherdade profissional é, ｰｯｩｾＮ＠ sem conceder privilegio de espcci ' 

til' Julho dl' 1891- anni versaria u III ､ｩｾｲｯｳｩｴｩ＠ vo tão Clm, tttucion:d alguma. NA!) Ita mais bacharei. 

c1e-g:t Re\'olu('i\o Francl'z:\, cujOf. Como n manutcn<;110 cj .., ensino offi' dns GYlIlonsios lI('\lI doutore. de 

ｉ､･ｮｾＧ＠ P' liticos mais nolJI'cs essa cinl. endo ｮｳｾｩ＠ Dl, é, ｰｲ･ｃＧｩｾｯ＠ 11'\ AClldemin , diplomados d qualquer 

lIIagna carta ｣ｏｉＱｾｬｬｧｵｩｯ＠ c:lpitular reforma da instrucção pu blicl\, 0011' categoria. 08 certificados ou Ime 

ｉｬ＼ｬｾＧ＠ ･ｵｾ＠ arti rl s-Ie'se : ciliar O C'nsino ti l E:t:,do c 11D : t ＺｴｾｾＬ＠ ,1e habilitação pal.oSndl pe 

.Art. 71. § 5', .':'\0 -ri ndmitti : ＨＧｾｴｩｬｬ｣＼［ＺｴＨＩ＠ 11')8 ｰｲｩＧＺｩＡｾｧｩ＠ Ｎｾ＠ c·c"ll!1 'i' I divorsos inlltitutos ofticiaes têm 

､ｯｾ＠ tambem !lU ｾ･ｬＧ｜ｩＰ＠ do Esta<1o t.: ｜ｾ＠ , li :,c:\(lC'mÍl: '. . o I\l('smo valor qne os cODcedidcs 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A PATRIA 

PARTE NOTICI08A pelu varias e iedependentes escolas Bemdita manM ! E' ruaia puro I 
particulares. Nem uni nem outrol! o azul de nO!!8 Crença, mais rosea -
titulo. darlo preferencia ao exer- a nossa IlIusão, mais terno o nosso Com a 1Illlior ｾ｡ｬｩｳｦ｡ｬｬＮｬＩ＠ daBIO 
cicio desta on daqul!lIa funoçAo. Aff.cto... hoje a noticia de ter sido nOlnea· 
Nenhum cidadlo é legalmente 0.1 do o illustre e muito distincto en' 
brigado. reconhecer engenheiros, III genheiro Igllacio de Oliveira, para 
legistas, medico!, lettmd08, artis- o cargo de ajudallte do Engenhei-
tas COmo boohareis, doutores, di- AlSim, minha doce amada, e o ro Fiscal da E. F. S. P. R. O. 
plomados emfim, do mesmo rn"do meu coraçilo... na vaga deixada pelo fallecilllento 
que nlio o é mais a reconhece.' com- Contrast.'\ com aquel1a noite de do nosso sempre lembrado amigo 
mendadorea, conselheiros, ｢｡ｲｾｳＬ＠ agonias e ･ｾｴ｡＠ manhã de risos... Dr. (Jampos Mello. 
viscondes etc. O unico reconheci- Ora, agitado e colerico, corno I O Exmo. Sr. Dr. Calmon, Ptli
mento otlicialmente é o de cidadno, estas noites tempestuosas, quando nistro da Viação. nãn podia ter 
e o da funcção que porventura está longe de ti, na hora !'Rudosa I ftlito melhor ･ｳ｣ｯｬｨｾＬ＠ pois IIlc.ll ｾＺｉＮ＠
exercer no governQ ou na admi- em que procuro além a pallidez do gt'llflde e reconheCIda competenCla 
nistração do paiz. Quaesquer ou· teu rOstinho formoso; ora, bonan' do Dr. Iguacio, e 1'1Ie, melhol' do 
tros !erio dados livremente pela çoso e purificado, comO essas ma' que outro q ualquel'. ba::stante ronhe· 
opinião publica. drugadas de ouro, qunnd() Vl'jO a cedor da. El1trada que passa a fi s

Rei. Oarvalho IUI balsalDica do teu olhar. fonte ealisar. 
inesgoblvel de bemdita graç!l, SU' Nossos parabent:. 

CONTRASTE 

I 

ｾ｡ｬ､ｩｴｬ｜＠ noite! Ainda estremeço 
aos choques terriveis, assustado
res, de ｧｲｳｳ｡ｾ＠ bàtegal! que obli
quamente càeOl sobre oS vidros da 

blirne !\l1rOra a iIluminar-me a 
Vida ... 

Oscar Ramos 

S. ｆｲ｡ｮ｣ｩＡ｣ｯＭｬｾＰＷＮ＠

linislr. Japooez 

janella... Domingo, 6 do corrente, ás [, 
Parece que o ouvido guarda, de· horas da tarde, esteve 1"01 nosso por' 

pois desSlls noites de temporal , um to, de passagem para Florianopo
rumol' tétrico, ora intenso, ola di- Iis, a bordo do paquete "Saturno," 
minutc. corno a concha impellida o Exmo. Sr. Ministro do Japão a

peIo marulhar da vaga guarda, companhado de seu secretario. 
,tpÓS os dias de grandes convnl- A bordo foram cumprimentados 
ões. o dolente gemido do mar ... pelo! srs. coronel Reinaldo Tava· 

Malditli noite! Rajadas de vento res, administrador da Meza de Ren ' 
im'ante e satanico zunem por en- das Estadoal , que em nome do 
tre femh:s: 011 relampago! crescem Exmo, Sr. Coronel Governador, 
de intt'nsidade, descrevendo zig. deo as bôas vindas aos ilIustl'es de' 
zags de luz no ceo trevoso da bor- ｰｬｯｭ｡ｴ｡ｾＬ＠ Lucio Caldeira, d:!putad,':I 
rasC8 , de quando em vez o trovão estad('al e pelo sr. engenheiro Frei' 
hmeaçador da sua colera de morte tas Cardoso. 
ribomba implacavel, zombando COm Recebidos com muita amabilida' 
o seu gargalhar estridente do cora· de entretiveram l()nga e amistolla 
cão humano... palestra eru que I!e tratou de Colo' 

Tudo infunde re,peito por ahi nisação, sendo dadas muitas informa' 
alem: as almas transidas de terror ｾｳ＠ e ror cujo 3ssumpto SS. 
volvem·se para a cruz do meigo Na· EExx. mostrar!lm'l!e 'lJuito interetl' 
zareno. de braços sempre abertos sados. 
a immensidade ... Na volta para o Kio os iIIustras 

11 
itineranres prettendem visitar n 
cidade de Joinville assim como (} 
colonia do Sahy, sobre cujo territo' 

Bemdita mllllhQ I A rOSea ü'mQ rio pediram minuciolllls informa
do amor casto, toda ternura , vem ções. 
pnlverisando os montes, imprimin' Tanto S. Exs. o ar. ministro 
do una tons de OuO aos espigaes l como seu secretario, fizeram jllstas 
aloirccentes, imprt:gnando a alma I considerações sobre o nossE> porto, 
azul du infinito de um perfume cuja impreSSão foi a melhor pOllsi -
susvi6llimo e bom ... I vel. 

De passtlgem por aqui estiveram 
os 81'S. drs. Victo!' Konder e Fulvio 
Aducçi, ultimamente diplolllados 
pela Faculdade de S. Plllllo. 

O dr. Victor Konrler teve brilhan · 
tissimu recepqão em Iwjahy, ｾｵ｡＠

terra natal. 
ParaLens a tão il1ustres catha-

ri llenses . 

O sr. Crispim do Freitas. teve a 
gentile:l9. de vil' Cúmllluniear-n(\:; 
o C(lntracto de casarnenio da sua 
gentil filha a sym pathicn !:;cnhorita 
Maria Crispi llJ de Freitas, com O 
nosso distiucto ･ｯｬｬ･ｾｾｮ＠ e amigo An' 
tonio Ramos. ｭｵｩｾｯ＠ digno admini::s' 
trador da Meza de ｒ･ｬｬ､｡ｾＢｆ･､･ｲ｛｜･ｳＮ＠

MuitO agradeciJos Ｈｾ＠ ､･ｳ･ｪ｡Ｑｕｯｾ＠

ao futuro par ｭｵｩｴ｡ｾ＠ felicidades. 

Pelo sr. administrador da Meza 
de Renda!\ Federaes, estamOS tluto' 
risados a confirmar a noticia que 
demOS dali IlIUltIlS, por elle impos ' 
tas, aos vaporm::Jupiter tl Uni/as, e, 
ainda mais, que as multas, foram 
logo recol hidas ao cofre. 

De passagem, para a Capital Fe' 
deral , estiveram entre nós o er. 
Carlos Hoepeek Junior e sua Exm o

. 

Senhóra. 
Hospedal'aOl se com o nOSSO 

amigo sr. Leisner. 
Boa viagem. 

Dominge atl'uzado houve a festa 
da Im maculada Conceição e á. tal" 
de n proc issãO foi muito concorrida 
de fieis. 
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De JaDeiro em 

cerã, n& ｃ｡ｰｩｴ｡ｬＬｾ､ＺＰｬＺＺＺｾｾｾｾＺＺｦｾ＠jornal "Gueca O 
a direOQlu do diatl ... 
ilenador Dr, HerciUo Lu. 

MlliSo agradecemOl aS". 
a circular que teve a delicade .. d. 
rE:-metter·nol e deaejamOl brllbaace A COIIllDÍlllO ela 
futuro ao eaperado oonega, Coucefqlfl .. .. ＧＱｾＧＱＮ＠

N Sat 
' oompGe'lIe ｟ＮｉＺｵｉＢｾ＠ ....... : 

ｾ＠ . urno por I1,\UI paenaram Maria Augaata CerYaIho, A&oe 
Os dlstlOclos academIClO8 cathari- Pedreira, Harla da Onqa FI'UICO 
nenses Alfredo Luz e ..4dolfho Maria B. Nanei, Helena de Soua ' 
Konder. Laura Maia, 

De ｲ･ｧｲ･Ｚｳｾｯ＠ de Florianopolis, 
onde fôra a negocios, chegou no 
Max o nossl) prezado amigo e COm' 
panheiro de lutas Libanio Moreira, 
a quem abraçamos satisfeitos pela 
feliz vingem, 

TUlIlbem chegaram de Floriano

Sabe O Dia, de Flori >I uopulis, 
que o "r, ministro da ]·'azenda COn
ferenciou com o ｾｲＮ＠ Delfi no de Re' 
ｺｾｮ､･Ｌ＠ inspcctor da A lfandegá des' 
ta cidade, sobre assulllpto que se 
relaciolla com o bom anl1811lento 
do serviço oa mellma repartiçi!.o, 

polis, no Max, os jvvens e intelli- Entre as homenagenol que se pre' 
gentes preparatorianos Manoel ｾｯＭ pararlJ na Bahia a0 eminente Ju' 
bl'ega, Pedro de Alcantara Pereira, risconsulto conselbeil'!) l{uy Bar ' 
Pedro Candido e Amo Las· bOBa, por occaSião dEI ｳｵｾ＠ cht>gada à. 
perg, os qUlles distinguiram-se de capital d'aquelle Estado, figura a 
lOodo brilh&nte nos eXI1'11eS dos publicação de uma llOlynnthea, cui' 
｣ｵｲｾｯｳ＠ du Gyrnnasio Cathariaense. dadosaOlente impr.-,sll, n8 qual eol' 

Aos jovens patrícios ｡ｾｲ｡｡ｕｬｯｳ＠ laborarão varios escriptol'es d' ali, 
ｾ＠ ､｡ｬｬｬｯｾ＠ aS bôas vindas. I 

, O sr. n.lÍnistr0 da fazenda, em 
No paquete Sírio seguio para ｣ｩｲ｣ｵｬｾＱＧ＠ aos ､･ｬ･ｧ｡､Ｈ Ｌｾ＠ ｦｩｾ｣｡ｳ＠ nos 

Flol'Íunopolis o nosso prezado eoo' Estados, ｲ･｣ｯｭｲｵ･ｮ､ＨＩｵＭｬｨ ｾｳ＠ que 
tcrl'ar:eo . amigo e c"llaborador úbservem em suas repartições a 
Virgílio Nohrega, a quem dest'ja- circular n, 48, de 27 de Agl'stll Je 
mos muita bôa viagem e breve I'e · 1897, prohibindo o 7erebímeoto, 
grt'SSO, 

Dos srS, Oliveira Carvalho & lr
IlJllo recebemos delicado cartão an
llullciando a ｜Ｂ￭ｮ､ｾ＠ do se u novo 
empregado \'iajante Raul Pe rei ra , 

Muito :lgradecidcs, 

para substituiç.i!.O de notas cal'Ím' 
bada8, marcadas ou dllS que confi' 
verem palavras e alg:lrisDl"s escri' 
ptos. 

Durantt: a semana passada en' 
traram e sahiram do 1I0SS0 porto 
os Reguiotes paquetes: 

Do norte,Saturno, Max, Aymoré, 
Sirio e O allernl!.o Paula Blumberg. 

'.ram oh ... doe • eu .. .., 80 

dia 11 do OOlTeOW : 
Almerioda de Almeid. AIIump

çAo, Dulce Samy T" ｶＬｾｲ･ＸＬ＠ Frede· 
rico Correa Lenz, Iracema Alves 
de OliveÍl'a, Joaquim José Samy 
Tavares, Laura Rufinll Maia, ｍ｡ｲｩ Ｚ ｾ＠

lzabt> I Correa e Ri\"hl1avia Alvos 
Ile Oliveira, da I" t.trrna . 

Alllliro Je Lillla Pedrerta, Bento 
lia Co:;!t\ Pereiw, Clt ristiano da 
nosta Pcreil'1l, Carlus Garcez Pe
reira : Estelita Augusto Vieirtl, Ser, 
gio Guwes Nobrnga. Trajano Pe· 
reira Correll, Joii .. N obrega e Hans 
'\"on Lru:porg. 2" Lurma, 

Atll'lina lle LiI\ll\ Pedreira, -Briea 
von Lnspcrg, EI vil'll DE'lphica da 
Conceição. )<' ri('Ja Ba ggeustos.", 
Hort'l'l1ci>l ela ｾＨｊｬ･､Ｚｬ､･＠ Pereira, 
Mari .' Euzebia d(' Souza, Maria 
19uez Schneider, ｍ｡ｬＧｩｾ＠ Theodom 
ｓｯ｡ｲ･ｾＬ＠ ｾｉ｡ｲｩ｡＠ ,]f\f;e Assumpção, 
Ruth Nobrega,3& turma, 

Aurelia Cdiua :\1nrill, Beatriz 
Bacellar, Ormizi n<> S .. uza. Eudoxia. 
J07ita Soares, EItriedn Wanke. An , 
tonio Samy Tavares, Reinaldo Cor· 
rea Lenz, Frederico Baggenstoss, 
Francisco Pereira Cerrea, Edgard 
Lima Pedreira, Alcydes Izidro de 
Souza, Manoel Alves Heleno, Cy
pri!mo Jo!iJ Correa Filho, Thomé 
Elysio Doin e Jol1o Marinonio 
Correa, da 4· turma. 

A 15 deste contau mais ullla deli· 
eiosa primayera o nosso disti\lcto 
aUlIg'J Mario ｉｪ ｮ ｰ･ｾＬ＠ !lIúti \'0 pelo 
qual foi muito felicitado pelos ami
gos e pela S. M. Babitonga. 

Um abraço e n08SoS sinceros pa, 
rabAns aO sympathico Mari ú• 

Do sul, ./upiter, Aymúré. Max e Estavam inscriptOs em: Pu\'tugnez 
(2° anno) 9 alunnos; 10 allno , 19 

inglez Willow Arithimetica (2' ann')) 8, I' anno. 
carregar herva 6, Geometria, 3; Geograpbia e His-

Ita pemiri m. 
De Liverpool o 

Branch, que veio 
ltIatte, 

Com eua Senhora regl'essou da 
Europa. onde fOra eru procura de 
liniti vo a Sua saude, O sr. Oscar 
'choeidel', 

Visitando·o. damos,lhe parabens 
por tie achar restabelecido, 

Serà installada a 2 de Janeiro n 
Alfandega desta cidade, 

MOTTE 
Não creio que Deus exista. 

GLOZA 

A ninguem posso mostrar 
Esse Deus omnipotente , 
Que creara sabiamente, 
Os astros, a terra, o Ular; 

toria do Brasil, 1 S; Francez. 7: 
allemAfo, 6; os demais fazem parte 
das turmas primarias, São : secun' 
dari08, 9; Intermediarios 9; Prima ' 
rios, 10; Primeiras lettras , 15; to" 
tal, 43 que se aprestJntam a exa' 
mes, dos quaeil 35 s!f.Q deste Mu' 
nicipio e 8 de outros mUDlClplOS 
e Estados; 20 do sexo ft'rninino e 
23 do sexo masculino. 
I F(ll'am creados os premios se-
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A PATRIA 

O'uintel: para a 1· turma-Reinal' ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ Ｎ ｾ＠
do Tavares (que offtJl'eceu um eXem' ｾ＠

pl r da "Corographia do Br il" de ｾ＠ M I F U GO ｾ＠ , 
ｾｻｯｲ･ｩｲ｡＠ Pinto); Superintendenciaj I VE R ｾ Ｎ＠
para a 2·-Dr. Campos Mello e ｾ＠ ｾＢ＠
Jo e Ba::ilio Currea (qUd oftereceu ｾ＠ ;x:-
10$ para comprar um pre ente); ｾ＠ -RAULIVEIRA- ｾｾＮ＠
P ra a 3 go • Padre Sob rega (que ot- ｾ＠ ｾ＠
fereceu um album Com vi ta e ｾ＠ Appro,ado pelo lo litulo Saoitario li'.: 

flores de Jeru alem e um livro ｾ＠ ｾ＠
"Terra anta") e Sergio Nobrega ｾ＠ Poderoso medicamento contra toda a sorte ｾｌ＠
(que otrereceu uma caixa de ｴｩｮｴ｡ｬｾ＠ de vermes intestinaes ｾ＠
aquarclla); para 11 4" turma 6 pre- ｩｾ＠ ｾｾ＠
mlos por sone., 'ti:. 
Ｍｾ＠ proxima edição daremo J ｾ［Ｎ＠

O resultado dr) exame. Ｍｈｾ＠ Etc vermifug') tem n vantagem, alem de outros, de não ｾ＠
ｾ＠ !o destruir toda n sorte de lombrigas como tambem prouu- ｾ＠

O mini h'os da guerra, mari- ｾ＠ zir uma acçí\o salutar do e tomngo e intestinos. ｾ［＠
nh e relações exteriores. confe' ｾ＠ A sua prompta operuçilo em todos os ataquéil repentinos ｾ＠
rencinrnm, no palacie do C:\ttete ｾ＠ provenientes de lombrigas, taes como : ｣ｏｬｬｶｵｬｾｾｳＮ＠ ｣ｯｬｩ｣｡ｾＬ＠ ｾｾ＠

com o Pre idente da ｒｾｰｵ｢ｬｩ｣｡＠ ｾ＠ ou espasmos-d -lhe nma superioridade HeUl rival. ｾｾ＠
3fim de obter prompta reparaçM á ｾ＠ Ｌｾ＠

affront feita pelo Perú ao Brazil. ｾ＠ Ilaolioo 110m Olheira.-Unicos fabl'ieantes- Florianopolis ｾ＠

ＧｙＱｩＢｙｾｾｾＮＮＮ＠ n ..,;...-,." ｴ ｾ ｾ ＬＮ＠ ＮｾＮ＠ ＬＬｾ ｾｾ ｾ＠ ....... 't " ｾ＠ 1""\ . O rs. GageCTo & C., q ne prl" ｾＩｬｾ ＩｌＮ ｗｬＢＩｉＧｾ Ｉ＠ ｾｾ＠ ｬｾｾ ｾ Ｉｬ ｾＬｗｭ ｬｾ＠ ｾ＠ ｬ ｾＩｾｬ＠ .. :t ｾｾ＠ • . ｾ Ｍ ｾ ［ ｾＭＢＬ＠ . _ 
ｾｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ exhibem o-Lumiere- '... T""'''''' "' ., T"' ., ... ". ., T ., .,." ... T" T' " " , ｾ＠

no alao Hamburgo, annnnciam 
para hoje um variado espectaculo, 
de lioda vistas. taes como : qUlldro 
hi"tol;co da Gata borralheira, um 
ｉｾ｣･ｮ､ｩｯ＠ no Rio dp Janeiro. etc. 

hora d:l manha as duns ua tarde , Para informnc;õe" trata-se por 
ｏｾ＠ que nlio satisfizerem Q paO'I\· obsequio com O SI' coronel Reiur\lrlo 

mento do imposto de decimas ur- , Tavllres. 

SECÇÁO LIVRE 

Ali O 

A Admini tração da Companhia 
E trada de Ferro Sã/) Paulo Hio 
Grande pede ao 5rs. commercian' 
te, fornecedores de matenae e 
ás demaIS pe' oa com as quaes 
m,1nte:ll relaçõe:! commerciaes, O 
especial obsequio de enviarem ao 
eu Escriptorio Central, em São 

Franci co , a suas Contas mensaes 
em TRIPLICAT A. até o dia 2 de 
cada ffieZ seguinte ao da transaçiIo 

EDITAE 

bana no referido praso, ficam su- , 
jeitos a multa de 5 '1 . por cada I 
mez que exceder o dito praso, con
form e determiM o art, 29 do ci- I 
tado Regulamento e bem assim os 
que nlio satisfizerem o pagamento 
dos f6ros, ficam sujeitos a multa 
de 2$000 por cada anno, confor
me preceitua o 3rt. 93 do c(:)di-
go de po. turas munic:pae ·. 

Procuradcria do Governo Muni-
cipal de São Francisco, aos :lI de 
Jovembro de 1907. 

o procurador 

Affonso A. Doin 

A...'ffiUNCIO 

De ordem do cidadão Superin- Tenta0 de arinha 

Aluga· e uma sala e uDl quartO 
propl'io para escript('lrio ou qual
quer negocio. Para informações 
nesta typographia. 

GRANDE ｉｾｃｅｾｄＱＰ＠ ! 

ATTENÇÃO 

NOVO ARMAZEM 

-DE-

Seccos e molhados 

tendente Municipal, taço publico Vendas por atacado e a varejo 
para conhecimento elos intere sados Por preço rasoavel, vecde-se 
que de accordo COm o Regulamen- um terreno de marlnh& nosta ci- Prero em compelencia 
to n, 61 de 3 de Fevereiro de 1904 dade á rIJa da Praia com 68 pal-
vai e proceder ｮｾｳｴ｡＠ procuradoria mos de frente que fazem ao caes Na Rua Fernandes Dias, :lO 
a cobrança do imposto de declmas e fundos á rua da Praia limitan-
prediaes Urbana relativo ao segun- e pelo Norte com herdeiros de 0, no novo armuzcm do 
do serne tre deste exerci cio e bem Antonio Lopes de ｾｯｵｺ｡＠ e pelo 
:l5Sim os fOro de terrenos o Rocio ｾｵｬ＠ com O Becco Geral de cujo RODOLPIIO OLIVEIRA 
durr\nte n mez de Dezembro prO-I terreno ｾ＠ foreiro Emmanuel Perei-

'mo, em todos o dias uteis dali dez ra Libcrato. .'3-1 
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