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--"", ｾｾｾＭＭ
A QUEJS'l'ÃO DO ENSINO 

IV 

(C011cluSilo) 

O Estudo escolherã. seus funcrio· 
narios mediante concurso, aOs quaes 
J:>oderá COJlcorrer qualquer cidadão 
se m apresentar certificado, attes
tado ou diploma de qualquer insti
tu to mantido por particulares ou 
pelo Estado. Acontecerà então 
COO1 OS legistas, engenheiros, me
dicos, artistas. o mesmo que se 
dá cnm oll litteratos, poetas e ro 
mancistas. Não possuem cprtifira
dos de habilit'\ção; os seus titulos 
são as ｾｵ｡ｳ＠ obras; seu diploma é o 
lino. 

Dando ao Ilm- gimea f8pubUeaoo J' ....... 10 
pIes incumbe.. nilltl'arl eo- ｰ･ｾ＠ CoDa&ltuilne da 1891:-... 
mo ｱｵ｡ｬｱｾ･ｲ＠ paftlcular, oonlteei- C4apl'lM ., (HNNr ,..,...z 
centol maIS Ou metl0. de aceordl, e do pod.r .. irillUII. 
COm 81 ｾｯｵｴｲｩｮ｡ｳ＠ dominantt'l no 
meio dos ｱｵｾ＠ goveroalD-t> este Rio, Junho de 1907. 
ｭｾＱ＠ ｾ＠ insanavel eOlquantc a Con· Reis CarvalIao 
StltUIÇl10 nlio abolir definitivamente 
o ensino de Estado-re::.ta Ilo me-
nos a vantagem de ficar abolirlo o 
ｾｰＮｧｩｲｮ･ｮ＠ funesto dos privilegios, 
dt: que nlio precisam os cUFatazes 
e de ql1e abusam os merliocrcs. 

Firmada sobre e:;tas ｢｡ｳ･ｾ＠ are· 

e,STITUTO ｍｕｾｉｃｉｐａｌ＠

IUIES 

forma do ensino, 86 irilr) Consa- A 1 i do corrente realizaram-se 
grar-Re a estudos mais ctlOlpleX0s 05 ･ｘｲｬｭ･ｾ＠ nesse estabelecimentf"J. 
do que o primario, aquelles que- na prf'sença dos EXlIlos. ｓｲｾ＠ An
dispondo dos lazeres neCe sarios, tnni" [l'. Caldeira. fl.upl'rintendunt. 
graças a lIleioe materiuell '1tH' fa\- ｾｬｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬＮ＠ Jusé BlllIilio Correll. 
ｬ･ｾｭ＠ it. maioria dos proJetario e Pre ideme do CODsellio. P"dr' Au
scbram ao hurguez ahastado-sen- tonio ｾＨｬｨｲ･ｧ｡Ｎ＠ J. J. Sih'eira JU' 
tirem uma verdadeira '"o cação , nior (' Frcdef'Íco Frohe. que COllri

cKpaZ de os distinguir pelo valur tituirslll a COlOmis,ão Julgadora. e 
proprio na carreira intellectual ou numerosas Fami lias. O re'ultad,). 
no oflicio pratico que abraçarem. combinado em sala secret'\ pela 
Far-se-á então a selccç!l.o !1atural COlllmisaAo, foi () segninte: Por 
da capacidade, justa ou inju la tuguez, appro\'ados com distincção. 
embora, mas sanccionada ｡ｰ･ｮｬｬｾ＠ Dulce Samy TI\vares. Iracema Oli' 
pela opiniãO publica. Fica !Lssim veira, Joaquim TavareR Joiío Ta' 
eliminado o viveiro do parasitismo vares, ｾ｡ｲｩ｡＠ Izabel COl'I'ea e Ri-ra 
burguez. Nã.:o mais as falllilias te- davia Oliveil's, da l' turrup.; Almi· 
r1l.o a preoccupação do filho forma- ro Pt:dl'eira, Bento Costa Pereiru, 
do. O pl'ivilegio academico desap- Christiano Pereira e Estellita Vi' 
parecido, ninguem pretender4 fre- eira, da 2' turma; El'ica V(ln Las' 
quentar escola:; e academias Com pel'g, Elvira Conceição, Maria Eu
o fim ullico de c(,nseguir um di plo- zebia Souza, Maria Ignez Schnei' 
ma para ganhar a vida ou p!lra der, Maria Jose Assumpção e RlIth 
servir de nUla especie de titulo no- Nobrega, da 3' turma. Foram aJ!' 
biliarchico, de condecorac1\O perlan- provados plenamente : Almel'iud:\ 
tocl'atica, que distinga o titular 00 Assumpçl!.o, Frederico COl'I'ea LE'nz 
seio da turba ignara dos desprotegi- e Laura Rufino Mala. da l' turma; 
oos da fortuna. S6 o merito pode Carlos Garcez, Sergio GOmes No' 
rá então vencer, s6 o verdadeiro brega, Trajano Pereir'l. Jo!!o Nobre 
prestigio espiritual será !i nobre ga tj Hsus Lasperg, da 2' turma; 
commenda dos privilegiados do ta- Adelir.a Pedreira, Frit'dn 8agge' 
lento e do saber. ｮｳｴｯｳｾＮ＠ Hortencia da Soledade Pc' 

Reformar o ensino sem abolir Oi' reira e Maria Theodora ｓｏｾｬｉＧ･ｳＮ＠ da 
privilegios, é mantcr:1 mosmll si- 3' turma. Em Arithmctica, Geo' 
tuaçiLo critica li que elle chegou graphin e Hi'toria-as 8ppro\'a' 
entre nOS, e de que nãO poderá çôes f(,ram as mesmas que em POI" 

definfti vamente fundamental do re- tuguez. Em Fl'UllCeZ, o I'rsultado 
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foi : App. com distincçAo : Alme
rinda AssumpçAo, Dulce Tavares, 
llaria lzabel Corres, Rivadavia 
Oliveira. Junquim Tavares, Laur:l 
Maia. Plenam('llte-(rncema Oli 
veira. ｾｭ＠ Geometria, app. com 
distincçâo : Dulce Tavares, Laura 
ｾｦ｡ｩ｡Ｌ＠ Mal'ia Izabel Correa. AlIe
IlIão : Com distincçâo: Duke Ta· 
var"". Maria Izabel Corres, Riva-

A PATB.IA 

O numero de matriculado:! para I 
(I annO proximo vindouro e basta0 o 
te crescido; tios antigos alumnos 
so um se retira por ir para o Rio 
de Janeiro. As ferias durarl\O !lté 
Reis . 

ｅｌｅｉￇｾｏ＠ FEDE/;{AL 

davia Oliveira, Friedn Baggens- Devendo reunir-se no dia 5 de I 
ｴｯｾｳ［＠ plenamente: Fritz B/lggens- J&ueiro proxi.uo o ConsEclho Muni' 
to '8. Em Pintura: COlU distincçllo : cipal para n escolha de mem bros da 
L:lura Maia. As demais exposito · Mesa de Re\'isilo do Alistamento I 
ras-plf'nnruente. Doutrina: todos Eleitoral, ficou adiada por decreto I 
com distincção. Trabalhos de agu· de 17 do corrente, para 12 de Ja' 
lha: a COUlIIÚ!!São exaruinadom, neiro a eleição para Deputado J:t'c' 
composta da::; eXlllas. sras . dd. deral, que tinha sido marcada para 
Luiza Ta,ares, Santina Assumpção O dia 5. 
e Rlj"inha Nobrega. declarou dei- Chamamos attenQãu dos ｣ｩ､｡､ｬｬＮｯｾ＠
xar de escolher trabalhos por jul · eleitures para a circular infra : 
gar todos ' digno" de appro\'ação e 
pur isso approv:.\Va i n totu.m . Apuz S. franelseo, 17 de Dezembro de ｴｾＰＷＮ＠
a leitura do resultado dos exames, 
foi feita. a distribuição do.> premios, 
que tocaram : Premiol!: .Superin · 

Cidadão Eleitur 

tendeucia"-Dulce Tl\vl\res e ｾ｢ｲｩ｡＠ De accÔl'do COm o que reCOllllllen' 
lzabel COl'rea; "Reinaldo Tavnres" dOI1 a cornmisSIlO do partido repu' 
a Rivada\'ia ｏｬｨ･ｩｲｾＬ＠ da 1" turma_ blicano Catharinense. fazelllos todo 
Pr"lI\ios: "José Basilio" a AllIliro o empenho, que, naeleição parauDl 
Pedreira c Christiano Pe"eira: "Dr. Deputado Federal, dpsignad:l para 
Carupos ｾｦ･ｬｬｯＢ＠ a Estellita Vieira, I o dia 12 de Janeiro proximo. nosso 
da 2" turma. Pl'enlios: "Padre IIIustl'e CO'religioll,\rio Doutor 
Antoniu Nuhl'ega" a Ruth N"bre· Henrique d'Almeida Valgr, úbttJnha 
,!ll, _,.' ' rgio ｾｯ｢ｲ･ｧ｡ Ｂ＠ a Maria José o maior uuwero possivel de votos . 
. \:5_ulllpçãuj Malia EUlebia Souza, Solicitamus. portanto. 11 tod os os 
p·l'e ·ni .. "Jr,:'é Basilio"; ｾＱ｡ｊｩ｡＠ Ig- eleitores deste Municipio li com' 
ｉｬ･ｾ＠ SChneider, premio DulCtl Ta' parecerem ás 10 ｨＨｬｲＺｬ ｾ＠ da manhã, 
｜ ﾷ｡ ｬＧ･ｾ Ｎ＠ ria 3" tnrma. Da 4" obteve desse dia, perante as mesas eleito· 
. premi .. o'José Basilio" Edgl:lrd rae8 da secção a que pertt'ncerew, 
Pedreira. A tudos ns primados f\ selll descrepancia suffrngarem 
f't>ram distliLuid'18 brinquedos. O eHsa candidatura de b dos acc eita. 
ex:rio. SI'. Superintendente ollere- Sempre as ordens 
cell ainda U\ll{\ grande bandEj" de 
duces e dous grandes ｰ￭ｩｬＧｾ＠ de lots, 
s ,hre Ob q uaes se lia: Aos alllmnos 
,10 I nstitu.to Municipal ojJerR-cido 
pelo Superintendente. Foi em se' 
!ruida aberta a expoêiçãO constante 
rJe 5 rlesenhos e pintura e 63 
trahalhos de agulha. I 

Durame <I dia e até 9 horas da 
nuutê a exposiç!1-rJ f"i muito visita' 
da, e, a pedido ge a!. ficará aberta 
t ')dos os dias das 5 h. da tarde ás 9 
dlL noute e no d0mingo durante 
t 'Jdo Q día. 

Ac hanllll'se ｰｲ･ｳ ･ｮｴ･ｾ＠ I\.IIS exa' 
lIles e abertura da ExpúsiC;1I0 34 
convidados. I 

Retiraram Ｇｾ･＠ todu sa.isfei tos 
com (,8 tlxame8 e o dlrer '1' e sua I 
• enhora foram muito feli(,l>'lu,)<o 

De Vmce. atts. amij. e obrigados 

Doutor Luiz Gualbe}·to 
J ose Antonio de Oliveira 
Reinaldo Tava"es 

BRAZILEIRAS 

NãO ha nada tão bonito 
Tão brilhante, tll.o gracil 
CellJo o ceo que se recurva 
Sobre a terra do Brazil. 

NãO ha f1Mes tll.o vistosas. 
De arOIlI!! activú c subtil, 
Como as fl ores que desbrocham 
Pelas veigas do Brazil. 

lSlIo ba 110 mundo arvoredos 
Que levantem seo perftl 
C,,'a linda alegancia altiva 
Do que ali aves do Brazil. 

NAO ha rios cujas aguas 
Brancas, negratl, cOr de anil 
Tantos campos fertilisam 
Corno oS rios do Brazil! 

Metaes. saphiras, diamantes, 
Rubis, pedrarias mil, 
Não ha solo que as encerre 
Como o solo do Brazi!. 

Serras, mattl\s. erguendo 
Sua fronte ｾｴｬｬｬｨｯｲｩｬＬ＠

ｖ｡ｬｨｾｳ＠ e grutas profundas 
Não ha como no Brazil. 

Terra bellldita entre os terras 
Do globo terra gentil. 
S6 es lu, IJatria ｱｵｾｲｩ､｡＠
Mi nha tcrra do Bruzil. 

Amelia Rudrigues 

Bf'llissima poe,ia, e quanto amor 
e pntnnt\Sm IJ eUl um coração de 
mulher ! ｾ｡ｬｶ･＠ talentusa e distin
rtissi ma Poetisa. 

EXPOSIÇÃO 
ｔｩｶ･ｭ ｯｾ＠ o grntn prazer de apre· 

ciar a linda exposição dos lrnba
Ihús e desenhos daR nlumnas e alu
mnos do nosso ｉｮ ｾ ｴｩｴ｜ｬｴｯ＠ Municipal, 
no domingo a tarde depois dos 
examel:!. 

Tal era a perfeiçãu dos b,mitos 
trabalhos, que nll.o nos foi possi
vel a classificação do melhor; de 
modo que o nosso juizo a respei' 
to do aproveitamento dos alumnl)s 
excedeo a expectativa, razão pela 
qual felicitamoR ao Município por 
tão grande melhoramento, e aoS 
distinctos e muito ｨ｡｢ｩｬｩｴｬｬ､ｯｾ＠ dire
ck>rell, o sr. professor Edgard Schu· 
tel e sua exrna. Senhora. 

ProrogacAo de praso 

Devido A gtmtileza do sr. Arl
ministrador da Meza de RenJas 
Federaes, o que muito agradece
mos, damus hoje aos nossOs assi
gnantei!. e ao publi co em geral, 
a agrada vel noticia que foi ｴｲ｡ｮｾﾭ
mittida no telegramma ｾ｣ｧ ｵｩｮｴ･＠ : 

«Administrador Rendas Fede-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r 

tn l
sel: 

raes.-S. l<'raocilco.-Jaata M-
rniniltrsÜ .. prorcgoa até 11 ,. ama_ 
ço, aRDo vindouro, prato reooIbt- eUa_

A nIo
_ 

lUento, sem d ..... to. DOta. ltoGO 'O" Ｂｉ ｾｉｾ］］＠
6' f'stamp8. 2.JOOO 8 10. 7" e pobre .... '! .. pecl ..... ｾＢＢ ｴｬ ＧｬＢＬＮＮＧＱ＠ •• '1 
8;0 estampas. 1$000, 21000 fB- ,ara OOtDprart. *:,01 __ 1. -,,--..[4_" ... 
bricadas na Inglaterra e até 30 Ju- mo IlBim,leem de _bAra 
nhn Dlf't;DlO aono notas õfOOO, 8 lO delra a pé ! 08 palr1it1a11ní. oe • • 
9 ｾ＠ e 10 lO estampaI, 10$000 8 111 paaeageiroe' Que ele ca' _111. cpudo .. o , e 
e 9· estaDlpAs, 201000, 60,000, miobar. 01.811 a lu R ltiliilt 
lOOfOOO. 200$000 I:- 500$000 Ca- Cum \'h·taI! 1\0 IIr. Dr, Inepecl"'r ... eio doUee.r. e .81_ 
bric"das Inglatel'nl. - Delegl\Clo dOIl telegraph08. bepam.o'ooa 0UIb • 
Fiscal, Augwto Ahrim.. ----c::.-- - ' bôn IIflÍle, 

No VApor Aymore; passolJ parn 
O Rio de Janeiro o eXmO. ar. Dr. I 
Teixeira Brandão, muito digno me
dic('l e Deputado Federal pelo E, 
tado do t<io, 

S. EXII . veio realisar o seo Cn

samentu collJ u filha do Dr. Rodo· 
',alho , distincto engellheiro da E, 
Thereza Christina. 

NÃO SEL., I 
Dirigi' me pera e.Ia 

me da boa prOl!&. do dia de _.'. 
. obA, que para muito' é indeft'ereo: 

Excellente viagem 
mos. 

EramoS tres anngo! a psleatrar te, e da elColbida do meo cy/raçlu. 
em uma destas noites calma, sere' n lDulhllr aelll.prll alllado, que e' 
na e tão linda quanto o luar que .a quecendu'stl das O0SSll8 pr?lJIe"8A8. 
clarea.va. A telUperatura era mlus crutll e desapiedadllmeute procurou 
ｴｲ･ｾ｣｡＠ do que quente porque Sú ' Ulergu Ihar'llc no tI:lar do elqueci
pravl1 lenta e ügraduvelmente uma mento, despresando. absim, a sua. 
ligeira e amena brim de leste. felicidade. BondoSo'! de ｣ｏｉＧＺＮｾａｯ＠ pafl> 

lhes deseja. EstavaUlos junto ao lJIal' quando , Oulrem, que, cert.lmellte, não 8 ｱｵｾｲ＠
de momento, alIastou-se uma (lU' c tão ingrata l./Iofa quem muho a 

A 11 de Janeiro vinduuro, em 
J (.inville, ｉ ﾷ ･｡ｬｩ ｾ ｡ｲＧｳ･ ﾷ ｨｮ＠ o CIISamen
to da gentil filha do eXtlJ('. sr. Dr. 
A bdon Ilnptistll. 

vem e a IUII , nstro rei da n,.ite, ama e aliara; ｾ￣ｯ＠ ｃｏｉＱ Ｇ ｡ｾ＠ do Ulundc _ 
uerralllou o seo pali,lo e bello ela ' E a"bim vagava IaStlOlROdo, em 
r!l.o lIobre a cidade e o mar, forman' voz alta. tanta ingratidão, qlland ·, 
do o mais sublime e enc.'mtador dos esbarrei, trente a frente, com 011 ' 
quadros que SO 11 runo da Ilatureza trO amigo que me fez eStalIl tru 
° pode pintar. Em frente, a linda perguntas: 

A viagelll dI) vapor Jupiter, que I cordilheira de monte8 que ccrcam Que horas sl!.o ? 
hoj e devia aqui chegar, foi trllns.- ' 11 impagavel bahia ; no <:entl'o. o Porque não abre o gUllrua cbu ' 
fe rida para quinta-feira , 2fi. mar brando ｾ＠ t r a nq u 1110, um ｶｾ＠ rarll não m"lhar'Be 11 

mal' ele 1'0SItS, onde se acha\'am ai' Em que t.anto pensa. que veu' 
Ante-holltem aqui tocou o va

por Guanabl'l\ sOmentt" para deixar 
o digno l' ｩｬｬｵ ｾ ｴｲ｡､ ｯ＠ ad vogado. do 
fóro do Ri o de Janeiro , o sr. Dr. 
Joaquim de Almeida e sua exma. 
família. 

S. S vei o paSMar , em J uinville, 
as restaR no IHltal com a fa·milia da 
sua digna esposa . 

Bõas vindas . 

O presidente tia Republica au
CtOri80U a abertura do credito de 
3ÔO oonto! ao ｭｩｮｩｳｴｾｲｴｯ＠ da lndus
tria , para construir-se um sana ta
"io para tuberculosos . 

!slaçlo lelegrapbica 

P or estes dias deve mudar-se 
para urna das ruas mais exquisitas 
e longiquns desta cidade. a Reparti · 
ç10 do Telegrapho . 

Em vez de approximar-se mais 
do pOrto, 00 do coraçl\o da cidade, 
para oommodidade da populaçio e . ... dos era . passageIros, auasta.se 
cada ... ez mais; de modo que esta' 

gnus barq lIinhos, tão quietos que fllllancln sORi nho 11 
mlli'S pare riam arvores Otl ped 1'!18 
alli plantadas. cobf'rtAs pelo len
çol prateado e estendido pela mi10 
de Deus . Oh ! natureza n.yste· 
rios" e encantadora, que tantas e 
imaginsrias be llezas cOD('entras, e 
qu e nOb urreblltnm a alma e l'e\' f) ' 
lucionsllI o espirito. 

Ah! se pu tosse poeta l ､ｩｾｳ･＠

eo, e um dos amigos pl'dio me 
para di1.er alguma cousa , e cu res' 
pOlldi-lhe: Nilo sei. 

Lembramo-no&. então, nos bel' 
los tempos de creanças, dos brin' 
cos infantis que a nós pOl'l'ci!lm 
agradaveis e bonM, mas que para 
nOS80S paes eram prejudieiaes e 
até funestos , e DOS ralhavam mnn' 
dando-nos, IIS vezes a forca, para 
casa . 

Depois passamüs de conv(\rsa em 
conversa, 1i0S tempo! presentes 
onde cada um já sentia o peso dos 
SDnOS () as intemperiell da vida, 8 

rigOr do trabalho que as .vezes DOS 
aterrorisa e outras nOS 801ma e for' 
taleoe o corpo para a continuação 

E eu, sem interromper n minh/l 
marcha, moquillalmenre a tudo reli 
pondi : NlIo ｾ･ｩ Ｎ＠

• •• 

SECÇÃO LIVRE 

Collegio 

As sulas. d'este estabeleciQJentõ 
de instrucç40 primaria e secundaria, 
librine'h!l.o no dia 2 de Janeiro de 
1905 pelas 10 horas da mllnhã . 

Ensinam 'Ile todos !lS material". 
incluindo francez , inglez e allemi( 
ｾ･ｭ＠ de.peza addiccionsl. 

Frederico A. Frohe 

Dirertor 

CastortnQ L . de 8 . Thiogo 

Profellora 
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A PATRIA 

AVISO ｉｬｴﾱＪＮﾱｊｴﾱＱｴﾱＮＺ､ＺＮｾ＠
ｾＱｙＮｗＮｾｾＱｲＤＮＧＢ＠

A Administraç!io da Companhia • ｾ＠ GO 
ｾｳｴｲ｡､｡＠ dll Ferro São Paulo .!<io ｾＮｾ＠ V E R M I F U 
Grande pede aos srs, commerCllln' 
tes, fornecedores de materiaes e I 
ás demais pessoas com as quaes ｾ＠

manteQl ｲ･ｬ｡･ｾ＠ commerciaes, o 
especial obsequio de enviarem ao ｾ＠
seu Escriptorio Central, em São ; .. 
Fmncisco, as suas Contas lllensaes I . 
em TRIPLlCATA, até O dia 2 de ｾ＠
cada mtJz seguinte ao da transaçlIo, ｾ＠

-RAULIVEIRA-

Approvado pelo IDslÍlulo Sloilario 

Poderoso medicamento contra toda a sorte 
de vermes intestinaes 

EDITAES ｾ＠ Este vermifug') tem a vantagem, alem de outr08, de não 
so destruir toda a sorte de lombrigas comO tambem produ-

ｾ＠ zir uma IlCç1to salutar do estomago e intestino!. ｾ Ｎ＠
De ordem do l'idadão Superin

tendente Municipal, taço publico 
para conhecimento tios intere sados 
que de aecordo com o Regulamen · 
to n. 61 de 3 de Fevereiro de 1904 
vai se proceder nesta procuradoria 
'l cobrança do imposto de declmns 
prediaes Urbana relativo ao segun· 
do semestre deste exercicio e bem 
assim os foros de ｴ･ｲｲｾｮｯｳ＠ do Rocio 
ourante ,I rnez de Dezembro pro· 
xim,), em todos os dias uteis dali dez 
horas d:l manha as duas da tarde. 

ｩＧｾ＠ A suS promptu operação em todos os ataques ｲ･ｰ･ｮｾｩｮＰＸ＠ ｾ＠

ou espasmos-dã-Ihe uma superioridade ｾ･ｕｊ＠ rival. ' - ｾ＠
ｾ＠ Raulioo Born & Olileira,-Unicos fabricantes - Florianopoli$ ｾ＠
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
ｶＭＱｾｾＧＳＧｾｾＫｾＺｾｾｾｾｬｾｬ］ＢｾｾｾｾｾＫＱＺｔｾｾｾｾｾＧＡＧＫｾｔｾｊｔｾｲｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

ｏｾ＠ que não satisfizerem I) paga· 
mento do ｩｕｬｰｯｾｴｯ＠ de decimas ur
bana no referido praso, ficam Su
jeitos a multa de 5 T por cada 
mez que exceder o dito praso, con
forme determina o art. 29 do ci
tado Regulamente e bem assim os 
que nlIo satisfizerem o pagamento 
dos fóros, ficam sujeitos a multa 
de 2 000 por cada anno, confor
Ule preceitua o art. 93 do ｣ｾ､ｩﾷ＠

go de pOllturas munic:paes. 

firmada por Gabriel Luiz Gabeira & 
C, do Rio de Janeiro. saccada con' 
tra Antonio ＮＯｯｾ￪＠ Zattar. desta pra' 
ça. e achando'se este fora desta 
cidade o notifico pelo presente para I ａｉｾｧ｡Ｎｳ･＠ uma .sala . e um quartO 
\·ir pagar ou dar as razões porque proprlO para escrlptnrlO ou qunl
não ú faz, ficando deReie já intimado I quer neg0cio. Para informaçõtJ3 
do respectivo protesto. nesta typographia, 

S. FrancisCO, 10 de Dezembro 
de 1907 . 

Pl'Ocuradcria do Governo ｾＱｵｮｩﾭ
cipal de São Francisco, aes :21 de 
ｾｯｶ･ｭ｢ｲｯ＠ de 1907. 

o procurador 

Affonso A. Doin 

----c::»---

o Tabellião 

José Augusto Nob"ega 

ANl\TUNCIOS 

Terreoos de Marinha 

Por preço rasoavel, vende·se 
um terreno de marinha neSta ci
dade á rua da Praia com 68 paI· 
mos de frente que fazem ao caes 
e fundos á rua da Praia. I i mi tan· 
se pelo Norte com herdeiros de 

,JolIé Angusto Nobrega, Tabellião A . L 
de notas da Comarca de 8/io Fran ntoDIO opcs de 80uza e pelo 

Sul com () Becco Geral de cHjO 
cisco do Sul, ná forma da lei, etc. terreno'; foreiro Emmanuel 'Perei. 
Faço saber que, por Carl Hoe' ra Liberato. 

peck & C, negociantes desta. praça, Para informações trata-se pur 
me foi apresentada afim de ser 
protestada por falta de pagamento. obsequio com o Sr. corond ReiDf\ldo I 

e venci eis no dia de hoje, uma le' Tavare! . I 
ｾｲ｡＠ da quantia de quinqentos e ----
trinta mil e duzentos réis (530:200), I 

ｇｒａｎｄｾ＠ ｉｾｃｅｎｄｬｏ＠ ! 

ATTENÇÃO! 

NOVO ARMAZEM 

-DE-

SeccoB e molhadc8 

Vendas por atacado e a varejo 

Preços sem cempelencia 

Na Rua Fernandes Dias, 20 

Só, DO novo armazem do 

RODOLPHO OLIVEIRA 

/1-1 
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