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n os contemplado, o que menOs 
direito tem. ELL/\ ! I .. I 3 annos de Governo 

- -.-._-
A 1,i, t o; o ures a toj ... 

Das escolas ret'nidas. que foi ｾ｣ｭﾭ
ｰｲｾ＠ o nos"O maior ideal, ｾￓ＠ nos a n i
ma u ma vaga . mui t o vaga espe ran-

A 28 do' mez. p. passado S. E"J. . r·a . C ' d" .... onheCl-a na au ro ra a eXlStcncla, 
O s r . Dr . Feliope Schmidt. digno A colonis<,ção ､ｾｳ＠ terr a< devolu- ｍ･ｩｧＭｾＬ＠ pur., gentil, tern., bondosa; 
Gove r nador do Estado. cotupletvu tas, r um assumptu morto. Noshbio3 tinh'l.o riso dainnocenci,,: 
o 3 ｾ＠ ｡ｮ ｮ ＮｩｶｾｲｳＮ｡ｲｩｯ＠ ､ｾ＠ ,fiua ｦｾｉ＿ｃｬＱｴＱ､ｾ＠ A febre typhoide que na ｓｕｾ＠ f..Li- ; Nas faces, do carmim a c owm imosa. 

e bnlhant,sslma admlnlstraçao. FOI na implacavel Que r aniquilar Cam- , 
grande o ｮｵｭ･ｲｾ＠ de elog-.os,," refe- boriu' inteiro ahi e<tá forte e trium- \ 
renClas que lhe Ｎ･ｾ＠ a Im )reos.I, co- phante, sem que nenhumaprovlden. 
1D.0 tambt>m nrl" út-1XOU ｾ･Ｎ＠ ｾ･ｾ＠ gra n-I cia ｾ ･ ｪ｡＠ tomaf!ft, no "t'nti1f) de mio 
<lIOSO o numao das ｦ･ｬｬ｣ｴｴ｡ｾｯ･Ｌ＠ re- .nora r (} soffrimcnL) d'ilquelles que 
cebidas ｰｾ Ｌ ｲ＠ S: Exa., manifestações I estilo morrendo sem ｲ･｣ｵｲｳｯｾｬ｟Ｎ＠ ｅｩｾ＠
estas, mUito lu,t.!s, pOIS S. Exa. porque esse aCOnteCImento, si por 
｢･ｾ＠ as merecen pela maneira Crl- : um la .io enche de alegria, u nosso 
tenosa e honesta com yu e soube Icoração, flor nutro lado faz com que 
nestes trez aonos admiaistrar o /':8- a trJste?a oc ,bruohadüra n ." soClo. 
lado, melhorando iJ.S no,sas COndi-[que " alma. 

Vuginea f!ôr cresceu sempre formo . ... 
E desbrocholl anim na adolcscencia; 
Melg., pura, gentil, terna, bondosa; 
Tendo nos l.:lbioa o riso da inno ccnch. 

E moça agof;l. existe em seus olhar es, 
Qualquer co usa de vaga nosta1gia, 
Um rnixto de po-:sia e de pezares. 

E esse oth'llf de Madona, assim tão sério, 
Leva-me ás regiões dl. phantasia 
Ao mundo do ideal c do my.teria!. .. 

C. V icira e 

Geraldino AZEVEDO. 

5ões financeiras. d:senvolvelldo ,u t Com tu<lo, como 05 LJomcu< nã) 
ln d us tna , lns t rucçao. cmflm procu · I podetu vjver sem ｾｾｰｾｲ｡ｮＨｬｳ Ｌ＠ e a 
rando fazer tudo o que lhe foi pos·!e<perAl1ça. é um bal<amo que no
sivel, em pról do engrao,lecimeuto cons ola em lIus - as afflições. espe . 
de Santa Cathanna. . ramos que nesta centella de dIas 

No decorrer daquelle ocnono de aindo! á Jecorrer. ':i. Exa. o'um g-e<- zendo valer os seu3 direitos, pro
ｴｾｭｰｯＬ＠ S. Ex •. tev'- a grata ｳＬｴｬｾｦ｡Ｍ t .) de inteiro pezar volte suas vi.- ｣ｵｲｾ＠ elevar-se desse triste avilta-
çao de resolver por um accordo dIgno ta. sobre Camborill. mento em que esteve sempre p ros -
e honroso a nossa <eCJ11df p"ndeocia I Confiantes, esperamos. peis... [t"da; que .ubstitue o homem nas fa-
de limites com o Paranã, .que era bric,\>. nos e,tabelecime::ttos publi -
o quanto 'bastava para tornar-se cos e commerciaes t nas escolas , nos 
inesquecível. para ser sempre leIO' p I t 49 I ho<pitae<, em tudo fin'ilmente; ho-
brado e apontodo como um g-rande rOJec O n je quo a mulher européa reclama 
,'postolo tio ｂｾｭＮ＠ como "incero e I I para ,i. O sagrado Ji.reitú do vot o, e 
devotado amigo da Paz. di! Ordem tem VI,t.) em va rlos po ntos ess a 
e do Prog-resso. Ao ver-mos trans· Ao Cong'resso <lo Estauo [oi ap r e- justa pretenção coroadol de feliz 
correr o 3 ｾ＠ anniv<f""rio du hon· sentado um ;:rojecto que tem loido eXl t"; hoje ｦｩｮｾ ｬ ｭ･ｮｴ･＠ que v. mos a 
rado GoVerll0 de S. Exa. sentimos alvo dos maiorescommentario<. E' m ulher ru s<a indignada pela dezo r 
um mixto de alegria e pe?ar. Ale· o projecto n' -lI) ｱｵｾ＠ em seu artigo Hi ｾｯｬｮｩｳＢ  ￣ｯ＠ i tlt e rn a de se u paiz, pela 
gria pelo m'ltivo expo't1 acim .... e diz:-As candidatas ao lIla!(iste- fal ta de patrio t ismo dos h o mens da 
ﾷｾｚＢｲ＠ ,.,0<'1 lIe nlquelles 1095 riias ､ｾﾷ＠ rio publico que matricularem-se 8 Ud pol t ria, q ue r eC Usam u nir-. e e 

corr id os S Exa . não volve u s iqu er lia escola Norlllal (da data em n ' um, só o nda e nf rentar O in imig o 
as s uas v istas sob re no,sn M u tli· que o lIIesmo proj ectofor cOl/ ver- q ue 0 < t e nta s u bjuga r, - forma r 
Clp lO; p ez , r p o r'lu e Ca mb ori u ', e tido em L ti, em diante), qualldo ba t a lh õe s, e e n oerg .ndo a farda no
digno tI .• t pro t ecçii I d e 5. E xa. po· diplomadas perderão o cargo se bre do _o ld.do, ir para as linhas 
i. '0 t e m acompanh 1t1 0 se rnpre f i· cOlltralúrem casamento ! da ｦ ｲ ･ ｮｴ ｾ Ｌ＠ f xpor O seu peito 
el nes t es vinte e t a ntú' a nn os (te O ili us tre De putddo ｓｾ ｲｲ｡ｮ ｯ＠ ｃ ｾ ｉ Ｎ＠ ás b al as d) inim igo, como exem
luc tas p o ilt icas ; a dmiralld 1.l -o. sub · Cae tano Costa, um d os t a len tos n:ai. pio f fl z, n: e do civ l3 mo - ,em anta 
t e tl d o-se a <ua sauia orient a .. .io q'lU vigorosos, e qu e. pe la n J brez a do Catharina , pequ e no Est3do da Fe
d e tltro ou fo'ra da ｰ ｯ ｩｬｴｩｾ｡Ｎ＠ seu sentimetlto e fiDas qualidades deração, quere r-se ir d e eDcontro 

Quand ,) a forte corrente de op- mora"es. tem tido o ｷ ｾ ｩｍ Ｇ＠ cOllceito aos sagrados dire itos da mulher, 
ｰｯ ｳ ｬｾ￣ｯＬ＠ ha annos atraz, proc urou ｮ･ｾｴ･ｳ＠ vinte e tantos annOS de luta. obstando õi real1zação da mais su
de modo tão impiedo.o, empanar polittcas, em longo e substancioso blime de suas esperanças, ;, ir d e 
o seu nome. jogar ao solo o seu discurso, onde ha t ec\t o5, que .. sua encontro até as regras da civilisa. 
prestigio ｴｬｵｮ｣｡､ｾｳｭ･ｮｴｩ､ｯＬ＠ CoiC.,u, alma nobrê de ･ｳｰｯｾｵ＠ e pae, fala com ç;&o e de Humaaidade. 
b o riu', pequeoo, qta8 valoroso. tea. toda sinceridade, com todo senti· I O artigo 15 do proje:to 49, não 
do á sua frente o Snr. Ce\. Benja. mento e compaixlo. defende brio pode ter approvaçllo d'aquelles que 
min Vieira, o primeiro município IhaDtem<!nte as distiactas Dormal1s-

1 
tem sobre seus hombros a respoo

que pre.tou a S. Eu. o forte tas catharinenses. I sabllidade de um lar. Nos applau. 
Cu;tcurso de sua solidariedade, no Parece iDcrivel que, na época aetll' diodo o gesto nobilissimo do nos
etltretaDto é hoje Camboriu' o me- ai, que em toda parte a Mulher, fa- ' so &,raode amigo saro Ce!. Caeta • 
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o o Costa, seo t imos cão poder tra oa
Jadar para nossas columnas o seu 
brilhante di3curso, que é um a ve r · 
dadeira lição de patriotismo. 

Ｍ ＭＭＭ ｾ ＭＭｾＮ＠ ----
N EGO CIOS MUNICIPAES 

ｐＺｾｾｩＬｾｾａ ｊ ｾｾＧ＠ ｾｾＺＺｾＬｾｾｾＺｾｾｾ＠ ｾｾｉｎＡｓ＠
sado, o nosso collega Heitor ｾ｡ｮＭ ® 
tos, digno presIdente do Tirn 40b. E' de Mene. D. S., que temos hoje 
recebera communicaç5.o que, segun- de di.er algo. • 

Mas, o que poderemos dizer da 
da feira l' do corrente deveria ch.- prendada Secretaria do Gremio das Flores, 
gar a ltajahy, o illustre militar l' ｳｩｮｾｯ･ｮ｣ｯｮｴｲ｡ｭｯｳｰ｡ｬＮｶｲ｡ｳ＠ com que poso 
Sargento Felix do Carmo recem-no .. sarnos descrever a belleza invejavel do seu 
meado Instructor do nosso Tiro. esthetico perfil, onde .alientam-se: os al!UR 

olbos nerTos e tentadores. os seus cabeJlos 
Essa noticia foi logo divulgada, cacbeado! e bellos; o seu porte elegante; o 

ｾ･ｄ､ｯ＠ por todos recebida com a ma .. seu rosto formoso e divinal; os seus labias 
ior alegria' rozeos, finos e delicados, andem brotam 80T

ｓ ｾｧ ｵｮ､｡＠ feira, pela manIJã o Sur. risos. que captinm e ｩｮｶｾｪ｡ｭＬ＠ e ｰｨｲ｡ｾ･Ｘ＠ de 
., uma amenid.J.de sublime, labios que n09 faz 

Prezldente c.io Tiro segulo a carro lembrar as rosas da primaver3 abrindo suaa 
pa ra I taja b y. o nde fÔra ao e n con t ro corólas matizadas pelo orvalho, ao sopro da 

Ao illustre Superintendente actll- do Snr. S.rgento lnstructor, afi.n bnsa fagueira que as v!m beijar doce e 
ai, Coronel BenjamIn Vieira a quem de conduzil o para nosso MUDlCiplO , oecretamente? 
cabe cs emprehendimentos das me- A pez r do meu tempn que rein ava I Menc, D, S, possue todos os predicados 

Desde certo tempo, para cà tem 
esta Villa experimentado notavel
mente grandes reformas, oue a tem 
transformado. de modo a apresentar 
hoje o aspecto agradavel, que to
dos lhe notam. 

'" a .. _ . que formam uma moça distlDcta e admua-
didas que tem deLerminado o nosso a m ocldade patrlohca nao deiXOU da por todos, por isso deve orgulhar-se ante 
progresso, .decerto ,ão t m esca- de attender a0 toque de reunir, as- á sinceridade de nossas palavras. 

pado a percepção ､ｾ＠ ql!e muito tem· sim é que a tarJ e ses,enla atuado- i 
,e ainda a fazer e muito o muni· res formando na Superintendencia 
cipio espera de sua boa vontade E: Municipal, seguiram command . dos 
patnotis mo . Collocddo ｾ＠ frente dos pelo cdbo d'esquddra I1defonso Ju· 

f 

XISTO, 

GAZ ETILHA 
negocios ｭｵｮｩ｣ｩ ｰ｡ｾ ｳＬ＠ estamos cer venal, a dois de fundo, garbozos 
tos que o Cd Benjamin Vieira, em direcção á Ponte Ce!. R,chard, 
augmentará o nosso desenvolvime n- onde já os o'perava o ｾｮｲＮ＠ ｾｵｬＧ･ Ｎ＠

t o, Impondo meclidas que muito flndente Municipal, ｡ｵｴｯｲｩ､Ｂｵ｣ｾＬ＠

concorrerão para o alvo que to- Conselho Dlrector do Tiro e gr .. n· 
dos no's vi-amos, que ｾ＠ elevar este de maS,a p(lpul.r Pel" primeir" vapor esne rado do 
1I1unicipio à altura a que, por ,ua " , , I Sul da ｒ ｾｰｵ｢Ｂ｣＠ .. , ｾ･ｧｵｩｲ￡＠ para o 
situação geogral'hica, porsuJ impor- ｾｬｯｭ･ｮｴｯｳ＠ depOIS fOI a aVI - tad o Rio de J . nelro. o nosso digno cbe-
taneia comOJercia.l, tem inc('nte:sta- ao ＱＰｄｾ･＠ o carro '-J,ue conCt!Zl(i (l\ fe sr. Coronel Benjamim Vieira, 

"I' d d .nr •. ｾＺｬｲｧ･ｯｴｯ＠ Ios_Hu c tor. , sendo lJonrado ""upertntendeote Munici-\"el duelto. ',nt re as me , as que v 

se de-tacam neces,arias, figurAm a ent:lO caotadas cançoes patnottcas, pai S , s. que \' ae àquella Capi-
ao espocar U'JS fJg'uetes. tal tratar dos interesses do ｾｬｵｮｩ｣ｩＮ＠con'lruc,âo dos passeios, calçadas 

na frente dos predios na ruas· Dr. AIl aproximar·se a ponte. o car- pio e de seus ioteresses particula-
Lauro ｾｉｵｬｬ･ｲＮＬ＠ .Ce!. Kichad., • ｾ･Ｎ＠ ro parou tendo o Snr. ln"..tru c tor re , leva as maiores esperanças de 
te de S etemb r" . e .Dr . Aduccio; apeado. ｳｾｮ､ｯ＠ ne" ta occa.lao pelo ｣ｯ ｮＬ ･ｾ ｵｵ＠ ali, objectos iodispen-

soro Cc!. SuperlDten\leo te Muolcl- saveis á nossa SocIedade tIe Tiro . a numeração das casas e a dlstri· , E 
buição das placas com os nomes p.a l, ･ｾｧｵＧ､ｯ＠ caloroso vIva a o < ｸｾｲＭ Ox alá que s s, possa conseguir tra

CItO )laclOn a l. Em seguIda o :11 - zer o armaUl e nto cornetas e tam-
das ruas. t incto moço Flavio VieIra . S ec re· bares. ' 

Isso além de ｰｾＮ｢･ｬｬ･ｺＢｲＬ＠ ｣ｯｮｾｩＺ Ｌ＠ tario, do ｔｩｾｾＬ＠ ｾｭ＠ ｮｯ Ｚ ｾ ･＠ dos ｾｴｴｲ｡Ｎ＠ Que o sop ro,da feliciddde o acom: 
､･ｲ｡ｾ･ｬｭ･ｾｴ･＠ a VII,a, _ trara ｾｲ｡ｮ＠ i dore , em .. Ige lras palavra. apre · panh e neatoi Joroad " para que tal 
de .ben e.ftc lo ,a popula,a7 e ,eraum seotou ao dIgo " lost ruct or os maIS previ,âo t o roe-se umJ. realidade, e 
meIo de faclhtar o SerVIço publiCO. ｾ＠ ardentes votos de boas VIndas. for · possamns mais uma vez, bemdize r 

, Com . ･ｓＵｾＧ＠ melhoramentos a Mu· , mand o-s e então, ｾｭ＠ prestlto qu e o ｾ･ ｵ＠ nO'll e, é o no so de sejo. 
OIclpaltdade nadd perde pecuolana- egu lu em dlrecçao a Supennteo-
mente, porque tudo ser.i fe ito : por cia Municipal, onde perante to uos Esteve nes ta villa o nOSSO dis
conta dos propIletari <,s. Outrd De· os alirad ores. o sr.r. President e do tincto amigo soro dr. Norberto Ba
cessldade impre.cendiv . 1 se ria que Tiro, externou os seusdgraJeclmeo- chmann, Delegado da Hygiene de 
as duas ｰｲｩｮ ｣ｩ ｰ､ｾｳ＠ ruas Dr. .Lauro t os ao snr, IId e fo nso Juvenal. pela Itaiahy, 4 ue pela 2a. vez veio vi
e R,chard. f\Js.;em macadaml,a- man '; tra expontanea com , ｱｾ･＠ ;1o u,be' s ita r os doentes atacados do typho, 
das com o bag . çO da .ca" c d da c ... el- dar a ｭｯ｣ｬ､ｾ､･Ｌ＠ do ｰｾｴｲｴｏｴｬｃｏ＠ TirO I no sertão dos Macacos. Disse.nos 
ra que se presta mara vl lho_amente 1406 , ", primeIras ｾ ｳ ｴｲｵ｣｣ｳ＠ e S. ｾＮ＠ que o illustte snr. Inspector 
para ta l f m, pOIS. ｉｭ ｬｾ｡ｭ＠ ｰｾｲｦ･ｬ Ｍ ap resentou ao ｾｮｲＮ＠ "argento Ins- da Hygiene do Estado, lhe consul
t4meote o CImento e a SIm eVitaria truct ? r aquelles que d'aquella hora tou para vir tratar dos doentes e que 
qu e a, ｮｯｳ ｳ ｾｳ＠ ruas f,casS<fD, quasl em dIante depOSItavam ｮｾｬｬ･＠ todas isto dgora, só depende da resposta 
･ｮｴｲ｡ｮｳｬｴｾｶ･ｴｳ＠ nos dl.s chuvoso. . as esperanças ｡ｦｾｭ＠ de ｡ｰｲ･ｮｾ･ｲ･ｭ＠ a que deu ao meSlro SO ' ." Inspector' 

Ao esptrlto e,clarecldo do Il lus- ddender a Patfla extremeclda. Ainda hontem 8 cio corrente, fal -
tr e ｾｵｰｾｲｴｾｴ･ｮ､･ｮｴ ･ Ｌ＠ ｬ･ｶｾｭｯｳ､ｬＡＬｴ｡ｳ＠ Depois de enthusia,ticas e colo- (Ieceram dois filhos do snr. A ntonio 
conslderaçoes e ,pdra ella. pe Imos ｲｯ ｳｯｾ＠ hurrahs ao snr. Presidente Duarte atacados desse mal. 
volver as suas vistas. do Tiro Instructor I1defonso Ju-, ' 

--------.-.--.-------
Pa3sar"m por eata villa, de re

gres'o aos trabalhos Legi sla ti rns , 
o IlIustres Deputados ::'nrs. Ma
jores Polulo Zimmermann e Luia 
Abry. S .·Sas VIsitaram o Snr. Cel. 
ｴｬｾ ｯ ｊ｡ｭｬｭ＠ Vieira. 

venal, os guapos rapdzes debanda- Recebemos a vizita do . 0 Cla r im. 
ram e foram um a um abraçar o orgam noticioso, critico e lite rario, 
digno milit", sn r . 1 ｾ＠ Sargento Ro- que sabio á luz de publicidade 0 0 

dolpho Felix tio Carmo. dia 30 de Setembro proximo fi ndo , 
A noit e, na re ,idencía do SDr. na cidade de Itajaby. A o d istic to 

Presidente do Tiro, foi offerecido collega agradecemos e permlltare
ao sr. In tructor lauto jantar, on- mos. 
da reinou a maior alegria. 
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_____________________ ｯｲｮｔｒａｎｂｉｏｅｎｔｅＭＭＭＭｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＢ＠

TIRO 406 

A formatura de domingo ... Q u . 

I' Sargento Felix do Carmo inicia 

officialmente a Inltruçlo aOI guapol 

rapazes.--Diacunol.--Baile. 

Depoi. de •• a solemnidade o 1'iro 
desfilou garboso pelas ruas da Vil· 
la, debandando em frente a' 
Municipalidade. 

Como o sol ja estivesse baixando 
e a noite approximando.se lenta
mente. organisou.se então uma ani· 
mada soiree dansante que terminou 
pela madugrada, remando sempre 
a maior alegria. Porque o sr. 1 ｾ＠ Sargento Ins

tructor tinha predestinado o dia de 
domingo, para formatura geral, e O ELIXIR DE NOGUEIRA. do 
inicio dos exercicios sob sua compe- pharmaceutico chimico SILVEIRA 
tente direcçllo, o Conselbo Dirrctor I ｾ＠ receitado diariamente oelos me
da Sociedade, quiz dar um caraCler dicos mais illustres. 
solemoe á ･ｳｾ･＠ acto; assim foi, que Vende-se em todas as pbarmaci
ás 2 horas da tarde achando-se to- as, drogarias e Republica do Prata. 
dos os atiradores formados á fren . 
te do Paço Municipal, perante com- A gentil senhorinha Maria José 
pacta ｷ｡ｾｳ｡＠ popular, o sr . ln struc- R ebello , teve a nimia gentil eza 
ter mini st rou-oi ligeiros exercicios'l de, por meio de gentil cartão.inho 
e depois os intrf'duzio no ｐ｡ｾｯ＠ Mu- ngradecrr- nos, e a.\ no sso colhbo
nicipal, á dois de fundo. onde o Con·1 rador Xi,to a sua contemplação nos 
selbo director, co nvIJad "s. e o bel- . P erfis Femininos. 
lo sexo , os esperava ardoro amente. • 

A' voz de alto, o s r. In structor No palco do Paço Municipal. es-
em ｰ｡ｬ｡ｶｲ｡ｾ＠ cbeiai de rethonca, de tá sendo ｾｮＮ｡ｩ＠ ... do o o drama sacro 
vida e inflamadas de patriotismo elj] 3 actos, '0 collar da VIrgem". 
｡ｧｲ｡ｴｬ･｣ｾｵ＠ mais ,lIna vez a merecida orlgi nal do no.so collega llddonso 
homenagem que lhe presto u a mo· Juve".!. Sabemos que a estréa dessa 

Soro Mlooel Fausllno da Rocha 
Residente em Chá-Grande • 

Pernambuco 
Curado com O Elt.ri, dt .\'0-

gu."ira do Pharmaceutico Chi
mico João da ilva Silveira. 

• 

FORMADO PELA FACULDADE DE 

MEDICINA DA BAHIA 

cidade do Ttro e finalmente o n o'- nnva peça theatral será por to - .Attesto que tenho empregado 
so hospitaleiro povo, promeltendo do e ,e mez. em minha cllnlca O coohecldo ｰｲｾＭ
ênvida r seu, esforços no ｾ･ｯｴｴ､ｯ＠ de parado .Elixir de ｾｯｧｵ･ｴｲ｡＠ , for-
tran ' formar tS e pugillo de mo,os Ao nosso presado amigo Ernes-l mula do Pharmaceutico Cbimico 
em abnegados ,entinellas da ｩｮｴｾﾷ＠ to B anchine, negociante na cida- . João da Silv" Silveira, colhendo 
iÇfldaJe .Id P ., tri,1 e terminou sau - de de Bru'qt<e, ml'lto penhorados sempre os melhores re. ultado" 
Llando o ". Presidente <.Ia Republi- ｡ｾｲ｡､･｣･ｭｯｾ＠ a sua boa vontadep ' lo p _lo que con.idero um medicamen
ca marechdl ITIlnhtro da Guerra. auxilio que ｴＮＡ･Ｍｩｮｴ･ｲ･Ｍｳｾ､｡ｭ･ｮｴ･＠ nos to imponante para as ,affecções 
ｇｾｶ･ｲｮ｡､ｯｲ＠ do E,toldo e cor"nel presto u promovendo a cobrança cios syphiltticas>. 
ｂｾｮｪ｡ｭｬｮ＠ Vieira. no"o. a"i({nantes e fav(\recedores 

Em seguld" fa u zo da palavra \ naquella cidade. DI', ElIlachio de l'altZa Pinheiro, 
o sr. Helto: Sa.1lo, . dil!no presl'\ - Paraná-Maio de 1906 . 

• 

dente do Tiro, q "e InCItou a mocl-, O nosso b c' m amigo t.lanoel Ra-
dade ao cu:nprimento do dever, e' mos Y. Reis, digno Professor am-
aUlar e respeitar o .eu ｬｮ ｳｴｲｵｾＬｴｯ ｲ Ａ＠ bulante do ｭｩｮｩｾｴ･ｲｩｯ＠ la Agrtcul-
terminando n'uma bella apulogla a tura. tem feito ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴ･ｾ＠ viveiros AGRADECIMENTO 
grandeza de nossa Patri", e vivan· de fumo " ･ｵ｣｡ ｬ ｩｰｴｯｾＮ＠
do os Domes do sr. Capitão ouza, O s nr. R.amos devido as suas bel- Tendo o illu te Coronel Benjamim 
e altas autorId ades da Nação. la< qualidades e ･ｾｭ･ｲ｡､｡＠ educa Vieira, juntamente com outros Ca-

F.lllou em . egll d " , O sr. Coronel ção te m grangeado innumeras sym- valheiros. promovido a digna ma-
BenjamIn Viri a, dIgno ｓｵｰｾｲｴｮｴ･ｮＮ＠ pathias no nosso meio. nifestação por occa. ião de minha 
dente Munici;:al e presidente fio- ｣｢･ｧ､､ｾ＠ n'esta villa, venho por meio 
norario elo TIro, dizendo sent ir-se E '11' . des ta . linbas agradecer penhNado 
, ' • steve nesta VI a em VI -Ita as C' d ' . 
lellZ n'aquelle mom e nto por ver a " h'" , h '\ nao so aos Ignos manIfestantes ,_ suas amI'TUln as a c.lsuncta se:1 o' t b . 
sua Idela coroada de bom eXlto, e I' C "I' ".' f' lh d como am em lao denodado Presl-

d d fita ora la "eara I a o nosso d t d T ' 406 H . ｾ＠
esperar, que a corbrecáta I mocI i1 e "000 amigo Alcebid'ei Seára. I t en e lO Iro

d 
ir. eltOr ｾ｡ｮＭ

｣｡ｭ｢ｯｲｴｵｮ･ ｮｾ･Ｌ＠ sa er e ･ｾ｡ｲ＠ • esse ｾｳＬ＠ pe o mo O com .que acolheu, 
recanto de nO'lsa cara Patrta ao 10· 1 ' . . dispensando-me as maIOres consiue-

, d f VI'ltou·nos os nossos amigos e õ d d (Tar de destdque Imllan ou eltl S D' C r<lç es e emonstra, o ter amllr "o 
.. ' d ｦ｡ｶｯｲｾ｣･､ｯｲ･ｳ＠ Capo IInas ampos Id d dE' B .. 
ti' seus glortosos antepa,sa os. , G ' so a o o erclto raZllelro. 
ｾ＠ O nosso distincto amigo CapItão e FranCISco Pedro arCla. Sirvo·me do ensejo para apresen. 

Dimas Campos, que se achlva lam'l - tu .tambem os meus eternos agra-
bem ali presente, n'um fremito de . I?eu-nos o ｰｲ｡ Ｌ ｺ･ｾ＠ de sua .amavel declmentos ao diciplinado cabo do 
"nthuóiasmado tambem dirigiu a' vtSlta o nosso dlstlncto amIgo dr. Corpo de segurança, lIdefoaso Ju
mocidade ardorosas palavra,. pa· Henrique Rupp Junior, ｱｾ･＠ em seu venal e correctos atiradorea, os 
lavras sb, confortadoras e chei"s no.me e no da exma. fa.mlha Rupp, quaes não puzeram nenbum obsta. 
de patriotismo e terminou congra· vela agradecer·nol a sIncera bome- culos para em formatura irem ao 
tulando.se com todos po.r mai esse nagem que ｰｲ･ｳｴ｡ｾｯｳ＠ ao ｾ･ｵ＠ 8au· meu encontro; e finalmente bypo
passo dado por Camboriu' na senda doso pae e nos5,0 Inesqueclvel che- theco a todos a minha gratid:io. 

do progreSllO I fe Coronel Henrique Rupp. Rod Ipi c;o I' i C 
. G I" d . O IOrelXtO armo. 

Furam ea;seguida cantado. pelos I rato .• pe a ",ls,lta, eseJamo.a S. 

atiradores o hymno da Republica s. as maiores feltcldades. 
e CanÇ'o de marcha do TifO 406.1 

l' Sargento instructor do Tiro 
..06. 

• 
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Attenção 
FÉBRE TYPHOIDE 

A ppareceu a febre typhoide (ty
lho). ne'le muoicipio. Por enquan_ 
t o está locallsada no Sertão dos Ma
cacos; mas pode propagar· se. 

E' necessario que o povo se acau
ｴ ･ｬｾ＠ . 

ào estas as medidas aconselba
das para escapar ao contagio: 

1) Evitar as casas em que hou
ver doentes suspeitos. e peu(las e 
objectos quaesquer que dellas pro
cedam. 

A moci,\ade do Tiro 406, acha
se muito satisfeita com o seu digo 
no lnstructor l' Sargento Rodol· 
pho Felix do Carmo, que muito ｾ･＠
esmera com a sua proverbial bon! 
dade e fina educação. Por isso 
tem grangeado muitas sympathias 
e m noaso meio. 

Completou a 11 do corrente, ma
is uma risonha primavera a intel· 
ligente menlDa Odail Vieira dos 
Santos. filha do nosso dislincto 
collega Heitor W. dos Santos, se!;
do por esse motiv<, muito feli
citada por suas amigu;nhas. 

2) Não beber senão agua ferv ida. Por iniciati"a do nosso collega 
3) Evitar todos os aliment03 crus, Ildefocso luvenal, está ｳ･ｾ､ｯ＠ oro 

mesmo fructas e legu'11es . Não co- ganisada nesta f'dla, uma Compa. 
mer nada que não tenba ido ao fO/ZO./ nhia de Escoteiros. E' grande o 

4) Manter rigoroso asseio das numero de meni nos insc,!pto para 
mãos e J a bocca. esse fi m • 

Apparecendo um caso ｳｵｾｰ･ｩｴ ＬＬ ［＠ As instrucções ･ｾｴＢＬｯ＠ ,en do mI -
l) Isolar a caia não deixando nistrad.ls di..riameote no salão do 

entrar nem sabír pe.soa alguma; Paço Municipal. 
1) Isolar o do ente e:n um quarto 

em que so' entre as pessoas indis
ｰ･ｮｳ｡ｾ ･￭＠ ao tratamento. 

Tendo a junta apuradora da Elei· 
ção Federal ultimamente realizada. 
incluido os TOl OS oue o Eleitorado 

neos, e po r conseguinte n l o alo in
ferio res aos demais. 

A commisslio direc tora do Dic
cionario Hi.to rico e Ge0lrraphico 
do Brazi!. imcumoida dEsta magna 
t arefa pe lo 10,titut0 Historico e Geo
grapbico. com séde no Rio de J a· 
neiro, indereçou- nos uma circular. 
pedindo para q ue ｴｯｲｮ｡ ｾｳ･ ｭｯｳ＠ pu
b!ico O inici<l de seus trabalhoS'. 
afim de despertar a attenção de 
tod os que possam collaborar com 
informa,õs para composição da gran· 
de obra projtr.tada. 

Essa u tilissima obra deverá ap
parecer em Setem bro de 1922. To
das as refendas con::municações de
verão ser dirig-idas ao In stit uto com 
Ｌｾ､･＠ a rua AUguitO Severo n. 4. 

Deu·nos o prdzer de sua visita o 
intelligente mo," Camillo Navarro 
Lins. 

Gratos. 

ｾＭＭ］ｾＭＭＭＭ ｾＮ｟ Ｍ ｾｾ ｾＭＭＭＭ1- -
ANNU 'CIOS 

• -3) Ferver as !roupas e todos I'S 
utensílios do :loente, que tambem 
devem ser separad(\s. 

Camboriuoense deu expcntaneamen- B O A C O m P R A 

4) Rnterrar. de mIstura com cal 
e longe dos poços. fontes. ou rios 
ｴ ｯ､ｯｾ＠ I's detr.iclos do ､ｾ･Ｑￍｴ ･ ＬＧ｡＠ ｾｶ｡ﾭ

cuaçao, a unna, o catarrho. etc., 
ou queima-los de preferenci ... 

te ao grande estadi.ta dr. ｌ｡ｾＡｲｯ ＮＮ＠ . .. 
' . :,"" . . No lugar hlO Pequeno de.te mumclplo, 

Muller, a votaçao de ItaJahy, e 1"-SO ' ventie-se um sitio com cn.sade morada en-
sem justificativa alguma, o mesmo genho d . fabricar farinha. bom paste ｰｾｭ｡ｬ＠
elel to radn em tel rg- ra mma dirigidc bem grande, e maIs um terreno com 21 bra
ao .0 Dia. jornal offlcia!. protestou ças clefundo comsoo de frente pegado o 

[l) Terminada a wI'lestia, caia r o 
quarto e, podendo ser, tüda a ca •• 
lavar o assoalho, portas. etc .. com 
um desinfectante fortE, ferv er ou 
queimar de ｰｲ･ｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡＠ dS roupas e 

mesmo S100. Quem pretender comprar de-
contra e.,se acto reprovavel. rija-se ao seu proprittario. 

Noticias vindas de Florianopolis, 
ou.am em affirmar que moti vou tal 

Clemente l oaquilll Linlzares. 

desca30 a O;LO remessa do compe- ｾｾ＠ ｾ＠

tente livro da acla da mesma elei· 
vão. Essa. noticias não têm justi. 

demais uten3ilios do doente. ficativa. ｰｯｩｾＮ＠ como é sabido o al-
6) Ter em vi ta que, embnea cu ludidu livro foi rem ettido com a 

rado o doente, aioda persi.le o p - pontualidade exigirIa pela lei. e re-
r igo de contagio, ás vl:zes durante cebido (m F orianl'pcli., umo 
dois mezes ou mais. O bem ｡ｴｴ ｾｳ ｬ｡＠ o recibo ｱｵｾ＠ pelo sr. r. 

O Delegado de Hygie:lp, Juiz Fetieral .. ssignou o sr. P . A . 

Dr .. Vorb('rto BaC!zlllullIl. da Luz. que não conhecemos. ma", 
'luc prova"elmpote será p.ssôa ca· l 

R 
'FI' I' paz para t a l. O regi.tro do Correio I 

euressou a onanopo IS a e"ma . '. ＲｾＶ＠
"8 . d S tlnua O n ' ( - .) I 

ｾｮｲ｡Ｎ＠ eota AnastaCla t! I ,DZd, I . 
virtuosa esposa do nosso amig, Que fdcto< desta na tureza não se 
Jose ｒｾｮ｡ｴｯ＠ dI: Sousa. gerente ela rppro é uzam sáo os ｮＰＳｓｏｾ＠ ardentes 
｣｡ｾ｡＠ Pernambucana na capital do desejo •• pois o. votos do eleitora
Estado. ' do camburiuense foram exponta-

-
.. .. . .... .. .. .. .. ...... . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. 

ha l11ais Maletas, Febres, 
ｩｮｴ･ｲｭｩｴ･ｮｴ･ｾ＠ ou Sezões 

1 amando as afamadas 

Heitor Liberato 

püulas do pharmacetttico 
Marca Registrada .HEITOR. 

ｇ｡ｲ｡ｮｴ･ＭＢｾ＠ à cura completa em poucos 
dias rezando conforme a receita junta 

ITAHHY Vende-se em todos os negoc.ios e na ph .... m.cia S C ATH ARIN A r 
BRAZIL de Heitor l..ib uato a rua Lauro Müller n ' 20 I li li 11. 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
e .... I 

Latcjamento daa af' 

terias do pescoço. 
Inflammações do ute

ro . 
Corr imento dos ou.l

dos. 
RheumatisOlo em ＬＮｾ＠

ral. 
Manchas da ｰ･ｾ＠, .. 

A ffecç6es do 

flgado. 
Dores no pcl· 

lo . 
Tumores nOI 

05505 . 
Cancros .e-

nereo,. 
Gonorrbéu. 
Carbunculol . 
Pl'ltuJas. 
Espinhas. 
Rltchitlsmo. 
Flores bran-

cas. 
Ulceras . 
Tumores . 
Sarnas • 
Crystas. 
Escrophulas. 
Oarlhros. 
Boubas. 
Boubons. 

e, flnalment., 
todas as mo

latia. pro
'f'enleate. do 

•• neue. 

fiRAftDE DtPounyo DO unm 
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