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U.\l HOMEM DE GESSO 

CUl'ioso phenome em ｓｾｬｉｬ｡＠ Calharill:t 
CuJaver em perfeito e'Jtado 

ｾｯ＠ EinJ'io rlp Nflticias, do Rio, 
COIII ([ .lta de l' do corrente, en
COntra-:e a ｾ･ｧｵｩｮｴ･＠ noticia: 

｣ ＺＺＭ［ ･ ｬＧ･ｉｬｬ ｏ ｾＬ＠ talvez, indiscreto di
\ ulgandn o CrtO, mas que nus pcr
doe a ｩｬｬ､ｩｾ｣ｬＧｬￇｩｬｏＬ＠ 11 que nM n .. ｾ＠
podo llJos furtar, tão intoressantc 
IICb parecl' . 

em ｩｬｬ｜ｬ ｾ ｴｲＬＧ＠ ｲ･ｰｲｴＧｾ･ｬｬｴ｡ｮｴ･＠ de 
Scnta Catlmrin:>., ornamento bri
Ihaute d, Call1ara. do Dl'PUWrlos, 

recebeu ba din' luaS eartus, data
das de . Franci .. co, ｰｲｯｾ＠ pera ci
dade de ,eu ｅｾｴ｡､ＨＩ＠ natal, Si fi 

cOuSa lo::,e ｾￚ＠ ｩＬｾ＼ＩＬ＠ li'\(: merecia n 
pena regi:t: l-a: diariamente ｬＧｾ＠

br". clellut:ulos rccebem curtas de 

hl\ fagot e tG!lot/J. A maIOr parte 
､ｾｬｉｮＸＬ＠ I'epl\!t:ls de prute, tos e pe
ｵｬ､ｦＩｾＬ＠ ｯｵｴｬＧ｡ｾ＠ ele ＸｩｮｾＨＩｬ｡ｳ＠ c conf"r
tajorns IInti('ias lIa faluilia aIH,Clltc. 
uma" ［ｩｬｬｬｰｬｩＩｾＬ＠ outl"ntl cOlllpli('ac1á-: 
IIlns 1\ ncnl,llllla ｣Ｑ･ｾ［［｡ｳ＠ clas,ifil."l
｣［Ｈｪ･ｾ＠ se p6c10 ｣ｩｬＱｾｩｬＺ＠ a ('arta que 
l"eCl'beu de :1. Frnllci,co o I"epll'
ｾｃｬｬｴ｡ｮｴ･＠ do fOl"moso ｆＮｾｴ｡･ｬｯ＠ do t:\ul. 

Dir'bú ia, me. filO, quP é Ullla 
cana mllcabl'll. Duo .. l'alttls lI1aC.l
bras. que aterl'rtlJl. FirIlHI(!aS p',I' 
ｰｾｳＢＬ｡ｳ＠ qUQ, lIão SO elo illu tl'e de· 
p\lwllo COI1H, de toela a gente me
reCem o Illaximo creditn, traZem 
cllas a noticia de que, no ('Plllite 
ri" mUllicipal da cielade, depois de 
in 11 lllllnllo por espaç') long-n is .. imo 
de dez anllO, fui encontrado em 
pl'rfeito e:;tado parecendo apena, 
d, rlllir, o c:ltlll,Ver do volho e re .. -
peitavel chefo politico r. J Jfi.o l{i 

c:1I'(11l Pereim. 
Em perfeito e tado, é u 111 modo 

de dizer: o SI'. João Ricardo f,)i 
encontrado no cm·io. o e tado de 
uma grande lTl'lquette de ge:;"",cot/lo 
si estive,. l' nlli I'l'poisnuo ｵｰ･ｮｮｾ＠
n e pera de que o tranbportem 
pura aS fUlldições européns, donde 
nol-o rccam bi:ll'inm no bronze de· 
finitivo da, estatua ! 

Já por :nuitn. ,'czes, dC"ido ti 
i IItenenr;-ão sob/'enntural, como 
affirma desc f1l1certadaruente fi ci
eneia, teem· e encontrado nu ce· 
mitel'i,)s c ,rpos em perfeito e tudo 
do C\.J1l ervaçiíO. Tumbem elles pa, 
recem apenas dormir e tem pel1€:, 
npergl1minhada elllboru, ma a pd
le, e barbas, e tud,). Mas o r. 
J'lão RirCll'llo não te.ll naua dis o l' 
de gesso. 

Em todo o CllbO. Ｈｾ･ｪ｡＠ a c ｽｉｾ＠ L 

como fOr, por illterf\'I'cncia di\·i· 
na, por artes, ､ｩｬｬｨｯｬｩ｣ｬｉｾＮ＠ por pi
lheria espirita ou lIluit" ｾｩｬｦＩｰｨ＾＠ .. 
mente pela pro ':lira (,tllrifil·açii. lI • 
(J p]w[J(,nJenn ｾ･＠ dt:UJUttl \'l'rifkac.It. 
preocupa a populav;'" hOll1';11111 dl' 

:1. Jl'mnci co, e t(ti Ilpr dado pel '"' 
ｾｲ｢Ｎ＠ dI'. Folippe Peul eira. dell'O', ri , 
cle Saúde di) Porto (Ie :-). Frallci .. · 
CI), altere. Amaro RilJell·o. ('OU!, 

mandante do destacl\mento de p"
IJcia est:tdual. e A mO/li" /"('P"'; 
'errulJ,-quP I) ('onHuuniCal'alll an 
illlltre dI', Luiz Uualhl'rto, rppll" 
ｾ･ｮｴ｡ｮｴ･＠ do SantCl Cnthul'illa 1111 

Cill1lam dos Depntl\d08. 
Ｍａｾ＠ ＨＧ｡ｲｴ｡ｾ＠ que t .. an mittil alll 

para !! .. ta cllpil':\\ 1\ curio':l Ilot:eia. 
e dIrigida a .. d:·. Luiz Gualbel'fll. 
ｾｦｩｯ＠ do:, ｾｬＧｳＮ＠ dI'. Felippe Pedreira (> 

Antollio L. Serrão. 
DC\'l'Ill)S pC'1' filll explicar qlle 

cada\'cl\:' encerrados em catacum

bas nã) ficalll em contaCto com t 

terra. 
ｅＬｾＨＧ＠ di:' que se tratn "li inteira

mE'nte coberto e rt,deado de cal. 
Dahi, nntumllllcnte, l\ tn\nbfol'llla
ÇU<i qUI; Sd'trl'u-a sua completa 
ｲ｡ｬ｣ｩｴｩ｣｡ｾﾷＢＧｯＮ＠

lo» - -.-

O OLH.\R 

Co 01 <i o produzio O phonomeno ? O olhar! ｮ｢･ｩｾ＠ o quc ,: o olhar'? 
ｔｮ｜ｴｾ｜＠ se do um simples ca o d(' Pel'gunLi-o a um poeta, e elll 
calcificação, dirií'l ｯｾ＠ homens da ｜Ｇｯｾ＠ ｲ･ｾｰｕｉＱｉ＠ 'r'; : O olhar é o e • 
ciencia, E' po,;si,·el. Pruvnvelmen· pellto IIw!llc o/.dtl se /'c(lectenL o. til· 
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A PATRIA 

tim/mttl, dCl alJJl4, comO nns ouua I Eu amO a linguagem do olhar e pOSTAL 
｣ｲｹＺＵｴｾｬＱｩｬｬｮＺ［＠ tle um lage adorm"eci- nl10 quero outra para ruim, porque, 'd d ta 
do ｲ･ｦｬｾ｣｛ＨＧ＠ 8:! o azul de uID céo de a palavras, por mais esforço! que (DepOIS do um pedI O e permu ) 
Abril, ou u .. negrumes de um céo eu tl\l'-lI. nl10 dizem sinu"elamente os , 

... M Id' ' m01lla tempe. tUOl'(l , ｭ･ｵｾ＠ pensamentos, alta selB li. 

Perguntoi-o n alguem que ama e Dirlio talvez que eu quero ｳ･ｾ＠ Desses ｴｯ･ｾ＠ Co!tõllB ｰｯｾｾ･Ｘ＠ : 
que tP.lt.l a. cl'rteza de amado tam' um innovador, visto como ate aquI Roubam ｾｭｾ･ｴｲｯ＠ dali . saa 
beru er e (' e alguem vns dirá :-- tern- e elevado altares á palavrll; Sem servIr p ra nada mal8. 

Não sei o que e o olhar; só sei que não importa, / 
､･ｾ｣ｵ｢ｲｯ＠ no olhares de quem ado' Eu nl10 gosto tias palavra; por Muitos deRgostos crueis 
ro 1\ confi ｾｬＱｵ＠ do amor que mc meio dellas não sei expressar o que Já me fizeram soffrer 
conl!llgm; sÓ ei que procuro mani'/ sente minh'alma e quem des<>jar Escrevendo a certas divas 
festar no meus olhares fl nffe' saber o qne minh'ulma sente procu- Que não querem responder, 
ctos que lhe tributo.. re-O no meu olhar, ElIe sim, mOS-

O olhllr! O olhar é o iman mys' trar8. O que sou, ＱｬｬＰｾｴｲＡＱｲＸＮ＠ o que se 
terio$Q qlte aitrahe UIII a outro os paS. a em meu coração .. , 
cu,'açõe' que se amam; o moi' ele' 
"ado do'! sentidos-elle falln tom' 
bem, eja embora profunda a !lua 
mudez e quonÚls "eze , t:lwolto num 
raio de amor ou numS torrente de 
lagrimos, diz'nos cou ｡ｾ＠ que a 
linguagem humana seria impoten' 

xxx 

--.. --

Expli aodo .. , 

te para traduzir!... Si um rapaz procura. dedicar-se 
A Voz articulada, sujeita ao pre ' ás lettl'a, sacrificando-se muitas 

ceitu da arte para l1Jnnifestar 1111" vezes, tendo noites de in
Ibol' o, nn sos penshlUento, pode somuia, e unicamente por mes
manife tal'o tIe modto ･ｮ｣｡ｮｾ､ｯｲＬ＠ tre a sua boa vOntade, e si se 
ublime; nuncn porem exprimir o apresenta nos jornaeH, COm arti-

sentiruentos da alma, gos litterarios, nM tarda em appa-
E tes O o olhar abe traduzir, rccer alguem de fazendo o seu 

.. 6 elle t('m o poder de exteriori' fraco talElnto, tão so porque o au, 
sul'o _ tOr é pobre, e Mo carrpga sobre si 

A idéa, nÓs o abem,.s, caminha vestes de Caros preços! 
COm uma rapidez imOlen uravel; Bem ei, que ha entes que se 
é como o relalllpago que atrave8 11 atrevem a cobrir, ｩｮ｣ ｯ ｮｳ｣ｩ ･ｮ ｴ･ｾ Ｌ＠

Yertigino 'amente o e paços ill- com o véo do mdifferentismtl as tos' 
findo, Prendel-a, é impo ivel; ir- Ca palavras que costumo jogar aOs 
lhe uo encalço, jamais ninguem quatro ｶ･ｮｴｯｾＬ＠ e8S/lS phrnses sa
tentou pOr que tem a certeza de !tidas de um cerebro inexperiente 
n:ifla poder alcançar, porém que muito me ellnaltecem, 

'o seu vOo arroiado, t'lIa pas- pois que, jamais consultei oiS li , 
uU, A voz articuhídn SÓ pode re- \')'oS ｰｾｲｉ｜＠ escrever: -escrevo pra

produzir a imagem de a iMo ticamente , 
qu', quo i elllpre, é impedeitissi- E, si esses a.rtigos ou Itlin-
ma, ｾ･ｬｮｳ＠ palavras, s!io a causa de 

O olhar, pelo contr:.lfio, no mo' indagaçõe , com as quaes procuram 
ment" em qUê o cerebro prr)duz a saber onde estudei e si não pla
id a, tran mitre-a fielmente, e si gio (!) direi: frequentei uma. uni · 
ne a occasião encontra um Outro ca escola primaria e o re.to do que 
olbar que a eUe se identifique, !io t U ei, que nada vale, tenho a, 
du. pe oa, em ' -ez de umd, que prendido em as typographias-Es, 
ficam conhe('edora de sa idea cola de muito mestres ! 
em haver nece. idada de exprimil- Agora, si tudo isso é movido pela 

a por meio de palavr:I . inveja, (I que n!io creio, torna se 
E ta qua i sempre fingem; o mistér, que, /'s que tanto Se preoc-

olhar jamai poude fingir , cupom cotU meuS humilde escri-
As palavr3': encobrem muita ptos, estudem, para assim terem 

vezeS, n<> rc eio da::l flores com que tombem entrada no rampo nobre 
\êUl enfeitada, um selltimento da imprensa, 
occulto e mau; o olhar não pode ser I 
a -im, porque retr::.ta. a impres
soes do coraçi\o, ＭＨＭｾＭ

O, Serra 

Pelo correio da villa 
Já tenho sido multado: 
Postaeslindos, sem o se110, 
Nilo acho nada engraçado ! 

Mas corno então abolir 
O chic cartão postal, 
Si elle ｾ＠ brinquedo do seculo, 
Si elle é mania actual ! 

• •••••• ••••••• o •••••••• ' ••••••••••••••••••• 

Por issu acceito, senhora, 
Vossa pedida permuta I 
Mandae cortOes a mãuS cheias 
Pois estou prompto p'ra ｬｵｾ｡＠

Virgínio Sant' Anna 

Bahia, 1905, 

Morle deza lro a 

Lemos n' cO Palmensc1> 
cEm dia da semana ultima vin· 

do de viagem diversas ｰ･ｾｳｯ｡ｳＬ＠

para o outro lado do Xopim, cn· 
tre alias vinha a velha. eptagena
ria Joaquim\ de tal, C(lnhecidt\ por 
nha Joaquina Antonião, por ser 
mãi ceste, 

E:.o certo ponto da e trada o ca
vallo em que vinha Jllaquiua res, 
vaiou. levantando-so, porem, de 
prompto e parando no logar, 

Joaquina que havia perdido () 
equilibrio perdeu a pOlliÇão de mon, 
taria, e ficou at:'avessada e pendu, 
rada sobre a anca do ani mal. 

Pessoas que com ella vinham, po
rem pouco adiante, ouvindo um 
grito que ella deu voltaram-se a, 
pressadamente li accudil-a, 

Um home m e um menino apea' 
ram e para nttendel·a, ficando " 
homolll do lado das pernas que es, 
tavam ｰｲ･ｚ｡ｾ＠ no animal o o meni' 
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no para o lado . Ｍ ･ＺＮＡ［［Ｒｾｾ＠
que o homem D 

as pernllS d" ftnll.._ .811ta e 
curou o ＱＸ､ｾ＠ ｯ［Ｌ､ｉｾ＠

Jiar o menin .. Il hIee .. 4" _"L 
o menino nlo pocfeodCl lUIIIr Oloeroa 
corpo da victima qne oom UID CUlor 

queno abalo (10 BDhual "" aU'oblllleal" 
para um lado, deixou ealrir ftO te ｦｴｉｩｾ＠ .... ｾｾｾｾＺＮＺＭＺＺ］ｾ＠
cbllo, batendo a velha com a cabe- paraty qut fature .-.A ...... .... '1 
Qa ｾ･ｳｮ､｡Ｎｭ･ｮｾ＠ em terra, falleceo· .ço.amente' .'A"" lt6 O [taperi6 oS , .. 
do ｬｾ｣ｯｮｴＱｮ･ｮｴｩ＠ ltem exalar um l'e 1I ..... m ... ba CujOl serreooee. 11. Cleede • .... 
gemIdo; por uma hemorragia (l8- graDde pane 110' de Dival favora' E' um _m tem Ui .............. 
rebral. " uel aos 10Dg08 alioham8DtoI. 

O corpo ｾ｡＠ mfelIz ｶｩ｣ｴｾｕｬＢ＠ vl'io Quanto ao ouCl'o poDto importa0' lIoqa que anda no eaearo, 
paru E:'sta ｾｉ､｡､･ＬＮ＠ onde fOI consta- te do projeeto-a. decllvidadet do Eate trem DIe està aapro. 
tada a 0101 te rei ebendo sepultu- trac;ado,-pode·se dizer que ellas 
ru.» 1110 quaai nollas, pois que toda a Moça que Inda' janeUa 

---C:t- -

Rodagem de Paraly ao lIapoeú 

II 

Hei no estudo technico dn via · 
ção moderna um facto I' que de 
fO\'lllel algu ma pode ser descurndo, 
8 1lO pena de n!Lo corresponder a 
via ('onstruida a uDla especie de 
vehirulo qlle n'este momento ape 
nas e cr.nhecido em nosso meio , 
ＱｉｬＱｬｾＬ＠ quo amanhâ será di6nitiva
mente aceit'J para a locomoç!to de 
transeuntes e mercadorias. 

Esse factor imprescindivel,=é 
o conjunto harmonico das longas 
tanl;entell ligadas entre si por cur
vas de Ulaior raio pos&ivel. E' so
bre estradas des8e typo que os au· 
tnnlOveis, que 6er1\0 o vehiculo do 
futuro,-ao UJenos para as grandes 
distancias e ligação rapida de pon
tos extremos, pode/'lio conseguir., 
maximo de velocidade util u que 
são destinados. 

E essa estrada que sob o go
verno do dr. Schmidt foi mandadu 
esturlar, o que no passado anno 
lIempl'e etlectuou-se, e que agora 
o Estado quer mandar cOnstruir,
E:'stará nas condições do postulado 
que vimos de indicar? 

Apraz· nos constatar, ao paS!f\r 
ｲ｡ｰｩ､｡ｭ･ｬｬｴｾ＠ os olhos sobre o pro
jecto para essa construcção, que 
nos foi mostr::do pelo sr. superin
tendenfe do Paraty-que o tl'açado 
da- H.odagem de Paraty ao Itapo
cu, satisfaz amplamente áquelle 
desweratum. 

. Efl'ectivamente, a extensão do 
traçadv, sendo de 26.500 metros' 

• 

vllllta zona do Paraty ao mOrro da Falando da visinhanQa, 
Oruz é qUBsi plana, e a segointe Nilo é trEm dd seguranç •. 
nlio menos, O que está ｣ｯｮｾｴ｡ｴ｡､ｯ＠
pelo ｯｲ｡ｭｾｮｴｯ＠ qUE:' consigna ape- MoçS8olteira que quer 
nas 6.500 metros cubicos de eXca- Namorar homem ca88do, 
vaç!lo em todo o traçado. 'E' um trem dE1scarrilado. 

Pelas succintas notas qlle vimos 
fazelldo scbre a projectada estra' Moça ql1e sáe a pnsseio 
da bem vê·se quallto e tavoravel a Oom trage jà muito visto, 
essa especie de obra publica 8 to' E' um trem mixto. 
pographia dos ricus e absoluta· : 
aJ\lnte deRaproveit:ldoll terrenos do Moça 80lteira ou casada 
vasto muuicipio do Paraty. Ac· 1 QUlI ao namorado ou marido 
tllalmeilte já e eIle cOI·tado, D'um I E' eempre firme e leal, 
de seus angulos, pela importante I E' um trem e!!pecial. 
linha ferrea S. Fl'ancisco-Iguassú, 
e amanh!L, quiçá, será atraves88do PARTE NOTICIOSA 

ｾｯｳｳＮ＠ IlDiversarle 
em diagonal por um ramal'ferreo 
que o Americano sagaz e por n8. 
tureza -&rrojado emprehendedor, 
-n110 deixará de fazer penetrar pe' Por este motivo recebemoll tios 
los sertões de B1umenau, ｬｮ､ｾｹｬｬｬＬ＠ ers. Avelino de Carvalho, Rodolpho 
Rodeio-Grande e Lages, de cuja Oliveira, professor Edgard Schutel, 
zona o porto do movimento expor' por si e as diversas aS8ociaÇl\es que 
tador pelos n9.vios actuaes e futu' representa e da Redacçl\o d' A 
ros, de grande callado, é O nosso. I Luz, delicados cartões de parabens. 
o I!egundo porto da America do Nossos sinceros agradecimentO!! 
Sul, corno já o classificou o eminen' 
te superintendente MI'. Eggan, em 
Sua conferencia com o sr. d\'. vice 
govornador do Estado. 

Assim pois, o sr. cflronel Richard, 
decidindo-se a realizar o projecto 
de seus dignos predecessores no 
Governo, beneficiando o Paraty 
com a rodagem para os Sertões do 
Itapocú e ltaperiú,-vem podero' 
sarnente concorrer para o povoa' 
menlQ do futuroso Dlunicipio que 
é ao mesmo tempo a zona mais 
vasta e colcnisavel da comarca 
Franciscana. 

Não foi possivel hoje a inaugu' 
ração do relogio por cAusa do mão 
tempO que temOs tido. 

Festejaram seuS anni versarios 
natalicios : 

a 11, a senhorita Maria Carv. 
lho e Etelvino OarvAlho, filhoa do 
nOl80 amigo major Fernando Car
valho; 

a 12, Reinaldo Samy Tavares e 
a 13, a senhorita Maria Paulina 
Samy Tavares, filhos do nosSo ami· 
go sr. Oe1. Reinaldo Tavar e eainda 
neste dia, o jovon Manoel Deodo
ro de Carvalho, filho do reterido 
major Carvalho. Parabentl. 
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Ta DI bem completou. no dia 15, I ＧＡｾＦＢＧｾ､ＺＺＭｾ ｾｾｾ ｾ ｾｾｾｾ ｾ ｾ ｾＸ ＬＮｦｾｾ｢､ＺｾＺＺＺ ＱＧ￭ｬ ｾＱｄ｣ＺｉＺＺＭ･＠
Illai UUla fdiz prima"era a senho-, ｾｾ＠ * ｾ＠ ;.w; 

rita OIurin Ｑｾ［ｌｾ｢｡ｬｨｯＮ＠ ｾｾ＠ VERMIFUGO ＮＧｯｾ＠ fe!Jcltnçoe. ｦｾ＠

•• Ii . .. " I . r",. ! 

rio' r. C. H. & C. Silo e!perados, ｾ＠

-RA ULIVEIRA-

!pprondo pelo la ti lulo Sanilario 

Poderoso medicamento contra toda a sorte 
de vermes inteetinaee 

---c- »-

Esta em na entraram e sahiram ji 
o' vapore. ., Acchen", 'PArthia", ｾ＠

nllemiles; "Birio", fiE trella" e ｾｾ＠
"Max", nacionae e acha-se no • 
porto o inglez "Gmciao Priuco", I ｾ＠
que veio com 12 mil caixas de I' 
kel'ozelle para a importante casa , 

do norte. o "Orion .. e "0 ｾｦ｡ｸＢ＠ e ｾ＠ Este vermifugo tem a vaotagem, alem de outros, de ｮｾ＠
do ｾ ｵｬ＠ "0 Flvrianopoli n' ' só dE'struir toda a sorte de lombrigas como tambem produzir 

• 'acadeia : 
ｾ＠ uma acção salutar do estomago e intestinos. . 
ｾｾ＠ A S\la prornpta operação em todos os ataqnes ｲ･ｰｾｮｴｩｮ＠ • • 
ｾ＠ provenientts de lombriga, ta:s ｾｏｬｄｏＺ＠ ｣ｯｮｶｾｬ ｳ･ｳＬ＠ cohCIU ou Fah\-f;e com um :noedeiro falso: 

-Tem pena do pa lido? 
- .. 'ãO; tenho pena do que 

ｾ＠ e pn mo -d"·lhe urna supenorldade sem I'Ival. 

PII ei. não ｾ＠ Raulioo Horo Li Ol iveira.-Unicos fabricantes - FloriarlOpolü 

=================== ｾ＠
ECÇ\O LI\ RE ｾｾｾｾｾｾｗｾｾｾｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
ｲ ｴ ｲ ｾｵｮｬ｡＠ innoctole 

EDITAES 

Indu Irias e pro6 Oe 

dias uteis, das 10 horas da manhlt 
｡ｾ＠ 2 da tarde. 

Os que não sati fizerem o paga' 
. . meoto do imposto no praso deter' 

. De ordem do sr. Administrador I minado, ficam sujeitos á multa de 
d e ta ＡＡｬ･ｾ｡＠ de rendas estadoaes, 15 '1. por cada meZ que exceder ao 
faço pubhco ｱｵｾ＠ se está ーｲｯ｣ｾ､･ｮ､ｯ＠ dito pr8SO, conforme determina a 

Ze povinho muito de eja aber -
a razil .. porque não tem bllvid'j il
luruinaç1!.O o'e ta noites tão tre-
YO e em luar. 

erá por eccnomia, ou falta de 
kerozene ? 

n ｾｯ｢ｲＸｮ｡＠ do Imposto ｾ･＠ IDdus- mesma lei, 
trlll e profis ões, relativo 80 2' 

'endo 8 lua nova de poucos dis3, 
nã , é razão para p rmo 001-
te ' e nl, ite ｾ･ ｲｮ＠ illuminação. 

O ｾｲＮ＠ fiscal que re ponda. 

hlooia \melia da Co la Pereira 

An oio da Co,ta Pereira e fa
milia , con\'ldam a todos I. parE'o
te e Ｘｭｩｾｯ＠ para a istirem a 
mi do 30' dia, que mandam ce· 
lebrar na ｲｾｲ ･ｪ｡＠ ｾｦ｡ｴｲｩｺＬ＠ de ta ci
dadf', na egunda-feira, 19 do cor
rente, ás horn da manbil, por 

emeStre do corrente exercicio, 
､ｵｲ｡ｮｾ･＠ o proximo mez de Agosto 
em todos o dias uteis das 10 8S 
2 horas da tarde. 

Os contribuintes qUE' deixarem 
de pagar no referido mez, ficarão 
onerados com a multa de 10 '1. 

Meza de ｒ･ｮ､｡ｾ＠ Estadaaes de S. 

Franci co, em 29 de Julho de 
1907.=0 E crivi'io, Chril,tiano A. 
da Ce3ta Pere'ira. 

alma de ua empre lcmbr::.da es- De ordem do cidadão 8upcrio
pn a Antl)nia Ameli'\ da Costa Pc- tendente ｾｲｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬ＠ faço publico 
!'eira. e por (' te neto de religiãO para conhecimento ､ｯｾ＠ intere a-
antecipam uagratidi'lO. dos, que, na forUla do art. 6' da 

---- -- lei n. 46 de 9 de Dezembro de 

Procuradoria do Governo Muni' 
cipal de 8. Francisco do 8ul, 2 de 
Agosto dã 1907.-0 procurador, 
Affonso A. D oin. 

ANNUNCI08 

ALUGA- R 

Aluga-se a chacara da "Vi t8-
Alegre," nesta cidade, com va tA 

casa de morada completamente 
restaurada, plllntação de café, ba' 
naneiras, bO!l agua. forno, ｾ＠ todo 
o confl)rtav ul para familia de tra' 
tamento. 

Trata·8p. COm O Dr. S. BarretlJ. 
lIargarida Sepulvida de Carva- 1903, se procede nesta procurado ' ____________ _ 

lho, offerece ao publico o seu tra- ria 11 cobrança da 2· prestação do 
balho de cc tUreira a modibta, lançamento sobre casaS de nego
que, COmo até aqui Stlmpre faz com cios, armazens do seccos e molba' 

COIPRA-SE 

apurado g0ti o e comrnodidade em dos, trapiches, pharmacias, cortu- Quem tiver para vender : dois 
preço. mes, ､･ｳｰ｡ｾｨ｡ｮｾ｣ｳＬ＠ agentes ､ｾ＠ va" ｣ｾｾｳＶｬｯｳＬ＠ seis cadeiras, par:!. saIa de 

Tem a ua rc idem'ia à rua La- pore , escl'Ip rIos commerc:aes, VIsItas, e llma de balanço, queira 
ge d'esta cidade, onde espera a cartoril), etc. etc., até o fim do mez fazer O favor de trazer informaçõee 
concurr(:ncia de ua freguezas. de Agosto corrente, em todos os á esta typographia. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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