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Semestre .. 3$000 

- EXPEDIENTE · 
FJ' 71OSS0 flgcnte em hnbituba 

o 51'. Th eodoro 8chirfter, com 

q/lem os 81's. (usi!'lumle& de&la 
{alha lJoderaln entender-se. . 

EDUCAÇÃO 
DO S NOSSOS MENINOS 

Eis um as ' umpto do q u a I 
pela sua importancia, urge que 
occupel1lo-nos, comquanto a 
im prcn a local jà tenha por ve
zes deIJe tratado , mas, infeliz
mente,scm o menor resultado. 
Referimo-nos a pes, ima edu
cação que recebem os nos os 
meninos, á ponto de call ar 
verdade ira last ima. 

ｏｾ＠ nos os paeli de (amilia 
em vez de zelarem pelo futuro 
oe ･ ｵ ｾ＠ ｨ ｬｴｬｏ ｾＬ＠ innoculando
lhes entimcn to!5 bons , ensi
nando-lhe ' os deypres do res
peito para co m os mais velhos, 
a delicagesa para com seus 
iguae , o despreso ao vicIo e 
Ou tro co tu mes pcmicio os, 
parece ao co ntrario, extasia
rem-sc dr prazer pf' lo dissolu
ti mo delle " j ulgando ser isso 
uma illtrIJigcncia, actividadf 
e desellvolvimento precocr s. 

Infelizes c gos de c' pirito ! 
E é assim que os ｮｯ ｳｾｯ＠ me

nino, alvo poucas e bonro-
as ･Ｂ｣･ｰ｜ＨＧｾＬ＠ passriam lwl,1-

rua completalllrnte drsoccu
pados, aprcsent.\Ildo- e em to
das as f('stn e rCI lliüe qua si 
el\)pre de cigarros ao qupho 

ccom dinheiro nos ｢ｯｬ ｾ ｯｳＬ＠

prOlllptos para qualqucr par
tina do p(lCaO ou trinta c 1U1l, 

n'\o I'''speitanclo o êlc tOS lllai ' 
INlellllcS e até n es t l's ｾ＠ qut' 

peor se portam; elldlm, delICIe 
qu aUi a ecaaMI6JIIe." 
no es lo 11 bul o em 
todos 08 'lcips, fazendo tudo 
quanto um homem completa
mente estragado pode prati
carl 

Rf>petIR10S-TtrdadHira las
tima! 

Se alguns ､ｯｾ＠ paes mandam 
os filhos á escola é plll'a reti
ral-o logo que saibam "pena 
riscar O nome, afim de empre
garem-n'os em cousas mais 
uleis. 

Raro é o que chega n apren
der algum omeio mecariico, 
mas isso mesmo não aproveita; 
por que a vadiagem ou o jogo, 
não lhes deixa tempo para tra
balhar. 

Sentimos, I'ealmellt(', e cre
ver esta ' verdade que muito 
deprimem a ｮｯｾｳ｡＠ ociedade, 
mas tio nosso dever e si os nos
so Pi ( s de familia assim não 
quiserem, que eduquem eus 
/ilhos para que lTIai tarde 11ilo 
lhes sejam amargas a conse
quencias . 

Da Gazeta de Picos . 

NOTICIARia 
Pelo IDU nicil)io 

Par;\ rcalisar a sua pl'l ml'im sessão 
､ ･ｾｴ･＠ I\nno, o CO:lseJbo \!u'licipnl rcu
n:o -de no dia 2 do corrente e procedc.lL 
li eloiç:\1J .1.\ 11: (' !\ "u" ｴｾｕｊ＠ de ｾ･ ｲ ｙｬ ｲ＠
dU r:lnt" I tu:!1 f' Ｎﾷ ｬＧｲｾ ［ｃ ｉｏＬ＠ ＮＨＡｬｾ､ｯ＠ re
cleltn P l' I Lt' Il 1JI,ljor JOMIl ClaudiO 
ｵ ｾ＠ S.ln·' n,'c-Pre ,uente o ('apl -
tflo 'I! ntlll1 ｾｳ＠ Te: ｾ･ｩｲｩ｜ Ｌ＠ 10. e 2'. 
sec, c· . 0 .1 cO!lJel heirOd Pedro Luiz 
Gom , ("Irvalho e tlime;io Esmerlll
dtll o de . I enele • . 

N·t SC. ) do dio -l, compareceu o 
SI' reI. ,lIporintl'l1dente Munlcl(l:\1 
q ne !lI'<' tvu to,lu nd contaa de ｾ ｕｬ｜＠
ge t:\O dlln lllte o anno l' <l s.;:l1o e apre- • 

MIl-a ."0. trID40 • , "01" Pf\ 'Y..... o ret.rlde eunIIio. .. 
podiIIaOl .relur .. ,.. por ..... 
eolUIJIDII8 um peqa .. o na co ｾ＠
Import&n&e doell .... ., qae d...,... 
clarameDte o tiDO o erlterio do adml· 
Diltrador mUDlelpal claraote o "DO 
proximo lindo. 

Grande roi o Dllmoro do obrll o ou-
tros melhoramento. realizailOl pelo 

I governo mUnicipal no anDO tranaaeto; 
entre outros po.lllmoa citar: a abertura 

II 
do canal no lugar Passo do Gado, o 
aterro e fl l\IIetlmento do bauhado que 
･ｸｩｾｴｩ｡＠ em uma palte ,1:\ rua S. ｾ｢ﾭ
noel , nesta cidade, cntre o leito Ih 
via-ferrea e a casa do Sr. Ao&omo 
Evaristo :-:ulles. dando-se ali, príaci
pio a uma avenitla I[ ue daquelle largo 
prolonga-se á rua Vi tlal Ramos . Tor
nou-se neces,;ario, para elfectun,r-BEI 
･ｳｾ ｡＠ obra lie grande proveito para a 
nossa cidade. quel' pelo lado hyglenico 
qller sob o ponto de vidta do embelle
sl mento, a construrç.\o de paredOes 
et e pet lras , canos com arqueamentod de 
tij ol03 para encaminhamentos das 
a"'uas e tanques para depositos do lixo, 
､ ｾ＠ forma a e li t:.r a obstru('çào tios 
ｭ Ｂ Ｘｭｯ ｾ＠ canos . 
ｄ ･ｾ ｴｲｵ ｩ ￣ｯ＠ da grande red 'eira que 

･ｸ ｩ ｾｴｩ ｡＠ 1103 terreaOd p .rt nc "1te:> ,lOi 
herd iros do fiu.l. lo J oJo Ign'lcio VIan
na. por on le pa.:;da a ｭ ｾｵｬＡｩ ｯｮ｡､｡＠

:w enilb' abf"·tur,, de U'll:l no v.. ru'\ , . 
que e estendenet0 pelo lU'lrro da Igr 'J :1, 
\'9 e terminar tam bem na rua V Irlal 
Ralll:Js. 

Calçamento a pedm na rua da P ie-
dade; nova eJ ';\ 1lria no porto de em
h.\rIIUe. e ､ ﾷ Ｇ Ｘ ＩＺｮ｢Ｎｬｲｱｬｬｾ＠ froa t iro ;i 
ph:mu·lci:l. ｾ ｉ ｣ＮＨ･ ｴ ｲｯｳ Ｚ＠ reb:ü xame,lto d'\ 
ponte lia rua Lauro :lluller , se1 lo ali 
levl1nta,los pareetoes e (',\nos p:m\ o 
encanamento ,Ial agu.u; melho ram nto 
da m il TJauro \ llIll r, da ponte para 
bai.·o, CO'lttu,U:Hlll 09 piHseiod, at ITO 
a macatl,IIll" e obras de arte, . ftlitag 
na tnedlll:\ p.l ra [,I\!II e: c.,ame!lto liaS 
aguf\8. Au .'i lio Ile mn t 'riaes p .Ir.\ :uJ 
obr:n do hO'l'i tal ele c.\rldade que se 
Y.le e .1 ticll r lI\'st:\ cidade, ex ist.ntl ja 
no lu' .11' dEsig ·Hulo p:\I'a e" e cd,tkio, 
gmn,IG quauti,laú\! dé tijulo.> fO I n 'ci los 
pelo J1Iull,c lllio . 

Alem ､ｃＸｴｃｾＬ＠ ｴｃｉｬｬｏｾ＠ scienci.l de ou
ｴｲ ｯ ｾ＠ melhontluentos feit la for.1 d :\ ci
,!alie e em "I, I Il [) tI dOd. CIlIIl se
j.llIl: concNtos em "I" nde (lar,e da 
･Ｂｴｲｮｬ ｬ ｾ＠ de Pel· r." ｇｲ｡ ｬｬ Ｌ ｬ ･ｾ Ｎ ｩ＠ .\ zrnbll
j <1, <Iun ponte 'Hl traih jlle \ .. iC dAd

ta cidad() li Pedra. Gra:ttle , da I. O, l
tras pontei! em O,\leans, seudo ｬｉｕｬｾ＠
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obre o Rio dos Bugre3; u ma outra no 
GravatA e dUM mais no Braço do Norte. 

Outros muitoB Berviços Be real izaram, 
os quaes não mencionamos ｾｱｵｩＬ＠ por 
falta de esclarecimento. preClZos para 
8uas exactas indicações. 

Terminando pois, esta ｉｩｧｾｩｾ｡＠ noticia, 
daqui enviam03 sincera ｦ･ｨｾｬｾ｡Ｈｪ･ｂ＠ ao 
digro uperintendente MUDlClpal, Cel. 
.1oi1o Cabral de Mello . de quem espe
r.lmos receber outra 80mma de melho
rament08 no novo anno entrante. 

I..ouvavel 
ConBta-nos que o sr. Cel. Frederico 

Alfredo de ' oronha, por todo este mez 
de Fe\"ereiro,pretende iniciar as obras, 
para a construcção de um &heatro A rua 
Coronel Collaço, nesta cidade. 

PMa tn1l1mja se aebam no local 
ｾ･ｲ｣｡＠ de 14 mil tijolos e brevemente 
'ChegarA a madeira necessaria . 

Noticiando tlIo louvavel emprehen
d imento não podemos deixar de elo
giar o ｃｾｉＮ＠ Noronha cujo espirito adian
tado se :lcba sempre promto a concor
rer para o progrl'1!So desta terra.. 

-Jaguaruno-

Fundou-se no dia 1 · de Janeiro nessa 
fucturosa villa uma sociedade recreati
va com o titulo de cClub Lauro Muller», 
cuja inauguraçM realisar-se -ha no dia 
-4 de Março proJdmo vindouro. 

Ficou pnvisoriamente constituida a. 
leguinte directoria: 

Luiz Severino Duarte, Presidente; 
Joaquim Coelho J unior, "ice; João da 
Costa Pereira TceJoureiro; Bernardo 

himit, Secretario; Victorino A. da 
ilva, Proclll'ador. 
Agradecemos a communicação que 

noa fizeram. 

Podre Dr. C. 8ehoemer 

"Por um telegramma que n08 foi 
mostrado, sabemos terem ch-egado com 
feliz ｶｩ｡Ｎｧｾｭ＠ á Torres, no dia 29 do 
,assado, o illustre Padre Dr _ Carlos 
Schaeffier, vice-reitor do Gymnasio 
Conceição em S. Leopoldo, e o n0880 
estimado collega Alferes Euclides de 
ｾ｡ｳｴｎＬ＠ digno ajudante de ordens do 
sr. Gtlvemador do Estado. 08 quaes 
daqui ｳ･ｧｵｩｲｾｭ＠ a 20 de Janeiro ｾｯｭ＠
liIe tino.ao visinho Estado do Sul. 

Necrologia 

Falleceu em Imbituba no d i a 
22 do mez proximo pa Bado, o 
!.n"\ocente 'estor filhinbo do no o ami
ｾ ＠ o Sor. Polydoro Oliveira, ajudante 
do aImolarife da estrada ele ferro. 

Aos seus pais noSBaB condolencias . 

Sena.-feira 26 do mez espirante suc
cumbio, depois de prolongada enfer
midade, a veneranda Sra. D . Carolina 
Freitas,mãi dos n08809 amigos os Snrs. 
J o é Freitas e Victor Freitas e avó do 
Snr . Ary FleitaB. 

N01608 pezame9 . 

DeDU.Las 

Devem chegar brevemente nesta 
cidade vindo de Porto Alegre OB ci rur
giões dentistas drs. Obino e Mattos 
Azevedo. 

'70 Dlll pel e8 
No dia 19 de Janeiro ultimo alguns 

pescadores, ao lançarem suas redeB 80-
bre as tranquillas aguRs da bahia de 
Imaruhy, foram surprehendidos com a 
vantnjosa pesca de 70 mil bagres. 

Por esse facto extraordinario, amuio 
a pittoreBca villa ti10 arultado numero 
de moradores de seus arredores, como 
nas mais importantes festividade ali 
realizadas . 

O peixe foi vendido a 800 rs. o cento. 

-De8CODllnUDol-
Vimos um repolho em casa do Snr . 

Pedro da Silva Medeiros, ofIerecído 
pelu 'nr. Rutino Fernandes,morador no 
logar Pinheiros deste municipio que 
pesava 12 kiI.s. 

Este repolho é uma das provas da 
uherdade de nosso solo, que em mãos 
de lavradores habeis como as do Snr. 
Lucaa Rutino poderá frequentemente 
r!lproduzir pbenomenos d'esta ordem. 

Para bens 

Fizeram anno : no dia 24 a 
exma. senhorita ｾｲ｡ｲｩ｡＠ Evaris
to unes e nosso caro amigo 
Pedro Teixeira Collaço, no dia 
2i o snr. Capitão Pedro da Sil
va ｾｬ･､･ｩｲｯｳ＠ no dia 4 a gen til 
Nenesinha filhinha do no so 
amigo Manoel Teixeira Nunes 
e a 6 o traveSiO Dioguinho fi
lho do pharmaceutico Francis
co Medeiros. 

Participou-nos o nascimen
to no dia 6 do corrente de mais 
uma gentil menina o sr. Her
minio ｾｬ･ｮ･ｺ･ｳＮ＠

Anhélamos um risonho e 
brilhante futuro. 

IIo8pedes e vloJonte8 

Estiveram entre nós os srs. 
Manoel e Jacintho Rabello Flo
res, de s. Joaquim ; Gustavo 
Simone e José Augusto de Fa
ria, de Florianopolis; João Nu
nl'S Netto, de Minas; José de 
S )lIza 'Iello, de Santos; Ful
gencio letra e a exma. se
nhorita Elvira Candomil, de 
Imaruh y; Lucas Bainba, de 
ｲｵｳ ｾ ｡ｮｧ｡＠ . 

Regressaram a esta 
vindo de S. Paulo, os j 
irmãos Fernando e Joio 
paio, nOSItOs estimado. COlllQ! 
raneos. 

Acham-se entre nos, as 
mas. senhoritas Mariana 
pagesse e Judith Diniz, a 
meira filha do sr. Leoo 
gesse, lente do Gyrnllazio Ca
tharinense, e a segunda do a
creditado dentista capitão Leo
poldo Diniz. 

o nosso amigo e conterraneo 
HOI·acio Esmeraldino de Mene. 
zes com sua exma. falllilia, 
segulo no dia 29 do mez pas. 
sado para Jaguaruna, onde 
vai fixar residencia. 

o MILHO 
As variedadeij de milho Bão infinitas, 

quanto á planta e quanto ao grilo. 
D'este ha rores, dimenBõeB, conBis6..l
cis e forma as mais diversas. E a ee
BaS apparenciaB ligam-se tarubem ge. 
ralmente especialidades de uso e de 
composição egualmente ,·ariadaB. Tra· 
tal/do , porem,da cultura do milho como 
exploração agricola rendosa, não é 
necesBario levar em rigorosa conta eeea 
diversidade de typos. 

Todas as variedades, á similhaoça 
das <!o trigo , podem ser pl".Iticamente 
reduzidas a duas: os milhos molles e OI 
milhos duros . Os molles são ordiD!
riamente brancos ou amarelloP, palli
dos, e apresentam maior grão, ainda 
que de appareneia menos perfeita' 
mais achatada du que o do milho duro. 
São us preferidos para farinha. OI 
milhos duros são em geral pequeno8, 
trnns!ueidoB, de quebrr-dura meio luzi
dia, grãos aITedond r. do9, de cor ordi
nariamente branca ou nmarello-v!va. 
As variedades molleB sãu mais sujeit:ll 
á fermentação e ao ataque dos insect08 
damninhos. 

Preferir lima variedade pode Ｘｾｲ＠

qne tiio de terra ou exigencia du mer
cado. Parece CJue aB terras de campo, 
que são tambem geralmente de clima 
temperados ( porque as florestaB abuo 
dam nos climns quentes e lllllUidos 
pl eferem o milho de baste baixa ' 
grão duro e ｰ･ｱｵｾｮｯ Ｌ＠ E' o que se prv 
duz mais na Europa e naB uberrima' 
Pampas ｡ｲｧ･ｮｴｩｮｾｳＮ＠

O milho duro paem tnmbcm por ｰｾｲ＠
maie apropriado aOB anin' acs domeeu
COi 110 que o LUulle , jlllllClpal1llllut8 1'0 
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• 

" COI'OI1<'1 Joflo l 11 dI' 'it'1I0, Or put 
'u .\ .pa l do TlIoarao , ｆ｡ｾｯ＠ sabe r a touro 

r ue o UI. elho ｾｬｬｉｬｬｩＨＧￍｰ｡ ｬ＠ d C('1' l'lO ll c ell , • 

i l·:::; tad ll,d e SIIIH' rillt('rl(lt'II(C 
1 l)ll1lllt('S ､ｴＧｾｉＨＧ＠ \I1111Ít'rpio 

II \'ÍO II O a '('guilll l' : 

Lei unlcipa.l n' 19 

DE 19 (llTlIII\O DE I!)O ', 
O . çn n l'p epit n p U:!i:" a d ('>ólpL;n p. I'U o e "l e l'cic io do IUO" 

AJ:TIGU 1" \ r"(,l' ll a do \Iuni eipio do ' 1I 0J l' ilu (', orçada lia quantia de 
Hs. 21 :032 OUO no ('x('\'c ici0 dt, I ｾｏ Ｎ Ｉ＠ e '( ' cOl llpor;i da s('guintes ve rbas : 

- T .\. _ - . \. @ ｾ ｯ ｮｕｅ＠ ＢＮ ｾ ＢＮｃｻ［ｌｕＸ＠ _ 

Sobre Vd liclIJ ,s de ｾ＠ 1'0<1.1 311 (lOO ;IOSOOO 
• cnl'ro ou c<lrrdões puchado tl boi:, nil c idade 20$000 ｾｏ＠ 000 
Ｍ ｔｾｘｾＸ＠ 80BUIi: ｉｎｄ ｕ ＸｔｉｬＮｾＸ＠ E PHOFI8@ÔE@_ 

Sobre Ci.l--al! de negocios de I" ordem, na cidade 70 000 Ｔ ｾ ＰＤＰ＠ 00 
• • • 2" • • • 40 .. 000 1()OSOOO 

• • •• :1" • • • 20$0 00 2 40 '0 00 
• • • ',' • • • 1 "$00 0 140$00n 
• • " I " • ' no::; Di ﾷ ｴｬＧｩ｣ｴｯｳＮＧＩｏｾＨＩｏ ｏ＠ 50 00011 
• • • • 2" • • • j.') 000 1 :8.') (1 'OO U 
• • • • 3" • • • I ｾ Ｄ ｏｏｏ＠ jliO ()OO 
• • •• 4" •• • 12S000 2r,O$OO O 
• Sapata rias • ta • • • 40S00 0 200 ' 000 
•• • 2' • 20 000 41lS0 00 
• phal'macias 711 000 2 10StlOO 
• e cn ptol'io M m('dico ou atlvogado 50$000 
• gabinete d 'ntar io 70$000 

S01>1'1: lII er<;adonJ ca lçado 70 000 
Licf>nç<l ･ ｾ ｰ･｣ ｩ ｡ ｬ＠ pai' .. , o fallrico dI' producto' suin o 70 000 

Soure ｦｾＢＩｲｩｃｩｬＡＭｯ＠ de crrv('ja 4 0 $000 

Solm' S rraria ::. III U \ ida ü agua Oll ti • P I' 4 0 $ 0 00 

Srl lJre ;11"foll il,:, 1 0$000 
l'>nbre (;01'(111111 \ ;1 0 000 

Sohn> IlIa ralr dejojas, c<I{la districto :1 0 000 

Idl'11I Id(, 1I1 de faze llda, (' tlrlllill 'illho, cadil di. Iricto ｦＧ ｏ ｾ ｏ ｉＩｏ＠
) Ia:catcs nao cOll lprt.'hendido ' lias la .\iI · acima l/() noo 
Sobre il otei ' lro $O()O 
Sobl c ::.dlaria . 30$()(Io 
Sohrr pOIllI H' iro 40 OO() 

Sobl f' peidaria 
Sohr" C' hanllari a 
Sob re iI\'IJUgll(\ , fer rarias J)ilrbra l'i tl 
l a(oa r ia" IIl lref'lIal'la e<: /i's 
Sol"'f> lalllêln t'il"i a 
5001'1 ' olo ria 
S hre oilh:tr UII Cil sa p"hl l('<\ 
< , IH'C' al ugad or d(' ('al 'l'0\,il5 
Sobre <.:01'1 idas de ca alt()s 

) alfa ilal' ias, 

- ... Ｌ ｸ Ｎ ｜Ｎｾ＠ IH ﾷｲ Ｇ［ ｈｾ ［ ｾ Ｎ ｾ ｟＠

A li.! I i<;ão d(' (lt>Z' lS (' lIl('d id"", ('i.d.1 ('i • 

Jbrc Ｈｾｳ ｰ ｴＧ･ｬ ｡ ｣ ｬｬｬ ｯｳ＠ ou di\'crlimelll o . pllolicos 
S0bl'e r i n' (!ki ro 11 (' gallos por (j 1Ilf'.l.e' ::; 

Sobre> rinhf>ul' iro de> gil ll os por 1:2 m e le' 

<) ') l1rp Ｈ Ｇ ｩ Ｇｺｮｾ＠ onde 1r0 1lVPI' j 030 dc vi , pOl'il pllb lir .) 

,'(' tl Z;, ' ou <;hacara ' ulld l' bOLlv erj ogo de o,)li, 
SoLr e ｣ｾ｣ｳ＠ 11 <\0 <lNlimados 

• 

I, (l" 1100 

f/() /)00 

ｾ ＨＩ ｾ ＨＩＨＩｯ＠

I :) 000 

ｉ ｾ ｾ ｯｯｯ＠

［ｾ ｮＬ＠ ()() () 
2 /' ,) ' )00 

I ｻｊＧ ｾ ､ｬＩｏ＠

1:2",)00 

［ｊ ＨＩＬ ｾ ＨＩ ｏ ｏ＠

2 ＨＩＮ ｾ ＨＩＨＩｯ＠

tlO '\ () li) 

:lO i 100 

20 '\ 0 )0 

10""Ouo 

$ 
2 / 0 $000 
.i Ho,'ooo 
11oSono 
Ｒｾｯ＠ 000 

100 (IOf) 

1:)0 '000 

4üo ()OO 

80$000 
I :) /l $()I)O 

XoJ'ooo 
I ZO,l 000 

fI( 'ou () 

8 (1)/ 1)00 

ｾ＠

72$' luo 
F 

Ｌ ｾ＠

S 

I : 2 )0" ) , ) 0 

ｾ＠

8 

.S 
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,. c.1bec:a dcga,Jovaccum abatido para0 conaulll 
.. ｾ｡ｨＮｾ＼Ｌ｡＠ d., g:Hlq ｾｬｉｭｯ＠ ab'\ticto para o con nrno ttopo • 

ｊＮｩｾ･ｬｬ｡＠ para ･､ｩｬｩ｣｡ｾｩ｜ｯ＠ (fu reedlficaçAo DO perilfl 
tl'O da cidade 8tooo • 

-ll'; ｾ＠ P lEl)("E' E TE,' R (..-.",-

Sohre trilll"\lIIissAo de pl'opl'iedade lo • o • 

Soh('(! drcilllas ul'banas lo • • • 

A rOl'illlll'llto 11 ) patrilll lIlio mllnir.ill:ll d ｽｉｫ｡ｾＨＩ＠ do ol'tee 
CEMIT .. ; tiO 

ａｲｬＧ･｣｡､｡ｾＧｩ｜ｯ＠ confoJ'me a !al)plla 

- !tna; ... ". -
SoIH'" infracc:l\o dI' pORturas lIe, , , . , I () 000 il 20 000 

Subre a falta de (lag,lIucnto dos impostos não lan-
çados: o duplo ｩｴｮｴ＾ｯｾｴｯＬ＠ S 
Solm' a,falta de pagalllf'nlo dnM impostos lançados, 
no 2' tl'll1H'Stl'C lo ' ,e 20 ' _ no 2' semestre, • 

to:ooo,ooo 
2: 3001000 , 

, 50$000 

• 
s 

• 
ｾ＠

P.8 , 2 I : o :) 2 $ o o o 

ARTIGO 2° Ü Che'fe <10 floder Exe('utivo é autorisado a despender no 
e"('l'cicio de 190:> a quantia de' Rs, 21 :032$000, a saber, 

Su bs idio do Supel'inlpndcnte 
ｖ･ｮ｣ｩｭ｣ｮｴｯｾ＠ cio Secr('tario 
Vencimelltos do "edico 
V"ncimelllos do ｔｨ ｬｾｳｯ ｵｬＧｲｩｲｯ＠

V (ln('i lnE'n to ' do ｅｳｾｲｩ＠ (ltul'a rio (' \ <Im inistt'ador doCernt terio 
VenclllH'nlo do Delegado ,\Iunicipa l 
Ordcllado do pOl'tri 1'0 

ｅｾＨＧｯｬ｡ｳ＠ "u lJicipiU'S 
(il'atllicaçúo ao COVf'II") P H' cO I'as para il\(lrgrntcs 
ａｬｬｉｾｵｦＧ｝＠ d('cazas , ('11<10: pill'aa 'l ul1ieipalidadf', pagait,Joào 
Luiz :ollaço e João Jos(' ｾｬｴｮＨＬｓ＠ T('i\pira; xadrez ti' 01'11'-
an' a Joaquim o\](>\.andI'C de Campo, (' casa da audicncias 
lIO Capivary ti COl'lIe1io ｊｯｾ｣＠ das \'cve ' _ 
SL'l'vic:o t'I('llol'al 
E \.pcd ipn te 
E\ P lItlla '" 
'('(,lI 'gr i\ p Ir () 
nhl'iI!'> I'ubl i('as 

2:'100$000 

t ＺＴＴｾ＠ 000 

2: 400Sooo 

7 '20 oou 
720 100 

7 :!0sooo 
120 000 

2: I (jo" 000 
31X>$uoo 

I : I ｾＩ＠ '2$000 

ＺｾｏｉｬＤｬｬｏＨＩ＠

:loo '000 

t : 20(1 1100 

lioo 000 

(i: I 'lOS I 100 

ｒ ｾＬ＠ ｾＱ Ｚ ｏ Ｚ ＳＺＮ＿ ＬＧ ｏｏＨＩ＠

A 111 J(;n 3· ｃｯｮｾｩ､ＨＧｲ｡ｬｬｬ＠ se ma SC<itl'S no :cntido da presente Lei OS 
ｃ ＨＩ［ｬｉｬｬｬ￭Ｇ ｲＨＧｩ｡ｩｬｕＧｾ＠ qUl' n[tll " 't' l'( 111 dOlllicilio c('rto, 

, /HUGO 1" FÍ<'iI o chl'fL> do PO(\('J' E\.(cUli \ o autolis,H!O, se jllll;<u' 
COll\'C'lliC'nt(\ li P0l' {' lll 1'(1:-1.1 publil'a, ]leio prazo d('lIllI illl 110, qlla]qu,t'1' 
do' illlpostos 'Iuni('ipi\( _- C, )/blallt{'s (il'l'It(, ()I'(:allll'uln, ou lo(\o!'o s(' a!'> !'o I 111 
o rI)t('ndrr, (,ollfol'llH' pn'('(' iIU<l ti cOllstitui"' ,lO etll ｾＨＧｵ＠ arl, 7ti S t 1, 

.lH1/(;O ;') 1 Fic'a () CIl 'f' do ('oder E\ccull\'o lIutoli .... ado a ('Ol\tI'1I('[ar 

ｰｃｾＧｩｯ｡＠ idOllpa , SI' o (>IlIl'lder, para pffpcluar a ｣ＨＡｨｬＧ｡ｴｬｾＧ｡＠ <!o::-, ll11pO:-.tO!'o, 
<)11' SI' acllalll ｣ｏｬｬｳｩｾｬｬ｡､ｬｬＧｩ＠ IU'S[l' orc:a,lu'n[o, llIl'dlttlltl' ｰＨｾｉＧｾＧｲＬｬｉｴ｡ｧ･ｬｬｬ＠ que 
JlIl ｾｩＱｲ＠ I'azo:l\'rl, p()(l<'lldo fazpl-n (:0111 l',lll? 1'('g-i\(1 os do ＢｾｬｬｬｬＨＧｬｬｬｬｏ Ｌ＠

AHí /()() ,j" H('\og-alll-sP as ､ｬｾｰｯｳＯＨＺｏＨＧｓ＠ em (,()\lll'al'lll, 
.\ alúto pOl'tallto iI todos, ti <IU('III, pt'I'l<'IIC'('I ' () ｾＧｯｮ ｟ ｉｴｉＬＨｾｬｉｮｬＧＬｬｉｴｯ＠ r {'\('cu<:;)o 

d" ｰｲＨＬｾＱＧＱｉｴＨＧ＠ !t ' I. que ti rUlllpl'a lll (' laça 111 ClIlllpl'll' lilO 11l(('ll'tll1lCllte <':01110 

Il'clle ｾｉＧ＠ CJllll! lll . ," 
() Sccr('«(\l'iO ､｣ＧｴＨｾ＠ Ｈｾｯｶｲｲｬｬｯ＠ a rac:n Impl'IlIIll' , puhlIcar c COIT('!', 

Palacio <.lo (; \)VCI' I\O ｾｬｵｬｬｩ｣ｩｰ｡ｬ＠ <.lo Tubal'üo, ｾｯ＠ dI' Outubl'o dp I ｈｯｾＬ＠

, tJoão Gabttal de ftiello 
" .. t <." t)' , 110 G"\ CI 1.0 ｾｉｵｬｬｩＨＧｩｬｬＮ､＠ tio Tuharão, fui ｰｬｬｌｉｴｾ｡Ａｬ｡＠ a pre:scutc Lei aos 11 
.l' ｦＢｾ＠ :t ｾＮＬｰ｣ｲ･＠ ｾ ｜ ｲ＠ ｾ＠ ｾ＠ v 

de Ulllllbru de J \JO.J. , o I' E (' H F T _\ H I O 

ALI' \\\ llHL COELHO DE SA 

• 
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ｾ｡ｶ｡ｕｏＮ＠ No Brasil, onde quaei 8e nlo 
produz senão milho molla, o CATlTlo, 
chamado no Rio Grande, ha entrfltanto 
immllnsa procura. do formoBo milhinho 
Jlrgentino, prlDClpalmente o lIoao<,RO, 
di grão rijo, arredondado, braneo e 
translucido. Os nosaoB colonoB do 8ul, 
pouco intelligentes. e desaconselhados, 
continuam a prodUZir o seu catetAo, em· 
qU:lIlto o morocho "em do Rio ､ｾ＠ Prah\ 
conquistar melhores preços e invadir 
os n0880S mercados por centenas de 
milhares de saccos. Parece clara
mente indicado a quem quizer competir 
com o milho platino que, desde logo, 
é preciso cul'ivar as mesmas varieela
des que de lá vêm e que obtêm a pre· 
tereneia do 'Consumo. Os nossos cam
pOI do sul sAo felizmente opnm08 para 
I8SO. 

Da. ASSIS BRASIL 

= 
-VARIEDADES

No trem de ferro: 
Um viajante oflerece um ca

l1ce de vinho a um inglez que 
está a seu lado e vae enxugar 
o calice com o lenço. 

-Nó! diz o inglez. Mim gos
ta maIs lH'ber depois de sua 
bocca do ue de sua nariz. 

SOtLICITADAS 
AGRADECIl\tENTOS 

José Fermino de FreItas e 
Victor Fl'eitas,feridos pela per
ca que acabam de sotrrer com 
a morte de sua sempre lem
brada mãi ｃａｈｏｌｉｾ＠ DA CON
CEIÇÃO FIlEITAS, vêm publi
camente fV!anife larrm os se
tiS profundos reconhecimen
to , a todas as pessoas que a
comp[: nharam a marcha da in
fenllidade da me ma tinada. 
Do mL' mo modo hypothccalll 
S('L1S reconbe Imentos à. todo 
que prestaram-se a acompa
nbal' o corpo à. ultima morada. 
Tubar40,28 de Janeiro, t 90j 

O abaÍ\.o assignado vem por 
meio dr, ta linhas, agrac!rc('r 
;l , illnum('ras provas de a(trn
çao e amizade que lhe fOl'all1 
dispen adas por occasião UO 

fallecimento de sua .empre 
lembrada esposa D. MARIA 
MENDES FERNANDES e, bem 
assim, a todas as pessoas que 
acompanharam o enterro e 
assistil'am as missas celebra
das em intençâo a alma da mes
ma finada, 

A todos o seu eterno reco
nhecimento. 

S ,João,24 de Janeiro,' 904 

Luc.\s ltuFI o FERNANDES, 

A gratidão impelle-me a di
zer duas palavra. de reconhe
cimento ao abalizado enge
nheiro o Exmo. Sr. De. Alva
ro Rodovulho Marcondes dos 
Reis, digl1l s.·1I10 dlrectol' da 
Estrada de Ferro D. Thereza 
Chrh;tina e meu nobre advo
gado no jlll'y que respondi no 
dia 26 de Dezembro por ter 
commettido um crime em des
afronta a minha honra que a
meçava ser ultrajada. 

Ao caritativo, bondoso e 
sympathico homem que tM sa
biamente soube dizer as ver
dades e allucinaç'ão de que eu 
era dominado na occaslão de 
comprir o meu dever de ho
mem honrado e de brio, tiran
do do seIO da SOCIedade um 
ente il1pl estavel, lnutil e peri
goso, uma verdadeira fera hu
mana. 
lWw ei e nem encontro phl'a

zcs que possa mallifestar LI mi
nha eterna gratidão, pois em 
parte dero a minha ｡｢ｾｯｬｶｬ￣ｯ＠
unauime aeste homem aqllclll 
peço venia para chamar-lhe 
de alO igo e cujo nome está. 
gravado com ｬ･ｴｴｲ｡ｾ＠ de ouro 
no Illeu corac:ão . 

Pertl r·nH' se offendo a lia 
r )conhccida modcstia dizendo 
publicamcnte as palavras de 
agradecimento, mas, o favór 
que me prestou foi desintere -
:lado, c ＨＧｳｰｯｮＨｾ｜ｮ･ｯＬ＠ assim não 

- - -- -- --- _ .. 
podia nem deri 8car t',,1 do 
perante um aeto tio commUlD 
para ua Exma. e tio raro no 
tempos que correm. 

E aquI Oca a minha recom
pensa, 

Pedra s Grandes, t O de Ja
neiro, t 90á . 

ZEFERINO CYPRIANO. 

-----
-Deelaraoilo-

O abaixo assignado, tlwsou
reiro da festi vidade de N, S, 
das Dores, realisada no dia t 
de Janeil'o,em Pescaria BraTa, 
faz publico que ｡ｾ＠ offertas ar
recadad as para ali uelle fim, 
importaram na quantia de 
381,300 rs., tendo u despe
zas attingido á impol tancia de 
ｾ＠ I ｾＮ＠ 020 rs, 

E para que todos os interes
sados fiquem sciente,faz a pre
sente declaração. 

Pescaria Brava, 4 de Janeiro 
de i 90à . 

A velino Fernandei Martins. 

-Despedido-

Horacio Esmeraldino e sua 
familia, retirando-se para h
guaruna, e não tendo o lCllli),) 
necessario para dispidireru-sc 
pe soalmente de seus paren
tes, amigos e conhecidos, H!1Il 

fazer por meio desta, ofIere
ccndo seus lim i tados p res ti
mos naquolla villa. 

• 
Auna Alvo!!ll\.eudonçn 

João Nunes '.-,t to, convida 
os parent!'s e pessoa da ami
zade da fallccida A. ｾａ＠ ALVES 
ｍｅｾｉＩｏｾￇａＬ＠ para as SI tirem a 
missa do 2' anniver ario de 
seu passamrnto, a qual, s.l'r 'i 
rezada a 2'J do corrente, lI 
Matriz desta cidade as i 1 m{'j,t 

hora da manlu , e desdp ja c 
confessa eternamente agrmlc
cldo. 

Tubarão, \ de Fevereiro, i 90:; 
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<, II \ !tI> O: Ca· 
r .l )( .... . I'..! a O) -. ｾ＠ ｭ｡ｲ｣ｬ､ｯｲｾＬｾ＠ ｮｾ ｾ＠

I:>ul 11', UI' ｮ･ｲｬＩｾ＠ <IIJCltO' o . . I,npo . 
t I r 1 '11M plra vl!om li! arlr o 
t t' r "I-tm o ,1:1 ｲ｣ｰ｡ｬＧｬｉ ｾ ｬｏ＠ atu 
o di ｾ＠ de Celereiro ｬｬＬＩｾＮＺｯｲｲｬｬｯｬ･＠ aooO. 

O, eGol ' ｢ｵｩｯｴ｣ｾ＠ 110 0:10 comllareco· 
nem 00 praz,' 3CIloa dor! ,ra lo, ,erlo o· 
r rado- rOro a tnlllt'\ ue 300 :00 . coo· 
r rale determioa o arlll!u 37 ua flea'lla
menlo l/uo b \llOa com ｄｾｕＧｬＧｰｴｯ＠ 0° 

ＳＰｾｾ＠ d ｾｩｩ＠ de 'Iarco de 1 00. 
C Iled ri de Renda Fedoraes do 

Tub r o, n de JaneJrO dtl 1905. 
o ｃ ｯｊｬＮＬ ｾ ｬｯｲ＠

Pedro Lui= Collaço 
-----
CAFÉ 

ｔ ｕｂａ ｒ ｏｾｅｎ ｓｅ Ｇ＠
Tem empre e'\cellente cafe 

moido, cer\('Ja, vinhos, lico
re', etc. 

Encarrega- e de preparar 
ceias. 

Monoel F iuza LiOla 

Attende achamados a qual
u . llora. 

Con ultorio e re idencia, 
l\uaCel. C I o. 

Tuharã<'l 

Pha r lJla ia ed ｩ｡Ｇｯｾ＠

DE 

A. P. DA SILVA ｾｉｅｄｅｉｒｏｓ＠

Medicamentos: 

p. 

Allopathas c Ilomeoepathi
('o. Aviam-se 1)l'C ｣ｬＧｩｰｾ･＠

modicas com a mai'; e C\'Upll- ' 
｜ｯ ｾ ｡＠ atten\áo , bn Iele c por 
1 ,. 's o mai' r,,,.vd\"ei . 

l\ua dI'. Lauro ｾｉｵｬｬ･ｲ＠

TU Bi\ RÃO 

wcutra. os OE'1 ｩｴｾｾ＠

'Superior PÓ da Per ia para 
matar mosquitos, yende- c em 
qualquer quantidade na 

PharlJlQ i a Mo d ｾ＠

ａｇｕ ｾ＠ GAlOSA 
EXCELLENTE 
REFRE CO 
PRFPARADO 

ｅｾＨＢｬｲｬｬｏＮ｜ｾｅｎｔｅ＠

ｊｏ ＺＺｌｾ＠
SYLVro BURIGO 

PRl:.COS 
t Garrafa - ' 300 ris. 
i 2 Garrafa -3000 rs. 
F A BRI CA N A 
-l1L'A DA PI.EDADE-

Variado ortimcnto de C'l.-r 
tõe de phanta ia, para enho
ra e para homen . 

Brinquedo div r o ; objc
etos para c criptOl'lo;acce 0-

rio para Jumuntc , e muitos 
outro' artiO'o . ＭｾｯｇＮｾｂ ｉ ｾｅｔｅ＠

S 'L DO ESTADO - L-\GUN \. 

HOTEL DO 
COMMERCIO 
Neste bem montado c tnbc

lecimento encon rarã.o o Sr . 
viajantl's, pencionistas e fami
lias, boa l1C '\a,cencja"inho 

acom n di "" Õ<'s conrortayei " 
a I ar d(' ｲｾ ＱｬＱ＠ 1',.1(10 tratallletlto 
e pre\oS:modico . 

O a cio ca moralidade ão 
cscrupulo amcnte ob crvados 
pela ua proprietaria. 

BCL\IIR1 GLLO SA 

Rua 'Iarechal Deodoro 
TUUARÃO 

• 

Proximo a estaçi\o da 8ItracIa 
fe l' l'o Cllfá, do es, comidaa friu • 

Cbama·se attell ção dos 8ra, viaJaDo 

tes JO 'É.CORREIA DE SOUZA, 

PlIAR'IACI \ POPlLAI\ 
Complelo Orl in1(' nl O t: e drogas 

dueto chllllico phallllaCllutlco' 
E pecialidade lIaciollaos e • 

ra . 
. Aliao- e recoita' a qu alquer hora" 

dia ou da noite e por Pl'('ço 1Il0dicos 
Rua COl'o llel Collaço . 

-Tullarao-

Papel de diver os padrões 
e eóres para fO ITd l' 'ala ' , quar. 
tos etc. end, lúdoro Bessa 
-Rua Lauro MuJlcr. 

w 

PADARI A 
FA MILIAR 

DE 
-An t onio Dell, lzzO-

O propriClario de: te e tabelecimenlO 
tem cmpre om deposito, 1'0 Ｂｃ ｡ ｾＬ＠ biscoo' 
os commulls. bi'cOUlos lI io ｇｲ｡ｮ､ｾ Ｈ ･ｳﾭ
peclalidade) , bola ｜｡ｾ＠ amoricanas o mais 
qualidade do doce, c;ue vende por 
preços I ' ｡ｮｴ｡ＮｩｯｳＨＩｾＬ＠

Encal rCjla-s(' de qualquer encommeu-

I
da para esta eitlatle o para o cenlro, 
gal alllimlo promptidao, asseio e modi-

i 
cidatlc nos pro, os, 

Rua Coronel ColldCo 

TL IIAllÃO 

SlIT IVu. 
1 l/) 

PilO rt).,1) m rrlirnm enl o de J. COELHO 
nAHBIIS.\ &. Cl\. 1',,,.,, " r ll r" do ｉｬｉｮＢ｣ｮｺｾＮ＠

ｾＯＩ ｮ＠ ... ｬｬｰｩｬｬＺﾷＭＩＨＧｾＬ＠ a 0'('( ' t;i"'I( " IH' mm u1'I h OI'\HP3, C't,;# 

P ti d"Oil"l, ｾ ｨ ｬｬｬｨＧｉｈﾷｉ［ｬｓＬＺｬｉﾷｉＧｴＺｾｰｉｩｉ ｉＱｈ ﾷｬｬｬｕ ｓ＠ rCurL ,elc 
àJf ',l 'l"n mNlto rie fll('1I apl'lu' i, l: :'i.l'. 

\' Ｂｾ ｕ ｾＧｓ ｅ＠ ｾＮ Ｍ ['fi Al/.H AUIl /11 FDEIROS 

TLBARÃO 
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